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འབས་དང་། རྒྱུགས་སྤྩོད་ཀི་ལམ་ནས་སེར་བེས་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་དབུས་སུ་རིགས་ཆུང་ཚོགས་

ལངས་ཀི་སྐལ་བཟང་གྩོ་སྐབས་རེད། སྩོབ་གཉེར་གི་ཞར་ལ་བརྡ་སྤྩོད་རིག་གནས་ལ་མཁས་པའི་

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསེན་ནས། བརྡ་སྤྩོད་རིག་གནས་ལའང་སྦྱངས་པ་མི་

དམན་པ་བས། 

ཕི་ལྩོ་༡༩༩༩ཟླ་༣ཚེས་༡༩རང་ལྩོ་ཉེར་གཅིག་ཐྩོག་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་

ཚིགས་ཕི་མ་བསྙེན་ཚོགས་ཀི་སྩོམ་པ་ནྩོད་པའི་སྐལ་བཟང་གི་གྩོ་སྐབས་བཟང་པྩོ་ཐྩོབ། ཕར་ཕིན་

གི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ལྩོ་ངྩོ་བདུན་སྩོབ་གཉེར་བས་ཏེ། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༥ལ་སེར་བེས་ནང་བསན་

གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་ནས་ཕར་ཕིན་སྩོབ་པ་མཐར་སྩོན་གིས་ཕར་ཕིན་རབ་འབམས་པའི་

ཨང་རིམ་དང་པྩོའི་ཕག་འཁེར་དང་། དབུ་མའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་ལྩོ་ངྩོ་བཞི་སྩོབ་གཉེར་བས་

ནས། ཕི་ལྩོ་༢༠༠༧དབུ་མའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་སྩོབ་པ་མཐར་སྩོན་གི་དབུ་མ་རབ་འབམས་པའི་
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སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

ཨང་རིམ་དང་པྩོའི་ཕག་འཁེར་གནང་། ལྩོ་ངྩོ་བཅུ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་ལྩོ་ལྟར་གདན་ས་གསུམ་གི་

འཇང་དགུན་ཆྩོས་ཆེན་མྩོར་བསྐྩོད་ནས་ཚད་མའི་གཞུང་ལ་སྩོབ་གཉེར་ཡུན་རིང་བས། གདན་ས་

གསུམ་གི་སྩོབ་གཉེར་བ་ལྔ་སྩོང་ཙམ་གི་དབུས་སུ་ཚད་མའི་དམ་བཅའ་བཞག་པ་དང་། འཇང་

དགུན་ཆྩོས་ཆེན་མྩོའི་ཆྩོས་ཐྩོག་དགེ་རྒན་གི་འགན་འཁུར་ཡང་བས། 

ཕི་ལྩོ་༢༠༡༠ལ་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་ཆེས་མཐྩོའི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་

ལུགས་རྒྱུགས་སྤྩོད་ཆེན་མྩོར་བསྐྩོད་ནས། གདན་ས་གསུམ་གི་སྩོབ་གཉེར་བ་རེ་གས་ཁྩོད། 

བཀའ་རམས་ལྩོ་རིམ་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པ། སྩོབ་དཔྩོན་ལྩོ་རིམ་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པ་བཅས་ལྩོ་

བཞི་བསྟུན་མར་རེ་ཕུད་ཨང་དང་པྩོའི་གྲུབ་འབས་ཐྩོབ་སེ། དགེ་ལྡན་ཆེས་མཐྩོའི་གཙུག་ལག་སྩོབ་

གཉེར་ཁང་ནས། བཀའ་རམས་ཨང་རིམ་དང་པྩོའི་དང་པྩོ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཨང་རིམ་དང་པྩོའི་དང་

པྩོ་བཅས་ཀི་ཕག་འཁེར་གནང་། དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྩོད་ཀི་ལ་རམས་ལྩོ་རིམ་དང་པྩོ་དང་ཐ་མ་

གཉིས་ལ། ལ་རམས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་རྩོམ་རྒྱུགས་ཆེན་མྩོ་སྤད་ནས་ལ་རམས་དགེ་བཤེས་དམ་

འཇྩོག་གི་མཛད་སྩོའི་སྐབས། རང་རྩོམ་དབུ་མའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་ཟབ་དྩོན་འབེད་པའི་

ལེགས་བཤད། ཅེས་པའི་དབུ་མའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་དཔེ་དེབ་ཅིག་འགེམས་སེལ་ཞུས། ཞྩོར་དུ་སེར་

བེས་གྲྭ་ཚང་གི་གྩོ་སྒིག་འྩོག་ས྄ྩོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ལྩོ་འཁྩོར་གུང་སེང་དང་བསྟུན་སྩོབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་

ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང། རིགས་ལམ་སྩོབ་ཁིད་ལྩོ་བཞི་བས། 

ཕི་ལྩོ་༢༠༡༥ཟླ་༡༡ཚེས་༡༣ལ་དངྩོས་སུ་ལ་རམས་དགེ་བཤེས་ཀི་དམ་འཇྩོག་བས། ཕི་ལྩོ་

༢༠༡༦ལྩོར་དཔལ་སྨད་རྒྱུད་གྲྭ་ཚང་དུ་རྒྱུད་པའི་ཆྩོས་ཐྩོག་བསྒིམས་ཏེ་སྔགས་ཀི་གཞུང་ལའང་

སྩོབ་གཉེར་བས། 
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ངྩོ་སྤྩོད་གཏམ།

དབུ་མའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་ཟབ་དྩོན་འབེད་པའི་ལེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྡེ་མིག་ཅེས་

པ། དགེ་ལྡན་རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་པ་གཙོར་བཟུང་ཐྩོག་ཆྩོས་བརྒྱུད་གཞན་གི་བཞེད་ཚུལ་

ཕྩོགས་ཙམ་བཀྩོད་པའི་དབུ་མའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་དཔེ་དེབ་འདི་ནི། ཕི་ལྩོ་༢༠༡༥ལྩོའི་དགེ་ལྡན་

ལུགས་བཟང་ཆེས་མཐྩོའི་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་ཆེན་མྩོའི་ལ་རམས་ཉམས་ཞིབ་ཀི་རྩོམ་

རྒྱུགས་མ་ཟིན་ཐྩོག་སར་ཡང་ཞུ་དག་དང་སྩོན་འཕྲི་བས་ཏེ། 

འདི་ལྩོ་གུས་པའི་ལ་རམས་དགེ་བཤེས་ཀི་དམ་འཇྩོག་མཛད་སྩོའི་སྐལ་བཟང་གི་གྩོ་སྐབས་

དང་བསྟུན་འགེམས་སེལ་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན།

འྩོན་ཀང་། བདག་ལ་སྔྩོན་བྩོན་གི་སྐེས་བུ་དམ་པ་ལྟར་བསན་བཅྩོས་རྩོམ་པའི་ཕི་ནང་གི་

རྐེན་ཁད་པར་ཅན་གང་ཡང་མི་ལྡན་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པྩོ་ཞི་བ་ལས། སྔྩོན་ཆད་མ་བྱུང་

བ་ཡང་འདིར་བརྩོད་མེད། །སེབ་སྦྱྩོར་མཁས་པའང་བདག་ལ་ཡྩོད་མིན་ཏེ། །ཞེས་ཇི་སྐད་

གསུངས་པ་ལྟར། གཞུང་གི་ཚིག་དྩོན་གང་ཐད་ནས་སྔྩོན་མེད་ཀི་གཏམ་དུ་བ་བའི་ལེགས་

བཤད་མ་མཆིས་མྩོད། དབུ་མའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་དཔྱད་རྩོམ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་འབི་འདུན་གི་སྤྩོ་བ་

བརྟས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།

 རང་ཉིད་དབུ་མའི་གཞུང་ལ་མྩོས་པ་ལག་པར་ཆེ་བའི་དབང་གིས་འདས་པའི་མི་ལྩོ་ཉེར་

གསུམ་སྩོབ་གཉེར་བས་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྩོད། གཞུང་ཆེན་གཞན་ལས་ལག་པའི་དཔེ་ཀྩོག་གིས་

བསམ་གཞིགས་བས་པ་དང་། ལག་པར་༧གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས། ཆྩོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་

མཐུན་ལམ་དགྩོས་གལ་ཆེ་ལུགས་དང་། དེ་ཡང་ཕི་ཚུལ་ནས་ཕན་ཚུན་གསྩོལ་ཚིགས་དང་ལག་

པ་རེ་བཏང་བས་མི་ཆྩོག་པར། ཆྩོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀི་གཞུང་ལ་སྩོབ་གཉེར་བས་ཏེ་དྩོན་དམ་
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སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

གི་དག་སང་ཐྩོབ་པ་དགྩོས་ལུགས་གལ་ཆེའི་ལམ་སྩོན་ཡང་ཡང་བསྐངས་པའི་དགྩོངས་གཞིའི་ཆ་

ཤས་ཕྲ་མྩོ་ཙམ་ཞིག་བསྒྲུབ་སད།

ཆྩོས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀི་བཞེད་པ་བཀྩོད་པའི་དབུ་མའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་དཔྱད་རྩོམ་འདི་ལྟ་

བུ་ཞིག་འབི་བའི་ཐྩོག་མའི་འདུན་པ་བསྐེད་པ་ལགས། དེ་ཡང་ཆྩོས་བརྒྱུད་སྩོ་སྩོའི་བཞེད་པ་

རྣམས་ཀང་ག་ཚོམ་དུ་བིས་པ་མ་ཡིན་པར། རང་ཉིད་ཀིས་རིས་མེད་དབུ་མའི་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་

དཔེ་ཀྩོག་གིས་བསམ་གཞིགས་ཡང་ཡང་བས་པ་མ་ཟད། ཆྩོས་བརྒྱུད་རང་རང་གི་མཁན་པྩོ་རྣམ་

པའི་མདུན་སར་བཅར་ནས། དཀའ་གནད་ཁག་ལ་དྩོགས་འདྲི་དང་བགྩོ་གེང་། དེ་བཞིན་ཆྩོས་

བརྒྱུད་ཁག་གི་ཟིན་བིས་མ་ཕིའང་ཁྩོང་རྣམ་པར་ཞུ་དག་ཕུལ་ཏེ་དྩོ་གལ་ཆེན་པྩོས་བཀྩོད་ཡྩོད།

འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཉིད་ལ་རིས་མེད་གཞུང་ཆེན་ཁག་ལ་དེ་བས་གཏིང་ཟབ་པའི་སྩོབ་

གཉེར་བེད་པའི་ས་བྩོན་ཞིག་འཇྩོག་པ་དང་། རང་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་དྩོན་གཉེར་ཅན་ཉུང་ཤས་

ཤིག་ལ་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡང་བཟུང་ཡྩོད།

དབུ་མའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་དཔྱད་རྩོམ་འདིའི་ནང་དྩོན་གཙོ་བྩོ་ནི། དབུ་མའི་དཀའ་གནད་

བརྒྱད་ཀི་བྱུང་རིམ་དང་། སྤི་བཤད། འཕྲྩོས་དྩོན། དེ་དག་གི་དྩོགས་གནད་བཅས་ལས་བརམས་

ཏེ། ཆྩོས་བརྒྱུད་ཆེན་པྩོ་བཞི་ཡི་སྩོ་སྩོའི་བཞེད་པ་ཇི་ཡིན་གསལ་བར་བཀྩོད་ཡྩོད། འགྩོད་པའི་གྩོ་

རིམ་ནི། དང་པྩོ་མཚམས་སྦྱྩོར་བདེ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས། དགེ་ལྡན་རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་པ་

ཐྩོག་མར་བཀྩོད་ཅིང་། དེ་ནས་སྔ་འགྱུར་རིང་མ་དང་། དེ་ནས་མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱུད། དེ་ནས་

དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་བཅས་ཀི་བཞེད་པ་རྣམས་ཐྩོག་མའི་བྱུང་རིམ་དང་མཐུན་པར་བིས་ཡྩོད། དགེ་

ལྡན་རང་ལུགས་ཀི་དཀའ་གནད་ཁག་གང་ཐུབ་རྒྱ་གཞུང་ལ་གཏུགས་ཁུལ་གིས་རྒྱ་གཞུང་མི་ཉུང་

བ་ཞིག་གི་ཁུངས་ཀང་དྲངས་ཡྩོད། 

དེ་ལྟར་ན་ཡང་། རང་ཉིད་ལ་མཚོན་ན་དཀའ་གནད་ཐག་གཅྩོད་ཐུབ་པའི་རིགས་ལམ་ཕྲ་

མྩོའི་རལ་ཡྩོངས་སུ་མ་རྩོགས་པ་དང་། གཏིང་ཟབ་པའི་གཞུང་དྩོན་གི་དཀའ་གནད་རྟྩོགས་པའི་གྩོ་

རྒྱ་དམན་པ། རྒྱ་ཆེ་བའི་རིས་མེད་ཀི་གཞུང་ལ་ཆ་རྒྱུས་ཞན་པ་བཅས་ཀི་གནས་སངས་འྩོག 
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གཞུང་དྩོན་མ་ལྩོན་པའི་ལྩོག་བཤད་དང་། དཀའ་གནད་གསེད་བཀྩོལ་མ་ཐུབ་པའི་ཚིག་ཉྩོག་

སྩོགས་ཀི་སྐྩོན་ཆ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་ངེས་པས། གཟུར་གནས་མཁས་པའི་མདུན་སར་སྙིང་ནས་

བཟྩོད་པར་གསྩོལ། ད་དུང་མུ་མཐུད་བསམ་གཞིགས་ཀིས་ནྩོར་བ་བཅྩོས་སྒིག་དང་། ཆད་པ་ཁ་

གསབ་ཞུ་རྒྱུའི་འདུན་པ་དང་སྙིང་སྩོབས་མི་ཉམས་པར་མཆིས་པས་མཁེན་པའི་སྤན་ལྡན་རྣམས་

ཀིས་ཐུགས་བརེའི་ལམ་སྩོན་བརེ་གཟིགས་ཡྩོང་བ་མཁེན། 

ཞེས་རྩོམ་པ་པྩོས་ཕི་ལྩོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༧ ཉིན་བིས། 
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སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

གེང་བརྩོད།

ལྟ་གྲུབ་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཉམས་ཞིབ་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། ཀྩོག་པ་པྩོའི་ཤེས་ཚད་དང་དྩོན་

གཉེར། དགྩོས་མཁྩོ་བཅས་གཞི་ལ་བཞག་སེ། གང་ལ་ཉམས་ཞིབ་བ་དགྩོས་པ་དང་། དེ་ལ་ཉམས་

ཞིབ་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་དང་། རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་སྒྲུབ་བཅས་བས་ཏེ། རྟྩོག་ཞིབ་ཐྩོག་ཐ་མའི་སྩོམ་

ཚིག་དང་། རྣམ་གཞག་འཇྩོག་རྒྱུ་དེ་གལ་ཆེན་པྩོ་ཡིན། དབུ་མའི་གཞུང་གི་དཀའ་གནད་སྐྩོར་ལ་

ངྩོས་འཛིན་དང་། དབེ་ཞིབ། ཇི་ལྟར་དཀའ་གནད་ཆགས་པ། གྲུབ་མཐའ་གྩོང་འྩོག་གི་རིགས་པས་

འཕུལ་མཚམས་དང་། ཁས་ལེན་གི་ཞིབ་ཆ་སྩོགས་ཇི་ཙམ་གིས་དཀའ་སར་སེབས་ན་དེའི་ཚོད་

ཀིས་རིགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཕྲ་རུ་འགྩོ་ཞིང་། དབུ་སེམས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་གྩོང་འྩོག་གི་བར་དང་། 

སྔྩོན་གི་འཕགས་ཡུལ་གི་སྩོབ་དཔྩོན་ཚོའི་རྒྱ་གཞུང་གི་རེས་འབང་བྩོད་སྔ་ཕིའི་མཁས་པ་ཕན་

ཚུན་དང་། ཐ་ན་ཆྩོས་བརྒྱུད་གཅིག་པའི་མཁས་པ་ནང་ཚགས་ཀི་བར་དང་། དགེ་རྒན་དང་དགེ་

ཕྲུག་ཚོའི་བར་ལ་ཡང་དྩོན་གི་གྩོ་ལུགས་དང་། རིགས་པས་འཛིན་མཚམས་ཤར་ནུབ་ལྟར་འགལ་

བ་ལྟག་སྤྩོད་ཆགས་པའང་མང་དུ་སང་ཞིང་།

ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་རེས་འཇུག་བུ་སྩོབ་ཚོས་ཁས་ལེན་གི་རྒྱུན་བསྐངས་ཏེ་སྒུལ་བསྐྩོད་

དཀའ་བའི་དམ་བཅའ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཆགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ནའང་།ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་དྩོགས་པ་

སྩོང་ལུགས་དང་། འཛིན་མཚམས་རྣམས་ནི་གཟུ་བྩོར་གནས་ཤིང་། བླྩོ་གྩོས་དང་དྩོན་གཉེར་གི་

ཆྩོས་གསུམ་ཡར་ལྡན་དུ་ཚང་བའི་སྐལ་བ་བཟང་པྩོ་དག་གི་བགྩོ་སྐལ་ལས། དྩོན་གི་གྩོ་བ་དང་

རིགས་པའི་རྩོལ་རེད་གང་ལའང་མ་འདྲིས་ཤིང་རྒྱུས་མེད་པ་དག་གི་མདུན་དུ་ར་ཆེའི་ལེགས་

བཤད་དག་གི་རིན་ཐང་ནི་དུས་ནམ་ཡང་མངྩོན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ།།

ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་གཞན་དང་མི་འདྲ་སའམ་འབུར་དུ་ཐྩོན་པའི་ཁད་ཆྩོས་ནི། 

དཀའ་གནད་བརྒྱད་པྩོ་རེ་རེའི་ཐད་བཀའ་དང་། དགྩོངས་འགེལ་གི་རྒྱ་གཞུང་། བྩོད་ཀི་ཆྩོས་
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བརྒྱུད་ཆེན་པྩོ་དག་གི་སྔ་ཕིའི་མཁས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་བཞེད་མཚམས་དག་འབེལ་ཡྩོད་

ཆྩོས་བརྒྱུད་ཚོའི་མཁས་པ་དག་ལ་བཅར་འདྲི་དང་གྩོ་བསྡུར་གིས་ཁ་གསལ་དུ་བཀྩོད་ཅིང་། ཟབ་

པའི་དཀའ་གནད་ཀི་མདུད་པ་བཀྩོལ་ཐབས་སུ་ཡིག་ཆའི་ཕྩོགས་སུ་འཐེན་འཁེར་བས་པ་ཙམ་

མིན་པར་ཡིག་ཆ་རིས་མེད་ཀི་རྒྱབ་རྟེན་གི་ལུང་དང་། སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་གསལ་ལ་རྣྩོ་བ་དང་། 

དྩོན་གི་གྩོ་བ་དང་རིགས་པས་འབེད་མཚམས། 

      དྩོགས་པའི་དཔྱྩོད་ལུགས་དང་བརྡར་ཤ་གཅྩོད་པའི་ཉམས་འགྱུར་སྩོགས་གདན་

གསུམ་མཁས་པའི་ལུང་རིགས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྩོར་དུས་ཡུན་རིང་པྩོར་འདྲིས་ཤིང་གཤིབས་ཏེ་

ཞུན་མཐར་བཅད་ནས་རེད་པའི་ལུང་དང་རིགས་པའི་ལེགས་བཤད་རྣམས་གྲྭ་ཚང་རང་གི་མཁས་

པ་ཚོའི་ལེགས་བཤད་སྤི་དང་། གསུང་སྒྩོས་ཀི་ཞག་རིས་བརྒྱན་ཏེ་ཕྩོགས་གཅིག་ཏུ་བསེབས་

ཤིང་སྦྱར་འདུག་པ་དང་། ཚུལ་འདིར་མྩོས་ཤིང་དྩོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀིས་དཀའ་བ་ལྷུར་ལེན་མི་

དགྩོས་པར་བྩོད་སྔ་མའི་མཁས་པ་ཚོའི་གསུང་མཚམས་དུས་ཚོད་བསྲི་ཚགས་ཀིས་བལྟ་ཐུབ་པ་

སྩོགས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་མགུ་བ་སྐེད་པ་དང་། དཔྱྩོད་ལྡན་དག་ལ་བླྩོ་སྐེད་འབྱུང་བའི་ལེགས་

བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་འདུག ཉམས་ཞིབ་པ་སེར་བེས་དགེ་བཤེས་འཇམ་དཔལ་མཁེན་

བརེ་ལགས་ལ་མཚོན་ན། ཆུང་དུས་ནས་བྩོད་ལྩོ་ཁ་ག་ནང་རི་བྩོ་རྣམ་རྒྱལ་དགྩོན་པའི་ཆྩོས་སྩོར་

ཞུགས་པའི་སྐལ་བ་ཐྩོབ་ཅིང་། 

རང་ལྩོ་བཅུ་དྲུག་ནས་ཕགས་ཡུལ་དུ་ལུང་རིགས་བེ་བའི་རྩོལ་མཚོ་སེར་བེས་མཁས་སྙན་

གྲྭ་ཚང་དུ། ལྩོ་ངྩོ་བཅུ་ཕྲག་གཉིས་ལག་གི་རིང་གཞུང་ཆེན་ཁག་བླྩོར་འཛིན་དང་། བཀའ་པྩོད་ལྔ་

དང་ཐ་སྙད་རིག་གནས་ཀིས་གཙོས་པའི་གྲྭ་སར་ཤེས་པར་བ་བའི་གནས་མཐའ་དག་ལ་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་རྡུལ་དུ་བརླགས་ཏེ་སྦྱངས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གྲྭ་ཚང་རང་ཁྩོངས་དང་། ལག་པར་དགེ་

ལྡན་ལུགས་བཟང་གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་ཆེན་པྩོར་གདན་གསུམ་མཁས་པའི་དབུས་སུ་

བཀའ་རམས་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ལྩོ་རིམ་གཉིས་བཅས་ལྩོ་ངྩོ་བཞི་ལ་བསྟུད་མར་ཨང་རིམ་དང་པྩོའི་

དང་པྩོ་དང་། ལྩོ་ཐ་མ་གཉིས་ཀི་སྐབས་ལ་རམས་ཉམས་ཞིབ་པའི་རྩོམ་རྒྱུགས་འབུལ་བཞེས་ཞུས་
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སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དབངས་གྲགས་པ།

པ་བཅས། 

རེ་རིན་པྩོ་ཆེས། སྙིགས་མའི་དུས་འདིར་མང་ཐྩོས་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན།། ཆྩོས་བརྒྱད་སངས་པས་

དལ་འབྩོར་དྩོན་ཡྩོད་བས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དུས་རྒྱུན་དུ་ཆྩོས་བརྒྱད་ཀིས་གཞན་དབང་དུ་

མ་སྩོང་བར་གཞུང་ལུགས་མང་དུ་ཐྩོས་ཤིང་། རིགས་པའི་ལམ་དུ་ངལ་བ་མང་དུ་བསེན་པ་དང་། 

དེ་ཡང་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པར་བརྩོན་པ་སྩོགས་བསན་བཅྩོས་རྩོམ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡར་ལྡན་དུ་ཚང་

ཞིང་། ད་ལམ་ཉམས་ཞིབ་ཀི་ངྩོ་བྩོར་བརམས་པའི་དབུ་མའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་ཟབ་དྩོན་

འབེད་པའི་ལེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྡེ་མིག 

ཅེས་པའི་གེགས་བམ་འདི་ཡང་དབུ་མའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་ཡིག་ཆ་འཚོལ་སྒྲུབ་དང་། 

ཕྩོགས་བསྒིགས། དཔྱད་ཞིབ་བཅས་བས་ཏེ། བྱུང་རིམ་དང་། སྤི་བཤད། འཕྲྩོས་དྩོན། དེ་དག་གི་

དྩོགས་གནད་གེང་བ། དེ་སྔའི་ཉམས་ཞིབ་ཀི་དགེ་མཚན་དང་། སྐྩོན་གནད། གྲུབ་འབས་བཅས་ལ་

མཐའ་དཔྱྩོད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཉམས་ཞིབ་དང་དཔྱད་གེང་གནང་བ་བཅས་དྩོན་གཉེར་ཅན་དག་གི་སྙིང་

གི་ནྩོར་བུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཆགས་འདུག 

སྤི་ཡྩོངས་བསམ་ཚུལ། ད་ལྟའི་ཆར་མཐྩོང་དུ་ཡྩོད་པའི་ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག་མང་པྩོ་ཞིག་

ནི། རྩོམ་དེབ་ཀི་སྒྩོམ་གཞི་དང་། སྔ་ཕིའི་བང་རིམ་སྩོགས་གནའ་བྩོའི་རྒྱ་གར་གི་པཎ་གྲུབ་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་དང་། བྩོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་མཁས་གྲུབ་དག་གི་ལྗགས་རྩོམ་བེ་བག་པའི་

གཞུང་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མཐར་ཆགས་སུ་བཞག་སེ་རེའུ་མིག་ལྟ་བུར་སྩོར་བཞག་གིས་

སྐབས་མཚམས་སྩོ་སྩོར་ལུང་རིགས་གང་འཚམས་ཤིག་རྒྱ་བསྐེད་རྒྱས་སྤྩོས་ཀིས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་

ཡིག་མཛོད་དང་ཐྩོ་འགྩོད་ལྟ་བུ་ལས་སྔར་སྦྱངས་ཟིན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤིག་གི་ཉམས་ཞིབ་བ་

ཡུལ་གི་བརྩོད་གཞི་གང་དེའི་གནད་དྩོན་བེ་བག་པ་ཞིག་ལ་དམིགས་བཀར་གིས་རེ་གཅིག་ཏུ་

གཞྩོལ་ཞིང་ཁྩོན་ཡྩོངས་དང་། གནད་ལ་ཁེལ་བའི་གསལ་བྩོ་བཟྩོས་མེད་པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་ཀི་

ཐབས་ལམ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་དང་།

རྟྩོག་ཞིབ་གནང་སངས་སྙིང་རེ་བྩོ་ཞིག་གི་ཐྩོག་ནས་སྒྩོམ་གཞི་སྔྩོན་མེད་གསར་བཟྩོ་ལྟ་བུ་
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ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས།

ཞིག་དང་། སྔ་ཕིའི་མཚམས་སྦྱྩོར་དང་། དཔེ་འཇྩོག་སྩོགས་གང་ཐད་ནས་ལག་ཏུ་བཟུང་ནས་

བཀགས་པ་ཙམ་གིས་འདི་གཞན་དང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་འདུག་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་སྤྩོད་ཐུབ་པ་དང་། 

ཉམས་ཞིབ་ཀི་ནང་དྩོན་ཕྩོགས་ཆ་མཐའ་དག་ནས་མངྩོན་ཐུབ་པ་ད་ལྟའི་ཆར་ཅུང་ཟད་དཀྩོན་པ་ལྟ་

བུར་མངྩོན། ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག་འགའ་ཞིག་ནི། ཉམས་ཞིབ་ཀི་རྒྱབ་ལྗྩོངས་ཏག་ཏག་སྩོན་ཐུབ་

མེད་པ་དང་། ཉམས་ཞིབ་ཀི་ཁབ་ཁྩོངས་དང་། ཚད་བཀག་སྩོན་ཐུབ་མེད་པ། འབེལ་ཡྩོད་ཡིག་ཆ་

གལ་ཆེན་ལ་བསྐར་ཞིབ་མ་ཐུབ་པའམ། མ་བས་པ། ཉམས་ཞིབ་པ་གཞན་གི་བས་རེས་བསན་

མེད་པ། ཉམས་ཞིབ་ཀི་གནད་དྩོན་གཙོ་བྩོར་རེ་གཅིག་ཏུ་གཞྩོལ་མེད་པ། གཅིག་གྱུར་གི་སྒྲུབ་

བེད་འགྩོད་ཐུབ་མེད་པ། གནད་འགག་མེད་པའི་བེ་བག་གི་གནད་དྩོན་མང་དག་གེང་སྩོང་བས་པ། 

སྒྩོམ་གཞིའི་ལྷུ་ལག་གྲུབ་སངས་ཁ་འཐྩོར་ཏེ་ཀྩོག་མི་བདེ་བ། ལུང་འདྲེན་མེད་པའམ་ལུང་དྲངས་པ་

ཏག་ཏག་མེད་པ། ཡང་དག་པའི་འགྩོ་ལུགས་ལྟར་ཡྩོང་མེད་པ། བརྩོད་བ་ལ་དཔག་པའི་ཡིག་འབྲུ་

ཏག་ཏག་མེད་པ། བརྡ་སྤྩོད་ནྩོར་འཁྲུལ་བཅས་ལ་གཟབ་དགྩོས་པའི་ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག་གང་

འཚམས་ཤིག་འདུག་པ་དག་གིས་ད་དུང་གནའ་རབས་ཀི་ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག་དང་། དེང་རབས་

ཀི་ཉམས་ཞིབ་རྩོམ་ཡིག་གི་ཁྩོན་ཡྩོངས་ཀི་ལེགས་ཆ་ཟུང་སྦེལ་དུ་ལེན་རྒྱུ་ནི་དུས་རབས་ཀི་

འཕེལ་ཕྩོགས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་སྙམ།

གང་ལྟར་གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་སྨྲ་བའི་ཉམས་ཞིབ་པ་འདིས་ཟབ་མྩོ་དབུ་མའི་

གཞུང་ལ་འབད་པ་ཆེན་པྩོས་ལྩོ་མང་སྦྱངས་ཤིང་འབད་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་

ཕུང་པྩོ་ཅི་མཆིས་རིས་མེད་རྒྱལ་བསན་སྤི་དང་། བསན་པ་དེ་འཛིན་ཀུན་གི་གཙུག་རྒྱན་༸རྒྱལ་

ཀུན་སྙིང་རེའི་རང་གཟུགས་ངུར་སྨྲིག་གར་གིས་རྣམ་པར་རྩོལ་པ་ཁམས་གསུམ་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་

པྩོ་སྤི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་༸སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོ་མཆྩོག་གི་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་

ཅིང་། ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགྩོངས་མཐའ་དག་གེགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་ཡྩོང་བའི་སྨྩོན་འདུན་ཤུགས་

དྲག་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་དགེ་བཤེས་རྩོང་པྩོ་བླྩོ་བཟང་སྙན་གགས་ཀིས་བྩོད་རྒྱལ་ལྩོ་༢༡༤༢ ཕི་ལྩོ་

༢༠༡༥ ཟླ་༩ ཚེས་༡༨ ལ་བེལ་སབས་ཀིས་བིས་པ་དགེ། །།
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༄༅། །དབུ་མའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་ཟབ་དྩོན་འབེད་པའི་

ལེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྡེ་མིག་བཞུགས་སྩོ། །

མུ་མེད་སྙིང་རེའི་ཐུགས་ཀིས་འགྩོ་རྣམས་གཟིགས། །

ཡང་དག་རྟེན་འབྱུང་སྩོན་པའི་ཟབ་དབངས་ཀིས། །

འགྩོ་ལ་ཐར་པའི་ལམ་མཆྩོག་གསལ་མཛད་པ། །

ཟླ་མེད་ཤཱཀའི་ཏྩོག་ལ་སྙིང་ནས་མཆྩོད། །

རྒྱལ་བས་ལུང་བསན་ཡང་དག་རིགས་འཕྲུལ་གིས། །

 ཟབ་དྩོན་འབེད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇྩོག་པའི། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་དང་། །

ཟབ་ལམ་འདྩོམས་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་འདུད། །

བརེ་ཆེན་ཐུགས་ཀིས་བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་། །

 རླབས་ཆེན་ཐུགས་ཀིས་དམ་བཅའ་གསུམ་དུ་མཛད། །

 ཐབས་མཁས་ཐབས་ཚུལ་དུ་མས་ཞི་བདེའི་ལམ། །

ཀུན་ལ་གསལ་མཛད་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་མཆྩོད། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དབུ་མའི་དཀའ་གནད་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད། །

རིས་མེད་མཁས་པའི་བཞེད་གཞུང་དུ། །

ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་མ་འདྲེས་པར། །

ཅུང་ཟད་སྤྩོ་ལ་འདུན་པ་བརྟས། །

དབུ་མའི་སྒ་དྩོན་སྤིར་བཤད་པ།

ཇི་སྐད་དུ་འཕགས་པ་ཡུལ་འཁྩོར་སྐྩོང་གིས་ཞུས་པའི་མདྩོ་ལས། སྩོང་པ་ཞི་བ་

སྐེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །མི་ཤེས་པས་ནི་འགྩོ་བ་འཁམས་གྱུར་པ། །དེ་དག་ཐུགས་རེ་

མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང་། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཛུད་པར་མཛད། །ཅེས་

སྩོན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་གིས་འགྩོ་བ་རྣམས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་

འཁྩོར་བ་ལ་འཁམས་པར་གཟིགས་ནས། ཐབས་ཀི་ཚུལ་དང་རིགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་

དག་གིས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པ་ལ་འཛུད་པར་མཛད། དེའི་ཕིར་རྣམ་དཔྱྩོད་དང་ལྡན་

པའི་རྣམ་གྩོལ་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པ་ལ་འབད་དགྩོས། 

དེ་ཡང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་། དེ་དག་གི་དགྩོངས་པ་

འགེལ་བའི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འཚོལ་དགྩོས་ཤིང་། དཔལ་ལྡན་

ཟླ་བས་ར་ཤེའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་པ་ན་འགེལ་ཚུལ་གཞན་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་

མང་དུ་ཡྩོད་པ་ལས་གནད་དུ་ཆེ་བ་བརྒྱད་ཡིན་ལ། འདིར་དེ་ལྟ་བུའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དཀའ་གནད་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་ཀི་དྩོན་ཅུང་ཟད་སྤྩོས་ཏེ་འཆད་པ་

ལ། ཐྩོག་མར་དབུ་མའི་སྒ་དྩོན་ནི། དབུ་མའི་སྐད་དྩོད་དུ་མ་དྷྱཱ་མ་ཀ་ཞེས་བྱུང་ལ། དེ་

ཡང་དབུ་མ་ཞེས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ན་མཐའ་དྩོར་བའི་དཀིལ་ལ་དབུས་དང་དབུས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ལམ་ཞེས་བརྩོད་པ་ལྟར། རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་དབུས་ན་གནས་པ་

ལ་དབུ་མ་ཞེས་བརྩོད་དེ། རྟྩོག་གེ་འབར་བའི་བསྩོད་པ་དང་མཚན་བསན་པའི་ལེའུ་

བཅུ་གཅིག་པ་ལས། མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་སངས་པས་དབུས་དང་འདྲ་བས་ན་དབུ་

མ་སེ། དབུས་ཉིད་དབུ་མའྩོ་ཞེས་རང་གི་དྩོན་དེ་ལ་ཕན་པ་བརྩོད་པའྩོ། །

ཞེས་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བ་ཙམ་དབུ་མར་གསུངས་པས། ཡྩོད་

མིན་མེད་མིན་དང་། གཉིས་ཡིན་གཉིས་མིན་གི་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བས་དབུ་མར་

མི་འཇྩོག་པ་གསལ་ལྩོ། །འྩོ་ན། མཐའ་གཉིས་སངས་པ་དབུ་མར་བརྩོད་ན། ཏིང་ངེ་

འཛིན་རྒྱལ་པྩོའི་མདྩོ་ལས། ཡྩོད་དང་མེད་ཅེས་བ་བ་གཉིས་ཀ་མཐའ། །གཙང་དང་

མི་གཙང་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ཕིར་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ནི་རྣམ་སངས་

ནས། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པ་ཡྩོང་མི་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དྩོན་ནི་དངྩོས་སྨྲ་བས་མཐའ་ཉི་ཚེ་བ་དང་བལ་བའི་དབུས་བདེན་པར་

བཟུང་བ་ནི། ཡྩོད་པའི་མཐའ་ལ་གནས་པ་ཡིན་པས་མཁས་པས་དབུ་མར་གནས་པ་

མིན་ཞེས་པའྩོ། །རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། མཐའ་ནི་ཟད་དང་མཇུག་ཆ་དང་། །ཉེ་

དང་ཕྩོགས་དང་སྨད་པ་ལའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྤིར་མཐའི་སྒ་དྩོན་ནི། ཟད་ཀི་

མཐའ་དང་། མཇུག་གི་མཐའ། ཉེ་བའི་མཐའ་དང་། སྨད་ཀི་མཐའ་བཅས་ལ་འཇུག་པ་

ཡྩོད་མྩོད་ཀང་། སྐབས་འདིའི་མཐའ་བལ་གི་མཐའ་ནི་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ལ་

འཇྩོག་པའྩོ། །དེ་ཡང་རྟག་པའི་མཐའ་ནི། དབུ་མ་སང་བ་ལས། གལ་ཏེ་དབུ་མ་ལ་

སེམས་ཀི་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་བདག་ཉིད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་དྩོན་དམ་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

ཡྩོད་པར་གྱུར་ན་ནི། དེའི་ཚེ་དེ་ལ་དེ་ཡྩོད་པས་རྟག་གྩོ་ཞེའམ་མི་རྟག་གྩོ་ཞེས་བ་བར་
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མངྩོན་པར་ཞེན་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་མཐར་འགྱུར་ཏེ། དངྩོས་པྩོའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་གི་རེས་སུ་སྩོང་ཞིང་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཉིད་ནི། ལྟུང་བའི་གནས་སྩོ་

ཞེས་བ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སེམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། 

སེམས་དྩོན་དམ་པར་རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པར་གྲུབ་པ་ཡྩོད་མཐའ་དང་། དེ་ལྟར་མངྩོན་

པར་ཞེན་པ་ཡྩོད་པའི་མཐར་འཛིན་དུ་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་སྩོ། །དེས་ན། སྩོང་ཉིད་

མ་གཏྩོགས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཡྩོད་མཐའ་དང་། དེ་ལྟར་འཛིན་པ་

ཡྩོད་པའི་མཐར་འཛིན་དུ་གསུངས་ཏེ། 

 ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། དེའི་ཕིར་སྔར་བཤད་པའི་བཀག་

པ་ལས་མ་གཏྩོགས་པའི་ཆྩོས་རྣམས་དྩོན་དམ་པར་རམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ནི། ཡྩོད་མཐའ་དང་དེའི་མཐར་འཛིན་ཡིན་གི། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མེད་པའི་མཐའ་ལ་གཉིས་ཏེ།ལས་འབས་ལ་སྩོགས་པའི་

ཆྩོས་རྣམས་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པ་ནི། སྐུར་འདེབས་ཀི་མེད་མཐའ་དང་། བདེན་མེད་

བདེན་པར་ཡྩོད་པ་ནི། སྒྩོ་འདྩོགས་ཀི་མེད་མཐའ་ཡིན་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་

པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། འདི་ནི་སྐུར་འདེབས་ཀི་མེད་མཐའ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ནི་སྒྩོ་འདྩོགས་

ཀི་མེད་མཐའྩོ། །ཞེས་གསུངས། ཡང་གཞུང་གི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་བདེན་མེད་

བདེན་པར་ཡྩོད་པ་ཡྩོད་མཐར་གསུངས་པའང་ཡྩོད་དེ། 

ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། གཞུང་གི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་

དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་མཐར་བཤད་པ་ཡང་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རྩོ། །སྐབས་འདིའི་དཀའ་གནད་ཅིག་ནི། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་
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མཚོ་ལས། དགག་བ་བཀག་པའི་མེད་པ་ཡང་དག་པར་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་འཛིན་པ་ན་

དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་མཐར་ལྟུང་བས་དེ་འགྩོག་པ་ཡང་མེད་མཐའ་འགྩོག་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་ཡང་འདི་དང་མཐུན་པར་གསུངས་

པས། བདེན་མེད་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ། མེད་པའི་མཐར་འཛིན་དང་། དེས་ཇི་

ལྟར་འཛིན་པ་ལྟར་འགྩོག་པ་མེད་མཐའ་འགྩོག་པ་ལ་བཞེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན། མེད་

མཐའ་དང་ཡྩོད་མཐའ་མི་འགལ་བ་དང་། མེད་པའི་མཐར་འཛིན་དང་ཡྩོད་པའི་མཐར་

འཛིན་ཡང་མི་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བདེན་མེད་བདེན་པར་ཡྩོད་པ་ཡྩོད་མཐའ་དང་། 

དེ་ལྟར་དུ་འཛིན་པ་ཡྩོད་པའི་མཐར་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་གཞུང་འདིའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་བརྩོད་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། འདིའི་དྩོན་ནི་

བདེན་མེད་བདེན་པར་ཡྩོད་དྩོ་ཞེས་འཛིན་ན། དྩོན་ལ་བདེན་མེད་མེད་པར་ཞེན་པ་

ཡིན་པས་མེད་པའི་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་བདེན་མེད་བདེན་

པར་ཡྩོད་པ་འགྩོག་པ་ནི། བདེན་མེད་མེད་པར་ཞེན་པའི་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་

འགྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དཔེར་ན། སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ལ་གཞན་དབང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པར་ལྟ་བ་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ཡིན་

པས། དེ་ལ་དགྩོངས་ནས་བདེན་མེད་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་

དུ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་སྤིར་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་མིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་ཡིན་པས་

ཡྩོད་པའི་མཐར་འཛིན་ཡིན་ལ། མཐར་འཛིན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འགལ་བར་ངེས་པའི་

ཕིར་སྙམ་དུ་བསམས་སྩོ། །མཁས་གྲུབ་རེས་སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ལས། ལྩོག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  6  

རྟྩོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་ལས། །དང་པྩོ་རྟྩོག་པ་ལྩོག་ཤེས་དང་དྩོན་གཅིག་ཅེས་དང་། 

འདི་དང་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀང་དྩོན་གཅིག་ཅེས་རྟྩོག་པ་ལྩོག་ཤེས་ལ་སྒྩོ་འདྩོགས་ཀིས་

ཁབ་པར་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྒྩོ་འདྩོགས་དང་སྐུར་འདེབས་མི་འགལ་བར་

བཞེད་པ་ཡྩོད་ཀང་། མཐར་འཛིན་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་གཏན་ནས་མི་འཐད་དྩོ་སྙམ་

ཀང་། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟྩོགས་དཀའ་བའི་གནས་སུ་འདུག་པས་མཐར་ཐུག་གི་དགྩོངས་

པ་གང་ཡིན་ད་དུང་འཚོལ་དགྩོས་སྩོ། །

ཡང་དབུ་མ་ཞེས་པ་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་དང་། དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་

འཇུག་པ་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་གསུངས་ཏེ། རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། དབུ་མའི་ལམ་

དེ་སྩོན་པར་བེད་ཅིང་། སྒྩོགས་པར་བེད་པས་ཀ་ཞེས་བ་སེ། སྐད་ཀི་བིངས་ཀི་སྒ་

ལས་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་ཞེས་བ་བའམ། དབུ་མ་ཞེས་བ་བའི་མིང་གང་ཡྩོད་པ་དེ་

ནི་དབུ་མའྩོ། །ཞེས་གཙོ་བྩོ་དབུ་མའི་ལམ་སྩོན་པར་བེད་པའི་བསན་བཅྩོས་དག་ལ་

དབུ་མ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་དབུ་མར་གསུངས་པ་ནི། 

རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཡང་ན། ཀ་ཞེས་བ་བའི་མིང་གིས་བརྩོད་པ་ཡིན་པས་དབུ་མ་

ཞེས་བ་སེ། དབུ་མའི་གྲུབ་པའི་མཐའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེས་ན། དབུ་མ་ལ་སྒས་

བརྩོད་ཚུལ་གིས་སྩོ་ནས་དབེ་ན། རྩོད་བེད་ཚིག་གི་དབུ་མ་དང་། བརྩོད་བ་དྩོན་གི་

དབུ་མ་གཉིས་ལས། སྩོང་ཉིད་བརྩོད་བར་བེད་པའི་ཡུམ་གི་མདྩོ་དང་། དེ་དག་གི་

དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ལ་སྩོགས་པའི་དབུ་མའི་བསན་

བཅྩོས་རྣམས་ནི་རྩོད་བེད་ཚིག་གི་དབུ་མའྩོ། །



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བརྩོད་བ་དྩོན་གི་དབུ་མ་ལ་ལྔ།

གཞི་དབུ་མ་དང་། ལམ་དབུ་མ། འབས་བུ་དབུ་མ། གྲུབ་མཐའ་དབུ་མ། གང་

ཟག་དབུ་མ་དང་ལྔ་ལས། སྩོང་ཉིད་ནི་གཞི་དབུ་མ་དང་། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ནི་

ལམ་དབུ་མ་དང་། ལམ་དབུ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་འབས་བུ་ཆྩོས་སྐུ་ནི་འབས་བུ་

དབུ་མ་དང་། བདེན་དངྩོས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་འདྩོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་གྲུབ་མཐའ་དབུ་

མ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པའམ་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི་གང་ཟག་དབུ་མ་

ཡིན་ནྩོ། །

 དེ་དག་ལས་དབུ་མ་དངྩོས་ནི། རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་དབུས་

ན་གནས་པའི་གཞི་དབུ་མ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཞིང་།དེ་ཡང་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་

བལ་བ་རང་གི་ལྡྩོག་པ་ནས་དབུ་མར་འཇྩོག་ཀང་།དེའི་གཞི་ལྡྩོག་ལ་དབུ་མ་ཡིན་པས་

མ་ཁབ་བྩོ། །འདི་ནི་ཡུལ་གི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་སྩོ་ནས་བཞག་པའི་དབུ་

མའྩོ། །ལམ་དབུ་མ་ནི། ཡུལ་ཅན་གི་སྩོ་ནས་མཐར་འཛིན་གཉིས་དང་བལ་བས་དབུ་

མར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་

སྩོ་ནས་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ཡང་དག་པར་མཐྩོང་བའམ་ལྟ་བ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

ཞེས་བརྩོད་པའི་ཕིར། དེས་ན། ཡུལ་དབུ་མའམ་གཞི་དབུ་མའི་སྐབས་ཀི་མཐའ་ནི། 

རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་། ཡུལ་ཅན་དབུ་མའམ་ལམ་དབུ་མའི་སྐབས་ཀི་མཐའ་

ནི། སྒྩོ་སྐུར་གི་མཐར་འཛིན་གཉིས་ལ་འཇྩོག་ན། གྩོ་བ་ཟབ་མྩོ་ཞིག་འྩོང་བར་ངེས་

སྩོ། །ཡང་ན། རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་གཞི་དབུ་མ་ཡུལ་དུ་བེད་པས་

དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་འཇྩོག་པའྩོ། ། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་ལས་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་ཚུལ།

སྩོན་པ་མངྩོན་པར་རྩོགས་པ་སངས་རྒྱས་ནས། འདི་སྙམ་དུ་དགྩོངས་ཏེ།ཆྩོས་

ཟབ་མྩོ། ཁྩོང་དུ་ཆུད་པར་དཀའ་བ། རྟྩོག་གེའི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། བདུད་རི་ལྟ་བུའི་

ཆྩོས་ཤིག་ཁྩོ་བྩོས་རེད་པ་འདི། གཞན་ལ་བསན་ཀང་ཤེས་པར་མི་ནུས་པས། རེ་

ཞིག་མི་སྨྲ་བར་ནགས་འདབ་གནས་པར་བ་སྙམ་དུ་དགྩོངས་ནས། 

ཟབ་ཞི་སྤྩོས་བལ་འྩོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །

བདུད་རི་ལྟ་བུའི་ཆྩོས་ཤིག་ཁྩོ་བྩོས་རེད། །

སུ་ལ་བསན་ཀང་གྩོ་བར་མི་ནུས་པས། །

མི་སྨྲ་ནགས་འདབ་གནས་བ་ཞེས། །

ཞེས་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས་པ་ན། །

འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་མི་རུང་ས་ཚོགས་བྱུང་། །

ལ་ཡིས་ཤེས་ནས་ཀུན་གིས་གསྩོལ་བ་བཏབ། །

ཚངས་པས་གསེར་གི་འཁྩོར་ལྩོ་རིབས་སྩོང་པ། །

ཕུལ་ཏེ་མ་གདྷ་འདིར་མ་དག་ཆྩོས། །

དྲི་མར་བཅས་པར་སེམས་ཏེ་སྨྲ་བ་བྱུང་། །

དེ་སད་ཐུབ་པ་བདུད་རིའི་སྩོ་དབེ་གསྩོལ། །

དེ་སྐད་བསྐལ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །

ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བར་སྐུལ་བ་པྩོ། །



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཚངས་པས་གསྩོལ་བའི་མྩོད་ལ་ཞལ་གིས་བཞེས། །

ཞེས་ཕྩོགས་བཅུའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དཀར་ཕྩོགས་སྐྩོང་བའི་ལ་

དང་། ཁད་པར་དུ་ཚངས་པ་ཆེན་པྩོས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པ་ན་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ། 

བདུད་རིའི་སྩོ་མྩོ་དག་ནི་དབེ་བར་བ། །

ཉན་པར་སུ་འདྩོད་སྩོམ་ཉི་གསྩོལ་ཅིག་དང་། །

ཚངས་པ་མི་རྣམས་ལ་ནི་ག་ནྩོམ་ཆྩོས། །

ཀན་ཀ་མི་བཙལ་མདྩོ་ཙམ་བཤད་པར་བ། །

ཞེས་དཔའ་བྩོ་གཙུག་ལག་ཕྲེང་བའི་ཆྩོས་འབྱུང་དུ་ཇི་སྐད་འབྱུང་བ་ལྟར་རྩོ། །དེ་

ཡང་ཐྩོག་མའི་གདུལ་བ་ཀུན་ཤེས་ཀཌཽི་ན་ཡ་ལ་སྩོགས་པའི་ལྔ་སེ་ཡིན་པར་མཁེན་ནས་

ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་

གང་ཡང་སྩོན་པའི་སྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་འཁྩོར་ལྔ་སེ་ལ་སྩོགས་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ། 

བརྩོད་བ་རྟེན་འབྱུང་རགས་པ་རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབྱུང་ལ་བརྟེན་ནས། གང་ཟག་བདག་གི་

མེད་རགས་པ་ལས་བརམས་པའ་ིཆྩོས་ཀ་ིའཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོ་གསུངས་སྩོ། །

འཁྩོར་ལྩོ་གཉིས་པ་ནི། སྩོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཕི་ལྩོ་ལ་བ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོའི་རིར། 

གདུལ་བ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་གཙོ་བྩོ་རྟྩོག་བཏགས་རྟེན་འབྱུང་ལས་བརམས་ཏེ། 

གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་གཉིས་སྩོན་པའི་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་གཉིས་པ་

གསུངས་སྩོ། །དེའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་ཆ་ཤས་རྟེན་འབྱུང་ལ་བརྟེན་ནས། ཆྩོས་

རྣམས་བདེན་པར་མེད་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་དང་། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡྩོད་ཀི་སྩོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོར་འདྩོད་པའི་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་
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མཐའ་བྱུང་ངྩོ་། །འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་པ་ནི། བརྩོད་བ་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

ཕྲ་མྩོ་སྩོན་པའི་སྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ལ། རྒྱུ་འབས་རྟེན་འབྱུང་ལས་

བརམས་ཏེ། གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རགས་པ་སྩོན་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་

པ་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན། འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་མདྩོ་སེ་པ་དང་བེ་བག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་

མཐའ་གཉིས། འཁྩོར་ལྩོ་གཉིས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་གྲུབ་

མཐའ་གཉིས། འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

བྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

 འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་དུས་གང་གི་ཚེ་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་འཁྩོར་ལྩོ་དང་

པྩོ་བསྐྩོར་བའི་དུས་ནི་སྩོན་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྩོ་སེ་དགུང་ལྩོ་སྩོ་ལྔའི་སྐབས་དང་། 

འཁྩོར་ལྩོ་གཉིས་པ་བསྐྩོར་བའི་དུས་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཕི་ལྩོ་དགུང་ལྩོ་སྩོ་དྲུག་གི་

སྐབས་ལ་ཡིན་ཏེ།

 སངས་རྒྱས་པའི་ཕི་ལྩོ་དེ་ལ་མཆྩོད་རྟེན་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་དུས་

འཁྩོར་ར་རྒྱུད་གསུངས་ཤིང་།   དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོའི་རིར་ཤེར་

ཕིན་གི་མདྩོ་གསུངས་པར། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་དུས་འཁྩོར་འགེལ་

ཆེན་དྲི་མེད་འྩོད་དང་། འདུས་འཁྩོར་ར་རྒྱུད་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་

སྩོ། །འཁྩོར་ལྩོ་མཐའ་མ་བསྐྩོར་བའི་དུས་ནི་གསལ་བར་འཁྩོད་པ་མེད་ལ། ཀུན་

མཁེན་ཀྩོང་ཆེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་མཛོད་དུ། འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོ་དགུང་ལྩོ་སུམ་ཅུ་ར་

དྲུག་ནས་བཞི་བཅུ་ར་གཉིས་ཀི་བར་དང་། འཁྩོར་ལྩོ་གཉིས་པ་བཞི་བཅུ་ར་གསུམ་
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ནས་བདུན་བཅུ་ར་གཉིས་ཀི་བར་དང་། འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་པ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ནས་

བརྒྱད་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གསུངས་པར་བཞེད་ཀང་། འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་གི་ངྩོས་

འཛིན་ལུགས་རང་ལུགས་དང་མི་འདྲའྩོ། །

སྩོང་ཉིད་སྩོན་པའི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདྩོ།

སྩོང་པ་ཉིད་སྩོན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མདྩོ་ནི། འབུམ། ཉི་ཁི། ཁི་བརྒྱད་སྩོང་པ། 

བརྒྱད་སྩོང་པ། མདྩོ་སྡུད་པ། ཤེས་རབ་སྙིང་པྩོ། རྡྩོ་རེ་གཅྩོད་པ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་

པྩོའི་མདྩོ། །མདྩོ་སེ་ཕལ་པྩོ་ཆེ། འྩོད་སྲུང་གི་ལེའུ། བླྩོ་གྩོས་མི་ཟད་པའི་བསན་པ་

སྩོགས་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མདྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དྲངས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་མདྩོ་

སེ་འདི་རྣམས་ཡིན་ལ། སྩོང་ཉིད་སྩོན་པའི་ཐེག་དམན་གི་མདྩོ་ནི། ཉན་ཐྩོས་ལ་བསན་

པའི་མདྩོ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རྩོལ་པའི་མདྩོ་ལས། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་བརྡྩོས་པ་

འདྲ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་ནང་ཚན་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་གདམས་པའི་

མདྩོ་ལས། ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་གང་གི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་འདི་ཕལ་ཆེར་ཡྩོད་པ་ཉིད་དང་མེད་པ་

ཉིད་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཚིག་གསལ་དུ་

དྲངས་པའི་ཐེག་དམན་གི་མདྩོ། །གང་སྡུག་བསྔལ་འདི་མ་ལུས་པ་སངས་པ། ཞེས་པ་

ལ་སྩོགས་པའི་ཐེག་དམན་གི་མདྩོ་དེ་དག་གིས། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་སྩོང་ཉིད་

བསན་པར་རེ་བླ་མས་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། དེ་ལྟར་ན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་གགས། ཛ་ཡ་ཨ་ནན་

ཏ། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་ལ། ཤེར་འབྱུང་། དགེ་བ་ལ། བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་རྣམས་ཉན་རང་ལ་

ཆྩོས་རང་བཞིན་མེད་པ་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་ལེགས་
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བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། སྩོབ་དཔྩོན་གཉིས་ཀི་ལུགས་ཀིས་ནི་དེ་གཉིས་ཀ་ལས་བཟླྩོག་

སེ་སྨྲ་བའི་དང་པྩོ་ཐེག་དམན་སེ་སྩོད་ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པའི་ཚུལ་ནི། 

ཞེས་སྩོགས་ཀིས་སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་། ཟླ་གགས་གཉིས་ཀས་

ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པར་བཞེད་པ་དང་། ཡང་དྲང་

ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་དུ་ཡང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

བཤད་པ་ནི་འཕགས་པའི་དགྩོངས་པར་ངེས་པར་འདྩོད་པར་བའྩོ། །ཞེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

དགྩོངས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། ། 

ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པར་མི་བཞེད་པའི་ཐེག་

ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི། སེམས་ཙམ་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། 

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། བམས་ཆྩོས་གཞན་རྣམས་ཀང་སྒས་ཟིན་ལ་རང་

རྒྱལ་ལ་ཁད་པར་ཙམ་མ་གཏྩོགས་པ་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་

བཤད་པ་མེད་དྩོ། །དེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཐྩོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་། བླྩོ་གྩོས་

བརྟན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་གཞུང་དུ་ཡང་།  ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཉན་རང་གིས་རྟྩོགས་

པར་བཤད་པ་མི་སང་ངྩོ་།།ཞེས་དང་། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། ཉན་

ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྤྩོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་གཉིས་སྩོང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་

ཉིད་ནི་ཟབ་མྩོ་ཡིན་ལ། ཞེས་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལའང་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་

བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་སྩོ། །

འདི་དག་གི་དྩོན་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་དང་། རྣམ་

འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ཀི་གསུངས་ཟིན་ལྟར་ན། སེམས་ཙམ་པ་དང་། རང་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་མེད་པར་འདྩོད་དགྩོས་

ཏེ། ལེགས་བཤད་གསེར་གི་ཕྲེང་བར། ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་

ཡྩོད་ན། ཉན་རང་ལ་ཤེར་ཕིན་ཡྩོད་པར་ཐལ་བ་གསུངས་པ་དང་། རྣམ་འགེལ་ཐར་

ལམ་གསལ་བེད་དུ། གཉིས་སྩོང་གི་དེ་ཁྩོ་ཉིད་དེ་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྤྩོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། ཟབ་མྩོ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། དེ་དག་

གི་རེས་སུ་འབངས་པའི་ཡིག་ཆ་གཞན་གིས། རང་རྒྱུད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ལ། ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་མེད་པར་བཞེད་དྩོ། །

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་རྣམ་འགེལ་ལས། རང་ལུགས་ནི། དང་པྩོ་ནས་

ཐེག་དམན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

གིས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་གི་སྤྩོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་ཙམ་པ་དང་། 

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་དམན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་ཉན་རང་ལ་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་མེད་ཀང་། ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་

ཡྩོད་པར་བཞེད་དྩོ། །འྩོ་ན། རེ་བཙུན་པའི་སྐབས་དང་པྩོའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ལས། ཁ་ཅིག 

དང་པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་དམན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་ཐེག་དམན་འཕགས་པ་ཡིན་ན།  སྩོང་

ཉིད་མ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་ཟེར་ན། 

རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། ཐེག་པ་དམན་པར་རིགས་ངེས་པ་ཡིན་ན་ཡང་

རིམ་པ་དང་པྩོས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བས་ནས་རིམ་པ་གཉིས་པས་སྲིད་པ་ལས་གྩོལ་བར་

མཛད། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྩོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོར་བཀི་བར་མཛད་ལ། ཞེས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་དུ་རིགས་ངེས་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་ན་སྩོང་

ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་ནང་འགལ་

བར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། 

ལུང་དང་པྩོའི་དྩོན་ནི། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་རིགས་ངེས་པའི་ཐེག་དམན་སྩོབ་པ་

འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་མེད་པའི་དྩོན་དང་། ལུང་གཉིས་པའི་

དྩོན་ནི། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་རིགས་ངེས་པའི་ཐེག་དམན་དག་བཅྩོམ་པ་ལ་སྩོང་ཉིད་

རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། དེར་རྣམ་བཤད་ཀི་ལུང་ཁུངས་སུ་བེད་པ་ལས་ཤེས་

ནུས་སྩོ། །

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ། ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ལྟ་བ་ལེགས་པར་གཏན་

ལ་ཕེབས་པ་ཞིག་དང་ཉན་རང་དུ་ལྷུང་པའི་གཞི་མཐུན་དབུ་མ་རང་ཐལ་གཉིས་ཀས་

ཁས་ལེན་དགྩོས་པས། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་པའི་ལམ་གྩོམས་པའི་མཐུས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་མངྩོན་གྱུར་བ་རེ་ཞིག་

སངས་པ་ཡྩོད་ཀང་ས་བྩོན་སངས་པ་མི་སྲིད་པ་སྨྲ་དགྩོས་པར་གསུངས་པས། 

ཉན་རང་གིས་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པར་གྲུབ་ཅིང་། དེ་དང་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་དུ། 

གཉིས་སྩོང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ནི་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྩོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་

པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་མི་སྲིད་ལ། དེས་ན། སེམས་ཙམ་པ་དང་། རང་

རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དང་པྩོ་ཉིད་ནས་རིགས་ངེས་པའི་ཐེག་དམན་སྩོབ་པ་འཕགས་པ་

ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་མེད་ཀང་། ཐེག་དམན་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་ནི་རེ་བླ་མ་དང་རྒྱལ་ཚབ་རེའི་དགྩོངས་པ་འགལ་བ་མེད་པར་རེ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལེགས་པར་བཀལ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

རང་རྒྱུད་པའི་སྩོབ་དཔྩོན་རྣམས་ཀིས། དང་པྩོ་ཉིད་ནས་རིགས་ངེས་པའི་ཉན་

རང་སྩོབ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་པར་བཞེད་པ་ནི། ལེགས་བཤད་གསེར་

ཕྲེང་ལས། དབུ་མ་པའི་སྩོབ་དཔྩོན་ལ་ཡང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་ལེགས་ལྡན་འབེད་

དང་། ཞི་འཚོ་དཔྩོན་སྩོབ་དང་། འཕགས་སེང་རེས་འབང་དང་བཅས་པའི་ཕར་ཕིན་

པ་རྣམས་ཀིས་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་པར་གསུངས་ཏེ། ཕྩོགས་

འདི་ལ་ནི་རྒྱ་བྩོད་ཀི་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དབུ་མའི་མདྩོ་དྩོན་ཇི་ལྟར་བཀལ་བའི་ཚུལ།

སྩོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་ལྩོན་པ་ན། དཔལ་མགྩོན་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྩོན་ཏེ། ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོའི་དགྩོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་

འགེལ་བའི་སྩོ་ནས་དབུ་མའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྩོང་པ་ཉིད་སྩོན་

པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོའི་དགྩོངས་པ། 

གཙོ་བྩོ་ཡང་དག་པའི་རིགས་ལམ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འགེལ་བ་ལ།  དབུ་མ་

རིགས་ཚོགས་དྲུག་དང་། རིགས་ལམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་དག་ཀང་། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཉིད་ཀི་དགྩོངས་པ་ཡིན་གི། ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ཉིད་ཀི་རང་བཟྩོ་མིན་པར་བསན་

བཞེད་ནས། མདྩོ་ལུང་ས་མང་དྲངས་ཏེ་ཤེར་ཕིན་མདྩོའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བ་ལ། 

མདྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་དྩོ། །སྤིར་མདྩོའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

གསུང་ཚོགས་བཞིར་གགས་པ་ཡིན་ཏེ། གཏམ་ཚོགས་དང་། རིགས་ཚོགས། བསྩོད་

ཚོགས། ལུང་ཚོགས་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ། གཏམ་ཚོགས་ནི། བསབ་སྤིངས་དང་། 
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བཤེས་སྤིངས། སྦྱིན་པའི་གཏམ། རྨི་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནྩོར་བུའི་གཏམ། སྲིད་པ་ལས་

འདས་པའི་གཏམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ། རིགས་ཚོགས་ཀི་གངས་འདྲེན་ལ་ཅུང་མི་མཐུན་པ་ཡྩོད་དེ། སྔར་

རྩོམ་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་དུ། ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་སེ་ལྔའྩོ། །ཞེས་རང་ལུགས་ལ་

རིགས་ཚོགས་ལྔར་བཞེད་ནས། དེའི་མཇུག་ཏུ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་པ་

གཞན་ལུགས་སུ་བསན་ཏེ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཐ་སྙད་

གྲུབ་པའམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའམ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་བསན་ནས་རིགས་ཚོགས་

དྲུག་གི་གངས་ངེས་འདྩོད་པ་དང་། ཞེས་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་། 

ག་ལས་འཇིགས་མེད་གསུམ་པྩོ་གང་ཡང་རུང་བ་བསན་ནས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་

འདྩོད་པ་ཁ་ཅིག་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

འྩོན་ཀང་། ཕི་རྩོམ་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་བཞེད་དེ། དེ་

ཉིད་ལས། རིགས་པས་བསན་པ་ནི། ར་བ་ཤེས་རབ། སྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། རྩོད་ཟླྩོག 

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སེ་དྲུག་ཏུ་རིགས་པ་མང་

པྩོས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྩོ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལས་ཀང་། རིགས་

ཚོགས་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པས། རང་ལུགས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་བཞེད་ཅིང་། 

གསེར་ཕྲེང་དུ་རིགས་ཚོགས་ལྔར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་བ་འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །

དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི།

 ཡུལ་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་གཞུང་བཞི་དང་། ཡུལ་ཅན་དེ་
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རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་ལམ་གི་ར་བར་སྩོན་པའི་གཞུང་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ། དངྩོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་སྒྩོ་བཏགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་

འགྩོག་པ་ལ། ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་རྟྩོག་གེའི་ཚིག་

དྩོན་བཅུ་དྲུག་འགྩོག་པ་ལ། ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་མཛད་དྩོ། །དེ་ཡང་། རིག་པ་ཅན་པ་

སྩོགས་ཀིས་བདེན་པར་ཡྩོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་པའི་རྟྩོག་གེའི་ཚིག་དྩོན་བཅུ་

དྲུག་ནི། ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་གི་རང་འགེལ་ལས། གཞན་དག་འདིར་རྒྩོལ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཚད་མ་དང་། གཞལ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་། དགྩོས་པ་དང་། དཔེ་དང་། གྲུབ་

པའི་མཐའ་དང་། ཡན་ལག་དང་། རྟྩོག་གེ་དང་། གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རྩོད་པ་དང་། 

བརྩོད་པ་དང་། སུན་ཅི་ཕིན་དུ་རྒྩོལ་བ་དང་།  གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་བ་དང་།  ཚིག་

དྩོར་བ་དང་། ལྟག་ཆྩོད་དང་། ཚར་གཅད་པའི་གནས་རྣམས་གདྩོན་མི་ཟ་བར་ཁས་

བླངས་ནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ།

དེ་ཡང་སྩོམ་དུ་བས་ན།

བདེན་གྲུབ་སྒྲུབ་བེད་ཚིག་དྩོན་བཅུ་དྲུག་ནི། །

 ཚད་མ་གཞལ་བ་ཐེ་ཚོམ་དགྩོས་པ་བཞི།

དཔེ་དང་གྲུབ་མཐའ་ཡན་ལག་རྟྩོག་གེ་བཞི། །

གཏན་ཕབ་བརྩོད་པ་རྩོད་པ་སུན་འབིན་བཞི། །

 ལྟར་སང་ཚིག་དྩོར་ལྟག་ཆྩོད་ཚར་གཅྩོད་བཞིའྩོ། །

རྟྩོག་གེའི་ཚིག་དྩོན་བཅུ་དྲུག་གི་རིགས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་རིམ་བཞིན་འགྩོད་ན། 

དང་པྩོ།  བདེན་གྲུབ་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞལ་བའི་དྩོན་རྟྩོགས་པའི་
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ཚད་མ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ།  དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བདེན་པར་ཡྩོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། བཞི་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དྩོན་གི་ཆེད་དུ་འབད་རྩོལ་བེད་པ་ལ་

དགྩོས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ལྔ་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དྩོན་མཚོན་པའི་དཔེ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། དྲུག་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁས་བླངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བདུན་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བརྒྱད་

པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གནས་ལུགས་ལ་དཔྱྩོད་པའི་རྟྩོག་གེ་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དགུ་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྟྩོག་གེ་བས་གཏན་ལ་དབབ་པའི་དྩོན་ཡྩོད་པའི་

ཕིར།བཅུ་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕྩོགས་དང་མཐུན་པའི་རྩོད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཅུ་གཅིག་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དྩོན་ལ་བརྡ་སྦྱར་བའི་བརྩོད་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

བཅུ་གཉིས་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་འཇྩོམས་པའི་སུན་འབིན་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཅུ་གསུམ་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་

གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཅུ་བཞི་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐམས་

ཅད་མེད་ཅེས་སྙྩོན་འདིང་བའི་ཚིག་དྩོར་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བཅྩོ་ལྔ་པ། དེ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། བདེན་གྲུབ་འགྩོག་པའི་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ལྟག་ཆྩོད་ཁྩོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཅུ་དྲུག་པ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁེད་རྒྩོལ་བ་ཚར་གཅྩོད་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟྩོག་གེའི་རིགས་པ་བཅུ་དྲུག་འདི་རྣམས་ནི་ཡྩོད་མེད་དང་བདེན་

པར་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་མ་ཕེད་པར་རྩོད་པ་ཤ་སག་ཡིན་ནྩོ། །



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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རབ་བེད་བདུན་པར།

རྨི་ལམ་ཇི་བཞིན་སྒྱུ་མ་བཞིན། །

དྲི་ཟའི་གྩོང་ཁེར་ཇི་བཞིན་དུ། །

དེ་བཞིན་སྐེ་དང་དེ་བཞིན་གནས། །

དེ་བཞིན་དུ་ནི་འཇིག་པར་གསུངས། །

 ཞེས་སྐེ་གནས་འཇིག་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན། དེ་ལྟར་ན་

ལུང་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་རྒྩོལ་བའི་ལན་དུ་བ་བེད་འཐད་

ཚུལ་སྤིར་སྩོན་པ་ལ། སྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དང་། རབ་བེད་དང་པྩོར། དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། །རྐེན་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་བསན་པ་ལ། 

དངྩོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས།

གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །

རང་བཞིན་ཀུན་ལ་ཡྩོད་མིན་ན། །

ཁེད་ཀི་ཚིག་ཀང་རང་བཞིན་མེད། །

རང་བཞིན་ཟླྩོག་པར་མི་ནུས་སྩོ། །

ཞེས་གལ་ཏེ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ན། ཐལ་འགྱུར་

བ་ཁེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྩོན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚིག་ཀང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་བས། རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ་ཟླྩོག་པར་མི་ནུས་སྩོ་

ཞེས་རྒྩོལ་བའི་ལན་དུ། རང་བཞིན་མེད་ཀང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བ་བེད་འཐད་ཚུལ་བེ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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བག་ཏུ་སྩོན་པ་ལ་རྩོད་ཟླྩོག་མཛད་དྩོ། །

གཉིས་པ། ཡུལ་ཅན་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་ངེས་ལེགས་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་

ལམ་གི་ར་བར་སྩོན་པ་ལ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་དང་། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་གཉིས་

མཛད་དྩོ། །དེས་ན། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོར། ཡུལ་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་

རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་དེ་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་ལམ་གི་ར་

བར་བསན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་མཛད་པར་བཞེད་དེ། དང་

པྩོའི་དབང་དུ་བས་ནས་རིགས་ཚོགས་བཞི་དང་། གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

རིགས་ཚོགས་གཉིས་ཏེ་དྲུག་མཛད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་དུ། བསྒྲུབ་བ་བདེན་དངྩོས་དང་། སྒྲུབ་བེད་རྟྩོག་གེའི་

རིགས་པ་འགྩོག་པ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། རིགས་ཚོགས་ལྔར་མཛད་པ་བཞེད་

དེ། དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ནས་རིགས་ཚོགས་བཞི་དང་། གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་རིགས་ཚོགས་གཅིག་སེ་ལྔར་མཛད་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས། བསྒྲུབ་བ་བདེན་དངྩོས་དང་། སྒྲུབ་བེད་རྟྩོག་གེའི་རིགས་པ་འགྩོག་པ་

གཉིས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་རིགས་ཚོགས་ལྔར་གསུངས་ཏེ། 

དང་པྩོ་བསྒྲུབ་བ་བདེན་དངྩོས་འགྩོག་པའི་དབང་དུ་བས་པ་བཞི་སེ། རང་གཞན་

གི་སེ་པ་ཐུན་མྩོང་དུ་འགྩོག་པ་ར་བ་ཤེས་རབ། རབ་བེད་དང་པྩོ་ལས་འཕྲྩོས་པ་རྩོད་

ཟླྩོག། རབ་བེད་བདུན་པ་ལས་འཕྲྩོས་པ་སྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། རང་སེ་བེ་བག་ཏུ་

འགྩོག་པ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ།

 གཉིས་པ། སྒྲུབ་བེད་རྟྩོག་གེའི་ཚིག་དྩོན་བཅུ་དྲུག་འགྩོག་པ་ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དང་ལྔའྩོ། །ཞེས་གསུངས།མདྩོར་ན། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་དུ། བསྒྲུབ་བ་བདེན་

དངྩོས་འགྩོག་པ་དང་། སྒྲུབ་བེད་རྟྩོག་གེའི་རིགས་པ་འགྩོག་པ་གཉིས་ཀི་དབང་དུ་

བས་ནས་རིགས་ཚོགས་ལྔར་གསུངས་ཏེ། དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་ནས་གཞུང་བཞི། 

གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གཞུང་གཅིག་ཏེ་ལྔ་ཡིན་ནྩོ། །

ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོར་ཡུལ་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་

པ་དང་། ཡུལ་ཅན་དེ་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་ལམ་གི་ར་བར་སྩོན་པ་གཉིས་

སུ་འདུས་ནས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་མཛད་པ་གསུངས་ཏེ། དང་པྩོའི་དབང་དུ་བས་

ནས་གཞུང་བཞི། གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གཞུང་གཉིས་ཏེ་དྲུག་མཛད་པའྩོ། །

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་དུ། ཡུལ་ཅན་དེ་རྟྩོགས་པའི་

ལྟ་བ་ཐར་པ་ཙམ་ཐྩོབ་པའི་ར་བར་སྩོན་པ་ལ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པའི་ཡང་ར་བར་སྩོན་པ་ལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སེ། ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་ཐར་པ་

ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་སྒས་ཅི་ཞིག་གཅྩོད་པ་དཔྱད་དགྩོས་ཏེ། གལ་ཏེ་རིགས་པ་དྲུག་

ཅུ་པས། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐྩོབ་པའི་ར་བར་བསན་པ་

གཅྩོད་པ་ཡིན་ན། 

འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། བདེན་གཉིས་ཀི་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་རྟྩོགས་པ་ནི་

སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨྲྩོས་འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་བ་ལ་ཡང་མེད་མི་རུང་ངྩོ་། །ཞེས་

གཞུང་གཉིས་ཀིས་སྩོན་པས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ། ཙམ་གི་སྒས་གཙོ་བྩོ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ར་བར་བསན་པ་གཅྩོད་པ་ཡིན་ན། འདི་ནི་གཙོ་བྩོ་གདུལ་བ་

ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་པས། གཙོ་བྩོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་
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ལམ་གི་ར་བར་མི་སྩོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། དེས་ན་འདིའི་ཙམ་སྒའི་དྩོན་གང་ཡིན་

འཚོལ་དགྩོས་སྩོ། །

གསེར་ཕྲེང་དུ་རིགས་ཚོགས་ལྔར་གསུངས་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་ལ་ཚོགས་

བཞིར་ཕེ་བ་ན། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ནི། གཏམ་ཚོགས་དང་། རིགས་ཚོགས་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་གང་གི་ཁྩོངས་སུ་དྲངས་ཀང་འགལ་བ་མེད་ལ། དེས་ན། རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བ་གཏམ་ཚོགས་ཀི་ཁྩོངས་སུ་བགང་ཚེ་རིགས་ཚོགས་ལྔ་དང་། རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་རིགས་ཚོགས་ཀི་ཁུངས་སུ་བགང་ཚེ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཡིན་པས་འགལ་

བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྩོ། །

རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་བགང་བའི་ཚེ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། རྩོད་པ་ཟླྩོག་པ། སྩོང་

ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་སེ། ལྔ་ཡི་གངས་འདྲེན་ལ་

མི་མཐུན་པ་མེད་ལ། གཞན་དེ་ལ་མི་མཐུན་པ་མང་སེ། ཁ་ཅིག་ག་ལས་འཇིགས་མེད་

བསན་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་བསན་པ་དང་། ཁ་ཅིག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བསན་

ནས་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་པ་གསུམ་བྱུང་སེ། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། འདི་ལ་ཁ་

ཅིག་ཐ་སྙད་གྲུབ་པའམ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའམ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་བསན་ནས་

རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་གངས་ངེས་འདྩོད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས། དེ་དག་ལས་ག་

ལས་འཇིགས་མེད་བསན་ནས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་པ་ནི། སྤན་རས་

གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་

འདིས་མདྩོ་མཛད་པས་རང་གི་འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་
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རྩོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཁྩོ་ན་བསན་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཁྩོ་ན་སྩོན་

ན་ནི། དེའི་ཕིར་དེ་དང་པྩོ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཤད་ཟིན་པས་བཏགས་པ་ལ་འཐག་པ་

དང་འདྲ་བས་རྣམ་པར་བཤད་པ་བརམས་པ་འདི ་མི ་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས།འདིའི་འཁྲུལ་གཞི་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀི་རབ་བེད་ཉེར་བདུན་གི་

མཇུག་ཏུ། སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་ག་ལས་

འཇིགས་མེད་ལས། ལྟ་བ་བརྟག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། རབ་བེད་ཉི་ཤུ་བདུན་པ་སེ་ཐ་

མའྩོ། །ཞེས་དང་། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀི་མཛད་བང་ལས་ཀང་། སྩོབ་དཔྩོན་བདག་

ཉིད་ཆེན་པྩོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་མི་འཕྲྩོགས་པའི་མཁེན་རབ་དང་ཐུགས་རེར་ལྡན་པ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ཚུལ་རབ་ཏུ་འབེད་པ་རབ་ཏུ་དགའ་

བའི་ས་བསྒྲུབས་ནས། བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དང་

བའི་འྩོད་ཅེས་བ་བར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འྩོད་ཅེས་བ་བར་

འགྱུར་བས་མཛད་པ་ཞེས་བ་བ་རྩོགས་སྩོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་འདི་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་

རྒྱ་བྩོད་གཉིས་ཀར་འདི་ཉིད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་པའི་འཁྲུལ་གཞི་སྐེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་

བཞིན་ལམ་སྒྩོན་གི་རང་འགེལ་དུ་གགས་པ་ལས་ཀང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཉིད་ཀིས་མཛད་

པའི་འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད། ཅེས་བྱུང་ངྩོ་། །རེ་བླ་མས་དྲང་ངེས་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པྩོར། རིགས་པ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

མཛད་པ་མིན་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། རིགས་པ་དང་པྩོ། རབ་བེད་ཉེར་བདུན་པའི་འགེལ་

པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས།

བཙུན་པ་འཕགས་པ་ལས་ཀང་།
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ཉན་པ་པྩོ་དང་མཉན་བ་དང་། །

སྨྲ་པྩོ་བྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀྩོན། །

དེ་ཕིར་མདྩོར་ན་འཁྩོར་བ་ནི། །

མཐའ་ཡྩོད་མ་ཡིན་མཐའ་མེད་མིན། །

ཞེས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་བཞི་བརྒྱ་པའི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པས།ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་མཛད་པའི་ར་ཤེའི་རང་འགེལ་མིན་ནྩོ། །ལུང་འདི་བཞི་བརྒྱ་པའི་རབ་བེད་ཉེར་

བདུན་ལས།ཉན་པྩོ་མཉན་བ་འཆད་པྩོ་རྣམས། ། འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་སེ། །དེས་

ན་མདྩོར་ན་འཁྩོར་བ་ནི། །མཐའ་མེད་མ་ཡིན་མཐའ་བཅས་མིན། །ཞེས་བྱུང་བས་ག་

ལས་འཇིགས་མེད་དུ་དྲངས་པ་དང་ཅུང་མི་འདྲའྩོ། །རིགས་པ་གཉིས་པ་ནི། སངས་

རྒྱས་བསྐངས་དང་། ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་། ཟླ་བ་གགས་པའི་འགེལ་པར་དེའི་ཟུར་

ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ།། གཞན་ཡང་རིགས་པ་

གཉིས་པ་འདི་ནི་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་གི་མཇུག་

ཏུ། རང་ཉིད་ཀིས་གང་ལ་གཟིགས་རྟྩོགས་མཛད་པའི་གཞུང་རྣམས་དྲངས་པའི་ཚེ།

 དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། མདྩོ་སེ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་གཏམ་བ་རིན་ཆེན་

ཕྲེང་དང་ཡང་དག་བསྩོད་པ་དང་། །འབད་པས་ཤིན་ཏུ་ཡུན་རིང་འཕགས་པའི་བསན་

བཅྩོས་ལས་བསན་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་དེ་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་ཞེས་བ་རྣམ་པར་

འཐག་བས་སྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དེ་དང་། །གང་ཡང་རྩོད་པ་རྣམ་པར་བཟླྩོག་པ་བཀྩོད་

པ་དེ་དག་ཀང་ནི་མཐྩོང་གྱུར་ཞིང་། །བརྒྱ་པ་ལ་སྩོགས་དེ་དག་དང་ནི་དེ་བཞིན་མདྩོ་

སེ་ཟབ་མྩོ་རྣམ་མང་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་མཐྩོང་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ནས་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀི་ལེགས་བཤད་གང་།།གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་ལས་

འྩོངས་དང་བདག་གིས་རྣམ་པར་ཕེ་ལས་རེད་པ་གང་། །དེ་དག་བསྩོམས་ཏེ་བླྩོ་ཆེན་

ལྡན་རྣམས་མགུ་བར་བ་ཕིར་ཡང་དག་བསན་པ་ཡིན།།ཞེས་རིགས་ཚོགས་ཀི་བསན་

བཅྩོས་གཞན་རྣམས་དྲངས་ནས། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་

བས། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་ཀི་

བསན་བཅྩོས་མིན་ནྩོ། །

རྒྱུ་མཚན་འདིས་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་བསན་ནས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་པ་ཡང་

མི་འཐད་པར་བསན་ཏེ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་གི་གཞུང་དེར་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བའི་ཕིར། རེ་བླ་མས་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་རིགས་ཚོགས་སུ་འདྩོད་

པ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་དགག་པ་མི་མཛད་པ་ནི། རིགས་པ་སྔ་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་

རིགས་ཚོགས་སུ་འདྩོྩོད་པ་ལ་གནྩོད་པ་མཐྩོང་ནུས་པས་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །རིགས་

པ་དང་པྩོ་ལ། ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པས། རང་འགེལ་ཡིན་ན་འགེལ་པ་གཞན་རྣམས་

ཀི་འགེལ་པ་བེད་མི་རིགས་པར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་བརྩོད་མྩོད་ཀང་།

རང་ལུགས་རེ་བླ་མའི་དགྩོངས་པ་ནི།  ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རང་གི་སྩོབ་མ་འཕགས་པ་

ལ་ལ་ཁུངས་སུ་བེད་པ་མི་སྲིད་པས་ཡིན་གི། འགེལ་པ་གཞན་གི་དགྩོངས་པ་འགེལ་

བ་ཙམ་གིས་རང་འགེལ་མིན་པར་བཞེད་པ་མིན་ནྩོ། །གྩོ་རམས་པ་རང་གི་བཞེད་པ་ནི་

ཀླུ་སྒྲུབ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འྩོག་ཏུ་སྩོབ་དཔྩོན་ཆྩོས་སྐྩོང་གི་ཆེད་དུ་བས་པའི་བཞི་

བརྒྱ་པའི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པས་རང་འགེལ་གི་དྩོན་མེད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། ལྟ་བ་བརྟག་པ་ཞེས་བ་བ་སེ། རབ་བེད་ཉི་ཤུ་

བདུན་པ་སེ་ཐ་མའྩོ། །ཞེས་བྱུང་བ་ལ། དྲང་ངེས་འཇུག་ངྩོགས་སུ། འདི་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

ཡིན་པར་ཁ་གཡར་བ་ལས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་རང་འགེལ་མིན་པ། རིགས་པ་ལྔས་

བསྒྲུབས་སྩོ། །

ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པས། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཅེས་བྱུང་བ་ནི། འགེལ་

པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་འདིའི་ར་བ་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་མཛད་པ་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡིན་པར་བསན་པར་གསུངས་མྩོད་ཀང་། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀི་མཛད་བང་དུའང་

ཀླུ་སྒྲུབ་མཛད་པར་བཤད་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་པར་ཁ་གཡར་བའམ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་

མཚན་མཐུན་པ་གང་རུང་ཞིག་གིས་མཛད་པ་ལས་མ་འདས་སྩོ། །

ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་བསན་ནས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་འདྩོད་པ། 

སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་དཀའ་འགེལ་ལས། འཕགས་པ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་ལས་བསན་ཏྩོ། །ཞེས་དང་། དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་རྨ་བ་བས་ཀང་། ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་གཉིས་

ལུས་ལྟ་བུ་དང་། རྐེན་བརྟག་པ་ལས་འཕྲྩོས་པ་རྩོད་ཟླྩོག་འདུ་བེད་བརྟག་པ་ལས་

འཕྲྩོས་པ་སྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་ན་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་འགལ་ལྩོ། །

ཞེས་རྒྩོལ་བའི་ལན་དུ་ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་དང་། རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་རི་བྩོང་

གི་རྭ་ལྟར་ཡེ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞེས་རྒྩོལ་བ་ལ། ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་གསུངས་པས་རིགས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཚོགས་དྲུག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕར་ཕིན་ཉ་ཊིཀྐ་ལས་ཀང་། འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གི་སྙིང་པྩོའི་དྩོན་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་རིགས་ཚོགས་

མཛད་དེ། ར་ཤེ། སྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག   

རྩོད་བཟླྩོག་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་སེ་དྲུག་ཅེས་གསུངས་པས། འཕགས་ཡུལ་གི་སྩོབ་དཔྩོན་

ཀརྨ་ལ་ཤི་ལ་དང་། བྩོད་སྔ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྨ་བ་དང་། ཉ་དཔྩོན་ཀུན་

དགའ་དཔལ་བ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་གི་

ཁྩོངས་སུ་འདྩོད་དྩོ། །

དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སྙད་ཀུན་རྩོབ་ཀི་རྣམ་གཞག་གཙོ་བྩོར་

སྩོན་པ་ལས། སྩོང་ཉིད་རིགས་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་མི་སང་བས་དབུ་མ་རིགས་

ཚོགས་ཀི་དྩོན་མ་ཚང་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀིས་མཛད་

པའི་རྣམ་རྒྱལ་གགས་པའི་དྲིས་ལན་ལས། ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་ནི་རིགས་ཚོགས་སུ་བགང་

མི་རིགས་ཏེ། དེས་སྩོང་ཉིད་རིགས་པས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མིན་གི། 

རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་བྩོང་བུའི་ར་བཞིན་དུ། ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པར་

རྒྩོལ་བ་ལ། རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ལ་རྟེན་འབེལ་རུང་བས། ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྩོན་པ་ཡིན་ལ། ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་ཞེས་པའི་མིང་ཉིད་

ཀིས་ཀང་སྩོང་ཉིད་རྒྱས་པར་མི་སྩོན་པར་གྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

 གཞན་ཡང་། ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་། ཟླ་བ་གགས་པའི་འགེལ་པར་འདིའི་ཟུར་

ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བས། རིགས་ཚོགས་མིན་ནྩོ། །ཐ་སྙད་གྲུབ་པ་འདི་ནི་བྩོད་སྐད་དུ་

གཞུང་ཧིལ་པྩོ་འགྱུར་བ་མི་སང་སེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་དར་ཊིཀྐ་ལས། དབུ་མ་རྒྱན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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གི་འགེལ་པར་ཚིགས་བཅད་ཁ་ཡར་དྲངས་པ་ཙམ་མ་གཏྩོགས་བྩོད་དུ་ཚང་མ་མ་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས།

དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བསན་པས་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་བཞེད་པའི་རང་

ལུགས་ནི། གྩོང་དུ་རྒྱས་པར་བརྩོད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པས། ཕི་

མ་ཁ་ཅིག རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་དྲུག་ཏུ་འབེད་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ནི་གཏམ་ཚོགས་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ཀང་། རང་ལུགས་གཏམ་ཚོགས་དང་རིགས་ཚོགས་

གཅིག་ཏུ་འགལ་བར་མ་ངེས་པས་སྐྩོན་མེད་དྩོ། །བསྩོད་ཚོགས་འགའ་ཞིག་ལས་སྩོང་

པ་ཉིད་བསན་མྩོད་ཀང་རིགས་པ་མང་པྩོའི་སྩོ་ནས་མ་བསན་པས་རིགས་ཚོགས་སུ་

མི་བགང་སེ། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། བསྩོད་པ་འགའ་ཞིག་ལས་སྩོང་པ་ཉིད་བསན་

མྩོད་ཀང་རིགས་པས་བསྒྲུབས་པ་མི་མང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས།

ཚོགས་གསུམ་པ། བསྩོད་ཚོགས་ལ། གཞི་ལ་བསྩོད་པ། ལམ་ལ་བསྩོད་པ། 

འབས་བུ་ལ་བསྩོད་པ་སེ་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་ལ་བསྩོད་པ་གསུམ་ལས། དང་པྩོ་

གཞི་ལ་བསྩོད་པ་ལ། གཞི་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་བསྩོད་པ་ནི། སེམས་ཀི་རྡྩོ་རེ་བསྩོད་

པ་དང་། སྩོང་པ་ཆྩོས་ཉིད་ལ་བསྩོད་པ་ནི། ཆྩོས་དབིངས་བསྩོད་པ། 

གཉིས་པ། ལམ་ལ་བསྩོད་པ་ལ། ཐབས་སྙིང་རེ་ལ་བསྩོད་པ་ནི། སེམས་ཅན་

མགུ་བར་བེད་པའི་བསྩོད་པ་ལྟ་བུ། ཤེས་རབ་ལ་བསྩོད་པ་ནི། འཕགས་བཞིའི་ཡུམ་

ལ་བསྩོད་པ་དང་། ཤེར་ཕིན་ལ་བསྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

གསུམ་པ། འབས་བུ་ལ་བསྩོད་པ་ནི། དྩོན་དམ་པར་བསྩོད་པ། དཔེ་མེད་པར་

བསྩོད་པ། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་བསྩོད་པ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་བསྩོད་པ། 
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བསྩོད་པ་ལས་འདས་པར་བསྩོད་པ། བླ་ན་མེད་པའི་བསྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཚོགས་བཞི་པ། ལུང་གི་ཚོགས་ནི། མདྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའྩོ། །དེ་ཡང་ཚོགས་

བཞིའི་གྩོ་རིམ་ལ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྩོག་པའི་དབུ་མའི་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་ལས། རྒྱ་

ཆེན་སྤྩོད་པའི་ཕྩོགས་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ། གཏམ་ཚོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས་ཐྩོག་མར་

མཛད། ཐྩོས་བསམ་གིས་སྒྩོ་འདྩོགས་བཅད་པའི་སྩོང་ཉིད་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པ་རིགས་

ཚོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས་བར་དུ་མཛད། སྩོམ་པས་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་སྩོང་པ་ཉིད་

གཙོར་བྩོར་སྩོན་པ་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་དང་། སེམས་ཀི་རྡྩོ་རེ་ལ་བསྩོད་པ་

སྩོགས་མཛད་དྩོ། །ཞེས་གགས་པར་གསུངས། 

རང་ལུགས་ལ་ཐྩོས་བསམ་གིས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་དུས་ཀི་སྩོང་པ་ཉིད། སྩོམ་

པས་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་ཡིན་པས། ཐྩོས་བསམ་གིས་སྒྩོ་འདྩོགས་གཅྩོད་པའི་སྩོང་ཉིད་

དང་། སྩོམ་པས་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་སྩོང་ཉིད་སྩོ་སྩོར་འབེད་པ་མི་འཐད་ཀང་། འདི་

ལས་གཏམ་ཚོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས་དང་པྩོར་མཛད། རིགས་ཚོགས་ཀི་བསན་

བཅྩོས་བར་དུ་མཛད། བསྩོད་ཚོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས་ཐ་མར་མཛད་ཅེས་སྔར་གགས་

པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཡྩོད་པར་གྩོའ ྩོ། །

མདྩོར་ན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཕི་ནང་ཐུན་མྩོང་གི་བསན་བཅྩོས་དང་། 

མདྩོ་སྔགས་ཀིི་སྙིང་པྩོ་གསལ་བར་བེད་པའི་གཞུང་མང་དུ་མཛད་དེ། སྦྱྩོར་བརྒྱ་པ་

ཞེས་བ་བ་གསྩོ་དཔྱད་ཀི་བསན་བཅྩོས་དང་། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་སྩོགས་རྒྱལ་པྩོ་

ལུགས་ཀི་བསན་བཅྩོས། ཆྩོས་དབིངས་བསྩོད་པ་སྩོགས་བསྩོད་ཚོགས་ཀི་བསན་

བཅྩོས། སྩོང་ཉིད་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སྩོན་པ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལ་སྩོགས་པ་རིགས་
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ཚོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས། སྩོང་ཉིད་མདྩོ་དང་སྦྱར་ནས་སྩོན་པ་མདྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པ་ལྟ་བུ་ལུང་ཚོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས། གཙོ་བྩོ་མངྩོན་མཐྩོ་ངེས་ལེགས་ལས་

བརམས་ཏེ་སྩོན་པ་བཤེས་སྤིངས་ལ་སྩོགས་པ་གཏམ་ཚོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས། དགེ་

ཚུལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་སྩོགས་པ་འདུལ་བའི་སེ་སྩོད། ཐེག་པ་

ཆེན་པྩོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡྩོངས་རྩོགས་རིགས་པའི་ལམ་ནས་དྲངས་ཏེ་སྩོན་པ་དབུ་

མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། ལམ་གི་རིམ་པ་མཐའ་དག་མདྩོ་དང་སྦྱར་ཏེ་སྩོན་པ་ས་ལུ་ལྗང་

པའི་མདྩོའི་འགེལ་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལ་སྩོགས་པ་མདྩོ་སེའི་སེ་སྩོད། རྩོགས་རིམ་

རིམ་པ་ལྔ་པ་ལ་སྩོགས་པ་གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་མང་དུ་མཛད་པའྩོ། ། 

མདྩོ་ཡི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་ཀི་ཐྩོག་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

མཛད་པ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་མྩོད་ཀང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆྩོག་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་སྔྩོན་ཙམ་དུ་བམ་ཟེ་ཆེན་པྩོ་དཔལ་ས་ར་ཧས། གླུར་བླངས་པའི་ཚུལ་གིས་མཛད་

པའི་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་ཤིག་མཛད་པར་གསུངས་མྩོད་ཀང་། དེ་ནི་སྔགས་དང་

འབེལ་བས་དབུ་མའི་སེར་གཞུང་དུ་མཛད་པའི་མདྩོ་རྐང་ཞིག་མིན་ནྩོ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་བསན་ལ་དཔྱད་པ།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མཚན་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ནཱ་ག་རྫུ་ནཱ། ཞེས་བརྩོད་ཅིང་། ནཱ་ག་ནི་ཀླུ་

དང་། རྫུ་ནཱ་ནི་སྲིད་སྒྲུབ་ལ་འཇུག་ཀང་། སྲིད་མེད་པར་བས་ནས་ཆྩོས་མཐུན་རྣམ་པ་

གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཀླུ་ཞེས་བརྩོད་དེ། ཀླུ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལ་གནས་པ་དང་། ནྩོར་བུའི་

མཛོད་དང་ལྡན་པ་དང་། ཁ་ནས་དུག་གིི་མེས་བུད་ཤིང་བསྲེག་ཅིང་། གཞན་གསལ་

བར་བེད་པ་བཞིན་དུ། མགྩོན་པྩོ་འདི་ཡང་མཐའ་གཉིས་སངས་པའི་དབུས་ན་གནས་
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པ། ཆྩོས་ཟབ་མྩོའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་བསན་ལ་དཔྱད་པ།  མཛོད་དང་ལྡན་པ། ལྟ་ངན་

གི་བུད་ཤིང་བསྲེག་ཅིང་།  ཡིད་ཀི་མུན་པ་འཇྩོམས་བར་བེད་པའི་ཕིར།

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། 

གང་གི་མཐའ་གཉིས་གནས་ལ་གནས་བསལ་ཞིང་། །

རྩོགས་སངས་རྒྱས་བླྩོ་རྒྱ་མཚོར་སྐེ་བ་བརེས། །

དམ་ཆྩོས་མཛོད་ཀི་ཟབ་མྩོ་ཉིད་ཇི་ལྟར། །

རེས་སུ་རྟྩོགས་བཞིན་ཐུགས་རེས་སྩོན་པར་མཛད། །

གང་གི་ལྟ་བའི་མེ་དག་གིས། །

ད་དུང་ཕས་རྒྩོལ་གཞུང་ལུགས་ཀི། །

བུད་ཤིང་དང་ནི་འཇིག་རྟེན་གི། །

ཡིད་ཀི་མུན་རྣམས་འཇྩོམས་པར་མཛད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྲིད་སྒྲུབ་ཅེས་པའི་སྲིད་མི་མངྩོན་པར་བས་ཏེ་སྒྲུབ་

ཅེས་བརྩོད་པ་ནི། སྲིད་སྒྲུབ་ཀིས་རྒྱལ་སྲིད་བསྐངས་པ་དང་དག་འདུལ་བ་བཞིན་དུ། 

མགྩོན་པྩོ་འདིས་ཀང་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་སྲིད་བསྐངས་པ་དང་། འཁྩོར་བའི་དག་སེ་

འཇྩོམས་པར་མཛད་པས་དེ་སྐད་བརྩོད་དེ། 

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས།

གང་གི་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་གསུང་མངའི་ཚོགས། །

ལ་དང་བཅས་པའི་གདུལ་བའི་འཇིག་རྟེན་ལ། །

ཁམས་གསུམ་དག་ཏུ་རྒྱལ་ཐབས་ལེགས་མཛད་པ། །
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སྲིད་པའི་དག་སེ་མ་ལུས་འཇྩོམས་མཛད་པའི། །

ཀླུ་སྒྲུབ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ནས་ནི་དེའི། །

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཡྩོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས། སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་ཀླུ་ཡུལ་ནས་བཞེས་པའི་འདམ་དེས་མཆྩོད་རྟེན་བེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་བས། 

ཀླུ་རྣམས་ཀིས་གྩོགས་བས་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞེས་པའི་མཚན་ཆགས་པར་གསུངས། 

མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུང་བསན་ནི་སྤིར་མདྩོ་རྒྱུད་ཀི་གསུང་རབ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་

ཡྩོད་ཅེས་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གཏམ་དུ་གགས་མྩོད་ཀང་། དེ་དག་

ལས། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་དང་། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གཉིས་སུ། ལང་ཀར་གཤེགས་

པ་དང་། སྤིན་ཆེན། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད། རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ། གསེར་འྩོད་དམ་པ་དང་

ལུང་ལྔ་དྲངས་པ་ལས། དང་པྩོ། 

ལང་གཤེགས་ལས། 

བདེ་གཤེགས་མྱ་ངན་འདས་པའི་འྩོག །

 ཚུལ་རྣམས་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དེ། །

དུས་དག་འདས་ནས་འབྱུང་བ་ནི། །

བླྩོ་གྩོས་ཆེན་པྩོ་ཁེད་ཅེས་བརྩོད། །

ལྩོ་ཕྩོགས་བཻ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ནི། །

དགེ་སྩོང་དཔལ་ལྡན་ཆེར་གགས་པ། །

 དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་འབྩོད་པ་སེ། །

ཡྩོད་དང་མེད་པའི་ཕྩོགས་འཇིག་པ། །
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ང་ཡི་ཐེག་པ་འཇིག་རྟེན་དུ། །

 བླ་མེད་ཐེག་ཆེན་རབ་བཤད་ནས། །

རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །

 བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགྩོའ ྩོ། །

 ཞེས་བརྩོད་བ་དྩོན་གི་ཐེག་པ་ཡྩོད་མེད་ཀི་མཐའ་དང་བལ་བ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

འགེལ་བར་གསུངས་སྩོ། །སྤིན་ཆེན་གི་མདྩོ་སྩོང་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། གཞྩོན་ནུ་

འདི་ང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་ལྩོན་པ་ན་ཀླུ་ཞེས་བ་བའི་དགེ་སྩོང་དུ་

གྱུར་ནས་ང་ཡི་བསན་པ་རྒྱས་པར་བས་ཏེ། ཞེས་དང་། 

འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ང་འདས་ནས། །

ལྩོ་ནི་བཞི་བརྒྱ་ལྩོན་པ་ན། །

དགེ་སྩོང་ཀླུ་ཞེས་འབྩོད་དེ་བྱུང་། །

ཞེས་སྤིན་ཆེན་དང་། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་ལས། སྩོན་པ་འདས་ནས་

ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་ན་བྩོན་པར་གསུངས་པས། མཁས་པ་རྣམས་ཡྩོངས་གགས་སྩོན་པ་

འདས་ནས་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་ན་བྩོན་པར་བཞེད་དྩོ། །སྐུ་ཡི་ཚེ་ཚད་ནི། འཇམ་དཔལ་ར་

རྒྱུད་ལས། ལྩོ་ནི་དྲུག་བརྒྱ་དག་ཏུ་འཚོ། །ཞེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས་པར་

བཤད་དྩོ། །

རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ་ལས། མགྩོན་པྩོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འྩོག་ཏུ་བསན་པ་ནུབ་

པའི་དུས་ཀི་ཚེ་ཚད་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ན་དགེ་སྩོང་བླྩོ་འཆང་ཞེས་པར་གྱུར་ནས་རང་གི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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སྲྩོག་ལ་མི་ལྟ་བར་མདྩོ་འབིན་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་ནས་ལྩོ་བརྒྱ་ལྩོན་པའི་འྩོག་ཏུ་ཤི་

ནས། ཞེས་གསུངས་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་བྩོན་དུས་བསན་པ་ཉམས་པའི་དུས་དང་མི་ཡི་ཚེ་

ཚད་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལ་བྩོན་པ་དང་། སྐུ་ཡི་ཚེ་ཚད་ལྩོ་བརྒྱར་གསུངས་པ་ནི། ལང་

གཤེགས་དང་།  འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས། བྩོན་དུས་སྩོན་པ་འདས་ནས་ལྩོ་བཞི་

བརྒྱ་དང་། སྐུ་ཡི་ཚེ་ཚད་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱར་བཞུགས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 

འདིའི་འགལ་སྩོང་དུ་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། རྔ་བྩོ་ཆེ་ལས་དེ་ལྟར་ལུང་བསན་

པ་དེ་ལྩོ་ཕྩོགས་སུ་འབྱུང་བས་ཐ་མ་གཅིག་ཡིན་པར་གསུངས་པས། ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་ན་

བྩོན་པ་ནི་ལྩོ་ཕྩོགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གཉིས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་

ཆེན་གི་འགལ་མེད་ཀི་གསུང་ལན་འདི་བསྡུས་ཆེ་ཞིང་གྩོ་དཀའ་བས། ཀུན་མཁེན་བླ་

མའི་གསུང་ལ་བརྟེན་ནས་འདིའི་དྩོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པར་བ། 

སྤིན་ཆེན་གི་མདྩོ་ལས། ངའི་ཉན་ཐྩོས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་མིང་མཐུན་པའི་

དགེ་སྩོང་ཆྩོས་ཀི་སྒ་ཆེན་པྩོ་ལན་གསུམ་པར་བསྒགས་ནས་འཆི་བའི་དུས་བེད་པར་

འགྱུར་བའི་ཆེ་བ་ལ་ལྟྩོས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མི་ཡུལ་དུ་ཆྩོས་སྒ་

ཆེན་པྩོ་ལན་གསུམ་དུ་བསྒགས་པ་སེ། དགེ་སྩོང་བདེ་བེད་ལ་སྩོགས་པའི་བསབ་པ་

ལས་གཡེལ་བ་རྣམས་ལ། སྦྱངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ལ་སྩོགས་པ་འདྩོམས་པ་

དང་། བསབ་པ་འཆལ་བ་རྣམས་དགེ་འདུན་གི་གནས་ནས་བསྐྲད་དེ། འདུལ་བའི་

བསན་པ་ལ་དག་ཐེར་མཛད་པའི་ཆྩོས་སྒ་ཆེན་པྩོ་ལན་དང་པྩོ་བསྒགས་སྩོ། །དེ་ནས་

སྩོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་ལྩོན་ནས་ལྔ་བརྒྱ་མ་ལྩོན་ཙམ་དང་། ཀླུ་

སྒྲུབ་དགུང་ལྩོ་བརྒྱ་མ་ལྩོན་ཙམ་གི་དུས་སུ། འབུམ་ལ་སྩོགས་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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རྣམས་ཀླུ་ཡུལ་ནས་སྤན་དྲངས། དེ་དག་གི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་དབུ་མ་རིགས་

ཚོགས་དྲུག་ལ་སྩོགས་པ་མཛད་དེ། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྲྩོལ་ཕེ་བའི་སྩོ་ནས་

ཆྩོས་སྒ་ཆེན་པྩོ་ལན་གཉིས་པ་བསྒགས་སྩོ། །དེ་ནས། སྩོན་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་

ལྩོ་བདུན་བརྒྱ་ལྩོན་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་དགུང་ལྩོ་སུམ་བརྒྱར་ཕེབས་པའི་སྐབས། བང་སྒ་མི་

སྙན་དུ་ཕེབས་ནས་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱར་འགྩོ་དྩོན་མཛད་དེ་བཞུགས། དེ་ནས་འཛམ་བུ་གིང་

དུ་ཕེབས་པའི་དུས་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་རྣམས་ཚེ་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ཉིད་

དགུང་ལྩོ་ལྔ་བརྒྱར་ཕེབས་ཏེ། རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ་དང་། སྤིན་ཆེན་གི་མདྩོ་ལ་སྩོགས་པ་

འཆད་པ་དང་། ཆྩོས་དབིངས་བསྩོད་པ་ལ་སྩོགས་པ་མཛད་པའི་སྩོ་ནས་དགུང་ལྩོ་

བརྒྱར་བཞུགས་ནས་ཆྩོས་སྒ་ཆེན་པྩོ་ལན་གསུམ་པ་བསྒགས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་དགུང་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་བར་བཞུགས་ནས་མཐར་ལྩོ་ཕྩོགས་སུ་སྐུ་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན། རྔ་བྩོ་ཆེ་ལས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཚེ་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལ་འབྱུང་

བར་གསུངས་པ་ནི། ཆྩོས་སྒ་ཆེན་པྩོ་གསུམ་དུ་བསྒགས་པའི་ཐ་མའི་སྐབས། འཛམ་

བུ་གིང་གི་མིའི་ཚེ་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་ཡིན་པ་དང་། ལྩོ་བརྒྱ་ལྩོན་པའི་འྩོག་ཏུ་འཆི་བར་

གསུངས་པ་ཡང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཆྩོས་སྒ་ཆེན་པྩོ་ལན་གསུམ་པ་བསྒགས་ནས་ལྩོ་

བརྒྱར་རྔ་བྩོྩོ་ཆེའི་མདྩོ་གསུངས་ཏེ་བཞུགས་དེ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དྩོན་ཡིན་

ཏེ། རྔ་བྩོ་ཆེ་ལས་ཕིས་མདྩོ་འདི་ཐྩོས་ནས་དེ་ན་ཚོད་ཆེན་པྩོར་གྱུར་ཏེ། མདྩོའི་གཏམ་

སྨྲ་ཞིང་། ཆྩོས་ཀི་ཆར་འབེབས་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས། ཚེ་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལ་

སྐུ་འཁྲུངས་པ་དང་། དེ་ནས་ལྩོ་བརྒྱ་བཞུགས་པའི་དྩོན་མ་ཡིན་ཏེ། རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ་

གསུངས་པའི་ཚེ་འཛམ་བུ་གིང་གི་མི་ཡི་ཚེ་ཚད་བརྒྱད་ཅུ་པ་དང་། དེ་ནས་ལྩོ་བརྒྱའི་
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བར་དུ་མདྩོ་འདི་གསུངས་པ་ནི་མདྩོ་ཁྩོ་རང་ལས་གསལ་བའི་ཕིར། 

དེས་ན། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ་ལས། ལི་ཙ་བི་གཞྩོན་ནུ་

འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐྩོང་ན་དགའ་བ་འདི་སྩོན་པ་འདས་ནས་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་

པ་ལ་བསན་པ་ཉམས་པའི་ཚེ། སྩོན་པའི་མཚན་འཆང་བའི་དགེ་སྩོང་དུ་གྱུར་ནས་

བསན་པ་རྒྱས་པར་བས་ཏེ། ལྩོ་བརྒྱ་ལྩོན་པའི་འྩོག་ཏུ་འདས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་

བར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ནི་ཚེ་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་ཡིན་པ་

དང་། ལྩོ་བརྒྱ་ལྩོན་པའི་འྩོག་ཏུ་འདས་པར་གསུངས་པ་ཡང་། གྩོང་ལྟར་ཆྩོས་སྒ་ཆེན་

པྩོ་ལན་གསུམ་དུ་བསྒགས་པ་ལས། ཆྩོས་སྒ་ཐ་མ་བསྒགས་ནས་ལྩོ་བརྒྱར་བཞུགས་

པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

ཀུན་མཁེན་བླ་མ་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། སྩོན་པ་འདས་

ནས་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་ལྩོན་པ་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་འཁྲུངས་པ་དང་། དེ་ནས་སྩོན་པ་འདས་ནས་ལྩོ་

བདུན་བརྒྱ་ལྩོན་པ་ན་རྒྱལ་པྩོ་བདེ་སྤྩོད་འཁྲུངས་པ། སྩོབ་དཔྩོན་དགུང་ལྩོ་སུམ་བརྒྱ་

ལྩོན་པའི་ཚེ། སྒ་མི་སྙན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་འགྩོ་བའི་དྩོན་མཛད་དེ་བཞུགས། 

དེ་ནས་འཛམ་བུ་གིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལྩོ་བརྒྱར་བཞུགས་པས། སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཁྩོན་

བསྩོམས་ནས་སྐུ་ཚེ་མི་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཇྩོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཆྩོས་འབྱུང་དུ། སྩོབ་དཔྩོན་དགུང་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ལྩོན་པར་

དྩོན་གཅིག་མ་ཚང་བར་འདྩོད་པ་དང་། ཉེར་དགུ་མ་ཚང་བར་འདྩོད་པའི་ལུགས་

གཉིས་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རྒྱལ་པྩོ་བདེ་སྤྩོད་ཀིས་ཀང་ལྩོ་བརྒྱ་དང་

ལྔ་བཅུ་ཙམ་ཐུབ་ཅིང་། སྩོབ་དཔྩོན་འདིས་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་ལས་བདུན་ཅུ་དྩོན་གཅིག་མ་
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ཚང་བར་འདྩོད་པ་དང་། ཉེར་དགུ་མ་ཚང་བར་འདྩོད་པའི་ལུགས་གཉིས་སང་། དང་

པྩོའི་དབང་དུ་བས་ན་ལྩོ་ཉིས་བརྒྱ་ཡུལ་དབུས་དང་། ཉིས་བརྒྱ་ལྩོ་ཕྩོགས་དང་། བརྒྱ་

ཉི་ཤུ་ར་དགུ་དཔལ་གི་རི་ལ་བཞུགས་ཞེས་གགས་པ་རགས་རིས་སུ་སང་ཞིང་། གང་

ལྟར་ལྩོ་ཕེད་ལྩོར་བརིས་པ་ཡིན། ཞེས་ཁྩོ་བྩོའི་བླ་མ་པཎི་ཏ་གསུང་། ཕི་མ་ལྟར་ན། 

གཞན་འདྲ་བ་ལ། བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ར་གཅིག་དཔལ་གི་རིར་བཞུགས་ཟེར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས། འདི་དག་སྐེ་བྩོ་ཕལ་པ་དག་གི་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ཤྩོང་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། 

མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གྲུབ་པའི་གྩོ་འཕང་མཐྩོན་པྩོར་གཤེགས་ནས་ཚེ་ཡི་བཅུད་ལེན་

དང་། ཚེ་ཡི་གྲུབ་པ་བརེས་པར་ཡིད་ཆེས་དང་། ཁས་ལེན་བེད་པའི་སྐེ་བྩོ་དག་ལ་མི་

མཐུན་པ་ཅི་ཞིག་ཡྩོད་སྙམ་མྩོ། །

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྟྩོགས་པ་བརེས་པའི་ཚུལ།

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རྟྩོགས་པ་བརེས་པའི་ཚུལ་གཞུང་ནས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་

བཞིན་བརྩོད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདྩོ་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་རྟྩོགས་པ་བརེས་

ཚུལ་དང་། སྔགས་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་རྟྩོགས་པ་བརེས་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་པྩོ་མདྩོ་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། 

ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། ལང་གཤེགས་དང་འཇམ་དཔལ་

ར་བའི་རྟྩོགས་པ་ལས། ས་དང་པྩོ་བསྒྲུབས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འབྩོན་པར་བཤད་ལ། 

རྔ་བྩོ་ཆེ་ལས་དགེ་སྩོང་ས་བདུན་པར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་ཀླུ་སྒྲུབ་ས་དང་པྩོ་དང་བདུན་

པར་གསུངས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་བཀྩོད་པ་ཙམ་ལས་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་མ་གསུངས་

ཤིང་། ཕི་རྩོམ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། རྔ་བྩོ་ཆེ་ལས་དགེ་སྩོང་ས་བདུན་པ་
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བར་བཤད་དྩོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དང་སྔར་བཤད་པ་འགལ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱལ་

ཆེན་འགའ་ཞིག་ལུང་ཁ་ཅིག་ལས་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་བཤད་པ་དང་། ལུང་གཞན་དུ་

སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་གསུང་རབ་ལ་དུ་མ་ཞིག་སང་བའི་ཕིར། ཞེས་མི་

འགལ་བའི་དཔེ་ཙམ་གསུངས།  ཀུན་མཁེན་བླ་མས། སྔགས་ལུགས་ལྟར་ན་སངས་

རྒྱས་དང་། མདྩོ་ལུགས་ལྟར་ན། ས་བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དྩོ། །བདག་གི་

རྨྩོངས་ཚོད་ལྟར་ན། 

རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོར། ཀླུ་སྒྲུབ་ས་བདུན་པ་བ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི། དངྩོས་པྩོའི་

གནས་ཚོད་ཀི་རྟྩོགས་པའི་ཚད་ཡིན་ལ། ལང་གཤེགས་དང་འཇམ་དཔལ་ར་བའི་

རྟྩོགས་པ་ལས་ས་དང་པྩོ་བསྒྲུབས་ནས་བདེ་བ་ཅན་དུ་འབྩོན་པར་བཤད་པ་ནི། 

གདུལ་བ་ཐུན་མྩོང་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ་ལས། ངས་ས་

བདུན་པ་ལ་བཞག་སེ་མི་ཕལ་པ་ཞིག་ཏུ་བིན་གིས་བརླབས་ལྩོ་བརྒྱད་ཅུ་པ་ལ། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས། འདིས་མི་ཕལ་པའམ་སྩོ་སྐེ་ཞིག་གི་རྣམ་པ་བསན་ནས་དེས་ས་

དང་པྩོ་ཐྩོབ་པར་བསན་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། སྐུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་འྩོག་ཏུ་ས་

བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་པ་ཡིན་ཏེ། 

རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ་ལས། དེ་ནས་ལྩོ་བརྒྱ་ལྩོན་པའི་འྩོག་ཏུ་ཤི་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་

ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐེ་བར་འགྱུརརྩོ། །དེའི་ཚེ་ཁེད་ཀིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྩོ་མང་དུ་

འབིན་པར་འགྱུར་ཞིང་། ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་ཏེ་ལུས་གཅིག་བདེ་བ་ཅན་ན་འདུག་

ལུས་གཅིག་གིས་ནི་སྤྲུལ་ཏེ་དགའ་ལྡན་དུ་བཞག་ནས་མགྩོན་པྩོ་མི་ཕམ་ལས་མདྩོ་

འདི་འདྲི་བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་སྔགས་ལུགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། སྩོབ་དཔྩོན་འདི་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་

རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་བརེས་པ་ཡིན་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་

ལས། སྤིན་ཆེན་དང་རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ་ལས་མ་འྩོངས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་ནི་

འདྩོད་ཁམས་སུ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ་དུ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ཡིན་པས། 

སྒྩོན་གསལ་ལས། རྣལ་འབྩོར་བླ་མེད་ཀི་ལམ་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ། 

རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། སྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་

ཚེ་ལྩོ་བརྒྱ་པའི་དུས་སུ་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནྩོ།།ཞེས་ཟླ་བ་

གགས་པའི་སྒྩོན་གསལ་ལས་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པ་དང་། སྤིན་ཆེན་དང་རྔ་བྩོ་

ཆེའི་མདྩོ་ལས་མ་འྩོངས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་གཉིས་མི་འགལ་བར་

གསུངས་སྩོ།།

ཊིཀྐ་ཆེན་གི་གཞུང་འདིས་སྤིན་ཆེན་དང་རྔ་བྩོ་ཆེའི་མདྩོ་ལས་མ་འྩོངས་པར་

འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་པ་ནི་འདྩོད་ཁམས་སུ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ་དུ་འཚང་རྒྱ་ཚུལ་ཡིན་

པར་གསུངས་པས། མདྩོ་ལུགས་ལའང་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་ལ་སངས་རྒྱས་ལྟ་

བུར་གྩོ་བས་གཞུང་གི་དགྩོངས་པ་འཚོལ་དགྩོས་སྩོ། །གཞན་ཡང་། འདི་འདྲ་བའི་

གང་ཟག་རླབས་པྩོ་ཆེས་རྣལ་འབྩོར་བླ་མེད་ཀི་ཐེག་པའི་ཉམས་ལེན་མཛད་དེ་ལྩོ་

དྲུག་བརྒྱ་བཞུགས་ཀང་ད་དུང་འཚང་རྒྱ་མི་ནུས་ན་བླ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ནས་གདུལ་བ་

རབ་ཀིས་ཚེ་གཅིག་ལ་རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་གསུངས་པ་ཚིག་ཙམ་དུ་

ཟད་པར་འགྱུར་རྩོ། །
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ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་སྩོབ་མ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ།

ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལམ་སྲྩོལ་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ཉིད་འཛིན་

ཅིང་སེལ་བར་བེད་པའི་བསན་འཛིན་གི་ཐུགས་སྲས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྩོན་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་ནི། ཐུགས་སྲས་བཞི་དང་། ཉེ་བའི་ཐུགས་

སྲས་གསུམ་སེ་བདུན་དུ་གགས་པ་དེ་དག་ཡིན་ལ། ཐུགས་སྲས་བཞི་ནི། ས་བརྒྱད་

ནྩོན་པ་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་དང་། འཇམ་དཔལ་ཞལ་མཐྩོང་ཤཱཀ་མི་ཏྲ། སྒྩོལ་མའི་ཞལ་མཐྩོང་

ནཱ་ག་བྩོ་དྷི། སྤན་རས་གཟིགས་ཞལ་མཐྩོང་མ་ཏངི་པ་བཞི་ཡིན་ལ། ཉེ་བའི་ཐུགས་

སྲས་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་། ལེགས་ལྡན་འབེད། སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་

བྩོ་གསུམ། 

དང་པྩོ། དེ་དག་གི་ནང་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་གི་མདྩོ་སྔགས་གཉིས་ཀའི་དགྩོངས་པ་

འགེལ་བ་ལ་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཨཱརྱ་དེ་ཝ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་བྩོད་

རྣམས་ལ་ཡྩོངས་གགས་སིངྒ་ལའི་རྒྱལ་པྩོའི་སྐེད་ཚལ་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐེས་པར་བཤད་

མྩོད་ཀང་། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པར་སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གགས་པས། སིངྒ་ལའི་རྒྱལ་

པྩོའི་སྲས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཆྩོས་འབྱུང་དུ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་

གསུངས་སྩོ། །སྩོབ་དཔྩོན་ཨརྱ་དེ་ཝས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་དབུ་མའི་

བསན་བཅྩོས་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་ནི། རང་བཞིན་མེད་པའི་དྩོན་རྒྱས་པར་སྩོན་པ་ལ་རྣལ་

འབྩོར་སྤྩོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་དང་། མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་སྩོན་པ་ལག་པའི་ཚད་དང་། དེའི་

རང་འགེལ། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་ལ། འཁྲུལ་པ་ཟླྩོག་པའི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པ། 

འཁྲུལ་འཇྩོམས་དང་། དེའི་རང་འགེལ། ཆ་ཤས་ཀི་ཡན་ལག་དང་། དེའི་རང་འགེལ་
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ལ་སྩོགས་པའི་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་མང་དུ་མཛད། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་

ཞེས་པའི་སྒ་དྩོན་ནི།བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ལས་ཉེ་

བར་སྦྱར་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ། ཞེས་དང་། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་དར་ཊིཀྐ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་རིགས་ཅན་རྣམས་རྣལ་འབྩོར་

གི་སྤྩོད་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་འདིས། སངས་རྒྱས་འཐྩོབ་པར་བེད་

པ་སྩོབ་དཔྩོན་གི་བཞེད་པ་རྟྩོགས་པའི་ཆེད་དུ་བསན་བཅྩོས་འདི་མཛད། ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ན། གཞུང་འདིས་བང་སེམས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གི་

སྤྩོད་པ་གཙོ་བྩོར་སྩོན་པས་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་དང་། གཞུང་ཚད་ཤྩོག་ལྩོ་ཀ་བཞི་

བརྒྱར་གནས་པས་བཞི་བརྒྱ་པ་ཞེས་བརྩོད། འདི་མཛད་པའི་དགྩོས་པ་ཡང་བཞི་

བརྒྱ་པའི་དར་ཊིཀྐ་འདི་ཉིད་ཀིས་བསན་ཏྩོ། །གཞན་ཡང་། ། སྔགས་ཕྩོགས་ལ་གསང་

འདུས་གཙོ་བྩོར་བས་པའི་བླ་མེད་ཀི་རིམ་གཉིས་ཀི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་སྩོན་པའི་

གཞུང་སྤྩོད་བསྡུས་སྒྩོན་མེ་མཛད། སྩོབ་དཔྩོན་འདི་ཉིད་ལ་འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འདྲ་བར་ཡིད་ཆེས་པའི་ཁུངས་སུ་མཛད་པས། བྩོད་

ཀི་མཁས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་དཔྩོན་སྩོབ་འདི་གཉིས་ལ། གཞུང་ཕི་མྩོའི་དབུ་མ་པ་

ཞེས་ཀང་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྩོབ་མ་ཤཱཀ་མི་ཏྲས། རིམ་ལྔའི་རིམ་པ་གཉིས་པའི་སྩོད་

རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཉིད་ཀིས་རེས་སུ་གནང་བ་བིན་ནས་བརམས་པར་གགས། སྐལ་ལྡན་

གི་གདུལ་བ་མང་པྩོ་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་བཟང་གསལ་བར་མཛད་དྩོ། །

གསུམ་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྩོབ་མ་ནཱ་ག་བྩོ་དྷིའམ་ཀླུའི་བང་ཆུབ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་
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ངག་ལ་བརྟེན་ནས་འཇའ་ལུས་རྡྩོ་རེའི་སྐུ་བརེས་ཏེ། བཀའ་གདམས་ཀི་བཤེས་གཉེན་

མང་པྩོ་ཞིག་ལ་ཞལ་གཟིགས་ནས་གདམས་པ་མང་དུ་སྩལ་བའི་རྣམ་ཐར་མཆིས། 

སྩོབ་དཔྩོན་འདིས་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀིལ་ཆྩོག་དང་། སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁེར་གི་

ངྩོ་སྤྩོད་རྣམ་གཞག་རིག་པ་སྩོགས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བསན་བཅྩོས་མཛད་དྩོ། །

བཞི་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྩོབ་མ་མ་ཏངི་པས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྙན་རྒྱུད་ཀི་

མན་ངག་རྣམས། གྲུབ་ཆེན་ཏེ་ལྩོ་པ་ལ་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་པ་གནང་ཞིང་། སྐལ་ལྡན་

གཞན་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བར་མཛད་པའྩོ། །

ཉེ་བའི་ཐུགས་སྲས་གསུམ་ནི། དང་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ནི། རེ་

བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་དངྩོས་སུ་གྲུབ་ཅིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་མདྩོ་སྔགས་ཀི་མན་

ངག་རྣམས་གསན་ཏེ། གྲུབ་པའི་གྩོ་འཕང་མཐྩོན་པྩོར་གཤེགས། འགེལ་པ་བུདྷ་པཱ་ལི་

ཏ་མཛད་དེ། ར་ཤེའི་དགྩོངས་པ་རིགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་སྩོ་ནས་ཐལ་འགྱུར་དུ་

ཐྩོག་མར་བཀལ། འདི་ནི་ར་ཤེའི་འགེལ་པ་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་

རྒྱལ་མཚན་གི་ཏྩོག་ལྟར་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པར། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གགས་

པ་དང་། རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པྩོས་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད། 

གཉིས་པ། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཡིན་པ་ནི། 

མཁས་གྲུབ་རེའི་ལྟ་ཁིད་མུན་སེལ་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་སྲས་པྩོ་ལེགས་ལྡན་འབེད། །ཅེས་

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུགས་སྲས་ཡིན་པར་གསུངས། ལེགས་ལྡན་གིས་ར་

ཤེའི་འགེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་མཛད་དེ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགེལ་པར་སྐྩོན་

མང་དུ་བརྩོད་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྲྩོལ་ཕེ་བས། སྩོབ་དཔྩོན་འདིའི་གཞུང་
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དུ་བཤད་ཚོད་ནི་རང་རྒྱུད་པར་སང་བས་སྩོབ་དཔྩོན་འདིའི་ལྟ་བ་རང་རྒྱུད་དུ་གགས་

པ་ཡིན་ཡང་། གནས་ཚོད་ལ་སྐེས་བུ་དམ་པ་འདིའི་རྒྱུད་ཚོད་གཟུང་བར་ནུས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། 

ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། དེས་ན་སྩོབ་དཔྩོན་སྐུ་མཆེད་དང་ཕྩོགས་གང་

ལྟ་བུ་རྣམས་ལྟ་ཞྩོག གང་ཟག་ཕལ་པར་གགས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་འདིས་འདི་རྣམས་

རྟྩོགས་འདི་ལས་མ་རྟྩོགས་ཞེས་རང་དབང་དུ་རྒྱུད་ཚོད་གཟུང་བར་ག་ལ་ནུས། དེ་ལྟ་

ན་ཡང་དེ་དག་གི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ནས་བཤད་ཚོད་ནི་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་བཀལ་

ནས།  ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཡྩོངས་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གིས། 

ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེར་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བར་མཛད་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་

དགྩོངས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བཀལ་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་རྟྩོགས་དཀའ་

བས། དེ་རྟྩོགས་པའི་ཐབས་སུ་གདུལ་བ་རྣམས་རིམ་གིས་བཀི་བའི་ཕིར་ཐབས་ཀི་

མཛད་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། ངེས་པའི་དྩོན་དུ་སྩོབ་དཔྩོན་འདི་ཡང་ཐལ་འགྱུར་

གི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པར་བཞེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་ཆྩོས་བརྒྱུད་གཞན་གི་མཁས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་སྩོབ་དཔྩོན་འདིའི་ལྟ་བ་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་པར་གསུངས་སྩོ། །

གསུམ་པ། སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་བྩོའམ་རྟ་དབངས་ནི། མདྩོ་སྔགས་གཉིས་དང་ཕི་

ནང་གི་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདི་ཉིད་ཀིས་

མཛད་པའི་གསུང་རྩོམ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་། གཙོ་བྩོ་སེ་ཚན་བཞིར་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། 

མདྩོ་ཕྩོགས་དང་། སྔགས་ཕྩོགས། གསྩོ་བ་རིག་པ། སྒ་རིག་པའི་བསན་བཅྩོས་དང་

བཞིར་འདུ་བ་ཡིན་ལ། དང་པྩོ་མདྩོ་ཕྩོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས་ནི། འཕགས་པ་ཤེས་
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རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་དུ་ཕིན་པ་བསྡུས་པའི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་དང་། ཕ་རྩོལ་དུ་ཕིན་པ་

བསྡུས་པ་ལྟ་བུ་མངྩོན་པའི་སེ་སྩོད་དང་། ཀུན་རྩོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྩོམ་པའི་

མན་ངག་པདྨ་སྤུངས་པ་དང་། དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྩོམ་པའི་ཡི་གེ་རིན་པྩོ་

ཆེའི་སྒྩོལ་མ།  ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་མདྩོ་སེ་རྒྱན་གི་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་མདྩོ་སེའི་སེ་

སྩོད་ཡིན་ནྩོ། །དེ་དག་ལས་དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་བསྩོམ་སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་བྩོས་

མཛད་མིན་ལ་རྩོད་པ་ཡྩོད། སྩོ་སྩོར་ཐར་པའི་མདྩོའི་འགེལ་པ་གཞུང་འགེལ་ལྟ་བུ་

འདུལ་བའི་སེ་སྩོད། གཉིས་པ། སྔགས་ཕྩོགས་ཀི་བསན་བཅྩོས་ལ། རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ར་

བའི་ལྟུང་བ་བསྡུས་པ་དང་། ལྟུང་བ་སྩོམ་པྩོ་བསྡུས་པ། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལྟ་

བུའྩོ། །གསུམ་པ། གསྩོ་བ་རིག་པའི་སྐྩོར་གི་བསན་བཅྩོས་ནི། ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་

སྙིང་པྩོ་བསྡུས་པ་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །

བཞི་པ། སྒ་རིག་པའི་སྐྩོར་གི་བསན་བཅྩོས་ནི། སྙན་ངག་གི་ལམ་ནས་མཛད་

པའི་སྩོན་པའི་སྐེས་རབས་སྩོ་བཞི་པ་ལ་སྩོགས་པའི་བསྩོད་པ་དང་རྣམ་ཐར་རྣམས་

སྩོ། །དེ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་འདིའི་ཐུགས་ལ་སྩོན་པའི་སྐེ་རབས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་འབི་

བར་དགྩོངས་ཏེ་ཡྩོད་ནའང་། སྐེས་རབས་སྩོ་བཞི་མཛད་པ་ན་སྐུ་འདས་ཏེ་རྩོམ་འཕྲྩོ་

ལུས་པར་གགས། ཀརྨ་རང་འབྱུང་རྡྩོ་རེས་སྐེས་རབས་སྩོ་བཞི་པ་ལ། མདྩོ་སེ་ནས་

བྱུང་བའི་སྐེས་རབས་དྲུག་ཅུ་རེ་བདུན་བསན་ཏེ་སྐེས་རབས་བརྒྱ་པ་ཞེས་བ་བ་

མཛད། སྩོབ་དཔྩོན་འདིས་བསྩོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལ་སྩོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསྩོད་པ་བརྒྱ་ར་གཅིག་ཙམ་བརམས་པར་གགས།  ཡང་ལུས་ཀི་སིག་བཤགས་སུ་

བརམས་པ་གསྩོ་རིག་གི་བསན་བཅྩོས་དང་། ངག་གི་སིག་བཤགས་སུ་བརམས་པ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བསྩོད་པ་དང་རྣམ་ཐར་ལ་སྩོགས་པ། ཡིད་ཀི་སིག་བཤགས་སུ་བརམས་པ་ནང་དྩོན་

རིག་པའི་བསན་བཅྩོས་དང་གསུམ་དུ་འདུས་པར་བཤད་དྩོ། ། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྩོབ་མ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་དགུང་ལྩོ་དྲུག་བརྒྱ་

བཞུགས་པའི་སྐུ་ཚེའི་སྩོད་སྨད་བར་གསུམ་གི་སྩོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས་སྐུ་ཚེ་སྨད་

ཀི་སྩོབ་མ་ཡིན་ལ། ཁྩོང་གིས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་ཚིག་གཙོ་བྩོར་འགེལ་པ་འགེལ་པ་

ཚིག་གསལ་དང་། དྩོན་གཙོ་བྩོར་འགེལ་པ་དྩོན་འགེལ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་མཛད་དེ།  

ལེགས་ལྡན་གིས་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེའི་སྐབས་སུ་ར་ཤེའི་དགྩོངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་

བཀལ་བ་མི་འཐད་པར་བཀག་ནས། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་དགྩོངས་པ་འཐད་ལྡན་

དུ་བསྒྲུབས་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་འཐད་ཅིང་རང་རྒྱུད་མི་འཐད་པའི་གསལ་ཁ་གཏྩོད་ནས་

ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཡིན་པའི་ཁུངས།

སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གགས་པ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཡིན་མིན་ཐད་

བཤད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མང་སེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་

གི་མཇུག་ཏུ། བདེ་བ་ཅན་དུ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་གཤེགས་པར་གྱུར་པ་དེས་

མཛད་པའི། །གཞུང་རྣམས་དང་ནི་དེ་ཡི་སྩོབ་མའི་ཚོགས་དེ་དག་ཀང་དུས་མང་ཞིག་

ན་ཉམས་པར་གྱུར། །དེ་ཉིད་ཉི་མ་ནུབ་པས་དེང་སང་གཞུང་ལུགས་གསལ་པྩོ་གང་

ནའང་མེད། །ཅེས་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་མཛད་པའི་སྐབས་ཀླུ་སྒྲུབ་བདེ་བ་ཅན་དུ་

གཤེགས་ཟིན་པ་དང་། དེའི་ལུགས་བཟང་འཛིན་པར་བེད་པའི་སྩོབ་མའི་གཞུང་བཟང་

རྣམས། དུས་མང་ཞིག་ན་ཉམས་པར་གྱུར་པ་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དཔལ་ལྡན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ཟླ་བ་གགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་མིན་པར་འདྩོད་པ་ཡྩོད་མྩོད་ཀང་།  རྒྱུ་མཚན་

དེ་ནི་མ་ངེས་ཏེ་ཟླ་བ་གགས་པས་རིག་འཛིན་བརེས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པར་རྡྩོ་

རེ་གདན་པའི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་པ་ཚབ་ལྩོ་ཙཱ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་

ཡིན་པས། ཟླ་བ་གགས་པའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྩོབ་གཞུང་བཟང་པྩོ་རྣམས་

ཉམས་པར་གྱུར་བ་དང་། ཟླ་བས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞབས་ཟིན་པ་གཉིས་འགལ་བ་མེད་པར། 

རེ་བླ་མས་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒྩོན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ།

བང་ཆུབ་ལམ་སྒྩོན་གི་རང་འགེལ་ལས་ཀང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་གགས་ཀང་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་གིས་བདེན་པའི་བིན་གི་རླབས་མངའ་བས་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་འཛམ་བིུ་གིང་དུ་ལྩོ་བཞི་བརྒྱར་བཞུགས་

ནས་གཞན་དྩོན་འབའ་ཞིག་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ཟླ་བ་གགས་པ་རིག་འཛིན་

བརེས་ནས་དགུང་ལྩོ་བཞི་བརྒྱར་བཞུགས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཡིན་པར་

གསུངས་སྩོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། འགྩོས་ལྩོ་ཙཱ་བ་ལ་སྩོྩོགས་པའི་འདུས་པའི་བླ་

མ་དག་གི་བཞེད་པ་དང་མཐུན་པར། ཟླ་གགས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཡིན་པར་

འདྩོད་དེ། འདི་ལ་ཁུངས་ལྡན་གི་གཞུང་ཤིན་ཏུ་མང་སེ། 

ཇྩོ་བྩོ་རེའི་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ལས།

ཀླུ་སྒྲུབ་སྩོབ་མ་ཟླ་གགས་ཡིན། །

དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གིས། །

ཆྩོས་ཉིད་བདེན་པ་རྟྩོགས་པར་འགྱུར། །

ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མན་ངག་དངྩོས་སུ་གསན་པའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  47  

སྩོབ་མ་དང་། དེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གིས་ཆྩོས་ཉིད་རྟྩོགས་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་རང་གིས་མཛད་པའི་སྒྩོན་གསལ་ལས། སངས་

རྒྱས་ཀུན་གི་རིམ་གཉིས་གནས་ཀི་རྒྱས་བཏབ་དེ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རེད་པ། །ཁབ་

བདག་དཔལ་ལྡན་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཏུད་དེ་ཟླ་བ་གགས་པས་རིམ་བཞིན་

བཤད། །ཅེས་འདུས་པའི་རིམ་གཉིས་ཀི་གནད་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་རེད་པར་བཞེད་པ་དང་། 

ཟླ་བ་གགས་པ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས་ཀང་། 

ང་ཡི་བླ་མ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། །

སྐེ་བ་མེད་པའི་མེ་ཆེན་གིས། །

དངྩོས་པྩོའི་བུད་ཤིང་བསྲེགས་པ་ཡིན། །

མཁན་པྩོ་ཡིས་ཀང་བསྲེགས་པ་ཡིན། །

ངས་ཀང་སྐེ་བ་མེད་པའི་མེས། །

དངྩོས་པྩོའི་བུད་ཤིང་བསྲེགས་པ་ཡིན། །

དངྩོས་པྩོའི་མེ་ཡི་ག་ལ་ཚུག། 

ཅེས་རང་ཉིད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྩོབ་མར་དངྩོས་སུ་བཞེད་པའི་ཕིར། དེས་ན། གཞུང་

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རེ་བླ་མའི་མཐའ་གཅྩོད་མྱུ་གུའི་ཕྲེང་བར། དེས་ན་བྩོད་ཀི་

མཁས་པ་དག་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ཀླུ་སྒྲུབ་སྩོབ་མ་ཟླ་གགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་

འཕགས་པའིསྩོབ་མ་ཡིན་ནྩོ་གསུངས་པ་ལྟར་ཁས་བླང་ངྩོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

མཁས་གྲུབ་རེའི་སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས་ཀང་། འྩོ་ན། ཟླ་བ་གགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེས་ཟེར་ན། བྩོད་ཀི་དབུ་མ་པ་ཁ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ཅིག་ལ་གགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་དངྩོས་སྩོབ་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སུ་བརྩོད་པ་

ཡྩོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་དེ་ལྟར་འདྩོད་མྩོད་ཀི། རེ་རིན་པྩོ་ཆེ་འགྩོས་ལྩོ་ལ་

སྩོགས་པ་འདུས་པའི་བླ་མ་དག་འཕགས་པའི་དངྩོས་ཀི་སྩོབ་མར་བཞེད་པ་ཤིན་ཏུ་

ལེགས་ཏེ། ཞེས་རེ་བླ་མ་ནི་འགྩོས་ལྩོ་ཙཱ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་བླ་

མ་རྣམས་དང་མཐུན་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཏུ་བཞེད་པར་གསུངས། 

མཁས་གྲུབ་བསན་དར་མཆྩོག་གིས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས་ཀང་། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་དེ་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལས་ར་ཤེའི་ཚིག་དྩོན་དངྩོས་སུ་

གསན་ནས། དྩོན་རྩོགས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཚད་མའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས། དེས་ན་རེ་བླ་མ་ཡབ་སྲས་དང་། དེ་དག་གི་རེས་འཇུག་དང་བཅས་པ་

རྣམས་ཀིས་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཏུ་བཞེད་པ་ཆེས་གསལ་ལྩོ། །འདི་ལྟར་རྒྱས་

བཤད་བེད་དྩོན་ནི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངྩོས་སྩོབ་ཏུ་བཞེད་པ། 

དགེ་ལྡན་པའི་འདྩོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་མིན་ནྩོ་ཞེས་བསན་པའི་ཆེད་དུའྩོ། ། 

དབུ་མ་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ལ་དཔྱད་པ།

སྤིར་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ཅེས་པའི་དྩོན་ནི། དགེ་ལེགས་བཤེས་གཉེན་གིས་

མཛད་པའི་འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། ལམ་ཆེན་པྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤིང་རྟའི་ལམ་

མྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར། བུ་སྩོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། ཤིང་རྟའི་

སྲྩོལ་དང་འདྲ་བར་ཡུམ་གི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་ཚུལ་འགེལ་པ་གཞན་ལ་མ་ལྟྩོས་

པར་སྲྩོལ་འབེད་པར་བེད་པས། ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ཅེས་བཏགས་པར་གསུངས་

ཏེ། དཔེར་ན། ཤིང་རྟའི་ལམ་སྔྩོན་མེད་པའམ་ཡྩོད་ཀང་བར་དུ་ཉམས་པ་དེ་དག་ཐྩོག་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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མར་རང་སྩོབས་ཀིས་ལམ་ལེགས་པར་འབེད་པ་པྩོ་ལ། འཇིག་རྟེན་ན་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་

འབེད་དུ་གགས་པ་ལྟར། མིའི་བད་གཟུགས་ཅན་གི་འགེལ་བེད་གཞན་ལ་མ་ལྟྩོས་

པར་བཀའི་དགྩོངས་པ་རང་དབང་དུ་ཐྩོག་མར་གསལ་བར་འབེད་པ་པྩོ་ལ། བཀའ་ཡི་

ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ཅེས་བརྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཡང་འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་ལས། 

ལམ་སྲྩོལ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤིང་རྟ་འགྩོ་བའི་འཕང་ལྩོས་དྲངས་པའི་རེས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར། 

ཉ་དཔྩོན་ཀུན་དགའ་དཔལ་གིས། ཤིང་རྟ་སྩོང་རེས་སུ་མིག་མེད་པ་རྣམས་ཕིན་

ཀང་གཡང་དུ་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ་མེད་པ་ལྟར། རྒྱལ་བ་བམས་པ་སྩོགས་ཀིས་

མཛད་པའི་བསན་བཅྩོས་ཀི་རེས་སུ་འཕགས་པའི་མིག་མ་ཐྩོབ་པ་སྩོ་སྐེ་རྣམས་

བཞུགས་པས། ལམ་བདེ་བར་བགྩོད་ནས་ཕིན་པར་འགྱུར་བས་དེ་སྐད་ཟེར་རམ་

སྙམ་མྩོ། །ཞེས་ཤིང་རྟ་སྩོང་བའི་རེས་ཤུལ་ལ་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་ཞེས་བརྩོད་ཅིང་། ལམ་

དེར་མིག་མེད་པའི་སྐེ་བྩོ་རྣམས་ཕིན་ཀང་གཡང་དུ་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ་མེད་པ་ལྟར། 

ཀླུ་སྒྲུབ་སྩོགས་ཀིས་མཛད་པའི་བཀའ་ཡི་དགྩོངས་འགེལ་གི་རེས་སུ་འབངས་ན། 

འཕགས་པའི་མིག་མ་ཐྩོབ་པའི་སྩོ་སྐེེ་རྣམས་ཀང་ངན་སྩོང་དང་རྟག་ཆད་ཀི་གཡང་དུ་

ལྷུང་བའི་འཇིགས་པ་མེད་པར་ལམ་བདེ་བར་བགྩོད་པར་འགྱུར་བས། དེ་དག་ལ་

བཀའ་ཡི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ཅེས་བརྩོད་དྩོ། །

འདིར་དབུ་མ་པ་སྤིའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་

སྲྩོལ་འབེད། རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་
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འབེད་དང་བཞི་ལས། དབུ་མ་པ་སྤིའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ནི། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་ལ་སྩོགས་པ་མཛད་ནས། དབུ་མ་པ་སྤིའི་ཤིང་རྟའི་

སྲྩོལ་ཕེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་འདྩོད་པའི་ལུགས་གཉིས་སང་སེ། 

སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས། ར་ཤེའི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་མཛད་ནས་

འཕགས་པའི་དགྩོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་ཐྩོག་མར་བཀལ་བས། མཁས་གྲུབ་བསན་

དར་བ་དང་། པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པ་སྩོགས་ཀིས། སངས་རྒྱས་བསྐངས་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་དུ་བཞེད་དྩོ། །

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་ར་

ཤེའི་དགྩོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་ཐྩོག་མར་འགེལ་བར་མཛད་ནའང་། ཐལ་འགྱུར་འཐད་

མི་འཐད་ཀི་གསལ་ཁ་མ་མཛད་པས། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་

རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་དུ་མི་འཐད་ཅིང་། དེའི་རེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ར་ཤེའི་འགེལ་པ་

ཚིག་གསལ་མཛད་ནས། ཐལ་འགྱུར་འཐད་ཅིང་རང་རྒྱུད་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་གསལ་

བར་མཛད་པས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་དུ་

བཞེད། དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འགྩོག་པ་ནི་

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་མ་གཏྩོགས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་མེད་ལ། 

འྩོན་ཀང་། དྩོན་གིས་དགག་པར་མཛད་པས་དབུ་མ་པ་གཞན་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་ཟབ་ཁད་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་འགེལ་གསལ་

བའི་རྒྱན་ལས། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འགྩོག་པ་ཚིག་
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གསལ་མ་གཏྩོགས་འདི་ར་འགེལ་ན་མི་གསལ་ཡང་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་འགྩོག་པ་

སྩོགས་ཐལ་འགྱུར་དང་གཞན་གགས་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྩོ་ནས་མཛད་པ་མ་གཏྩོགས་

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་སྒྲུབ་ངག་འགྩོད་པར་མི་མཛད་པས་དབུ་མ་གཞན་དང་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཟབ་ཁད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་ར་ཤེའི་དགྩོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་སྔར་

བཀལ་ཟིན་པས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་མིན་ནྩོ་ཞེ་

ན། ལེགས་ལྡན་འབེད་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་

དང་། ཞི་བ་འཚོ་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་གྩོང་དུ་འགེལ་བེད་གཞན་གིས་བཀལ་ཟིན་པའི་ཕིར་

རྩོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་ཟླ་བ་གགས་པའི་སྔྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་ཐལ་

འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་ཡིན་ན། ལེགས་ལྡན་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་འྩོས་མེད་དུ་མཛད་དྩོན་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རང་ལུགས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་

དུ་བཞེད་པའི་ཁུངས་ནི། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར། ཚིག་གསལ་ལས་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་རང་རྒྱུད་མི་བཞེད་པ་དང་དབུ་མ་པས་རང་རྒྱུད་བ་མི་རིགས་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དང་བཟླྩོག་ཕྩོགས་ལ་གནྩོད་བེད་མང་དུ་བསན་ནས་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་

ཡིན་ལ།ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཚིག་གསལ་དུ་རང་རྒྱུད་བ་མི་རིགས་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། དེའི་བཟླྩོག་ཕྩོགས་རང་རྒྱུད་ལ་གནྩོད་བེད་མང་དུ་བསན་ནས་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་ཕེ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། ཟླ་བ་གགས་པ་ཐལ་འགྱུར་
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བའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་དུ་འདྩོད་དྩོ། །

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་གཉིས་ཀི་ཤིང་རྟའི་

སྲྩོལ་འབེད་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཡིན་ཏེ། ལེགས་ལྡན་གིས། ར་ཤེའི་

གཞན་འགེལ་དུ་བརམས་པ་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་དང་། རང་གཞུང་དུ་བརམས་པ་དབུ་

མ་སྙིང་པྩོ། 

དེའི་རང་འགེལ་རྟྩོག་གེ་འབར་བ་དང་བཅས་པ་མཛད་དེ་བདེན་དངྩོས་ཐ་སྙད་དུ་

མེད་ཀང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་དང་། ཕི་དྩོན་བདེན་པར་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་རིག་ཐ་སྙད་དུའང་མི་འདྩོད་པ་སྩོགས་ཐ་སྙད་ཀི་

རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བའི་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྩོབ་དཔྩོན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོས་ལེགས་

ལྡན་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་མཛད་དེ། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འཛིན་པས། དེ་གཉིས་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ལ་

མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་གགས་སྩོ། །

རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་

ཞི་བ་འཚོ་ཡིན་ལ། ཁྩོང་གིས་དབུ་མ་རྒྱན་མཛད་དེ་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དྩོན་མེད་ལ་རང་

རིག་ཡྩོད་པ་སྩོགས་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་སེ་སེམས་

ཙམ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བའི་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་

རྟའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །
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འྩོ་ན། ཞི་བ་འཚོའི་སྔྩོན་དུ་ཕི་དྩོན་འགྩོག་པའི་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཟིན་

པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཞི་འཚོའི་སྔྩོན་དུ་འཕགས་པ་གྩོལ་སེས་ཕི་དྩོན་དགག་པར་

མཛད་པ་གསེར་ཕྲེང་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་ལས། དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་

གིས་དང་པྩོ་ཕི་དྩོན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྩོན་པ་

དང་། ཕིས་ཤེས་པ་ཡང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་དགག་དགྩོས་པ་གྩོ་རིམ་ངེས་ཅན་དུ་འདྩོད་པ་

ལ་དགག་པ་མཛད་པས། ཞི་འཚོའི་སྔྩོན་དུ་ཕི་དྩོན་འགྩོག་པའི་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་

རེ་ཟུང་བྱུང་བར་མངྩོན་པས། ཞི་བ་འཚོ་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་

ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་དུ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རྩོ་སྙམ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དེས་ན་དེ་འདྲ་བའི་ལུགས་ཀང་རེ་རེ་ཙམ་

བྱུང་མྩོད་ཀང་། གཞུང་རྒྱས་པར་བརམས་ནས་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རྩོལ་མེད་པའི་ཚུལ་

གིས་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོས་སྲྩོལ་ཕེ་བར་ཡེ་ཤེས་སེ་

བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་སྩོ། །ཞེས་ཞི་འཚོའི་སྔྩོན་དུ་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དྩོན་མི་འདྩོད་པའི་

དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་རེ་ཟུང་བྱུང་མྩོད་ཀང་། ཕི་དྩོན་མེད་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་

བསན་པའི་བསན་བཅྩོས་བརམས་ནས་དབུ་མའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་མེད་པས་སྐྩོན་མེད་དྩོ། །

ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ཞི་འཚོའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། དབུ་མ་སང་བ་དང་། སྩོམ་

རིམ་ཐྩོག་ཐ་བར་གསུམ་མཛད་དེ་དེའི་སྲྩོལ་འཛིན་པས། དེ་གཉིས་རེས་འབང་དང་

བཅས་པ་ལ་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་གགས་སྩོ། །སྤིར་ར་ཤེའི་

འགེལ་པ་རྒྱ་གར་ན་གགས་ཆེ་བ་བརྒྱད་ཡྩོད་དེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་པར་ཁ་

གཡར་བའམ་མཚན་མཐུན་པ་ཞིག་གིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་
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དང་། དགེ་བ་ལས་མཛད་པའི་དེ་བ་ཤ་མ། ཡྩོན་ཏན་བླྩོ་གྩོས་ཀིས་མཛད་པ་གུ་ཎ་མ་

ཏི། ཡྩོན་ཏན་དཔལ་གིས་མཛད་པ་གུ་ཎ་ཤི། བླྩོ་གྩོས་བསན་པས་མཛད་པ་སི་ར་མ་

ཏི། སངས་རྒྱས་བསྐངས། ལེགས་ལྡན་འབེད། ཟླ་བ་གགས་པའི་འགེལ་པ་དང་

བརྒྱད་ཡྩོད་དྩོ། །

འྩོ་ན། རེ་བླ་མས་འགེལ་པ་དེ་དག་གང་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་རང་ལུགས་

འཆད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། མཁས་གྲུབ་རེས་མཛད་པའི་རེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་རིན་པྩོ་

ཆེའི་སྙེ་མ་ལས། རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་མཁས་པ་རྣམས་ལའང་འགའ་ཞིག་གི་གཞུང་ལ་

འཁྲུལ་མེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་མི་ཉན་པའི་དམིགས་བསལ་རེ་ཙམ་ཡང་བྱུང་བས། 

འྩོ་ན། འཕགས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྩོངས་པ་འགེལ་པ་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གགས་པ་འཁྲུལ་

མེད་རང་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་བས་ཨེ་ཆྩོག་ཞུས་པས། ཟླ་བ་གགས་པ་ནི་སེང་ཕྩོགས་

ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཀི་ཞིང་ཞིག་གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞིག་གི་ཞབས་དྲུང་

ནས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམ་དཔྱྩོད་དང་། ཤེས་རབ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཞིང་

འདིར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་བསན་པའི་སྙིང་པྩོ་གསལ་བར་བ་བའི་སད་དུ་

བསམ་བཞིན་དུ་སྐེ་བ་བཟུང་བ་ཡིན་པས། འདིས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྩོངས་པ་

འགེལ་པ་ལ་སྔགས་མཚན་ཉིད་གང་གི་སྐབས་སུའང་འཁྲུལ་བ་ཕྲ་མྩོ་ཙམ་ཡང་མེད་

པས། འདི་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་འབའ་ཞིག་ཏུ་ངེས་པར་བཟུང་

དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རེ་བླ་མས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

དགྩོངས་པ་འགེལ་བ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་གཞུང་འཁྲུལ་མེད་འབའ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་

བས་ཆྩོག་གམ་ཞེས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས། མདྩོ་
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སྔགས་གང་གི་སྐབས་ལའང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགས་པ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་ཕྲ་མྩོ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པས། མདྩོ་སྔགས་གང་

གི་སྐབས་ལའང་གཙོ་བྩོ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་འགེལ་པ་ཚད་མར་མཛད་དྩོ། །

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། 

འཛམ་གིང་མཁས་པའི་རྒྱན་འགྱུར་འདི་རྣམས་ཀི། །

ལེགས་བཤད་ཀུན་ལ་སྙིང་ནས་གུས་མྩོད་ཀང་། །

འཁྩོར་འདས་རྟེན་འབྱུང་མི་སླུའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས། །

མཚན་འཛིན་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇིག་བེད་པ། །

 

ཟླ་བ་ལས་འྩོང་ལེགས་བཤད་འྩོད་དཀར་གིས། །

བླྩོ་མིག་ཀུན་དའི་ཚལ་རབ་ཕེ་བའི་ཚེ། །

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་བསན་པའི་ལམ་མཐྩོང་ནས། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་གཙོ་བྩོར་མི་འཛིན་སུ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་། ཟླ་བ་གགས་པའི་འགེལ་པ་

ལ་གཅིག་ཏུ་ཚད་མར་འཛིན་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་མཆྩོག་འཛིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

བསན་པ་སྔ་དར་སྐབས་བྩོད་དུ་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་ཇི་ལྟར་བྱུང་

ཚུལ།

ཕི་ལྩོའི་དུས་རབས་བརྒྱད་པ་བསན་པ་སྔ་དར་སྐབས། བྩོད་ཀི་རྒྱལ་རབས་སྩོ་

བརྒྱད་པ་ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྩོང་ལྡེ་བཙན་མཆྩོག་གིས་སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་མཁན་ཆེན་ཞི་
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བ་འཚོ་དང་། ཁྩོང་གི་སྩོབ་མ་སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་གཉིས་བྩོད་དུ་གདན་དྲངས་

ནས་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་ཐྩོག་མར་སེལ། དེ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀིས་

རྒྱལ་པྩོ་ཁི་སྲྩོང་ལྡེ་བཙན་ལ། བྩོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་འཛུགས་དགྩོས་ན་

བྩོད་འབངས་ཡྩོངས་ལ་ཀུན་སྩོང་བས་ཏེ་ལྩོ་ཙཱ་བ་བསབས་ཏེ་དམ་ཆྩོས་བསྒྱུར་དུ་

འཇུག་དགྩོས། དེ་ལྟར་བས་ན་བྩོད་དུ་དམ་ཆྩོས་དར། ཞེས་ལམ་སྩོན་གནང་བ་ལྟར། 

ཁི་སྲྩོང་ལྡེ་བཙན་གིས་བྩོད་ཕྲུག་བླྩོ་རྣྩོ་བ་སྩོང་ཙམ་འདེམས་སྒྲུག་མཛད་ནས། བསམ་

ཡས་སྒ་བསྒྱུར་ལྩོ་པཎ་གིང་གསར་འཛུགས་ཀིས་སྒ་བསྒྱུར་སྩོབ་ཏུ་བཅུགདེ་ལྟར་

སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཚད་ལྡན་མང་པྩོ་གསྩོ་སྐྩོང་མཛད་པའི་ལག་རེས་ལས། 

རིམ་བཞིན་མདྩོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་སྤི་དང་། ཁད་པར་དབུ་མའི་གཞུང་མང་པྩོ་ཞིག་

བྩོད་བསྒྱུར་དང་། རང་རྩོམ་མཛད་འགྩོ་ཚུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྩོད།

 ལག་པར་དུ་ཁི་སྲྩོང་ལྡེ་བཙན་སྐབས་མཚན་སྙན་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་ལྩོ་ཙཱ་བ་སྐ་

ཅྩོག་ཞང་གསུམ་སེ། སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་དང་། ཅྩོག་རྩོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡེ་

ཤེས་སེ་གསུམ་ནི། སྐབས་དེའི་ལྩོ་ཙཱ་བ་དགུའི་ནང་ནས་ལྩོ་ཙཱ་བ་གཞྩོན་གསུམ་ཡིན་

ལ།དེ་ཡང་། 

རྔྩོག་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྩོས། 

བཻ་རྩོ་ཙཱ་ན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ། །

སྐ་ཅྩོག་གཉིས་ནི་ཉི་ཟླ་ཟུང་འབེལ་ཡིན། །

རིན་ཆེན་བཟང་པྩོ་ཐྩོ་རངས་སྐར་ཆེན་འདྲ། །

ཁྩོ་བྩོ་ཡང་ནི་སྲིན་བུ་མེ་འཁེར་ཙམ། །
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ཞེས་དྩོན་ལ་གནས་པའི་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་མཛད་དྩོ། །ལྩོ་ཙཱ་བ་སྐ་བ་དཔལ་

བརེགས་ཀིས། དབུ་མ་སང་བ་ཐྩོག་མར་བྩོད་བསྒྱུར་མཛད། སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་

ལས། རྒྱ་ནག་གི་ཧ་ཤང་མྭ་ཧ་ཡ་ན་རྩོད་གེང་གིས་ཕམ་པར་མཛད་པའི་མཇུག་

བསྩོམས་ཀི་ཚུལ་དུ། སྩོམ་རིམ་གསུམ་དང་། དབུ་མ་སང་བ་བརམས་ནས་རྒྱ་དཔེའི་

གེགས་བམ་རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཕུལ་བར་མཛད། དེ་ནས་སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀིས་དབུ་མ་

སང་བ་དང་། ལྩོ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེས་སྩོམ་རིམ་ཐྩོག་ཐ་བར་གསུམ་བསྒྱུར་བ་རང་

རང་གི་འགྱུར་བང་དུ་གསལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། སྐ་བ་དཔལ་བརེགས་ཀིས། སྩོབ་དཔྩོན་ཉི་མ་གྲུབ་ཀིས་མཛད་

པའི་ས་བཅུ་པའི་འགེལ་པ་དང་། རྩོད་ཟླྩོག་དང་རྩོད་ཟླྩོག་རང་འགེལ། སྩོབ་དཔྩོན་བླྩོ་

གྩོས་ཆེན་པྩོས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་འགེལ་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། 

འཕགས་པ་ལའི་འཁྲུལ་བ་བཟླྩོག་པའི་གཏན་ཚིགས་གྲུབ་པ། རབ་ཏུ་འབེད་པ་ལག་

པའི་ཚད་ཀི་ར་འགེལ། ཞི་བ་ལའི་སྤྩོད་འཇུག། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་དབུ་མའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

སང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་རྣམས་བསྒྱུར་བར་མཛད། 

ལྩོ་ཙཱ་བ་ཞང་ཡེ་ཤེས་སེས། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་དུ་ཕིན་པའི་སྩོང་ཕྲག་བརྒྱ་པ་

དང་། ཡུམ་འབིང་སྩོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ལྔ་པ། ཁི་བརྒྱད་སྩོང་པ་བམ་པྩོ་དྲུག་ཅུ། ཤེས་རབ་

ཁི་པ་བམ་པྩོ་སུམ་ཅུ་ར་བཞི་པ། རབ་རལ་རྣམ་གནྩོན་གིས་ཞུས་པའི་ཤེར་མདྩོ། 

ཤེར་ཕིན་ལྔ་བརྒྱ་པ། རྡྩོ་རེ་གཅྩོད་པ་སྩོགས་སྩོང་ཉིད་སྩོན་པའི་དབུ་མའི་མདྩོ་རྣམས་

དང་། གཞན་ཡང་།  སྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། དབུ་མ་རྟེན་འབེལ་སྙིང་པྩོ་དང་དེའི་འགེལ་

པ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པ། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་དང་དེའི་འགེལ་པ། བདེན་
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གཉིས་དཀའ་འགེལ། དབུ་མ་རྒྱན་དང་དེའི་འགེལ་པ། དབུ་མ་རྒྱན་གི་དཀའ་འགེལ་

སྩོགས་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་ཤིན་ཏུ་མང་པྩོ་བྩོད་བསྒྱུར་མཛད་དྩོ། །

ལྩོ་ཙཱ་བ་ཅྩོག་རྩོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གིས། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། དེའི་

འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད། འགེལ་པ་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ། འགེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ། 

ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེའི་འགེལ་པ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སྩོགས་

དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་རྣམས་བསྒྱུར་བར་མཛད་པའྩོ། །བྩོད་སྐད་རང་གི་ཐྩོག་ནས་

རྩོམ་པ་མཛད་པའི་རང་རྩོམ་གི་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་དང་པྩོའི་གས་ནི། སྐ་བ་

དཔལ་བརེགས་ཀིས་ལྟ་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ་དང་། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེས་ལྟ་བའི་ཁད་

པར། ཅྩོག་རྩོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ངེས་དྩོན་དབུ་མ་སྩོགས་མཛད་དྩོ། །མདྩོར་ན། 

ལྩོ་ཙཱ་བ་བཀའ་དྲིན་ཅན་དེ་རྣམས་ཀིས་དབུ་མའི་བཀའ་བསན་མང་པྩོ་ཞིག་བྩོད་

བསྒྱུར་དང་། བྩོད་རྩོམ་མཛད་ནས་བྩོད་གངས་ཅན་གི་ལྗྩོངས་སུ་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་

རྒྱ་ཆེར་སེལ་བར་མཛད། འདི་དག་ནི་བསན་པ་སྔ་དར་གི་སྐབས་ལ་ཡིན་ནྩོ། །

བསན་པ་ཕི་དར་སྐབས་བྩོད་དུ་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་ཇི་ལྟར་དར་

ཚུལ།

ཕི་ལྩོའི་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པ་བསན་པ་ཕི་དར་སྐབས་ཇྩོ་བྩོ་རེ་བྩོད་དུ་བྩོན་

ནས་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་མཛད། སྐབས་དེར་བྩོད་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་དར་སྩོ་ཆེ་

བའི་སྐབས་ཡིན་པས། གཙོ་བྩོ་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀི་རྟྩོག་གེ་འབར་བའི་ཐྩོག་ནས་

དབུ་མའི་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བར་གགས། ཇྩོ་བྩོ་རེ་ཉིད་ཀིས་ཀང་། བདེན་གཉིས་

ལ་འཇུག་པ་དང་། དབུ་མའི་མན་ངག་ལ་སྩོགས་པ་མཛད། ལག་པར་དུ་པ་ཚབ་ལྩོ་ཙཱ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དེའི་རང་འགེལ། བཞི་

བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་སྩོགས་བྩོད་བསྒྱུར་མཛད། རང་རྩོམ་དབུ་མ་ར་བའི་འགེལ་པ་

དང་། བཞི་བརྒྱ་པའི་བསྡུས་དྩོན་སྩོགས་མཛད་དེ། ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་རལ་

འདྩོན་གིས་འཆད་ཉན་བསྐངས་པ་ནས་བཟུང་། 

བྩོད་དུ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་ལ་ཡྩོངས་གགས་ཀིས་འཆད་ཉན་བེད་

འགྩོ་ཚུགས་ཤིང་། པ་ཚབ་ཀི་བུ་ཆེན་བཞི་ཡི་ནང་ཚན་རྨ་བ་བང་ཆུབ་བརྩོན་འགྲུས་

ཀིས། དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་མང་དུ་མཛད་དེ་པ་ཚབ་ཀི་དགྩོངས་པ་བཞིན་ཐལ་

འགྱུར་བའི་གཞུང་གི་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆེར་སེལ། པ་ཚབ་ཀི་རེས་ཐལ་འགྱུར་གི་ཕྩོགས་

འཛིན་པ་ཛ་ཡ་ཨཱ་ནནྟ་བྩོད་དུ་ཕེབས་ནས། རང་གི་སྩོབ་མ་ཁུ་སེ་འབར་དང་ལན་དུ་

ཁྩོང་རང་གིས་མཛད་པའི་འཇུག་པའི་འགེལ་བཤད་དང་། དབུ་མ་རྟྩོག་གེ་ཐྩོ་བ་བསྒྱུར་

ཅིང་འཆད་ཉན་སེལ། སྐབས་དེར་ཕ་པ་ཆྩོས་ཀི་སེང་གེ་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་ཕྩོགས་

འཛིན་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས། ཛ་ཡ་ཨཱ་ནནྟ་དང་བརད་དེ་ཕ་པ་ཆྩོས་སེང་གིས་

འཕངས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཛ་ཡ་ཨཱ་ནནྟས་ལན་མ་ཐེབས་པར་གགས། 

བསན་པ་སྔ་དར་སྐབས་བྩོད་དུ་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་

འཆད་ཉན་གཙོ་བྩོ་སེལ་བར་མཛད་པ་མ་ཟད། བསན་པ་ཕི་དར་སྐབས་རྔྩོག་ལྩོ་ཙཱ་བ་བླྩོ་

ལྡན་ཤེས་རབ་དང་། དེའི་དངྩོས་སྩོབ་ཕ་པ་ཆྩོས་ཀི་སེང་གེ །  དེའི་དངྩོས་སྩོབ་གཙང་

ནག་པ་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེ ། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རྩོང་སྩོན་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་སྩོགས་རང་

རྒྱུད་པའ་ིལུགས་འཛིན་ཆེན་པྩོ་དག་ཀང་བྱུང་ངྩོ་། །མདྩོར་ན་མཁས་པའ་ིདབང་པྩོ་ད་ེདག་

གིས་བྩོད་དུ་དབུ་མའ་ིའཆད་ཉན་ཟམ་མ་ིཆད་པར་སེལ་བར་མཛད་དྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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རེ་བླ་མས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཇི་ལྟར་རེད་པའི་ཚུལ།

རེ་བླ་མས་ཐྩོག་མར་འདི་སྙམ་དུ་དགྩོངས་ཏེ། དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་མ་བཙལ་ན་

ལམ་གི་སྲྩོག་མི་རེད། བཙལ་ཀང་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང་། གལ་ཏེ་སྩོང་པའི་དྩོན་ཕིན་ཅི་

ལྩོག་ཏུ་བཟུང་ན་ལས་འབས་ལ་སྐུར་འདེབས་སྩོགས་ཀི་ཉེས་དམིགས་གཞན་ལས་

ཆེ་བར་གསུངས་པ་ཐུགས་ལ་གཅགས་པའི་སྩོ་ནས། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་འཚོལ་བ་ལ་བང་

ཆུབ་སེམས་པ་རྟག་ཏུ་ངུ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཡྩོད་དྩོ། །མཁས་གྲུབ་རེས་མཛད་པའི་

གསང་བའི་རྣམ་ཐར་རིན་པྩོ་ཆེའི་སྙེ་མ་ལས། དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདི་མ་བཙལ་ན་ལམ་

གི་སྲྩོག་མི་རེད་བཙལ་ཀང་ཤིན་ཏུ་རེད་དཀའ་ཞིང་། ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་བཟུང་ན་གྩོལ་

ས་དང་ཉེས་དམིགས་གཞན་ལས་ཀང་ཆེ་བར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་གསུངས་

འདུག་པས། འདི་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་ཐུགས་ཀི་བཞེད་པ་རྟག་ཏུ་

རྒྱུན་ཆགས་པས། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་འཚོལ་བ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུ་དང་

འདྲ་བར་ཡྩོད་པས། ཞེས་གསུངས་པ་དང་།

 རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངྩོགས་ལས་ཀང་། འདི་དག་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་

སྲས་ཀི་དགྩོངས་པ་བཞིན་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྩོན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་རྒྱ་

བྩོད་བལ་གསུམ། དབུས་གཙང་ཁམས་གསུམ་སྩོགས་གང་ན་ཡྩོད་ཀང་དེའི་ཁུངས་

ཤིག་རེད་ན་ནི། དེ་འཚོལ་བའི་ཕིར་དུ་ལུས་སྲྩོག་ཐེད་ལ་བྩོར་ནས་དཀའ་བ་ཅི་བྱུང་

ཡང་དང་དུ་བླངས་ཏེ། ད་ལྟ་ཉིད་དུའང་འགྩོ་དགྩོས་དགྩོངས་པ་སྙིང་ནས་ཤུགས་དྲག་

པྩོ་དེའི་ཚེ་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་རེ་ཉིད་གསུངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཟབ་མྩོ་དབུ་མའི་དྩོན་འཚོལ་བ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་སྩོབས་དང་། ཐུགས་འདུན་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དྲག་པྩོ་ཡྩོད་པ་ནི། ངེད་ཅག་ཕལ་པ་རྣམས་ཀི་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ཤྩོང་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་

ནྩོ། །སྐབས་དེ་ཙམ་ན་བླ་མ་དབུ་མ་པས་ལྩོ་ཙཱ་མཛད་ནས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་

དབངས་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་དང་། གསང་བ་འདུས་

པ་ལ་ཤེས་འདྩོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཡྩོད་པས་རད་གཅྩོད་པའི་བླ་མ་བྩོད་ན་སུ་དྲག་ཞུས་

པ་ལ། རེད་མདའ་བ་ལས་དྲག་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་

བ་བླ་མའི་གཙོ་བྩོ་ཉིད་དུ་མཛད། 

རེ་བླ་མ་ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་

དག་གི་ལམ་སྲྩོལ། དབུ་ཚད་ཀི་རིགས་པའི་སྩོ་དང་པྩོ་རེ་བཙུན་འདི་ཉིད་ལས་རེད་

པས། འདི་ཉིད་འགན་ཟླ་མེད་པའི་བླ་མའི་གཙོ་བྩོར་མཛད། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བའི་

དྲུང་ནས། འཇུག་པ་མ་གཏྩོགས་ར་ཤེ་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་ཚོགས་གཞན་རྣམས་

ཀི་བཤད་པ་གསན་པ་མ་བྱུང་ཞིང་། རིགས་ཚོགས་ཀི་ལུང་ཙམ་ཞིག་སར་ཐང་

མཁན་པྩོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། བདེ་བ་ཅན་པའི་བླ་མ་འཇམ་རིན་པ་ལས་

གསན། མཁས་གྲུབ་རེས། རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངྩོགས་ལས། དེའི་ཚེ་ཁྩོང་དཔྩོན་

སྩོབ་ལ་རིགས་ཚོགས་རྣམས་ཀི་བཤད་པ་ལྟ་ཞྩོག་ལུང་ལེན་པའི་ཡུལ་ཡང་དཀའ་

བར་བྱུང་འདུག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐབས་དེ་དུས་བྩོད་དུ་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་

ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཏེ་གནས་སྩོ། །རེ་བླ་མས་དབུ་ཚད་ཀི་གཞུང་གང་ལས་གསན་པའི་བླ་

མའི་གཙོ་བྩོ་རེ་བཙུན་དམ་པ་རེད་མདའ་བ་ནི། གཞུང་ལུགས་སྤི་དང་ཁད་པར་དབུ་

ཚད་ཀི་རིགས་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཡྩོངས་སུ་ནུབ་ནས། མིང་ཙམ་མ་མཆིས་པར་

གྱུར་པ་ན་རང་སྩོབས་ཀིས་དབུ་ཚད་ཀི་རིགས་པའི་ལམ་སྲྩོལ་ཕེ་ནས། བང་ཕྩོགས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ཀི་མཁས་པ་ཀུན་གི་མགྩོ་བྩོ་ལ་བཀའི་ཕྲེང་བ་ངལ་གསྩོ་བགིད་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོར་

གྱུར་པ་ཡིན་ནྩོ། །རེ་བླ་མ་ལ་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཞལ་གཟིགས་མ་བྱུང་

བའི་གྩོང་སེ་དགུང་ལྩོ་སྩོ་དྲུག་ཡན་ལ། བླ་མ་དབུ་མ་པ་ལ་ལྩོ་ཙཱ་བཅྩོལ་ནས་རེ་བཙུན་

འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྐྩོར་ལ་དྩོགས་པ་ཆྩོད་པའི་ཆེད་བརྒལ་

བརྟག་གི་དྲི་བ་མང་དུ་མཛད། 

ཕི་ལྩོ་༡༣༩༢ རེ་བླ་མ་དགུང་ལྩོ་སྩོ་དྲུག་ཐྩོག་སྐིད་ཤྩོད་དགའ་བ་གདྩོང་དུ། བླ་

མ་དབུ་མ་པ་དང་། རེ་བླ་མ་གཉིས་པྩོ་ཁྩོ་ན་ལས་མེད་པའི་སྐུ་མཚམས་དམ་པྩོར་

བཅད། ཁྩོང་གཉིས་ཀང་གཟིམ་ཁང་སྩོ་སྩོར་མཛད་ནས་གསྩོལ་ཇ་སྩོགས་ལ་འཚོག་

པར་མཛད་ཅིང་། གསྩོལ་ཇ་བཞེས་པའི་སྐབས་སུའང་བླ་མ་དབུ་མ་པས་ལྩོ་ཙཱ་མཛད་

ནས། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་ཆྩོས་མང་དུ་གསན་ཅིང་དྲི་བ་དཔག་ཏུ་མེད་

པ་མཛད། དེ་དུས་རེ་བླ་མའི་ཐུགས་ལ་དེ་བས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཉིད་

ལ་གསྩོལ་བ་བཏབ་ཅིང་། བསྙེན་སྒྲུབ་བས་ན་དྩོན་ཆེ་བར་དགྩོངས་ནས། བླ་མ་དབུ་

མ་པ་ལ་ཞུས་པས་དེ་བཞིན་མཛད་པས་ཆྩོག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉིན་མཚན་ཀུན་

ཏུ་བླ་མ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཐ་མི་དད་དུ་བས་ལ་གསྩོལ་བ་བཏབ་

ཅིང་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས། ཞག་མང་པྩོ་མ་སྩོང་བར་ཉིན་གཅིག་འཇའ་གུར་གི་

དབུས་ན་རྡྩོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་གི་བཞུགས་པའི་འཇམ་དབངས་ཨ་ར་པ་ཙ་གུར་ཀུམ་གི་

མདྩོག་ཅན། ལྟ་བས་ཆྩོག་མི་ཤེས་པ་ཞིག་གི་སྐུའི་སང་བ་དངྩོས་སུ་གཟིགས། དེ་ནས་

བཟུང་ནམ་འདྩོད་ཀིས་གསྩོལ་བ་བཏབ་པའི་དུས་ཕལ་ཆེ་བར་དངྩོས་སུ་ཞལ་

གཟིགས་ནར་མར་བྱུང་བ། གསང་རྣམ་རིན་པྩོ་ཆེའི་སྙེ་མ་ལས་གསུངས། 



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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རེ་བླ་མས་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ། དྲི་བ་དང་བརྒལ་བརྟག་མང་དུ་

མཛད་པའི་སྐབས་སུ། རེ་བཙུན་གིས་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར། དགག་བ་ཕྲ་རགས་ཀི་

ཚད། ལྟ་བ་རྟྩོགས་པའི་ཚད། ཀུན་རྩོབ་འཇྩོག་ཚུལ་སྩོགས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལ། 

མི་གྩོ་བ་འདུག་ལགས་ཞུས་པས། རེ་བཙུན་གི་ཞལ་ནས་འདི་རྣམས་མ་བརེད་པར་

ཟིན་བིས་སུ་གིས། བླ་མ་དང་ཡི་དམ་ངྩོ་བྩོ་ཐ་མི་དད་དུ་བས་ལ་གསྩོལ་བ་ཐྩོབ། སྔར་

བསགས་ཀི་སིག་ལྟུང་སྦྱྩོང་ཞིང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་གྩོང་དུ་སེལ་བའི་བསགས་སྦྱང་

ལ་འབད། ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མདྩོ་རྒྱུད་དགྩོངས་

འགེལ་དང་བཅས་པའི་དྩོན་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱྩོད་པ་གསུམ་སྒིལ་དུ་གིས། རྒྱུན་མ་ཆད་

པར་ཉམས་སུ་ལྩོངས་དང་། རིང་པྩོར་མ་ཐྩོགས་པར་ལྟ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་དང། 

མདྩོ་རྒྱུད་ཀི་དགྩོངས་དྩོན་མཐའ་དག་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ངེས་པ་རེད་པར་འགྱུར། ད་

ལྟ་ནས་བཤད་པ་བས་ཀང་ཕན་འདྩོགས་ལྟར་སང་ལས་མི་འྩོང་བས། རེ་ཞིག་བ་བལ་

བས་དབེན་པ་བསེན་ནས་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པྩོར་གིས་ཤིག   

ཅེས་རྒྱུད་ཐྩོག་གི་ཉམས་ལེན་དང་མ་འབེལ་བའི་མཁས་པའི་གཞུང་བཤད་རྐང་

པ་ཁྩོ་ནས་ཕན་འདྩོགས་ལྟར་སང་ལས་མི་འྩོང་བ་གསུངས་པ་འདི་ནི་གནད་ཆེ་བའི་

གདམས་ངག་ཅིག་ཏུ་སང་ངྩོ་། །དེ་ལྟར་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་སྐུལ་མ་

མཛད་པ་ལྟར། དགུང་ལྩོ་སྩོ་དྲུག་ཐྩོག་སྒྲུབ་པ་ལ་བྩོན་པའི་ཐུགས་ཐག་བཅད། རེ་

བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་འཁྩོར་སུ་དང་སུ་འཁིད་པར་ཞུས་པས། འཁྩོར་དག་

པ་རྣམ་བརྒྱད་ལུང་བསན་བྱུང་བ་ལྟར་འཁྩོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་དང་ལན་དུ་འྩོལ་ཁར་

བ་བལ་ལ་བྩོན།
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 འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་གསུང་བཞིན་རྒྱུ་ཚོགས་གསུམ་སྒིལ་གི་སྩོ་ནས་

ཉམས་སུ་བཞེས་པས། དགུང་ལྩོ་ཞེ་གཅིག་ལ་ཕེབས་པའི་ཚེ་ནུབ་ཅིག་མནལ་ལམ་

ཞིག་ཏུ། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་། ལེགས་ལྡན་

འབེད། ཟླ་བ་གགས་པ་བཅས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་གཙོ་འཁྩོར་ལྔ་ཟབ་མྩོའི་དྩོན་ལ་བགྩོ་

གེང་མཛད་ཀིན་འདུག་པའི་ནང་ནས། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཡིན་ཟེར་

བའི་པཎི་ཏ་སྐུ་མདྩོག་སྔྩོ་བསངས། སྐུ་བྩོང་ཆེ་བ་ཞིག་བྱུང་ནས་ཁྩོང་གིས་མཛད་པའི་

འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་རྒྱ་དཔེ་རེ་ཉིད་ཀི་དབུ་ལ་བཞག་སེ། བིན་གིས་བརླབས་

པའི་མཚན་མ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་རྨིས་ཤིང་།  ཕི་ཉིན་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་

གཟིགས་པས་ཀང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། 

མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པ་དང་། དགག་བའི་

མཚམས་འཛིན་སྩོགས་ལ་སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ངེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་འཁྲུངས་ཏེ། 

ཚད་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་ཞིག་ཅིང་། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་མཐའ་

གཞན་དུ་དྩོགས་པའི་སྒྩོ་འདྩོགས་ལག་མ་མེད་པར་དྲུངས་ཕྱུང་ནས། འཁྲུལ་པ་མེད་

པའི་ཟབ་མྩོའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་སྩོ། །དེའི་ཚེ་སྩོན་པ་ལ་ཚད་

མེད་པའི་དད་པ་འཁྲུངས་ནས་སྩོན་པ་ལ་ཟབ་མྩོ་རྟེན་འབྱུང་གསུངས་པའི་སྩོ་ནས་

བསྩོད་པ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པྩོ་སེ་རྟེན་འབེལ་བསྩོད་པ་མཛད། རེ་བླ་མའི་

དངྩོས་སྩོབ་ཀི་གཙོ་བྩོར་གྱུར་པ་འཇམ་དབངས་ཆྩོས་རེ་བཀ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་གིས་

མཛད་པའི་རེའི་རྣམ་ཐར་ལས་ཀང་།
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རྒྱལ་སྲས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་གཙོ་འཁྩོར་ལྔ། །

ཟབ་མྩོ་རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གི་བགྩོ་བ་མཛད། །

དེ་ཡི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་བསྐངས། །

རྒྱ་དཔེས་བིན་བརླབས་འཕགས་པའི་དགྩོངས་པ་འཁྲུངས། །

ཞེས་གསུངས། ཡང་རེ་བླ་མའི་དངྩོས་སྩོབ་རྟྩོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་

མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་ཟུར་འདེབས་ལས། ཁད་པར་དུ་སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

བྱུང་ནས། འགེལ་པ་བུདྡྷཱ་པཱ་ལི་ཏའི་སེང་ནས་ར་ཤེ་ཚར་གཅིག་གསུངས་པས། དེའི་ཕི་

དེ་ཉིན་པར་འགེལ་པ་དེ་འབུལ་མི་བྱུང་བས་རྟེན་འབེལ་འགིག་སེ། དབུ་མའི་རྟྩོགས་པ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཤར། རེའི་ཞལ་ནས། འགེལ་པ་འདིའི་སེང་ནས་ར་ཤེའི་འཆད་

ཉན་བས་ན་བསན་པ་ལ་ཕན་པའི་རྟེན་འབེལ་འདུག་གསུངས། ཞེས་དང་། 

རེ་བླ་མ་ཉིད་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། 

མདྩོ་སྔགས་གཞུང་ལ་ངལ་བ་མང་བས་ཀང་། །

ཟབ་དྩོན་ཉམས་སུ་ལེན་དང་སྨྲ་བ་ན། །

གང་ཡང་མ་བསབས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི། །

ལྟ་བའི་ཚུལ་ལས་རིང་དུ་མ་སྩོང་བར། །

མཐྩོང་ནས་ལག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀི། །

ཟབ་མྩོ་འབེད་པའི་ཕྲ་བའི་རིགས་ལམ་ནས། །

ཡང་དག་ལྟ་བ་འདྲེན་པའི་གནད་ཀུན་ལ། །

ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཆྩོད་པར་བས། །
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ཞེས་སྐབས་དེར་བྩོད་ཡུལ་ཀུན་ལ་དབུ་མའི་གཞུང་གི་འཆད་ཉན་ཤིན་ཏུ་ནུབ་

པར་གཟིགས་ནས་ཐུགས་ཀིས་མ་བཟྩོད་པར། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལས་བྱུང་

བའི་ཟབ་མྩོ་དབུ་མའི་དྩོན་ལ། ཐུགས་འདུན་དྲག་པྩོས་ལེགས་པར་སྦྱངས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་

ཕྲ་བའི་རིགས་ལམ་གིས་ཟབ་མྩོ་དབུ་མའི་དྩོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆྩོད་པར་མཛད་པ་ཞལ་

གིས་བཞེས་སྩོ། །

དབུ་མའི་ལྟ་བ་ར་ཤེའི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་གཟིགས་མཚམས་གང་དུ་རེད་

པ་ནི། ༸གྩོང་ས་མཆྩོག་གི་ར་ཤེའི་བཀའ་ཁིད་ལས། གསུང་རྒྱུན་ཞིག་ལ་ར་བ་ཤེས་

རབ་ཀི་རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པའི། གལ་ཏེ་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པྩོའི་

མཚན་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཚིག་འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་

གཟིགས་པ་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་རེད་ནས། ལྟ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་སྒྩོ་

འདྩོགས་མཐའ་དག་ཆྩོད་པར་གསུངས། ཞེས་བཀའ་སྩལ། 

ཐུའུ་བཀན་ཆྩོས་ཀི་ཉི་མས། ཐུའུ་བཀན་གྲུབ་མཐར། བདག་གི་བླ་མ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། རེ་རིན་པྩོ་ཆེས་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་གཟིགས་སྐབས། ར་ཤེའི་

རབ་བེད་བརྒྱད་པའི། རྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྩོགས་པ། །འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐྩོང་

ངྩོ་། །ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཐད་ཀི་འགེལ་བར་གཟིགས་ནས་སྩོང་ཉིད་གསར་དུ་རྟྩོགས་པའི་

ཚུལ་མཛད་པ་ཡིན་འདྲ། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་དུ་ལུང་དེ་ལན་མང་པྩོ་འདྲེན་པ་མཛད་

འདུག་ཅེས་གསུངས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རེ་བླ་མས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རེད་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་པ།

རེ་བླ་མས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཇི་ལྟར་རེད་པའི་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་ན། བླ་མ་
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གང་ལ་བརྟེན་ནས་རེད་པ། གཞུང་གི་གཟིགས་མཚམས་གང་ཞིག་ནས་རེད་པ། གང་

ཉམས་སུ་བླངས་པས་རེད་པ། མཚན་མ་གང་བྱུང་བས་རེད་པ། དགུང་ལྩོ་ཇི་ཙམ་ལ་

རེད་པ། འཁྩོར་གང་དང་ལན་ཞུགས་ཀི་རེད་པ། གནས་གང་དུ་རེད་པ་དང་བདུན་ལས།  

དང་པྩོ། བླ་མ་མི་ཡི་རྣམ་ཅན་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་དང་། བླ་མ་ལ་ཡི་རྣམ་ཅན་

རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་བརྟེན་ནས་རེད་པ། གཉིས་པ། གཞུང་གི་གཟིགས་

མཚམས་གང་ཞིག་ནས་རེད་པ་ནི། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་རབ་བེད་བཅྩོ་བརྒྱད་པ།  གལ་

ཏེ་ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཕུང་པྩོའི་མཚན་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་

ཚིག་འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའམ། ཡང་ན། ར་ཤེའི་རབ་བེད་བརྒྱད་པའི། 

རྟེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་གཏྩོགས་པ། ཞེས་པ་འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་

གཟིགས་པའི་སྐབས་ལས་རེད།  གསུམ་པ། གང་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རེད་པ་ནི། 

རྒྱུ་ཚོགས་གསུམ་སྒིལ་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་རེད། བཞི་པ། མཚན་མ་གང་བྱུང་

བས་རེད་པ་ནི། འཇམ་དབངས་ཆྩོས་རེས་རེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ལས། རྒྱལ་སྲས་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་གཙོ་འཁྩོར་ལྔ། ། ཟབ་མྩོ་རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གི་བགྩོ་བ་མཛད། །དེ་

ཡི་ནང་ནས་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། །རྒྱ་དཔེས་བིན་བརླབས་འཕགས་

པའི་དགྩོངས་པ་འཁྲུངས།།ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་མཚན་མ་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་བ་

ལས་རེད། ལྔ་པ། འཁྩོར་གང་དང་ལན་ཞུགས་ཀི་རེད་པ་ནི། འཇམ་དབངས་ཀིས་ལུང་

བསན་མཛད་པའི་འཁྩོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་དང་ལན་ཞུགས་ཀི་སྐབས་ལ་རེད། དྲུག་

པ། དགུང་ལྩོ་ཇི་ཙམ་ལ་རེད་པ་ནི། དགུང་ལྩོ་ཞེ་གཅིག་ལ་རེད། བདུན་པ། གནས་

གང་དུ་རེད་པ་ནི། བྩོད་ལྩོ་ཁ་ཟངས་རི་རྩོང་གངས་རི་འྩོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གི་ལ་ཞྩོལ་དབེན་
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གནས་ལ་ལྡིངས་སུ་རེད་པའྩོ། །

རེ་བླ་མས་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་མྩོ་ལྔའི་རྩོམ་པ་མཛད་ཚུལ།

གྩོང་དུ་ཇི་སྐད་བརྩོད་པ་ལྟར་རེ་བླ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས། རེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ཀི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་ཟབ་མྩོ་དབུ་མའི་མཐར་ཐུག་པའི་ལྟ་བ་

ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་ནས། སྔར་མེད་ཀི་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་མྩོ་ལྔ་རྩོམ་པར་

མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བསན་བཅྩོས་རྩོམ་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་

ཐུགས་ལ་མངའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕི་ཡི་རྐེན་ཡང་དག་པ་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་

བཟུང་སེ། དམ་པ་བར་མ་ཆད་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པ། ཡི་དམ་ལའི་ཞལ་གཟིགས་

ཤིང་གསུང་གི་གནང་བ་ཐྩོབ་པ། ནང་གི་རྐེན་བསན་བཅྩོས་ཀི་དྩོན་མཐའ་དག་རྟྩོགས་

པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གྩོང་དུ་བརྩོད་ཟིན་པ་དང་། 

རེ་ཉིད་ཀིས་སྔགས་རིམ་ཆེན་མྩོའི་མཇུག་བང་དུ་ཡང་།

མཚམས་སྤིན་གཞྩོན་ནུས་འཁྱུད་པའི་གསེར་གི་རི། །

ཨིན་དྲ་ནཱི་ལའི་ཐྩོར་ལྩོག་བཅིངས་པ་བཞིན། །

དམར་སེར་སྐུ་ཡི་ཡིད་འཕྲྩོག་གང་གི་གཙུག །

མཐྩོན་མཐིང་རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ལྔས་མཛེས་པའི། །

འཇམ་དབངས་དེ་ཡིས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བདག །

དགེས་བཞིན་རེས་སུ་བཟུང་བའི་དྲིན་ལས་ནི། །

གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཆྩོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །
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 བླྩོ་གྩོས་ཐྩོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་མྩོ་ལྔ་ནི། དང་པྩོ། བྩོད་

སྔ་རབས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ལྟ་བའི་དྩོགས་སེལ་དུ་རང་གཞུང་ལག་མཐྩོང་ཆེན་

མྩོ་མཛད། གཉིས་པ། འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་ཕེ་བའི་སྩོ་ནས་དབུ་སེམས་ཀི་

ལྟ་བའི་བཞེད་པ་ཕྲ་རགས་ཀི་ཁད་པར་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་རང་གཞུང་

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་མཛད། 

གསུམ་པ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྩོངས་པ་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་ར་ཤེའི་གཞན་

འགེལ་ལམ་སེར་འགེལ་དུ། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་མཛད། བཞི་པ། 

དགག་སྒྲུབ་ཀི་སྤྩོས་པ་དྩོར་ནས་རང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བའི་སྙིང་པྩོ་སྐྩོང་ས་བའི་ཕིར་དུ་

ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་མཛད། ལྔ་པ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་དགྩོངས་པ་གསལ་བར་བསན་

པའི་ཕིར་དུ་དབུ་མ་འཇུག་པའི་གཞན་འགེལ་ལམ་སེར་འགེལ་དུ་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་

རབ་གསལ་མཛད་དྩོ། །སྤིར་འགེལ་པ་ཞེས་པ་ནི། ཚིག་དྩོན་མདུད་པ་འདྲ་བ་འགྩོལ་

བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཚིག་དྩོན་གཉིས་ཀ་ཞིབ་མྩོར་འབེད་པ་ནི། རྒྱ་ཆེར་

འགེལ་དང་། ཚིག་རེ་རེ་ནས་འབེད་པ་ནི། ཚིག་འགེལ། རྟྩོགས་དཀའ་བའི་དྩོན་ཙམ་

འབེད་པ་ནི།

དཀའ་འགེལ། ར་བའི་དྩོན་བླངས་ཏེ་འབེད་པ་ནི། དྩོན་འགེལ། ར་བའི་དྩོན་མདྩོ་

དང་སྦྱྩོར་བ་ནི། མདྩོ་སྦྱྩོར་འགེལ་པ། གཞན་གིས་གྩོ་སར་བཞག་པ་འབེད་པ་ནི། གྩོ་

སའི་འགེལ་པ། གཞན་གིས་བས་པའི་འགེལ་པ་འབེད་པ་ནི། འགེལ་བཤད། རང་

གིས་བས་པའི་ར་བའི་དྩོན་འབེད་པ་ནི། རང་འགེལ་སྩོགས་མང་དུ་ཡྩོད་པ་ལས། ར་
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ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་དང་། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གཉིས་ནི། ར་ཤེ་དང་འཇུག་པའི་ཚིག་

དྩོན་གཉིས་ཀ་རྒྱས་པར་འགེལ་བས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དང་། གཞན་འགེལ་དུ་མཛད་པ་

གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་དང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ། ལག་

མཐྩོང་ཆུང་ངུ་གསུམ་ནི། ར་བ་བེ་བག་པ་གཅིག་གཞིར་བཟུང་མ་མཛད་པར་མདྩོ་

དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀི་གཞུང་གི་དཀའ་གནད་ཀི་སྙིང་པྩོ་བསྡུས་ཏེ་རང་

གཞུང་དུ་མཛད་པའི་བསྡུས་འགེལ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནྩོ། །

ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་པྩོ་ལྔ་ལས། དང་པྩོ། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ཇི་ལྟར་

མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། བང་རྭ་སྒེང་དུ་ལྩོ་ཆེན་གིས་དབུ་མ་གསུངས་ཤིང་། རེ་བླ་མས་

ལམ་རིམ་སྩོགས་བཀའ་ཆྩོས་མང་དུ་གསུངས་པའི་སྐབས། རེ་བླ་མས་ཇྩོ་བྩོ་རེའི་འདྲ་

སྐུ་དབུ་ཡྩོན་མ་ཆེ་བར་གགས་པའི་དྲུང་དུ་ཞག་མང་པྩོར་གསྩོལ་བ་བཏབ་པས། ཐུབ་

པའི་དབང་པྩོ་ནས་རེ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་གི་བར་གི་བཀའ་གདམས་བརྒྱུད་པའི་

བླ་མ་རྣམས་དང་། ལག་པར་དུ་ཇྩོ་བྩོ་རེ་དང་། འབྩོམ་སྩོན་པ། པྩོ་ཏྩོ་བ། ཤ་ར་བ་རྣམས་

ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསན་པ་མང་དུ་

སྩལ་བའི་མཐར། པྩོ་ཏ་བ་སྩོགས་གསུམ་ཇྩོ་བྩོ་ལ་ཐིམ། ཨ་ཏི་ཤས་ཕག་སྤི་བྩོར་

བཞག་ནས་བསན་པ་ལ་བ་བ་རྒྱ་ཆེར་གིས་དང་།  བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་གྩོགས་བདག་

གིས་བ་གསུངས་ནས་མི་སང་བར་གྱུར་པ་སྩོགས་ངྩོ་མཚར་བའི་ལྟས་མང་དུ་བྱུང་། 

དེ་རེས་བསན་པ་རིན་པྩོ་ཆེའི་ར་ལག་དམ་པར་གྱུར་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་ཚུལ་

ཁིམས་དང་། ལུང་རྟྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དུ་མས་བརྒྱན་པ་སྩོམ་བརྩོན་པ་ཆེན་པྩོ་མཁན་

ཆེན་ཟུལ་ཕུ་བ་དཔལ་བཟང་པྩོ་མཆྩོག་དང་སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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སྐབས་མཆྩོག་དཔལ་བཟང་དང་། གཞན་ཡང་དྩོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས། རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་བསྡུས་པ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་རྩོམ་པར་མཛད་པའི་

གསྩོལ་བ་ནན་གིས་བཏབ་པ་དང་། གྩོང་དུ་གཟིམ་སང་ཁད་པར་ཅན་བྱུང་བ་བཅས་

ལ་བརྟེན་ནས། ཕི་ནང་གི་རྟེན་འབེལ་འགིག་པར་དགྩོངས་ནས་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ། 

ཕི་ལྩོ་༡༤༠༢དགུང་ལྩོ་ཞེ་དྲུག་ཆུ་རྟ་ལྩོར་རྩོམ་པའི་དབུ་འཛུགས་པར་མཛད་

ནས། རྭ་སྒེང་ཡང་དགྩོན་དུ་ཞི་གནས་ཡན་ཆད་བར་དུ་བཀའ་རྩོམ་མཛད་ཟིན་པའི་

མཚམས་ཤིག་ན། ཐུགས་དགྩོངས་ལ་ལག་མཐྩོང་གི་རྩོམ་པ་མཛད་ཀང་གཞན་ལ་

ཕན་དཀའ་དགྩོངས་ནས་ཐུགས་འདུན་ཆུང་དུ་སྩོང་བའི་སྐབས། རེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ཀིས་ཅིས་ཀང་རྩོམས་ཤིག་ཕན་འདྩོགས་ཀང་འབིང་ཞིག་འྩོངས་

ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ནས་སར་ཡང་བླ་མ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་

དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་གསྩོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་སེ། བང་ར་སྒེང་རྒྱལ་བའི་དབེན་

གནས་ཀི་ཡང་དགྩོན་བག་སེང་གེའི་ཞྩོལ་གི་རི་ཁྩོད་དུ། ལག་མཐྩོང་ཆེན་པྩོའི་རྩོམ་

པ་མཐར་ཕིན་པ་མཛད་པ་སྩོགས་རེའི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མྩོ་ལས་བྱུང་ངྩོ་། །

རྣམ་ཐར་དད་པའི་འཇུག་ངྩོགས་ལས། ཆྩོས་རེ་རྣམ་གཉིས་འཁྩོར་དང་བཅས་པ་

སར་རྭ་སྒེང་དུ་བྩོན། བག་སེང་གེའ་ིཞྩོལ་དུ་དབེན་གནས་བཏབ། ཆྩོས་ར་ེལྩོ་ཙཱ་བས་ནན་

ཆེར་བསྐུལ་ཞིང་། གཞན་ཡང་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་དུ་མའི་ངྩོར། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་

མཐའ་དག་གི་གནད་བསྡུས་པ། ཤིང་རྟ་ཆེན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐྩོགས་མེད་གཉིས་ཀི་ལམ་

སྲྩོལ། བང་ཆུབ་ལམ་ག་ིརིམ་པའ་ིསྩོ་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་སངས་རྒྱས་ཀ་ིསར་འཁིད་

པའ་ིཚུལ་སྩོན་པའ་ིལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའ་ིརྩོམ་པ་མཛད། ཅེས་གསུངས། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་གཉིས་པ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ནི། ཕི་ལྩོ་

༡༤༠༧ དགུང་ལྩོ་ང་གཅིག་ཐྩོག་སེ་ར་དགྩོན་པའི་ཉེ་འཁིས་ར་ཁ་བག་ཏུ་མཛད་ཅིང་། 

དེ་ཡང་སེ་ར་ཆྩོས་སིངས་སུ་དཔྩོན་སྩོབ་རྣམས་སྐུ་མཚམས་དམ་པྩོར་མཛད་པའི་

ཁྩོངས་ནས། སྩོབ་མའི་ཐུ་བྩོ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པྩོ་སྩོགས་བགེས་པ་ཅི་

རིགས་ལ་ཞལ་ཏ་བྩོན་ཏེ། རང་རེ་དཔྩོན་སྩོབ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་ཀི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་

སང་བས། དེ་སེལ་ཕིར་དུ་ངེད་འདི་ནས་གཞན་དུ་ཟླ་ཤས་འགྩོ་གསུངས་པ་ལ། 

གར་བྩོན་ཞུས་པས། ད་རེས་བཤད་ན་མི་ཡྩོང་གནད་ཅིག་ཡྩོད་གསུངས་ནས། 

དཔྩོན་སྩོབ་གསུམ་གིས་མཚན་མྩོ་ཞིག་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་ར་ཁ་བག་ཏུ་བྩོན་

ནས། སྐུ་མཚམས་དམ་པྩོར་མཛད་པའི་ཚེ། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་

དབུ་སེམས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་གནད་རྣམས་གསུངས་ཏེ། ད་འདི་རྣམས་ལ་དྩོན་བསྡུས་

པ་ཞིག་ཡི་གེར་གིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་

མཛད་པ་རྟྩོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་རེའི་རྣམ་ཐར་ཟུར་འདེབས་

ལས་གསུངས། གཞན་ཡང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོའི་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་

མཛད་པའི་ཚུལ་གསུངས་པ་ན།

དེ་ཉིད་ལས། རྒྱལ་བའི་དགྩོངས་ཟབ་ཟབ་མྩོའི་མདྩོ་ཡིས་རབ་བསན་བསན་པའི་

སྙིང་པྩོ་འཛིན། །ཐུབ་པའི་རིང་ལུགས་ལུགས་མཆྩོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་མང་མང་དུ་

ཐྩོས་པ་དང་། །དེ་དྩོན་རྣམ་དཔྱྩོད་དཔྱྩོད་ལྡན་ཡིད་འཕྲྩོག་རིགས་ཚུལ་ཚུལ་བཞིན་

བསམས་པ་དང་། །འཇམ་དབངས་ཞེས་གགས་གགས་པའི་ཕྲེང་བས་ཀུན་ཁབ་ཁབ་

བདག་དེ་ཡི་ཞབས། །ཤུགས་དྲག་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་དད་པ་ཡིས།། སྙིང་གི་པད་མའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ལྟེ་བར་གུས་བསེན་པས། །གསུང་རབ་དེ་ཉིད་མཐྩོང་བའི་རིགས་སྨྲ་དེས། །རྨད་བྱུང་

གཏམ་གིས་སྦྱྩོར་བ་འདི་བས་སྩོ། །

ཞེས་གསུང་རབ་མང་དུ་ཐྩོས་པ་དང་། ཐྩོས་དྩོན་ཚུལ་བཞིན་ཡང་ཡང་བསམས་

པ་དང་།འཇམ་དཔལ་དབངས་ཤུགས་དྲག་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསེན་པས། གསུང་རབ་

ཀི་སྙིང་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་མཐྩོང་བའི་སྩོ་ནས། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གཏམ་དྲང་ངེས་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པྩོ་འདི་བས་པར་གསུངས། རྣམ་ཐར་ཟུར་འདེབས་ལས། དེས་ན་རེ་རིན་

པྩོ་ཆེ་འདིའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་འཇམ་དབངས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་གསུང་ངྩོ་། །ཞེས་

ཀང་གསུངས་སྩོ། ཡང་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་མཛད་པའི་རྐེན་གཞན་ཞིག་

ནི། དཔལ་ས་སྐ་པའི་ཡྩོངས་སུ་གགས་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པྩོ་གཡག་གཞྩོན་གཉིས་

ཏེ། གཡག་མི་ཕམ་ཆྩོས་རེ་དང་།

རེད་མདའ་བ་གཞྩོན་ནུ་བླྩོ་གྩོས་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་གཡག་མི་ཕམ་ཆྩོས་རེས། 

རེ་བླ་མ་ལ་འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་ལས་བརམས་པའི་དྲི་བ་མང་དུ་མཛད་པ་ལ། 

དེའི་དྲི་ལན་གི་ཚུལ་དུ་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་འདི་ཉིད་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། 

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པའི་མཁས་གྲུབ་རེའི་རྣམ་ཐར་ལས། 

ཆྩོས་རེ་གཡག་པས་ཀང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་དྲང་ངེས་ཀི་དྲི་བ་མཛད་པ་ལ། ལན་དྲང་ངེས་

རྣམ་འབེད་མཚན་གཞན་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར་གགས་པ་མཛད་ནས་ས་

སྐར་བསྐུར་བས། ཆྩོས་རེ་གཡག་པ་ཡང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་ཕྲྩོགས་ནས་རེ་ལ་ཆྩོས་

གསན་པར་བཞེད་ནས་བྩོན་པར་ཆས་པ་ན། ཆགས་སང་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བའི་

སྩོབ་མ་རྣམས་ཀིས་བཀག་ནས་འབྩོན་མ་བཅུག་པར་འདུག་གྩོ། ཞེས་གསུངས། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  74  

འྩོ་ན། རེ་བླ་མས་རང་རེ་དཔྩོན་སྩོབ་རྣམས་ལ་བར་ཆད་ཀི་སང་བ་ཅུང་ཟད་སང་

བས། དེ་སེལ་ཕིར་དུ་ངེད་འདི་ནས་གཞན་དུ་ཟླ་ཤས་འགྩོ་དགྩོས་ཞེས་དང་། གར་

བྩོན་ཞུ་སྐབས་ད་རེས་བཤད་ན་མི་ཡྩོང་གནད་ཅིག་ཡྩོད་གསུངས་པའི་གནད་དང་

བར་ཆད་ཀི་སང་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་སྐབས་སུ་རེ་རིན་པྩོ་ཆེ་འདིའི་སྙན་པའི་བ་

དན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་གཡྩོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། མི་དབང་ཏ་མིང་རྒྱལ་པྩོས་ནན་

ཆེན་པྩོས་རྒྱ་ཡུལ་དུ་སྤན་འདྲེན་པའི་འཇའ་ས་དང་། ཕག་རྟེན་གི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་། 

ཏ་ཤིན་བེ་བྩོས་གསེར་ཡིག་དང་བཅས་པས་སྔར་ལན་མང་དུ་སྤན་དྲངས་ཀང་མ་

བྩོན་པས། ད་རེས་འབུལ་བ་བེད་ཟེར་ནས་འདི་འཕན་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་ནམ་ལངས་

པའི་ཚེ་སེ་ར་ཆྩོས་སིངས་སུ་སེབས་པར་བས་ནས། རེ་དང་མཇལ་འཕྲད་བེད་པའི་

ལུགས་སུ་བས་ཏེ་གྩོ་བུར་དུ་ལགས་པས། དེར་ཞུགས་དགེ་འདུན་མང་པྩོ་མཚམས་

གྩོལ་དགྩོས་བྱུང་བ་དང་། ཆྩོས་རེ་མ་བཞུགས་པའི་ཁག་ཐེག་སེའུ་པ་དཔང་པྩོར་

བཞག་ནས་བེད་དགྩོས་པ་བྱུང་སེ། དེ་དུས་དྲང་པྩོར་མ་བཤད་ན་ནི་རྫུན་དུ་འགྩོ་ཞིང་། 

བཤད་ན་ནི་དཔྩོན་སྩོབ་རྣམས་ཐུགས་གཡེང་བ་ལ་དགྩོངས་ནས། གང་དུ་འབྩོན་མ་

གསུངས་པའི་གནད་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་གདའ་བས། སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་འདི་ཉིད་

མཁེན་པ་ལ་ཐྩོགས་པ་མི་མངའ་ཞིང་། ཐབས་མཁས་པའི་ཕ་རྩོལ་དུ་ཕིན་པ་ཡིན་

ཞེས་གགས་པ།རྟྩོགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་རེའི་རྣམ་ཐར་ཟུར་

འདེབས་ལས་གསུངས་སྩོ། །

དེང་སྐབས་ཀི་ལྩོ་ཚིགས་མང་པྩོ་ཞིག་ཏུ་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་དྲང་ངེས་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པྩོའི་སྔྩོན་དུ་མཛད་པར་བཀྩོད་པ་ནི་ནྩོར་བ་ཡིན་ཏེ། དྲང་ངེས་ལེགས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚིག་གསལ་དང་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་

པའི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་ཏེ་ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འདིར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པར་རིགས་ཤེས་ཀིས་མི་

འགྲུབ་པ་ནི་ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར། ཞེས་དྲང་ངེས་སུ་ར་ཤེའི་རྣམ་

བཤད་འཆད་འགྱུར་དུ་གསུངས་པས་དེའི་སྔྩོན་དུ་མཛད་པ་མིན་པ་ནི་ཆེས་གསལ་

ལྩོ། །

ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་གསུམ་པ། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་རྒྱ་

མཚོ། ཕི་ལྩོ་༡༤༠༧དགུང་ལྩོ་ལྔ་གཅིག་ཐྩོག་སེ་ར་ཆྩོས་སིངས་སུ། སྐབས་དེའི་ས་

སྐྩོང་ཆེན་པྩོ་དང་། བསན་འཛིན་གི་སྐེས་བུ་ཆེན་པྩོ་དཀྩོན་མཆྩོག་ཚུལ་ཁིམས་

སྩོགས་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་མང་པྩོའི་ངྩོར་། དབུ་མ་ར་ཤེའི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་མཛད་

པར་བཞེད་ནས། གཞུང་གི་རིགས་པའི་གནད་ཕྲ་མྩོ་རྣམས་ལ་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཏུ་མཛད་

པས། རིགས་པ་ཕྲ་མྩོ་འགའ་ཞིག་ལ་དྩོགས་པ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་དཀའ་བ་བྱུང་ནས། བླ་

མ་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་གསྩོལ་བ་དྲག་ཏུ་བཏབ་པས། སྐབས་ཤིག་

ན་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་དུ་ཕིན་པའི་མདྩོའི་སྩོང་ཉིད་ཉི་ཤུའི་འགེས་རྐང་རྣམས་གསེར་

བཙོ་མའི་ཡི་གེར་བཀྩོད་པའི་རྣམ་པས་བར་སང་ཁིག་གིས་གང་བར་གཟིགས་པ་ཡང་

ཡང་བྱུང་བས། ར་ཤེའི་རིགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རྣམས་ལའང་དྩོགས་པ་ལག་མ་མེད་

པར་འབད་མེད་དུ་ཆྩོད་སྩོང་གསུང་ངྩོ་། །དེ་ནས་མྱུར་དུ་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་རྣམ་

པར་འབེད་པའི་བསན་བཅྩོས་དང་། ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མྩོ་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་

དད་པའི་འཇུག་ངྩོགས་ལས་གསུངས།
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ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་བཞི་པ་ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་ནི། ཕི་ལྩོ་༡༤༡༥དགུང་ལྩོ་ལྔ་

དགུའི་ཐྩོག་རེ་ཉིད་ཀི་གདན་ས་དགའ་ལྡན་དགྩོན་དུ་མཛད། དེ་ཡང་རེ་བཙུན་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ཀིས་སྔར་བརམས་ཟིན་པའི་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ནི། ཧ་ཅང་

རྒྱས་པས་བླྩོ་དམན་པ་རྣམས་ཀི་བླྩོར་ཆུད་དཀའ་བས། སར་ཡང་དེ་ལས་བསྡུས་པ་

རྟྩོགས་ས་བ་ཞིག་རྩོམས་ཤིག  ཅེས་སྐུལ་མ་བསྐངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་ཅེས་

པ་དམ་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་རྣམ་ཐར་ཐུབ་བསན་མཛེས་རྒྱན་དུ་བཀྩོད་

ཡྩོད། མདྩོར་ན། ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ལྟར་དགག་སྒྲུབ་ཀི་སྤྩོས་པ་རྒྱས་པར་མ་མཛད་

པར། རང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བའི་དམིགས་རྣམ་སྐྩོང་ཚུལ་གི་རིམ་པ་གཙོ་འདྩོན་མཛད་པ་

ཞིག་ཡིན་ནྩོ། །ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ལྔ་པ། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ནི། དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པྩོ་བཀའ་བཅུ་པ་ལེགས་པ་དཔལ་གིས་ནན་ཆེར་སྐུལ་བ་

དང་། གཞན་ཡང་། ཆྩོས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་མྩོས་ཤིང་དྩོན་རྟྩོགས་པའི་བླྩོའི་ནུས་པ་མི་

དམན་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་པྩོས་ནན་གིས་སྐུལ་ངྩོར་། དབུ་མ་འཇུག་

པའི་གཞན་འགེལ་དུ་ཕི་ལྩོ་༡༤༡༨དགུང་ལྩོ་རེ་གཉིས་ཐྩོག་འབྩོག་རི་བྩོ་ཆེ་དགའ་

ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་དུ་མཇུག་རྩོགས་པར་མཛད་དྩོ། །

དབུ་མའི་དཀའ་གནད་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་ཇི་ལྟར་བགང་ཚུལ།

གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མའི་ལྟ་བ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ལ་འདྲ་བའི་ཆ་དང་མི་འདྲ་

བའི་ཆ་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཁད་པར་

རགས་རིམ་ཙམ་ཡང་མ་གྩོ་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲྩོང་དཀའ་བས། 

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་བརྒྱད་དང་། 
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བཅུ་གཅིག་དང་།  བཅུ་དྲུག་དང་། ཉི་ཤུར་བེད་པ་སྩོགས་བྱུང་ངྩོ་། །རང་ཅག་དགེ་

ལྡན་པའི་ཕྩོགས་ལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དཀའ་གནད་ཀི་

དམ་བཅའ་ཆེན་པྩོ་བརྒྱད་ཅེས་ཡྩོངས་སུ་གགས་པ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དང་། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་དུ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པའི་སྩོ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ར་ཤེའི་

དགྩོངས་པ་འགེལ་བ་ན། འགེལ་བེད་གཞན་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་

པ་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་མང་དུ་བྱུང་བ་ལས། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་

གསལ་གི་ཚིག་ཟིན་ལ་དྲངས་པ་ལྟར་བས་ན་བརྒྱད་ཡིན་པས། བརྒྱད་ཅེས་བརྩོད་

ཀང་བརྒྱད་པྩོ་དེར་གངས་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར། དེ་ཡང་རང་

འགེལ་ལས། ལུགས་འདི་ནི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའྩོ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ངེས་

པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས་དཀའ་གནད་བརྒྱད་བགང་

ཚུལ།

འཕགས་པའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་བསན་པ། ཞེས་པའི་

སྐབས་སུ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ༡བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་དང་། 

༢བདག་འཛིན་ཕྲ་རགས་སྩོགས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་དང་། ༣ཕི་དྩོན་

འཇྩོག་ཅིང་༤ཀུན་གཞི་དང་༥རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་

པར་དང། ༦རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་བཤད་

པའྩོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་དཀའ་གནད་དྲུག་དང་། དེའི་འྩོག་ཏུ། ༧ ཞིག་པ་དངྩོས་
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པྩོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚིག་གསལ་དང་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་ཏེ་ར་

ཤེའི་རྣམ་བཤད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །༨ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་པའི་གནད་

ཀིས་དུས་གསུམ་འཇྩོག་པ་ལ་ཡང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཆེའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

དེ་ཡང་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་ནི། དེ་

ལྟར་བདག་དང་ཆྩོས་རྣམས་ཀི། ཞེས་པ་ནས་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་མཚུངས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། བདག་འཛིན་ཕྲ་རགས་སྩོགས་ཀི་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ནི། དེ་ལྟར་བས་ན་བདག་འཛིན་སྒིབ་པ་གཉིས་སུ་འཇྩོག་

ཚུལ་མི་འདྲ་སེ། ཞེས་པ་ནས་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀང་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁད་

ཆྩོས་རྣམས་བྱུང་ངྩོ་། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་པ་ནི། དེ་

ལྟར་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ།  ཞེས་པ་ནས་ཕི་རྩོལ་འགྩོག་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི། ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་

པ་ལ་ཡང་སྐྩོན་མེད་དེ། ཞེས་པ་ནས་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། ཞིག་པ་དངྩོས་

པྩོརསྒྲུབ་ཚུལ་ཚིག་གསལ་དང་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་ཏེ་ར་

ཤེའི་རྣམ་བཤད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་དུ་འཆད་པར་

འགྱུར་བར་གསུངས་སྩོ། །

    དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ནི། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་

པའི་གནད་ཀིས་དུས་གསུམ་འཇྩོག་པ་ལ་ཡང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  79  

ཆེའྩོ། །ཞེས་པ་འདི་ཙམ་ལས་མ་གསུངས། རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི། རང་རིག་

འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་སྔ་མ་དང་དེ་འགྩོག་པ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་འདི་ལྟར་གསུངས་

ཏེ། ཞེས་པ་ནས་གང་ཟག་དྲན་པ་དེས་སྔྩོ་འཛིན་གི་ཤེས་པ་དྲན་པ་ཡང་ཅི་ཞིག་

འགལ། ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི། གསུམ་པ་ལ་

གཉིས། རང་རྒྱུད་བཀག་པའི་འབྱུང་ཚུལ་དང་། ཞེས་པ་ནས་དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་རང་

རྒྱུད་བ་མི་རིགས་པར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ་བཅས་ལྡན་གི་དགེ་སྩོང་གིས་

བཅས་པ་དང་འགལ་བར་མི་རིགས་ཀང་དེ་དང་འགལ་བ་ཙམ་གིས་དགེ་སྩོང་མིན་མི་

དགྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད་དྩོ། །དེས་ན། དྲང་ངེས་ལས་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་མ་བྱུང་ཡང་བརྒྱད་པྩོ་རེ་རེ་

ནས་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས་དཀའ་གནད་བརྒྱད་

ཀི་གྩོ་རིམ་དང་། གངས་འདྲེན། ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་གཞུང་གི་མཚམས་སྩོ་སྩོར་བཀྩོད་

པའྩོ། ། 

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་དཀའ་གནད་བརྒྱད་བགང་

ཚུལ།

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། རྣམ་པར་དག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འགེལ་བེད་

གཞན་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་ཡྩོད་དེ། དེ་གང་ཞེ་ན། རེ་ཞིག་གཙོ་བྩོ་རྣམས་

བརྩོད་ན། ཚོགས་དྲུག་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་། རང་རིག་

འགྩོག་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱྩོར་བས་ཕི་རྒྩོལ་གི་རྒྱུད་ལ་

དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྐེ་བ་ཁས་མི་ལེན་པ་གསུམ་དང་། ཤེས་པ་ཁས་ལེན་པ་བཞིན་
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དུ་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་ཡང་ཁས་བླང་དགྩོས་པ་དང་། ཉན་རང་ལ་དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་

མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་འཇྩོག་པ་དང་། 

ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དང་པྩོ། ཀུན་གཞི་འགྩོག་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ནི། དགྩོངས་པ་རབ་

གསལ་ལས། དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་ལ། ཀུན་

གཞི་སྩོགས་ཁས་མ་བླངས་ཀང་ལས་འབས་ཀི་འབེལ་བ་འཐད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས་ཉན་ཐྩོས་ཀི་སེ་སྩོད་དུ་ཆྩོས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་

གསལ་བར་སྩོན་པ་ཞིག་ཡྩོད་པར་སང་ངྩོ་། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། གཉིས་པ། 

རང་རིག་འགྩོག་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གཞན་དབང་གི་སྒྲུབ་

བེད་དྲིས་ནས་དེ་མི་འཐད་པར་བསན་པ་ནི། ཞེས་པ་ནས་བརྩོད་དུ་མེད་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་འདིར་ཡང་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་འདྩོད་པར་གིས་ཤིག ཅེས་

པའི་བར་གིས་འཆད། གསུམ་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱྩོར་བས་ཕི་རྒྩོལ་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཁྩོ་ན་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྐེ་བ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི། 

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། རང་རྒྱུད་མི་བཞེད་པ་དེ་ལ་ཐུབ་ཚུལ་ནི་རྒྱས་

པར་གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ལ། མདྩོར་བསྡུས་ཤིག་འདིར་ཡང་འཆད་དྩོ། །ཞེས་རྒྱས་

པར་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་དང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར་བཤད་ཟིན་པ་དང་། 

མདྩོར་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གི་སྐབས་འདིར་ཡང་འཆད་པར་

གསུངས་སྩོ། །བཞི་པ། ཕི་རྩོལ་ཁས་ལེན་པ་འདི་ལ་ཐུག་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། རྣམ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཇི་སྐད་བསན་པ་མི་བཟྩོད་ནས། ཞེས་པ་ནས་དྩོན་ཤེས་

ཡྩོད་མེད་མཚུངས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། 

ལྔ་པ། ཉན་རང་ལ་དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་ནི། དེ་ཉིད་

ལས། ལྔ་པ་ཡང་འདི་ལ་ཐུག་ཚུལ་ནི། ཞེས་པ་ནས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཇི་བཞིན་པ་

ཡང་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་གནད་དྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། དྲུག་པ། ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་འཇྩོག་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཆྩོས་ཀི་བདག་

འཛིན་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་ངེས་པར་འདྩོད་དགྩོས་པས། ཞེས་པ་ནས་ཁད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་

སང་བས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། བདུན་པ། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་འགག་པ་མེད་ཀང་། ཞེས་པ་

ནས་འདི་ནི་ལུགས་འདིའི་རིགས་པ་ཕྲ་ལ་དྩོན་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་འདུག་གྩོ ། ཞེས་པའི་

བར་གིས་འཆད། 

བརྒྱད་པ། དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་ཏེ་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་དུ་རྒྱས་པར་འཆད་འདྩོད་

པའི་ཕིར། མདྩོར་ན། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་ཀང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་

སྙིང་པྩོ་ལྟར། ཁས་མི་ལེན་པ་གསུམ་དང་། ཁས་ལེན་པ་ལྔ་སེ་བརྒྱད་དུ་གསུངས་

སྩོ། །

དེ་ཡང་། ཀུན་གཞི་མེད་པ་དང་། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་ཙམ་ནི། ཉན་ཐྩོས་སེ་གཉིས་

ཀིས་ཁས་ལེན་པ་དང་། རང་རིག་མེད་པ་དང་། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་ཙམ་ནི། བེ་
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བག་སྨྲ་བས་ཀང་ཁས་ལེན་པས། དེ་ཙམ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

ཁད་ཆྩོས་མིན་ལ། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་དེ་དག་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་སུ་གསུངས་པ་ནི། 

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས།  དེས་ན་རང་

ལུགས་ལ། ཀུན་གཞི་མེད་པ། རང་རིག་མེད་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་

པ་དང་། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ། 

ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པ་དང་། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་སྩོགས་ཡིན་

ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་བཀྩོད་ནས། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་

ཡིན་པ་སྩོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པ་

ལུང་དེའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་

གནད་ཀི་དེ་ལྟར་དམ་བཅའ་བ་བརྒྱད་ནི། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་

ཆྩོས་སུ་བསན་པའྩོ། །

འྩོ་ན། འགེལ་བེད་གཞན་གང་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རེ་བཙུན་

ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ར་ཤེའི་དགྩོངས་

པ་འགེལ་ཚུལ་དུ་མ་ཡྩོད་དེ།

ར་ཤེའི་དགྩོངས་པ་སེམས་ཙམ་དུ་འགེལ་བར་བེད་པའི་འགེལ་བེད་གཞན་

དང་། ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ། ཀུན་གཞི་མེད་པ། རང་རིག་མེད་པ། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། 

ར་ཤེའི་དགྩོངས་པ་རང་རྒྱུད་དུ་འགེལ་བར་བེད་པའི་འགེལ་བེད་གཞན་དང་ཐུན་
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མྩོང་མ་ཡིན་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་མེད་པ་དང་། ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པ་

དང་། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་འགེལ་བར་བེད་པའི་འགེལ་ཚུལ་དུ་མ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར། །ཞེས་གསུངས། 

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མེད་པ་དང་། ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་དགྩོས་པ། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་སེམས་ཙམ་པས་ཀང་ཁས་མི་ལེན་

པས།ཅིའི་ཕིར་འདི་དག་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

དགག་པའི་ཡུལ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་གཙོ་བྩོར་བཟུང་བས་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བང་ལས་དཀའ་གནད་བརྒྱད་བགང་ཚུལ།

རེ་བླ་མའི་གསུང་བཞིན་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ཟིན་བིས་མཛད་པའི་

ར་ཤེའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བང་ལས་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་

ནི། འགེལ་བེད་གཞན་དང་མི་མཐུན་པའི་ཁད་པར་ཕྲ་མྩོ་མཐའ་ཡས་ཀང་གནད་དུ་ཆེ་

བ་བརྒྱད་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། གཞིའི་སྐབས་སུ་ཀུན་གཞི་དང་། རང་མཚན་ཁས་

མི་ལེན་པ། ཕི་དྩོན་ཁས་ལེན་པ། ལམ་གི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་དང་། རང་རིག་ཁས་

མི་ལེན་པ། སྒིབ་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མིན་པ།ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་རང་བཞིན་

མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ། འབས་བུའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་

སྙེད་པ་མཁེན་ཚུལ་ཏེ། ཁས་ལེན་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་དང་། ཁས་མི་ལེན་པའི་དམ་

བཅའ་བཞི་སེ་བརྒྱད་གསུངས། འདི་དག་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་དང་། དབུ་

མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་གངས་འདྲེན་གསུང་ཚུལ་དང་
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ཅུང་མི་མཐུན་ཏེ།

 འདིར་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་དང་། དེའི་གནད་ཀིས་དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་

ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་མ་དྲངས་པར། རང་མཚན་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་ཚུལ་གཉིས་དྲངས་སྩོ། །འདིར་རང་མཚན་ཁས་

མི་ལེན་པ་དཀའ་གནད་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པས་ལྩོགས་སུ་དྲངས་དྩོན་ཅི་ཡིན་

དཔྱད་དགྩོས་ཏེ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་འགེལ་གསལ་བའི་རྒྱན་ལས། 

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མི་བཞེད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པས་ཡ་གལ་དུ་

འདྲེན་པ་ཡང་མི་རིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དཀའ་གནད་དྲུག་པའི་ཐད་

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། བདག་འཛིན་ཕྲ་རགས་སྩོགས་ཀི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁད་པར་དང་། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་

ཉྩོན་མྩོངས་སུ་འཇྩོག་པ་དང་། དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བང་ལས། སྒིབ་གཉིས་

འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་ཞེས་གསུངས་ཀང་དྩོན་ལ་ཁད་པར་མི་སང་ངྩོ་། །

ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། དྲང་ངེས་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པྩོ་དང་། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་

བརེད་བང་ལས་བྱུང་བ་ལྟར། དཀའ་གནད་བརྒྱད་རེ་རེ་ནས་དྲངས་པ་མེད་ལ། 

བརྒྱད་པྩོ་དེ་དག་ལས་རང་རྒྱུད་མི་བཞེད་པ་ནི། 

རབ་བེད་དང་པྩོའི་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། གཞུང་ལས་གཞན་སྐེ་འགྩོག་པའི་

རིགས་པ་མི་འདྲ་བ་མང་པྩོ་གསུངས་ཀང་། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་དགག་པ་དང་། ལས་

ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་ནི། རབ་བེད་བདུན་པའི་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། དེ་ཡི་ཕིར་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ལས་ནི་བས་མ་ཐག་ཏུ་འགག་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་སྩོང་པ་

ཉིད་དུ་འཐད་དྩོ། །དེ་ལྟ་ནའང་ཆད་པ་མེད་དེ་ཆུད་མི་ཟ་བས་ཡྩོངས་སུ་བཟུང་བས་

ལས་ཀི་འབས་བུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འཆད། ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་

པ་དངྩོས་སུ་གསུངས་པ་མེད་ཀང་། ལས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་དངྩོས་སུ་བསན་པ་

འདིའི་ཤུགས་ལ་བསན་སྙམ་མྩོ། །རང་རིག་མི་བཞེད་པ་ནི། རབ་བེད་བརྒྱད་པའི་ར་

ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། ལས་དང་བེད་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དགག་ཅེས་པའི་སྐབས་

སུ་བ་བེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་རིགས་པས་རང་རིག་དྩོན་གིས་དགག་པར་མཛད་ལ། 

ཉན་ཐྩོས་འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་ནི། རབ་བེད་

བཅྩོ་བརྒྱད་པའི་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། འྩོ་ན་གང་ཟད་པས་ལས་ཉྩོན་ཟད་པར་འགྱུར་

སྙམ་ན། ཞེས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདག་དང་བདག་མེད་པ་

འགའ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མེད་དྩོ་ཞེས་ཀང་བསན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། 

ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པ་ནི། རབ་བེད་བཅུ་དགུ་པ་དུས་བརྟག་པའི་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས་གསུངས། ཆྩོས་

ཀི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་འཇྩོག་པ་ནི། 

རབ་བེད་ཉེར་དྲུག་པ་སྲིད་པའི་ཡན་ལག་བརྟག་པའི་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། མ་

རིག་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རིག་པ་བཀག་ཙམ་དེ་ལས་གཞན་པ་ཙམ་མིན་གི། རིག་པ་

དེའི་འགལ་བ་མི་མཐུན་ཕྩོགས་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ལ་དམིགས་ནས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྩོ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐྩོག་

མའི་མ་རིག་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཡིན་པར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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གསུངས་སྩོ། ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ། 

བདེན་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་པ་ནི། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། འྩོ་ན་གཏི་མུག་

དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་སྙམ་ན། ཞེས་སྩོགས་ཀིས་འཆད། རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱྩོར་བས་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་མི་སྐེ་བར་འདྩོད་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། དགག་བ་འགྩོག་པ་དེ་ཐལ་རང་

གང་གིས་བེད་པ་ལ་གཉིས། ཞེས་པ་ནས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ངེས་པར་ཐལ་འགྱུར་

གི་ཕྩོགས་ཁས་བླང་དགྩོས་པར་སང་ངྩོ་། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད། ཉན་རང་ལ་

དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གསུམ་པ་ལྟ་བ་དེ་

དག་གྩོམས་པས་སྒིབ་པ་སྩོང་བའི་ཚུལ་ནི། ཞེས་པ་ནས་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་མ་

ལུས་པར་ལྩོག་པ་ན་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཆད་དྩོ། །ལག་

མཐྩོང་ཆུང་ངུ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི་ལག་མཐྩོང་ཆེན་པྩོ་དང་རྒྱས་བསྡུས་ཙམ་ལས་

ཕལ་ཆེར་འདྲ་བར་སང་ངྩོ་། །

ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་སྩོམ་དུ་བེད་ཚུལ་གཞན།

རེས་འཇུག་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་ཡིན་པའི་ཁད་

ཆྩོས་ཀི་དཀའ་གནད་སྩོམ་དུ་བེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་བྱུང་སེ། མཁས་གྲུབ་

ཆེན་པྩོ་དགེ་འདུན་བསན་པ་དར་རྒྱས་ཀིས། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

ཁད་ཆྩོས་ལ། ར་བའི་དམ་བཅའ་བརྒྱད་དང་། འཕྲྩོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་

བཅུ་གཉིས་གསུངས་ཏེ། ར་བའི་དམ་བཅའ་བརྒྱད་ནི། རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་

གཞིར་བས་པའི་སྩོ་ནས།



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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 དང་པྩོ། འཕགས་པ་ལ་སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་མྱྩོང་བ་དང་། གཉིས་པ། 

བདེན་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པ། གསུམ་པ། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ། བཞི་པ། ཞིག་པ་དངྩོས་

པྩོར་ཡྩོད་པ་སེ་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་དང་། ལྔ་པ། ཀུན་གཞི་མེད་པ་དང་། དྲུག་

པ། རང་རིག་མེད་པ། བདུན་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མེད་པ། བརྒྱད་པ། 

གཞན་སྐེ་མི་འདྩོད་པ་བཅས་དགག་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་སེ་བརྒྱད་དང་། འཕྲྩོས་པ་

ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་བཅུ་གཉིས་ནི། དང་པྩོ། ཚུར་མཐྩོང་གི་རྒྱུད་ལ་རྣལ་

འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཡྩོད་པ་དང་། གཉིས་པ། མྱང་འདས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དང་པྩོར་

ལག་མེད་མྱང་འདས་མངྩོན་དུ་བེད་པ། གསུམ་པ། འགྩོག་བདེན་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་

པས་ཁབ་པ། བཞི་པ། སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཁད་

པར་བ་ཞིག་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་འགྩོག་སྙྩོམས་སུ་འདྩོད་པ། 

ལྔ་པ། ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་མི་བཞེད་པ། དྲུག་པ། སྒིབ་གཉིས་སྩོང་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པ།  བདུན་པ། སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་སྩོབ་པའི་མཉམ་གཞག་

ཡེ་ཤེས་ལ་གཞི་ཤེས་ཀིས་ཁབ་པ། བརྒྱད་པ། སྩོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཉིས་སང་ཅན་གི་

ཤེས་པ་ལ་ཟག་བཅས་ཀིས་ཁབ་པ། དགུ་པ། གཉིས་སང་ཅན་གི་བླྩོ་ཡིན་ན་རང་གི་

སང་བ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་དགྩོས་པ། བཅུ་པ། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་

ཡྩོད་པ། བཅུ་གཅིག་པ། གཞི་གྲུབ་ན་ལྩོག་གྱུར་དང་མངྩོན་གྱུར་གཉིས་ཀ་ཡིན་

དགྩོས་པ། 

བཅུ་གཉིས་པ། དཔྱད་ཤེས་ལ་ཚད་མས་ཁབ་པ་དང་བཅུ་གཉིས་གསུངས་

སྩོ། །མཁས་གྲུབ་བསན་དར་བས། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་དང་། དབུ་མ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་དུས་

གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་བསན་པ་མ་དྲངས་པར། གཞན་སྐེ་ཁས་

མི་ལེན་པ་དྲངས་པས་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་དང་། དགག་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་སེ་

ར་བའི་དམ་བཅའ་བརྒྱད་དུ་བཞེད་ལ། འདི་ནི་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་དང་། 

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཁས་མི་ལེན་པ་གསུམ་དང་། ཁས་ལེན་པ་ལྔ་

སེ་དམ་བཅའ་བརྒྱད་གསུངས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་ནྩོ། །

ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོར། ཐལ་འགྱུར་བའི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་བཅུ་གཅིག་གམ་ཉེར་གཉིས་གསུངས་ཏེ། ཕི་དྩོན་

དང་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་མེད་དང་། བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དང་། བཅད་ཤེས་ཚད་

མ་དང་ཐ་སྙད་ཁད་པར། ཡིད་མངྩོན་དང་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ཁད་པར་དང་། 

བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་དང་དུས་གསུམ་འདྩོད་ཚུལ་ཁད་པར་དང་། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་

དང་འབས་བུའི་འཐད་པ་རྩོད་སྩོང་དང་བཅས་པ་དང་།རང་རྒྱུད་རང་རིག་མི་བཞེད་པ་

དང་། མངྩོན་སུམ་དང་འགྩོག་བདེན་ཁད་པར་དང་། ལག་བཅས་ལག་མེད་ཀི་ཁད་

པར་དང། སྒིབ་གཉིས་དང་སངས་ཚུལ་ཁད་པར་དང་། མཐའ་གཉིས་སེལ་ཚུལ་གི་

ཁད་པར་འཕྲྩོས་དང་བཅས་པ་བཅུ་གཅིག་གམ་ཉེར་གཉིས་གསུངས། 

 ཀྩོང་རྡྩོལ་བླ་མ་ངག་དབང་བླྩོ་བཟང་གིས། སྤིར་གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་དང་མ་

འདྲེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡྩོད་

ཀང་། རགས་རིམ་སྩོ་ནས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མིན་གི་དཀའ་གནད་དབུ་མ་དགྩོངས་

པ་རབ་གསལ་གི་དངྩོས་བསན་བརྒྱད་དང་། དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཡིན་པ་སྩོགས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གི་མཐའ་ཡི་སྩོགས་

ཁྩོངས་ནས་ཐྩོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཏེ་ཉི་ཤུར་གསུངས་ཏེ།

དངྩོས་བསན་བརྒྱད་ནི། དང་པྩོ། ཀུན་གཞི་མི་འདྩོད་པ།གཉིས་པ། རང་རིག་

འགྩོག་ལུགས་ཐུན་མྩོང་མིན་པ། གསུམ་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མི་འདྩོད་པ། བཞི་

པ། བླྩོས་ཕར་བཏགས་ཙམ་གི་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ། ལྔ་པ། ཐེག་པ་གསུམ་པྩོ་རང་རང་གི་

ཚོགས་ལམ་འབིང་ནས་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པ་དང་མཐྩོང་ལམ་ནས་བདག་མེད་གཉིས་

ཀ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ། དྲུག་པ། བདེན་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་འདྩོད་པ། 

བདུན་པ། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པ། 

བརྒྱད་པ། འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་དངྩོས་པྩོ་དང་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པ་དང་། ད་

ལྟ་བ་དངྩོས་པྩོ་དང་སྒྲུབ་པར་འདྩོད་པ་བཅས་ནི་དངྩོས་བསན་བརྒྱད། དབུ་མ་

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གི་མཐའ་ཡི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་ཐྩོན་པ་བཅུ་གཉིས་ནི། དང་

པྩོ། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོར་འདྩོད་

པ། གཉིས་པ། མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པའི་དག་བཅྩོྩོམ་དག་བཅྩོམ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་

པ། གསུམ་པ། རགས་པའི་མི་རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་རྟྩོགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་

སུམ་ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་གནས་སྐབས་དང་ཚོགས་ལམ་འབིང་མན་ཆད་ལ་ཡང་ཡྩོད་

པར་འདྩོད་པ། 

བཞི་པ། མདྩོ་སེ་ས་བཅུ་པའི་རེས་སུ་འབངས་ཏེ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཉྩོན་སྒིབ་

སངས་པ་དང་། ཤེས་སྒིབ་ནི་ཉྩོན་སྒིབ་ཀིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལྡན་མིན་འདུ་

བེད་དུ་འདྩོད་པ། ལྔ་པ། མངྩོན་སུམ་ལ་རྟྩོག་བལ་མི་དགྩོས་པ། དྲུག་པ། དཔྱད་ཤེས་
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ཚད་མར་འདྩོད་པ། བདུན་པ། སང་བས་ཡྩོད་མཐའ་སེལ་བ་དང་། སྩོང་པས་མེད་

མཐའ་སེལ་བ། བརྒྱད་པ། འགྩོག་བདེན་དང་། ཆྩོས་དབིངས་གང་ཡིན་དྩོན་དམ་

བདེན་པར་འདྩོད་པ། 

དགུ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་རེས་སུ་ཟླྩོས་པའི་མདྩོ་ཡི་རེས་སུ་འབངས་ནས། ལག་

བཅས་ལག་མེད་ཀི་མྱང་འདས་འདྩོད་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མིན་པ། བཅུ་པ། ཡུལ་མངྩོན་

སུམ་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་མངྩོན་ལྩོག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ལྩོག་གྱུར་

དུ་འདྩོད་པ། བཅུ་གཅིག་པ། རྟྩོག་པས་ཕར་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཡྩོད་པ་དགག་

བ་ཕྲ་མྩོར་འདྩོད་པ། བཅུ་གཉིས་པ། བས་བསགས་ཀི་ལས་ཞིག་པ་བསྐལ་པ་དུ་མར་

སྩོང་བས་ཀང་འབས་བུ་འབིན་པ་དང་བཅུ་གཉིས་གསུངས་སྩོ། །

ར་བའི་དམ་བཅའ་བརྒྱད་ནི། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་དང་། དགྩོངས་པ་

རབ་གསལ་དང་མཐུན་པར། སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ལྔ་དང་། དགག་པའི་དམ་བཅའ་

གསུམ་ཏེ་བརྒྱད་ཡིན་ལ། ར་ཤེའི་བརེད་བང་དང་། མཁས་གྲུབ་བསན་དར་བའི་

བཞེད་པ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་དང་། དགག་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་སེ་

བརྒྱད་ཡིན་ནྩོ། །

དཔལ་ས་སྐ་པའི་ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ངེས་དྩོན་རབ་

གསལ་ལས། རང་རྒྱུད་པ་ལ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད་

བཅུ་དྲུག་གསུངས་ཏེ། དང་པྩོ། ཐ་སྙད་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པའི་ཚད་མ་བཞི་ཁས་

ལེན་པ་དང་། གཉིས་པ། དེ་དག་བདེན་གཉིས་འཇལ་བ་ལ་ལྟྩོས་ནས། རང་ལུགས་ལ་

ཚད་མར་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གི་ཁད་པར་དབེ་བ་དང་། གསུམ་པ།  བདེན་དངྩོས་
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འགྩོག་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་མེད་པ་དང་། བཞི་པ། མཆྩོད་

བརྩོད་ཀི་དགག་བ་སྐེས་སྩོགས་བརྒྱད་དང་། རབ་བེད་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གི་དགག་བ་

རྐེན་ནས་ལྟ་བའི་བར་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་པྩོ་རྣམས་དྩོན་དམ་དཔྱྩོད་པའི་རིགས་ངྩོར་

དགག་བ་ཡིན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་མཉམ་ཡིན་པ་དང་།  ལྔ་པ། མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་

ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། ཀུན་གཞི་དང་། ཉྩོན་ཡིད། མཚན་ཉིད་

གསུམ་དང་།  བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་རྣམས་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། དྲུག་པ། 

ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་དང་། མི་བསླུ་བའི་གཞི་མཐུན་མེད་པ་དང་།  བདུན་པ།  བདེན་

པ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་ཡང་དག་མཐྩོང་བ་དང་། བརྫུན་པ་མཐྩོང་བ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་

བརྫུན་པ་མཐྩོང་བ་དང་ཚད་མའི་གཞི་མཐུན་པ་མེད་པ་དང་། 

བརྒྱད་པ། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ལ་ཡང་ལྩོག་གཉིས་སུ་ཕེ་ཡང་། རང་ལུགས་ལ་

བདེན་བརྫུན་གི་ཁད་པར་མི་འདྩོད་པ་དང་། དགུ་པ། ཡུལ་ལ་ཡང་ལྩོག་གཉིས་སུ་ཕེ་

བའི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་ལའང་དེ་ལྟར་ཕེ་བ་དང་། བཅུ་པ། ཐ་སྙད་དུའང་གཞན་སྐེ་མེད་པ་

དང་། བཅུ་གཅིག་པ། རྒྱུ་འབས་ཕྲད་མ་ཕྲད་དཔྱད་པའི་ཚེ་ཕྲད་པ་ཁས་མི་ལེན་ཡང་

སྤིར་རྒྱུ་འབས་ཕྲད་པ་ཁས་ལེན་པ་དང་། 

བཅུ་གཉིས་པ། རྒྱུ་འགག་པའམ་མ་འགགས་པ་ལས་འབས་བུ་སྐེ་ཞེས་དཔྱད་

པའི་ཚེ་འགག་པ་ཁས་མི་ལེན་ཡང་སྤིར་རྒྱུ་འགག་པ་ཁས་ལེན་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་

པ། རྒྱུའི་དུས་ན་འབས་བུ་ཡྩོད་མེད་དང་། འབས་བུའི་དུས་ན་རྒྱུ་ཡྩོད་མེད་ཀི་མཐའ་

གཉིས་པྩོ་གང་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། 

བཅུ་བཞི་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་བདག་མེད་གཉིས་རྟྩོགས་པ་མཚུངས་ཀང་ལྟ་བ་
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སྤྩོས་བལ་ལ་ཁད་པར་ཡྩོད་པ་དང་། བཅྩོ་ལྔ་པ། ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་མཉམ་

གཞག་ལ་སྐེ་འགག་མི་སང་བས་མི་རྟག་ལ་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་མི་སང་ཡང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་ཁད་པར་འཇྩོག་ཤེས་པ་དང་།

 བཅུ་དྲུག་པ། སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སྐེ་འགག་མི་སང་ཡང་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་རྣམ་གཞག་དང་། དེར་སེམས་སེམས་བྱུང་མེད་ཀང་ཡེ་ཤེས་

ཡྩོད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་བཅུ་དྲུག་གྩོ། ཞེས་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་གྩོ་ན། ས་སྐ་པ་

རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཚེགས་ཆུང་ངུས་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་དགྩོས་

པ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡྩོད་དྩོ། །

དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་གངས་ངེས་ལ་དཔྱད་པ།

ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་ལ་དཀའ་གནད་བརྒྱད་དུ་

གངས་ངེས་སམ་མ་ངེས། མ་ངེས་ན། དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་

ལ། ངེས་ན། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མིན་ཁད་ཆྩོས་དཀའ་གནད་བཅུ་གཉིས་དང་། ཉི་

ཤུར་གསུངས་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། འདི་ལ་གཉིས་ལས། ཐལ་འགྱུར་བའི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་ཀི་དཀའ་གནད་ཙམ་ལ་བརྒྱད་དུ་གངས་མ་ངེས་

ཀང་། དེ་འདྲའི་དཀའ་གནད་ཀི་གཙོ་བྩོ་ལ་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་པས། དཀའ་གནད་

བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། རྣམ་པར་དག་

པའི་གྲུབ་མཐའ་འགེལ་བེད་གཞན་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་ཡྩོད་དེ། དེ་གང་

ཞེ་ན། རེ་ཞིག་གཙོ་བྩོ་རྣམས་བརྩོད་ན། ཞེས་གཙོ་བྩོ་ལ་བརྒྱད་དུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་

པ་དང་། ར་ཤེའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བང་ལས་ཀང་། འགེལ་བེད་གཞན་
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དང་མི་མཐུན་པའི་ཁད་པར་ཕྲ་མྩོ་མཐའ་ཡས་ཀང་གནད་དུ་ཆེ་བ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། 

ཞེས་གནད་དུ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་ན་བརྒྱད་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་

བཞིན་མཁས་གྲུབ་བསན་དར་གིས་ཀང་བཞེད་དེ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་ར་བའི་དམ་བཅའ་བརྒྱད་དང་། འཕྲྩོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་བཅུ་གཉིས་སུ་

གསུངས་པས། དཀའ་གནད་བརྒྱད་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ར་བའི་དམ་བཅའ་དང་། ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་གཞན་རྣམས་དེ་དག་ལས་འཕྲྩོས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། ལང་སྐ་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཀང་། རྣམ་པར་དག་པའི་གྲུབ་མཐའ་

འགེལ་བེད་གཞན་དང་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་ཡྩོད་པ་ལས། གཙོ་བྩོ་ནི་དཀའ་

གནད་བརྒྱད་དུ་བསྡུས་ནས་འཆད་པ་རང་རེའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གགས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་འདྩོད་པའྩོ། །

ཡང་ན། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་མིན་པའི་དཀའ་གནད་ཀི་ཁད་ཆྩོས་གཙོ་

བྩོ་ལའང་བརྒྱད་དུ་གངས་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། 

དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་མཐའ་ཡི་

སྩོགས་སྒས་བསྡུ་བ་ཞིག་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་

འགེལ་གསལ་བའི་རྒྱན་ལས། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རེའི་རེས་འབང་མང་དག་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་དགག་ཕྩོགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་།སྒྲུབ་ཕྩོགས་

ཀི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཐ་སྙད་བེད་ན་ཡང་། དེའི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་

འདྩོན་རྒྱུ་མང་དུ་སང་བས་གངས་ངེས་ཀང་དཀའ་ཞིང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མི་

བཞེད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པས་ཡ་གལ་དུ་འདྲེན་པའང་མི་རིགས་སྩོ། །
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ཞེས་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གི་གཞུང་འདིའི་སྩོགས་ཁྩོངས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་མང་དུ་སང་བས་བརྒྱད་པྩོ་དེར་གངས་མ་ངེས་པ་

དང་། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མི་བཞེད་པ་བརྒྱད་ཀི་ཡ་གལ་དུ་འདྲེན་པའང་མི་

རིགས་པར་གསུངས་སྩོ། །ཀྩོང་རྡྩོལ་བླ་མས་ཀང་། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་

གི་དངྩོས་བསན་བརྒྱད་དང་། དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་

སྩོགས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གི་མཐའ་ཡི་སྩོགས་ཁྩོངས་ནས་

ཐྩོན་པ་བཅུ་གཉིས་ཏེ་ཉི་ཤུར་གསུངས་པའི་ཕིར།

 འྩོ་ན། དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དབུ་མ་

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གི་ཚིག་ཟིན་ལ་དངྩོས་སུ་དྲངས་པ་བརྒྱད་ཀི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་གི། བརྒྱད་པྩོ་དེར་གངས་ངེས་པ་མིན་ནྩོ། །དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་

སྙད་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་བརེད་བང་ལས་གཞན་པའི་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་གང་

དུ་ཡང་མི་སང་བས། དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་གགས་ཆེ་བ་ནི་ཕིས་བྱུང་

བར་མངྩོན་ནྩོ། །

དབུ་མའི་དཀའ་གནད་དང་པྩོ་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་མི་བཞེད་པའི་

ཚུལ། 

མདྩོ་སེ་ལས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཕྩོགས་གཉིས་གསུངས་པ།

མདྩོ་སེ་རྣམས་ལས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཕྩོགས་གཉིས་གསུངས་
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ཏེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་པའི་ཕྩོགས་ནི། 

ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། 

སེམས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །

ངར་སེམས་པ་ནི་ཡིད་ཡིན་ནྩོ། །

ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་རིག་པ་གང་། །

དེ་ནི་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤེས་འདྩོད། །ཅེས་དང་། 

དགྩོངས་འགེལ་ལས།

ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ། །

ས་བྩོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བྩོའི་རྒྱུན་བཞིན་འབབ། །

བདག་ཏུ་རྟྩོག་པར་འགྱུར་ན་མི་རུང་ཞེས། །

འདི་ནི་བིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། ། ཅེས་དང་། 

ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་མངྩོན་པའི་མདྩོ་ལས། 

ཆྩོས་ཀུན་ས་བྩོན་ཐམས་ཅད་པའི། །

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཀུན་གཞི་སེ། །

དེ་བས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །

དམ་པ་དག་ལ་ངས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་དང་།  

གསེར་འྩོད་དམ་པ་ལས། ཀུན་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཡིད་སྦྱངས་པས་ནི་ལྩོངས་

སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་ཐྩོབ་བྩོ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱན་སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་པའི་མདྩོ་ལ་

སྩོགས་པ་ནས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་པར་
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བསན་པས། ལུང་གི་རེས་འབང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་

འདྩོད། དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་ལ་རྟེན་རྣམ་སྨིན་གི་ཀུན་གཞི་དང་། བརྟེན་པ་ས་བྩོན་གི་ཀུན་

གཞི་གཉིས་ལས།རྟེན་རྣམ་སྨིན་གི་ཀུན་གཞིའི་ངྩོ་བྩོ་ནི།

རེ་བླ་མའི་ཀུན་གཞི་ར་བ་ལས། 

དེ་ལ་རྟེན་གྱུར་ཀུན་གཞི་ནི། །

དྩོན་དང་སེམས་ཅན་བག་ཆགས་ལ། །

རྣམ་པར་རིག་པ་མི་རིག་པ། །

ལུང་དུ་མ་བསན་རེག་ལ་སྩོགས། །

ལྔ་ཉིད་དང་ལྡན། །

ཞེས་པས་བསན་ཏེ། ཚོགས་དྲུག་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དེ་

ཁད་པར་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་པའི་ཁད་པར་གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་

དང་། དབང་པྩོ་ལྔ་དང་། དེ་དག་དངྩོས་སུ་སང་བེད་ཀི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་

དམིགས། རྣམ་པའི་ཁད་པར་དམིགས་པ་དེ་དག་སང་ཡང་མ་ངེས་པ། ངྩོ་བྩོའི་ཁད་

པར་སྒིབ་ལ་ལུང་མ་བསན། མཚུངས་ལྡན་གི་ཁད་པར་ཚོར་སྩོགས་ཀུན་འགྩོ་ལྔ་ཁྩོ་

ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའྩོ། །བརྟེན་པ་ས་བྩོན་གི་ཀུན་གཞིའི་ངྩོ་བྩོ་ནི།

ཀུན་གཞི་ར་བ་ལས།

བརྟེན་པ་ས་བྩོན་ཀུན་གཞི་ནི། །

སྩོ་བར་བེད་པའི་བསྩོ་གཞི་ལ། །

འགག་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པའི་ཚེ། །
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བཞག་པའི་ནུས་པའྩོ། །

 ཞེས་པས་བསན་ཏེ། བརྟེན་པ་ས་བྩོན་གི་ཀུན་གཞི་ནི། སྩོ་བེད་ཚོགས་བདུན་

གིས་བསྩོ་གཞི་ལ་རང་ཉིད་འགག་པ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པའི་ཚེ་བཞག་པའི་དགེ་མི་

དགེ་ལུང་མ་བསན་གི་ས་བྩོན་ལ་འཇྩོག་པའྩོ། །ཀུན་གཞི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་

བརྒྱད་དེ། 

ཀུན་གཞི་ར་བ་ལས།

རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས། །

སྒྲུབ་བེད་རིགས་པ་མཐའ་ཡས་ཀང་། །

གསུངས་ཀང་ལེན་དང་དང་པྩོ་གསལ། །

ས་བྩོན་ལས་དང་ལུས་ཚོར་དང་། །

སྙྩོམས་འཇུག་འཆི་འཕྩོ་མི་རུང་བ། །

བརྒྱད་དུ་འདུས་ཕིར་འདིར་བཤད་བ། །

ཞེས་པས་བསན་ཏེ། རིགས་པ་དང་པྩོ་ལུས་ལེན་པ་མི་རུང་བ་ནི། ལུས་ལེན་

པའི་རྣམ་ཤེས་མི་རུང་བར་ཐལ། ཀུན་གཞི་མེད་པས་ཉྩོན་ཡིད་ཀང་མེད། རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དྲུག་ལུས་ལེན་བེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། རིགས་པ་གཉིས་པ་དང་པྩོ་འབྱུང་

དུ་མི་རུང་བ་ནི།

 ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཀུན་གཞི་འདྩོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཅིག་

ཅར་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྣམ་ཤེས་དྲུག་སྐེ་བ་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་གནས་

པའི་གང་ཟག་དེ་ཆྩོས་ཅན། དང་པྩོ་རྣམ་ཤེས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་འབྱུང་དུ་མི་རུང་
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བར་ཐལ། རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་མེད་པ་གང་ཞིག་རྣམ་ཤེས་གཅིག་

སྐེས་ན་གཞན་རྣམས་མི་སྐེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕིར། རིགས་པ་གསུམ་པ་

གསལ་བར་མི་འཇུག་པར་ཐལ་བ་ནི། 

གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་མེད་ན། དབང་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་ལ་

ལྟ་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཡིད་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་ལ་གསལ་བར་མི་འཇུག་པར་

ཐལ། རྣམ་ཤེས་གཉིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། རིགས་པ་བཞི་པ་ས་བྩོན་

མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། དགེ་མི་དགེ་ལ་སྩོགས་པའི་ས་བྩོན་མི་རུང་བར་ཐལ། བསྩོ་གཞི་

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་མེད་པའི་ཕིར།

རིགས་པ་ལྔ་པ་དུས་གཅིག་ཏུ་ལས་དུ་མ་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་བ་ནི། རྣམ་ཤེས་དུ་

མ་ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་ན། སྩོད་ཀི་རྣམ་རིག་དང་། གནས་ཀི་རྣམ་རིག  ངའྩོ་སྙམ་པའི་

རྣམ་རིག  ཡུལ་གི་རྣམ་རིག་བཞི་ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་ལས་

མི་རུང་བར་ཐལ།  རྣམ་ཤེས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར། རིགས་པ་དྲུག་

པ་ལུས་ཚོར་མི་སྲིད་པར་ཐལ་བ་ནི། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ལ་སྩོགས་པའི་

གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ན་ལུས་ཀི་ཚོར་བ་མི་རུང་བར་ཐལ། རྒྱུ་རྐེན་ས་བྩོན་མེད་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཀུན་གཞི་མེད་པའི་ཕིར། རིགས་པ་བདུན་པ་སྙྩོམས་འཇུག་

གཉིས་མི་རུང་བ་ནི། སྙྩོམས་འཇུག་གཉིས་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཆྩོས་ཅན། རྣམ་

ཤེས་ཀིས་ལུས་བྩོར་བར་ཐལ། ཚོགས་དྲུག་འགགས་ཀུན་གཞི་མེད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་ན། སྙྩོམས་འཇུག་གཉིས་མི་རུང་བར་ཐལ་ལྩོ། །རིགས་པ་བརྒྱད་པ་འཆི་འཕྩོ་

བ་མི་རུང་བ་ནི། རྣམ་ཤེས་ཀིས་ལུས་འདྩོར་བས་འཆི་འཕྩོ་བ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཀུན་
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གཞི་མེད་པ་གང་ཞིག་ཡིད་ཤེས་ཀིས་ལུས་འདྩོར་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རྩོ། ། 

ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་མ་གསུངས་པའི་ཕྩོགས། 

ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་སྩོགས་པའི་མདྩོ་གཞན་ནས། རྣམ་ཤེས་ཀི་

གངས་བསན་པ་ན། ཚོགས་དྲུག་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་ཤེས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་མ་

གསུངས་པས། ཀུན་གཞི་དང་། ཉྩོན་ཡིད་ཡྩོད་པར་མི་བཞེད་པའི་ཕྩོགས་སྩོ། །དེ་ལྟ་ན་

མདྩོ་ལས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཕྩོགས་གཉིས་གསུངས་པ་ལྟར། རེ་བཙུན་བམས་པ་

མགྩོན་པྩོས་ཀང་། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་གསུངས་པའི་མདྩོའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། 

མདྩོ་སེ་རྒྱན་དང་། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད་དང་། ཆྩོས་ཉིད་རྣམ་འབེད་དུ་ཀུན་གཞི་

ཡྩོད་པ་དང་ཕི་རྩོལ་མེད་པའི་ཕྩོགས་བཤད་ལ། ཀུན་གཞི་མེད་པར་གསུངས་པའི་

མདྩོའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀུན་གཞིའི་

རྣམ་ཤེས་མེད་པ་དང་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པའི་ཕྩོགས་གསུངས་ཏེ། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་

གསལ་ལས།   མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པར་

མ་བཞག་པ་དང་། ཕི་རྩོལ་མ་བཀག་པའི་ཕྩོགས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་

ཀུན་བཏུས་ཀི་ཊིཀྐ་ལས་ཀང་། འདི་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མངྩོན་རྟྩོག་རྒྱན་ལས། གཟུང་དྩོན་

རྟྩོག་པ་སྩོང་ཕིར་དང་། །འཛིན་པ་མི་སྩོང་ཕིར་དང་ནི། །ཞེས་རང་རྒྱལ་གིས་གཟུང་

བ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་འཛིན་གི་རྟྩོག་པ་སྩོང་བ་དང་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་མི་སྩོང་བའི་ཁད་

པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པའི་ངྩོར་གསུངས་པའི་དྲང་དྩོན་ཡིན་གི། བསན་བཅྩོས་མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་
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གི་མཐར་ཐུག་གི་དགྩོངས་པ་མིན་ཏེ། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་རྒྱན་གི་

དགྩོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགེལ་ཚུལ་བསན་པ་ལས། རང་རྒྱལ་འཕགས་པས་གཟུང་

བ་བདེན་འཛིན་སྩོང་ནུས་ལ། འཛིན་པ་བདེན་ཞེན་སྩོང་མི་ནུས་པ་རྒྱན་གི་རང་

ལུགས་མིན་ཏེ། ཕི་དྩོན་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་གང་ཡིན་ཀང་དེ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཞེས་དང་། དེས་ན་འདི་ནི་རེ་ཞིག་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་ལུགས་ར་བར་བཤད་ཅིང་། 

དེ་དང་མཐུན་པར་འཕགས་སེང་གིས་བཀལ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། 

ལུགས་དེ་ཙམ་གིས་འདུལ་བར་བ་བའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོན་ཀང་། སྐབས་གཉིས་པའི་ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་ལས། ཡུམ་གི་རྒྱན་འདི་

ལས་ཉན་རང་གི་སྦྱྩོར་ལམ་གི་སྐབས་སུ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གསུངས་པ་

ལྟར་སང་ཡང་སྤི་ཁྩོག་ལ་མི་འགིག་གྩོ། ཞེས་ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་

ཡྩོད་པ་ནི། མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་གི་གཞུང་སྤི་ཁྩོག་དང་མི་མཐུན་པར་གསུངས་པས། 

མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་གི་སྤི་ཁྩོག་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་མིན་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པའི་དྩོན་

གང་ཡིན་འཚོལ་དགྩོས་སྩོ། །མདྩོ་ས་ེརྒྱན་དང་། དབུས་མཐའ་རྣམ་འབེད་དང་། ཆྩོས་ཉིད་

རྣམ་འབེད་དུ་ཀུན་གཞ་ིཡྩོད་པ་དང་ཕ་ིརྩོལ་མེད་པའ་ིཕྩོགས་བཤད། ཅེས་པ་ན་ིད་ེགསུམ་

དུ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་མེད་ཀི་སྐྩོར་དངྩོས་སུ་མི་གསལ་ཡང་དྩོན་ལ་བསན་པར་

དགྩོངས་ནས་ད་ེལྟར་གསུངས་པ་མཁས་པ་འགས་གསུངས།

 རེ་བཙུན་བམས་པ་མགྩོན་པྩོས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཕྩོགས་གཉིས་གསུངས་

པ་ལྟར། ཐྩོགས་མེད་ཀིས་ཀང་རེ་བཙུན་གི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བ་ན།   རྒྱུད་བླའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  101  

འགེལ་པ་ཐྩོགས་འགེལ་དུ་ཀུན་གཞི་མེད་པ་དང་། སའི་དངྩོས་གཞི་དང་། ཐེག་བསྡུས་

དང་། གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང་། མངྩོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ཀུན་གཞི་

ཡྩོད་པར་གསུངས་ཏེ། སའི་དངྩོས་གཞི་ལས། སེམས་གང་ཞེ་ན། ས་བྩོན་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པ་དང་། གནས་ཀི་དངྩོས་པྩོར་གྱུར་པ་དང་། གནས་ཀི་དངྩོས་པྩོར་གནས་

པ་དང་། ལེན་པར་བེད་པ་སྨིན་པར་བསྡུས་པ་དང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་

ཡིན་པའྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་སའི་དངྩོས་གཞི་ལས། མདྩོར་བསྡུས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའྩོ། །ཞེས་དང་།

 ཐེག་བསྡུས་ལས། ཅིའི་ཕིར་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཞེས་

དང་། མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་ཀང་། ཕུང་པྩོ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་ཀི་བག་

ཆགས་ཡྩོངས་སུ་བསྩོས་པ་ས་བྩོན་ཐམས་ཅད་པའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའྩོ། །རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་

ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་བག་ཆགས་བསགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་སྩོབ་

དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས།

སུམ་ཅུ་པ་ལས།

དེ་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི། །

རྣམ་སྨིན་ས་བྩོན་ཐམས་ཅད་པ། །

དེ་ནི་ལེན་པ་དག་དང་གནས། །

རྣམ་པ་རིག་པ་མི་རིག་པ། །
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རྟག་ཏུ་རེག་དང་ཡིད་བེད་དང་། །

རེག་དང་འདུ་ཤེས་སེམས་པར་ལྡན། །

དེ་ལ་ཚོར་བ་བཏང་སྙྩོམས་ཏེ། །

དེ་ནི་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན། །

རེག་ལ་སྩོགས་པའང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །

དེ་དག་རྒྱུན་འབབ་ཆུ་བྩོ་བཞིན། །

ཞེས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ངྩོས་འཛིན་གསལ་བར་མཛད་དྩོ།།སེམས་ཙམ་པས་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདྩོ་སེ་རྣམས་ལས་ཀུན་གཞི་ནི། མིང་ས་ཚོགས་ཀིས་བསན་པར་

འདྩོད་དེ། ཤེས་བའི་གནས་དང་། ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་། སེམས་ཉིད་དང་། ཀུན་

གཞི་རྣམ་ཤེས་དང་། ར་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དང་། འཁྩོར་བ་ཇི་སྲིད་པའི་ཕུང་པྩོ་

དང་། སྲིད་པའི་ཡན་ལག་བཅས་ཀི་སྒས་བསན་པར་འདྩོད་དེ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྩོད་དུ་

དང་པྩོ་བཞི་ཡི་སྩོ་ནས་ཀུན་གཞི་གསུངས་པ་དང་། ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་དུ་ཕི་མ་

གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཀུན་གཞི་བསན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རེ་བླ་མའི་ཀུན་གཞི་

ར་བ་ལས། དེ་ལྟར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ནི། །ཐེག་དམན་གཙུག་ལག་རྣམས་སུ་

ཡང་། །སྲིད་པ་ཡན་ལག་ཇི་སྲིད་པའི།།ཕུང་པྩོའི་རྣམ་གངས་དག་གིས་བསན། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །འདི་དག་གིས་ནི་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པའི་ཕྩོགས་གསུངས་སྩོ། །

སེམས་ཙམ་པ་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པའི་ཕྩོགས།

སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་སྩོགས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་
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གགས་ཀི་ཚད་མ་སེ་བདུན་རྣམས་ལས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་མི་བཞེད་དེ།   དཔལ་

ཆྩོས་ཀི་གགས་པས། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པར།  

དེ་ལའང་དུ་བར་སང་བའི་བླྩོས།། 

བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པ་ཅན།།

མེར་སང་བ་ཡི་བླྩོ་ཉིད་ནི། །

རྟྩོགས་འགྱུར་མེ་ཉིད་མ་ཡིན་ནྩོ། །

སེམས་རྒྱུད་དེར་རུང་བག་ཆགས་ཀི། །

སྙིང་པྩོ་ཅན་ཉིད་དུ་བར་ནི། །

སང་བའི་བླྩོ་དག་གསལ་བེད་པ། །

དེས་ན་མེ་ལས་དུ་བ་ཡིན། །ཞེས་དང་།

འདིའི་ཐད་ཀི་མཁས་གྲུབ་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། དེས་ན་སེམས་

རྒྱུད་ཀི་སེང་ན་ཡྩོད་པའི་དུར་སང་གི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པའི་མེ་དེ་དུར་སང་

དབང་ཤེས་དང་། དུར་སང་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པར་མཚུངས་པའི་དུ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་

པས། ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་མེད་ཀང་མེ་ལས་དུ་བ་སྐེ་བ་མི་འགལ་ཞེས་པའྩོ། ། ཞེས་དུར་

སང་གི་བག་ཆགས་སེམས་རྒྱུད་དུ་ཡྩོད་པར་གསུངས་ཀི། ཀུན་གཞི་ལ་ཡྩོད་པར་མ་

གསུངས་པས་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པར་གསལ་ལྩོ། །འྩོ་ན། 

རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པར། 

ཅིག་ཅར་རིགས་མི་མཐུན་སྐེ་ཡང་། །

ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་སེམས་གཅིག་གིས། །
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ནུས་པ་ཉམས་པར་བས་པའི་ཕིར། །

ཀུན་གཞི་ལས་གཞན་འབྱུང་བ་མིན། །

ཞེས་ཀུན་གཞི་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་རང་སེ་ཁ་ཅིག་གི་འདྩོད་པ་

འགྩོག་པའི་གཞུང་དུ་རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། འདི་ནི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ཞེས་དང་། འདིར་འཇུག་

ཤེས་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་སྒྲུབ་བཞེད་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། མཁས་གྲུབ་

ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀང་ཕྩོགས་སྔའི་འདྩོད་པ་འགྩོག་པའི་གཞུང་དུ་

གསལ་བར་གསུངས་པས་སྐྩོན་མེད་དྩོ། །

དེས་ན། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཕི་དྩོན་འགྩོག་པའི་སེམས་ཙམ་

ལ་ཡང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་འདྩོད་མི་འདྩོད་གཉིས་སང་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བམས་ཆྩོས་ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པའི་སེམས་ཙམ་པ་ལུང་གི་རེས་འབང་

པ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་དང་། ཚད་མ་སེ་

བདུན་གི་རེས་སུ་འབངས་པའི་སེམས་ཙམ་པ་རིགས་པའི་རེས་འབང་རྣམས་ཀིས་

ཀུན་གཞི་མི་འདྩོད་དེ། སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ལས། མདྩོར་ན་ཀུན་གཞི་ཁས་

བླངས་ན་སེ་བདུན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཤིན་ཏུ་མང་པྩོ་གཏན་ནས་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་བ་

ཡྩོད་པས། འདིར་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་ལ། གང་དག་སེ་བདུན་གི་སྐབས་སུ་ཀུན་

གཞི་ཁས་ལེན་པར་འདྩོད་པ་དེ་དག་ནི། རང་ཉིད་མ་རིག་པའི་དམུས་ལྩོང་དག་གང་

པྩོ་ཆེ་རྟྩོག་པར་བེད་པ་དང་ཆྩོས་མཚུངས་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཀུན་མཁེན་འཇུ་མི་ཕམ་པས། ཀུན་གཞི་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་གཙོ་
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བྩོ་ཡིན་པས། སེམས་ཙམ་མཚན་ཉིད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཀུན་གཞི་ཁས་བླང་དགྩོས་པ་

མ་ཟད། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོས་ཀང་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པར་གསུངས་སྩོ། །རང་

ལུགས་ལ་ཕི་དྩོན་མེད་པར་འདྩོད་པས་ཀུན་གཞི་འདྩོད་དགྩོས་པ་མེད་ཀང་། ཀུན་

གཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པས་ཕི་དྩོན་མེད་པ་ངེས་པར་ཁས་བླང་དགྩོས་ཏེ། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་

པར་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་འྩོང་ས་མེད་པའི་ཕིར།

དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་མདྩོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་གང་གི་

སྐབས་ལ་ཡང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་མི་བཞེད་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་དུ་ཀུན་གཞིའི་མིང་ཙམ་བྱུང་ཡང་། ཀུན་གཞི་དངྩོས་གནས་ལ་མི་བེད་པ་འྩོག་

ཏུ་འཆད། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས། དབུ་མ་སྙིང་པྩོར་ཀུན་གཞི་བཀག་པ་

དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་གཞག་བ་མིན་གཞུང་དུ་མི་

གསལ་ཡང་། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་བཞེད་པས་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པ་དགྩོངས་པ་རབ་

གསལ་དུ་གསུངས་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། སྐེ་འཆི་བེད་པའི་རྣམ་ཤེས་

ཡིད་ཤེས་ཡིན་པར་གསུངས་པས་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་དེ། ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་

རྣམས་ཀིས། ཀུན་གཞི་མེད་ན་སྐེ་འཆི་བེད་པའི་རྣམ་ཤེས་མི་རུང་སྙམ་དུ་བསམ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་སྩོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགས་པས། འཇུག་པ་ར་འགེལ་གི་སྐབས་སུ་རིགས་པ་མང་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཀུན་གཞི་

ཐ་སྙད་དུ་ཡང་བཀག་པས་སྩོབ་དཔྩོན་འདི་ཉིད་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པར་གསལ་ལྩོ། །

དེས་ན། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཡབ་སྲས་ལ་སྩོགས་པའི་

མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་དང་། ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ལ་སྩོགས་པའི་རྣལ་
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འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སྙད་དུའང་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར་ཀུན་གཞི་འགྩོག་ཚུལ།

རེ་བླ་མའི་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་མྩོ་ལྔ་ལས། ལག་མཐྩོང་ཆེ་ཆུང་

གཉིས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས་ཀུན་གཞི་འགྩོག་པའི་ཚུལ་དངྩོས་སུ་མ་གསུངས་

ཀང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་དང་། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་གཉིས་ལས་

རྒྱས་པར་གསུངས་ལ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས་ཀུན་གཞི་འགྩོག་པའི་

རིགས་པ་གཙོ་བྩོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པྩོ། ཞིག་པ་དངྩོས་

པྩོ་ཡིན་པས་ཀུན་གཞི་མི་འཐད་པ་དང་། གཉིས་པ། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པས་ཀུན་གཞི་མི་

འཐད་པ་དང་། གསུམ་པ། ཀུན་གཞི་གསུངས་པ་དྲང་དྩོན་ཡིན་པས་ཀུན་གཞི་མི་

འཐད་པ་སེ། རིགས་པ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་དགག་པའྩོ། །རིགས་པ་དང་པྩོ་ནི། དབུ་མ་

འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་རང་བཞིན་གི་དེ་མི་འགག་པ། །དེ་ཕིར་ཀུན་གཞི་མེད་ཀང་

འདི་ནུས་ཕིར། །ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རིང་ལྩོན་ལས་ཀང་། །འབས་བུ་ཡང་

དག་འབྱུང་བར་རིག་པར་གིས། །

ཞེས་པས་བསན་ཏེ། ལས་བསགས་ནས་དུས་ཡུན་རིང་དུ་ལྩོན་པ་ལས་ཀང་

རྣམ་སྨིན་གི་འབས་བུ་སྐེད་ལ། ལས་ནི་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་རང་གྲུབ་དུས་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པར་ཞིག་ཅིང་། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པས་དེ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མི་

འཐད་པས། ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་དགྩོས་སྩོ་སྙམ་དུ་

སེམས་ཙམ་པ་བསམ་པ་ཡིན་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཀང་དངྩོས་པྩོར་

འཇྩོག་ནུས་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འཇྩོག་ནུས་པས་
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ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་མི་ལེན་ནྩོ། །

མདྩོར་ན། རིགས་པ་དང་པྩོའི་དྩོན་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཆྩོས་ཅན། ཞིག་པ་

དངྩོས་པྩོར་མེད་པས་ལས་ཀི་རྟེན་ཀུན་གཞི་འཇྩོག་དགྩོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞིག་

པ་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འཇྩོག་པ་ཤིན་ཏུ་འཐད་པའི་

ཕིར། །ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འཇྩོག་པའི་ལུགས་འདི་ནི་རེ་བླ་མ་ཁྩོ་ནའི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ལེགས་བཤད་ཅིག་ཏུ་སང་བས་རྒྱས་པ་འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར།

རིགས་པ་གཉིས་པ་ནི། ཀུན་གཞི་འཇྩོག་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཕི་དྩོན་ཐ་

སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། དབུས་མཐའ་ལས།  དྩོན་དང་སེམས་ཅན་

བདག་རྣམ་རིག། སང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། །རབ་ཏུ་སྐེ་འྩོ་དེའི་དྩོན་མེད། །དེ་མེད་

པས་ན་དེ་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ན། ཕི་དྩོན་

མེད་པར་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་གཞི་ཁས་བླངས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། ཕི་

དྩོན་མེད་ཀང་དེར་སང་གི་རྣམ་ཤེས་སྐེ་བ་ཀུན་གཞིའི་སེང་གི་བག་ཆགས་སད་

སྩོབས་ཀིས་སྐེ་བར་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རིགས་པ་གསུམ་པ་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདྩོ་སེ་གཞན་

ཡང་ནི། །དྲང་དྩོན་ཉིད་དུ་ལུང་འདིས་གསལ་བར་བེད། །ཅེས་སེམས་ཙམ་དུ་

གསུངས་པ་དྲང་དྩོན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། རྣམ་རིག་པས་ངེས་དྩོན་དུ་ཁས་བླངས་

པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདྩོ་སེ་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་སྩོན་པ་སྩོགས་ཐམས་ཅད་དྲང་དྩོན་

དུ་གསུངས་ཏེ།

དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདྩོ་སེ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཇི་
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སྐད་དུ་དགྩོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་པའི་མདྩོ་ལས། བརྟགས་པ་དང་གཞན་གི་དབང་

དང་། །ཡྩོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེས་རང་བཞིན་གསུམ་བསན་པ་ལས། བརྟགས་པ་མེད་པ་

ཉིད་དང་། གཞན་གི་དབང་ཡྩོད་པ་ཉིད་དང་། དེ་བཞིན་དུ། ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ། །ས་བྩོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བྩོའི་རྒྱུན་ལྟར་འབབ། །བདག་ཏུ་རྟྩོག་པར་གྱུར་

ན་མི་རུང་ཞེས། །འདི་ནི་བིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། །

ཞེས་བ་བ་ལ་སྩོགས་པ་སེ། ཞེས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་སྩོན་པའི་དགྩོངས་འགེལ་

གི་མདྩོ་སྐབས་འདིར་དྲང་དྩོན་དུ་འགེལ་རྒྱུའི་མདྩོར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་འཇུག་པ་

རང་འགེལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མདྩོ་བརྩོད་པ་ལས་ཀང་། ཞེས་

པ་ནས། དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདྩོ་སེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀིས། ངེས་པའི་དྩོན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་དྲང་བའི་དྩོན་ཉིད་ཡིན་པར་

ལུང་འདིས་མངྩོན་པར་གསལ་བར་བས་ནས། ཞེས་པའི་བར་གིས། 

སྩོར་ཕྲེང་གི་མདྩོ་དང་། སྩོང་གསུམ་དར་གཡུག་གི་མདྩོ་ལས། རྟག་བརྟན་ཐེར་

ཟུག་གི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་ཡྩོད་པར་བསན་པ། ལང་གཤེགས་ཀི་མདྩོས་དྲང་དྩོན་

དུ་བསན་པར་གསུངས་པས། དགྩོངས་འགེལ་སྩོགས་ལས། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་

གསུངས་པ་ཡང་དྲང་དྩོན་དུ་འགྲུབ་སེ། དེ་གཉིས་དགྩོངས་གཞི་གཅིག་ལ་དགྩོངས་

ནས་གསུངས་པའི་དྲང་དྩོན་གི་མདྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། དགྩོངས་གཞི་གཅིག་

ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་པའི་དྲང་དྩོན་གི་མདྩོ་གཉིས་ལས་གཅིག་དྲང་དྩོན་དུ་ལུང་

གིས་བསན་ན། ཅིག་ཤྩོས་ཀང་དྲང་དྩོན་དུ་འགྲུབ་པའི་ཁབ་པའི་ཕིར། རྩོད་པའི་ཚེ། 

དེ་ལྟ་བུའི་མདྩོ་གཉིས་དགྩོངས་གཞི་གཅིག་ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་པ་གང་ཞིག། 
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ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་སན་པའི་མདྩོ་དེ་ཡང་དྲང་དྩོན་དུ་བསྒྲུབ་འདྩོད་ནས། རྟག་བརྟན་

ཐེག་ཟུག་གི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་ཡྩོད་པར་བསན་པའི་མདྩོ་དྲང་དྩོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་

ཕིར། ཞེས་རྒྱུ་མཚན་འགྩོད་པར་བེད་དྩོ། །དེ་གཉིས་དགྩོངས་གཞི་གཅིག་ཡིན་པ་

གང་གིས་ཤེས་ཤེ་ན། 

རྒྱན་སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་པའི་མདྩོ་ལས། 

ས་རྣམས་ས་ཚོགས་ཀུན་གཞི་སེ། །

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་དགེ་བའང་དེ། །

སྙིང་པྩོ་དེ་ལ་ཀུན་གཞིའི་སྒས། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་སྩོན་པར་མཛད། །

སྙིང་པྩོ་ཀུན་གཞིར་བསྒགས་པ་ཡང་། །

བླྩོ་ཞན་རྣམས་ཀིས་མི་ཤེས་སྩོ། །ཞེས་དང་། 

ལང་གཤེགས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་

པར་བསྒགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདུན་དང་བཅས་པ། ཞེས་དེ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་

གངས་སུ་གསུངས། དེ་ལ་མདྩོ་དང་པྩོའི་དྩོན་ནི་ཡུལ་ས་ཚོགས་པ་སྐེ་བར་བེད་པའི་

དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གི་ས་བྩོན་ནམ་བག་ཆགས་ཀུན་བསྩོ་བའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་ཏེ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དགེ་བ་དེ་ལའང་ཀུན་གཞི་ཞེས་བརྩོད་དེ། 

སྙིང་པྩོ་དེ་ལ་ཀུན་གཞིའི་མིང་གི་སྒས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྩོན་

པར་མཛད་པའི་ཕིར། སྙིང་པྩོ་ཀུན་གཞིར་བསྒགས་པ་སེམས་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་

པ་དེ་ཡང་། བླྩོ་ཞན་རྣམས་ཀིས་མི་ཤེས་སྩོ། །སྙིང་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དེ་ལ་དགེ་བ་ཞེས་
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ཅིའི་ཕིར་བརྩོད་ཅེ་ན། དགེ་བའི་སེམས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་

པའྩོ། །ས་རྣམས་ས་ཚོགས་ཀུན་གཞི་སེ། །ཞེས་པའི་ས་ནི་འགའ་ཞིག་ས་ལམ་གཉིས་

སུ་ཕེ་བའི་ས་དང་། ཁ་ཅིག་ས་བྩོན་དང་། གཞན་དག་ས་གཞི་ལ་འཇྩོག་པ་སྩོགས་ཀི་

འགེལ་ཚུལ་མང་ངྩོ་། །

མདྩོ་གཉིས་པ་ལང་གཤེགས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་ཀུན་གཞི་

རྣམ་པར་ཤེས་པར་བསྒགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདུན་དང་བཅས་པ། ཞེས་པའི་

དྩོན་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་དེ་ལ། ཀུན་གཞིར་བསྒགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚོགས་བདུན་དང་བཅས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་

ཕིར། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་སྩོན་པ་ནི། སྙིང་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་

པས། མདྩོ་འདི་གཉིས་ཀིས་སྩོང་ཉིད། ཀུན་གཞི་སྩོན་པའི་མདྩོའི་དགྩོངས་གཞིར་

བསན་པ་དང་།   

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་བིས་པ་བདག་

མེད་ལ་སྐྲག་པ་སང་བ་དང་། མུ་སེགས་བེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་

ཕིར། སྩོང་ཉིད་མཚན་མེད་སྨྩོན་མེད་ལ་སྩོགས་པའི། ཞེས་སྩོགས་ཀིས། མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པའི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་སྩོན་པ་ཡང་། སྩོང་པ་ཉིད་ལ་དགྩོངས་ནས་

གསུངས་པས། དེ་གཉིས་ཀི་དགྩོངས་གཞི་གཅིག་ཡིན་པར་གྲུབ་པའྩོ། །

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དེ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་ལན་དུ་

མར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་པ་ཡང་། དགྩོངས་གཞི་གཅིག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་

བསན་པ་ཡིན་གི། སྒས་ཟིན་དྩོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་བསན་པ་མིན་ཏེ། རྟག་
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བརྟན་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྩོ་ནི་རྟག་པ་དང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི་མི་རྟག་པར་

བསན་པས་ངྩོ་བྩོ་མི་གཅིག་པ་དང་། རྟག་བརྟན་སྙིང་པྩོ་གང་ལ་གསུངས་པའི་གདུལ་

བ་ནི། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་ཙམ་ཡང་སྩོན་པའི་སྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་རང་

གཞན་གི་སེ་པ་ཡིན་པ་དང་།

 ཀུན་གཞི་གང་ལ་གསུངས་པའི་གདུལ་བ་ནི། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་སྩོན་

པའི་སྩོད་དུ་མི་རུང་བའི་གདུལ་བ་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་པས། གང་ལ་གསུངས་པའི་

གདུལ་བ་མི་འདྲ་བ་དང་། སྙིང་པྩོ་བསན་པའི་དགྩོས་པ་ནི་རང་སེ་བདག་མེད་ལ་སྐྲག་

པ་སྩོང་བ་དང་། གཞན་སེ་བདག་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་རིམ་གིས་བདག་མེད་ལ་དྲང་བའི་

ཆེད་དང་། ཀུན་གཞི་བསན་པའི་དགྩོས་པ་ནི་གདུལ་བ་སེམས་ཙམ་པ་ལུང་གི་རེས་

འབང་རྣམས་ལ་དང་པྩོ་གཟུང་བ་ཕི་རྩོལ་བདེན་པར་མེད་པར་བསན་ནས། དེ་ནས་

རིམ་བཞིན་འཛིན་པ་བདེན་པར་མེད་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ལ་དྲང་བའི་ཆེད་

ཡིན་པས། གང་གི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་ཡང་མི་འདྲ་བའྩོ། །

དྩོན་བསྡུས་ན། མདྩོ་ལས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་པར་སྩོན་པ་ནི། དྲང་དྩོན་

དགྩོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དགྩོངས་གཞི། དགྩོས་པ། དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་གསུམ་གི་

སྩོ་ནས་དྲང་དྩོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། དགྩོངས་གཞི་ནི་སྩོང་ཉིད་དང་། དགྩོས་པ་སེམས་

ཙམ་ལུང་གི་རེས་འབང་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ལ་རིམ་གིས་དྲང་བའི་

ཆེད་དང་། དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་ཀུན་གཞི་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

ལུང་རིགས་དང་། གནྩོད་བེད་མཐར་ཐུག་པ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

འགྩོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་སྩོ། །
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དགེ་ལྡན་པ་རང་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་ཀང་། དཔལ་ས་སྐ་དང་། སྔ་

འགྱུར་རིང་མའི་མཁས་པ་དག་གིས་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་བཞེད་པ་ལ། 

མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་དུ། དེའི་ཕིར་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལུགས་ལ་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་

དང་། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་དག་ནི་ནང་འགལ་བའི་འཕྲེང་བ་བརྒྱུད་པར་ཟད་

དྩོ། །ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ལ་བསྩོམས་ཆེ་བའི་རིགས་པའི་གནྩོད་བེད་གསུངས་ལ། དེ་

དག་གིས་ནི་ཟླ་བས་འཇུག་པར་ཀུན་གཞི་དགག་པ་ནི། རས་སུ་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་

བས་པར་བཞེད་དྩོ། །དེ་འདྲ་བའི་བཞེད་པ་ནི་སྔར་ནས་བྱུང་བས། དེ་ལ་སྩོང་ཐུན་

ལས། ཟླ་བ་གགས་པ་དེ་འདྲའི་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པར་བཞེད་ཀི་དྩོན་དམ་

པར་ཡྩོད་པ་མི་བཞེད་ལ་མདྩོ་དེས་བདེན་པར་ཡྩོད་པའི་ཀུན་གཞི་བསན་པའི་ཆ་ནས་

དྲང་དྩོན་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན། གང་ཟག་ཉིད་ཡྩོད་ལ། ཕུང་པྩོ་འདི་དག་

འབའ་ཞིག་ཉིད་ཡྩོད་ཅེས། ཞེས་པས་ཀང་གང་ཟག་དང་ཕུང་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་

པར་གསུངས་པ་དྲང་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པར་སྨྲ་དགྩོས་ཏེ། ཀུན་གཞི་དང་དྲང་

དྩོན་དུ་བསན་ཚུལ་མཚུངས་པར་སྨྲས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །མཁས་གྲུབ་

རེས་སེ་བདུན་དུ་ཡང་། ཀུན་གཞི་འདྩོད་པ་ལ། ཤེས་པ་ལ་རྟྩོག་པ་དང་རྟྩོག་མེད་

གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས། གནྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཀང་འདིར་

ཡི་གེ་མང་དུ་དྩོགས་པས་མ་བིས་སྩོ། ། 

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་ཀུན་གཞི་འགྩོག་ཚུལ།

ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅུ་བདུན་པ་ལས། གལ་ཏེ་སྨིན་པའི་དུས་བར་དུ། །གནས་ན་
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ལས་དེ་རྟག་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་འགགས་ནས་འགགས་འགྱུར་པ། །ཇི་ལྟར་འབས་

བུ་བསྐེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་ལས་དང་དེའི་འབས་བུའི་བར་ཡུན་རིང་ཆྩོད་པའི་དགེ་

མི་དགེ་ལས་ལས་ཀང་། འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བ་ནི་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གྩོང་

འྩོག་ཐམས་ཅད་འདྩོད་ལ། འྩོན་ཀང་། ལས་དེ་ཡུན་རིང་ཆྩོད་པའི་འབས་བུའི་སྔ་

ལྩོགས་བར་དུ་གནས་ན་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། རྟག་པས་འབས་བུ་འབིན་པའི་དྩོན་བེད་

མི་ནུས་པས་ལས་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མི་འཐད་ཅིང་། ལས་བས་པའི་སྐད་ཅིག་

གཉིས་པར་ཞིག་ན་འབས་བུའི་སྔ་ལྩོགས་ཀི་བར་ལས་དེ་ཞིག་ནས་མེད་ལ། ཞིག་པ་

འདུས་བས་སུ་མི་རུང་བས་ལས་ལས་འབས་བུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཞེས་པའི་

དཀའ་གནད་ཀི་དྩོགས་འདྲི་དེར། 

རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ཀས་རང་རང་གིས་བླྩོ་གྩོས་ལ་གཞིགས་པའི་ལན་

འདེབས་པར་བེད་ལ། དང་པྩོ། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལས་གཞན་པའི་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁ་

ཅིག་གིས། བུ་ལྩོན་གི་དཔང་རྒྱ་དང་འདྲ་བའི་ལས་དགེ་སིག་གཉིས་ལས་དྩོན་གཞན་

པ། ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞེས་པ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་འདྩོད་པས་སྐྩོན་མེད་ཟེར།  

འདི་ཉིད་བེ་བག་སྨྲ་བའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་

ཀིས་བཤད་ལ། བུ་ལྩོན་གི་དཔང་རྒྱ་ཞེས་པ་ནི་བརྡ་རིང་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་བུ་ལྩོན་

གཡར་བའི་སྐབས་ཀི་དཔང་ཡིག་གམ་གཡར་འཛིན་གི་ཡི་གེ་ཞིག་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ། བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ལས་དགེ་སིག་གཉིས་ཀི་ཐྩོབ་པ་ཞེས་པ་ལས་

གཉིས་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཅིག་ལ་འདྩོད་པས་སྐྩོན་མེད་

ཟེར་རྩོ། །གསུམ་པ། མདྩོ་སེ་པ་དང་། བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག། ལས་ཀི་བག་ཆགས་
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བསྩོས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་ཁས་ལེན་པས་སྐྩོན་མེད་ཟེར། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་

གསལ་ལས། བཞི་པ་ལ་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཡང་མཛོད་འགེལ་གནས་དགུ་པ་དང་

བསྟུན་ན་མདྩོ་སེ་པ་དང་ཁ་ཆེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ཡང་འདྩོད་པ་ཡིན་པ་འདྲ། ཞེས་པའི་

བཞི་པ་ནི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བསྩོས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་ཁས་ལེན་པ་དེའྩོ། །

བཞི་པ། སེམས་ཙམ་པ་ལུང་གི་རེས་འབང་རྣམས་ཀིས། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་

དང་། རིགས་པའི་རེས་འབང་རྣམས་ཀིས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་

ཁས་ལེན་པས་སྐྩོན་མེད་ཟེར་རྩོ། །ལྔ་པ། གྩོང་གི་ལན་བཞི་པྩོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཀིས། ལས་ཞིག་པ་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པར་བསམས་ནས། ལས་

ཞིག་པ་འདུས་བས་སུ་འཇྩོག་མི་ཤེས་པས། ཆུད་མི་ཟ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཁས་ལེན་པ་

ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལ་ལུགས་མཆྩོག་དྲི་མ་མེད་པ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ལན་ཇི་ལྟར་

བཏབ་པའི་ཚུལ་ནི། 

ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདྩོ་ལས།

ཟད་པ་མེད་ཅེས་གང་སྨྲས་དང་། །

ལས་ཟད་ཅེས་ནི་གང་སྨྲས་པ། །

སྩོང་པའི་ཚུལ་དུ་ཟད་པ་མེད། །

ཐ་སྙད་དུ་ཚུལ་དུ་ཟད་པར་བསན། །

ཞེས་ལས་དྩོན་དམ་པར་ཟད་པ་མེད་ཅིང་། ཐ་སྙད་དུ་ཟད་པར་གསུངས་ལ། དེའི་

དྩོན་འཆད་པ་ལ་ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅུ་བདུན་པར། གང་ཕིར་ལས་ནི་སྐེ་བ་

མེད། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་དེའི་ཕིར། །གང་ཕིར་དེ་ནི་མ་སྐེས་པ། །དེ་ཕིར་ཆུད་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཟར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ལས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པས། ལས་རང་བཞིན་

གིས་སྐེ་བ་ཡང་མེད་ལ། དེའི་ཕིར་ལས་ཆུད་ཟ་བའི་སྐྩོན་མེད་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་

བཞིན་དུ་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་ཀང་། གང་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་དེ་མི་འགག་པ། །དེ་

ཕིར་ཀུན་གཞི་མེད་ཀང་འདི་ནུས་ཕིར། །ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རིང་ལྩོན་ལས་

ཀང་། །འབས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་རིག་པར་གིས། །ཞེས་ར་ཤེ་དང་མཐུན་པར་

གྩོང་གི་དྲི་བར་ལན་བཏབ་ནས་ཀུན་གཞི་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་མཐར་ཐུག་པ་

གསུངས་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་ལྟར་ན། ལས་ཞིག་པ་

དངྩོས་པྩོར་མི་འཐད་ལ། རང་བཞིན་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་འདྩོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་

བ་རང་གི་ལུགས་ལ། ལས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་མི་འགག་པ་ཡིན་ལ། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་མི་འགག་པ་ལས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ལར་དགེ་སིག་གི་

ལས་གཉིས་བས་པ་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་པྩོ་བསྐལ་པ་མང་པྩོ་ལྩོན་པ་ལས་

ཀང་།འབས་བུ་ཡང་དག་པ་སེ་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་མི་འཁྲུལ་བར་འབྱུང་བ་རིགས་པའི་

ཕིར། ཆུད་མི་ཟ་བདང་། ལས་ཀི་ཐྩོབ་པ་དང་། མཚན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དང་། ཀུན་གཞི་

རྣམ་ཤེས་སྩོགས་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པ་གང་ཡིན་བཏགས་

དྩོན་བཙལ་ནས་བཞག་དགྩོས་པ་འདུག་སྙམ་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར།

 མདྩོར་ན། ལས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སྐེ་འགག་མེད་པས། ལས་འབས་

ཀི་རྣམ་གཞག་ཡང་དག་པ་འཇྩོག་ཐུབ་པ་དེའི་ཕིར། ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་། ལས་ཀི་ཐྩོབ་

པ་དང་། མཚན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་སྩོགས་ཁས་བླང་མི་དགྩོས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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སྩོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པ་འདི་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་བཞེད་པའྩོ། །

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པར་བསན་པ།

གྩོང་དུ་བརྩོད་པ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་རིགས་པ་དུ་

མས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་པ་ལ་གནྩོད་བེད་བསན་པའི་སྩོ་ནས། ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་གསུངས་པའི་མདྩོ་རྣམས་དྩོན་གཞན་དུ་དྲང་དགྩོས་པའི་དྲང་དྩོན་དུ་གསུངས་

པས། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་བཞེད་དྩོ། །ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་བ་

བ་ཡྩོད་ན། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའམ་དེ་དག་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་སའི་བར་ཁབ་བེད་དུ་གནས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཙམ་ཞིག་ཡྩོད་

པས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་དགྩོས་ན། དེ་ཙམ་ནི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ཀས་

འདྩོད་པས་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་དགྩོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་

བའི་ཕིར།

 དེ་ལྟར་རེ་བཙུན་པའི་གྩོ་ལན་ལས། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཁས་མི་ལེན་

པའི་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་གསལ་རིག་ཁས་

མི་ལེན་པའི་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སུ་ཡང་མེད་ལ། དེ་ཀུན་གཞིར་འཇྩོག་ཅིང་། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་

རིགས་པ་འདི་ནི། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་

བར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཙམ་ཞིག་ཡྩོད་པས། 

ཀུན་གཞི་འཇྩོག་པར་བེད་པ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ཆེས་རྣྩོ་བ་ཞིག་འདུག་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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སྙམ།དེས་ན། རང་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་པ་ནི། ལུང་གི་རེས་འབང་

གི་སེམས་ཙམ་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ཏེ། རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་སུས་ཀང་ཀུན་གཞི་

ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར།

སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་ཀུན་མཁེན་མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་། དཔལ་ས་སྐའི་ཀུན་

མཁེན་གྩོ་རམས་པ་རྣམ་གཉིས་ཀིས། འཁྩོར་འདས་ཀི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་

འཇུག་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་གསལ་རིག་ཙམ་ལ་དགྩོངས་ནས། ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་

པར་བཞེད་ཀང་། སེམས་ཙམ་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངྩོ་

བྩོ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་ཤེས་བདུན་པ་ཡན་གར་བ་ཞིག་མི་འདྩོད་པ་རེ་བླ་མ་དང་འདྲ་ལ། 

རེ་བླ་མས་ཀང་། སེམས་ཙམ་གི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་

ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་ཤེས་བདུན་པ་ཡན་གར་བ་ཞིག་མེད་པས། ཀུན་གཞི་མེད་པར་

བཞེད་ཀི། འཁྩོར་འདས་ཀི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་

གསལ་རིག་ཙམ་ཞིག་ཡྩོད་པར་བཞེད་པས། ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་འདི་དག་ལ་ཐ་སྙད་

འཇྩོག་ཚུལ་ཙམ་ལས་དྩོན་ལ་འགལ་བ་ཡྩོད་པར་མི་སང་ངྩོ་། །

རྒྱུད་སེའི་སྐབས་ལའང་ཀུན་གཞི་མི་འདྩོད་པར་བསན་པ།

རེ་བླ་མས་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་ཊིཀྐར། རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་ཀང་ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་རྣམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཕྩོགས་གཉིས་ཡྩོད་

ལ། འདུས་པ་ར་བཤད་དང་། དེའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་

གཞུང་རྣམས་སུ་ཡང་ཕྩོགས་ཕི་མའི་ལུགས་སུ་བཞེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མདྩོ་སེ་

རྣམས་ལས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཕྩོགས་གཉིས་གསུངས་པ་མ་ཟད། གསང་སྔགས་
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ཀི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ལས་ཀང་། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་མེད་ཕྩོགས་གཉིས་གསུངས་པ་ལས། 

གསང་འདུས་ར་བཤད་དང་། དེའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་

གཞུང་རྣམས་སུ། ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པའི་ལུགས་སུ་བཞེད་པ་ཡིན་པས། རང་

ལུགས་ནི་མདྩོ་ཕྩོགས་མ་ཟད་སྔགས་ལུགས་ལ་ཡང་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །འྩོ་ན། བཤད་རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་ཕྲེང་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཀུན་གཞི་

ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་ཕྲེང་བར། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་

བཀུག་ནས་ནི། །བག་ཆགས་ནང་དུ་སྤྩོད་པར་བེད།། བག་ཆགས་ཀིས་ནི་རྣམ་ཤེས་

བཟུང་། །བག་ཆགས་དང་འདྲེས་རིམ་པ་ལས། ། རང་གིས་བག་ཆགས་བསྩོས་པ་

ཡིས། །དེ་རྣམས་ཟླ་མཚན་དུས་སུ་ནི། །མངལ་གི་ར་ལ་འཇུག་པ་ནི། །དེ་རེས་ཁུ་ཁག་

ཞུ་ཐི་ལི། །འདྲེས་པ་རུ་ནི་གྱུར་པ་དང་། །ཇི་ལྟར་ཆང་རྩོས་མྱྩོས་པ་བཞིན། །ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་ཤེས་བག་ཆགས་ལས། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར། ཞེས་ཀུན་

གཞི་དང་ཉྩོན་ཡིད་ཅེས་པའི་མིང་ཙམ་བྱུང་ཡང་། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་བསན་པ་མིན་

ཏེ། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་བཀུག་ནས་ནི། །

ཞེས་ཀུན་གཞི་བཀུག་ནས་བག་ཆགས་ཀི་ནང་དུ་སྤྩོད་པར་གསུངས་པའི་དྩོན།   

ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་བཟུང་བ་སེ་བསད་པའི་དྩོན་དུ།  རེ་བླ་

མས་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་ཊིཀྐར་གསུངས་པས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལས་

ལྩོགས་ཤིག་ན་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ།།ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་

ལ་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་བཞེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཁུངས་སུ་བེད་པ་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ནི།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། 
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ཇི་ལྟར་ཁབ་ལེན་དང་ཉེ་བས། །

ལགས་ནི་མྱུར་དུ་ཡྩོངས་སུ་འཁྩོར། །

དེ་ལ་སེམས་ནི་ཡྩོད་མིན་ཏེ། །

སེམས་དང་ལྡན་བཞིན་སང་བར་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི། །

བདེན་མིན་བདེན་པ་བཞིན་དུ་ནི། །

གང་ཚེ་འགྩོ་འྩོང་གཡྩོ་བར་འགྱུར། །

དེ་ཚེ་སྲིད་པ་འཛིན་པར་བེད། །

ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་ཤིང་། །

སེམས་ནི་མེད་ཀང་གཡྩོ་བར་འགྱུར། །

དེ་བཞིན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི། །

ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་གཡྩོ་བ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན།  རང་ལུགས་གཞུང་འདིས་ཀང་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་

པར་བསན་པ་མིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གི་གཞུང་འདིའི་གྩོང་དུ།  སང་བ་ཇི་

ལྟར་དེ་བཞིན་མིན། །རྣམ་ཤེས་བདག་མེད་ངྩོ་བྩོ་སེ། །རྟེན་གཞན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

མེད། །ཅེས་སྩོགས་ཀིས་ཕི་རྩོལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ། སེམས་

ཀང་རང་བཞིན་མེད་པར་བསན་པ་ལ། ། 

སེམས་ཙམ་པས།དེ་ལྟར་ན། སྐེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་འྩོང་བ་དང་། འདི་ནས་ཕི་

མར་འགྩོ་བའི་གཡྩོ་བའི་བ་བ་མི་འཐད་དྩོ་སྙམ་པའི་རྩོད་པ་ཁྩོང་ན་གནས་པའི་ལན་དུ། 
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ཁབ་ལེན་དང་ཉེ་བའི་ལགས་ལ་སེམས་མེད་ཀང་ཁབ་ལེན་གིས་སེམས་ཡྩོད་པ་ལྟར་

གཡྩོ་བ་བཞིན་དུ། གྩོམས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་ཀུན་གཞི་བདེན་པར་མེད་ཀང་ཡྩོད་

པ་ལྟར་འགྩོ་འྩོང་གི་གཡྩོ་བ་དང་བཅས་པར་སང་ངྩོ་། །ཞེས་བསན་པས་བག་ཆགས་

འཛིན་པའི་རྣམ་ཤེས་ལ་ཀུན་གཞི་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པར་གྲུབ་སེ། འདིར་

ཀུན་གཞི་བདེན་པར་མེད་ཀང་གཡྩོ་བའི་བ་བ་དང་བཅས་པ་བསན་ལ། སེམས་ཙམ་

པས་ཀུན་གཞི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འཇྩོག་པའི་ཕིར། དེས་ན། གསུང་རབ་རྣམས་ལས་

ཀུན་གཞི་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་བྱུང་ཚད། ཀུན་གཞི་མཚན་ཉིད་པ་ལ་འཇྩོག་པའི་ངེས་པ་

མེད་དེ། ཀུན་གཞི་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་ནི་སྐབས་འགར་སྩོང་ཉིད་དང་། སྐབས་འགར་

རྣམ་ཤེས་ཕྲ་མྩོ་དང་། སྐབས་འགར་ཀུན་གཞི་དངྩོས་གནས་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་དུ་

མ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གི་སྐབས་འདིར་ཀུན་གཞི་ཞེས་བྱུང་བ་ནི། 

བག་ཆགས་འཛིན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཕྲ་མྩོ་ལ་འཇྩོག་པ་རེ་བླ་མས་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་

རབ་གསལ་དང་། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་བཏུས་ཀི་ཊིཀྐ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས། སྩོང་ཐུན་དུ་རྒྱས་པར་གསུངས་སྩོ།།

ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་བདག་འདྩོད་ཚུལ།

ཀུན་གཞི་ལས་འཕྲྩོས་ཏེ་ཕི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་བདག་འདྩོད་

ཚུལ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ། དེ་ཡང་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་མ་བྩོན་པའི་སྔྩོན་དུ་མུ་སེགས་

པ་རྣམས་ཀིས། རང་ཅག་ཐམས་ཅད་ལ་ལན་སྐེས་སུ་ཡྩོད་པའི་ངའྩོ་སྙམ་པའི་

དམིགས་པའི་ངའམ་བདག་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡྩོད་མེད་ལ་དཔྱྩོད་འགྩོ་ཚུགས་ཤིང་། དེ་
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ལྟར་དཔྱད་པའི་མཐར་བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཕུང་པྩོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཇྩོག་མི་ཤེས་

པར། བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བའི་མཐར་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་

སྐེ་འཇིག་མེད་པའི་རྟག་པ་དང་། ཆ་ཤས་མེད་པའི་གཅིག་བུ། རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟྩོས་པ་

མེད་པའི་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ།

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

ཟ་པྩོ་རྟག་དངྩོས་བེད་པྩོ་མིན་པའི་བདག །

ཡྩོན་ཏན་བ་མེད་མུ་སེགས་རྣམས་ཀིས་བརྟགས། །

དེའི་དབེ་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ནས། །

མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ལུགས་ནི་ཐ་དད་འགྱུར། །

ཞེས་གང་ཟག་ནི་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོ་ཡིན་པས་ཟ་བ་པྩོ་

དང་། རྒྱུ་མིན་པས་རྣམ་འགྱུར་རམ་འབས་བུ་རྣམས་ཀི་བེད་པ་པྩོ་མིན་པ་དང་། རྡུལ་

མུན་སྙིང་སྩོབས་གསུམ་གི་ཡྩོན་ཏན་མེད་པ་དང་། དུས་སྔ་ཕི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་

པའི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་སྐེ་བའི་བ་བ་མེད་པའྩོ། །དེ་

ལྟར་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་གངས་ཅན་གིས་བདག་འདྩོད་པ་དང་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་

མི་མཐུན་པ་ཙམ་ལས། བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་འདྩོད་

པ་ལ་ནི་ཁད་པར་མེད་དྩོ། །རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས། ཐེག་དམན་གི་མདྩོ་

ལས། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟ་བརྩོད་པ་ལྟར། །དེ་

བཞིན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རྩོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའྩོ། །

ཞེས་གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པར་གསུངས་པས། ཕུང་པྩོ་ལས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་མི་འདྩོད་ཅིང་། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་གང་ཟག་བཏགས་

དྩོན་བཙལ་བའི་མཐར་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོའི་ངྩོས་ནས་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་

འཇུག་པར། ཕུང་པྩོ་ལས་གཞན་བདག་གྲུབ་མེད་པའི་ཕིར། བདག་ལྟའི་དམིགས་པ་

ཕུང་པྩོ་ཁྩོ་ནའྩོ། །

ཁ་ཅིག་བདག་ལྟའི་རྟེན་དུ་ཕུང་པྩོ་ནི། །ལྔ་ཆར་ཡང་འདྩོད་ཁ་ཅིག་སེམས་

གཅིག་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མང་བཀུར་བ་ཁ་ཅིག མདྩོ་ལས། བདག་གྩོ་

སྙམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་དེ་དག་ནི། ཉེར་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་འདི་

དག་ཁྩོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕུང་པྩོ་

ལྔ་ཆར་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདྩོད་པ་དང་། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདྩོ་སེ་

པ་ཁ་ཅིག ཕུང་པྩོའི་རྒྱུན་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདྩོད་པ་དང་། ཡང་མང་བཀུར་

བ་ཁ་ཅིག མདྩོ་ལས། བདག་ཉིད་ལེགས་པར་དུལ་བས་ནི། །མཁས་པས་མཐྩོ་རིས་

ཐྩོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བདག་འདུལ་བས་མཐྩོ་རིས་ཐྩོབ་པར་གསུངས་པ་དང་།

 ཡང་མདྩོ་གཞན་ལས། སེམས་འདུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་སེ། །སེམས་འདུལ་བ་ནི་

བདེ་བ་འདྲེན། །སེམས་འདུལ་བས་བདེ་བ་འདྲེན་པར་གསུངས་པས། སེམས་དང་

བདག་གཉིས་དྩོན་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས། སེམས་གཅིག་པུ་གང་ཟག་གི་མཚན་

གཞིར་འདྩོད་པ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཀང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་

གང་ཟག་ཏུ་བཞེད་དེ། 

རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། འདི་ལྟར་ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

བདག་གི་སྒ་དངྩོས་སུ་འདྩོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡང་སྲིད་པ་ལེན་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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པའི་ཕིར་བདག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ལུས་དང་དབང་པྩོའི་ཚོགས་དག་ལ་ཉེ་བར་འདྩོགས་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དཔེར་ན་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལ། །ཤིང་རྟ་ཞེས་ནི་དྲན་པ་

ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ནི་སེམས་ཅན་བརྩོད། །ཅེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ནི་ཕུང་པྩོ་ཉེ་བར་ལེན་པ་པྩོ་ཡིན་པས་

གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་ནི་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་ཉེ་བར་ལེན་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ཤིང་རྟ་ནི་རང་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་སྨྲའྩོ། །

ལུང་ནི། བདག་ཉིད་ལེགས་པར་འདུལ་བས་ནི། །ཞེས་སྩོགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཀུན་མཁེན་གིས་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོར། རང་སེ་དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་

ཁ་ཅིག སྐེ་བ་སྔ་ཕི་ལེན་མཁན་གི་བདག་སེམས་ལ་དངྩོས་སུ་འཇྩོག་ཅིང་། ལ་དང་

མི་ལུས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་བཀྩོད་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་གིས་འཇྩོག་པའི་ཕིར། ཕུང་པྩོའི་

བཀྩོད་པ་ཁད་པར་བ་དེ་བདག་ཏུ་སྨྲ་སེ། ཞེས་ལ་དང་མིའི་སྐེ་བ་ལེན་པའི་བདག་ནི་

ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་། ལ་དང་མི་ནི་རང་རང་གི་ལུས་ཀི་བཀྩོད་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་

ལ་འདྩོད་པར་གསུངས། ཡིག་ཆའི་རེས་འཇུག་ཁ་ཅིག་གིས་རང་རྒྱུད་པ་དེ་ནི་ལེགས་

ལྡན་འབེད་ཡིན་པར་གསུངས་ཀང་། འདི་དག་གིས་ཁུངས་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་སྩོ། །

སེམས་ཙམ་པས་བདག་འདྩོད་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཏེ། བམས་ཆྩོས་ཕི་མ་གསུམ་

དང་། ས་སེའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་སེམས་ཙམ་ལུང་གི་རེས་འབང་རྣམས་ཀིས། 

གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དང་། ཚད་མ་སེ་བདུན་ལ་སྩོགས་པའི་

རེས་སུ་འབངས་པའི་སེམས་ཙམ་རིགས་པའི་རེས་འབང་རྣམས་ཀིས། ཡིད་ཀི་རྣམ་
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ཤེས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདྩོད་པའྩོ། །དེ་ལྟར་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོའི་སེང་

ནས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདྩོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གང་ཟག་ཐ་སྙད་བཏགས་

པའི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་འཇྩོག་པ་ཤ་སག་ཏུ་སང་ངྩོ་། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་

རྣམས་ཀིས། གང་ཟག་གི་ངྩོ་བྩོ་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་མི་འཇྩོག་པར།  རང་གི་

གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་ཙམ་དང་། བརྡ་ཙམ་དུ་འཇྩོག་པ་ནི་གང་

ཟག་གི་ངྩོ་བྩོ་འཇྩོག་ལུགས་འཁྲུལ་བ་མེད་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཕི་ནང་གི་

བདག་འདྩོད་ཚུལ་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་ན། 

དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། 

སྐེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །

མེ་མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །

རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །

དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐེས་བུ་གང་། །

སྐེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕིར། །

ཡང་དག་མ་ཡིན་ཇི་ལྟར་བར། །

དེ་བཞིན་ཁམས་ནི་རེ་རེ་ཡང་། །

འདུས་ཕིར་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མིན། །

ཞེས་གསུངས་པས་བསན་ཏེ། སྐེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་མིན་

ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན། ཞེས་པས་རང་སེ་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་རེ་རེ་

གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདྩོད་པ་བཀག་པ་དང་། ཀུན་མིན་ན། ཞེས་པས་ཕུང་པྩོའི་
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ཚོགས་པ་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདྩོད་པའི་རང་སེ་ཡང་བཀག་དེ་ལས་གཞན་

པའི་སྐེས་བུ་གང་། ཞེས་པས་གཞན་སེ་བདག་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་འདྩོད་པ་

བཀག་ནས། རང་ལུགས་ཀི་བདག་འཇྩོག་ཚུལ་ནི། སྐེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་

ཕིར། །ཡང་དག་མ་ཡིན། ཞེས་པས་བསན་ཏེ། གཞན་སེ་ལྟར་བདག་གི་ངྩོ་བྩོ་བཏགས་

དྩོན་བཙལ་ནས་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་འདྩོད་པ་མིན་ཞིང་། 

རང་སེ་འྩོག་མ་ལྟར་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོའི་གསེབ་

ནས་གང་ཟག་འཇྩོག་པ་ཡང་མིན་པས། གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

གང་ཟག་ཅེས་བཏགས་ཙམ་དུ་འཇྩོག་པའི་ཕིར་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་བསན་ཏྩོ། །དེ་

བཞིན་ཁམས་ནི་རེ་རེ་ཡང་། །འདུས་ཕིར་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མིན། །ཞེས་པས་གདགས་

གཞི་ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་འཇྩོག་ཚུལ་ཡང་བསན་ཏེ། གང་ཟག་རང་གི་གདགས་གཞི་

ཕུང་པྩོ་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པས་དྩོན་དམ་པར་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། 

གདགས་གཞི་ཁམས་དྲུག་པྩོ་རེ་རེ་ཡང་རང་གི་ཆ་ཤས་འདུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པས། དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པ་མིན་ནྩོ་ཞེས་བསན་ཏྩོ། །

ཀུན་གཞིི་མི་བཞེད་པ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐུག་ཚུལ།

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་པའི་

གནད་ཀི་གཙོ་བྩོ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུའང་མི་བཞེད་པའི་

དབང་གིས་ཡིན་ཏེ། ཀུན་གཞི་བཞེད་པ་རྣམས་ཀིས་ངའྩོ་སྙམ་པའི་དམིགས་པའི་

བདག་དེ་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པ་འདུག་སྙམ་ནས། གང་ཟག་གི་

མཚན་གཞི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་བའི་མཐར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་འདྩོད་པ་དང་། 
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ཡང་ལས་ཞིག་པ་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་དངྩོས་པྩོར་རེད་དུ་མེད་པས་ལས་ཀི་

བག་ཆགས་བསྩོ་གཞིར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་འཇྩོག་པ་ཡིན་པས།

 རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་ལ། དེ་འདྲའི་བག་ཆགས་བསྩོ་གཞིར་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་དགྩོས་

པ་མིན་ཏེ། རྟྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ང་ཙམ་གི་སེང་དུ་བག་ཆགས་བསྩོ་

བའི་ཕིར། དེ་ཡང་། པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས། དེ་

ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་མི་འདྩོད་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ་ཐུག་

སེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པས་བཏགས་པའི་ང་ཙམ་ལས་ཀི་བག་ཆགས་

བསྩོ་བའི་གཞིར་འཇྩོག་ཐུབ། དེ་ཐུབ་ན་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་དྩོན་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །

སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་གཞུང་ནས་ཀུན་གཞི་བཞེད་པའི་ཚུལ།

ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྩོ་ཀྩོང་ཆེན་པས། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཀུན་

གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྣམ་གཞག་མཛད་མིན་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། ཀུན་མཁེན་

རང་ལུགས་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་བཞེད་པར་མངྩོན་ཏེ། སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་

མདྩོ་ཁུངས་སུ་མཛད་དེ། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དག་པ་མེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་སུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་མཁེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་མཛོད་ལས། ཀུན་གཞི་དག་པས་

ཆྩོས་ཀི་དབིངས། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དག་པས་མེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཡིད་

དག་པས་མཉམ་པ་ཉིད། ཉྩོན་ཡིད་དག་པས་སྩོ་སྩོར་རྟྩོག་པ། སྩོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་དག་

པས་བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། 
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སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་མདྩོ་ལས། ཀུན་གཞི་དབིངས་སུ་ནུབ་པ་ནི་ཆྩོས་ཀི་

དབིངས་སྩོ། །ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དག་པ་དབིངས་སུ་ནུབ་པ་ནི་མེ་ལྩོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་

ཤེས་སྩོ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དབིངས་སུ་ནུབ་པ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

སྩོ། །ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་དབིངས་སུ་ནུབ་པ་ནི་སྩོསྩོར་རྟྩོག་པའི་ཡེ་ཤེས་

སྩོ། །སྩོ་ལྔའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དབིངས་སུ་ནུབ་པ་ནི་བ་བ་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་ནི་ཀུན་གཞི་ཡིན་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་མ་ཡིན་པའི་ཞིབ་ཆ་དགྩོས་སྙམ་མྩོ། །

འཇུ་མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེས། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དང་

རང་རིག་གི་རྣམ་གཞག་འཐད་མི་འཐད་ཀི་གསལ་ཀ་མཛད་པ་མེད་ཀང་དྩོན་དམ་

པར་བཀག་པ་དང་ཐ་སྙད་དུ་བཀག་པ་མེད་པར་བཞེད་དེ། ཤེར་འགེལ་ཀེ་ཏ་ཀ་ལས། 

ལུགས་འདིར་ཐ་སྙད་དུའང་རང་རིག་དང་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་ཡང་། འདིར་ཐ་

སྙད་དུ་ནི་སྒྲུབ་པའང་མེད་ཀི་དྩོན་དམ་པར་ནི་བཀག་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས། གཞན་ཡང་། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་གནས་གྱུར་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་འདྩོད་

དགྩོས་པ་ཐེག་ཆེན་པ་སྤིའི་ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་བཞེད་དེ།

 མི་ཕམ་པ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལྟར་ན་

ཚོགས་བརྒྱད་གནས་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་འདྩོད་དགྩོས་པ་སྩོགས་ཀི་ཕིར་དུ་གཞུང་

ལུགས་འདི་ཐེག་ཆེན་སྤིའི་ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། འྩོ་ན། དབུ་

མ་འཇུག་པར་རང་རིག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་གསུངས་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་འགྩོག་
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པའི་རིགས་པ་གསུངས་པ་དེ་རྣམས། རང་རིག་དང་ཀུན་གཞི་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་

པའི་སེམས་ཙམ་ལ་འཇུག་གི་རང་རིག་དང་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་བཞེད་པ་ལ་མི་

འཇུག་པར་བཞེད་དེ། 

དབུ་མ་རྒྱན་གི་སྤི་དྩོན་དེ་ཉིད་ལས།  འྩོན་ཀང་། དེ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གཞིར་

གྱུར་པའི་གཞན་དབང་གི་ངྩོར་བདེན་པར་ནི་མ་གྲུབ་པས། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་བཀག་

པའང་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། རང་རིག་དང་ཀུན་གཞི་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་འདི་

ཀུན་སེམས་ཙམ་པ་རང་རིག་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པ་ལ་འཇུག་གི་ཀུན་གཞི་དང་རང་

རིག་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ལུགས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འཇུག་པར་ཤེས་པར་

བ་སེ། ཞེས་གསུངས། 

དེས་ན་ཀུན་མཁེན་མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེས་ཐ་སྙད་དུ་ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་

བཞེད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལྩོ། །འྩོ་ན། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པ་

ཡིན་ཞེ་ན། ཐྩོག་མ་མེད་པ་ནས་བག་ཆགས་འཛིན་ཅིང་། བར་དུ་ཆད་པ་མེད་པར་

བརྒྱུད་དེ་འྩོང་བ་བེ་བག་མ་ཕེ་བའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་གསལ་རིག་ཙམ་ལ། ཀུན་

གཞི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ།

དབུ་མ་རྒྱན་གི་སྤི་དྩོན་ལས། བེ་བག་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་ཤེས་ཕྩོགས་མ་བཅད་པའི་

ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཙམ། ཐྩོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཀི་བག་ཆགས་འཛིན་པའི་

སེམས་ཤིག་ཡྩོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པ་མ་ཟད། ཡྩོད་དགྩོས་པར་རིགས་པས་གྲུབ་

པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་གཞུང་དུ་ཡང་ཀུན་གཞི་བཞེད་

པ་ཚིག་ཟིན་ལ་གསལ་བར་མ་སང་ཡང་། འདྩོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་རིགས་པའི་
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གནྩོད་པ་མེད་པར་ཡང་བཞེད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། བདག་ཅག་ནི་མཁན་པྩོ་འདི་ཉིད་

ཚོགས་བརྒྱད་འདྩོད་དྩོ་ཞེས་འདྩོད་ལ། དེར་དངྩོས་སུ་དབྱུག་པ་སྩོགས་ཀི་གནྩོད་པ་

མ་བྱུང་ན་རིགས་པའི་གནྩོད་པ་ནི་མི་འབྱུང་བར་སེམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། གསུང་

འབབ་ལ་གཞིགས་ན་ཞི་བ་འཚོ་ནི། ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཙམ་པ་

དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བའི་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས། ཀུན་གཞི་ཁས་

ལེན་དགྩོས་པ་ནི། ཀུན་གཞི་སེམས་ཙམ་གི་གྲུབ་མཐའི་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཡིན་པའི་གནད་

ཀིས་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་ནས་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པའི་ཚུལ།

ཀརྨ་སྐུ་ཕྲེང་བརྒྱད་པ་མི་བསྐྩོད་རྡྩོ་རེ་མཆྩོག་གི་བཞེད་པ་ནི། ལང་གཤེགས་

སྩོགས་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་བག་ཆགས་མཐའ་ཡས་པའི་བསྩོ་གཞིར་

གསུངས་པ་ནི། དགྩོས་པ་གདུལ་བ་ཁ་ཅིག་གི་བླྩོ་ངྩོ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཡྩོད་པར་བསན་པ་

ཙམ་དང་། དགྩོངས་གཞི་སྩོང་པ་ཁྩོ་ན་ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་པར་བཞེད་དེ། དེ་

ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་འཇུག་འགེལ་དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། ལང་

གཤེགས་སྩོགས་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཆྩོས་མཐའ་ཡས་པའི་ནུས་

པའི་ཁད་པར་གི་བསྩོ་གཞི་ས་བྩོན་ཐམས་ཅད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལས་རླབས་ལྟར་དངྩོས་པྩོ་

ཐམས་ཅད་སྐེ་བའི་རྒྱུ་གསུངས་པ་དེ། ཅི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ཞིག་གམ་ཞེ་

ན། གང་ཟག་ཁ་ཅིག་ཞེན་པའི་བླྩོ་ངྩོ་དེར་ལྟྩོས་ནས། དེར་མྩོས་པར་བེད་པ་ཙམ་ཞིག་

ཡྩོད་པ་ལ་བསམས་ནས་དེ་ངྩོར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་མིན་པས་དགྩོས་པ་དེ་སྐད་དུ་བསན་པས་གདུལ་བ་ལ་དེ་ཡྩོད་པ་ཉིད་དུ་
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བསན་པའི་ཕིར། དགྩོས་པ་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་ན་དེའི་དགྩོངས་གཞི་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

སྩོང་ཉིད་ཁྩོ་ན་ལ་དགྩོངས་ཏེ་ཀུན་གཞི་ཞེས་པའི་དངྩོས་པྩོ་བ་ཞིག་ཡྩོད་པའི་སྐད་དུ་

བསན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་གདུལ་བ་འགའ་ཞིག་བསན་པ་ལ་རིམ་གིས་

འཇུག་པའི་ཕིར་དུ་ཀུན་གཞི་ལ་སྩོགས་པ་གསུངས་པར་བཞེད་དེ། དགས་བརྒྱུད་

གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། དེ་དག་བསན་པ་ལ་རིམ་གི་འཇུག་ཆེད་དུ། ཀུན་གཞི་སྩོགས་

སྒས་ཟིན་ལྟར་ཡྩོད་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། སྙིང་པྩོ་དྲང་དྩོན་དུ་བསན་པས་

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀང་དྲང་དྩོན་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས། འཇུག་

འགེལ་སྩོགས་ལས་ཀུན་གཞི་འགྩོག་པར་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། 

ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་འགྩོག་པར་བཞེད་དྩོ། །

ས་སྐ་པའི་གཞུང་ནས་ཀུན་གཞི་བཞེད་པའི་ཚུལ།

དཔལ་ས་སྐ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལའང་ཀུན་

གཞི་ཡྩོད་པར་བཞེད་དེ། བཅྩོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གིས། ར་ཤེའི་འགེལ་པ་རྒྱན་གི་

མེ་ཏྩོག་ལས། སྩོབ་དཔྩོན་ནི་ཀུན་གཞི་བཞེད་དེ། སེམས་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་ཁབ་

ལེན་དང་ཉེ་བས། །ལགས་ནི་མྱུར་དུ་ཡྩོངས་སུ་འཁྩོར། །དེ་ལ་སེམས་ནི་ཡྩོད་མིན་

ཏེ། །སེམས་དང་ལྡན་བཞིན་སང་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་

ནི། །བདེན་མིན་བདེན་པ་བཞིན་དུ་ནི། །གང་ཚེ་འགྩོ་འྩོང་གཡྩོ་བར་འགྱུར། །དེ་ཚེ་

སྲིད་པ་འཛིན་པར་བེད། །ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་ཤིང་། །སེམས་ནི་མེད་ཀང་གཡྩོ་བར་

འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི། །ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་གཡྩོ་བ་ཡིན། །ཞེས་

དང་། 
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ཆྩོས་དབིངས་བསྩོད་པ་ལས། ས་བྩོན་འགྱུར་པ་ཁམས་དེ་ཉིད། །ཆྩོས་རྣམས་

ཀུན་གི་རྟེན་དུ་འདྩོད། །རིམ་གིས་སྦྱངས་པ་གྱུར་པ་ལས། །སངས་རྒྱས་གྩོ་འཕང་

འཐྩོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། ཁམས་དང་ཀུན་གཞི་གཉིས་གཅིག་

ཏུ། རྒྱུད་བླ་མ་དང་། ཐེག་བསྡུས་དང་། སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་པ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་

པའི་མདྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ནས་བཤད་པའི་ཕིར་རྩོ། །སྩོབ་དཔྩོན་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་

གསུང་རབ་ནས་འབྱུང་བ་བཀག་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི། དྩོན་དམ་དུ་བཀག་པ་ཡིན་གི་

དྩོན་དམ་དུ་དཀག་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་མི་འདྩོད་ན་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་གིས་འཁྩོར་

འདས་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྩོབ་དུའང་མི་འདྩོད་པས་ཆད་ལྟ་ཆེན་པྩོར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། བཅྩོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གི་ནི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དང་སྐེ་འགག་ལན་ཅིག་ཏུ་བེད་པའི་ས་བྩོན་དེ་ཉིད་ཀུན་གཞིར་འཇྩོག་པ་ལྟ་བུར་

མངྩོན་ནྩོ། །

ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པའི་བཞེད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་

ཁས་ལེན་དགྩོས་པར་འདྩོད་དེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདྩོ་ལས་ཀུན་གཞི་

གསུངས་པ་དང་། དེ་ཡང་དགྩོས་པ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་རྟྩོགས་པའི་ཐབས་སུ། ཐ་སྙད་

བདེན་པ་གསུངས་པ་ཡིན་པ་ནི་ཟླ་བས་འཇུག་འགེལ་དུ་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

གསུངས། འྩོ་ན། རང་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞིའི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་ཅེ་ན། སེམས་ཅན་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་

རིག་ཙམ་གི་ངྩོ་བྩོ་འདི་ཉིད་ཀུན་གཞི་ཡིན་པར་འདྩོད་པས། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་

ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པ་སེ་ཚོགས་དྲུག་གང་ཡང་མིན་པའི་ཀུན་གཞི་འདྩོད་པ་མིན་
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ནྩོ། །དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཀུན་གཞི་ཞེས་བརྩོད་ཅེ་ན། དགེ་མི་དགེའི་རིས་སམ་ཡུལ་དྲུག་

གི་ཕྩོགས་སུ་མ་ཆད་པར་ཀུན་ལ་འཇུག་པས་ཀུན་དང་། རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པའི་

བ་བེད་རུང་བའི་ཆ་ནས་གཞི་སེ། དེས་ན་ཀུན་གཞི་ཞེས་བརྩོད་དེ། 

དབུ་མ་ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། ཚོགས་དྲུག་ལས་ཐ་དད་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་གི། 

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་རིག་ཙམ་གི་ངྩོ་བྩོ་སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་

བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ཡྩོད་པ་འདི་ཉིད། དགེ་མི་དགེའི་རིས་སམ་ཡུལ་དྲུག་གི་

ཕྩོགས་སུ་མ་ཆད་པར་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པས། བ་བེད་རུང་བའི་ཆ་ནས་ཀུན་

གཞིར་འཇྩོག །ཅེས་གསུངས། གཞན་ཡང་། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཐ་སྙད་དུ་ཀུན་

གཞི་ཁས་ལེན་དགྩོས་ཏེ། མདྩོ་ལས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཡང་དྩོན་དམ་བདེན་པ་

རྟྩོགས་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་ཐ་སྙད་བདེན་པ་ཡིན་པར་སྩོབ་དཔྩོན་འདི་ཉིད་ཀིས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། ཆེས་ཐྩོག་མ་ཁྩོ་ནར་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་

སྩོགས་པ་བསན་པས་ནི། མུ་སེགས་ཀི་ལུགས་བསལ་ནས་དེ་དག་གི་དྩོན་ཆེན་པྩོ་

འདྲེན་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕི་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དྩོན་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་རིག་པ་

རྣམས་རང་ཉིད་ཀིས་དེ་དག་སྩོང་བར་འགྱུར་བས། ཡྩོན་ཏན་ཁྩོ་ན་འབྱུང་གི་སྐྩོན་ནི་

མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པས། དབུ་མ་འཇུག་པ་

ར་འགེལ་དུ་ཀུན་གཞི་དྲང་དྩོན་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་

ཡྩོད་པར་འདྩོད་ཅིང་། དེ་ཡང་ལང་གཤེགས་སྩོགས་ལས་གསུངས་པའི་ཀུན་གཞི་

ཙམ་ཞིག་དྲང་དྩོན་དུ་བསན་པ་ཡིན་གི། སེམས་ཙམ་གི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དྲང་དྩོན་དུ་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདིའི་དྲང་དྩོན་ནི་བརྩོད་བ་དྩོན་གི་དྲང་དྩོན་

ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ལ་འཇྩོག་པ་གང་ཞིག སེམས་ཙམ་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞི་

བདེན་གྲུབ་མེད་པའི་ཕིར། 

རེ་བླ་མས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ། ཀུན་གཞི་དྲང་དྩོན་དུ་གསུངས་པས་ཀུན་གཞི་

མེད་པར་བཞེད་ལ། དེ་ཡང་དྲང་དྩོན་ནི་དྩོན་དམ་ལ་ངེས་དྩོན་དང་། ཀུན་རྩོབ་ལ་དྲང་

དྩོན་དུ་འཇྩོག་པའི་བརྩོད་བ་དྩོན་གི་དྲང་དྩོན་མིན་གི། ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བ་

ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་དངྩོས་ཟིན་ཙམ་གི་དྩོན་ཕ་མ་བསད་བ་ཞེས་པ། ལས་ཉྩོན་

གཉིས་སང་བ་ཡིན་པའི་དྩོན་དུ་དྲང་དགྩོས་པའི་དྲང་དྩོན་ཡིན་པ་བཞིན། ཀུན་གཞི་

ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ཡང་དངྩོས་ཟིན་གི་དྩོན་གཞན་དུ་དྲང་དགྩོས་པའི་དྲང་དྩོན་ཡིན་

པས། ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པར་བཞེད་དྩོ། །ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པས་སྐབས་

འདིར་ཀུན་གཞི་དྲང་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་བརྩོད་བ་དྩོན་གི་དྲང་དྩོན་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་

ཡིན་པས་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པའྩོ། །

འྩོ་ན། དབུ་མ་འཇུག་པར་ཀུན་གཞི་དྲང་དྩོན་དུ་གསུངས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་

ན། དང་པྩོ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་མ་ནུས་པ་ལ་ཀུན་གཞི་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 

ཕིས་གནས་ལུགས་ཀི་དྩོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བས་དྲང་དྩོན་ནྩོ། །འདི་ནི་ཀུན་རྩོབ་

བདེན་པ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་རྟྩོགས་པའི་ཐབས་སུ་བསན་པས་དྲང་དྩོན་ནྩོ། །དེས་ན། 

དྲང་དྩོན་ལ་གཉིས་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །གཞན་ཡང་། ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། འཕགས་པ་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གསུངས་པས་ཀང་ཁས་ལེན་དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་

འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་ཁབ་ལེན་དང་ཉེ་བས། །ལགས་ནི་མྱུར་དུ་ཡྩོངས་སུ་འཁྩོར། །དེ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ལ་སེམས་ནི་ཡྩོད་མིན་ཏེ། །སེམས་དང་ལྡན་བཞིན་སང་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཀུན་

གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི། །བདེན་མིན་བདེན་པ་བཞིན་དུ་ནི། །གང་ཚེ་འགྩོ་འདི་གཡྩོ་བར་

འགྱུར། །དེ་ཚེ་སྲིད་པ་འཛིན་པར་བེད། །ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་ཤིང་། །སེམས་ནི་མེད་

ཀང་གཡྩོ་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི། །ལུས་ལ་བརྟེན་ནས་གཡྩོ་

བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། ། 

ཉྩོན་ཡིད་ཡྩོད་པར་སྩོན་པའི་མདྩོ་དྲང་དྩོན་དུ་འགེལ་ཚུལ།

མདྩོ་སེ་དགྩོངས་འགེལ་ལས། རེས་འགའ་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འདི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་དང་ལན་ཅིག་འཇུག་སེ་ཡིད་དང་། རེས་འགའ་ནི་གཉིས་དང་

སེ་ཡིད་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ངྩོ་། །རེས་འགའ་ནི་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་བདུན་ག་དང་ལན་ཅིག་འཇུག་སེ། ཞེས་དང་། 

གསེར་འྩོད་དམ་པ་ལས། ཀུན་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཡིད་སྦྱངས་པས་ནི་ལྩོངས་

སྤྩོད་རྩོགས་པའི་སྐུ་ཐྩོབ་བྩོ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། རྒྱན་སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་པ་དང་། 

ལང་གཤེགས་སྩོགས་ལས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་བསན་པས། ལུང་གི་རེས་འབང་

སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཉྩོན་ཡིད་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཉྩོན་ཡིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

ནི། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་ཅིང་། དམིགས་པ་ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་

ནས་རྣམ་པ་གང་ཟག་བདག་ཏུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནྩོ། །

ཉྩོན་ཡིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དྲུག་སེ། རེ་བླ་མའི་ཀུན་གཞི་ར་བ་ལས། ཉྩོན་

མྩོངས་ཅན་གི་ཡིད་མེད་ན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་མ་རིག་དང་། །ལྔ་པྩོ་དག་དང་འདྲ་བ་

དང་། །སྙྩོམས་པར་འཇུག་པའི་བེ་བག་དང་། །ངེས་ཚིག་མེད་པའི་སྐྩོན་དུ་
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འགྱུར། །འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྐེས་པའི་རྒྱུན། །ངར་འཛིན་མེད་པའི་སྐྩོན་དུ་

འགྱུར། །ངར་འཛིན་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འཐད་ཕིར། །ཉྩོན་ཡིད་ཡྩོད་

པར་ཤེས་པར་བ། །

ཞེས་ཉྩོན་ཡིད་མེད་ན། མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ལྔ་པྩོ་

དག་དང་མི་འདྲ་བའི་སྐྩོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྙྩོམས་འཇུག་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་མེད་

པར་འགྱུར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པར་སྐེས་པའི་གང་ཟག་ལ་ངར་འཛིན་མེད་པའི་

སྐྩོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། རྟག་ཏུ་ངར་སེམས་པའི་ཡིད་དྩོ་ཞེས་པའི་ངེས་ཚིག་མེད་པའི་

སྐྩོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ངར་འཛིན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ་

ཞེས་ཉྩོན་ཡིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དྲུག་གསུངས་པའྩོ། །འདི་དག་རྒྱས་པར་རེ་བླ་མའི་

ཀུན་གཞི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ་གསུངས་པས་དེ་ལས་ཤེས་དགྩོས་སྩོ། །

གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་མདྩོ་དེ་དག་གིས་ཉྩོན་ཡིད་ཡྩོད་པར་བསན་མྩོད་ཀང་། དེ་

དག་ནི་གདུལ་བ་སེམས་ཙམ་པ་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་དུ་བསན་པའི་དྲང་དྩོན་

དགྩོངས་པ་ཅན་ཡིན་པས། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འདིར་ཉྩོན་ཡིད་ཡྩོད་པར་མི་

བཞེད་དྩོ། །འྩོ་ན། རྒྱུད་རྡྩོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་གསུངས་

པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དྩོན་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བག་ཆགས་ལ་ཉྩོན་ཡིད་ཀི་

མིང་དུ་བཏགས་ནས་གསུངས་པར། རེ་བླ་མས། ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་

ཊིཀྐ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

ཉྩོན་ཡིད་བཞེད་པའི་མཁས་པ་གཞན་གི་ལུགས།

སྔར་འགྱུར་རིང་མའི་ཀུན་མཁེན་མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེའི་བཞེད་པ་ནི། དབུ་མ་པའི་
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ལུགས་ལའང་ཀུན་གཞི་དང་ཉྩོན་ཡིད་གཉིས་ཀ་ཐ་སྙད་དུ་བཞེད་དེ། དེ་ཉིད་ཀིས་

མཛད་པའི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལ་བདག་ཅག་ནི་མཁན་པྩོ་འདི་ཉིད་

ཚོགས་བརྒྱད་ཀང་བཞེད་དྩོ་ཞེས་འདྩོད་ལ། ཞེས་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོས་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བརྒྱད་དུ་བཞེད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཀུན་གཞི་ནི་སེམས་ཙམ་གི་གྲུབ་མཐའི་སྙིང་པྩོ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ཅིང་། དེ་གྲུབ་ན་ཉྩོན་ཡིད་ཀང་ཡྩོད་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པས་ཚོགས་བརྒྱད་འདྩོད་

དགྩོས་ལ། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། འཇུག་པར་གསུངས་པའི་

ཀུན་གཞི་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་ནི། ཀུན་གཞི་བདེན་གྲུབ་འགྩོག་པ་ཡིན་

པས་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་མི་གནྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། །

དཔལ་ས་སྐ་བའི་ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པས་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་

ལའང་ཐ་སྙད་དུ་ཉྩོན་ཡིད་ཡྩོད་པར་བཞེད་ཀང་། སེམས་ཙམ་གི་འདྩོད་པ་ལྟར་ཉྩོན་

ཡིད་མི་འདྩོད་པས། ཉྩོན་ཡིད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་སྙམ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གསལ་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་དམིགས་པ་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའྩོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་ངར་

འཛིན་ལན་སྐེས་སུ་སྩོང་བའི་ཆ་ལ། ཉྩོན་ཡིད་དུ་འཇྩོག་པས་རྣམ་ཤེས་དྲུག་པ་ལས་

ལྩོགས་སུ་མི་འདྩོད་དེ། ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། དེ་ཉིད་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའྩོ་སྙམ་

དུ་འཛིན་པ་ངར་འཛིན་ལན་སྐེས་སུ་སྩོང་བའི་ཆ་ནི་ཉྩོན་ཡིད་དུ་འཇྩོགཅེས་གསུངས་

པའི་ཕིར།
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དབུ་མའི་དཀའ་གནད་གཉིས་པ་རང་རིག་མི་བཞེད་པའི་ཚུལ། 

མདྩོ་སེམས་གཉིས་ཀིས་རང་རིག་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ།

རང་རིག་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་པའིཕྩོགས་ནི། མདྩོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ། 

རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་ཡིན། ལང་གཤེགས་ཀི་མདྩོ་ལ་

སྩོགས་པ་ནས། རང་རིག་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཀང་། རང་རིག་

ཡྩོད་པར་སྩོན་པའི་མདྩོ་ནི་མེད་ཚོད་དུ་སང་སེ། གལ་ཏེ་ཡྩོད་ན་རང་རིག་འདྩོད་པ་

རྣམས་ཀི་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་མདྩོ་ལུང་ཁུངས་སུ་བེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར།  རང་

རིག་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རིག་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་

འབེད་ཀིིས་རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས་གསུངས་ཚུལ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོས་བདེན་གཉིས་

རང་འགེལ་ལས་གསུངས་ཚུལ། ཟླ་བ་གགས་པས་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་གསུངས་

ཚུལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་ལས་གསུངས་ཚུལ། ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་

གགས་གཉིས་ཀིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྩོ། ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀིས་ཕྩོགས་སྔའི་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་དང་རིགས་པ་ཇི་ལྟར་བཀྩོད་པ་ནི། 

རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཁེད་འདི་སྐད་ཅེས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་སང་

བར་སྐེ་སེ། རང་དུ་སང་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་དུ་སང་བའི་ཕི་རྩོལ་གི་ཡུལ་

གི་རྣམ་པར་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་དུ་སང་བའི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་གསལ་རིག་གི་ཆ་ལ་རང་དུ་སང་བ་འཛིན་རྣམ་དང་། 

ཡུལ་དུ་སང་བ་གཟུང་རྣམ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། དཔེར་ན། ཤེལ་གི་ནྩོར་བུ་བཞིན་ནྩོ། །
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དེ་ཡང་རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རང་དུ་སང་བ་དང་།ཡུལ་དུ་

སང་བ་ཞེས་བ་བའི་ངྩོ་བྩོ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། རང་གི་ངྩོ་བྩོར་གནས་པའི་ཕིར་དང་། 

གཞན་ལྟ་བུར་སྐེས་པའི་ཕིར། ཤེལ་གི་ནྩོར་བུ་བཞིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཤེལ་གི་ནྩོར་

བུའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལས་ནི་རང་གསལ་ལ། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཉེ་བར་གཞག་པའི་ཁད་

པར་ལས་ནི། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པར་སང་བ་མཚོན་དུ་རུང་ངྩོ་། །ཞེས་ཤེལ་གི་ནྩོར་

བུ་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་གསལ་བ་དང་། གཞན་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་གསལ་བའི་

ངྩོ་བྩོར་སྐེས་པ་བཞིན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་སང་བ་དང་། 

གཞན་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་སང་བའི་ངྩོ་བྩོར་ལན་ཅིག་ཏུ་སྐེས་པས། སྔ་མ་རང་སང་

བ་ནི་རང་རིག་ཡིན་ནྩོ། །

གཉིས་པ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོའི་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། ཤེས་པ་ནི་གཉིས་

ཀིས་དབེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་རིག་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མེད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་

གི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མི་རིག་པའི་ཕིར། ཞེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་སང་བའི་

གཉིས་སང་གིས་དབེན་པ་སེ་གཉིས་སང་དང་བལ་བའི་རང་རིག་གིས་ཤེས་པ་རང་གི་

ངྩོ་བྩོ་རིག་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་མེད་པ་དེ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། 

རང་རིག་པའི་རང་རིག་མེད་ན་དེ་མི་རིག་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཕྩོགས་སྔ་མ་

མདྩོ་སེ་པའི་རང་རིག་འདྩོད་ཚུལ་གསུངས་སྩོ། །

གསུམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། འཇུག་པ་རང་གེལ་དུ་བཀྩོད་པའི་

ཕྩོགས་སྔའི་རང་རིག་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། འདིར་ཁ་ཅིག་མདྩོ་སེ་པའི་ཕྩོགས་

ཁས་བླངས་ནས་རང་རིག་པ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་མེ་ནི་སྐེས་པ་ཉིད་ན་རང་
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གི་བདག་ཉིད་དང་། བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་དག་གཉིས་སུ་མི་འཇུག་པར་ཅིག་ཅར་

གསལ་བར་བེད་ལ། སྒས་ཀང་རང་གི་བདག་ཉིད་དང་དྩོན་སྩོན་པར་བེད་པ་དེ་བཞིན་

དུ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཉེ་བར་སྐེ་བ་ཉིད་ན་གཉིས་སུ་མི་འཇུག་པར་རང་གི་བདག་

ཉིད་དང་།ཡུལ་སྩོ་སྩོར་ཡང་དག་པར་རིག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་རང་རིག་

པ་ཞེས་བ་བ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མར་མེ་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་གི་བདག་

ཉིད་གསལ་བའི་ངྩོ་བྩོར་དང་། གཞན་གསལ་བའི་ངྩོ་བྩོར་ཅིག་ཅར་འཇུག་པ་དང་། དེ་

བཞིན་བུམ་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་ཡང་རང་ཉིད་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་གི་

བདག་ཉིད་རྩོད་བེད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་། གཞན་བུམ་པ་བརྩོད་པའི་ངྩོ་བྩོར་ཅིག་ཅར་གྲུབ་

པ་དེ་ཞིན་དུ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེས་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་གསལ་བ་དང་གཞན་གསལ་

བའི་ངྩོ་བྩོར་ཅིག་ཅར་གྲུབ་པས། གཞན་གསལ་བ་གཟུང་རྣམ་དང་། རང་གསལ་བ་

འཛིན་རྣམ་རང་རིག་ཡིནནྩོ། །ཞེས་དཔེ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་ཕྩོགས་སྔའི་རང་རིག་

འདྩོད་ཚུལ་གསུངས་སྩོ། །

དུས་ཕིས་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་རང་རིག་སྒྲུབ་པ་ནི། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། 

དེའི་ཕིར་རང་རིག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཞིག་མི་འདྩོད་པ་དེས་

ཀང་གདྩོན་མི་ཟ་བར་རང་རིག་པ་ཞེས་བ་བ་ཁས་བླང་བར་བ་དགྩོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་

མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་དུས་ཕིས་འབྱུང་བའི་དྲན་པས་ཡུལ་དྲན་པ་ཉིད་དང་། ངས་མཐྩོང་ངྩོ་

སྙམ་དུ་ཡུལ་གི་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་དྲན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དྲན་པ་ནི་

ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཡང་ཉམས་སུ་མ་མྱྩོང་བས་དྲན་པ་ཡྩོད་

པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །རང་རིག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉམས་སུ་
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མྱྩོང་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཤེས་པ་གཞན་གིས་ཀང་དེ་མྱྩོང་བ་མི་རིགས་ཏེ། ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་པ་གཞན་གིས་ཉམས་སུ་མྱྩོང་ན་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས།

དེ་དག་གི་དྩོན་ནི།  སྔྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྱྩོང་བ་ཡྩོད་དེ། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་

པའི་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། སྔྩོན་པྩོ་བཞིན་ནྩོ། །ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི།  སྔར་མ་མྱྩོང་

བ་ལ་ཕིས་དྲན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྟགས་དེ་ལས་སྔར་གི་སྔྩོ་འཛིན་ལ་མྱྩོང་

བ་ཡྩོད་པར་གྲུབ་ལ།  དེ་ལས་བསྒྲུབ་བ་རང་རིག་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི།  མྱྩོང་བ་

ལ་རང་མྱྩོང་དང་གཞན་མྱྩོང་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད།  གཞན་མྱྩོང་ཡྩོད་པ་ལ།  ཐུག་

མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་།  ཡུལ་གཞན་ཡྩོངས་སུ་མི་གཅྩོད་པའི་ཐལ་བ་གཉིས་ལས། དང་

པྩོ། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་ནི། སྔྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྱྩོང་བེད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ། ཁེད་

ཤེས་པ་དྩོན་གཞན་གིས་མྱྩོང་དགྩོས་པ་གང་ཞིག་དེ་ཡང་དྩོན་གཞན་གིས་མྱྩོང་

དགྩོས་པའི་ཕིར། རྟགས་ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། སྔྩོ་འཛིན་ལ་མྱྩོང་བེད་དྩོན་གཞན་ཡྩོད་པ་

ཁེགས་སྩོ། །

འྩོ་ན། སེམས་ཙམ་པ་རང་ལུགས་ལའང་སྔྩོ་འཛིན་མྱྩོང་བེད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ། 

སྔྩོ་འཛིན་འཇྩོག་བེད་ཀི་རང་རིག་དང་། ཡང་རང་རིག་འཇྩོག་བེད་ཀི་རང་རིག་དགྩོས་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ། རང་རིག་མྱྩོང་བེད་ཀི་རང་

རིག་ཁྩོ་རང་ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕིར། མྱྩོང་བེད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་ཉེས་

པ་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན། མྱྩོང་བ་དང་མྱྩོང་བེད་གཉིས་ཀ་རང་རིག་གཅིག་པུ་དེ་ལས་

གཞན་དུ་མེད་པས། བ་བེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་ཉེས་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། ལན་ཇི་ལྟར་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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འདེབས་མིན་དང་། རང་གིས་རང་མྱྩོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་བརྟག་དགྩོས་སྩོ། །

གཉིས་པ། ཡུལ་གཞན་ཡྩོངས་སུ་མི་གཅྩོད་པའི་ཐལ་བ་ལ། ཡུལ་གཞན་མི་

གཅྩོད་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡུལ་གཞན་ལ་མི་འཕྩོ་བའི་ཐལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ། 

གལ་ཏེ་སྔྩོ་འཛིན་སྐད་ཅིག་ཕི་མས་སྔྩོ་འཛིན་སྐད་ཅིག་སྔ་མ་མྱྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ་ཞེ་ན། སྔྩོ་

འཛིན་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་གཞན་གཟུགས་སྒ་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོངས་སུ་མི་

གཅྩོད་པ་སེ་མ་རྟྩོགས་པར་ཐལ། སྔྩོ་འཛིན་སྐད་ཅིག་སྔ་མའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡུལ་གཞན་ནི། གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ལ་སྔྩོ་འཛིན་སྔ་མ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་ཞེས་

བརྩོད་དྩོ། །

གཉིས་པ། ཡུལ་གཞན་ལ་མི་འཕྩོ་བའི་ཐལ་བ་ནི། སྔྩོ་འཛིན་སྐད་ཅིག་ཕི་མ་

ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་གཞན་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ལ་མི་འཕྩོ་བ་སེ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། སྔྩོ་

འཛིན་སྔ་མའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྟགས་འདི་གཉིས་ཀི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། 

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་ནི་ཁབ་པ་མ་ངེས་པ་མིན་ཏེ། ཤེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་

ཤེས་པ་ཕི་མ་ཕི་མས་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་ན། སྔ་མ་དེ་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་ཕི་མ་དེ་

སྐེ་དགྩོས་ལ། དེའི་ཚེ་ནང་གི་ཡན་ལག་གི་ཉེ་བའི་གཟུང་དྩོན་བྩོར་ནས། རིང་བའི་ཕི་

རྩོལ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་སྔྩོ་འཛིན་སྐད་ཅིག་ཕི་

མ་ཆྩོས་ཅན། ཡུལ་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ཡྩོངས་སུ་མི་གཅྩོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་མི་

འཕྩོ་བར་ཐལ། སྔྩོ་འཛིན་སྔ་མ་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་སྐེས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །དེ་

ཡང་ཉེ་བའི་གཟུང་དྩོན་ཞེས་པ་ནི། སྔྩོ་འཛིན་དང་གསལ་རིག་ཙམ་དུ་མཚུངས་པ་ལ་

ཉེ་བ་ཞེས་བརྩོད་ནས། ཉེ་བ་གསལ་རིག་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་ནས་སྐེས་པ་ཡིན་ན། ཕི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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རྩོལ་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཁབ་པ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མདྩོར་ན། དྲན་པའི་རྟགས་ལས་སྔྩོ་འཛིན་ལ་མྱྩོང་བ་ཡྩོད་པར་གྲུབ་ལ། མྱྩོང་བ་

ལ་རང་མྱྩོང་དང་གཞན་མྱྩོང་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། 

ཡུལ་གཞན་མི་གཅྩོད་པར་ཐལ་བའི་རིགས་པ་གཉིས་ཀིས། གཞན་མྱྩོང་ཁེགས་པས། 

སྔྩོ་འཛིན་ལ་རང་མྱྩོང་ཡྩོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་པས་སྔྩོ་འཛིན་ལ་རང་རིག་ཡྩོད་པར་

གྲུབ་སེ། སྔྩོ་འཛིན་གི་རང་མྱྩོང་ལ་རང་རིག་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར། རིགས་པ་དེས་

དགག་ཕྩོགས་ནས། རང་རིག་མི་འདྩོད་པ་གཞན་གིས་ལྟར་ན། རང་རིག་མེད་པས་

རང་མྱྩོང་མི་འཐད་ལ། གཞན་མྱྩོང་རིགས་པས་ཁེགས་པས། སྔྩོ་འཛིན་ལ་མྱྩོང་བ་

ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པའྩོ། །འདི་ནི་རང་རིག་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀི་རང་རིག་

སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དྲག་ཤྩོས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

བཞིཔ། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོས་རང་རིག་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། རྣམ་ཤེས་བེམ་པྩོའི་

རང་བཞིན་ལས་བཟླྩོག་པའི་རིགས་པས་རང་རིག་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། 

རྣམ་ཤེས་བེམ་པྩོའི་རང་བཞིན་ལས། །བཟླྩོག་པ་རབ་ཏུ་སྐེ་བ་སེ། །བེམ་མིན་རང་

བཞིན་གང་ཡིན་པ། །དེ་འདི་བདག་ཉིད་ཤེས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

འདིའི་དྩོན་ནི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་བརེད་བང་ལས། རྣམ་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རང་རིག་

འཐད་པར་ཐལ། ཁྩོད་བེམ་པྩོའི་རང་བཞིན་ལས་ལྩོག་པར་སྐེས་པའི་ཕིར། ཁབ་པར་

ཐལ། བེམ་པྩོ་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའི་འཛིན་རྣམ་དེ། ཤེས་པ་དེའི་རང་

རིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་སྙིང་པྩོ་བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་ན། རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་གསལ་རིག་ཏུ་འཇྩོག་བེད་ཀི་རང་རིག་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཁྩོད་བེམ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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པྩོའི་རང་བཞིན་ལས་བཟླྩོག་ནས་གསལ་རིག་ངྩོ་བྩོར་རབ་ཏུ་སྐེ་བའི་ཕིར། ཁབ་སེ། 

བེམ་མིན་གསལ་རིག་གི་རང་བཞིན་དུ་འཇྩོག་བེད་ཀི་འཛིན་རྣམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། 

རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

ལྔ་པ། ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གགས་གཉིས་ཀིས་རང་རིག་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། བླྩོ་ཚུལ་

གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་རང་རིག་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ཀི་མངྩོན་

སུམ་ལེའུ་ལས། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལས་ཀང་སེ། །ཚུལ་གཉིས་དང་ནི་རང་རིག་

གྲུབ། །ཅེས་དུས་ཕིས་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དང་། བླྩོ་

ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་ཀང་། རང་རིག་སྒྲུབ་ཚུལ་གསུངས་ལ། འདིའི་དྩོན་

དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས་ཀིས་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པར། ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པར་

བེད་པས་ཀང་། །རང་རིག་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

བླྩོ་ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་མངྩོན་སུམ་ལེའུ་

ལས། ཡུལ་ཤེས་པ་དང་དེ་ཤེས་པའི། །དབེ་བས་བླྩོ་ཡི་ཚུལ་གཉིས་ཡིན། །ཞེས་པས་

བསན་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་གསལ་རིག་ཆྩོས་ཅན། གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་

གི་བླྩོ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་དང་། སྔྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་

ཡུལ་སྩོ་སྩོར་ངེས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཡིན་ནྩོ། ། 

རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་འཇྩོག་ཚུལ།

རང་རིག་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པ་ནི། ཡུལ་དང་

ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་པའི་གཉིས་སང་དང་བལ་བའི་ཁ་ནང་ཁྩོ་ནར་ཕྩོགས་པའི་འཛིན་རྣམ་

ཡན་གར་བ། རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོར་འདྩོད་དེ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོའི་བདེན་གཉིས་རང་
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འགེལ་ལས། ཤེས་པ་ནི་གཉིས་ཀིས་དབེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་རིག་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། 

ཞེས་པས་གཉིས་སང་དང་བལ་བར་བསན། རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། བླྩོ་ལ་

འཛིན་པར་བེད་པའི་བླྩོ། །རྟག་ཏུ་བདག་ལ་ནང་མངྩོན་ཕྩོགས། །ཞེས་པས་ཁ་ནང་ཁྩོ་

ནར་ཕྩོགས་པར་བསན། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་འདྲའི་འཛིན་རྣམ་

ཡན་གར་བ་ནི་མི་སྲིད་པས། ཞེས་པས་འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བ་ཡིན་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར། འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བའི་དྩོན་ལ། ཀུན་མཁེན་བླ་མས། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་

ཡན་གར་བའམ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཡ་རྐང་ཙམ་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་པ་དེ་དེར་འདྩོད་

པའི་ཕིར་ཞེས་དང་། དེ་དང་མཐུན་པར་བསྲེ་ངག་དབང་བཀ་ཤིས་ཀིས། གཟུང་བ་

དང་འཛིན་པ་གཉིས་ལས་འཛིན་པ་ཁྩོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས། འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་

བར་གསུངས་ལ། 

ཁ་ཅིག ཡིད་ཤེས་དང་དབང་ཤེས་གང་ཡང་མིན་པས་ཡན་གར་བ་དང་། ཁ་ཅིག 

སེམས་དང་སེམས་འབྱུང་གང་ཡང་མིན་པས་ཡན་གར་བར་འདྩོད། དེ་ལ་མཁས་པ་

ཁ་ཅིག་གིས་ཀུན་བཏུས་རང་འགེལ་ལས། དབང་པྩོ་ལ་མི་ལྟྩོས་པའི་ཕིར། ཡིད་ཀི་

མངྩོན་སུམ་མྩོ། །ཞེས་པས་རང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དབང་པྩོ་ལ་མི་

ལྟྩོས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཡིད་ཤེས་ཡིན་དགྩོས་པར་བསན་པས། རང་རིག་ཀང་

ཡིད་ཤེས་སུ་འདྩོད་དྩོ། །རང་ལུགས། རང་རིག་ནི་ནང་ཤེས་པ་ཁྩོ་ན་འཛིན་སངས་

ཡུལ་དུ་བེད་པས་ཁ་ནང་དུ་ཕྩོགས་པ་ཁྩོ་ན་དང་། གཟུང་འཛིན་གཉིས་ལས་འཛིན་པ་

ཡ་རྐང་ཁྩོ་ན་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བ་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །

རང་རིག་གི་སྒ་བཤད་པ་ནི། མདྩོ་སེ་པ་ལྟར་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  145  

ཡུལ་རིག་པས་རང་རིག་ཅེས་དང་། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། དེ་ཙམ་ནི་སྔྩོ་འཛིན་

ལའང་ཡྩོད་པས། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་

གིས་རིག་པས་རང་རིག་ཅེས་བརྩོད་པ། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་སེ་

བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་དུ་གསུངས། ཡང་ན། རང་གིས་རང་མངྩོན་སུམ་དུ་རིག་

པས་ཀང་རང་རིག་ཅེས་བརྩོད་ཆྩོག་སེ། སྒ་བཤད་པ་ལ་ཁབ་པ་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

རང་རིག་འདྩོད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

སྤིར་རང་རིག་འདྩོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། རང་རིག་འདྩོད་

དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྩོ་ནི། ཡུལ་ཤེས་བ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་ཅན་ཤེས་

པ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འཇྩོག་མི་ཤེས་པས། ཡུལ་ཅན་གསལ་རིག་གི་ཤེས་པ་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་འཇྩོག་བེད་དུ་རང་རིག་འདྩོད་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པས་རང་རིག་

ཁས་ལེན་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ནི། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོའི་བདེན་གཉིས་རང་

འགེལ་ལས། ཤེས་པ་ནི་གཉིས་ཀིས་དབེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་རིག་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། 

དེ་མེད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་གི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མི་རིག་པའི་ཕིར། ཞེས་སེམས་ཙམ་

པས་རང་རིགའདྩོད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ཏེ། ཤེས་པ་འཇྩོག་བེད་ཀི་རང་

རིག་ཡྩོད་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་དེ་མེད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་གི། 

གལ་ཏེ་རང་རིག་མེད་ན་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་མེད་པར་ཤེས་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་

ཤེས་པའི་ཚད་མ་འཇྩོག་བེད་ཀི་རང་རིག་མེད་པའི་ཕིར།དེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་འཇུག་

པ་ལས། གལ་ཏེ་གཟུང་མེད་འཛིན་པ་ཉིད་བལ་ཞིང་། །གཉིས་ཀིས་སྩོང་པའི་གཞན་

དབང་དངྩོས་ཡྩོད་ན། །འདི་ཡི་ཡྩོད་པ་གང་གིས་ཤེས་པར་འགྱུར། །མ་བཟུང་བར་
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ཡང་ཡྩོད་ཅེས་བ་མི་རུང་། །ཞེས་དབུ་མ་པས། སེམས་ཙམ་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་

ཐ་དད་ཀིས་སྩོང་པའི་གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་དེ། ཚད་མ་གང་གིས་ཤེས་པར་འགྱུར། 

ཞེས་དྲིས་པ་ན། སེམས་ཙམ་པས་དེ་ནི་རང་རིག་གིས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་ལན་འདེབས་པ་ཡིན་པས། ཕི་རྩོལ་མེད་ཅིང་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་

གཞན་དབང་འཇྩོག་བེད་དུ་རང་རིག་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཞི་བ་འཚོ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་

རང་རིག་འཇྩོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྣམ་ཤེས་བེམ་པྩོའི་རང་བཞིན་ལས་བཟླྩོག་པ་

གསལ་རིག་གི་ངྩོ་བྩོར་སྐེས་པ་ནི་རང་རིག་གིས་གྲུབ་པར་བཞེད་དེ། 

དབུ་མ་རྒྱན་ལས། རྣམ་ཤེས་བེམ་པྩོའི་རང་བཞིན་ལས། །བཟླྩོག་པ་རབ་ཏུ་སྐེ་

བ་སེ། །བེམ་མིན་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ། །དེ་འདི་བདག་ཉིད་ཤེས་པ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དྩོན་གྩོང་དུ་རྒྱས་པར་བརྩོད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ། །མདྩོ་སེ་པ་དག་གིས་རང་

རིག་འདྩོད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞུང་དུ་གསལ་བར་འཁྩོད་པ་མ་མཐྩོང་ཡང་། 

གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འཇྩོག་བེད་དུ་

རང་རིག་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། ། 

རང་རིག་འགྩོག་པའི་ཚུལ་སྤིར་བསན་པ།

སྤིར་རང་རིག་འགྩོག་པའི་ཚུལ་མང་དུ་གསུངས་ཀང་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་ན་

རང་རིག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་གཙོ་བྩོ་ལྔ་ཡིན་ཏེ། རྩོད་ཟླྩོག་དང་ར་ཤེ་ནས་གསུངས་

པའི་རིགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ་དང་། ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་ནས་གསུངས་པའི་

རིགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཡབ་སྲས་ཀིས་རང་རིགས་
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འགྩོག་ཚུལ། སྤྩོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ། དབུ་

མ་འཇུག་པ་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པྩོ། རྩོད་ཟླྩོག་དང་ར་ཤེ་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་

ཚུལ་ནི། རྩོད་ཟླྩོག་ལས། སྨྲས་པ་དེ་ནི་མི་མཐུན་ཏེ། །མུན་ཁུང་ནང་གི་བུམ་པ་

བཞིན། །དེ་ལ་མི་དམིགས་མ་མཐྩོང་བས། །མེ་ནི་རང་ཉིད་གསལ་བེད་མིན། །ཞེས་

གསུངས། འདིའི་དྩོན་རང་རིག་འདྩོད་པའི་དངྩོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས། མེས་རང་དང་

གཞན་གསལ་བར་བེད་པ་ལྟར་ཤེས་པས་ཀང་རང་དང་གཞན་གཉིས་ཀ་གསལ་བར་

བེད་ལ། རང་གསལ་བའི་ཤེས་པ་ནི་རང་རིག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མར་མེས་རང་གསལ་

བ་དཔེར་བརྩོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མུན་ཁུང་ནང་གི་བུམ་གཟུགས་ལྟར་མར་མེ་

ལ་བསལ་རྒྱུའི་མུན་པ་མེད་པའི་ཕིར། འྩོ་ན། མེ་ཆྩོས་ཅན། ཁེད་ཀིས་གཞན་བུད་

ཤིང་སྲེག་པ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ཀང་སྲེག་པར་བེད་པར་ཐལ། གཞན་གསལ་བར་བེད་

པ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀང་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་རྩོད་ཟླྩོག་ལས། འྩོ་ན་

མེ་ཡིས་གཞན་བཞིན་དུ། །རང་ཉིད་སྲེག་པའང་བེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། 

གཞན་ཡང་། མུན་པས་མུན་པ་སྒིབ་པར་ཐལ། མར་མེ་ཡིས་མར་མེ་གསལ་

བར་བེད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མུན་པ་མཐྩོང་བ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། མུན་པས་མུན་པ་

སྒིབ་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རྩོད་ཟླྩོག་ལས། མེ་ཡིས་རང་གཞན་གསལ་བེད་ན། །མེ་

བཞིན་དུ་ནི་མུན་པ་ཡང་། །རང་གཞན་བདག་ཉིད་སྒིབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ། ར་

བ་ཤེས་རབ་ལས། མར་མེས་རང་དང་གཞན་གི་དངྩོས། །གལ་ཏེ་སང་བར་བེད་

འགྱུར་ན། །མུན་པའང་རང་དང་གཞན་གི་དངྩོས། །སྒིབ་པར་འགྱུར་བ་ཐེ་ཚོམ་
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མེད། །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ། ཞིབ་མྩོ་རྣམ་འཐག་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་

ཚུལ་ནི། རང་རིག་ཡྩོད་པའི་དཔེར་མར་མེས་རང་གསལ་བར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དེའི་དྩོན་མི་འཐད་པ་གང་ཞིག་དཔེ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། ཞིབ་

མྩོ་རྣམ་འཐག་ལས། ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་ནི་གཉིས་ཀ་འདྲེས་པ་ཡིན་ནྩོ། །རང་ལས་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་གཉིས་

འདྲེས་པ་སེ། གཞལ་བ་ལས་ཚད་མ་དང་ཚད་མ་ལས་གཞལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རང་

རིག་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཉིས་པ་དཔེ་མི་འཐད་པ་ནི། ཞིབ་

མྩོ་རྣམ་འཐག་ལས། མར་མེ་ནི་རང་གི་བདག་ཉིད་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མུན་པ་མེད་

པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི། མར་མེ་ཆྩོས་ཅན། རང་གིས་རང་གསལ་

བར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྩོད་ལ་བསལ་བའི་མུན་པ་མེད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ། 

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཡབ་སྲས་ཀིས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ་ནི། 

རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཁེད་འདི་སྐད་ཅེས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་གཉིས་སུ་སང་

བར་སྐེ་སེ། རང་དུ་སང་བ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་དུ་སང་བའི་ཕི་རྩོལ་གི་ཡུལ་

གི་རྣམ་པར་ཡྩོངས་སུ་གྱུར་པ་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རང་དུ་སང་བའི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་ཟེར་ན། ཞེས་སེམས་ཙམ་པའི་འདྩོད་པ་བརྩོད་ནས། དེ་འགྩོག་པ་ལ། དེ་

ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུ་སང་བ་ཉིད། །སེམས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་འདྩོད་ན། །ཡུལ་

དུ་སང་བ་མ་གཏྩོགས་པར། །སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་གཞན་ཅི་ཡྩོད། །ཅེས་གསུངས། 

དེའི་ལན་སེམས་ཙམ་པས་དཔེའི་སྩོ་ནས་བརྩོད་པ་ནི། 
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རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རང་དུ་སང་བ་དང་། ཡུལ་དུ་སང་བ་

ཞེས་བ་བའི་ངྩོ་བྩོ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། རང་གི་ངྩོ་བྩོར་གནས་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ལྟ་

བུར་སྐེས་པའི་ཕིར། ཤེལ་གི་བུམ་པ་བཞིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཤེལ་གི་ནྩོར་བུའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་ལས་ནི་རང་གསལ་ལ། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཉེ་བར་གཞག་པའི་ཁད་པར་ལས་

ནི་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པར་སང་བ་མཚོན་དུ་རུང་ངྩོ་། །ཞེས་ཟེར་བ་ལ།

རང་ལུགས་ཀིས་དཔེ་དྩོན་མི་མཚུངས་པར་བསན་པའི་སྩོ་ནས་འགྩོག་པ་ནི།  

རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། དེ་ལྟ་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་དཔེ་ཉེ་བར་བཞག་པ་མི་མཐུན་

ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། གཞན་ལྟར་སྐེས་ཕིར་དེ་གཉིས་སང་། །ཤེལ་དང་འདྲ་བར་མི་

འདྩོད་དེ། །ཉེ་བར་བཞག་པས་དེར་སྐེ་བ། །ཤེལ་གི་སྐད་ཅིག་མིན་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་བ་

བ་ནི་ཤེལ་གི་ནྩོར་བུ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཉེ་བར་བཞག་པའི་ཁད་པར་གིས་རང་གི་

ངྩོ་བྩོ་གསལ་བ་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་བཏང་བས་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་དུ་ཡྩོངས་

སུ་འགྱུར་བ་བདེན་མྩོད་ཀི། ཤེར་གསལ་བའི་སྐད་ཅིག་མ་སྔ་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

འགགས་པར་གྱུར་པས་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས།

གཞན་ཡང་། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོའི་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། ཤེས་པ་ནི་

གཉིས་ཀིས་དབེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་རིག་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མེད་པར་ཤེས་པར་

འགྱུར་གི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མི་རིག་པའི་ཕིར། ཞེས་གཉིས་སང་གིས་དབེན་པའམ་

གཉིས་སང་དང་བལ་བའི་རང་རིག་གིས། ཤེས་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རིག་པར་འབྱུང་ན། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་མེད་པ་དེ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། རང་རིག་པའི་

རང་རིག་མེད་ན་དེ་ལྟ་མི་རིག་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཕྩོགས་སྔ་མའི་འདྩོད་པ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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བརྩོད་ནས།

དེ་འགྩོག་པ་ལ་དེ་ཉིད་ལས། ཤེས་པ་ནི་བདག་གིས་བདག་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རང་སང་བས་སྩོང་པའི་ཕིར་ཤེས་པ་གཞན་བཞིན་ནྩོ། །རང་སང་བར་ཁས་མི་ལེན་ན་

ནི་ཐ་དད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔྩོན་པྩོ་དང་དེ་ཤེས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །དེས་ན་སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོ་གཉིས་ཀས་ཐ་སྙད་

དུ་རང་རིག་བཀག་གྩོ ། བཞི་པ། སྤྩོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་རང་

རིག་འགྩོག་ཚུལ་ནི།  

སྤྩོད་འཇུག་ལས། 

འཇིག་རྟེན་གི་ནི་མགྩོན་པྩོས་ཀང་། །

སེམས་ཀིས་སེམས་མི་མཐྩོང་ཞེས་གསུངས། །

རལ་གིའི་སྩོ་ནི་རང་ལ་རང་། །

ཇི་ལྟར་མི་གཅྩོད་དེ་བཞིན་ཡྩོད། །

ཅེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་རང་རིག་ཡྩོད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཇི་ལྟར་

རལ་གིའི་སྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་མི་གཅྩོད་པ་ལྟར། སེམས་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་

མཐྩོང་བ་མིན་པ་འཇིག་རྟེན་མགྩོན་པྩོས་གསུངས་པའི་ཕིར། གང་དུ་གསུངས་ན། 

གཙུག་ན་རིན་ཆེན་གིས་ཞུས་པའི་མདྩོ་ལས། 

འྩོན་ཏེ། དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སེམས་ཡིན་ན་སེམས་ཀིས་སེམས་ཇི་

ལྟར་མཐྩོང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། རལ་གིའི་སྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་རལ་གི་དེ་

ཉིད་གཅྩོད་མི་ནུས་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། སྤྩོད་འཇུག་ཏུ་
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  151  

རང་རིག་མེད་ཀང་དྲན་པ་སྐེ་བར་འཐད་པའི་རིགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་པ་ནི། ཡུལ་

ཅན་རྣམ་ཤེས་མྱྩོང་བེད་ཀི་རང་རིག་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན། ཡུལ་ཅན་རྣམ་ཤེས་དྲན་པ་

ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྔྩོ་འཛིན་མྱྩོང་བེད་ཀི་རང་རིག་མེད་ཀང་ཕིས་

དྲན་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་གིས་ཡུལ་སྔྩོན་པྩོ་མྱྩོང་བ་ལས་ཡུལ་ཅན་རང་ཉིད་

དྲན་པ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་དྲན་པ་ཡུལ་ཅན་སངས་ནས་དྲན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

 དཔེར་ན། དགུན་དུས་སུ་བི་བས་ལུས་ལ་རྨུགས་པ་ན། རྨུགས་པ་མྱྩོང་གི་བི་

དུག་ཞུགས་པ་མ་མྱྩོང་ཡང་། ཕིས་འབྲུག་སྒ་ཐྩོས་པ་ན་སྔར་རྨུགས་པའི་དུས་སུ་དུག་

ཞུགས་པ། སྔར་རྨུགས་པ་མྱྩོང་བའི་བླྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་དྲན་པ་འདྲེན་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་

ཡང་། 

སྤྩོད་འཇུག་ལས། 

གལ་ཏེ་རང་རིག་ཡྩོད་མིན་ན། །

རྣམ་ཤེས་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །

གཞན་མྱྩོང་བ་དང་འབེལ་བ་ལས། །

དྲན་འགྱུར་བི་བའི་དུག་བཞིན་ནྩོ། །

ཞེས་གསུངས། འདིས་ན་ིཕིས་ཀ་ིརྣམ་ཤེས་དྲན་པ་མ་ིའཐད་པར་ཐལ། སྔར་ག་ིརྣམ་

ཤེས་ལ་མྱྩོང་བེད་རང་རིག་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲ་བ་ལ། རྟགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་མི་

འདེབས་པར། ཁབ་མེད་ཀ་ིལན་བཏབ་པས། སྤྩོད་འཇུག་གིས་ཐ་སྙད་དུ་རང་རིག་འགྩོག་

པ་མིན་ཟེར་བ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པྩོ་ཞ་ིབ་ལའ་ིབཞེད་པ་གཏན་མིན་པར། ར་ེབླ་མ་ཙོང་ཁ་

པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གཉིས་ཀས་ནན་གིས་བསྒྲུབས་སྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  152  

ལྔ་པ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ་ནི། དབུ་མ་འཇུག་

པར་རིགས་པ་བཞིའི་སྩོ་ནས་རང་རིག་འགྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་

མཚུངས་པས་དགག་པ། རང་མཚན་གི་གཞན་ལ་དྲན་པ་མི་སྲིད་པས་དགག་པ། རང་

རིག་མེད་ཀང་དྲན་པ་སྐེ་ཚུལ་འཐད་པས་དགག་པ། བ་བེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བས་

དགག་པ་དང་རིགས་པ་བཞིར་གསུངས་སྩོ། །འདི་ནི་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་

གི་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །སྤིར་

རང་རིག་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་ནི་སྔར་ནས་བྱུང་སེ། ལང་གཤེགས་ཀི་མདྩོ་དང་། གཙུག་

ན་རིན་ཆེན་གིས་ཞུས་པའི་མདྩོ་ལས་ཀང་རང་རིག་བཀག་པའི་ཕིར། རང་རིག་

འགྩོག་པའི་ཕྩོགས་སྔའི་གཙོ་བྩོ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་དང་། ཆྩོས་གགས་

གཉིས་ཡིན་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་དེ་གཉིས་ཀིས་རང་རིག་སྩོན་པའི་གཞུང་རྒྱས་པར་

བརམས་ནས་རང་རིག་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི་ཕིར། འྩོན་ཀང་། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་

ལྡན་འབེད་ཀིས་རྟྩོག་གེ་འབར་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོས་བདེན་གཉིས་ཀི་རང་

འགེལ་དུ། རང་རིག་བཀག་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ་

དང་གཏན་མི་འདྲ་སེ། ཐལ་འགྱུར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་

གནད་ཀིས་རང་རིག་བཀག་པའི་ཕིར། དེའི་ཚུལ་འྩོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ།

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། རང་རིག་འགྩོག་པའི་ཚུལ་འདི་ལྟར་

གསུངས་ཏེ། སེམས་ཙམ་པས་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་རང་རིག་སྒྲུབ་པར་སྨྲ་བ་ལ། འདི་

འདྲི་བར་བ་སེ། སྔྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྱྩོང་བ་རང་རིག་ཡྩོད་དེ། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་
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པའི་ཕིར། ཞེས་འགྩོད་པར་བེད་དམ། ཡང་ན། སྔྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྱྩོང་བེད་ཡྩོད་

དེ། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་གཉིས་གང་འགྩོད་པར་བེད། 

དང་པྩོ་ལྟར་ན། རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་དྲན་པ་། རས་སུ་གྲུབ་པའམ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

ལ་བེད་དམ། ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་བེད། 

དང་པྩོ། རས་སུ་གྲུབ་པའི་དྲན་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ན། དེ་འདྲའི་དྲན་པ་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་མེད་པས། རྟགས་དེའི་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

སུ་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་སྩོན་པ་ལ། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་

ན། །མ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཕིར་བརྩོད་པ་ཡི། །མ་གྲུབ་འདི་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་

མིན། །ཞེས་དང་། 

འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས།  དེ་ལ་གལ་ཏེ་རེ་ཞིག་རས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་

པའི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་ན་ནི། དེའི་ཚེ་བདག་དང་གཞན་ལས་སྐེ་བ་མེད་

པའི་ཕིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དྲན་པ་མི་སྲིད་པས་ཇི་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་དྲན་པས་མ་

གྲུབ་པའི་རང་རིག་པ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་དང་། འདིའི་ཐད་ཀི་དྲང་ངེས་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དེས་ན་ཕིས་ཀིས་དྲན་པས་སྔར་གི་ཡུལ་མྱྩོང་རང་རིག་ཏུ་

འགྲུབ་བྩོ་ཞེ་ན། འདིར་རས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བེད་ན་དེ་འདྲའི་དྲན་པ་མེད་པས་

བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་ལ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེས་ན། དྲན་པ་རས་སུ་གྲུབ་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས། སྔྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། རང་རིག་ཡྩོད་དེ། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་འདི་ནི་འཇུག་པ་ར་འགེལ་གཉིས་ཀར་

དངྩོས་སུ་སྨྲས་ནས་དགག་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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གཉིས་པ། ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའི་དྲན་པ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་རྒྱུ་འབས་སུ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་དང་། རྟགས་ཆྩོས་རེས་སུ་འགྩོ་

བའི་དཔེ་མི་རེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་ཁེད་ཀི་རྟགས་དེ་འབས་རྟགས་སུ་

བཀྩོད་མྩོད་ཀང་། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་བཟུང་བའི་རང་རིག་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས། 

དེ་དང་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་དྲན་པ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་སུ་ཕི་རྒྩོལ་ལ་མ་གྲུབ་པས། དྲན་

པའི་རྟགས་ལས་རང་རིག་སྒྲུབ་པ་དེ་ནི། ཆུ་ཡྩོད་པས་ཆུ་ཤེལ་དང་། མེ་ཡྩོད་པས་མེ་

ཤེལ་སྒྲུབ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། འྩོན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་

གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་དུ་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་རིག་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་དྲན་པ་མི་སྲིད་

པ་ཉིད་དྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་

ལས་ཀང་། ཐ་སྙད་ཀི་དབང་དུ་ཡིན་ན་རང་རིག་ཕིར་རྒྩོལ་ལ་མ་གྲུབ་པས་དེ་དང་དྲན་

པ་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འགྲུབ་པ་དང་། ཆུ་དང་མེ་ཡྩོད་པས་ཆུ་ཤེལ་དང་མེ་ཤེལ་ཡྩོད་པར་

སྒྲུབ་པ་དང་། དྲན་པ་ཡྩོད་པས་རང་རིག་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པ་གཉིས་འདྲ་བར་བཤད་

དྩོ། །འདི་འབས་རྟགས་ཡིན་ཞིང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་རང་རིག་བཟུང་བའི་དབང་དུ་

མཛད་དྩོ། །དེ་ལྟར་བེད་ན་དཔེ་མི་རེད་པས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན། སེམས་ཙམ་པས་རྟགས་དེ་འབས་རྟགས་སུ་འདྩོད་པར་ཐལ། རྟགས་དེ་

སེམས་ཙམ་པས་འབས་རྟགས་སུ་བཀྩོད་ཅིང་དྲན་པ་དང་རང་རིག་གཉིས་རྒྱུ་འབས་

མིན་པས་རྟགས་དེ་མི་འཐད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆྩོས་ཅན་སྔྩོ་

འཛིན་གི་སེང་དུ་རྟགས་དུས་ཕིས་དྲན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སེང་དུ་དྲན་ཤེས་

མེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སེ། དྲན་ཤེས་ནི་རྟྩོག་པ་ཡིན་པས་སྔྩོ་འཛིན་གི་སེང་དུ་མ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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གྲུབ་མྩོད། དུས་ཕིས་དྲན་པ་སྔྩོ་འཛིན་གི་སེང་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་

དྲན་ཤེས་ཀིས་སྔྩོ་འཛིན་དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མདྩོར་ན། དྲན་པའི་རྟགས་ལས་རང་རིག་སྒྲུབ་པ་ལ། རྟགས་དྩོན་དམ་རས་གྲུབ་

ཀི་དབང་དུ་བེད་པ་མི་འཐད་པ་ནི་འཇུག་པ་ར་འགེལ་གཉིས་ཀར་དངྩོས་སུ་བསན་པ་

དང་། རྟགས་ཐ་སྙད་ཀུན་རྩོབ་གང་གི་དབང་དུ་བེད་པ་མི་འཐད་པ་ནི་འཇུག་པ་རང་

འགེལ་དུ་དངྩོས་སུ་གསུངས་སྩོ། །རྟགས་སྦྱྩོར་གཉིས་པ། གལ་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་ཆྩོས་

ཅན། མྱྩོང་བེད་ཡྩོད་དེ། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། སྔྩོན་པྩོ་བཞིན། 

ཞེས་འགྩོད་པར་བེད་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་བརྟག་པར་བ་སེ། རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆྩོས་སུ་དངྩོས་ཟིན་ལྟར། མྱྩོང་བེད་བཟུང་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་མྱྩོང་བ་གསལ་

རིག་ཙམ་ཞིག་བཟུང་བ་ཡིན། 

དང་པྩོ། ལྟར་ན། རྟགས་དྲན་པ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་མྱྩོང་བེད་གཉིས། མཐུན་

དཔེ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་རེས་སུ་འགྩོ་བ་ཙམ་ཡྩོད་མྩོད་ཀང་། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལ་མྱྩོང་བེད་

ཡྩོད་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་ལ་མྱྩོང་བེད་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རང་

ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་མྱྩོང་བ་མི་འཐད། མྱྩོང་བེད་དྩོན་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། སྔྩོ་

འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཀིས་སྔྩོ་འཛིན་མྱྩོང་བ་ཡིན་ཡང་། སྔྩོ་འཛིན་མྱྩོང་བེད་མ་

ཡིན་པའི་ཞིབ་ཆ་དགྩོས་སྙམ་མྩོ། །འྩོན་ཀང་། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་

དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་དུ། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། མྱྩོང་བ་ལ་རང་མྱྩོང་བ་དང་གཞན་མྱྩོང་བ་

གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་མ་ཆྩོད་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་མ་ཆྩོད་པ་དགྩོངས་པ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  156  

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྔྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་ལ་མྱྩོང་བ་ཡྩོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རེས་སུ་སྐེས་པའི་དྲན་ཤེས་དེས་དེ་མྱྩོང་བའི་ཕིར། རྟགས་ཁས། 

ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་འཚོལ་དགྩོས། ཁྩོ་བྩོའི་བསམ་ཚོད་ཀི་ཞིབ་ཆ་ནི།

 རེ་བཙུན་གི་གསུང་དེའི་དྩོན། སྔྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དེས་སྔྩོ་འཛིན་མྱྩོང་

བ་ཡིན་ཡང་མྱྩོང་བེད་མིན་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་ལ་མྱྩོང་བེད་ཀི་ཤེས་པ་

གཞན་ཞིག་དགྩོས་ན། དེ་ཡང་མྱྩོང་བེད་གཞན་ཞིག་དགྩོས་པས། མྱྩོང་བེད་ཐུག་མེད་

དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །སྔྩོན་པྩོ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་མི་ཐུབ་པས་

མྱྩོང་བེད་གཞན་སྔྩོ་འཛིན་གིས་འཇྩོག་དགྩོས་ལ། སྔྩོ་འཛིན་ནི་རང་གིས་སང་ཡུལ་

གཞལ་བའི་སྩོབས་ཀིས་རང་ཉིད་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་ནུས་པས་མྱྩོང་བེད་གཞན་མི་

དགྩོས་སྩོ། །

དེས་ན། ཤེས་པ་ཡིན་ན་མྱྩོང་བེད་མེད་པས་ཁབ་བྩོ། །གལ་ཏེ་སྔྩོ་འཛིན་ལ་མྱྩོང་

བེད་ཡྩོད་ཟེར་ན། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་ན། མྱྩོང་བེད་ཡྩོད་པའི་ཁབ་པས་ཐལ། སྔྩོ་

འཛིན་ལ་མྱྩོང་བེད་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྔྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། མྱྩོང་བེད་ཡྩོད་དེ། 

དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་རྟགས་འདི་ཁབ་པ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །

འདྩོད་ན།དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དཔེ་ལ་རྟགས་ཆྩོས་རེས་སུ་

འགྩོ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡྩོད་མྩོད་ཀང་། ཁབ་པ་གྲུབ་མི་ནུས་པས་རང་རིག་བསྒྲུབ་བའི་

ཆྩོས་སུ་བཟུང་བ་དང་འདྲའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །

གཉིས་པ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་མྱྩོང་བ་གསལ་རིག་ཙམ་བཟུང་ན། དེ་ཙམ་ནི་

རང་རིག་མི་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་སྔ་མས་འདྩོད་པ་ཡིན་པས། གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་སྐྩོན་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་མྱྩོང་བ་གསལ་རིག་ཙམ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

འདི་ཡང་དངྩོས་སུ་སྨྩོས་ནས་དགག་པ་མ་མཛད་དྩོ། །འྩོ་ན། རང་རིག་མི་འདྩོད་པ་

ཐལ་འགྱུར་བ་ཁྩོད་ཀི་ལུགས་ལ་དྲན་པ་སྐེ་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན།  

དབུ་མ་འཇུག་པར། 

གང་ཕིར་གང་གིས་ཡུལ་མྱྩོང་གྱུར་དེ་ལས། །

དྲན་པ་འདི་གཞན་ང་ལ་ཡྩོད་མིན་པ། །

དེ་ཕིར་ང་ཡིས་མཐྩོང་སྙམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །

འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །

ཞེས་སྔར་གི་ཡུལ་མྱྩོང་བར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་དང་། དེ་ལས་སྐེས་པའི་དྲན་པ་

གཉིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་ཐལ་འགྱུར་བ་ངེད་ཀི་ལུགས་ལ་ཡྩོད་པ་

མིན་པ་དེའི་ཕིར། སྔར་གི་ཤེས་པས་མྱྩོང་བ་དང་བཅད་པ་དེ། ཕིས་དྲན་པས་ང་ཡིས་

མཐྩོང་སྙམ་དུ་དྲན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ཚུལ་ལུགས་

ཏེ་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པའི་ཚུལ་གིས་འཇྩོག་པ་ལས་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་

འཇྩོག་པ་མིན་ནྩོ། །

སྔྩོ་འཛིན་མྱྩོང་བེད་ཀི་རང་རིག་མེད་ན་དུས་ཕིས་སྔྩོ་འཛིན་དྲན་པ་སྐེ་བ་འགལ་

ལྩོ་སྙམ་ནས། དུས་ཕིས་དྲན་པ་རང་རིག་ཡྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་

སྔར་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ། གང་ཞིག་རང་རིག་མི་འདྩོད་པ་དེས་ཀང་གདྩོན་མི་ཟ་

བར་རང་རིག་པ་ཁས་བླང་དགྩོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་མཐྩོང་ངྩོ་ཞེས་དུས་ཕིས་འབྱུང་

བའི་དྲན་པས་ཡུལ་དྲན་པ་ཉིད་དང་། ངས་མཐྩོང་ངྩོ་སྙམ་དུ་ཡུལ་གི་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བ་
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དྲན་པར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་བཤད་པ་དེ། ར་བའི་གཞུང་འདིས་སེལ་བ་མིན་ཏེ། སྔར་

གི་ལྩོག་རྟྩོག་དེ་ནི།

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

གལ་ཏེ་ཕིས་དུས་དྲན་པ་ལས་གྲུབ་ན། །

མ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཕིར་བརྩོད་པ་ཡི། །

མ་གྲུབ་འདི་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མིན། །

ཞེས་པས་སེལ་བ་ཡིན་ལ། གང་ཕིར་གང་གིས་ཡུལ་མྱྩོང་གྱུར་དེ་ལས། །དྲན་

པ་འདི་གཞན་ང་ལ་ཡྩོད་མིན་པ། །དེ་ཕིར་ང་ཡིས་མཐྩོང་སྙམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །འདི་

ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས་ནི། སྔར་ང་རང་

གིས་མཐྩོང་བའི་སྔྩོན་པྩོ་དེ་ཉིད་ང་རང་གིས་དྲན་སྙམ་པའི་དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ལ་

བརྟེན་ནས། སྔར་སྔྩོ་འཛིན་ཁྩོ་རང་གིས་ཁྩོ་རང་མྱྩོང་བ་རང་རིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལྩོག་

རྟྩོག་སེལ་ལྩོ། །དེ་ཡང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། རང་རིག་མེད་ན་དྲན་

པ་སྐེ་བ་འགལ་ལྩོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྔར་བཤད་པ་དེ་འདིས་སེལ་བ་མིན་

ཏེ། འདི་ནི་དྲན་པ་སྐེ་བའི་དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྔ་མ་རང་རིག་ཏུ་

འཛིན་པ་ཞིག་གྩོ །ཞེས་གསུངས། 

དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ནི། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་ཡང་སྔར་ང་

རང་གིས་མཐྩོང་བ་དེ་ཉིད་ང་རང་གིས་དྲན་སྙམ་པ་ནི་དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ཡིན་ལ། 

དྲན་པ་ལ་དེ་བྱུང་ན་སྔར་བམས་པ་ལྟ་བུ་མཐྩོང་བའི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དེ་ཁྩོ་རང་གིས་

ཁྩོ་རང་མྱྩོང་བར་གསལ་ཏེ། དྲན་པ་ནི་མྱྩོང་བ་ཇི་ལྟ་བའི་རེས་སུ་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ་སྙམ་
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དུ་བསམས་སྩོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རྩོ། །རང་ལུགས་ལ། སྔར་ང་རང་གིས་མཐྩོང་བའི་

སྔྩོན་པྩོ་དེ་ཉིད་ང་རང་གིས་དྲན་སྙམ་པའི་དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་བྱུང་བ་ནི། སྔྩོ་འཛིན་

མྱྩོང་བའི་རང་རིག་གི་དབང་གིས་བྱུང་བ་མིན་ཏེ། སྔར་སྔྩོ་འཛིན་གིས་སྔྩོན་པྩོ་མྱྩོང་བ་

ལ་བརྟེན་ནས། ཕིས་སྔྩོ་འཛིན་དྲན་པ་སྐེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་གིས་སྔྩོན་པྩོ་

མྱྩོང་བ་དང་། སྔྩོ་འཛིན་དྲན་པ་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་མིན་པ་གང་ཞིག  ལན་

སྐེས་ཀི་བླྩོ་ལ་དེ་གཉིས་རས་ཐ་དད་དུ་སང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དཔྱད་པ་འདི་དག་ཀང་

ཐ་སྙད་ཀུན་རྩོབ་ཀི་དཔྱྩོད་ལུགས་ཡིན་གི། བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་འཇྩོག་པ་མིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང་། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་གང་གིས་ཡུལ་མྱྩོང་གྱུར་དེ་ལས། །དྲན་པ་

འདི་གཞན་ང་ལ་ཡྩོད་མིན་པ། །དེ་ཕིར་ང་ཡིས་མཐྩོང་སྙམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །འདི་ཡང་

འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །ཞེས་པའི་དགྩོངས་པའྩོ། །

རང་མྱྩོང་དང་གཞན་མྱྩོང་གི་དྩོགས་སྩོང་།

མྱྩོང་བ་ལ་རང་མྱྩོང་དང་གཞན་མྱྩོང་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་དམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། མྱྩོང་བ་ལ་རང་གིས་མྱྩོང་བ་དང་གཞན་གིས་

མྱྩོང་བ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྩོད་མ་ཆྩོད་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་མ་ཆྩོད་པ་

དགྩོངས་པ་ཡིན་ཏེ། མར་མེ་རང་གིས་རང་གསལ་བར་བེད་པ་མི་བཞེད་ཅིང་གསལ་

བར་ཡང་བཞེད་པས། རང་གིས་དང་གཞན་གིས་གསལ་བར་བེད་པ་གཉིས་སུ་ཁ་

ཚོན་མ་ཆྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། མྱྩོང་བ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་ཁ་

ཚོན་མ་ཆྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་གིས་སྔྩོན་པྩོ་མྱྩོང་བ་ཡིན་ཡང་དེ་འདྲ་བའི་མྱྩོང་བ་

གཞན་མྱྩོང་དང་རང་མྱྩོང་གང་ཡང་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་མྱྩོང་ཡིན་ན་མྱྩོང་བེད་
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ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། རང་མྱྩོང་ཡིན་ན། མུན་པའང་མུན་པས་སྒིབ་པ་ཐལ་བའི་

ཕིར་རྩོ། །རང་མྱྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ། རྣམ་མཁེན་རང་གིས་རང་མྱྩོང་བའི་ཕིར་ན། མ་

ཁབ། གཞན་མྱྩོང་ཡྩོད་པར་ཐལ། ལེ་ཤེས་ཀིས་རྩོ་མྱྩོང་བ་དེ་དྩོན་གཞན་གིས་མྱྩོང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ནའང་། མ་ཁབ་སེ། གཞན་སྐེ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ས་བྩོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་

བ་དྩོན་གཞན་གིས་སྐེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཁས། དེས་ན། རང་མྱྩོང་དང་གཞན་

མྱྩོང་གི་དྩོན་ནི། ཤེས་པ་ཤེས་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་ཙམ་དུ་འཇྩོག་མ་ཤེས་པར། 

ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་འཇྩོག་བེད་ཀི་ཚད་མ་གཞན་ཞིག་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས། རང་

གིས་རང་མྱྩོང་བ་ཞིག་བྱུང་ན་རང་མྱྩོང་དང་། དེ་ལྟར་བཙལ་ནས་གཞན་གིས་གཞན་

མྱྩོང་བ་ཞིག་བྱུང་ན་གཞན་མྱྩོང་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་མྱྩོང་དང་གཞན་མྱྩོང་གི་

དྩོན་ནི། སྐབས་འདིར་རང་རིག་འདྩོད་པའི་དངྩོས་སྨྲ་བའི་འདྩོད་པ་ལྟར་འཆད་དགྩོས་

ཏེ། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཤེས་པས་རིག་པ་ལ་མདྩོ་སེ་པ་དང་

སེམས་ཙམ་པས་བཞག་པ་དེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་མ་ཆྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མར་མེ་རང་

གིས་རང་གསལ་བར་མི་བེད་ཀང་། དེ་ལ་གསལ་བ་མི་ལྡྩོག་པ་བཞིན་དུ། ཤེས་པས་

ཕྩོགས་སྔ་མས་འདྩོད་པ་ལྟར་དུ་རང་གིས་རང་མྱྩོང་བར་མི་བེད་ཀང་དེ་ལ་མྱྩོང་བ་

ཙམ་མི་ལྡྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ནི། སྔར་རྩོམ་ལེགས་བཤད་སྙིང་

པྩོ་ལས་གསུངས་པའི་དྩོན་དེ་ཉིད་ལ་ཅུང་གསལ་ཁ་མཛད་པ་འདྲའྩོ། །

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་རང་རིག་འགྩོག་ཚུལ།

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་རང་རིག་འགྩོག་པ་ལ། ལུང་རིགས་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ལུང་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། ཇི་ལྟར་རལ་གིས་རང་གི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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སྩོ། །གཅྩོད་པར་མི་བེད་སྩོར་མྩོ་ནི། །རང་ལ་རེག་པར་མི་བེད་ལྟར། །རང་རིག་

སེམས་ཀང་དེ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་ལུང་གིས་རང་རིག་བཀག་པ་ཡིན་ནྩོ། །གཉིས་

པ། རིགས་པས་དགག་པ་ལ་ལྔ་སེ། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པས་དགག་པ། 

རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་གཞན་ལ་དྲན་པ་མི་སྲིད་པས་དགག་པ། རང་རིག་མེད་

ཀང་དྲན་པ་སྐེ་ཚུལ་འཐད་པས་དགག་པ། ར་ཤེ་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་

དགག་པ། སྤྩོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་དགག་པ་དང་ལྔ་ལས། 

རིགས་པ་དང་པྩོ། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པས་དགག་པ་ནི། རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཕི་རྒྩོལ་ལ་རང་རིག་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་

པར་བ་བའི་ཆེད་དུ། རྟགས་སུ་བཀྩོད་པའི་དུས་ཕིས་དྲན་པ་དེ་ཆྩོས་ཅན། རང་རིག་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རྒྩོལ་དབུ་མ་པ་ལ་མ་གྲུབ་པས་རང་རིག་དང་

འདྲ་བར་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། སྒ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་

བ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕི་དུས་

དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན། །མ་གྲུབ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཕིར་བརྩོད་པ་ཡིས། །མ་གྲུབ་འདི་ནི་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མིན། །ཞེས་གསུངས། 

རིགས་པ་གཉིས་པ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ལ་དྲན་པ་མི་སྲིད་པས་

དགག་པ་ནི། རང་རིག་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་ཀང་། ཡུལ་སྔྩོན་པྩོ་དང་ཡུལ་ཅན་སྔྩོ་འཛིན་

གཉིས་ཆྩོས་ཅན། དུས་ཕིས་དྲན་པའི་ཤེས་པས་དྲན་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཕིས་ཀི་

དྲན་པ་དང་ཁྩོད་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ལ་འབེལ་མེད་དྩོན་གཞན་ཡིན་དགྩོས་ཤིང་། འབེལ་མེད་ཀིས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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མྱྩོང་བ་ལས་དྲན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། བམས་པས་མྱྩོང་བ། ཉེར་སས་

ཀིས་མི་དྲན་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། རང་རིག་པ་ནི་གྲུབ་

ལ་རག་མྩོད་ཀི། །དེ་ལྟའང་དྲན་པའི་དྲན་པ་རིགས་མིན་ཏེ། །གཞན་ཕིར་མ་ཤེས་རྒྱུད་

ལ་སྐེས་པ་བཞིན། །གཏན་ཚིགས་འདིས་ནི་ཁད་པར་དག་ཀང་འཇྩོམས། །ཞེས་

གསུངས་སྩོ། ། 

རིགས་པ་གསུམ་པ། རང་རིག་མེད་ཀང་དྲན་པ་སྐེ་ཚུལ་འཐད་པས་དགག་པ་ནི། 

སྔྩོ་འཛིན་ཆྩོས་ཅན། རང་རིག་མེད་ཀང་དུས་ཕིས་ང་ཡིས་མཐྩོང་སྙམ་དུ་དྲན་པ་སྐེ་

བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔྩོ་འཛིན་གིས་ཡུལ་མྱྩོང་བ་དང་། དྲན་པ་གཉིས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་གྱུར་བ་ང་ཡི་ལུགས་ལ་མེད་པ་གང་ཞིག ལན་སྐེས་ཀི་བླྩོ་ལ་

རས་ཐ་དད་དུ་སང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ས་མྱུག་གཉིས་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ཡང་། 

འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་གང་གིས་ཡུལ་མྱྩོང་གྱུར་དེ་ལས། །དྲན་པ་འདི་གཞན་ང་ལ་

ཡྩོད་མིན་པ། །དེ་ཕིར་ང་ཡིས་མཐྩོང་སྙམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་

ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། 

རིགས་པ་བཞི་པ། ར་ཤེ་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་དགག་པ་ནི། བ་བེད་

གཅིག་ཏུ་ཐལ་བས་དགག་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་ཁྩོད་ཀིས་འདྩོད་པའི་ཤེས་པ་

གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་འཛིན་པར་འགྱུར་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་འཛིན་པ་མིན་པ་གང་ཞིག་དྩོན་གཞན་གི་

ཤེས་པས་ཀང་འཛིན་པ་མིན་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་མ་གྲུབ་ན། བེད་པ་པྩོ་དང་བེད་པ་དང་

བ་བ་རྣམས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གིས་རང་མྱྩོང་བའི་ཕིར། དེས་ན། མྱྩོང་བ་
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མྱྩོང་བེད་ལ་སྩོགས་པའི་བ་བེད་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། རང་རིག་ཡྩོད་པ་མིན་

ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།

དེའི་ཕིར་རང་རིག་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ན།

ཁྩོད་ཀི་གཞན་དབང་གང་གིས་འཛིན་པར་འགྱུར། །

བེད་པྩོ་ལས་དང་བ་བ་གཅིག་མིན་པས། །

དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་འཛིན་པར་རིགས་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དང་པྩོ་གསུམ་

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་དང་། ཐ་མ་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

ར་ཤེར་གསུངས་པའི་རིགས་པ་དྲངས་པའྩོ། ། 

འྩོ་ན། ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གི་ལུགས་ལའང་བ་བེད་གཅིག་ཏུ་ཐལ། སྔྩོ་འཛིན་རང་

ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་རྟྩོགས་པས། སྔྩོ་འཛིན་རང་ཉིད་རྟྩོགས་བ་དང་། རྟྩོགས་བེད་གཉིས་

ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་རང་རིག་འདྩོད་པ་དང་མི་མཚུངས་ཏེ། རང་རིག་འདྩོད་

པ་རྣམས་ཀིས། བ་བེད་ཐམས་ཅད་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་འཇྩོག་པས། ངྩོ་བྩོ་

གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་པའི་བ་བེད་འཇྩོག་པར་མི་ནུས་ཤིང་། ཐལ་འགྱུར་བ་རང་

ལུགས་ལ་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་ཀི་བ་བེད་འཇྩོག་ནུས་པས་སྐྩོན་མེད་

དྩོ། །དེས་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་བཞེད་པ་གསལ་

ལྩོ། །རིགས་པ་ལྔ་པ། ཞི་བ་ལས་སྤྩོད་འཇུག་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་རང་

རིག་འགྩོག་ཚུལ་ནི་གྩོང་དུ་བརྩོད་ཟིན་ཏྩོ། །
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དྲན་པ་འདྲེན་ཚུལ་ལས་འཕྲྩོས་པའི་དྩོགས་སྩོང་།

སེམས་ཙམ་པས་ཕིས་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་སྔར་མྱྩོང་བ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པས། 

སྔར་མ་མྱྩོང་བ་ལ་ཕིས་དྲན་པ་མི་སྲིད་པར་འདྩོད་ལ། དེ་ལྟར་ན། དགུན་དུས་སུ་བི་

བས་ལུས་ལ་རྨུགས་པ་ན་དུག་ཞུགས་པ་མྱྩོང་བར་ཐལ། ཕིས་འབྲུག་སྒ་ཐྩོས་པ་ན་

སྔར་རྨུགས་པའི་དུས་སུ་དུག་ཞུགས་པ་དྲན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། སྔར་མ་མྱྩོང་བ་ལ་

ཕིས་དྲན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། དྲན་པ་ནི་ཉམས་སུ་

མྱྩོང་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན། ཤེས་པ་ཡང་ཉམས་སུ་མ་མྱྩོང་བས་དྲན་པ་ཡྩོད་པར་མི་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དང་།  དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས་ཀང་། སྔར་མ་མྱྩོང་བ་

ལ་དྲན་པ་ནི་མི་སྲིད་པས་དྲན་པ་ནི་མྱྩོང་བ་ལས་སྐེ་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དུག་ཞུགས་པ་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་

དུག་ཞུགས་པར་རྟྩོགས་པའི་ཚད་མ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བར་ཐལ། དུག་ཞུགས་པར་རྟྩོགས་

པའི་དཔྱད་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། དཔྱད་ཤེས་ཀི་དྩོན། རྟྩོགས་ཟིན་རྟྩོགས་

པའི་རིག་པ་ཡིན་པ་ནི། རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་མཐུན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྩོན་

མེད་དེ། ལུགས་འདིས་རྟྩོགས་ཟིན་རྟྩོགས་པའི་དྩོན། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་

མས་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་རྟྩོགས་པའི་སྩོབས་ཀིས། ཡུལ་རྟྩོགས་པ་ལ་རྟྩོགས་

ཟིན་རྟྩོགས་པ་ཞེས་བརྩོད་ཀི། སྔར་རྟྩོགས་ཟིན་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཉིད་སར་ཡང་རྟྩོགས་

པ་ཞིག་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར།རང་རིག་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཕིས་དུག་ཞུགས་པར་

དྲན་པའི་བླྩོ་ནི། སྔར་རྨུགས་པ་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མས་

དྲངས་པ་ཡིན་ལ། རང་རིག་མི་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ལྟར་ན། སྔར་རྨུགས་པ་རྟྩོགས་
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པའི་བླྩོ་དེ་ཉིད་ཀིས་དྲངས་པ་ཡིན་པས། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་དཔྱད་ཤེས་

ཡིན་ན། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བས་ཁབ་སེ། དཔྱད་ཤེས་ཡིན་

ན། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མ་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་

སྔྩོན་དུ་སྩོང་བས་ཁབ་པའི་ཕིར། 

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ནི་དཔྱད་ཤེས་ལ་རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མ་

སྔྩོན་དུ་སྩོང་བས་མ་ཁབ་སེ། གངས་རི་སྔྩོན་པྩོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ཀིས་རང་གི་

སང་བ་མྱྩོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕིས་རང་གི་སང་བ་དྲན་པའི་དྲན་པ་འདྲེན་པ་ཡིན་ཡང་། 

དེ་འདྲའི་དྲན་པ་དཔྱད་ཤེས་དེ་རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གངས་རི་སྔྩོན་པྩོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་

ལས་གཞན་པའི་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་གཞན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་། 

རྨི་ལམ་གི་རྟ་གང་དྲན་པའི་དྲན་པ་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྨི་ལམ་གི་ཤེས་པ་དེ་ཁྩོ་ནས་རང་གི་སང་བ་དངྩོས་སུ་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་

ནས་ཕིས་སང་བ་དྲན་པའི་དྲན་པ་འདྲེན་པའི་ཕིར། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། རྨི་ལམ་

ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གིས་དྲན་པ་དེ་ཉིད་འདྲེན་པར་འདྩོད་དྩོ། །

སྐབས་འདིར་གསལ་ཀ་མེད་པའི་དྩོགས་གནད་ཅིག་ནི། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། རྨི་ལམ་གི་སང་བ་དྲན་པའི་དྲན་པ་འདྲེན་བེད་ཀི་བླྩོ་སྔ་མ་དེ་

གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་གཞུང་གང་དུའང་གསལ་བར་བཤད་པ་མི་སང་ཞིང་། ཆྩོས་

རའི་ནང་དུ་འཛིན་མཚམས་མི་འདྲ་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡྩོད་ཀང་། རང་གི་བླྩོ་ལ་འཐད་

པའི་འཛིན་མཚམས་བདེ་བ་ཞིག་ནི། 
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མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལའང་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རང་གི་

སང་བ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་འདྩོད་པས། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལྟར་རྨི་ལམ་གི་

ཤེས་པས་ཕིས་དྲན་པ་འདྲེན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོན་ཀང་། འདི་ནི་འྩོས་མེད་ཀི་

རིགས་པས་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་ལས་གཞུང་དུ་གསལ་ཁ་གཏན་ནས་མེད་དྩོ། ། 

འྩོ་ན། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་སྒྱུ་མའི་སང་བ་ནི་རྣལ་

འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། རང་རིག་མངྩོན་སུམ་དང་། ཕི་རྩོལ་ཁས་ལེན་

པའི་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། ས་ཕྩོགས་སམ་བར་སང་ལྟ་བུའི་གཞི་འཛིན་པའི་དབང་པྩོའི་

མངྩོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་ལ། ཞེས་ཕི་དྩོན་ཁས་ལེན་པའི་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། སྒྱུ་མའི་སང་བ་འགྲུབ་བེད་ས་ཕྩོགས་སམ་བར་སང་འཛིན་པའི་དབང་

པྩོ་མངྩོན་སུམ་གིས་འགྲུབ་པ། དམིགས་ཀིས་བསལ་ནས་གསུངས་པ་ལ་དགྩོས་པ་

མེད་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་

ལ། རང་རིག་མེད་ཀང་སྒྱུ་མའི་སང་བ་ནི། སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་སང་བའི་བླྩོས་གྲུབ་པ་མ་

ཟད། ས་ཕྩོགས་སམ་བར་སང་འཛིན་པའི་དབང་པྩོ་མངྩོན་སུམ་གིས་ཀང་གྲུབ་པར་

བསན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། ། 

འྩོན་ཀང་། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཤེས་པ་གང་ཡིན་རང་གི་

སང་བ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པར་འདྩོད་ན། རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

རྣམས་ཀང་རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་ཚད་མར་འདྩོད་དགྩོས་ལ། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། རང་

རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཆྩོས་དེ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ན་ཆྩོས་དེ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པ་དང་། རེས་དཔག་ཡིན་ན་རང་གི་སང་བ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཁབ་པར་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  167  

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། གཞུང་འདིས་རང་ལུགས་ལ་

ངེས་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ལ་ངེས་ཡུལ་གིས་ཁབ་པ་བསན་པར་འདྩོད་པ་ནིརྣམ་

གཞག་མ་ཆགས་པ་སེ། རྟྩོག་པ་རྣམས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གི་

གཞལ་བར་རིགས་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

རྟྩོག་པ་གཟུང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བས་གཟུང་ཡུལ་འཇྩོག་པར་མི་ནུས་པས། རྟྩོག་པ་

ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་རྟྩོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་འཇྩོག་བེད་དུ་བསན་

པའི་ཆེད། རྟྩོག་པ་རྣམས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་རང་རིག་མངྩོན་སུམ་གི་གཞལ་བར་རིགས་

པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཀང་། མདྩོ་སེམས་གཉིས་ཀ་

དང་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་མངྩོན་སུམ་ལ་རྟྩོག་བལ་གི་ཤེས་པས་ཁབ་པ་དང་། 

དཔྱད་ཤེས་ལ་ཚད་མིན་གི་ཤེས་པས་ཁབ་པ་དང་། རང་གི་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་པ་ལ་ལྩོག་ཤེས་ཀིས་ཁབ་པ་དང་། ཆྩོས་དེ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ན་ཆྩོས་དེ་ལ་

ཚད་མ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པ་དང་། རེས་དཔག་ཡིན་ན་རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་མ་

ཡིན་པས་ཁབ་པ་སྩོགས་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

གཞན་ཡང་། མཁས་གྲུབ་བསན་དར་གིས། གཉིས་སང་ཅན་གི་བླྩོ་ཡིན་ན་རང་

གི་སང་བ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་དགྩོས་པ་དང་། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་

ཡྩོད་པ་གཉིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་ཉི་ཤུའི་ཁུངས་སུ་

དྲངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ། ཆྩོས་དེ་ལ་དམིགས་པའི་དྲན་ཤེས་སྐེ་བ་ལ་
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དེ་ལ་དམིགས་པའི་མྱྩོང་བ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བས་མ་ཁབ་སེ། ངས་གངས་རི་སྔྩོན་པྩོ་

མཐྩོང་སྙམ་དུ་ཡུལ་ཅན་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དེས། གངས་རི་སྔྩོན་པྩོར་སང་བའི་དབང་

ཤེས་དྲན་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་མྱྩོང་བ་སྔྩོན་དུ་སྩོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གངས་རི་

སྔྩོན་པྩོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་རང་གིས་རང་མྱྩོང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། མྱྩོང་བེད་གཞན་

ཡང་སྔྩོན་དུ་མ་སྩོང་བའི་ཕིར། 

འདིར་ཡུལ་མྱྩོང་བའི་དྩོན་ནི། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དམིགས་

མྱྩོང་སྩོ་སྩོར་འབེད་པ་ནི། སྐབས་འགའ་ཞིག་མ་གཏྩོགས་འདི་འདྲ་བ་མང་པྩོ་ཞིག་ལ་

མི་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་འདི་འདྲ་བ་ཞེས་པའི་འདི་སྒ་འཇུག་

ཡུལ་ནི། སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་སང་བའི་དབང་ཤེས་ཀིས་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་ལ་དམིགས་པ་དང་

མྱྩོང་བ། བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་སང་བའི་དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་བརན་

ལ་དམིགས་པ་དང་མྱྩོང་བ་འདི་འདྲ་བ་མང་པྩོ་ཞིག་ལ། དམིགས་པ་དང་མྱྩོང་བའི་དྩོན་

སྩོ་སྩོར་འབེད་མི་དགྩོས་ཏེ་དམིགས་པ་ཉིད་མྱྩོང་བའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དམིགས་

མྱྩོང་སྩོ་སྩོར་འབེད་དགྩོས་པའི་སྐབས་འགའ་རེ་ཡྩོད་པ་ནི། ཚོར་བས་བདེ་སྡུག་ལ་

དམིགས་པ་དང་མྱྩོང་བ། ལུས་ཤེས་ཀིས་རེག་བ་ལ་དམིགས་པ་དང་མྱྩོང་བ། ལེ་

ཤེས་ཀིས་རྩོ་ལ་དམིགས་པ་དང་མྱྩོང་བ་ལ་སྩོགས་པའི་སྐབས་སུ་དམིགས་མྱྩོང་སྩོ་

སྩོར་འབེད་དགྩོས་ཏེ། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་དམིགས་པ་ཙམ་ལ་མྱྩོང་བས་མ་ཁབ་

པའི་ཕིར། 

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་དུ། སྔྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་

གི་རེས་སུ་སྐེས་པའི་སྔྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། སྔྩོ་འཛིན་
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དབང་མངྩོན་རྟྩོགས་ཟིན་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་དཔྱད་ཤེས་ཡིན་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁབ། འདྩོད་ན། སྔྩོ་འཛིན་དབང་མངྩོན་ཁྩོ་རང་གིས་ཁྩོ་རང་རྟྩོགས་པར་

ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་སྩོང་ཐུན་གི་ལུགས་སུ་སྨྲ་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་ལ། འདི་ལྟར་

དྩོགས་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། རྟྩོགས་ཟིན་རྟྩོགས་པའི་རིག་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ལ་རྟྩོགས་ཟིན་རྟྩོགས་པའི་རིག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་རྟྩོགས་ཟིན་རྟྩོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་པས་སྐྩོན་མེད་དྩོ་ཞེ་ན། 

ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་རྟྩོགས་ཟིན་རྟྩོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་ན། རྟྩོགས་ཟིན་

རྟྩོགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། འདྩོད་ན། ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལ་

མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་ན། མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་

ན། གཉིས་སང་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། མི་བསླུ་བ་ཡིན་དགྩོས་པར་ཐལ། རང་གི་སང་

བ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར།

བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་རྣམ་པའི་དྩོགས་སྩོང་།

སྤིར་རྣམ་པ་ལ། མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་ལས། གཞི་ཤེས་པ་ཡི་བེ་བག་རྣམས། །རྣམ་

པ་ཞེས་བའི་མཚན་ཉིད་དེ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་དྩོན་གི་རྣམ་པ་དང་། ཤེས་པའི་

རྣམ་པ་གཉིས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་། མཛོད་ལས། རྣམ་པ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་

པའི། །དམིགས་དང་བཅས་པས་འཛིན་པར་བེད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ནས་ཡུལ་ཅན་

ཤེས་རབ་ལ་རྣམ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་། རྟྩོགས་ལ་དངྩོས་རྟྩོགས་ཤུགས་

རྟྩོགས་དང་། །རྣམ་པ་ཤར་དང་མ་ཤར་གཉིས། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་
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དང་། ཡང་། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས། བདེན་པ་བཞི་ལ་བརྟེན་པ་དང་། །བདེ་དང་ང་

དང་ངའི་ཞེས་སྩོགས། །ཡང་དག་མ་ཡིན་རྣམ་བཅུ་དྲུག །ཅེས་པའི་སྐབས་ནས་བདེན་

པ་བཞིའི་ཁད་ཆྩོས་མི་རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་རྣམ་པར་གསུངས་པ་སྩོགས་སྐབས་

དྩོན་སྩོ་སྩོའི་རྣམ་པའི་འཇྩོག་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་ཁད་པར་ཤེས་

དགྩོས་སྩོ། །

མི་རྟག་པའི་དྩོན་སྐད་ཅིག་མ་དེ། ཡང་དག་མ་ཡིན་རྣམ་བཅུ་དྲུག །ཅེས་པའི་

སྐབས་ནས་བསན་པའི་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཡང་། རྣམ་པ་ཞེས་བའི་མཚན་ཉིད་

དེ། ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཞེས་བའི་

མཚན་ཉིད་དེ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། མི་རྟག་

པ་འཛིན་སངས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བླྩོ་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རེ་བཙུན་པའི་སྐབས་

བཞི་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དྩོན་ལས། བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པ་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། བུམ་པ་བུམ་པའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས། དེ་ལ་བུམ་པའི་དྩོན་ལྟྩོ་ལྡིར་བ། རྣམ་པ་ཞེས་བའི་མཚན་ཉིད་དེ། །ཞེས་པའི་

སྐབས་ནས་བསན་པའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་ཡང་།  སྤིར་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་

ཞེས་བརྩོད་དགྩོས་སྩོ། །

བེ་བག་སྨྲ་བས། རྣམ་པ་འདྩོད་དམ་མི་འདྩོད། འདྩོད་ན། རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འགྱུར་ལ། མི་འདྩོད་ན། མཛོད་ལས། རྣམ་པ་ཤེས་རབ་དང་

བཅས་པའི། །དམིགས་དང་བཅས་པས་འཛིན་པར་བེད། །ཅེས་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་

ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 
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ཡང་མཛོད་ལས། 

དྩོན་གཅིག་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དང་། །

རྟེན་དང་དམིགས་དང་རྣམ་བཅས་དང་། །

མཚུངས་པར་ལྡན་པ་རྣམ་པ་ལྔ། །

ཞེས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་

པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་

རྣམ་པ་གཉིས་ལས། 

བེ་བག་སྨྲ་བས། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཁས་མི་ལེན་པས། རང་རིག་མི་འདྩོད་པ་ཡིན་

ཏེ། རང་རིག་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་གཟུང་རྣམ་ངེས་པར་ཁས་

ལེན་དགྩོས་པའི་ཕིར། བེ་བག་སྨྲ་བས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཁས་མ་བླངས་ཀང་ཡུལ་ཅན་

གི་རྣམ་པ་ཁས་ལེན་པས། ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ལྩོ། །བེ་

བག་སྨྲ་བས། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མི་འདྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྩོ་གསུམ་སེ། དང་པྩོ། 

སང་བ་འདི་དྩོན་མ་ཡིན་ན་མི་སང་བའི་དྩོན་ཡྩོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་པ་དང་། གཉིས་

པ། རགས་སང་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རགས་པ་རྡུལ་ཕྲན་བསགས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་

བ་དང་། གསུམ་པ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་གཞན་མི་གཅྩོད་པར་རང་ཉིད་གཅྩོད་པར་

ཐལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་ཡིན་ཏེ། 

མཆིམས་མཛོད་ལས། སེམས་ཀི་གཞི་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་དྲུག་སེ། 

དེ་དག་གིས་ཡུལ་འཛིན་པ་ནི། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་གི། 

རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སང་བ་འདི་དྩོན་མ་ཡིན་ན་མི་སང་བའི་དྩོན་ཡྩོད་
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པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རགས་སང་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རགས་པ་རྡུལ་ཕྲན་

བསགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་

གཞན་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པ་ཡིན་གི་རང་ཉིད་གཅྩོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ལ་

གཅད་བ་གཅྩོད་བེད་གཉིས་མེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། བུམ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་བུམ་པ་སང་བ་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། བུམ་པ་དངྩོས་མིན་པར་

དེའི་འདྲ་རྣམ་ཞིག་ཡིན་དགྩོས་ཤིང་། དེས་ན་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་བུམ་པ་དངྩོས་

མིན་པ་ཞིག་སང་བས། བུམ་པ་སང་བར་འཇྩོག་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། བུམ་འཛིན་

མིག་ཤེས་ལ་ཀ་བ་ཡང་སང་བར་ཐལ།མི་སང་བའི་སྒྲུབ་བེད་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་བུམ་པར་སང་བ་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རགས་པ་

བུམ་པའང་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་རྡུལ་ཕྲན་བསགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། 

ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་གཅྩོད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་པ་ནི་མདྩོར་

བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་པའྩོ། །མཆིམས་མཛོད་ཀི་གཞུང་འདི་ཉིད་ཚིག་ཉུང་ཞིང་གནད་ཆེ་

བས། ཚིག་དྩོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བརྩོད་ན། བུམ་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་

བུམ་པ་འཛིན་པ་ན། བུམ་པའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་འཛིན་

མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་གང་སང་བའི་བུམ་པ་དེ་དྩོན་བུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

 གལ་ཏེ་རྣམ་པ་དང་བཅས་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་བུམ་པ་སང་བ་དེ་དྩོན་

བུམ་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་སང་བས་བུམ་པ་སང་བར་འཇྩོག་དགྩོས་ན། དེ་ལ་ཀ་བ་མི་

སང་བའི་དྩོན་ཡྩོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་པའི་ཕིར། འྩོ་ན། བུམ་འཛིན་རྟྩོག་པའི་སང་བ་

དེ་དྩོན་བུམ་པ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན། བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་བུམ་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། 
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མིན་ན། སང་བ་འདི་དྩོན་མ་ཡིན་ན་མི་སང་བའི་དྩོན་ཡྩོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་མེད་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། བེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་སང་བ་དྩོན་ཡིན་པ་

ནི་རྟྩོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། 

རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀྐ་ལས། ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་གཉིས་ཀས་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་

སྔྩོན་པྩོར་སང་བ་སྔྩོན་པྩོ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། འྩོན་ཀང་། སེ་

བདུན་ཡིད་ཀ་ིམུན་སེལ་དུ། བ་ེབག་སྨྲ་བའ་ིལུགས་ལ། མངྩོན་པ་མཛོད་ལས། མིག་གིས་

གཟུགས་རྣམས་མཐྩོང་རྟེན་བཅས། །ད་ེལ་བརྟེན་པའ་ིརྣམ་ཤེས་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་

ཁུངས་སུ་མཛད་ནས། མིག་དབང་གིས་གཟུགས་མཐྩོང་བ་ཡིན་གི་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་

ཀིས་གཟུགས་མ་ིམཐྩོང་བར་གསུངས་ཏེ། ད་ེཉིད་ལས། བ་ེབག་སྨྲ་བ་ན་ིདབང་པྩོས་ཡུལ་

འཛིན་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་གི། མིག་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་འཛིན་པར་མ་ིའདྩོད་པས། མིག་ཤེས་

ལ་སྔྩོན་པྩོར་སང་བ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་ན། གཟུགས་ཀི་སྐེ་

མཆེད་ཡིན་ན་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། མིག་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་

གང་ཡང་མི་འཛིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར། རང་ལུགས་ནི། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀྐ་ལས་དབང་

ཤེས་ལ་ཡུལ་སང་བར་གསུངས་པ་དང་། མཆིམས་མཛོད་ལས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་

གིས་ཡུལ་འཛིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་འདྩོད་པའྩོ། །

མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་རྣམ་པའི་དྩོགས་སྩོང་།

མདྩོ་སེ་པས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་

ལས། མདྩོ་སེ་པས་དྩོན་སང་དེ་དབང་པྩོའི་རྣམ་རིག་ལས་གཞན་དུ་མི་འདྩོད་ཀང་། 

རྣམ་པ་དེ་ཕི་རྩོལ་གིས་གཏད་པར་འདྩོད་ལ། ཞེས་མདྩོ་སེ་པས་སྔྩོ་འཛིན་ལ་སྔྩོན་པྩོ་
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སང་བ་དེ་སྔྩོ་འཛིན་ལས་རས་གཞན་དུ་མི་འདྩོད་ཀང་། སྔྩོ་འཛིན་ལ་ཤར་བའི་སྔྩོན་

པྩོའི་རྣམ་པ་སྔྩོ་འཛིན་ལས་རས་གཞན་དུ་འདྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཚིག་ཟིན་ལ་བྱུང་ཡང་། 

དེའི་དྩོན་ནི་མདྩོ་སེ་པས་སྔྩོ་འཛིན་ལ་སྔྩོན་པྩོ་སང་བ་ཡུལ་ཅན་སྔྩོ་འཛིན་སེང་གི་ཤེས་

པའི་རས་ཤིག་ལ་འདྩོད་པས་སྔྩོ་འཛིན་ལས་རས་གཞན་དུ་མི་འདྩོད་ཀང་། སྔྩོ་འཛིན་

ལ་སྔྩོན་པྩོ་སྔྩོན་པྩོར་སང་བ་ཡུལ་སྔྩོན་པྩོ་ཡིན་པས། སྔྩོ་འཛིན་དང་རས་གཞན་དུ་

འདྩོད་པའི་དྩོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་སེ།

 རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀྐ་ལས། ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་གཉིས་ཀས་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པ་

ལ་སྔྩོན་པྩོར་སང་བ་སྔྩོན་པྩོ་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་སེལ་ལས་ཀང་། ཁ་ཅིག་སྔྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་

པ་མི་འཐད་དེ། ཕི་རྒྩོལ་མདྩོ་སེ་པས་སྔྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་སྔྩོན་པྩོའི་རྣམ་

པ་སྔྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་ལ། བེ་བག་སྨྲ་བས་དེ་

འདྲའི་རྣམ་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པས། ཞེས་དང་།

དེ་བཞིན་ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་ལས་ཀང་། སྔྩོ་སང་དབང་ཤེས་དང་དེ་ལ་ཤར་

བའི་རྣམ་པ་གཉིས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར། མདྩོ་སེ་པ་དང་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ངྩོར་

སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཀས་དེ་གཉིས་རས་གཞན་མིན་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར་

ཏེ། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་སྔྩོ་སང་དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་

དང་། མདྩོ་སེ་པས་དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སེ་བདུན་ཡིད་

ཀི་མུན་སེལ་དང་། རིགས་རྒྱན་གཉིས་ཀ་ལས། མདྩོ་སེ་པས་སྔྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་སྔྩོ་

འཛིན་ལས་རས་གཞན་དུ་མི་འདྩོད་པར་གསུངས་པ་དེས་ན། སྔྩོ་འཛིན་ལ་སྔྩོན་པྩོ་
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སང་བ་དང་། དེ་ལ་ཤར་བའི་སྔྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་སྔྩོ་འཛིན་སེང་གི་རས་

ཤིག་ལ་འདྩོད་པ་དང་། སྔྩོ་འཛིན་ལ་སྔྩོན་པྩོ་སྔྩོན་པྩོར་སང་བ་ནི། ཡུལ་སེང་གི་སྔྩོན་

པྩོ་ཡིན་པར་འདྩོད་དམ་སྙམ་མྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་རྣམ་པའི་དྩོགས་སྩོང་།

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་སྩོབས་རྣམས་ཀིས་ཤེས་

བ་མཐའ་དག་མཁེན་པར་གསུངས་པ་ནི་མངྩོན་གྱུར་དུ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་

མངྩོན་སུམ་ལ་ཤུགས་རྟྩོགས་མི་རུང་བས་སང་ནས་མཁེན་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ཡང་། 

རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་མཁེན་པ་འདིའི་ལུགས་མིན་པ་ནི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་

པ་ལས་གསལ་བར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་རྣམ་མཁེན་ལ་ཤུགས་རྟྩོགས་མེད་པ་དང་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་སང་ནས་མཁེན་པར་གསུངས་པས། རྣམ་པ་ལ་འདྲ་རྣམ་ལྟ་བུ་ཞིག་མི་

དགྩོས་པར་བཞེད་དམ་སྙམ།

རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། སྤྩོད་འཇུག་དར་ཊིཀྐ་ལས། ཁ་ཅིག་དབུ་མ་

ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ཀི་དྩོན་ཞིབ་ཏུ་མ་རྟྩོྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་

ཉིད་ལ་རང་ཉིད་སང་བར་འདྩོད་པ་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་ཏེ། སང་ཚུལ་གཉིས་ལས་

མ་འདས་པས་ཐ་དད་དུ་སང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་མི་

སྲིད་པས་རང་ཉིད་རང་ཉིད་དང་ཐ་དད་དུ་ཁས་ལེན་དགྩོས་ལ། ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གི་

ཚུལ་དུ་སང་ན་དེ་ཉིད་དྩོྩོན་དམ་བདེན་པར་ཐལ་བ་ལྡྩོག་ཏུ་མེད་དྩོ། །ཞེས་དང་། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་ཉིད་ལས་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་པའི་རང་དང་གྲུབ་སེ་ངྩོ་བྩོ་
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གཅིག་པ་མཐའ་དག་སང་ནས་རྟྩོགས་ལ། ཤུགས་རྟྩོགས་ཀི་ཐ་སྙད་འདྩོགས་སམ་མི་

འདྩོགས་ཀང་རུང་རང་ཉིད་ལ་རང་ཉིད་མི་སང་ཡང་རྟྩོགས་པའྩོ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མི་སང་བ་མ་ཟད་རྣམ་པ་ཡང་མི་འཆར་བར་

གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ན། མངྩོན་སུམ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་ཡུལ་

དུས་རང་བཞིན་གང་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གྲུབ་སེ་རས་གཅིག་པའི་ཆྩོས་སང་ན། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཡེ་ཤེས་སང་བས་མ་ཁབ་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། 

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས། དྩོན་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག །བདག་ཉིད་མངྩོན་སུམ་

ཡིན་པ་ལ། །ཞེས་དང་། ཁད་པར་ཆ་ཤས་རྣམས་སངས་པ། །མངྩོན་སུམ་གིས་ནི་

གཟུང་བ་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས་

ཀང་། །སྒ་འཛིན་མངྩོན་སུམ་གིས་ནི་ཆྩོས་ཅན། སྒ་དེའི་གྲུབ་སེ་རས་གཅིག་པའི་ཁད་

པར་གི་ཆྩོས་སང་མི་སང་གི་ཆ་ཤས་རྣམ་པར་སངས་པའི་སྩོ་ནས་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་གྲུབ་པའི་སྩོ་ནས་གཟུང་དྩོན་དུ་བས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་ནང་འགལ་

དུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྒྱུད་བླ་དར་ཊིཀྐ་གི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་དབང་དུ་

བས་ན་སྐྩོན་མེད་དེ། དེ་དག་ནི་རང་ལས་གཞན་པའི་མངྩོན་སུམ་རྣམས་ལ་ཡུལ་དུས་

རང་བཞིན་གང་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་གྲུབ་སེ་རས་གཅིག་པའི་ཆྩོས་གཅིག་སང་བ་ན་ཐམས་ཅད་

སང་དགྩོས་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཀུན་མཁེན་གི་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱྩོད་ལས། ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཡན་གར་བའི་སང་བ་

མི་འཆར་བའི་དྩོན་དུ་གསུངས་སྩོ། །བདག་གི་རྨྩོངས་ཚོད་ལ་གཞིགས་ན། ཚིག་ཟིན་

ལ་སང་ཚུལ་གཉིས་པྩོ་གང་ཡང་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་
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ཡེ་ཤེས་མི་སང་བར་གསུངས་ཀང་། མཐར་ཐུག་གི་དགྩོངས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་

ཤེས་རང་ཉིད་ལ་རང་ཉིད་སང་ན། དེའི་རྣམ་པ་འཆར་དགྩོས་པས་རང་ཉིད་རང་དང་

འདྲ་བར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་དུ་འགྱུར་སྙམ་དུ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་དུ། གལ་

ཏེ་རང་གིས་རང་ཉིད་དངྩོས་སུ་རིག་ན་རང་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་འཆར་དགྩོས་ལ། དེ་

ལྟར་ན་རང་ཉིད་དང་འདྲ་བར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་འབྱུང་ངྩོ་ཞེ་ན། རང་གིས་རང་ཉིད་དངྩོས་

སུ་རིག་ན་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་རིག་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཁྩོ་བྩོས་བཟླྩོག་ལ་སྨྲ་ཡིས་

གནྩོད་བེད་སྩོན་ཅིག ཅེས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་

དངྩོས་སུ་རིག་ཀང་དེའི་རྣམ་པ་འཆར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་ལ་དེའི་རྣམ་པ་འཆར་

ན་རང་ཉིད་རང་དང་འདྲ་བར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་ཡྩོད་པས། རང་གིས་རང་དངྩོས་སུ་རིག་

ན་རྣམ་པ་མ་འཆར་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེས་ན། ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་ལ་ཡུལ་

དེའི་འདྲ་རྣམ་ཞིག་དགྩོས་པ་མངྩོན་ཡང་དགྩོངས་པ་མཐར་ཐུག་གང་ཡིན་ད་དུང་

འཚོལ་དགྩོས་སྩོ། །

སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཀང་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ནི་ཡུལ་གི་འདྲ་རྣམ་

གིབ་མ་ལྟ་བུར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་ལས། ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་

དང་། གནས་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ས་ཚོགས་སྐེ་བས་སེམས་ས་ཚོགས་སུ་སང་ཞིང་། 

ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་། གནས་ཀི་གིབ་མ་ལྟ་བུ་ཉེ་བར་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཕིར།  

ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་གནས་ལྟ་བུར་ཡང་སང་ངྩོ་། །ཞེས་ཤེས་པས་ལུས་ལ་

སྩོགས་པ་འཛིན་པ་ན་དེ་དག་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་གིབ་མ་ལྟ་བུས་ཁ་བསྒྱུར་བ་ལས་
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སང་དགྩོས་པར་བཞེད། ཞི་བ་འཚོས་ཀང་རྣམ་པ་ནི་ཡུལ་དང་འདྲ་བའི་གཟུགས་

བརན་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་འདྩོད་དེ།  དབུ་མ་རྒྱན་ལས།  ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་ཕྩོགས་ལ་

ནི། །དངྩོས་སུ་དེ་ཉིད་ཐ་དད་ཀང་། །དེ་དང་གཟུགས་བརན་འདྲ་བས་ན།།བཏགས་པ་

ཙམ་གིས་ཚོར་བར་རུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།འདིའི་དྩོན་རྒྱས་པར་འྩོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

རང་རིག་མི་བཞེད་པ་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐུག་ཚུལ།

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་རང་རིག་མི་འདྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་ཡྩོད་ནའང་

མཐར་ཐུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྩོ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་ཏེ། 

 རྩོད་ཟླྩོག་ལས། 

གལ་ཏེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །

གཞལ་བ་རྣམས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར། །

ཁྩོད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ་འགྱུར་འདིར། །

གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །

ཞེས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་གཞལ་བ་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་རང་རིག་གིས་དབང་ལས་གྲུབ་

ན། ཚད་མ་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པར་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་། འདིའི་དྩོན་ལ་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། ཚད་མའི་གངས་འཇུག་པ་གཞལ་བའི་

དབང་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཞལ་བའི་རྣམ་པའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཙམ་གིས་རང་

གི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོད་པར་རེད་པའི་ཚད་མ་དག་གི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རྣམ་པར་འཇྩོག་པའི་ཕིར། 
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ཞེས་ཡུལ་ཅན་ཚད་མའི་ངྩོ་བྩོ་དང་། དབེ་བ། ཡུལ་གཞལ་བའི་དབང་གིས་འཇྩོག་

པར་གསུངས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་དུ། རང་རིག་ཁས་

མི་ལེན་ཟེར་བ་ཙམ་ཞིག་མཚུངས་ཀང་།  ཐལ་འགྱུར་བ་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་རང་མཚན་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་ཐུག་གྩོ། ཐལ་འགྱུར་བ་བླྩོ་

རྣམ་བཅས་སུ་ཁས་ལེན་ཅིང་། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་བླྩོ་ཡུལ་གི་རྣམ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

རེ་བླ་མས་ཚད་མ་འགྲུབ་ཚུལ་ནི་སྔ་མ་ལས་ཟུར་དུ་ཚད་མ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ། 

གཉིས་སང་དང་བལ་བའི་འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བ་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་གིས་འགྲུབ་པ་

འགྩོག་སེ། གཞལ་བ་འགྲུབ་པ་ཙམ་གིས་འགྲུབ་པའི་དྩོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། 

ཀླུ་སྒྲུབ་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་དགྩོངས་པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྤིར་རང་རིག་མི་

འདྩོད་པ་ཙམ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་མིན་ཏེ། མདྩོ་སེ་

སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། བེ་བག་སྨྲ་བས་ཀང་རང་རིག་མི་འདྩོད་པའི་ཕིར།

 དེས་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་གནད་ཀིས་རང་རིག་མི་

འདྩོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་ཀི་དཀའ་གནད་ཡིན་

ཏེ། རང་རིག་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས། ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཡུལ་གཞལ་བ་ལ་བརྟེན་

ནས་མིང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་འཇྩོག་མི་ཤེས་པར། ཚད་མ་འཇྩོག་བེད་རང་གི་གཞལ་བ་

ལས་གཞན་ཞིག་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས། རང་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་རང་རིག་བཞག་

པ་ཡིན་ལ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་

མི་བཞེད་པས། ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་ཞེས་པ་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་མི་འཇྩོག་པར་
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རང་གི་གཞལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་རྣམས་མིང་རྐང་

བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་དུ་འཇྩོག་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། གཞལ་བ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་རང་གི་སང་བ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀིས་ཤེས་པ་རང་ཉིད་གྲུབ་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། 

ཤེས་པ་འཇྩོག་བེད་དང་ཕིས་སང་བ་འདྲེན་བེད་ཀི་རང་རིག་ཚད་མ་འདྩོད་པ་ལ་

དགྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན། གསལ་ཞིང་རིག་པའི་གྩོ་དྩོན་ནི། ཤེས་པ་ཐམས་

ཅད་རང་གི་སང་བ་དེ་ཉིད་དྩོན་སྤི་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་གསལ་བར་སང་བས་གསལ་བ་

དང་། སང་བ་དེ་ཉིད་རྟྩོགས་པས་ན་རིག་པ་སེ། མདྩོར་ན། རང་གི་སང་བ་གསལ་ཞིང་

རིག་པའམ་རྟྩོགས་པ་ནི། གསལ་རིག་གི་སྒ་དྩོན་དུ་སྦྱར་ན། གྩོ་དྩོན་ཟབ་མྩོ་ཞིག་སེར་

བར་ངེས་སྩོ། །

རིང་མའི་གཞུང་ནས་རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་བཞེད་ཚུལ།

འཇུ་མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། རང་རིག་དང་ཀུན་

གཞི་འགྩོག་པའི་གནྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། སེམས་ཙམ་

པས་རང་རིག་དང་ཀུན་གཞི་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་གི། རང་རིག་

དང་ཀུན་གཞི་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་ལ་གནྩོད་པ་མི་འཇུག་པར་གསུངས་པས། 

ཐལ་འགྱུར་བའི་རང་གཞུང་དུ་ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་མེད་གསལ་

བར་གསུངས་པ་མེད་ནའང་། ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་

ཉེས་པ་མེད་ལ། དེ་བཞིན་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀི་ལུགས་ལའང་ཀུན་གཞི་དང་། ཉྩོན་

ཡིད་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་ལ་གནྩོད་བེད་མེད་པར་བཞེད་དེ། 
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དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་འཇམ་དབངས་དགེས་པའི་ཞལ་ལུང་ལས། ཟླ་བའི་

ཞབས་སྩོགས་ཀིས་བཀག་པའང་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། རང་རིག་དང་ཀུན་གཞི་

འགྩོག་པའི་རིགས་པ་འདི་ཀུན། སེམས་ཙམ་པ་རང་རིག་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པ་ལ་

འཇུག་གི་ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ལུགས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

མི་འཇུག་པ་ཤེས་པར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན། རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་འཇྩོག་ཅེ་ན། ཕི་རྩོལ་བེམ་པྩོ་ལས་

ཟླྩོག་སེ་ནང་གི་མྱྩོང་བ་གསལ་རིག་གི་ངྩོ་བྩོར་སྐེས་པ་ཙམ་ལ། རང་རིག་གི་ཐ་སྙད་

མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་འཇམ་དབངས་དགེས་པའི་ཞལ་ལུང་ལས། ཐ་སྙད་

དུ་རང་རིག་ཡྩོད་ཅིང་། དེའང་རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་རིག་བ་རིག་བེད་དུ་ཕེ་

བའི་ཡུལ་རིག་པ་མིན་ཡང་། བེམ་པྩོ་ལས་ཟླྩོག་སེ་མྱྩོང་བ་གསལ་རིག་གི་ངྩོ་བྩོར་

སྐེས་ཙམ་གི་དྩོན་ལ་རང་རིག་གི་ཐ་སྙད་འཐད་པའི་རྣམ་གཞག་བསན་པས། རང་

གིས་རང་ལ་བེད་པ་འགལ་བ་སྩོགས་ཀི་ཀན་ཀ་ཅིའང་མི་འཇུག་པར་རང་རིག་ཐ་

སྙད་དུ་གནྩོད་མེད་གྲུབ་ཅིང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་ནས་རང་རིག་མི་བཞེད་པའི་ཚུལ།

ཀརྨ་མི་བསྐྩོད་རྡྩོ་རེས། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགས་པས་རང་རིག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། རེ་བླ་མའི་བཞེད་

པ་དང་མཐུན་པར་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་འགྩོག་པར་བཞེད་ལ།

གྩོ་ཤཱཀ་སྩོགས་ཀིས།
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གང་ཕིར་གང་གིས་ཡུལ་མྱྩོང་གྱུར་དེ་ལས། །

དྲན་པ་འདི་གཞན་ང་ལ་ཡྩོད་མིན་པ། །

དེ་ཕིར་ང་ཡིས་མཐྩོང་སྙམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །

འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །

ཞེས་པ་འདིས་རང་ལུགས་ལ་རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་སྒྲུབ་པར་སྨྲ་བ་དང་། 

མདྩོ་དང་བསན་བཅྩོས་དག་ལས་རང་རིག་འགྩོག་པ་རིགས་པའི་དཔྱད་བཟྩོད་དུ་བས་

པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་བཞེད་དེ། 

ཀརྨ་མི་བསྐྩོད་རྡྩོ་རེའི་དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། གྩོ་ཤཱཀ་སྩོགས་བྩོད་

ཀི་འཇུག་འགེལ་བེད་པ་མང་པྩོས། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་གགས་ཀི་བཞེད་པར་གཞུང་འདིས་

ཐ་སྙད་དུ་རང་ལུགས་ལ་རང་རིག་ཡྩོད་པ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་བྩོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་

ཀུན་གཞི་རང་རིག་ཕི་དྩོན་གང་ཟག་རྣམས་ལུགས་འདིས་ཐ་སྙད་དུ་འགྩོག་པ་མིན་གི། 

དཔྱད་བཟྩོད་དུ་གྲུབ་པའི་ཀུན་གཞི་སྩོགས་འགྩོག་པར་བེད་པ་ཡིན་ལྩོ། །དེ་ལྟར་སྨྲས་

པ་དེས་ནི་རང་གི་རྐང་ནག་པྩོར་དྲངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དབུ་མ་པ་ལ་རང་ལུགས་

འཇྩོག་པ་དང་། ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་སྩོགས་དྩོན་དམ་པར་བཀག་པ་ཡིན་གི་ཐ་སྙད་

དུ་འགྩོག་པ་མིན་ནྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། རང་གི་རྐང་ནག་པྩོ་དྲངས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མ་པ་ལ་རང་ལུགས་མི་འཇྩོག་པ་ནི། དབུ་མ་པ་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་

གཞག་མེད་པར་བཞེད་པས་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །གཞན་ཡང་། སྐབས་འདིར་རང་རིག་

འགྩོག་པའི་རིགས་པ་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སྙད་དུ་རང་རིག་མི་འགྩོག་

པར་དྩོན་དམ་དུ་འགྩོག་པ་ཙམ་ཡིན་ན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དྩོན་དམ་དུ་མེད་པར་མཉམ་
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པས། རང་རིག་དང་། ཀུན་གཞི་ལ་ཆེད་དུ་བཀར་ནས་དགག་པ་བེད་པ་དྩོན་མེད་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། རང་རིག་དང་ཀུན་གཞི་ཐ་

སྙད་དུ་མི་འགྩོག་པར་སྒྲུབ་ཅིང་། དྩོན་དམ་དུ་འགྩོག་པ་ཡིན་ན། ཀུན་གཞི་དང་། རང་

རིག་ལ་ཆེད་དུ་བཀར་ནས་འདི་ཙམ་གི་དགག་པ་བེད་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་རིགས་པའི་གནྩོད་བེད་གསུངས་སྩོ། །

ས་སྐ་པའི་གཞུང་ནས་རང་རིག་བཞེད་པའི་ཚུལ།

ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པ་སྩོགས་ཀིས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀུན་གཞི་

དང་། ཉྩོན་ཡིད་དང་། རང་རིག་སྩོགས་བདེན་པར་ཡྩོད་མེད་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་

དུ་མ་བས་པར་རང་ལྡྩོག་ནས་ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཞིང་། སྩོན་པས་ལང་

གཤེགས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ར་ཤེ་དང་རྩོད་ཟླྩོག ཟླ་བས་ཚིག་གསལ་དང་འཇུག་པ་

རྣམས་སུ་རང་རིག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད། རིགས་པའི་དཔྱད་

བཟྩོད་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་འགྩོག་པ་ཡིན་པས། ཐ་སྙད་དུ་རང་རིག་འགྩོག་པ་མིན་

ལ། དེས་ན་ཐ་སྙད་དུ་རང་རིག་འདྩོད་པ་ལ་རིགས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་མི་གནྩོད་པར་

འདྩོད་དེ། འཇུག་འགེལ་ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། སྩོབ་དཔྩོན་འདིས་ཀུན་གཞི་དང་། ཉྩོན་

ཡིད་དང་། རང་རིག་སྩོགས་ལུང་ཚད་མ་ལས་བཤད་ཅིང་། བདེན་པར་ཡྩོད་མེད་གང་

གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་རང་ལྡྩོག་རྣམས་ནི། ཐ་སྙད་དུ་ཁས་ལེན་

པ་ཡིན་ཞིང་དེ་དག་དཔྱད་ནས་འགྩོག་པ་ནི། དྩོན་དམ་གི་དབང་དུ་བས་པར་བཞེད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 
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གང་ཕིར་གང་གིས་ཡུལ་མྱྩོང་གྱུར་དེ་ལས། །

དྲན་པ་འདི་གཞན་ང་ལ་ཡྩོད་མིན་པ། །

དེ་ཕིར་ང་ཡིས་མཐྩོང་སྙམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །

འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སྙད་ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །

ཞེས་པ་འདིས་ཀང་། སྔར་གི་མྱྩོང་བ་རང་རིག་དང་། ཕིས་ཀི་དྲན་པ་གཉིས་རྒྱུ་

འབས་སུ་བསན་པས། རང་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་དུ་རང་རིག་ཡྩོད་པར་བསན་པར་འདྩོད་

པ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་འགེལ་ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། གཞུང་འདིས་རང་ལུགས་ལ་མྱྩོང་དྲན་

གཞན་དུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡུལ་མྱྩོང་བ་ལས་ཡུལ་དྲན་སྐེ་བ་དང་། རང་མྱྩོང་

ལས་རང་དྲན་སྐེ་བ་དྲན་པས་ཐ་སྙད་དུ་རང་རིག་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་གྲུབ་

བྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

འྩོ་ན། རང་རིག་གི་ངྩོ་བྩོ་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་ཅེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གསུམ་དབེར་མེད་རྩོ་གཅིག་ཏུ་

རྟྩོགས་པ་ལ་གདུལ་བའི་ངྩོར་ཇི་ལྟ་བ་རྟྩོགས་པའི་ཆ་ནས་མཉམ་གཞག་དང་། ཇི་སྙེད་

པ་རྟྩོགས་པའི་ཆ་ནས་རེས་ཐྩོབ། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་རང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཆ་ནས་སྩོ་

སྩོ་རང་རིག་ཅེས་ལྡྩོག་པའི་སྩོ་ནས་ཐ་དད་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས། ཡེ་ཤེས་རང་ཉིད་

ཀིས་རང་ཉིད་རིག་པ་ནི་རང་རིག་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ཡང་འཇུག་འགེལ་ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཆ་ནས་

སྩོ་སྩོ་རང་རིག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འཇྩོག་ལ། ཞེས་གསུངས། དེས་ན། ཤེས་པ་རང་

གིས་རང་རྟྩོགས་པའམ་བཅད་པ་ནི་རང་རིག་ཏུ་བཞེད་དེ། དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ངེས་དྩོན་
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རབ་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་ན། མྱྩོང་བས་རང་བཅད་དམ་མ་བཅད། བཅད་ན་རང་རིག་

མེད་པ་དང་འགལ་ཞིང་། མ་བཅད་ན་འགེལ་པའི་དྩོན་དང་དངྩོས་སུ་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན། དཔལ་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས། ཤེས་པ་རང་གིས་རང་རྟྩོགས་པའམ་

བཅད་པའི་ཆ་ཙམ་ལ། རང་རིག་ཏུ་བཞེད་པ་དང་། སྔ་འགྱུར་རིང་མ་བ་རྣམས་ཀིས། 

ཕི་རྩོལ་བེམ་པྩོ་ལས་ཟླྩོག་སེ་ནང་གི་མྱྩོང་བ་གསལ་རིག་གི་ངྩོ་བྩོར་སྐེས་ཙམ་ལ། 

རང་རིག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། དྩོན་འདི་ཙམ་ཞིག་ནི་རང་རིག་སྙད་དུའང་མི་འདྩོད་

པའི་རི་བྩོ་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཞེད་ཅིང་། དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སྙད་

དུ་ཡང་མེད་པར་བཞེད་པའི་རང་རིག་ནི། ཤེས་པ་འཇྩོག་བེད་ཀི་འཛིན་རྣམ་རང་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་འདྩོད་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་ས་སྐ་པ་དང་རིང་མ་བ་གཉིས་ཀིས་

ཀང་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པར་བཞེད་པས། ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་གང་ལ་རང་རིག་ཅེས་པའི་

ཐ་སྙད་སྦྱྩོར་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་དྩོན་ལ་འགལ་བ་ཡྩོད་པ་མ་མཐྩོང་ངྩོ་། ། 

དབུ་མའི་དཀའ་གནད་གསུམ་པ་ཕི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་བཞེད་པའི་

ཚུལ།

ཕི་དྩོན་མི་འདྩོད་པའི་ལུགས།

རང་སེ་ཕི་དྩོན་མེད་པར་འདྩོད་པའི་ལུགས་ནི། སེམས་ཙམ་པ་དང་། རྣལ་འབྩོར་

སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་། སེམས་ཙམ་པས། ལུང་
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རིགས་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་མེད་པར་བསྒྲུབ་སེ། དང་པྩོ། ལུང་གིས་བསྒྲུབ་

པ་ནི། ཐེག་བསྡུས་སུ། ཁམས་གསུམ་པྩོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མྩོ། །ཞེས་ས་བཅུ་པའི་

ལུང་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་ནས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་

དང་།དེ་བཞིན། 

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། 

ཕི་རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མིན་ཏེ། །

སེམས་ནི་ས་ཚོགས་རྣམས་སུ་སང་། །

ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་གནས་འདྲ་བ། །

སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དྩོ། །

ཞེས་ལུས་དབང་པྩོ་དང་། ལྩོངས་སྤྩོད་ཡུལ་གཟུགས་སྩོགས་ལྔ། གནས་སྩོད་

ཀི་འཇིག་རྟེན་འདི་ཐམས་ཅད། ཤེས་པ་ལ་ཕི་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་སང་ཡང་ཡྩོད་པ་མིན་

ཏེ། ནང་སེམས་ཀི་བག་ཆགས་སད་སྩོབས་ཀིས་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་ས་ཚོགས་སུ་སང་

བ་ཙམ་ཡིན་པས། སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་སྩོན་པས་གསུངས་པ་དང་། 

མདྩོ་སེ་དགྩོངས་འགེལ་གི་བམས་ཞུས་ལེའུ་ལས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་སྤྩོད་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་གང་ལགས་པ་དེ། སེམས་ལས་ཐ་དད་པ་ཞེས་

བགི་བའམ། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བགི། བམས་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་པས་ཀང་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྩོང་པར་གསུངས་པས། མདྩོ་

དེ་དག་གིས་ཕི་དྩོན་མེད་པར་བསན་པར་འདྩོད་དྩོ། །

གཉིས་པ། ཕི་དྩོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ལྔ་སེ། ཐྩོགས་མེད་ཀིས་ཐེག་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བསྡུས་སུ་རྨི་ལམ་དང་གཟུགས་བརན་གི་རིགས་པ། དབིག་གཉེན་གིས་ཉི་ཤུ་པར་

རྡུལ་ཆ་མེད་འགྩོག་པའི་རིགས་པ། ཕྩོགས་གང་གིས་རྡུལ་འདུས་པ་དང་ཕྲ་རབ་

གཟུང་དྩོན་ཡིན་པ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ། ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་

མཚན་ཉིད་སྐེ་ལ་འདྲ་བ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ། ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་ལན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཀིས་རིགས་པས་འགྩོག་པ་དང་ལྔ་ལས། 

དང་པྩོ། ཐྩོགས་མེད་ཀིས་ཐེག་བསྡུས་སུ་རྨི་ལམ་དང་གཟུགས་བརན་གི་

རིགས་པ་ནི། གཟུགས་ཆྩོས་ཅན། ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་མེད་ཀང་ཁྩོད་ལ་དམིགས་པའི་

རྣམ་ཤེས་སྐེ་བར་མི་འགལ་བར་ཐལ། དཔེར་ན། ད་ལྟ་བའི་དྲན་ཤེས་ལ་འདས་པ་

དང་། མ་འྩོངས་པའི་དྩོན་ད་ལྟར་སང་ཡང་ད་ལྟར་མེད་པ་དང་། རྨི་ལམ་གི་ཤེས་པ་ལ་

རྟ་གང་དང་། སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གི་དབང་ཤེས་ལ་སྐྲ་ཤད་དང་། མི་སྡུག་པ་སྩོམ་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ས་གཞི་ཀེང་རུས་ཀིས་གང་བ་སང་ཡང་མེད་པ་བཞིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་ཐེག་བསྡུས་ལས། འདས་སྩོགས་ཇི་བཞིན་རྨི་ལམ་དང་། །གཟུགས་

བརན་རྣམ་པ་གཉིས་པྩོ་ཡང་། །དམིགས་པ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་ལ་དམིགས་པ་

རུང་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །གཉིས་པ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས་ཉི་ཤུ་

པར་རྡུལ་ཆ་མེད་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ནི། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ལས་བརམས་པའི་རགས་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། རྩོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དབུས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

གཅིག་གྲུབ་པ་ན། ཕྩོགས་དྲུག་ནས་རེག་པ་ཡིན་ནམ་མིན། མིན་ན་དེའི་ཚེ་ཆ་དྲུག་

དང་བཅས་པར་གྱུར་བས་ཆ་བཅས་སུ་གྲུབ་བྩོ། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དེ་ལྟར་ཡང་། དབིག་གཉེན་གིས་ཉི་ཤུ་པར། འདི་ལྟར་རྡུལ་ཕྲན་མ་འགྲུབ་

ཕིར། །དྲུག་གིས་ཅིག་ཅར་སྦྱར་བ་ན། །ཕྲ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་རང་འགེལ་ལས། ཕྩོགས་དྲུག་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དྲུག་པྩོ་དག་གིས་ཅིག་

ཅར་དུ་སྦྱར་ན་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྡུལ་ཆ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། གཅིག་གི་གྩོ་གང་ཡིན་པ་

དེར་གཞན་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། གལ་ཏེ་དབུས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེར་

ཕྩོགས་དྲུག་ནས་རེག་པ་ཡིན་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པའི་གྩོང་བུའང་རྡུལ་ཕྲན་

ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་།  ཉི་ཤུ་པ་ལས། དྲུག་པྩོ་དག་ཀང་གྩོ་གཅིག་

ན། །གྩོང་བུའང་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

དེའི་རང་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་གི་གྩོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་

དྲུག་པྩོ་རྣམས་ཀི་གྩོ་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན། ཐམས་ཅད་གྩོ་གཅིག་པའི་ཕིར་གྩོང་བུ་

ཐམས་ཅད་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་གྩོང་བུ་

གང་ཡང་སང་བར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །གསུམ་པ། ཕྩོགས་གང་གིས་

རྡུལ་འདུས་པ་དང་ཕྲ་རབ་གཟུང་དྩོན་ཡིན་པ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ནི། མདྩོ་སེ་པ་ན་

རེ། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་དུ་ཡྩོད་པར་ཐལ། རང་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་

དམིགས་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་འདི་ལྟར་བརྟག་སེ། ཕི་རྩོལ་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

དམིགས་རྐེན་ཡིན་ནམ། ཕི་དྩོན་ཕྲ་རབ་འདུས་པའམ་ཚོགས་པ་དམིགས་རྐེན་ཡིན། 

དང་པྩོ་ལྟར་ན། ཕི་རྩོལ་དྩོན་ཕྲ་རབ་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་དུ་ཆུག་པ་སེ་ཡིན་པའི་

དབང་དུ་བཏང་ཡང་དེ་ལ་མི་སང་བའི་ཕིར། 

མདྩོ་སེ་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་མིན་ཏེ། དཔེར་ན། 
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བདག་རྐེན་དབང་པྩོ་བཞིན་ནྩོ། །ཕི་དྩོན་ཕྲ་རབ་འདུས་པའང་དམིགས་རྐེན་མིན་ཏེ། 

རས་སུ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ཟླ་གཉིས་བཞིན་ནྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་།

སྩོབ་དཔྩོན་ཕྩོགས་གང་གི་དམིགས་བརྟག་ལས། 

དབང་པྩོའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་རྒྱུ། །

ཕྲ་རབ་རྡུལ་དག་ཡིན་མྩོད་ཀི། །

དེར་མི་སང་ཕིར་དེའི་ཡུལ་ནི། །

རྡུལ་ཕྲན་མ་ཡིན་དབང་པྩོ་བཞིན། །

རས་སུ་མེད་ཕིར་འདུས་པའང་མིན། །

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །འྩོ་ན། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་

རྐེན་ཡིན་ན། དབང་ཤེས་ལ་སང་བས་ཁབ་པར་ཐལ། དེར་མི་སང་ཕིར་དེའི་ཡུལ་

ནི། །རྡུལ་ཕྲན་མ་ཡིན། ཞེས་རྡུལ་ཕྲན་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བས་དེའི་དམིགས་རྐེན་

མིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སེམས་ཙམ་པས་བག་ཆགས་དབང་ཤེས་ཀི་

དམིགས་རྐེན་དུ་བཞེད་པས། དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ལ་དེར་སང་བས་མ་ཁབ་

མྩོད། དེར་མི་སང་ཕིར་དེའི་ཡུལ་ནི། །རྡུལ་ཕྲན་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དྩོན་ནི། ཕི་རྩོལ་

གི་རྡུལ་ཕྲན་མདྩོ་སེ་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་དུ་འགྩོག་པ་

ཡིན་ཏེ། དམིགས་བརྟག་རང་འགེལ་ལས། དྩོན་གང་ཞིག་རང་སང་བའི་རྣམ་པར་རིག་

པ་སྐེད་པ་དེ་ནི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་རིགས་ཏེ། འདི་ལྟར་དེ་ནི་སྐེ་བའི་དམིགས་རྐེན་

དུ་བཤད་པས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སྩོ། །

དེས་ན། མདྩོ་སེ་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་ན་
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དབང་ཤེས་ལ་སང་དགྩོས་སྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། འདུས་པ་དབང་ཤེས་

ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པར་འགྩོག་པ་ཡང་། ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་དགག་པ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་བརྟག་ལས། དེ་ལྟར་ཕི་རྩོལ་གཉིས་ཀ་ཡང་། །བླྩོ་ཡི་

ཡུལ་དུ་མི་རུང་ངྩོ་། །ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རང་འགེལ་ལས། ཕི་རྩོལ་གི་རྡུལ་ཕྲ་མྩོ་

དང་ཚོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་དྩོན་ནི། དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ར་བར་ཕི་རྩོལ་

གཉིས་དང་། འགེལ་པར། རྡུལ་ཕྲ་མྩོ་དང་ཚོགས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དག་ཕི་རྩོལ་

དྩོན་གྲུབ་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། འདུས་པ་གཉིས་ལ་འཇྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

དེས་ན། དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བའི་ཕིར་མདྩོ་སེ་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་ཕི་རྩོལ་

དྩོན་དུ་གྲུབ་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་མིན་ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་འགེལ་ན་ཤིན་ཏུ་

ལེགས་པར་སང་ངྩོ་། །འྩོན་ཀང་། མཁས་པ་ཁ་ཅིག ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་ཀི་དམིགས་

རྐེན་མིན་ཞེས་པ་དང་། ཡང་། སེམས་ཙམ་པས་རྡུལ་མི་འདྩོད་པས། དབང་ཤེས་ཀི་

རྒྱུར་གསུངས་པ། བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། ཡང་

འདིར་རྡུལ་ཕྲན་རབ་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་པས། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་

རྡུལ་ཕྲན་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་སྩོགས་བཤད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་འདིར་བཤད་པ་

ཉིད་དམིགས་བརྟག་ར་འགེལ་གི་དགྩོངས་པའྩོ། །

བཞི་པ། ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་སྐེས་ལ་འདྲ་བ་

འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས། དྩོན་རིག་གང་ཡིན་སྩོ་སྩོར་རིག  

མངྩོན་སུམ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་དྩོ། །དེ་ནི་གང་གི་དྩོན་རིག་ཡིན། །དེ་འདྲ་ལས་ཡིན་

འཁྲུལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི། མདྩོ་སེ་པས་ཕི་དྩོན་ཁས་བླངས་
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པ་ལ། སེམས་ཙམ་པས། འྩོ་ན། ཕི་དྩོན་རིག་པའི་ཚད་མ་དེ་གང་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་

ན། མདྩོ་སེ་པས་དེའི་ལན་དུ་། གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་སྩོ་སྩོར་རིག་པའི་མངྩོན་སུམ་

ཚད་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཕི་དྩོན་རིག་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ནྩོ། །

ཞེས་སྨྲས་པ་ན། སེམས་ཙམ་པས་མངྩོན་སུམ་དེ་དག་ནི་ངེད་ཀང་འདྩོད་མྩོད་

ཀང་། དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དྩོན་རིག་ཡིན་ཞེས་སར་ཡང་དྲིས་པ་ན། མདྩོ་སེ་

པས། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་རིག་པའི་བླྩོ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་དང་འདྲ་ཞིང་དེ་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ནི་ཁབ་པ་

འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྔྩོ་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་རིག་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་དང་འདྲ་ཞིང་དེ་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ། ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་ལན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་རྟགས་ཀིས་འགྩོག་པ་ནི། སྔྩོན་པྩོ་དང་སྔྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་གཉིས་

ཆྩོས་ཅན། རས་གཞན་གིས་སྩོང་སེ། ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའྩོ། །དེ་ལ་ལན་ཅིག་པ་ནི་དུས་གཅིག་པ་དང་། དམིགས་པ་ནི་རྟྩོགས་པ། ངེས་པ་ནི་

ཁབ་པའི་དྩོན་ནྩོ། །དེ་ཡང་། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས། །ངེས་པར་བླྩོ་དང་ལན་ཅིག་

ཏུ། །ཅིག་ཅར་དུ་ནི་མྱྩོང་འགྱུར་བའི། །ཡུལ་ནི་དེ་ལས་གཞན་ཉིད་དུ། །རྣམ་གང་གིས་

ནི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་ཆེན་པྩོ་ཞི་བ་འཚོ་དང་། དེའི་རེས་འབང་དང་

བཅས་པས་ཀང་ཕི་དྩོན་མི་བཞེད་དེ།

དབུ་མ་རྒྱན་ལས། 

ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་ཕྩོགས་ལ་ནི། །
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དངྩོས་སུ་དེ་ཉིད་ཐ་དད་ཀང་། །

དེ་དང་གཟུགས་བརན་འདྲ་བས་ན། །

བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཚོར་བར་རུང་། །

ཞེས་དབུ་མ་རྒྱན་དུ་རྣམ་མེད་བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་འགྩོག་པ་ན། ཤེས་པ་རྣམ་

བཅས་སུ་འདྩོད་པའི་མདྩོ་སེ་པའི་ཕྩོགས་ལ་ནི། དངྩོས་སུ་དྩོན་ཤེས་གཉིས་རས་ཐ་

དད་ཀང་། དྩོན་གི་རྣམ་པ་དེ་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་དྩོན་དང་འདྲ་བས་ན། དེ་སང་

བ་ལ་དྩོན་དེ་སང་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་དྩོན་དེ་ཚོར་བའམ་མྱྩོང་བར་འཇྩོག་

རིག་པར་གསུངས་ཏེ། རེའི་གསུང་བཞིན་རྒྱལ་ཚབ་ཆྩོས་རེས་མཛད་པའི་དབུ་མ་

རྒྱན་གི་བརེད་བང་ལས། མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་དྩོན་ཤེས་རས་ཐ་དད་ཀང་དྩོན་

བརྟགས་ནས་མྱྩོང་བར་འཐད་པར་ཐལ། དྩོན་གི་རྣམ་པ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས། འདིར་དབུ་མ་རྒྱན་གི་ར་ཚིག་ལ། བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཚོར་བར་

རུང་། །ཞེས་པ་དང་། ཡང་། བརྟགས་པ་ཙམ་གིས་ཚོར་བར་རུང་། །ཞེས་དང་། ཡང་། 

འདྩོགས་པ་ཙམ་གིས་ཚོར་བར་རུང་། །ཞེས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་བྱུང་ངྩོ་། །རྣམ་མེད་

བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལྟར་ན། རྣམ་བཅས་མདྩོ་སེ་པས་བཤད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

ཕི་རྩོལ་དྩོན་གི་རྣམ་པར་སྐེས་པའི་རྣམ་ཤེས་སུ་ཞིག་མི་འདྩོད་པ་དེ་ལ་ནི། ཕི་དྩོན་

རིག་པར་སྨྲ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕི་དྩོན་རིག་པའི་བླྩོ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་པ་མེད་

པའི་ཕིར་ཞེས་འགྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་རྒྱན་ལས། 

དྩོན་གི་རྣམ་པས་བསྒྱུར་ལྡན་པའི། །
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རྣམ་ཤེས་སུ་ཞིག་མི་འདྩོད་པ། །

དེ་ལ་ཕི་རྩོལ་རིག་པ་ནི། །

རྣམ་པ་འདི་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས། འདིའི་ཐད་ཀི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་བརེད་བང་ལས། བེ་བག་སྨྲ་བའི་

ལུགས་ལ། ཕི་རྩོལ་དྩོན་བརྟགས་ནས་མྱྩོང་བའི་རྣམ་པས་ཏེ་ཚུལ་འདིའང་མི་འཐད་

པར་ཐལ། དྩོན་གི་རྣམ་པ་མི་འདྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེས་ན། ཞི་བ་

འཚོ་ནི། ཕི་དྩོན་མེད་པས་སྔྩོན་པྩོའི་རྣམ་པ་དང་སྔྩོ་འཛིན་མིག་ཤེས་རས་གཅིག་ཏུ་

གྲུབ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་སྩོགས་པ་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་

ཐ་སྙད་དུ་མེད་པར་བཞེད་པ་རྣམས་ཀང་། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམ་བདེན་པ་འདྩོད་

པ་ལྟར་ཐ་སྙད་དུ་ཤེས་པའི་རས་སུ་བཞེད་པས། ཞེས་གསུངས། ལེགས་བཤད་

གསེར་ཕྲེང་ལས་ཀང་གྩོང་དུ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་མེད་པར་བཤད་ནས་དེའི་

འྩོག་ཏུ། སྩོབ་དཔྩོན་འདི་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས་དེ་ཡན་ཆད་

སེམས་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་སྩོབ་དཔྩོན་སེང་བཟང་ཡང་། གཟུང་

འཛིན་རས་གཅིག་བཞེད་པར་གསུངས་སྩོ། །འདིར་དབུ་མ་རྒྱན་ལས་དྩོན་གི་རྣམ་པ་

ཞེས་དམིགས་ཀིས་བསལ་བས་ནི། བེ་སྨྲས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མི་འདྩོད་ཀང་ཡུལ་ཅན་

གི་རྣམ་པ་མི་འདྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། རྣམ་པ་ཤེས་རབ་དང་བཅས་

པའི། །དམིགས་དང་བཅས་པས་འཛིན་པར་བེད། །ཅེས་ཤེས་རབ་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  194  

ཉན་ཐྩོས་སེ་གཉིས་ཀིས་ཕི་དྩོན་འདྩོད་ཚུལ།

རང་སེ་ཕི་དྩོན་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདྩོ་སེ་པ། མདྩོ་སེ་

སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་བཅས་ཡིན། འྩོན་ཀང་། ཕི་དྩོན་

ཁས་ལེན་ལུགས་ནི་གཏན་ནས་མི་འདྲ་སེ། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། མདྩོ་སེ་པས་ཆ་མེད་

བསགས་པའི་རགས་པ་དང་། དེ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ། ཕི་རྩོལ་

དྩོན་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ལ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ།

སྩོང་ཐུན་ལས། མདྩོ་སེ་པས་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དང་དེས་བརམས་པའི་རགས་པ་

རིགས་པས་དཔྱད་ནས་ཁས་ལེན་པར་བེད་ལ། ཞེས་དང་། དབིག་གཉེན་གིས་ཉི་ཤུ་

པར་རྡུལ་ཆ་མེད་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་དང་། ཕྩོགས་གང་གིས་རྡུལ་འདུས་པ་དང་ཕྲ་

རབ་གཟུང་དྩོན་ཡིན་པ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ། ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་

མཚན་ཉིད་སྐེ་ལ་འདྲ་བ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ནི། གཙོ་བྩོ་མདྩོ་སེ་པའི་ལུགས་

འགྩོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་མཐྩོང་

བར་འདྩོད་པ་དང་། མི་འདྩོད་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས་རང་ལུགས་མཐྩོང་བར་འདྩོད་

པའི་ལུགས་འཛིན་པ་ཡིན་པས། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་གཉིས་རྒྱུ་

འབས་སྔ་ཕི་བ་ཡིན་པར་བཞེད་དམ་སྙམ་མྩོ། །འྩོ་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་རྡུལ་ཕྲན་

སྩོགས་ཀི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

མཛོད་ལས། 

སྐད་ཅིག་ཕྲ་རབ་རྡུལ་དང་ནི། །

རྡུལ་ཕྲན་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ། །
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ལགས་ཆུ་རི་བྩོང་ལུག་དང་གང་། །

ཉི་ཟེར་རྡུལ་དང་སྲྩོ་མ་དང་། །

དེ་ལས་བྱུང་དང་དེ་བཞིན་དུ། །

སྩོར་ཚིགས་ཞེས་བ་གྩོང་བདུན་བསྒྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པས་བསན་ཏེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་རྡུལ་གི་ཆུང་བའི་མཐར་ཐུག་པ་

ཡིན་པས། ཡིད་ཀིས་ཕྩོགས་ཆ་འབེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཆ་མེད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་

འདྩོད། དེ་འདྲའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བདུན་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་དང་། དེ་བདུན་ལ་ལགས་

རྡུལ་གཅིག་འཇྩོག་པ་བཞིན་དུ། ཆུ་རྡུལ་དང་། རི་བྩོང་རྡུལ་དང་། ལུག་རྡུལ་དང་། 

གང་རྡུལ་དང་། ཉི་ཟེར་རྡུལ་དང་། སྲྩོ་མ་གཅིག་དང་། ཤིག་གཅིག་དང་། ནས་གཅིག་

དང་། སྩོར་ཚིགས་གཅིག་ཏེ་འྩོག་མ་བདུན་ལ་གྩོང་མ་གཅིག་འཇྩོག་པ་གྩོང་དང་

འདྲའྩོ། །དེ་ལ་ལགས་རྡུལ་ནི་ཐུར་མས་ཤྩོག་བུ་ལ་ཐིག་བཏབ་པའི་ཚེ་བབས་པའི་

རྡུལ་དང་། ཆུ་རྡུལ་ནི་མེ་ལྩོང་ལ་ཧ་བཏབ་པའི་རྡུལ་དང་། རི་བྩོང་རྡུལ་སྩོགས་ནི་

སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་སྤུ་རེའི་རྡུལ་ཡིན་ཟེར་རྩོ། །

ལེགས་ལྡན་གིས་ཕི་དྩོན་འདྩོད་ཚུལ་དང་དྩོགས་སྩོང་།

སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་ལ་སྩོགས་པའི་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་ཕི་

དྩོན་འདྩོད་ཚུལ་ནི། རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རིགས་མཐུན་པ་བསགས་པའི་

གཟུགས་ད་ེན་ིདམིགས་པ་ཉིད་ཡིན་པར་འདྩོད་དེ། ཅིའ་ིཕིར་ཞ་ེན། འད་ིལྟར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

བསགས་པ་ད་ེན་ིབསགས་པའ་ིགཟུགས་དེར་སང་བའ་ིབླྩོའ་ིརྒྱུའ་ིདངྩོས་པྩོ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར་ཏེ། གང་དང་གང་དེར་སང་བའི་བླྩོའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དེ་དང་དེ་ནི་བསགས་པ་ལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། འདྩོད་ཆགས་ཡུལ་ཆགས་པའ་ིམཚན་ཉིད་ད་ེན་ིབུད་མེད་

ཀི་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་བསགས་པ་ཉིད་ལ་དམིགས་པར་འདྩོད་པ་བཞིན་ཏེ། ཞེས་

རིགས་གཅིག་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པ་ལས་རང་འཛིན་རྣམ་ཤེས་སྐེ་བའི་དམིགས་

རྐེན་བེད་པས་ཕ་ིརྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་གསུངས་ལ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་ཀང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པ་རེ་རེ་ནས་དབང་ཤེས་

ཀི་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་རས་ཡྩོད་དུ་བཞེད་པ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་བའི་ཡང་མཐར་ཐུག་པར་

ཡང་བཞེད་པར་སང་བས། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དམིགས་རྐེན་དུ་བཞེད་དྩོ། །དེའི་ཕིར་

དབང་པྩོའི་ཤེས་པ་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀིས་མ་བསད་པར་མ་

འཁྲུལ་བར་བཞེད་ཅིང་། ཐ་སྙད་དུ་མདྩོ་སེ་པ་དང་མཐུན་པའི་དམིགས་རྐེན་བཞེད་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེས་ན། ཉན་ཐྩོས་སེ་གཉིས་ལྟར་རྡུལ་ཕྲན་ཕྩོགས་ཀི་ཆ་

མེད་བསགས་པའི་རགས་པར་གྲུབ་པ་མེད་ནའང། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་

པས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་དྩོ། །འྩོ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་

ཆ་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་འདྩོད་དམ་མི་འདྩོད། འདྩོད་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དངྩོས་པྩོ་

ཁས་ལེན་དགྩོས་ཏེ།

 སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། ཐལ་འགྱུར་བས་ཕི་དྩོན་རིགས་པས་

བཙལ་ན་རེད་པ་ཁས་མི་ལེན་གི་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་

དང་། ཕི་དྩོན་ཁས་ལེན་ཀང་རྡུལ་ཕྲན་ཕྩོགས་ཀི་ཆ་མེད་ཐ་སྙད་དུའང་ཁས་མི་ལེན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཆ་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་ཁས་བླངས་ན་བདེན་དངྩོས་ཁས་ལེན་དགྩོས་པར་

འདྩོད་པ་ལ་ནི། དབུ་མ་ཐལ་རང་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཕིར། གལ་ཏེ་ཆ་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་མི་འདྩོད་ན།

 ལག་མཐྩོང་ཆེན་པྩོ་ལས། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དམིགས་རྐེན་དུ་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་མཁས་པའི་གསུང་ཚུལ་གཉིས་ལས། འདིར་

རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ཅེས་པ་ནི། དབང་ཤེས་ཀིས་ཕྩོགས་ཆ་འབེད་པར་མི་ནུས་པའི་

རྡུལ་ཕྲན་ཕྲ་མྩོ་ཙམ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་གི། ཆ་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་མི་འདྩོད་པས་རྡུལ་

ཕྲན་ཆ་མེད་མི་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་ལན་འདེབས་པའི་ཚུལ་གཅིག་དང་། ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་

འདིས་དབང་ཤེས་ཀིས་ཕྩོགས་ཆ་འབེད་པར་མི་ནུས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་ལ། རྡུལ་

ཕྲན་ཆ་མེད་ཅེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས། རྡུལ་ཕྲན་ཕྩོགས་ཀི་ཆ་མེད་མི་

བཞེད་པས། ཆ་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་པར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་མེད་དྩོ། །

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། རྡུལ་ཕྲ་བའི་ཡང་མཐར་ཐུག་པར་ཡང་བཞེད་པར་

སང་བས། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དམིགས་རྐེན་དུ་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་རྡུལ་ཕྲན་ཡང་མཐར་

ཐུག་པ་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་དམིགས་རྐེན་དུ་བཞེད་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན། རྡུལ་ཕྲ་བའི་ཡང་མཐར་ཐུག་པ་ལ། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་

ཅེས་བཏགས་པ་ཆེས་གསལ་ལྩོ། །

སྐབས་འདིར་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། གཟུགས་སྒ་ལ་སྩོགས་པ་

བསགས་པའི་སྐབས་སུ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེས་ཀང་དབང་པྩོའི་ཤེས་པའི་དམིགས་

རྐེན་བེད་པས་དེ་དག་དེ་ལ་མི་སང་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དམག་དང་ནགས་ཚལ་ལ་སྩོགས་

པ་རིགས་ཐ་དད་ལ་བརྟེན་པ་ནི་འདུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་རས་སུ་མེད་ཀང་། ཞེས་སྩོགས་

ཀི་སྐབས་སུ། ཁ་ཅིག སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་རྡུལ་རིགས་མཐུན་འདུས་
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པ་ལ་རས་ཡྩོད་དང་། རྡུལ་རིགས་མི་མཐུན་པ་འདུས་པ་ལ་བཏགས་ཡྩོད་ཅེས་རས་

བཏགས་ཀི་དྩོན་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་བསན་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག འདི་དག་

བསྡུ་བ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་ཉིད་བླྩོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ཆྩོས་གཞན་བླྩོ་ཡུལ་དུ་

འཆར་བར་ལྟྩོས་དགྩོས་མི་དགྩོས་ཀི་རས་བཏགས་ལ་བཟུང་ནས། བུམ་པ་ཡང་བསྡུ་

བ་ནས་བཤད་པའི་བཏགས་ཡྩོད་དུ་བཞེད་པ་འདུག་ནའང་། ཁྩོ་བྩོ་ནི་གཞུང་དྩོན་དེ་

ལྟར་གཏན་མིན་པར་འདྩོད་དེ། 

སྤིར་རས་ཡྩོད་ལ། རིགས་པས་གྲུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དང་། བརྟན་པ་མི་འགྱུར་

བའི་རས་ཡྩོད། དྩོན་བེད་ནུས་པའི་རས་ཡྩོད། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད། དགག་

བའི་རས་ཡྩོད་དང་ལྔ་ཡྩོད་པ་ལས། སྐབས་འདིའི་རས་ཡྩོད་ནི། དྩོན་བེད་ནུས་པའི་

རས་དང་། བཏགས་ཡྩོད་ཀང་དྩོན་བེད་ནུས་པ་ལ་རས་ཡྩོད་དུ་བས་པའི་དེའི་ལྩོག་

ཕྩོགས་དྩོན་བེད་མི་ནུས་པའི་དངྩོས་མེད་ལ་བཏགས་ཡྩོད་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་

ཏེ།བསགས་པ་རས་སུ་ཡྩོད་པས་རང་འཛིན་རྣམ་ཤེས་སྐེས་པའི་དམིགས་རྐེན་བེད་

པ་དང་། འདུས་པ་རས་སུ་མེད་པས་རང་འཛིན་རྣམ་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་མི་བེད་

པའི་ཁད་པར་བསན་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ལེགས་ལྡན་གིས་དབང་

པྩོའི་ཤེས་པ་རྣམས་དམིགས་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་ཚུལ་

བཤད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། བ་ཏི་དྲང་ངེས་ཆེན་མྩོ་ལས་ཀང་། སྐབས་འདིའི་

རས་ཡྩོད་དངྩོས་པྩོ་དང་། བཏགས་ཡྩོད་དངྩོས་མེད་ལ་བེད་པར་གསུངས་པ་ནི་

གཞུང་དྩོན་དངྩོས་ལ་འཁིལ་བའི་བཤད་པ་ཡིན་ནྩོ། །འྩོ་ན། འདུས་པ་དང་བསགས་

པའི་ཁད་པར་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 
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རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས། འདུས་པ་དང་བསགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཁད་པར་ཅི་ཡྩོད་

ཅེ་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རིགས་མཐུན་པ་གཞི་གཅིག་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ཚོགས་པ་ཞེས་

བའྩོ། །གང་པྩོ་ཆེ་དང་རྟ་ལ་སྩོགས་པ་དང་། སྐེར་བ་དང་སེང་ལྡེང་ལ་སྩོགས་པའི་

རས་རིགས་མི་མཐུན་པ་གཞི་ཐ་དད་པ་འདུས་པ་ལ། དམག་དང་ནགས་ཚལ་ཞེས་

གདགས་པ་ནི་འདུས་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། འདུས་པ་རས་

སུ་མེད་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡང་། གང་དམག་དང་། རྟ་དམག ཤིང་རྟའི་དམག རྐང་དམག་

བཅས་རིགས་མི་མཐུན་པ་འདུས་པ་ལ་ཡན་ལག་བཞི་པའི་དམག་ཅེས་བཏགས་པའི་

ཆ་དང་། ཤིང་སེང་ལྡེང་ལ་སྩོགས་པའི་ཤིང་རིགས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་

ནགས་ཚལ་ཞེས་བཏགས་པའི་ཆ་ནི། དྩོན་བེད་ནུས་པའི་རས་སུ་མེད་པས་དབང་

ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་མི་བེད་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་དབང་ཤེས་ཚད་མ་རྣམས་ཕི་རྩོལ་གི་དམིགས་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་མ་

ཟད། ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སང་བའི་དབང་ཤེས་རྣམས་ཀང་ཟླ་གཅིག་དམིགས་པ་

ལས་སྐེས་པས། དབང་ཤེས་ལྩོག་ཤེས་རྣམས་ཀང་ཕི་རྩོལ་གི་དམིགས་རྐེན་ལས་

སྐེས་པར་བཞེད་དེ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སང་བ་ལ་

སྩོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་ཟླ་གཅིག་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེ་དགྩོས་པས་ཕི་རྩོལ་

གི་དམིགས་པ་མེད་པར་མི་སྐེའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྩོ། ། 

སྩོབ་དཔྩོན་འདི་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་

ཡིན་ཡང་། ཉན་ཐྩོས་སེ་གཉིས་དང་མི་འདྲ་སེ། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་

ཆ་མེད་ཀི་དངྩོས་པྩོ་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། མཁས་པ་ཁ་ཅིག  ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་། 
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སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས།  ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོ་སྩོགས་ཀིས་ཤེས་པའི་སང་ཆ་

དེ་ཉིད་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཕི་རྩོལ་དྩོན་གྲུབ་ཏུ་

འདྩོད་པར་གསུངས་ཀང་། འདིའི་ཁུངས་ཅི་ཡིན་མ་ཤེས་སྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་བས་ཕི་དྩོན་བཞེད་ཚུལ་དང་དྩོགས་སྩོང་།

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀི་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས། ཕི་དྩོན་

ཡྩོད་མེད་ཀི་ཚུལ་གསལ་བར་མཛད་པ་མེད་ལ། དེའི་འྩོག་ཏུ་སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་

འབེད་ཀིས་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་སུན་ཕྱུང་སེ། ཕི་དྩོན་དྩོན་དམ་པར་མེད་ཅིང་ཐ་

སྙད་དུ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་སེ། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་

པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་དང་། དེ་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་

འཚོས་གཞན་དབང་བདེན་པར་མེད་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་གི་

གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སེ། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་

པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྲྩོལ་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གགས་

པས་ནི། ཕི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་བཞེད་ཀང་། ཉན་ཐྩོས་སེ་གཉིས་ཀིས་ཕི་དྩོན་

འདྩོད་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་ཏེ།

 རེའི་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། འྩོན་ཀང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་བ་གགས་པ་ནི་ཐ་སྙད་

དུ་ཕི་རྩོལ་ཡྩོད་པར་བཞེད་ཀང་། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་དང་སྩོ་མི་བསྟུན་པས་མདྩོ་

སེ་སྤྩོད་པ་ཞེས་བརྩོད་མི་རུང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་པར་འདྩོད་

པའང་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེས་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། ཐ་

སྙད་དུ་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་བཞེད་ཀང་། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བ་མ་ཡིན་པས། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་བར་མི་རུང་ངྩོ་། །སྔ་རབས་པའི་

བཤེས་གཉེན་ཁ་ཅིག དབུ་མ་པ་ལ་ཐ་སྙད་འཇྩོག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། 

ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་

དྩོན་མེད་པར་འདྩོད་པ་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

རེའི་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། དེ་ལ་སྔ་རབས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཁ་

ཅིག་ན་རེ། ཐ་སྙད་འཇྩོག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་མིང་བཏགས་པའི་དབུ་མ་པ་ནི་གཉིས་

ཏེ།ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རྩོལ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་

ཕི་རྩོལ་མེད་པར་འདྩོད་པ་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལྟར་

ན། ཐལ་འགྱུར་བ་ཡང་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པར་འདྩོད་དགྩོས་སྩོ། །དེ་ནི་མི་

འཐད་དེ། མདྩོ་སེ་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ཚུལ་མི་འདྲ་

བའི་ཕིར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ནང་གི་ཤེས་པ་དང་། ཕི་ཡི་དྩོན་གཉིས་ཡྩོད་མེད་

མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དེ། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།

གཟུགས་མེད་ན་ནི་སེམས་ཡྩོད་མ་འཛིན་ཅིག །

སེམས་ཡྩོད་ཉིད་ནའང་གཟུགས་མེད་མ་འཛིན་ཅིག །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པའི་

དྩོན་ནི། ནང་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཕི་ཡི་དྩོན་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་

གྲུབ་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཀྩོང་རྡྩོལ་བླ་མ་རིན་པྩོ་ཆེ་ངག་དབང་བླྩོ་བཟང་གིས། ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གཞི་གྲུབ་ན་ཕི་དྩོན་ཡིན་དགྩོས་ཏེ། བླྩོ་ཡིན་ཕིན་ཆད་དེ་དང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ཐ་དད་དུ་སང་བའི་སང་ཆ་རེ་ཡྩོད་པས་སང་ཆ་དེ་ཀ་ཕི་དྩོན་ཡིན་གསུངས། ཞེས་རང་

གི་བླ་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་རྒྱུན་བཀྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། ཡང་ན། ནང་ཤེས་པ་ལས་

གཞན་པའི་ཕི ་ཡི ་གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་འཇྩོག་

པའྩོ། །འཇྩོག་ཚུལ་དང་པྩོ་ལྟར་ན། ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཕི་རྩོལ་

དྩོན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ནང་ཤེས་པ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཕི་ཡི་དྩོན་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་

པའི་ཕིར། འཇྩོག་ཚུལ་གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་ཀི་སྐེ་མཆེད་ལྟ་བུ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་

དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ནང་ཤེས་པ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་ཕི་ཡི་གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་པྩོ་གང་

རུང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་གྩོ་བ་ལེན་ལུགས་མི་འདྲ་བ་

ལས། ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་འཇྩོག་

པའམ། གཟུགས་སྩོགས་དྩོན་ལྔ་པྩོ་ཁྩོ་ན་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་

གཉིས་འྩོང་ཆྩོག་པར་སང་ངྩོ་། །འདིར་དྩོགས་པ་འདི་ལྟར་བསུ་བར་བ་སེ། ཐལ་འགྱུར་

བའི་ལུགས་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། 

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། འདིར་གཟུགས་བརན་ལས་ནི་དེ་འཛིན་

པའི་མིག་ཤེས་སྐེ་བར་གསུངས་པས། གཟུགས་བརན་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཞིང་། ཤེས་པ་

དང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པས་ནི། ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་ཡིན་ལ། ཞེས་གཟུང་འཛིན་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་

པས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འདིའི་དྩོན་ནི་དབུ་མ་

འཇུག་པར། ཇི་ལྟར་དེར་ནི་གཟུགས་བརན་སྩོགས་སྩོང་ལས། །ཤེས་པ་དེ་ཡི་རྣམ་

པར་སྐེ་འགྱུར་ལྟར། །ཞེས་པ་ནི་སེམས་ཙམ་པ་འགྩོག་པའི་སྐབས་ཡིན་ལ། གཞུང་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དེར་གཟུགས་བརན་ལས་དེ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་སྐེ་བར་གསུངས་པས། གཟུང་

འཛིན་རས་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕིར་དྩོན་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་ནའང་འཇྩོག་ནུས་

ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བ་ལ། ཆ་མེད་བསགས་པའི་

རགས་པ་དང་། ཕི་དྩོན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་དགྩོས་སམ་མི་དགྩོས། དགྩོས་ན། སྩོབ་

དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཀང་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་

བ་མིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །གལ་ཏེ་མི་དགྩོས་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཕི་དྩོན་

ཡྩོད་པ་མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེ་ན། འདིའི་ལན་སྔྩོན་ཆད་གསལ་བར་བཤད་པ་བདག་གིས་མ་མཐྩོང་ཡང་། 

ཁྩོ་བྩོའི་རྨྩོངས་ཚོད་ལྟར་ན། རྡུལ་ཕྲན་བསགས་པ་ལས་གཟུགས་རགས་པ་གྲུབ་

ཅིང་། དེ་ལས་རང་འཛིན་རྣམ་ཤེས་སྐེ་བའི་དམིགས་རྐེན་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཕི་དྩོན་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་ནི། མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་

པར་སྨྲ་བ་དྩོན་ཡིན་སྙམ་སེ། རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་

བསྟུན་ནས་སྨྲ་བ་ན་དེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་སྩོ་

བསྟུན་ནས་སྨྲ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བེ་སྨྲས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་འདྩོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། གྩོང་

དུ་རྣམ་པའི་སྐབས་སུ་བརྩོད་ཟིན་པ་ལྟར། བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་མིག་ཤེས་ཀིས་

གཟུགས་མཐྩོང་བར་འདྩོད་པ་དང་། མི་འདྩོད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས། 

མཐྩོང་བར་མི་འདྩོད་པ་ལ་དྩོགས་པ་མེད་ཅིང་། མཐྩོང་བར་འདྩོད་པ་ལའང་སྐྩོན་མེད་
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དེ། རྣམ་པ་ཤར་བའི་སྩོ་ནས་དམིགས་རྐེན་བེད་པ་མི་འདྩོད་པས། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པ་བེ་

བག་སྨྲ་བ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ནི། ཕི་དྩོན་ཁས་བླངས་པས་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་

དབུ་མ་པ་མིན་པ་དང་། ཕི་དྩོན་རང་ངྩོས་ནས་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་དུ་མི་

འཇྩོག་པས། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པའང་མ་ཡིན་ཞིང་། ཕི་དྩོན་རྣམ་བཅས་ཀིས་

སྩོ་ནས་དམིགས་པར་འདྩོད་པས། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། ། 

ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས་སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་དྩོན།

ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། འདི་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པྩོ་

འདི་ནི་སེམས་ཙམ་སེ། ཞེས་པའི་མདྩོ་འདིས་ནི་ཕི་དྩོན་འགྩོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིས་

མུ་སེགས་པས་ཇི་ལྟར་བཏགས་པའི་གཙོ་བྩོ་དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་སྩོགས་པ་ཁམས་

གསུམ་འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པ་པྩོ་ཡིན་པར་བཀག་ནས། ཐམས་ཅད་ལས་ཀིས་བས་

པ་དང་། ལས་དེ་ཡང་དེ་ཀུན་ནས་སྩོང་བའི་མ་རིག་པའི་སེམས་ཁྩོ་ནས་བས་པས། 

ཁམས་གསུམ་གི་འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པ་པྩོ་སེམས་ཁྩོ་ན་ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡིན་པ་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་དང་། མདྩོ་གཞན་ལང་ཀར་

གཤེགས་པ་གཉིས་ལས་ཤེས་ཏེ། ས་བཅུའི་མདྩོ་ལས། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། 

འདི་ལྟར་ཁམས་གསུམ་པྩོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་སེ། སྲིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པྩོ་

གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་སེ། བཀའ་སྩལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་

ཀང་སེམས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པ་དག་གྩོ། ཞེས་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་
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སེམས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པར་དགྩོངས་ནས། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས་ཁམས་གསུམ་

སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཙམ་གི་སྒས་སེམས་ལས་གཞན་པའི་

འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པྩོ་གཞན་འགྩོག་པ་ཡིན་གི། ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་མི་འགྩོག་པ་ཆེས་

གསལ་བས། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་ཀང་། མངྩོན་གྱུར་མངྩོན་ཕྩོགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིས། །སྲིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་གང་རྟྩོགས་པ། །རྟག་བདག་བེད་པྩོ་བཀག་པ་

རྟྩོགས་ཕིར་དེས། །བེད་པ་པྩོ་ནི་སེམས་ཙམ་ཡིན་པར་རྟྩོགས། །ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་དྩོན་འདི་ལྟར་འགེལ་བ་ནི། སྔྩོན་དུ་ལེགས་ལྡན་གིས་གསལ་

བར་མཛད་ལ། དེ་ནས་ཟླ་བས་ཀང་མཛད་པའྩོ། །

ཙམ་གི་སྒས་ཕི་རྩོལ་མི་འགྩོག་པ་མདྩོ་གཞན་ལས་ཀང་བསན་པ་ནི། དབུ་མ་

འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕིར་བླྩོ་ལྡན་བླྩོ་ནི་འཕེལ་བའི་ཕིར། །ལང་ཀར་གཤེགས་མདྩོ་དེ་

ལས་ཀུན་མཁེན་གིས། །མུ་སེགས་སྩོ་མཐྩོན་རི་འཇྩོམས་ངག་བཞིན། །རྡྩོ་རེ་འདི་ནི་

དགྩོངས་པ་བཅད་ཕིར་གསུངས། །ཞེས་ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས་སེམས་ཙམ་དུ་

གསུངས་པའི་མདྩོའི་དགྩོངས་པ་བཅད་ཕིར་གསུངས་པའི་ངག་གི་རང་བཞིན་རྡྩོ་རེ་

དེ་གང་ཞེ་ན། 

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས།

གང་ཟག་རྒྱུན་དང་ཕུང་པྩོ་དང་། །

དེ་བཞིན་རྐེན་དང་རྡུལ་དག་དང་། །

གཙོ་བྩོ་དབང་ཕྱུག་བེད་པྩོ་རྣམས། །
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སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ཞིང་། མདྩོ་འདིས་ལྟ་ངན་གི་རི་བྩོ་འཇྩོམས་པར་བེད་

པས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་མདྩོ་འདི་ལ་རྡྩོ་རེ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་སྩོ།། འདིའི་

དྩོན་ནི་གང་ཟག་དང་། རྒྱུན་དང།  ཕུང་པྩོ་དང་། རྐེན་དང་། རྡུལ་དང་། གཙོ་བྩོ་དང་། 

དབང་ཕྱུག་རྣམས་འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པ་པྩོར་སྨྲ་བར་མི་འཐད་པས། ངས་ནི་སེམས་

ཁྩོ་ན་འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པ་པྩོར་བཤད་དྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ།

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས།

ཇི་བཞིན་རང་གི་བསན་བཅྩོས་དེ་དེ་ལས། །

མུ་སེགས་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་སྩོགས་དེ་དག།

སྨྲས་པ་དེ་དག་བེད་པྩོར་མ་གཟིགས་ནས། །

རྒྱལ་བས་སེམས་ཙམ་འཇིག་རྟེན་བེད་པྩོར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བ་བ་ནི། གང་ཕུང་པྩོ་འདི་དྩོར་ནས་ཕུང་པྩོ་

གཞན་ཉེ་བར་ལེན་པའི་གང་ཟག་རས་སུ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཁ་

ཅིག་གིས་བརྩོད་དྩོ། །རྒྱུན་ཞེས་བ་བ་ནི། རས་སུ་གྲུབ་པའི་སེམས་ཀི་རྒྱུན་ཕུང་པྩོ་

དྩོར་ལེན་བེད་པ་པྩོར་རང་སེ་ཁ་ཅིག་འདྩོད་པ་དང་། ཕུང་པྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི། གཟུགས་

དང་ཚོར་བ་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །རྐེན་ཞེས་བ་བ་ནི། རྒྱུ་ལ་སྩོགས་པའི་རྐེན་

བཞིའྩོ། །རྡུལ་ཞེས་བ་བ་ནི། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་སང་བའི་དབིབས་སུ་གྱུར་པའི་

བེད་པ་པྩོ་དང་། གཙོ་བྩོ་ཞེས་བ་བ་ནི། མུ་སེགས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་

འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་པ་པྩོ་སྤི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པར་འདྩོད་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཅེས་
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བ་བ་ནི། མུ་སེགས་དབང་ཕྱུག་པ་རྣམས་ཀིས། སྩོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་

དང་པྩོ་སྐེ་བ་དང་། བར་དུ་གནས་པ་དང་། ཐ་མ་འཇིག་པ་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀི་བེད་

པ་པྩོ་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པར་འདྩོད་དྩོ། །

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་ཀང་། མུ་སེགས་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་

དང་སྩོགས་པས་རྒྱུན་དང་ཕུང་པྩོ་སྩོགས། བེད་པ་པྩོར་སྨྲས་པ་དེ་དག་བེད་པ་པྩོར་

མ་གཟིགས་ནས། རྒྱལ་བས་སེམས་ཙམ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པ་པྩོར་གསུངས་

སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །འྩོ་ན། ལྟ་ངན་བདུན་པྩོ་འདི་དག་རང་སེ་དང་། གཞན་

སེ་གང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ལྟ་ངན་དང་པྩོ་གཉིས་རང་སེ་ལ་ཡྩོད་པར་

འགེལ་བཤད་མཁན་པྩོས་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན་དབུ་མ་འཇུག་པར། མུ་སེགས་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་སྩོགས་དེ་དག། 

སྨྲས་པ་དེ་དག་བེད་པྩོར་མ་གཟིགས་ནས། །ཞེས་མུ་སེགས་རྣམས་ཞེས་གསུངས་པ་

མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པའམ། ཡང་ན། རང་སེ་བདག་ཏུ་

སྨྲ་བ་དེ་དག་ལྟ་བའི་ཆ་ནས་མུ་སེགས་དང་འདྲ་བས་མུ་སེགས་པ་ཞེས་ཁབ་པའི་

དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས།  མུ་སེགས་རྣམས་ཀིས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཕལ་

ཆེར་བསན་པ་སེ།  ཆྩོས་འདི་པ་དག་གིས་ཀང་གང་ཟག་ལ་སྩོགས་པ་བརྟགས་པ་ཁྩོ་ན་

ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་དེ་དག་ཀང་ཆྩོས་འདི་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མུ་སེགས་ལྟར་བསན་

པའ་ིདྩོན་ཕིན་ཅ་ིམ་ལྩོག་པར་ཁྩོང་དུ་མ་ཆུད་པའ་ིཕིར། ཞེས་གསུངས་པའ་ིཕིར།

དེས་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་དང་། ཟླ་གགས་གཉིས་ཀས། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་
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ལས་སེམས་ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་ཕི་རྩོལ་མི་འགྩོག་པར། སེམས་ལས་གཞན་

པའི་འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པ་པྩོ་འགྩོག་པར་གསུངས་པས། ཕི་རྩོལ་མེད་པ་མདྩོ་འདིའི་

དྩོན་མིན་པ་གཉིས་ཀས་བཞེད་དྩོ། །

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། 

ཕི་རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མེད་དེ། །

སེམས་ནི་ས་ཚོགས་རྣམས་སུ་སང་། །

ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་གནས་འདྲ་བ། །

སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། ལུས་ནི་དབང་ཤེས་གང་ལ་རྟེན་པའི་དབང་པྩོ་

གཟུགས་ཅན་ལྔ་དང་། ལྩོངས་སྤྩོད་ནི་དེ་དག་གི་སྤྩོད་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་སྩོགས་དྩོན་

ལྔ་དང་། གནས་ནི་གང་ཟག་གང་དུ་གནས་པའི་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཡིན་ལ། དེ་དག་

ནི་སེམས་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པར་ཕི་རྩོལ་ན་ཡྩོད་པ་མིན་ཏེ། སེམས་སེང་གི་བག་

ཆགས་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་སུ་སང་བ་ན། ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་གནས་

ལ་སྩོགས་པ་དེ་དག་ཕི་རྩོལ་མེད་བཞིན་དུ་དེ་དང་འདྲ་བར་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

ལང་གཤེགས་ལས་ཕི་དྩོན་མེད་པར་གསུངས་པ་དྲང་དྩོན་དུ་བསན་

པ།

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། ཕི་རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མེད་དེ། །སེམས་ནི་ས་

ཚོགས་རྣམས་སུ་སང་། །ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་གནས་འདྲ་བ། །སེམས་ཙམ་དུ་ནི་
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ངས་བཤད་དྩོ།།ཞེས་པའི་ཕི་དྩོན་མེད་པར་བསན་པའི་མདྩོ་འདི་དྲང་དྩོན་དགྩོངས་པ་

ཅན་ཡིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ། དགྩོངས་གཞི། དགྩོས་པ། 

དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་དྲང་དྩོན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པྩོ། གང་

ལ་དགྩོངས་ནས་གསུངས་པའི་དགྩོངས་གཞི་ནི། རྟྩོག་གེ་འབར་བ་ལས་གསུངས་པ་

ལྟར། བླྩོ་ལ་ཕི་དྩོན་སང་མེད་དུ་སང་བ་མེད་པའམ་ཕི་དྩོན་བདེན་པར་མེད་པ་ལ་

དགྩོངས་པའྩོ། །

གཉིས་པ། གང་གི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་ནི། གཟུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་

ཆགས་པའི་གང་ཟག་དེ་དག་གི་ཆགས་པ་བཟླྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ།

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

མདྩོ་སེ་གང་ལས་ཕི་རྩོལ་སང་ཡྩོད་མིན། །

སེམས་ནི་ས་ཚོགས་སང་ངྩོ་ཞེས་གསུངས་པ། །

གཟུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་གང་དེ་དག་ལ། །

གཟུགས་བཟླྩོག་པ་སེ་དེ་ཡང་དྲང་དྩོན་ཉིད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ལས་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་

ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གདུལ་བ་དེ་དག་གི་ཆགས་པ་བཟླྩོག་པའི་ཆེད་དུ་གསུངས་

པ་དང་། གསུམ་པ། དངྩོས་ལ་གནྩོད་བེད་ནི། ཕི་དྩོན་མེད་པར་གསུངས་པ་དྲང་དྩོན་

དུ་འགེལ་བེད་ཀི་ལུང་རིགས་རྣམས་སྩོ། །

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། འདི་ནི་སྩོན་པས་དྲང་དྩོན་ཉིད་གསུངས་ཤིང་། ། འདི་ནི་

དྲང་དྩོན་ཉིད་དུ་རིགས་པས་འཐད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕི་དྩོན་མེད་པར་
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གསུངས་པའི་མདྩོ་དྲང་དྩོན་དུ་བསན་པ་ལ་ལུང་རིགས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ། ཕི་དྩོན་

མེད་པར་གསུངས་པའི་མདྩོ་ལུང་གིས་དྲང་དྩོན་དུ་བསན་པ་ནི། 

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། 

ཇི་ལྟར་ནད་པ་ནད་པ་ལ། །

སྨན་པས་སྨན་རྣམས་གཏྩོང་བ་ལྟར། །

སངས་རྒྱས་དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ལ། །

སེམས་ཙམ་དུ་ཡང་རབ་ཏུ་གསུངས། །

ཞེས་སྨན་པས་ནད་པར་སྨན་སེར་བ་སྨན་པའི་རང་དབང་མིན་གི། ནད་པའི་ནད་

དང་བསྟུན་ནས་གཏྩོང་དགྩོས་པ་བཞིན་དུ། སྩོན་པས་སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡང་

སྩོན་པའི་རང་དབང་གིས་གསུངས་པ་མིན་ཏེ། གདུལ་བ་སེམས་ཙམ་པའི་བསམ་པ་

དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་པ་ཙམ་ཡིན་པས་དྲང་དྩོན་ནྩོ། །

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདྩོ་སེ་གཞན་ཡང་ནི། །དྲང་དྩོན་ཉིད་དུ་

ལུང་འདིས་གསལ་བར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཕི་དྩོན་མེད་པར་གསུངས་

པའི་མདྩོ་རིགས་པས་དྲང་དྩོན་དུ་འགེལ་བ་ནི། དང་པྩོ་ནས་སྩོང་ཉིད་བསན་མི་ནུས་

པའི་གདུལ་བ་བསྩོད་ནམས་དམན་པ་རྣམས། བསྩོད་ནམས་བསགས་ནས་ཆྩོས་ཉིད་

ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐྩོག་མར་སྦྱིན་པ་ལ་

སྩོགས་པའི་གཏམ་སྦྱྩོར་བར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཐྩོག་མར་ཤེས་བ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་

དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ཡང་དང་པྩོ་ནས་ཤེས་པ་རང་བཞིན་མེད་པར་བསན་མི་ནུས་པའི་

གདུལ་བ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ལ། ཐྩོག་མར་ཤེས་བ་ཕི་རྩོལ་རང་བཞིན་མེད་པར་
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བསན་ནས། དེ་ནས་ཤེས་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་

གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

 དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

ཤེས་བ་མེད་ན་ཤེས་པ་བསལ་བ་ནི། །

བདེ་བླག་རེད་ཅེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གསུངས།།

ཤེས་བ་མེད་ན་ཤེས་པ་བཀག་འགྲུབ་པས།།

དང་པྩོ་ཤེས་བ་དགག་པར་མཛད་པ་ཡིན།།

ཞེས་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་ནི་གདུལ་བ་རྣམས་རིམ་གིས་

རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་འཛུད་པར་མཛད་དྩོ། །དཔེར་ན། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

བསྩོད་ནམས་བས་པ་རྣམས་ཆྩོས་ཉིད་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ། ཐྩོག་

མར་སྦྱིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་གཏམ་སྦྱྩོར་བར་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཆྩོས་ཀི་

བདགམེད་པ་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐབས་སུ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཕི་རྩོལ་

དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དགག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཕི་རྩོལ་མེད་ཅིང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་

ཡྩོད་པ་དྲང་དྩོན་ཡིན་པ་ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་ལས་ཀང་གསལ་བར་

གསུངས་ཏེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་དུ།  

འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས། །

ཐུབ་པ་ཡིས་ནི་གང་གསུངས་པ། །

བིས་རྣམས་སྐྲག་པ་སྩོང་དྩོན་ཏེ། །
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དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན། །

ཞེས་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆྩོས་རྣམས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་མ་

གྲུབ་པའི་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དེ་ནི། དགྩོས་པ་བླྩོ་གྩོས་དམན་

པའི་བིས་པ་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྐྲག་པ་སྩོང་བའི་དྩོན་དུ་གསུངས་

པས། ཇི་ལྟར་བསན་པ་བཞིན་དུ་ཕི་དྩོན་མེད་པ་མིན་ནྩོ། །

ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཤེས་པས་ཤེས་བ་རྟྩོགས་པ་སེ། །ཤེས་བ་

མེད་པར་ཤེས་པ་མེད། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རིག་བ་དང་། །རིག་བེད་མེད་ཅེས་ཅིས་མི་

འདྩོད། །ཅེས་ནང་ཤེས་པ་ལ་ལྟྩོས་ནས་ཕི་ཡི་ཤེས་བ་འཇྩོག་པས་ཤེས་པ་དང་ཤེས་

བ་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་གཉིས་ཡྩོད་མེད་མཚུངས་པས། ཤེས་བ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པ་

མེད་ན། རིག་བ་རིག་བེད་ཀང་མི་འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། །ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ཀིས་འདིའི་དྩོན་འཆད་པ་ན། ཕིའི་ཤེས་བ་དང་ནང་གི་ཤེས་པ་གཉིས་ཡྩོད་

མེད་མཚུངས་པས། གཅིག་མེད་ན་ཅིག་ཤྩོས་མེད་པར་གསུངས་ལ། དེས་ན། དྩོན་

ཤེས་གཉིས་དྩོན་དམ་དུ་མེད་མཉམ་དང་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་མཉམ་ཡིན་པས། ཕི་རྩོལ་

མེད་ཅིང་ཤེས་པ་ཡྩོད་པ་སྩོབ་དཔྩོན་གིས་བཞེད་པ་མིན་ནྩོ། །

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་ཀང་། ཕི་རྩོལ་མེད་པ་དང་ཤེས་པ་རང་

བཞིན་གི་ཡྩོད་པ་དྲང་དྩོན་ཡིན་པར་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། འདི་དག་

ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས། །ཐུབ་པ་ཡིས་ནི་གང་གསུངས་པ། །བིས་རྣམས་སྐྲག་

པ་སྩོང་དྩོན་ཏེ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །འཕགས་པ་

ལས་ཀང་ཕི་དྩོན་མེད་ཅིང་ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དྲང་དྩོན་ཡིན་པར་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་
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རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། 

ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 

འདི་ནི་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཡིས། །

བག་ཆགས་ཀིས་ནི་བཀི་ཞིང་བཀེར། །

གང་དང་གང་གིས་མི་རྣམས་ཀི། །

ཡིད་ནི་ཡང་དག་སྦྱྩོར་འགྱུར་བ། །

ས་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ནྩོར་བུ་བཞིན། །

ཞེས་རྐང་པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་སེམས་ཙམ་གི་འདྩོད་པ་དང་། བར་པ་གཉིས་

ཀིས་སེམས་བདེན་མེད་དང་། ཐ་མ་གསུམ་གིས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་གསལ་བར་བསན་

པར་བཞེད་པའང་ཡྩོད་ལ། ཡང་ཡེ་ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཟུང་དང་

འཛིན་པ་ལས་གྩོལ་བའི། །རྣམ་ཤེས་དམ་པའི་དྩོན་དུ་ཡྩོད། །བླྩོ་མཚོའི་ཕ་རྩོལ་ཕིན་

པ་ཡི། །རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་གཞུང་དུ་གགས། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་བསན་

པ་ཡིན་ནྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། འཕགས་པ་ལས་ཀང་ཡེ་

ཤེས་རྡྩོ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། ཀུན་

མཁེན་གྩོ་རམས་པ་སྩོགས་ཀིས། སྐབས་འདིར་སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ལ་གཟུགས་

ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ལྟར་གཟུགས་ཀང་བཀག་པས་སེམས་ཙམ་གི་

ལུགས་ལ་གཟུགས་ཀང་མེད་པར་བཞེད་མྩོད། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། ཕི་གཟུང་

མེད་པར་རང་གི་ས་བྩོན་ལས། །སྔྩོ་སྩོགས་སང་ཉིད་འབྱུང་བར་མ་རྟྩོགས་ནས། །ཞེས་
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དང་། འདིའི་ཐད་ཀི་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཕི་རྩོལ་གི་

གཟུགས་མེད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་སང་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། 

ཞེས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་གཉིས་ཀར། སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ལ་གཟུགས་སྩོགས་ལ་

དགག་བ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་གྲུབ་ཀི་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་འགྩོག་པར་གསུངས་པས། སྤིར་

གཟུགས་སྩོགས་ཙམ་ཐ་སྙད་དུ་འགྩོག་པ་གཏན་མིན་ནྩོ། །

ལེགས་ལྡན་གིས་ཕི་དྩོན་མེད་པར་སྩོན་པའི་མདྩོ་བཞེད་མིན་གི་

དྩོགས་སྩོང་།

སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོར། ཕི་

རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མེད་དེ། །སེམས་ནི་ས་ཚོགས་རྣམས་སུ་སང་། །ལུས་དང་ལྩོངས་

སྤྩོད་གནས་འདྲ་བ། །སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིས་ཀང་

ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལྟར་ཕི་དྩོན་མེད་པར་བསན་པར་མི་བཞེད་དྩོ། །འྩོ་ན། མདྩོ་འདིའི་

དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ལུས་མིག་སྩོགས་དབང་པྩོ་ལྔ་དང་། ལྩོངས་སྤྩོད་གཟུགས་

སྒ་སྩོགས་ཡུལ་ལྔ་དང་། གནས་སྩོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ས་ཚོགས་

སུ་སྐེ་བས་སེམས་ཡུལ་ས་ཚོགས་སུ་སང་ཞིང་རྣམ་པ་འདྲ་བ་སེ་དེའི་རྣམ་པ་གིབ་མ་

ལྟ་བུས་ཁ་བསྒྱུར་ནས་སྐེ་བས། ཕི་རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མེད་དེ། །ཞེས་བླྩོས་སང་མེད་དུ་

ཕི་ཡི་དྩོན་མཐྩོང་བ་འགྩོག་པས། སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་པའི་ཙམ་

གི་སྒས་ཕི་རྩོལ་འགྩོག་པ་མིན་ནྩོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པ་མེད་དུ་ཟིན་ན་ནི་དེ་དག་བླྩོ་ལ་

སང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། རི་བྩོང་གི་རྭའི་རྣམ་པ་འཆར་བ་མེད་པར་བླྩོ་

ལ་སང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནྩོ། །
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དེ་ལྟར་ཡང་། ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་ལས། ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་དང་། གནས་དང་

འདྲ་བའི་སེམས་ས་ཚོགས་སྐེ་བས་སེམས་ས་ཚོགས་སུ་སང་ཞིང་། ལུས་དང་ལྩོངས་

སྤྩོད་དང་། གནས་ཀི་གིབ་མ་ལྟ་བུ་ཉེ་བར་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཕིར། ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་

དང་གནས་ལྟ་བུར་ཡང་སང་ངྩོ་། །དེ་མེད་དུ་ཟིན་ན་ནི་སང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། 

དཔེར་ན། རི་བྩོང་གི་རྭ་སང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །ཕི་

རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མིན་ཏེ། ཞེས་པའི་དྩོན། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། རྐང་

པ་དང་པྩོའི་དྩོན། ཕི་རྩོལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལས་ཡྩོད་པ་མིན་པའྩོ། །ཞེས་ཕི་རྩོལ་མེད་པ་

དགག་བ་དྩོན་དམ་གི་དབང་དུ་བས་པར་གསུངས་པ་ནི། ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་ལས། དེ་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ལས་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་

ཡང་། ཞེས་དགག་བ་ལ་སྦྱར་ནས་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པའྩོ། །

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཕི་རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མིན་ཏེ། ཞེས་པའི་

དྩོན། གྩོང་དུ་བརྩོད་པ་ལྟར་ཕི་རྩོལ་བླྩོས་རྣམ་མེད་དུ་མཐྩོང་བ་མེད་པ་ལ་བཀལ་ཅིང་། 

མདྩོ་དྩོན་འགེལ་ཚུལ་འདི་གཉིས་ཀ་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་ལས་གསུངས་པས་འགལ་བ་

མེད་དྩོ། །འྩོ་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕི་དྩོན་མེད་པར་སྩོན་པའི་མདྩོ་

བཞེད་དམ་མི་བཞེད། བཞེད་ན། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། 

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། 

ཕི་རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མེད་དེ། །

སེམས་ནི་ས་ཚོགས་རྣམས་སུ་སང་། །

ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་གནས་འདྲ་བ། །
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སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ང་སྨྲ་འྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ཕི་རྩོལ་བཀག་པ་མིན་པར་བཞེད་པས། ཕི་རྩོལ་

བཀག་པ་དེ་མདྩོ་གང་གི་ཡང་དྩོན་མིན་པར་བཞེད་དམ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །གལ་ཏེ་ཕི་དྩོན་མེད་པར་སྩོན་པའི་མདྩོ་མི་བཞེད་ན། 

སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཀུན་གཞི་ཡྩོད་པར་སྩོན་པའི་མདྩོ་མི་བཞེད་པར་

ཐལ། ཕི་དྩོན་མེད་པར་བསན་པའི་མདྩོ་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། ཀུན་གཞི་ཡྩོད་

པར་བསན་པའི་མདྩོ་ཡིན་ན་ཕི་དྩོན་མེད་པར་བསན་པས་ཁབ་པ་ལེགས་ལྡན་གིས་

བཞེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་།

 རེ་བཙུན་པའི་དྲང་ངེས་རྒྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད་ལས། རང་ལུགས་ནི། དེས་ཕི་

དྩོན་མེད་པར་སྩོན་པའི་མདྩོ་ཁས་ལེན་ཏེ། དེས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཡྩོད་པར་སྩོན་

པའི་མདྩོ་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག དེ་ཡིན་ན་ཕི་དྩོན་མེད་པར་སྩོན་པའི་མདྩོ་ཡིན་

དགྩོས་པར་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་བཞེད་པའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས། དེས་ན། སྩོབ་

དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་ཕི་དྩོན་མེད་པར་བསན་པའི་མདྩོ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་

གཞི་ཡྩོད་པར་བསན་པའི་མདྩོ་དེས་ཕི་དྩོན་མེད་པར་བསན་པ་བཞེད་པའི་ཕིར། འྩོ་

ན། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར་ལེགས་ལྡན་གིས་ཕི་རྩོལ་བཀག་པ་དེ་མདྩོ་གང་

གི་ཡང་དྩོན་མིན་པར་བཞེད་དམ་དཔྱད་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། དེ་ནི་སྤིར་རེ་བླ་མས་དཔྱད་གཞིར་གསུངས་པ་དང་། ཕི་དྩོན་བཀག་པ་མདྩོ་

གང་གི་ཡང་དྩོན་མིན་པའི་ཕྩོགས་ལྟ་བུར་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། ཕི་དྩོན་མེད་པ་མདྩོ་

གང་གི་ཡང་སྒས་ཟིན་གི་དྩོན་མིན་པར་བཞེད་པའི་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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རེ་བཙུན་པའི་དྲང་ངེས་རྒྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད་ལས། དེའི་དྩོན་ཕི་དྩོན་མེད་པར་

སྒས་ཟིན་ལ་སྩོན་པའི་མདྩོ་མི་བཞེད་པའི་དྩོན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་མི་འཐད་

དེ། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕི་དྩོན་མེད་པ་སྒས་ཟིན་ལ་སྩོན་པའི་མདྩོ་

ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེ་དགྩོངས་འགེལ་གི་བམས་ཞུས་ལེའུ་ལས། བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤྩོད་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་གང་ལགས་པ་དེ་སེམས་ལས་

ཐ་དད་པ་ཞེས་བགི་བའམ། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བགི། བམས་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་

ཞེས་བའྩོ། །

ཞེས་པས་ཕི་དྩོན་མེད་པར་སྒས་ཟིན་ལ་བསན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་

དེས་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྩོང་པ་སྒས་ཟིན་ལ་དངྩོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། རྟགས་མ་གྲུབ་སེ། དེས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་དྩོན་དམ་པར་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྩོང་

པ་དངྩོས་སུ་བསན་པ་ཡིན་གི། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་ཀིས་སྩོང་པ་དངྩོས་སུ་མ་

བསན་པའི་ཕིར་ཏེ། རེ་བཙུན་པའི་དྲང་ངེས་རྒྩོལ་ངན་ཚར་གཅྩོད་ལས། བམས་ཞུས་

ཀིས་ལེའུར་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དྩོན་གཟུགས་དེ་སེམས་ལས་དྩོན་དམ་པར་ཐ་དད་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་ལེགས་ལྡན་འབེད་བཞེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་རྩོ། །རེ་བཙུན་པའི་གསུང་འདིའི་ཁུངས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ལང་ཀར་

གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། ཕི་རྩོལ་མེད་པར་གསུངས་པའི་དྩོན་དྩོན་དམ་གི་དབང་དུ་

བས་པར་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཁས་པ་ཁ་ཅིག 

དབུ་མ་སྙིང་པྩོ་ལས། 

རྣམ་ཤེས་ཞེས་བའི་རྣམ་གངས་ཀིས། །
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བདག་ནི་ངེས་པར་བསན་པ་ཡིན། །

ཞེས་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་བདག་གི་མཚན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ། ཀུན་

གཞིའི་ཐ་སྙད་བས་པ་ཙམ་ལས། ཀུན་གཞི་སྩོན་པའི་མདྩོ་མི་འདྩོད་པ་ཡང་གསུངས་

སྩོ། །དེས་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་ཕི་དྩོན་དང་། ཀུན་གཞི་མེད་པར་བསན་

པའི་མདྩོ་བཞེད་པར་འདྩོད་པ་དང་མི་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་གཉིས་བྱུང་ངྩོ་། ། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་མེད་གསལ་བར་གསུངས་མིན།

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་མེད་གསལ་བར་

བཤད་པ་ཡྩོད་དམ་མེད། ཡྩོད་ན། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། འདི་ལ་

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ནི། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་མེད་གསལ་བར་ཕེ་

ནས་གསལ་པྩོར་བཤད་པ་མེད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ། གལ་ཏེ་གསལ་

བར་ཕེ་བ་མེད་ན། ཕི་དྩོན་མེད་པ་དང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ། དྲང་དྩོན་

ཡིན་པར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་གསལ་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། དབུ་མ་

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཕི་དྩོན་མེད་པ་དང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པ། 

དྲང་དྩོན་ཡིན་པར་ན་ིབང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། འད་ི

དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས། །ཐུབ་པ་ཡིས་ན་ིགང་གསུངས་པ། །བིས་རྣམས་སྐྲག་

པ་སྩོང་དྩོན་ཏེ། །ད་ེན་ིད་ེབཞིན་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། འཕགས་པ་ལས་ཀང་། 

ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལྩོ་ཞ་ེན། སྐྩོན་མེད་དེ། དེའ་ིདྩོན་ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀ་ིདབུ་མའ་ིསེར་གཞུང་

གི་བསན་བཅྩོས་ལས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་མེད་གསལ་བར་ཕེ་བ་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། རེའི་
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ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ཡ་ེཤེས་སེའ་ིའདྩོད་པ་འཆད་པ་ན། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་

དབུ་མའ་ིབསན་བཅྩོས་མཛད་པ་ལས་ཕ་ིདྩོན་ཡྩོད་མེད་ཀ་ིཚུལ་གསལ་བར་མ་མཛད་ལ། 

ཞེས་གསུངས་པ་དང་དགྩོངས་པ་གཅིག་ཡིན་ནྩོ།།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ནི། གསང་བ་འདུས་པ་ལས་

འཕྲྩོས་པས་དབུ་མའི་སེར་གཞུང་གི་བསན་བཅྩོས་མིན་ནྩོ། །འཕགས་པ་ལས་མཛད་

པའི་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་མིན་པའི་གྲུབ་

མཐའ་གཞན་ཡང་བརྩོད་པས་དབུ་མའི་སེར་གཞུང་གི་བསན་བཅྩོས་མིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན། དབུ་མའི་སེར་གཞུང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། བརྡ་སྤྩོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་

བུར། །ཡི་གེའི་ཆེན་མྩོ་ཀྩོག་འཇུག་ལྟར། །དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་གདུལ་བ་ལ། །ཇི་

ཙམ་བཟྩོད་པའི་ཆྩོས་སྩོན་ཏེ། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སིག་པ་ལས། །རྣམ་པར་བཟླྩོག་ཕིར་

ཆྩོས་བསན་ཏྩོ། །ཁ་ཅིག་བསྩོད་ནམས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་བརྟེན་

པ། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་མ་རྟེན། །ཟབ་མྩོ་ཁུ་འཕྲིག་ཅན་འཇིགས་པ། །སྩོང་ཉིད་སྙིང་

རེའི་སྙིང་པྩོ་ཅན། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་ལའྩོ། །ཞེས་པས་ཕི་དྩོན་མེད་པ་གསལ་

བར་བསན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ལུང་འདིས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བའི་བླྩོ་དང་

འཚམ་པའི་ཆྩོས་སྩོན་ཚུལ་གི་རིམ་པ་བསན་པ་ཙམ་ལས། རང་ལུགས་ལ་ཕི་དྩོན་

ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་གསལ་བར་ཕེ་ནས་མ་བསན་ནྩོ། །

ཕི་དྩོན་བཞེད་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐུག་ཚུལ།

ཕ་ིདྩོན་བཞེད་པ་རང་ག་ིམཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་

བས་ཐ་སྙད་དུ་ཕ་ིདྩོན་ཡྩོད་པར་བཞེད་ཚུལ་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་པ་ཡ་ི
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ད་ེཉིད་ལ་གནས་ལ། །ཕུང་པྩོ་འཇིག་རྟེན་གགས་ཏ་ེལྔ་ཆར་ཡྩོད། །ད་ེཉིད་ཡ་ེཤེས་འཆར་

བར་འདྩོད་པ་ན། །རྣལ་འབྩོར་པ་ལ་ད་ེལྔ་འབྱུང་མ་ིའགྱུར། །ཞེས་པས་བསན་ཏེ། 

ནང་ཤེས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕི་ཡི་གཟུགས་སྩོགས་ནི་འཇིག་རྟེན་གགས་པའི་ཐ་

སྙད་ཚད་མའི་ངྩོར་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་ཡྩོད་པར་གྲུབ་པས། ཡྩོད་པར་འཇྩོག་དགྩོས་ཏེ། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པས། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་

གགས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མངྩོན་

སུམ་རྟྩོགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངྩོར། གཟུགས་སྩོགས་བཞིན་དུ་

ཤེེས་པ་ཡང་མེད་པས། ནང་ཤེས་པ་དང་ཕི་རྩོལ་གི་དྩོན་གཉིས་ཐ་སྙད་དཔྱྩོད་བེད་

ཀི་ཚད་མའི་ངྩོར་ཡྩོད་མཉམ་དང་། དྩོན་དམ་དཔྱྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མའི་ངྩོར་མེད་མཉམ་

ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ཡྩོད་མེད་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཤེས་པ་བཞིན་དུ་ཕི་རྩོལ་

གི་གཟུགས་ཀང་ཡྩོད་དྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གཟུགས་མེད་ན་ནི་སེམས་ཡྩོད་མ་འཛིན་

ཅིག སེམས་ཡྩོད་ཉིད་ནའང་གཟུགས་མེད་མ་འཛིན་ཅིག ཅེས་ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་

མེད་ན། སེམས་ཀང་མེད་དགྩོས་ལ། སེམས་ཡྩོད་ན་ཕི་རྩོལ་གི་གཟུགས་ཀང་ཡྩོད་

དགྩོས་པར་གསུངས་པ་དང་། པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་

ལས། ཕི་དྩོན་འདྩོད་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ་ཐུག་སེ། དེ་ཁེགས་

པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་ཇི་ལྟར་གགས་པ་བཞིན་དུ་ནང་ཤེས་རྒྱུད་ཀིས་མ་

བསྡུས་པའི་གཟུགས་སྩོགས་ཡྩོད་པར་གྲུབ། དེ་གྲུབ་པས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་གྲུབ་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །
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མདྩོར་ན། དེ་དག་གི་དྩོན་ཐལ་ངག་ཏུ་བཀྩོད་ན། ཕི་དྩོན་བཞེད་པ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སྩོགས་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་

པར་ཐལ། ནང་ཤེས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པའི་ངྩོར་གྲུབ་

པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་པས། ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་གགས་པའི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ཕི་

རྩོལ་གི་དྩོན་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་ཡྩོད་མེད་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་

པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པས་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་ཕི་དྩོན་མེད་

པར་འཇྩོག་པ་དང་། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། ཉན་ཐྩོས་སེ་གཉིས་

ཀིས་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་པའི་ཕིར་རྩོ། །

རིང་མའི་གཞུང་ནས་ཕི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་བཞེད་ཚུལ།

ཀུན་མཁེན་མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེའི་བཞེད་པ་ནི། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས། ཁམས་

གསུམ་པྩོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་སེ། ཞེས་པས་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་

བསན་ནས་ཕི་རྩོལ་འགྩོག་པ་མིན་ཏེ། 

ལང་གཤེགས་ལས།

གང་ཟག་རྒྱུན་དང་ཕུང་པྩོ་དང་། །

དེ་བཞིན་རྐེན་དང་རྡུལ་དག་དང་། །

གཙོ་བྩོ་དབང་ཕྱུག་བེད་པྩོ་རྣམས། །

སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དྩོ། །

ཞེས་གང་ཟག་ནས་དབང་ཕྱུག་གི་བར་ཁམས་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བེད་པྩོ་ཡིན་
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པར་བཀག་ནས་སེམས་ཙམ་བེད་པྩོ་ཡིན་པར་བསན་ལ། ཙམ་གི་སྒས་ཕི་རྩོལ་

འགྩོག་པ་མིན་ཏེ། གཟུགས་སེམས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་སེམས་ཙམ་གཙོ་བྩོར་གྱུར་

པ་ལ་གཙོ་བྩོ་ཞེས་པའི་ཚིག་མི་མངྩོན་པར་བས་ནས། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས་ཁམས་

གསུམ་སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་མེད་དྩོ་ཞེས་སྩོན་པ་མིན་པ་

འཇུག་འགེལ་ཟླ་བའི་ཞལ་ལུང་ལས་གསུངས་སྩོ། །

ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། ཕི་རྩོལ་སང་བ་ཡྩོད་མེད་དེ། །སེམས་ནི་ས་

ཚོགས་རྣམས་སུ་སང་། །ལུས་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་གནས་འདྲ་བ། །སེམས་ཙམ་དུ་ནི་

ངས་བཤད་དྩོ། །ཞེས་པས་ཕི་རྩོལ་བཀག་ཀང་དེ་ནི་རེ་ཤིག་ཤེར་ཕིན་ཟབ་མྩོ་ལ་

འཇུག་མི་ནུས་ཤིང་། གཟུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་གི་གདུལ་བ་

དེ་དག་གི་ཉྩོན་མྩོངས་བཟླྩོག་པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པས་དྲང་དྩོན་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

མདྩོ་སེ་གང་ལས་ཕི་རྩོལ་སང་ཡྩོད་མིན། །

སེམས་ནི་ས་ཚོགས་རྣམས་སུ་སང་ངྩོ་ཞེས། །

གཟུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་གང་དེ་དག་ལ། །

གཟུགས་བཟླྩོག་པ་སེ་དེ་ཡང་དྲང་དྩོན་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས། དྲང་དྩོན་ཡིན་པ་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་

མདྩོ་ལས། ཇི་ལྟར་ནད་པ་ནད་པ་ལ། །སྨན་པས་སྨན་རྣམས་གཏྩོང་བ་ལྟར།།སངས་

རྒྱས་དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ལ། །སེམས་ཙམ་དུ་ཡང་རབ་ཏུ་གསུངས། ། ཞེས་པས་

དྲང་དྩོན་དུ་བསན་ཏྩོ། །འདིའི་དྩོན་གྩོང་དུ་བརྩོད་ཟིན་པ་དང་འདྲ་བས་སར་ཡང་མ་
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བིས་སྩོ། །འདི་དག་ནི་འཇུག་འགེལ་ཟླ་བའི་ཞལ་ལུང་གི་དྩོན་རྣམས་བསྡུས་ཏེ་བཀྩོད་

པའྩོ། །མདྩོར་ན། མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེས། ས་བཅུ་པའི་མདྩོར། ཕི་རྩོལ་མ་བཀག་པ་

དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདྩོ་ལས། ཕི་རྩོལ་བཀག་ཀང་དྲང་དྩོན་དགྩོངས་པ་

ཅན་དུ་བཞེད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དྩོན་བཞེད་པ་བཅས་ནི་དགེ་ལྡན་

རང་ལུགས་ཀི་བཞེད་པ་དང་འདྲའྩོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་ནས་ཕི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་བཞེད་ཚུལ།

ཀརྨ་མི་བསྐྩོད་རྡྩོ་རེའི་དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། ཕི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་

ཡྩོད་མེད་ཀི་གསལ་ཁ་མཛད་པ་མེད་ནའང་ནང་ཤེས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་ཕི་གཟུགས་

སྩོགས་དྩོན་ལྔ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་པའི་ཕྩོགས་སུ་མངྩོན་ནྩོ། །འྩོན་ཀང་། 

ཀརྨ་མི་བསྐྩོད་རྡྩོ་རེས་ཡུམ་གི་མདྩོའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་ཕར་ཕིན་གི་ཊིཀྐར། 

མདྩོ་རྒྱན་གཉིས་དང་དེ་དག་གི་འགེལ་པ་དང་བཅས་པ་རྣམ་རྫུན་དབུ་མ་ཆེན་པྩོའི་

ལུགས་སུ་བཀལ་བས། དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཕི་དྩོན་མི་བཞེད་དྩོ། །དེ་ཡང་།

 རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགྩོངས་རྒྱན་ལས། མི་

བསྐྩོད་རྡྩོ་རེའི་མཚན་ཅན་གང་དེ་ཡིས། །གཞྩོན་ནུ་རྩོལ་རེད་མཛད་པའི་དུས་ཉིད་

ན། །ཡུམ་མདྩོའི་དགྩོངས་འགེལ་བསན་བཅྩོས་ཆེན་པྩོ་མཛད། །བསན་བཅྩོས་དེ་ཡིས་

མདྩོ་དྩོན་འགེལ་བའི་ཚུལ། །མདྩོ་རྒྱན་འགེལ་པར་བཅས་པའི་ལྟ་བ་ནི། །རྣམ་རྫུན་

ལུགས་ཀི་དབུ་མ་ཆེན་པྩོར་འགེལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །
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ས་སྐ་པའི་གཞུང་ནས་ཕི་དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་བཞེད་ཚུལ།

ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པའི་བཞེད་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་བེ་བག་

སྨྲ་བ་དང་། མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་ནས་ཕི་དྩོན་ཡྩོད་པར་མི་བཞེད་ཀང་། འཇིག་རྟེན་

པའི་ཐ་སྙད་ཀི་ངྩོ་ན་ཤེས་པ་དང་ཕི་དྩོན་གཉིས་ཡྩོད་མཉམ་དུ་བཞེད་དེ། དབུ་མའི་སྤི་

དྩོན་ངེས་དྩོན་རབ་གསལ་ལས། དང་པྩོ་ཟླ་བ་གགས་པ་སེ། ཕི་དྩོན་ཁས་བླངས་པས་

རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་པའང་མ་ཡིན། དེ་དབང་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་གཏྩོད་བེད་

ཀི་ལྩོག་ན་མྩོར་མི་འདྩོད་པས་མདྩོ་སེ་པ་དང་སྩོ་བསྟུན་པའང་མ་ཡིན།

 རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པར། བླྩོ་རྣམ་བཅས་སུ་བཤད་ཅིང་བུམ་རྣམ་

སྩོགས་ཀང་ཕི་དྩོན་དུ་བཤད་པས་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་སྩོ་བསྟུན་པའང་མ་ཡིན་གི། འྩོན་

ཀང་། འཇིག་རྟེན་ལན་སྐེས་ཀི་བླྩོ་ངྩོ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་དྩོན་དང་ཤེས་པ་སྩོགས་

ཀི་ཐ་སྙད་ཞལ་གིས་བཞེད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ལ་ཕི་

རྩོལ་མེད་པ་བཞིན་གཟུགས་ཀང་མེད་པར་འདྩོད་དེ། 

ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། འདིར་ཁ་ཅིག སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་སྒ་

སྩོགས་ཡྩོད་ཅིང་། ཕི་དྩོན་མེད་པར་འདྩོད་པ་ནི་མིང་ཙམ་སེ། གཞན་དུ་ན་སྩོབ་དཔྩོན་

འདིས་སེམས་ཙམ་པའི་ཕྩོགས་སྔ་མ་ལྩོངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ལ་ཕི་རྩོལ་མེད་ཅིང་གཟུགས་ཐ་

སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་གང་ཡང་མེད་ཀང་། བེམ་པྩོ་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཐད་མཁས་

པའི་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཡྩོད་དྩོ། །
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དབུ་མའི་དཀའ་གནད་བཞི་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མི་བཞེད་པའི་

ཚུལ། 

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན།

གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་དང་། རང་གགས་ཀི་རྟགས། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་གསུམ་

གི་དྩོན་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། མིག་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མི་ལྟ་སེ། 

རང་ལ་མི་ལྟ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན། བུམ་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ། དབུ་མ་པ་

དང་དངྩོས་སྨྲ་བ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སང་བ་མེད་ཀང་། ཕི་

རྒྩོལ་དངྩོས་སྨྲ་བས་ཆྩོས་ཅན་དང་རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཁས་

བླངས་ལ་འཁིས་ནས། བདག་ལས་སྐེ་བ་ཁས་བླངས་པ་འགྩོག་པའི་ཆེད་དུ་བཀྩོད་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་པས་དེ་ལ་གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་ཞེས་བརྩོད་དེ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། རང་གིས་གཞན་གགས་ཀི་སྦྱྩོར་ངག་བཀྩོད་ནས་

ལྩོག་རྟྩོག་བཟླྩོག་ལུགས་འདི་གལ་ཆེ་བས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། དེ་ལ་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་ནི་

ཆྩོས་ཅན་མིག་དང་དཔེ་བུམ་པ་དང་རྟགས་རང་ལ་མི་ལྟ་བ་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སྔྩོན་

པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ལ་མི་ལྟ་བ་རྣམས་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལེན་ཅིང་། གཞན་གིས་

ཁས་ལེན་པ་ཙམ་ཡིན་པས་རྟགས་དང་ཁབ་པ་སྩོགས་ཕ་རྩོལ་པྩོ་ཁྩོ་ན་ལ་གྲུབ་པ་

ཞེས་བ་བ་ནི་དྩོན་མིན་ནྩོ། །འྩོ་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་སྙམ་ན། དེ་དག་རང་ལུགས་ལའང་ཁས་

ལེན་མྩོད་ཀང་དེ་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བ་འཇལ་

བ་ནི་རང་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་ལ། རང་བཞིན་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བ་ལ་དེ་དག་
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འགྲུབ་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེ་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་པས་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་

སང་དུ་གྲུབ་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་མེད་པས། གཉིས་ཀ་ལ་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་གཞན་ལ་གགས་པའམ་གཞན་ལ་གྲུབ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོར་ན། སྔ་རྒྩོལ་ལ་ལྟྩོས་ནས་གཞན་ཕི་རྒྩོལ་ལ་གགས་པ་སེ་ཕི་རྒྩོལ་གི་ཁས་

བླངས་ལ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ནི། གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་དང་། 

ཕི་རྒྩོལ་རང་ལ་གགས་པའམ་ཕི་རྒྩོལ་རང་གི་ཁས་བླངས་ལ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀིས་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ནི། རང་གགས་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་གཞན་གགས་

ཀི་རྟགས་དང་། གཞན་གགས་ཀི་རེས་དཔགརང་གགས་ཀི་རྟགས་དང་། རང་གགས་

ཀི་རེས་དཔག་བཞི་དྩོན་གཅིག་སེ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ཕི་རྒྩོལ་རང་ལ་གགས་པ་དང་སྔ་རྒྩོལ་དབུ་མ་པ་ལ་

ལྟྩོས་ཏེ་གགས་པ་གཉིས་གནད་གཅིག་གྩོ།ཞེས་གསུངས། དེས་ན། གཏན་ཚིགས་

གཅིག་ཉིད་ཕི་རྒྩོལ་རང་ལ་ལྟྩོས་ནས་རང་གགས་དང་། སྔ་རྒྩོལ་ལ་ལྟྩོས་ནས་གཞན་

ཕི་རྒྩོལ་ལ་གགས་པ་ལ་གཞན་གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་སུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ལ། གཞན་

ལ་གགས་པ་ནི་གཞན་གི་ཁས་བླངས་ལ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་

ལས། གཞན་ལ་གགས་པའམ་གཞན་ལ་གྲུབ་པ་ཞེས་ཟེར་རྩོ།། ཞེས་གསུངས། 

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་ནི། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར། ཕི་རྒྩོལ་གི་

ཁས་བླངས་ལ་མ་འཁིས་པར་ཚད་མས་དྩོན་གི་སྩོད་ལུགས་ནས་རང་དབང་དུ་ཆྩོས་

ཅན་གཉིས་དང་རྟགས་ཀི་ཚུལ་རྣམས་གྲུབ་ཚུལ་ངེས་པར་བས་ནས་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་
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པའི་རེས་དཔག་སྐེད་པ་ཞིག་རང་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

འདིའི་དྩོན་སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་དུ། དེས་ན་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་གྩོ་བདེ་

བར་བརྩོད་ན།རང་ག་ིམཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའ་ིགཞལ་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའ་ིཚད་མའ་ིརེད་

དྩོན་ཡིན་པར་སྔ་རྒྩོལ་ཕི་རྒྩོལ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཅན་

ག་ིསེང་དུ། སྔ་རྒྩོལ་གང་ལ་དཔག་འདྩོད་ཞུགས་པའ་ིབསྒྲུབ་བའ་ིཆྩོས་སྒྲུབ་བེད་ཀ་ིགཏན་

ཚིགས་སུ་བཀྩོད་པ། ཞེས་པ་རང་རྒྱུད་ཀ་ིརྟགས་ཀ་ིདྩོན་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་འདི་གཉིས་ཀིས་བསན་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་ནི། རང་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་བེད་དུ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་

པའི་ཚུལ་གསུམ་རྟགས་སུ་བཀྩོད་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཅིའི་

ཕིར། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཞེས་བརྩོད་ཅེ་ན། ཕི་རྒྩོལ་གི་ཁས་བླངས་ལ་རག་མ་ལས་

པར་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་རང་རྒྱུད་

ཀི་རྟགས་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །

དེས་ན། སྐབས་འདིར་རང་རྒྱུད་ནི་རང་དབང་བའི་དྩོན་དུ་གསུངས་ཏེ། ཅྩོག་རྩོ་

ལྩོ་ཙཱ་བས་བསྒྱུར་གནང་མཛད་པའི་ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅུ་གསུམ་པའི་འགེལ་པ་ཤེས་

རབ་སྒྩོན་མེ་ལས། དེ་ལ་འདིར་རབ་ཏུ་བེད་པའི་དྩོན་ནི་ཕ་རྩོལ་པྩོས་སྨྲས་པའི་སུན་

འབིན་པའི་ལན་བཏབ་པ་དང་། རང་དབང་དུ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཁ་ན་མ་ཐྩོ་བ་མེད་པ་

བསན་པའི་མཐུས་འདུ་བེད་རྣམས། རྣམ་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་རང་དབང་དུ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཞེས་པའི་རང་དབང་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་ཡིན་

ནྩོ། །གཞན་ཡང་། ར་ཤེའི་རབ་བེད་དགུ་པའི་འགེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་ལས། དེ་ལ་
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འདིར་རབ་ཏུ་བེད་པའི་དྩོན་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པྩོ་ཡྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་སུན་དབྱུང་བ་

བརྩོད་པ་དང་། རང་དབང་གིས་རེས་སུ་དཔག་པ་བརྩོད་པས། ཉེ་བར་ལེན་པ་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རང་དབང་གིས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཞེས། 

རང་རྒྱུད་ཀིས་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་གནད་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕིར།

གཞན་ཡང་། རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་སྩོབ་དཔྩོན་འཆི་མེད་སེང་གེས་མཛད་པའི་

འཆི་མེད་མཛོད་ལས། རང་རྒྱུད་རང་དབང་བདག་དབང་དང་། །རང་དགའ་གཞན་

གིས་མ་བཟུང་བ། །ཞེས་རང་རྒྱུད་དང་རང་དབང་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་

གསུངས་པ་ལྟར། རེ་བླ་མས་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་རང་དབང་གི་དྩོན་དུ་བཞེད་དེ། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དེས་ན་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེར། གཞན་གི་སྐྩོན་

བརྩོད་ཀི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་རང་དབང་དུ་བས་ནས་སམ། སུན་འབིན་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་བརྩོད་ཅེས། རང་དབང་ཞེས་བསྒྱུར་བ་འདི་དང་། རང་རྒྱུད་གཉིས་དྩོན་གཅིག་

པས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དེའི་ཕིར་རང་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་ལ་འཇྩོག་པས། དྩོན་དམ་དང་

ཀུན་རྩོབ་གང་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་ལའང་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མེད་

པར་འདྩོད་པ་ནི་དགེ་ལྡན་པའི་བཞེད་པ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏེ།  རིང་མ་དང་། 

བཀའ་བརྒྱུད།  ས་སྐ་བཅས་ཀི་གཞུང་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་དྩོན་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བཞེད་ནས། དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་

ཀི་རྟགས་མེད་ཀང་། ནམ་པ་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་མིན་པར་ཀུན་རྩོབ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཡྩོད་པར་བཞེད་དྩོ། ། 



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  229  

དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར།

ད་ལྟ་ཡྩོངས་སུ་གགས་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་པའི་ཐ་

སྙད་འདི་གཉིས་ནི། ཐྩོག་མར་བྩོད་དུ་པ་ཚབ་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྩོས་ཐལ་རང་གི་ཐ་སྙད་

མཛད་པ་ལས། རིམ་བཞིན་དར་འཕེལ་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་

བཤད། དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཕི་རྒྩོལ་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བར་འདྩོད་པ་ནི་རྒྱུད་པ་

དང་། དེ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པས། རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་

བརྩོད།

 གཞན་གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕི་རྒྩོལ་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་

རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བར་འདྩོད་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་

ཙམ་གིས་ཕི་རྒྩོལ་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བར་འདྩོད་པས་ཐལ་

འགྱུར་བ་ཞེས་བརྩོད། ཙམ་གི་སྒས་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་བཅད་ཀི་གཞན་

གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་མི་དགྩོས་པར་བསན་པ་མིན་པ་ནི་འྩོག་ཏུ་འཆད།

 དབུ་མ་རང་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་ར་ཤེའི་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་མཛད་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

དགྩོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་ཐྩོག་མར་བཀལ། དེ་ལ་སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀིས། ར་ཤེའི་འགེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་མཛད་ནས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་

འགེལ་པ་ལ་དགག་པ་མཛད། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་། ལེགས་ལྡན་རང་

ཉིད་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་མི་མཐུན་པའི་སྐྩོན་བརྩོད་མ་མཛད་ཀང་། 
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བདག་ལས་སྐེ་བ་སྩོགས་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་འགྩོག་པ་ལ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་

འགེལ་ངག་གིས། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་། དཔེ་མ་བརྩོད་པས། གཞན་གི་

ལྩོག་རྟྩོག་མ་བསལ་བ་དང་། བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་མི་ནུས་པ་སྩོགས་

སྐྩོན་བརྩོད་མང་དུ་མཛད་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྲྩོལ་གཏྩོད་མཛད།

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། ར་ཤེའི་ཚིག་དྩོན་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ། དབུ་མ་

ཚིག་གསལ་དང་། དྩོན་འགེལ་ག་ིཚུལ་དུ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་གཉིས་མཛད་ཅིང་། ད་ེཡང་། 

གཙོ་བྩོ་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་གི་སྐབས་སུ། ལེགས་ལྡན་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལ་

བརྩོད་པའ་ིསྐྩོན་བརྩོད་ད་ེདག་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལ་མ་ིའཇུག་པ་མ་ཟད། 

ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ལ་སྐྩོན་འཇུག་པར་བསན་པ་དང་།ལག་པར་བདག་ལས་

སྐེ་བ་སྩོགས་འགྩོག་པ་ལ། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་བརྩོད་པ་མི་འཐད་པ་

དང་། གཞན་གགས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་

དཔག་སྐེ་ནུས་པ་སྩོགས་ཐལ་འགྱུར་འཐད་པ་དང་། རང་རྒྱུད་མི་འཐད་པའི་གསལ་

ཁ་བཏྩོན་ནས། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་གི་ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་གཏྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། ། 

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་ཚུལ།

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་འགྩོག་པ་ལ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། གཞན་ཡང་རྟྩོག་གེ་

བ་འདིས་བདག་ཉིད་རྟྩོག་གེའི་བསན་བཅྩོས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཙམ་ཞིག་བསན་

པར་འདྩོད་པས། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་བཞིན་དུ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱྩོར་བའི་ངག་

བརྩོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཉེས་པ་དུ་མའི་ཚོགས་ཀི་གནས་སུ་རྟྩོགས་

ཏེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཞེས་སྩོགས་གསུངས། འདི་དག་གི་དྩོན་ཤིན་ཏུ་རྟྩོགས་དཀའ་བས། 



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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སྔ་རྩོམ་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། འདི་ལ་ཚིག་གསལ་ལས་མང་དུ་གསུངས་ཀང་

ཚིག་མངས་བས་འཇིགས་ནས་འདིར་ནི་གཙོ་བྩོ་རྣམས་སྩོན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་

གཉིས། རང་རྒྱུད་སུན་དབྱུང་བ་དངྩོས་དང་། དེ་རང་ལ་མི་མཚུངས་པའི་ཚུལ་

ལྩོ། །ཞེས་འགངས་ཆེ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་ཚིག་དྩོན་འགེལ་པར་མཛད་

དྩོ། །

ཕི་རྩོམ་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར། འདི་ལ་ཚིག་གསལ་ལས་རང་རྒྱུད་

འགྩོག་པའི་རིགས་པ་དང་། རིགས་པ་དེ་ཕ་རྩོལ་པྩོས་དྩོན་གིས་ཁས་བླངས་པའི་

ཚུལ་དང་། སྐྩོན་བརྩོད་དེ་རང་གི་སྦྱྩོར་བ་ལ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གིས་

འཆད་དྩོ།།ཞེས་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་གསུངས་པའི་ས་བཅད་གཉིས་ཀི་ཐྩོག་

རིགས་པ་དེ་ཕ་རྩོལ་པྩོས་དྩོན་གིས་ཁས་བླངས་པའི་ཚུལ་བསན་ཏེ། གནད་ཆེ་བའི་

ས་བཅད་གསུམ་གིས་འགེལ་པར་མཛད་ལ། དེ་ཡང་ལེགས་ལྡན་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ར་

ཤེ་ལས་གསུངས་པའི་བདག་སྐེ་འགྩོག་པའི་སྦྱྩོར་ངག་བཀྩོད་པ་ན། ཤེས་རབ་སྒྩོན་

མེ་ལས། འདིར་སྦྱྩོར་བའི་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ནི། དྩོན་དམ་པར་ནང་གི་སྐེ་མཆེད་

རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པར་ངེས་ཏེ། ཡྩོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ཤེས་པ་ཡྩོད་

པ་ཉིད་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་ངེས་པར་སྦྱར་ནས་བཀྩོད་པ་ལ། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་བསྒྲུབ་བའི་

ཆྩོས་ལ་སྦྱར་བ་ཡང་མི་འཐད། ཆྩོས་ཅན་ལ་སྦྱར་བ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དེ་ལྟར་སྦྱར་བ་ལ་སྔ་རྒྩོལ་དབུ་མ་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་དགྩོས་པའང་

མེད། ཕི་རྒྩོལ་གངས་ཅན་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་དགྩོས་པ་ཡང་མེད་དེ། དབུ་མ་པས་བདག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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སྐེ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕིར་དང་། གངས་ཅན་པ་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་

ལས་ཉམས་པས་གཉིས་ཀའི་སྩོ་ནས་བཀག་རིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །གངས་ཅན་པ་ནི་

བདེན་པ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པས་

དྩོན་དམ་བདེན་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་། ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་རྫུན་པར་མ་གྲུབ་

པར་འདྩོད་པས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་ལས་ཉམས་པའྩོ། །

གཉིས་པ། ཆྩོས་ཅན་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་མི་འཐད་དེ། དབུ་མ་པ་ལ་

ལྟྩོས་པའི་ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐྩོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཆྩོས་ཅན་ལ་ཀུན་རྩོབ་ཀི་

ཁད་པར་སྦྱར་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གངས་ཅན་ལ་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྩོན་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན། ཆྩོས་ཅན་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་གང་སྦྱར་ཡང་

ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐྩོན་སྩོ་ན་གནས་སྩོ། །

འདིའི་ལན་ལ། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས། སྐྩོན་མེད་དེ། དེའི་ཚེ་བདེན་

གཉིས་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པར། སྔ་རྒྩོལ་ཕི་རྒྩོལ་གཉིས་ལ་མཐུན་

སང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཅན་ཙམ་ཞིག་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སངས་རྒྱས་པ་འྩོག་

མས་བེ་བག་པའི་ངྩོར་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། རྟག་མི་རྟག་གང་གིས་ཀང་ཁད་

པར་དུ་མ་བས་པར། སྔ་རྒྩོལ་ཕི་རྒྩོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་སྒ་ཙམ་

ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེ་ན། འདི་འགྩོག་པ་ལ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། 

དེ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་འདིར་སྐེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆྩོས་སུ་འདྩོད་པ་དེའི་ཚེ། དེ་ཁྩོ་ནར་དེའི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཙམ་གིས་

བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་རེད་པ་ནི། ཉམས་པར་འགྱུར་པར་འདིས་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བླངས་པ་ཉིད་དྩོ། །ཕིན་ཅི་ལྩོག་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་དག་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

རེ་བླ་མས་འདིའི་ཚིག་དྩོན་འགེལ་པ་ན། སྔ་རྩོམ་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་དང་། ཕི་

རྩོམ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་སེ། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་

ལས། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་དེ་ཁྩོ་ནར་གྲུབ་པ་ཉམས་པ་སེ་

དེ་ཁྩོ་ནར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཚུལ་གིས་བཤད་པ་དང་། ལེགས་

བཤད་སྙིང་པྩོར། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་དེ་ཁྩོ་ནར་གྲུབ་པ་

ཁས་བླངས་པའི་སྩོ་ནས་བཤད་དྩོ། །

མདྩོར་ན། ལག་མཐྩོང་ཆེན་པྩོ་ལས། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་མིག་

གམ་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ནི་དེ་ཁྩོ་ནར་ཉམས་པར་གྱུར་པ་སེ་མ་གྲུབ་པར་ལེགས་

ལྡན་འབེད་འདིས་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་གིས་

ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་དེ་ཁྩོ་ནར་མ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པའི་སེང་ནས་འཆད་པ་

དང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། མིག་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཅན་གི་རང་གི་ངྩོ་

བྩོ་དེ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཙམ་གིས་རེད་པ་མིན་པར་ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་

ལ། ཞེས་ལེགས་ལྡན་གིས་ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་

པའི་ཚུལ་གིས་འཆད་པའྩོ། །འྩོན་ཀང་། གཞུང་དེ་གཉིས་ཀས་རང་རྒྱུད་དམ་རང་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པ་འགྩོག་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། རྟེན་

ཆྩོས་ཅན་དེ་ཁྩོ་ནར་གྲུབ་པ་ཉམས་པར་ཁས་བླངས་པའི་སེང་ནས་ཀང་། གཞན་དུ་

བཤད་པ་དང་བཤད་ཚུལ་འདི་གཉིས་མི་མཐུན་ཀང་རང་རྒྱུད་འགྩོག་པའི་གྲུབ་མཐའ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  234  

མི་མཐུན་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་དྲང་ངེས་དང་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་བཤད་ཚུལ་གཉིས་

མི་མཐུན་ཡང་རང་རྒྱུད་འགྩོག་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་པར་བཤད་དྩོ། ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་ཚུལ།

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་པའི་ཚུལ། དེ་ཡང་

ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་པའི་གཞུང་གི་གཙོ་བྩོ་ནི། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། 

དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་འདིར་སྐེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་

ཆྩོས་སུ་འདྩོད་པ་དེའི་ཚེ། དེ་ཁྩོ་ནར་དེའི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཙམ་གིས་

བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་རེད་པ་ནི་ཉམས་པར་གྱུར་པར་འདིས་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་

པ་ཉིད་དྩོ། །ཕིན་ཅི་ལྩོག་པ་དང་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་དག་ནི་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། འདིའི་དྩོན་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་མིག་གམ་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་ནི། དེ་ཁྩོ་ནར་

ཉམས་པར་གྱུར་པ་སེ་མ་གྲུབ་པར་ལེགས་ལྡན་འདིས་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་

ཡིན་ནྩོ། །ཆྩོས་ཅན་ཇི་འདྲ་བ་སྙམ་ན། མ་རིག་པས་བསད་པའི་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཙམ་

གིས་བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་རེད་པ་སེ། མིག་ཤེས་ལ་སྩོགས་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་

ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་དྩོན་ནྩོ། །ཁས་བླངས་ལུགས་ནི། མིག་སྩོགས་བདག་ལས་སྐེ་བ་

མེད་པ་སྒྲུབ་པ་གང་གི་ཚེ། འདིར་དྩོན་དམ་པར་བདག་ལས་སྐེ་བ་བཀག་པ་དེ་ཆྩོས་

ཅན་མིག་སྩོགས་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སུ་བརྟེན་པ་འདྩོད་པ་དེའི་ཚེ་སེ་དེའི་ཕིར། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དེའི་རྟེན་ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་པ་སེ་འཁྲུལ་བའི་ཐ་

སྙད་པའི་ཚད་མ་ཙམ་གིས་བདག་གི་དངྩོས་པྩོ་རེད་པའམ་རྟྩོགས་པ་ནི། དེ་ཁྩོ་ནའམ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཉམས་པར་གྱུར་པ་སེ་མ་ཡིན་པར་ལེགས་ལྡན་འདིས་རང་ཉིད་

ཀིས་ཁས་བླངས་པ་ཉིད་དེ། མིག་སྩོགས་ནི་རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ཀི་རྟེན་ཡིན་

ལ། དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འགལ་བའི་ཕིར།

དེས་ན། ལེགས་ལྡན་གིས་མིག་སྩོགས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་འཁྲུལ་བ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་

མའི་རེད་དྩོན་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པས། དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་

ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དངྩོས་སྨྲ་

བའི་ལུགས་ལ་མིག་སྩོགས་རང་མཚན་སང་བའི་ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་

པ་ལྟར་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལའང་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་

དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། མིག་སྩོགས་དེ་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་ཚད་

མའི་རེད་དྩོན་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་སྩོགས་ཀི་གནས་ལུགས་འཇལ་བའི་ཚད་མའི་

རེད་དྩོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕིན་ཅི་ལྩོག་གི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། ཕིན་ཅི་ལྩོག་གི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པའི་

ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ཐ་དད་པ་སེ་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། །

མདྩོར་ན། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་མིག་སྩོགས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་

པའི་རྫུན་པར་ཁས་བླངས་པས། དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་

མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་

དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་ན། མིག་སྩོགས་དྩོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་ཕིར། འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། རྫུན་པ་དང་བདེན་པ་གཉིས་དངྩོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ནི་ལག་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  236  

མཐྩོང་ཆེན་མྩོའི་བཤད་པའྩོ། །

འདིར་ཕིན་ཅི་ལྩོག་མ་ལྩོག་གི་ཚད་མའི་དྩོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རང་གི་སང་ཡུལ་

ལམ་ཞེན་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་ཆ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་

སྩོ་ནས་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། མ་འཁྲུལ་བའི་བླྩོ་ནི། སྤིར་དྩོན་དམ་བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་

དུ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ཡིན་མྩོད་ཀང་། སྐབས་འདིར་རང་གི་སང་ཡུལ་

ལམ་ཞེན་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མངྩོན་

སུམ་དང་། རེས་དཔག་ལ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། མ་འཁྲུལ་བ་ནི། སྤིར་ནི་དྩོན་དམ་བདེན་པ་མངྩོན་

སུམ་དུ་འཇལ་བའི་མཉམ་གཞག་ཡིན་མྩོད་ཀང་། འདིར་ནི་རང་གི་སང་ཡུལ་རང་

མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མངྩོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། ཞེན་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་

བའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས་ཀ་ལ་བ་དགྩོས་ལ། ཞེས་གསུངས། དེས་ན། མ་

འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ནི་བདེན་པ་དང་། འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ནི་

རྫུན་པ་ཡིན་ལ། བདེན་པ་དང་རྫུན་པ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་འགལ་

བ་ཡིན་ནྩོ། །

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་ཚུལ།

དྲང་ངེས་ལེགས་སྙིང་པྩོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། དེའི་ཕིར་ཁད་

པར་དྩོར་བའི་སྤི་སྒ་ཙམ་ཞིག་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ། དྩོན་དམ་པ་དང་ཀུན་

རྩོབ་པའི་ཁད་པར་དྩོར་ནས་མིག་སྩོགས་ཙམ་ཞིག་ཆྩོས་ཅན་དུ་འཛིན་པས། ཆྩོས་

ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐྩོན་མེད་ཅེས་ཟེར་རྩོ། །དེའི་ལན་དུ་མིག་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཅན་གི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  237  

རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དེ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཙམ་གིས་རེད་པ་མིན་པར་ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ཀིས་

ཁས་བླངས་ལ། ཕིན་ཅི་ལྩོག་མ་ལྩོག་ཐ་དད་པ་སེ། དངྩོས་འགལ་ཡིན་པ་ལ་སྩོགས་

པའི་རིགས་པ་བསན་ནས་བཀག་གྩོ །ཞེས་གསུངས། 

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་གི་གཞུང་འདིའི་དྩོན་ནི། འདི་ལྟར་གང་གི་ཚེ་འདིར་བདག་

ལས་དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆྩོས་སུ་འདྩོད་པ་དེའི་ཚེ་སེ་

དེའི་དུས་སུ། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་དྩོན་དམ་པར་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་དེ་ཁྩོ་ནའི་རྟེན་

ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་དེ་དག་ཕིན་ཅི་ལྩོག་གི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ཡིན་པ་ཉམས་པར་

གྱུར་པ་སེ་མ་ཡིན་པར་ལེགས་ལྡན་འདིས་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་

ནྩོ། །ཁས་བླངས་ལུགས་ནི། མིག་སྩོགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཆྩོས་ཅན། མིག་སྩོགས་

ཀི་གནས་ལུགས་ལ་ཚད་མར་སྩོང་བར་ཐལ། མིག་སྩོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་

མིག་སྩོགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སང་དུ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། མིག་སྩོགས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། ཕིན་ཅི་ལྩོག་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་དང་། ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་

པ་མ་འཁྲུལབའི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་གཉིས་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་འགལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ལེགས་ལྡན་གི་ལུགས་ལ་མིག་སྩོགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་

ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་མིག་སྩོགས་ལ་ཚད་མར་སྩོང་བས་ཁབ་ཀང་། 

མིག་སྩོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མར་སྩོང་བས་མ་ཁབ་ཅེས་པའི་

ཞིབ་ཆ་དགྩོས་སྩོ། །
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དེས་ན། དྲང་ངེས་ལས་ཚིག་གསལ་གི་གཞུང་དེའི་དྩོན་ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་

ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཕིན་ཅི་ལྩོག་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་ཙམ་གིས་རེད་པ་མིན་པར་སྩོབ་དཔྩོན་

ལེགས་ལྡན་གིས་ཁས་བླངས་པའི་སེང་ནས་བཤད་པས། གཙོ་བྩོ་ཡུལ་ཅན་གི་སྩོ་

ནས་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དང་། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོར། མིག་སྩོགས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པར་ལེགས་ལྡན་

གིས་ཁས་བླངས་པའི་སེང་ནས་བཤད་པས། གཙོ་བྩོ་ཡུལ་གི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་ཅན་

མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་གཉིས་འཆད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡིན་ཡང་། གཉིས་ཀས་

རང་རྒྱུད་དམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགྩོག་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་དྩོ། །

ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བའི་དྩོགས་སྩོང་།

ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་འགྩོག་པའི་གཞུང་འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་དགག་བའི་

གནད་ཕྲ་མྩོ་ལ་ཐུག་པའི་གལ་ཆེའི་གཞུང་ཚན་ཞིག་ཏུ་སང་བས། སྐབས་འདིར་

མཁས་པའི་དཀའ་གནད་ཀི་དྩོགས་གཅྩོད་ཀང་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཆིས་ཀང་། འདིར་ནི་

རང་གི་བླྩོ་ངྩོར་འཆར་བའི་དྩོགས་སྩོང་ཅུང་ཟད་ཅིག་འགྩོད་པར་འདྩོད། སྩོབ་དཔྩོན་

ལེགས་ལྡན་གིས་གངས་ཅན་ངྩོར་། མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་པར་བདག་

ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ་

མིན། ཡིན་ན། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། རྟགས་དེ་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཅན་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྩོན་བསན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་མི་

ནུས་ཏེ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དེའི་ཕིར་ཆྩོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐྩོན་
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སྩོ་ན་གནས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྦྱྩོར་བ་དེ་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ན། མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། ཚུལ་

གསུམ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ། ལེགས་ལྡན་ལྟར་ན། རྟགས་དེ་ཕྩོགས་

ཆྩོས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྩོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྟགས་དེའི་ཆྩོས་ཅན་ལ། གངས་ཅན་དང་དབུ་མ་

པ་གཉིས་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་མིག་སྩོགས་བཟུང་བ་གང་ཞིགདེ་འདྲའི་མཐུན་

སང་དུ་གྲུབ་པའི་མིག་སྩོགས་མེད་པའི་ཕིར། 

མདྩོར་ན། དེ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཕུལ་མཚམས་ཡིན་གི་སྤིར་ཕྩོགས་ཆྩོས་མ་

གྲུབ་པར་བསན་པ་མིན་ནྩོ། །ཡང་དྩོགས་པ་གཞན་ཞིག་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་

གིས་བདག་སྐེ་འགྩོག་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་ཡིན་

ནྩོ་ཞེ་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་སྦྱར་བ་ལ་ཕི་རྒྩོལ་གངས་ཅན་

པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་དགྩོས་པ་མེད་པ་གང་ཞིག སྔ་རྒྩོལ་དབུ་མ་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་དགྩོས་པ་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར། དང་པྩོ་གྲུབ་སེ། དབུ་མ་པས་བདག་སྐེ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་འདྩོད་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། བདེན་པ་གཉིས་ཆར་ལས་ཉམས་པའི་མུ་སེགས་པའི་

ལུགས་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་འགྩོག་རིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། མྩོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐེ་བ་དང་བལ་ཕིར། །དེ་ལྟར་འགྱུར་

བའི་བདག་ནི་ཡྩོད་མིན་ཞིང་། །འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་རིགས་ལ། །ཞེས་མུ་

སེགས་པས་ཇི་ལྟར་བཏགས་པའི་བདག་དེ་ནི་ཆྩོས་ཅན། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་མེད་དེ། 

ཞེས་དང་། ངར་འཛིན་ལན་སྐེས་ཀི་དམིགས་པའི་རྟེན་དུའང་མེད་དེ། སྐེ་བ་དང་བལ་

ཞིང་མ་སྐེས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་བཀྩོད་པའི་ཚེ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་ལའང་དགྩོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་

ལྟར་སྦྱར་བ་ལ་ཕི་རྒྩོལ་མུ་སེགས་པ་དང་། སྔ་རྒྩོལ་དབུ་མ་པ་གང་ལ་ལྟྩོས་ཀང་

དགྩོས་པ་མེད་པ་སྔར་དང་འདྲ་བའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ།

 དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་བདག་ཡྩོད་པ་དང་ངར་འཛིན་གི་

ཡུལ་ཡིན་པ་བཀག་པ་ནི། དགག་བ་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བའི་དབང་དུ་བས་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན། འདི་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འབེད་

དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། དྩོགས་འདྲི་འདིར་གནད་ལ་འཁེལ་བའི་གསུང་ལན་རྣ་བར་མ་སྩོན་

ཞིང་། བཤད་ཚུལ་རེ་གཉིས་མཆིས་པ་དག་ཀང་བླྩོ་ལ་འཐད་པ་ཞིག་མི་སང་བས། 

གཞུང་དྩོན་ལ་འབབ་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། རང་ཉིད་ཀི་རྟྩོག་འཆར་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་

གཉིས་མི་འདྲ་སེ། མུ་སེགས་པས་བཏགས་པའི་བདག་འགྩོག་པའི་ཚེ། དེ་འདྲའི་

བདག་དེ་དྩོན་དམ་དང་། ཀུན་རྩོབ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ཀང་ཡྩོད་པར་མི་འཐད་ཅེས། 

བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་འགྩོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མྩོ་

གཤམ་བུ་ལྟར་སྐེ་བ་དང་བལ་ཕིར། །དེ་ལྟར་འགྱུར་བའི་བདག་ནི་ཡྩོད་མིན་

ཞིང་། །འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་རིགས་ལ། །ཞེས་པས་དྩོན་དམ་གི་དབང་དུ་

བས་ནས་འགྩོག་པ་དང་། འདི་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་ཡྩོད་མི་འདྩོད། །ཅེས་པས་ཀུན་

རྩོབ་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་འགྩོག་པར་མཛད་པའི་ཕིར་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་ལ་དྩོན་

དམ་གི་ཁར་པར་སྦྱར་བ་ལ་དགྩོས་པ་ཡྩོད་ལ། ལེགས་ལྡན་གིས་བདག་སྐེ་འགྩོག་

པའི་ཚེ། བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་འགྩོག་པའི་སྐབས་མིན་པས། བསྒྲུབ་

བའི་ཆྩོས་ལ་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་བ་ལ་དགྩོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདི་གཉིས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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མི་འདྲ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བའི་དྩོན།

ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ནི། ལག་མཐྩོང་ཆེན་པྩོ་ལས། མཐུན་སང་

དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡང་། ཕི་རྒྩོལ་ལ་ཚད་མ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་དེ་

འདྲ་བ་ཞིག་གིས་སྔ་རྒྩོལ་ལ་ཡང་གྲུབ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་ཕི་རྒྩོལ་

གི་ཚད་མ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་གྲུབ་པ་སྔ་རྒྩོལ་གིས་ཀང་གྲུབ་པ་ཞེས་སྦྱྩོར་བ་མི་

རིགས་ཏེ། ཕི་རྒྩོལ་དངྩོས་སྨྲ་བའི་ཚད་མ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་གྲུབ་ནའང་། སྔ་རྒྩོལ་

དབུ་མ་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་པའི་ཕིེར། དེ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་ཡྩོད་

པར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་ཡྩོད་དྩོ། །དེས་ན་འདིའི་དྩོན་ནི་ཕི་རྒྩོལ་ལ་ཞེས་པ་ནི་ཕི་རྒྩོལ་གི་

ལུགས་ལ་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། 

སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། མདྩོར་བསྡུས་ཏ་ེགྩོ་བད་ེབར་བརྩོད་ན། རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དྩོན་ཡིན་པར་སྔ་

རྒྩོལ་ཕ་ིརྒྩོལ་གཉ་ིགའ་ིལུགས་ལ། མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའ་ིཆྩོས་ཅན་ག་ིསེང་དུ། སྔ་རྒྩོལ་

གང་ལ་དཔག་འདྩོད་ཞུགས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀྩོད་

པ། ཞེས་སྔ་རྒྩོལ་ཕ་ིརྒྩོལ་གཉིས་ཀའ་ིལུགས་ལ། ཞེས་བྱུང་བའ་ིཕིར། 

དེས་ན། ཕི་རྒྩོལ་གི་ལུགས་ལ་ཚད་མ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་གྲུབ་པ་དེ་འདྲ་བ་

ཞིག་སྔ་རྒྩོལ་གི་ལུགས་ལའང་གྲུབ་པ། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་

ནྩོ། །མདྩོར་ན། ཕི་རྒྩོལ་དང་སྔ་རྒྩོལ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་

སང་དུ་ཡྩོད་པ་ནི། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་
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ཚུལ་མཐུན་སང་བ་ནི། ཕི་རྒྩོལ་གི་ལུགས་ལ་ཆྩོས་ཅན་གི་ངྩོ་བྩོ། རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་ཆ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་ཇི་འདྲ་བ་

ཞིག་གིས་གྲུབ་པ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག སྔ་རྒྩོལ་གི་ལུགས་ལའང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་

འཇྩོག་གྩོ། 

ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་གངས་ཅན་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་ཡྩོད་

མེད།

སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་གིས་གངས་ཅན་ངྩོར། མིག་སྩོགས་བདག་ལས་སྐེ་བ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་དམ་མེད། མེད་ན་གངས་

ཅན་གི་ལུགས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མིག་སྩོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་

ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལྟར། ལེགས་ལྡན་གི་ལུགས་ལའང་གྲུབ་པས་

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བའི་དྩོན་ཚང་བའི་

ཕིར།གཞན་ཡང་དེ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཆྩོས་

ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སང་བ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་

བ་ཞེས་པ་ནི། ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སང་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་ན། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་

ལས། དཔེ་ལ་ཡང་འདྲ་བ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེར་ནི་སྒའི་སྤི་དང་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀི་

སྤི་ཁད་པར་བརྩོད་པར་མི་འདྩོད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡྩོད་ན། དེ་བཞིན་དུ་མིག་གི་

སྤི་ནི། སྩོང་པ་ཉིད་དང་། སྩོང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡང་

ཁས་མ་བླངས་ལ། དྩོན་དམ་པར་མ་ཡང་ཡིན་པས། དཔེ་ལ་ཡང་འདྲ་བ་ཡྩོད་པ་མ་
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ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང་།

 གཞན་ཡང་། ལེགས་ལྡན་གིས་གངས་ཅན་ངྩོར་མིག་སྩོགས་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་

དམ་པར་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། ཡྩོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། མངྩོན་པར་གསལ་

བའི་མྱུ་གུ་བཞིན། ཞེས་བཀྩོད་པ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་དེ་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་

བ་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་གཉིས་ཏེ་དེ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་

མཐུན་སང་བ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་དང་མེད་པར་འདྩོད་པ་གཉིས་སང་སེ།ལེགས་ལྡན་

དང་གངས་ཅན་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་ལྟར་ན། དེ་

གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་དེ། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་དང་། སྩོང་ཐུན་

ལས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བའི་དྩོན་ཚང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཕི་རྒྩོལ་གི་

ལུགས་ལ་ཚད་མ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་གྲུབ་པ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་སྔ་རྒྩོལ་གི་ལུགས་

ལའང་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། དེ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སང་བ་

ཡྩོད་པའི་ཕིར། 

གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་གི་གཞུང་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་

ལེགས་ལྡན་གིས་སངས་རྒྱས་པ་འྩོག་མས་གངས་ཅན་གི་ངྩོར། སྒ་མི་རྟག་པར་གྲུབ་

པའི་ཚེ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ། དབུ་མ་པས་གངས་ཅན་གི་ངྩོར་

བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

ཁས་བླངས་པ་ལ། དེ་གཉིས་དཔེ་དྩོན་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་ལ་དེ་ལྟར་རིགས་

ཀང་དྩོན་ལ་དེ་ལྟར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལེགས་ལྡན་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས། རང་

རྒྱུད་དམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་འགྩོག་
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པ་ཡིན་གི་ལེགས་ལྡན་དང་གངས་ཅན་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་

འགྩོག་པ་གཏན་མིན་ནྩོ། །

རེ་བཙུན་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས་ཀང་། དཔེ་དྩོན་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེ་ལ་དེ་ལྟར་རིགས་ཤིང་། དྩོན་གི་འཛིན་ཚུལ་དེ་ལྟར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས།རང་གི་ལུགས་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ར་བ་ཤེས་རབ་

ལས། གངས་ཅན་ངྩོར་བདག་སྐེ་འགྩོག་པའི་སྦྱྩོར་ངག་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་ཆྩོས་ཅན་

མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་འདྩོད་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ལ་

ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པར་སྨྲ་

བའི་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའི་དངྩོས་སྨྲ་བ་གཉིས་ལ་

ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སང་བ་མི་སྲིད་ཅེས་འགྩོག་པ་ཡིན་པས། རང་

བཞིན་གིས་སྩོང་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པར་

སྨྲ་བའི་དངྩོས་སྨྲ་བ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་ཡྩོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྩོ། ། 

སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་དང་གངས་ཅན་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་

པ་མེད་པར་འདྩོད་པ་ལྟར་ན། གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་ཚིག་གསལ་དང་དེའི་འགེལ་པ་

རྣམས་སུ། དཔེ་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་ཡྩོད་པ་དང་། དྩོན་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་

སང་བ་བཀག་པ་དེའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་པ་འྩོག་མ་དང་གངས་ཅན་གཉིས་ལ་ཆྩོས་

ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་ཀང་། ལེགས་ལྡན་དང་གངས་ཅན་གཉིས་ལ་ཆྩོས་

ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ལེགས་ལྡན་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས་རང་གི་མཚན་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ནི། ཕི་རྒྩོལ་གི་ལུགས་ལ་ཚད་

མ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་སྔ་རྒྩོལ་ལུགས་ལ་ཡང་

གྲུབ་ཏུ་རུང་བ་ཞེས་བའྩོ། །ལེགས་ལྡན་དང་གངས་ཅན་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་

སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སང་བ་ཡྩོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་མིག་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཅན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་སང་བའི་ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སེ། 

གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་ཚད་མས་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཁས་བླང་དུ་རུང་བ་ཞིག་

དགྩོས་ཤིང་།  ལེགས་ལྡན་དབུ་མ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཁས་བླང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར།  

དེ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སང་བ་མེད་དྩོ། །

དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པས་

ཁབ་ཀང་། དེ་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་གིས་དབུ་མ་པ་མིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། 

བཅས་ལྡན་གི་དགེ་སྩོང་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་བཅས་པ་དང་འགལ་མི་རིགས་པས་

ཁབ་ཀང་། དེ་དང་འགལ་བ་ཙམ་གིས་དགེ་སྩོང་མིན་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་

ནྩོ། །ཞེས་འཆད་ནའང་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་པར་མ་མཐྩོང་ངྩོ་། །

འྩོན་ཀང་། འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟྩོགས་དཀའ་བས་གཞུང་དྩོན་དངྩོས་ལ་འགྩོ་མིན་ད་

དུང་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན། ཕི་རྒྩོལ་གི་ལུགས་ལ་

ཚད་མ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་སྔ་རྒྩོལ་གི་ལུགས་

ལ་ཡང་གྲུབ་ཏུ་རུང་བ། ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཕི་རྒྩོལ་དབུ་མ་པ་དང་སྔ་རྒྩོལ་གངས་ཅན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་ཚད་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་

གི། ཁབ་པ་མེད་དེ། ཕི་རྒྩོལ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་སྔ་རྒྩོལ་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་

ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རེ་བཙུན་པའི་གྩོ་ལན་ལས། གྩོང་གི་

གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་སྔ་རྒྩོལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས། ཕི་རྒྩོལ་རང་རྒྱུད་པ་མན་

ཆད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་ལ་གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་འགྩོད་པའི་ཚེ་ནི། རྒྩོལ་བ་

གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཅན་མེད་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར།སྤིར་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། དངྩོས་སྨྲ་བ་ནང་ཕན་

ཚུན་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་རྟགས་འགྩོད་པའི་ཚེ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་

ཆྩོས་ཅན་ཡྩོད་དེ། 

སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། དེའི་ཕིར་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ལེགས་

པར་རྟྩོགས་པའི་རྒྩོལ་བ་གཉིས་ཀིས་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་འགའ་ཞིག་གཏན་ལ་

དབབ་པའི་ཕིར་དུ། ནང་ཕན་ཚུན་བཀྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཆྩོས་ཅན་དང་ཚུལ་

གསུམ་རྒྩོལ་བ་གཉི་གའི་ལུགས་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། རེ་བཙུན་པའི་གྩོ་ལན་ལས་ཀང་། གྩོང་

གི་གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་སྔ་རྒྩོལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས། ཕི་རྒྩོལ་རང་རྒྱུད་པ་

མན་ཆད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞིག་ལ་གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་འགྩོད་པའི་ཚེ་ནི། རྒྩོལ་

བ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཅན་མེད་ལ། དངྩོས་སྨྲ་བ་ནང་

ཕན་ཚུན་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་གཏན་ཚིགས་དེ་རྣམས་འགྩོད་པའི་ཚེ། 

ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བས་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཚིགས་ཁས་ལེན་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། གཞུང་རྣམས་སུ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་པ་ཞེས་པ་ནི། དངྩོས་

སྨྲ་བ་དང་། དབུ་མ་པ་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་འགྩོག་པའི་དྩོན་ཡིན་

ནྩོ། །སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་དུ། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ཐ་སྙད་ཀི་དྩོན་

གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཆེད་དུ་བཀྩོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་

ཡྩོད་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་མི་དགྩོས་པ་དམིགས་ཀིས་གསུངས་པ་ནི། 

དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་མེད་པར་

བསན་པ་མིན་ལ། དེ་ལྟར་གསུངས་དགྩོས་པའི་གནད་ནི། རིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད། 

ས་སྐ་བཅས་ཀི་གཞུང་ནས་ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ཐ་སྙད་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ཚེ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པས། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཡྩོད་པར་བཞེད་པ་

དག་འགྩོག་པའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་ཇི་སྙེད་པའི་དྩོན་འགའ་

ཞིག་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རང་རྒྱུད་དགྩོས་མི་དགྩོས་ཀི་

དཔྱད་པ་རེ་ཞིག་བཞག་གྩོ །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དྩོན་དམ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་

སྐེད་ཆེད་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མི་དགྩོས་ཀང་། ཇི་སྙེད་པའི་དྩོན་རྟྩོགས་པའི་རེས་

དཔག་སྐེད་པའི་ཆེད་དུ་ཆྩོས་བརྒྱུད་གཞན་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དགྩོས་པར་

བཞེད་ཅིང་། དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་གཏན་ནས་མི་སྲིད་པར་

བཞེད་པས་དཔྱད་གཞི་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ། ། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་པའི་དགྩོས་པ།

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་དང་དེའི་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་

འགྩོག་པའི་དགྩོས་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་པ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་

རྟགས་འགྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་འགྩོག་པ་ནི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་འགེལ་གསལ་བའི་རྒྱན་ལས། 

དེ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་འགྩོག་པ་ནི་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་ཚུལ་འདི་

ལ་ཐུག་ལ། དེ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་ལ་ཐུག་སེ། 

རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཆྩོས་ཅན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་ཚད་མར་སྩོང་ན་དེ་རང་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མར་སྩོང་བས་ཁབ་པ་འདྩོད་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་མྱུ་གུ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མར་སྩོང་བ་མི་སྲིད་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། །

མདྩོར་ན། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་འགྩོག་པ་ནི་ལྟ་བ་

གསར་དུ་སྐེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡིན་ཏེ། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། དེ་ཡང་ཕ་རྩོལ་པྩོ་

ལ་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་གསར་དུ་སྐེད་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་རང་རྒྱུད་དགྩོས་པ་འགྩོག་པའི་ཚུལ་འཆད་པ་ཡིན་གི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་

ནང་ཕན་ཚུན་དུ་ཇི་སྙེད་པའི་དྩོན་འགའ་ཞིག་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེད་པའི་ཡན་

ལག་ཏུ་རང་རྒྱུད་དགྩོས་མི་དགྩོས་ཀི་དཔྱད་པ་ནི་རེ་ཞིག་བཞག་གྩོ། ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་འགྩོག་པའི་ཚུལ་མང་དུ་གསུངས་པ་ནི། དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་ཡྩོད་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  249  

པར་འགྩོག་པ་ཡིན་གི། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ཇི་སྙེད་པའི་དྩོན་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་

པའི་ཚེ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་ཡྩོད་ཀང་། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ནི་ཇི་ལྟ་ཇི་

སྙེད་ལ་དཔྱྩོད་པའི་སྐབས་གང་ལའང་མི་སྲིད་པར་འདྩོད་པ་ནི། དགེ་ལྡན་རང་ལུགས་

ཀི་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་བཞེད་པའྩོ། །རིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐ་བཅས་ཀི་

གཞུང་ནས་དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་དང་རང་རྒྱུད་

ཀི་རྟགས་མེད་ཀང་། ཇི་སྙེད་པའི་དྩོན་འགའ་ཞིག་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེད་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་ཡྩོད་པར་བཞེད་དྩོ། །

སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། དེས་ན། མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་གྩོ་བདེ་བར་

བརྩོད་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་

རེད་དྩོན་ཡིན་པར་སྔ་རྒྩོལ་ཕི་རྒྩོལ་གཉི་གའི་ལུགས་ལ། མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་

ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ། སྔ་རྒྩོལ་གང་ལ་དཔག་འདྩོད་ཞུགས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀྩོད་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་། གྩོང་ལྟར་ཐལ་འགྱུར་བ་

དང་། དངྩོས་སྨྲ་བ་གཉིས་ལ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་ཆྩོས་ཅན་ཡྩོད་ན། རང་

རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ཡིན་གི། སྤིར་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་

སང་དུ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་པ་ཙམ་གིས། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡྩོད་

མི་དགྩོས་སྩོ། །

དབུ་མ་པ་ལ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་སྩོགས་ཀི་དབེ་བ་འཐད་མིན་དཔྱད་

པ།

བྩོད་སྔ་རབས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཁ་ཅིག་དབུ་པ་ལ་ཐ་སྙད་འཇྩོག་ཚུལ་གི་སྩོ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  250  

ནས་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་དང་། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་སུ་དབེ་

བ་དང་། དྩོན་དམ་འདྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་། རབ་ཏུ་མི་གནས་

པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་བས་ཏེ། ཞི་བ་འཚོ་དང་། འཕགས་སེང་ལ་སྩོགས་

པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ནི། སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་ཀི་དབུ་མ་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་

ཟླ་བ་ལ་སྩོགས་པ་དབུ་མ་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནི། རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་

པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། དེ་ལ་སྔ་རབས་པའི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐ་སྙད་འཇྩོག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་མིང་བཏགས་པའི་དབུ་མ་

པ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རྩོལ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་

དང་། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རྩོལ་མེད་པར་འདྩོད་པ་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པའྩོ། །དྩོན་

དམ་འདྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་མིང་བཏགས་པའང་གཉིས་ཏེ། སང་སྩོང་གཉིས་ཚོགས་

དྩོན་དམ་བདེན་པར་འདྩོད་པ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་། སང་བ་ལ་སྤྩོས་པ་རྣམ་པར་

བཅད་པ་ཙམ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འདྩོད་པ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པར་སྨྲ་བའྩོ། །དེ་གཉིས་

ཀི་སྔ་མ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་ལ་སྩོགས་པ་ཡིན་པར་འདྩོད་

ལ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་རྒྱ་གར་བའི་སྩོབ་དཔྩོན་ཁ་ཅིག་

ཀང་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས།དེ་

ལ་བྩོད་ཀི་བླ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དྩོན་དམ་འདྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་མིང་བཏགས་པའི་

དབུ་མ་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་དང་། སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པའི་དབུ་མ་

པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། སང་བ་ལ་བདེན་པ་བཀག་པའི་མེད་དགག་དྩོན་དམ་བདེན་པར་

འདྩོད་པ་ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །
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གཉིས་པ་ནི། སང་སྩོང་གཉིས་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འདྩོད་

པ་ཞི་བ་འཚོ་དང་། འཕགས་སེང་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །ཞེས་སྨྲ་བའྩོ། །དེ་ལ་རྔྩོག་ལྩོའི་

སྤིང་ཡིག་བདུད་རིའི་ཐིག་ལེ་ལས། དེ་འདྲ་བའི་དབེ་བ་ནི་རྨྩོངས་པ་ངྩོ་མཚར་བསྐེད་

པའི་རྣམ་གཞག་གྩོ །ཞེས་བཤད་པ་ཤིན་ཏུ་མད་དེ། སང་སྩོང་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་

ནི་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཡིན་པས། དེ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འདྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཆེན་པྩོ་

སུ་ཡང་མེད་ལ། དེ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་ན་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་

པས་ཁབ་པར་ཐལ་ཏེ། བདེན་པས་མི་སྩོང་པའི་ཆྩོས་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་

སྨྲ་བ་ནི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གི་དངྩོས་ཀི་གཞལ་བ་ཙམ་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་

འདྩོད་པར་སང་ལ། རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གི་དངྩོས་ཀི་གཞལ་བ་ཆྩོས་ཅན་མྱུ་གུ་

སྩོགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་བདེན་མེད་ཚོགས་པའི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ནི། དགག་བ་བདེན་

གྲུབ་བཀག་པའི་ཆ་ནས་དྩོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པས། དྩོན་དམ་པ་ཞེས་བཏགས་པ་

ཡིན་པར་དབུ་མ་རྒྱན་དང་དབུ་མ་སང་བ་གཉིས་ཀ་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། ཞི་འཚོ་

རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་མི་བཞེད་དྩོ། །ཞེས་རེ་བླ་

མའི་དགྩོངས་པ་གསལ་བར་བཀལ་ལྩོ། །ལེགས་བཤད་གསེར་ཕྲེང་དུ། མཉམ་

གཞག་གི་ཡུལ་སང་མེད་དང་། སང་བཅས་སུ་འདྩོད་པའི་ལུགས་གཉིས་ཕེ་སེ། རྒྱལ་

སྲས་ཆེན་པྩོ་ཞི་བ་ལས་མཉམ་གཞག་སང་མེད་དུ་འདྩོད་པ་ནི།

སྤྩོད་འཇུག་ལས།

གང་ཚེ་དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་པ། །

བླྩོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། །
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དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པ། །

དམིགས་པ་མེད་པ་རབ་ཏུ་བཤད། །

ཞེས་མཉམ་གཞག་གི་ངྩོ་ན་དངྩོས་པྩོ་དངྩོས་མེད་ཀི་དམིགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་

པར་འདྩོད་པ་དང་། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་གཉིས་ཀིས་བདེན་པར་

མེད་པའི་རྟེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མཉམ་གཞག་གི་དམིགས་པར་འདྩོད་པས། མཉམ་

གཞག་སང་བཅས་སུ་བཞེད་པར་གསུངས་ཏེ། གསེར་ཕྲེང་ལས། འཕགས་གྩོལ་དང་

སྩོབ་དཔྩོན་གཉིས་ཀིས་ཆྩོས་ཉིད་ཙམ་མཉམ་གཞག་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། མཉམ་

གཞག་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ཡུལ་དང་བལ་བ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་

དམིགས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སྐབས་སུ་བཀག་ནས། བདེན་དངྩོས་མེད་པའི་

རྟེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་དགག་མཉམ་གཞག་གི་དམིགས་པར་བཤད་ཅིང་། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །གཞན་ཡང་། གནས་ལུགས་མཐྩོང་བའི་དྩོན། 

གསེར་ཕྲེང་ལས། དེའི་ཕིར་ས་བཅུའི་མཉམ་གཞག་རྣམས་ཀིས་ཆྩོས་ཉིད་ལ་

མཐའ་བཞི་ལ་སྩོགས་པའི་སྤྩོས་པ་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་ཅིང་དེ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞི་

བ་ཙམ་ལ་སྤྩོས་བ་ལམ་གནས་ལུགས་མཐྩོང་བ་བཏགས་པ་ཙམ་སེ། ཞེས་དང་། ཡང་

གསེར་ཕྲེང་ལས། མདྩོར་ན། གཤིས་ལུགས་དང་། ཆྩོས་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་སྤྩོས་

བལ་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྣམས་རྟྩོགས་ཞེས་པའི་དྩོན། ཡེ་ཤེས་ལ་འཛིན་པ་མཐའ་

དག་ཉེ་བར་ཞི་བས་དེ་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་མི་སྐེ་བ་ལ་བེད་ཀི། ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། 

བྩོད་སྔ་མའི་འདྩོད་པ་བརྩོད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་གི་རེ་བླ་མའི་དགྩོངས་པ་མིན་པ་ནི། 
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རེ་ཉིད་ཀི་ཕི་རྩོམ་ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་མྩོ་རྣམས་ལས་གསལ་བར་ཤེས་ནུས་

སྩོ། །ཡང་ན། ལེགས་གསེར་ཕྲེང་ནི་རེ་བླ་མས་ཐུན་མྩོང་སང་ངྩོར་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་མ་

རྩོགས་པའི་གྩོང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པས། བསན་བཅྩོས་ཀི་དགྩོངས་པ་ཡིན་ཡང་རྩོམ་

པ་པྩོའི་དགྩོངས་པ་མིན་ཞེས་བརྩོད་དྩོ། །བྩོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག   དབུ་མ་པ་ལ་ཐ་སྙད་

འཇྩོག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་གཉིས་སུ་དབེ་བ་མི་འཐད་དེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཕི་

དྩོན་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་བཞེད་ཀང་། དེ་ནི་མདྩོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གང་དང་

ཡང་སྩོ་བསྟུན་ནས་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པས། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་དང་རྣལ་འབྩོར་

སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་གང་གི་ཡང་ཁྩོངས་སུ་མ་གཏྩོགས་པའི་ཕིར། དབུ་མ་པ་ལ་དྩོན་

དམ་འཇྩོག་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་། རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་

པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། གཞན་ཡང་དྩོན་དམ་འདྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་གཉིས་སུ་

བཞག་པ་ནི་རྨྩོངས་པ་ངྩོ་མཚར་བསྐེད་པའི་རྣམ་གཞག་གྩོ་ཞེས་ལྩོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྩོ་བླྩོ་

ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་གསུངས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ། ཞེས་དང་། 

ཕར་ཕིན་རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་སྩོབ་དཔྩོན་སྒྱུ་མ་

རིགས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་ཡང་དབུ་མ་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་ཟད་

དྩོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དབུ་མ་པ་ལ་དྩོན་དམ་འདྩོད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་གཉིས་སུ་

འབེད་པ་མི་འཐད་པ་དང་། ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སྲས་དང་། འཕགས་སེང་ལ་སྩོགས་པའི་

དབུ་མ་པ་རྣམས་སང་སྩོང་གཉིས་ཚོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་སྨྲ་བའི་སྒྱུ་

མ་རིགས་གྲུབ་ཀི་དབུ་མ་པར་འདྩོད་པ་ནི། སྐེས་བུ་དམ་པ་དེ་རྣམས་ལ་སྐུར་བ་
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འདེབས་པ་ཡིན་པས་མི་རིགས་པ་འྩོག་ཏུ་འཆད། སྔ་རབས་པ་དེ་དག་གིས་བརྩོད་

པའི་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་ཀི་དབུ་མ་པའི་དྩོན་ནི། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། དེ་དག་གི་འདྩོད་པ་ནི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གིས་

གཞལ་བའི་དྩོན་ཙམ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འདྩོད་པར་སང་ལ། ཞེས་གསུངས། འདིའི་

དྩོན་མཁས་གྲུབ་རེས་སྩོང་ཐུན་དུ། གཉིས་པ་ནི། སང་སྩོང་གཉིས་ཚོགས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འདྩོད་པ་ཞི་བ་འཚོ་དང་། འཕགས་སེང་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས། དེས་ན་བྩོད་སྔ་མ་དེ་དག་གིས་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གི་གཞལ་བ་སང་

སྩོང་གཉིས་ཚོགས་ཏེ། 

དཔེར་ན། མྱུ་གུ་དང་བདེན་མེད་ཀི་ཚོགས་དྩོན་ལྟ་བུ། དྩོན་དམ་བདེན་པར་

འདྩོད་པ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་ཀི་དབུ་མ་པའི་དྩོན་དུ་བས་ནས། ཞི་བ་འཚོ་དང་། ཀ་མ་

ལ་ཤཱི་ལ་ལ་སྩོགས་པ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་ཀི་དབུ་མ་པར་འདྩོད་དྩོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། 

དབུ་མ་པ་དེ་དག་གིས་སང་སྩོང་གཉིས་ཚོགས་དྩོན་དམ་བདེན་པ་དངྩོས་མིན་པར་

མཐུན་པའི་དྩོན་དམ་དུ་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ།  

དབུ་མ་རྒྱན་ལས། 

དམ་པའི་དྩོན་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། །

འདིར་ནི་དམ་པའི་དྩོན་ཞེས་བ། །

ཡང་དག་དུ་མ་སྤྩོས་པ་ཡི། །

ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་དེ་གྩོལ་ཡིན། །

ཞེས་དང་། དབུ་མ་སང་བ་ལས། དེ་ལྟར་ན་སྐེ་བ་མེད་པ་འདི་ཡང་དྩོན་དམ་པ་
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དང་མཐུན་པའི་ཕིར་དྩོན་དམ་པ་ཞེས་བ་ཡི། དངྩོས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དངྩོས་སུ་ནི་

ཡང་དག་པ་སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་ཕིར། ཞེས་གཙོ་བྩོ་ཡུལ་ཅན་གི་

དབང་དུ་བས་ཏེ། སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡུལ་ཅན་དྩོན་དམ་དངྩོས་

དང་། སྩོང་ཉིད་དྩོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཅན་དྩོན་དམ་དུ་

འདྩོད། ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་ཏེ། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ལྟ་བུ་ཡུལ་གི་དྩོན་དམ་དངྩོས་

དང་། མྱུ་གུ་དང་བདེན་མེད་ཀི་ཚོགས་དྩོན་ལྟ་བུ་མཐུན་པའི་ཡུལ་གི་དྩོན་དམ་དུ་

བཞེད་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། རིགས་ཤེས་ཀི་གཞལ་བ་ནི། 

དྩོན་དམ་བདེན་པ་དང་མཐུན་པས་དྩོན་དམ་ཞེས་བཏགས་པར་དབུ་མ་རྒྱན་དང་སང་

བ་གཉིས་ཀ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བྩོད་སྔ་མ་དེ་དག་གིས་སྨྲས་པའི་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པའི་དྩོན་ནི།ལག་

མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། དབུ་མ་པ་ཆེན་པྩོ་གཞན་རྣམས་ཀང་རིགས་པས་སྤྩོས་པ་བཅད་

པའི་དྩོན་དེ་ཙམ་ནི་དྩོན་དམ་བདེན་པར་མི་བཞེད་པས་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་བྩོད་སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅིག 

སྤྩོད་འཇུག་ལས། 

གང་ཚེ་དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་པ། །

བླྩོ་ཡི་མདུན་ན་མི་གནས་པ། །

དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །

དམིགས་པ་མེད་པ་རབ་ཏུ་ཞི། །

ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་ནས། ཆྩོས་གང་ཡང་དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ། 
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གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་རིགས་པས་བཀག་པ་

དྩོན་དམ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ནི། རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པའི་དྩོན་དུ་བཟུང་ནས། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་དང་། ཞི་བ་ལ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པར་

འཇྩོག་པ་མི་འཐད་དེ། དབུ་མ་པ་ཆེན་པྩོ་དེ་རྣམས་ཀིས་དྩོན་དེ་ཙམ་དྩོན་དམ་བདེན་

པར་མི་བཞེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །འྩོན་ཀང་། མཁས་གྲུབ་རེས་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དྩོན། 

སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། དང་པྩོ་ནི། སང་བ་ལ་བདེན་པ་དཀག་པའི་

མེད་དགག་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འདྩོད་པ་ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་སྩོགས་པའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ན། དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དབུ་མ་པ་ཆེན་པྩོ་རྣམས་

ཀིས་དྩོན་དམ་བདེན་པར་བཞེད་པ་སང་བས། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། དབུ་མ་པ་

ཆེན་པྩོ་གཞན་རྣམས་ཀང་རིགས་པས་སྤྩོས་པ་བཅད་པའི་དྩོན་དེ་ཙམ་ནི་དྩོན་དམ་

བདེན་པར་མི་བཞེད་པས་ལེགས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཇི་ལྟར་འགལ་

མིན་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་རྒྱ་

གར་བའི་སྩོབ་དཔྩོན་ཁ་ཅིག་ཀང་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། སྤིར་དབུ་

མ་པར་ཁས་འཆེ་བའི་རྒྱ་བྩོད་ཀི་སྩོབ་དཔྩོན་འགའ་རེ་དེ་ལྟར་དུ་འདྩོད་པ་ཡྩོད་མྩོད་

ཀང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། རང་ལུགས་ལ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མའི་

དྩོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་མི་བཞེད་པ་རེ་བླ་མའི་དགྩོངས་པའྩོ། །

སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་དང་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པ་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ།

དགེ་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། བྩོད་སྔ་མ་དག་གིས་དབུ་མ་པ་ལ་སྒྱུ་མ་
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རིགས་གྲུབ་དང་། རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་སུ་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་དེ་དག་

རེ་བླ་མས་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོར་དགག་པ་མཛད་པ་ཡིན་གི། སྤིར་དབུ་མ་པ་ལ་སྒྱུ་མ་

རིགས་གྲུབ་དང་། རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་གཉིས་རང་ལུགས་ལ་མི་བཞེད་པ་མིན་ཞེས་

འདྩོད་པའང་ཡྩོད་དེ། མཁས་གྲུབ་ནྩོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཀུན་མཁེན་འཇམ་

དབངས་བཞད་པ་དང་ལང་སྐ་རྩོལ་པའི་རྡྩོ་རེ་བཅས་ཀིས་དབུ་མ་པ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་

ཡྩོད་པར་བཞེད་དེ། མཁས་གྲུབ་ནྩོར་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་དྲི་ལན་ཞིག་ཏུ། དབུ་མ་པར་

ཁས་འཆེ་བའི་རྒྱ་བྩོད་ཀི་སྩོབ་དཔྩོན་འགས། སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པས་སང་སྩོང་གཉིས་

ཚོགས་དྩོན་དམ་བདེན་པར་འདྩོད་དྩོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ།རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ལག་

མཐྩོང་དུ་དགག་པ་མཛད་པ་ཡིན་གི། སྤིར་དབུ་མ་པ་ལ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་

རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས། སྔ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཕི་མ་ཐལ་འགྱུར་བར་

མི་བཞེད་པ་མིན་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་བྩོས་མཛད་པའི་དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

སྩོམ་ལས། ཞེས་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས། དབུ་མ་པ་ལ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་། རབ་

ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཕེ་ནས། སྔ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། ཕི་མ་ཐལ་འགྱུར་

བར་བཞེད་དེ། སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པའི་དྩོན་ནི། 

དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་ལས། སྒྱུ་མ་ཙམ་ལ་བརྟགས་པས་བསླུས། ། 

སེམས་ནི་སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་སེ། །བང་ཆུབ་ཀང་ནི་སྒྱུ་མ་འདྲ། །ཞེས་གཞི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་

ཆྩོས་དང་། འབས་བུ་བང་ཆུབ་ཀི་ཆྩོས་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་སང་སྩོང་གཉིས་

ཚོགས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འདྩོད་པ། སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་དང་། རབ་

ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པའི་དྩོན་ནི། 
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དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་ལས།

སྩོང་པ་ཉིད་སྩོགས་རྣམ་གངས་སྩོ། །

སྒྱུ་མ་འདྲ་སྩོགས་དཔེ་མཐའ་ཡས། །

ཐེག་པ་ས་ཚོགས་ཐབས་ཚུལ་གིས། །

མི་གནས་དབུ་མ་ཉེ་བར་མཚོན། །

ཞེས་སྩོང་པ་ཉིད་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་སྩོགས་དྩོན་དམ་

པའི་རྣམ་གངས་ཀི་སྩོ་དེ་དག་སྒྱུ་མ་ལ་སྩོགས་པའི་དཔེ་མཐའ་ཡས་པའི་སྩོ་ནས་ཤེར་

ཕིན་གི་མདྩོ་སེ་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་དང་།  སྩོང་པ་དངྩོས་སུ་མ་བསན་པའི་རྩོད་

བེད་ཚིག་གི་ཐེག་པ་རྣམས་སུ་ཡང་། ཐབས་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཀི་སྩོ་ནས་རབ་ཏུ་མི་

གནས་པའི་དབུ་མ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉེ་བར་མཚོན་ཏེ་བསན་པ་ཡིན། ཞེས་

པའྩོ། །དེས་ན། རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པ་ནི། རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་

དུའང་མི་འདྩོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་འདྩོད་པའྩོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་མཁེན་འཇམ་

དབངས་བཞད་པས་ཀང་། 

གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པྩོ་ལས། དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་གི་ལུང་དྲངས་ནས། 

རང་རྒྱུད་པ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་

པར་གསུངས་སྩོ། །ལང་སྐ་རྩོལ་པའི་རྡྩོ་རེས་ཀང་ལང་སྐ་གྲུབ་མཐར། རེ་བདག་ཉིད་

ཆེན་པྩོས། སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པའི་དྩོན་དེ་ལྟར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་པར་བཤད་པ་ཡིན་

གི། སྤིར་དབུ་མ་པ་ལ་སྒྱུ་མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་། རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་ཐ་སྙད་ཙམ་

མི་འཐད་པར་བཞེད་པ་མིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཐ་སྙད་ཙམ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་བྩོས་དྩོན་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྩོམ་པའི་ཡི་གེ་ལས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཁས་གྲུབ་ནྩོར་བཟང་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་པ་ནི་ལེགས་སམ་སྙམ་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་སྩོ། ། 

དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས་ཀིས་མཛད་པ་ཡིན་མིན།

དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་བྩོའམ་རྟ་དབངས་ཀིས་

མཛད་པ་ཡིན་མིན་དཔྱད་གཞི་ཆེ་སེ། ཏཱ་ར་ནཱ་ཐའི་ཆྩོས་འབྱུང་དུ། ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་

དམ་བང་སེམས་ཀི་སྩོམ་རིམ་མཛད་མཁན་རྟ་དབངས་ཞེས་བ་བ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

བ་ཞིག་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ལག་མཐྩོང་དཀའ་འགེལ་ལས། རྟག་

བརྟན་ཆྩོས་འབྱུང་དུ། དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སྩོམ་རིམ་མཛད་མཁན་རྟ་དབངས་ཞེས་

པའི་མིང་ཅན་དེ། བྩོད་ཀི་མངའ་བདག་ཁི་རལ་དང་། ཡྩོ་གའི་སྩོབ་དཔྩོན་ཀུན་དགའ་

སྙིང་པྩོ་སྩོགས་དང་དུས་རགས་པ་ཙམ་མཉམ་པར་བཤད་པ་དྩོན་གནས་སུ་སེམས། 

ཞེས་དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་ནི་སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས་དང་མིང་འདྲ་བ་ཞིག་

གིས་མཛད་པ་གསུངས་སྩོ། །དཔའ་རིས་ཡྩོངས་འཛིན་གིས་དེ་ནི་དཔའ་བྩོ་ཆུང་བས་

མཛད་པར་བཤད།

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས་ཀང་། སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་བྩོ་དང་། ཀླུའི་བང་

ཆུབ་ལ་སྩོགས་པ་མཁས་པའི་དབང་པྩོ་མང་པྩོ་ཡྩོད་མྩོད་ཀང་། འདི་དག་གིས་བཀལ་

བའི་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་འགྱུར་བ་མི་སང་བས། ཞེས་སྩོབ་དཔྩོན་དཔའ་བྩོའམ་རྟ་

དབངས་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་བསན་བཅྩོས་བྩོད་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་གསུངས་

པས། དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྩོམ་སྩོབ་དཔྩོན་རྟ་དབངས་ཀིས་མཛད་པ་མིན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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པར་བཞེད་དྩོ། །ཀུན་མཁེན་བླ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པྩོ་ལས། དྲང་ངེས་ཀི་གཞུང་དེའི་

དྩོན་ནི། ལྟ་སྩོམ་སྤྩོད་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ལྟ་བའི་གཞུང་བྩོད་དུ་འགྱུར་བ་མི་སང་ཞེས་

པའི་དྩོན་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅིག་རེ་བླ་མས་ཀུན་རྩོབ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་དཔའ་བྩོའི་ཡིན་

པར་བཞེད་ནས་ལམ་རིམ་དུ་ལུང་འདྲེན་ཡང་མཛད་ལ། ཀུན་རྩོབ་བང་ཆུབ་སེམས་

སྩོམ་དང་དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་གཉིས་ཀ་ཇྩོ་བྩོའི་ཆྩོས་འབྱུང་དུའང་

བཞུགས་མཉམ་ཡིན་པས། ཀུན་རྩོབ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་དཔའ་བྩོའི་ཡིན་ལ་ཅིག་

ཤྩོས་དེའི་མིན་པར་སྨྲ་མི་ནུས་ཤིང་། དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྩོམ་ལ་དེབ་ལྩོངས་

ཙམ་ལས་མེད་པས། དཔའ་བྩོ་སྩོགས་ཀི་དབུ་མའི་གཞུང་རྒྱས་པ་འགྱུར་བ་མི་སང་

ཞེས་པའི་དྩོན་དུ་བཀལ་ན་བདེ་ཞིང་། རེ་ནྩོར་བཟང་ཡང་འདི་དང་ཕྩོགས་མཐུན་པར་

བཞེད་པ་གསུངས་སྩོ། །

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མི་བཞེད་པ་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐུག་

ཚུལ།

སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་བཞེད་པ་ལ། དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བས་དགག་པ་འདི་ལྟར་མཛད་དེ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། རྟྩོག་གེ་བ་

འདིས་བདག་ཉིད་རྟྩོག་གེའི་བསན་བཅྩོས་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཙམ་ཞིག་བསན་པར་

འདྩོད་པས། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱྩོར་བའི་ངག་བརྩོད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཉེས་པ་དུ་མའི་ཚོགས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། 

དེ་ཡང་སྤིར་རང་རྒྱུད་ཅེས་པ་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་པ་གྩོང་དུ་གྲུབ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཟིན་པ་ལྟར། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཞེས་པ་ཡང་ཚུལ་གསུམ་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའམ་

རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཤིག་ལ་འཇྩོག་ཅིང་།  ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་

ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་པས། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་མེད་དྩོ། །གཞན་ཡང།  མཁས་གྲུབ་རེས་སྩོང་ཐུན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རང་

རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ལ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་དགྩོས་ཤིང་། དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་། 

དབུ་མ་པ་གཉིས་རྩོད་པའི་ཚེ། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་

རྟགས་མེད་ལ། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་མེད་པ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

མེད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ནྩོ། །མདྩོར་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མེད་པ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་

གནད་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མེད་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། 

རིང་མའི་གཞུང་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་བཞེད་ཚུལ།

སྔ་འགྱུར་རིང་མ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་ནི། རང་ཉིད་བདེན་

གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཁས་ལེན་ལ་གནས་ནས། རྒྩོལ་བའི་སྩོབས་པ་

འཇྩོམས་བེད་དུ་གཞན་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀྩོད་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་

རྟགས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

སྐབས་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་དང་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མེད་ཀང་། ཀུན་རྩོབ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའ་ིསྐབས་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀ་ིརྟགས་འགྩོད་པར་བཞེད་

པས། རང་རྒྱུད་ཀ་ིརྟགས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པར་མ་ིའདྩོད་དྩོ། །

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་དམ་གཏན་འབེབ་གང་གི་
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སྐབས་ལའང་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་འགྩོད་པར་བཞེད་པ་

ནི། ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་གཙོ་བྩོ་ཞིག་ཡིན་ནྩོ། །

དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར། དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་

རང་ཉིད་བདེན་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཁས་ལེན་ལ་གནས་ནས། གཞན་

ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རྒྩོལ་བའི་སྩོབས་པ་འཇྩོམས་བེད་དུ་འགྩོད་པར་

བེད་པ་ནི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་དབུ་མ་

པ་རང་ཉིད་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ལ་གནས་ནས། 

གཞན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་ཟླྩོག་བེད་དུ་གཞན་གི་ཁས་བླངས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཐལ་འགྱུར་

དུ་འགྩོད་པར་བེད་པ་ནི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་འཇམ་དབངས་དགེས་པའི་ཞལ་ལུང་ལས། དེ་ལ་

ཐལ་རང་ཞེས་འདྩོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། བདེན་གཉིས་སྩོ་སྩོའི་ཚད་མས་ཇི་ལྟར་

གཞལ་བ་ལྟར་སྩོ་སྩོར་ཁས་ལེན་པ་ལ་རང་ཉིད་གནས་ནས། གཞན་ལ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རང་རྒྱུད་དུ་གཙོ་ཆེར་སྦྱྩོར་བའི་སྩོ་ནས་རྒྩོལ་བའི་སྩོབས་པ་

འཇྩོམས་པ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་བ་ཞིང་། རང་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་ཁས་ལེན་ཐམས་

ཅད་དང་བལ་བ་ལ་གནས་ནས། གཞན་ཁས་ལེན་ཅན་གི་རྒྩོལ་བ་ལ་ཁྩོ་རང་གིས་

ཁས་བླངས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྩོད་པའི་སྩོ་ནས་ལྩོག་རྟྩོག་ཟླྩོག་པས་

ན། ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་བ་ལ། ཞེས་གསུངས། དེས་ན། ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

ཚེ་ཁས་ལེན་ཡྩོད་མེད་དང་། རྟགས་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀིས་ཐལ་རང་གི་ཁད་

པར་གསུངས་སྩོ། ། 
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མདྩོར་ན། དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་ན། རྣམ་གངས་

ཀི་དྩོན་དམ་རལ་བཏྩོན་གིས་འཆད་པ། རང་རྒྱུད་པ་དང་། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་

དྩོན་དམ་རལ་བཏྩོན་གིས་འཆད་པ། ཐལ་འགྱུར་བའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡང་། དབུ་

མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ལས། དེས་ན་རྣམ་གངས་པའི་དྩོན་དམ་ཁས་ལེན་དང་བཅས་

དེ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འཆད་པ། རང་རྒྱུད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། རྣམ་གངས་མ་

ཡིན་པའི་དྩོན་དམ་ཁས་ལེན་ཀུན་བལ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་འཆད་པ། ཐལ་འགྱུར་བའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རིང་མའི་གཞུང་ནས་དྩོན་དམ་ལ་རྣམ་གངས་ཡིན་མིན་ཁད་པར་བཞེད་ཚུལ།

སྔ་འགྱུར་རིང་མ་བ་རྣམས་ཀིས་དྩོན་དམ་ལ་རྣམ་གངས་དང་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་

པའི་དྩོན་དམ་གཉིས་སུ་ཕེ་ཚུལ་དགེ་ལྡན་པའི་ཕྩོགས་དང་གཏན་མི་འདྲ་སེ། འདིར་

རྣམ་གངས་པའི་དྩོན་དམ་ནི། 

ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་གནད་ཀི་སྒྩོན་མེ་ལས། སྔ་འགྱུར་རིང་མ་རང་གི་བཞེད་པ་ནི་

སྤིར་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་སྤྩོས་པ་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་བཀག་པའི་སྩོང་ཉིད་དེ་རྣམ་

གངས་པའི་དྩོན་དམ་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐའ་བཞི་ཡི་དང་པྩོ་བདེན་པར་

ཡྩོད་པ་བཀག་ཙམ་གི་སྩོང་ཉིད་ནི་རྣམ་གངས་པའི་དྩོན་དམ་དང་། མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་

པ་ཀུན་དང་བལ་བའི་དྩོན་དམ་ནི་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །དེ་ཡང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས། གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁད་པར་ཐུན་མྩོང་རང་རྒྱུད་ཀི་

ཚད་མས། གཞལ་བའི་ཁད་པར་བདེན་གཉིས་རྣམ་པར་ཕེས་ནས། ལྟ་བའི་ཁད་པར་

རྣམ་གངས་པའི་དམ་བཅའ་ཙམ་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། 
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ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། དེ་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས། གཏན་ཚིགས་ཐུན་མྩོང་

ཚད་མ་ཡིས། །གཞལ་བ་བདེན་གཉིས་རྣམ་ཕེས་ཏེ། །ལྟ་བ་རྣམ་གངས་དྩོན་དམ་

སྒྲུབ། །ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས། དྩོན་དམ་རྣམ་གངས་གཅྩོད་

བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཐུན་མྩོང་རང་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས། སང་སྩོང་རེ་འཇྩོག་གི་ཚུལ་

དུ་དངྩོས་པྩོ་བདེན་པར་སང་བ་སྩོང་པ་རྣམ་གངས་ཙམ་གཏན་ལ་འབེབས། དེ་ནས་

རྟེན་འབྱུང་གི་སང་བ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་སྩོགས་སྤྩོས་པ་བཞི་རིམ་གིས་གཅྩོད་

པར་འདྩོད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། དེ་ཕིར་རྣམ་གངས་གཅྩོད་བེད་

ཀི། །གཏན་ཚིགས་ཐུན་མྩོང་རང་རྒྱུད་ཀིས། །སང་སྩོང་རེ་འཇྩོག་ཚུལ་གིས་སུ། །ལྟ་

རིམ་སྤྩོས་པ་རིམ་གིས་གཅྩོད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ཀས་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་དགག་པ་

མཚུངས་ཀང་དགག་ཚུལ་མི་འདྲ་སེ། རང་རྒྱུད་པས་དྩོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦྱར་ནས་

དགག་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ལས། འདི་པས་མཐའ་བཞི་ཀ་དགག་

ཀང་། དྩོན་དམ་པའམ་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་སམ། བདེན་གྲུབ་ལྟ་བུའི་ཁད་པར་མ་

སྦྱར་བར་དགག་པ་མིན་ལ། བདེན་གཉིས་ཕེས་ནས་ཡྩོད་མེད་ཀི་མཐའ་སེལ་ཚུལ་

སྩོགས་ཤན་ཕེ་སེ་སྨྲ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས།རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་དམ་ནི། ལྟ་

གྲུབ་ཤན་འབེད་གནད་ཀི་སྒྩོན་མེ་ལས།ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་སྤྩོས་མཐའ་ཕྲ་

རགས་ཀུན་དང་བལ་བའི་སྩོང་ཉིད་དེ་དྩོན་དམ་རྣམ་གངས་མིན་པར་འཇྩོག་ཅིང་། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་ཀུན་དང་བལ་བའི་སྩོང་ཉིད་ནི་རྣམ་གངས་

མ་ཡིན་པའི་དྩོན་དམ་དུ་བཞེད་དྩོ། །
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རྩོད་ཟླྩོག་ལས། 

གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡྩོད། །

དེས་ན་ང་ལ་སྐྩོན་དེ་ཡྩོད། །

ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །

ང་ལ་སྐྩོན་མེད་ཁྩོ་ན་ཡིན། །

ཞེས་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་དབུ་མ་པ་རང་ལ་དམ་བཅའ་གང་

ཡང་མེད་པར་བཞེད་དྩོ། །གཞན་ཡང་། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ཡྩོད་དང་མེད་དང་

ཡྩོད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕྩོགས་ནི་ཡྩོད་མིན་པ། །དེ་ལ་ཡུན་ནི་རིང་པྩོ་ནའང་། །ཀན་

ཀ་བརྩོད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་གང་ལ་ཕྩོགས་

སམ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ཡྩོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། གཉིས་ཡིན་དང་། གཉིས་མིན་

གི་མཐའ་བཞིར་བདེན་གྲུབ་སྩོགས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཡང་མ་སྦྱར་བར་དེ་དག་གི་

དམིགས་གཏད་ཞིག་པའི་སྤྩོས་བལ་ཆེན་པྩོ་ནི་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་དམ་ཡིན་

ལ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་དམ་དཔྱྩོད་བེད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་ཐུན་མྩོང་མིན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་སྩོ་ནས། སང་སྩོང་རེས་འཇྩོག་མེད་པར་

གང་སང་བའི་ཆྩོས་དེ། སྩོང་དང་རྟེན་འབྱུང་ཟུང་འཇུག་མཉམ་པ་ཉིད་ཆེན་པྩོའི་ཚུལ་

དུ་ལྟ་རིམ་གི་སྤྩོས་པ་ཅིག་ཅར་དུ་འགྩོག་པར་བཞེད་དེ།

 ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། དེ་ཕིར་རྣམ་གངས་མིན་དཔྱྩོད་ཀི། །གཏན་ཚིགས་

ཐུན་མིན་ཐལ་འགྱུར་གིས། །སང་སྩོང་རེས་འཇྩོག་མེད་པ་རུ། །ལྟ་རིམ་སྤྩོས་པ་ཅིག་

ཅར་འགྩོག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་དགག་བའི་ཁད་
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པར་ནི། རྣམ་གངས་མིན་པའི་དྩོན་དམ་དཔྱྩོད་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཚད་མའི་སྐབས་

སུ། བདེན་གཉིས་སྩོ་སྩོར་མ་ཕེ་བར་ཀུན་རྩོབ་སང་བའི་སྤྩོས་པ་ཀུན་ཐད་ཀར་འགྩོག་

པ་ཡིན་གི། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་མཐའ་བཞི་ལ་བདེན་གྲུབ་སྩོགས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཡང་

མི་སྦྱྩོར་རྩོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་བཞེད་ཚུལ།

མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་ནི། རང་གི་

ཞེ་འདྩོད་ཀི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དངྩོས་པྩོའི་དྩོན་ལ་གནས་པའི་གཏན་

ཚིགས། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་དགག་སྒྲུབ་

ཀི་རྣམ་གཞག་དངྩོས་པྩོ་ལ་གནས་པ། ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གགས་ཀི་ལུགས་དང་

མཐུན་པར་སྨྲ་བར་བེད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བར་མི་བེད་དེ། བེད་ན་དངྩོས་

སྨྲ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྩོན་འྩོང་བའི་ཕིར་དང་། དངྩོས་སྨྲ་བ་ལ་མེད་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་

རྣམ་གཞག་ཁད་ཅན་ཐལ་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་གགས་ཀི་ཐལ་

འགྱུར་དང་། འགལ་བརྩོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགྩོ་སྙྩོམས་ཀི་

ཐལ་འགྱུར། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཐལ་འགྱུར། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་

བཅའ་མེད་པ་དང་ལྔ་ལས། དང་པྩོ་བཞི་ནི་གཞན་ཕྩོགས་འཇྩོམས་པར་བེད་པའི་

མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་དང་། 

ལྔ་པ་ནི། རང་ཕྩོགས་སྐྩོང་བར་བེད་པའི་གྩོ་ཆ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཏེ། དགས་

བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། རང་རྒྱུད་པ་ནི་ཕྩོགས་གང་ཆྩོས་གགས་ལུགས་ཀི་

དགག་སྒྲུབ་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སང་གི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་པར་རྩོད་པར་བེད་ལ། 
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ཐལ་འགྱུར་བས་ལུགས་དེའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་མཐུན་པར་རྩོད་པར་མི་

བེད་དེ། དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀི་དགག་སྒྲུབ་དང་མཐུན་པར་བེད་ན། ཉིད་ཅག་

དངྩོས་པྩོར་སྨྲ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྩོན་འྩོང་བའི་ཕིར། དངྩོས་སྨྲ་བ་ལ་མེད་པའི་དགག་

སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ཁད་ཅན་ཐལ་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གགས་ཀི་

རེས་དཔག་འགལ་བརྩོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགྩོ་སྙྩོམས། སྒྲུབ་

བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པས་མ་གྲུབ་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་མེད་པའྩོ། །དེ་

ལ་དང་པྩོ་བཞི་ནི་གཞན་ཕྩོགས་འཇྩོམས་པར་བེད་པའི་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་དང་། ལྔ་པ་

རང་ཕྩོགས་སྐྩོང་བའི་གྩོ་ཆ་ལྟ་བུའྩོ། །

ཞེས་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དངྩོས་

པྩོའི་དྩོན་ལ་གནས་པའི་གཏན་ཚིགས་རང་ལུགས་ལ་མི་བཞེད་ཀང་། གཞན་ངྩོར་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་དྩོན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འགྩོད་དགྩོས་པ་ཡང་ཚིག་

གསལ་ལས་གསུངས་པར་བཞེད་དེ། དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། གཞན་

ཡང་ཐལ་འགྱུར་བས་རང་གི་ཞེ་འདྩོད་ཀི་དམ་བཅའི་ཆེད་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དངྩོས་

དྩོན་ལ་གནས་པ་གཞར་ཡང་ཁས་ལེན་པར་མི་བེད་ཀང་། གདུལ་བ་གཞན་གི་ངྩོར་

གཞན་གགས་དང་བསྟུན་ནས།  རང་ཉིད་ཀི་ངག་གི་ཚིག་ཟིན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྟགས་ཆྩོས་དྩོན་གསུམ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་།  

ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་རྒྱ་ཆེར་བཀྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། རབ་བེད་བཅུ་གསུམ་པའི་ཚིག་གསལ་དུ། དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་

པ་ཉིད་ཀིས་ན་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་སེ། བསླུ་བའི་ཆྩོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་བཞིན་ནྩོ། །གང་ཞིག་བདེན་པ་དེ་ནི་བསླུ་བའི་ཆྩོས་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱྩོར་བ་བཀྩོད་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས། 

གཞན་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་བས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གཞན་ངྩོར་འགྩོད་

དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་བཀྩོད་ན་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་གཞན་ངྩོར་གཞན་གགས་ཀི་

རེས་དཔག་བསྐེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར།མདྩོར་ན། ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་རྩོབ་ཀི་དངྩོས་

པྩོ་ཐམས་ཅད་རང་རང་གིས་དྩོན་བེད་པས་སྩོང་པ་དང་། རང་རང་གིས་དྩོན་བེད་པ་

དེར་དངྩོས་པྩོ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་པས། དེ་དག་ལ་དངྩོས་པྩོ་སྩོབས་ཤུགས་ཀི་

སྒྲུབ་བེད་དང་། དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་ལ། གལ་ཏེ་ཡྩོད་ན་དྩོན་དམ་བདེན་པ་དང་

ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་ནི་

འཇིག་རྟེན་པ་དག་གི་འཁྲུལ་ངྩོར་འཇྩོག་པར་ཟད་ཀི། དེའི་བདེན་ཚུལ་ལ་དཔྱད་ན་

བདེན་པ་གཉིས་ཀར་དངྩོས་པྩོའི་བདེན་པ་དང་བདེན་པར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཀག་

པའི་ཕིར། ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དངྩོས་ནི། བདེན་པ་གཉིས་ལས་བརམས་

པའི་རང་ལུགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་མེད་ཀང་། འཇིག་རྟེན་དང་

རེས་མཐུན་དུ་བརྩོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། དྩོན་དམ་བདེན་པ་ལས་བརམས་

པའི་རང་ལུགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་མེད་ཀང་། ཀུན་རྩོབ་ལས་བརམས་པའི་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་འཐད་ལྡན་དུ་སྨྲ་བ། རང་རྒྱུད་པའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་

པའི་ཤིང་རྟ་ལས། དེས་ན་བདེན་པ་གཉིས་ལས་བརམས་པའི་རང་ལུགས་ལ་བསྒྲུབ་

བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་མེད་ཀང་། གཞན་གིས་བཏགས་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དགག་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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སྒྲུབ་འཇིག་རྟེན་དང་རེས་མཐུན་དུ་བརྩོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཡིན་ལ། 

དྩོན་དམ་བདེན་པ་ལས་བརམས་པའི་རང་ལུགས་ལ། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་མེད་ཀང་

ཀུན་རྩོབ་ལས་བརམས་ནས་དེ་ཉིད་འཚོལ་བེད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་རྣམ་གཞག་

འཐད་ལྡན་གིས་གཞན་གིས་བཏགས་པ་སེལ་བའི་དགག་སྒྲུབ་ཁད་པར་ཅན་བརྩོད་

པ་ནི། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་སྩོ། །ཞེས་སྲྩོལ་གནད་དུ་གདམས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གྩོ་བདེ་བར་བརྩོད་ན། འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པྩོས་མཛད་པའི་དབུ་མ་ལུགས་

གསུམ་གསལ་བེད་ལས། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྤྩོས་པ་

གཅྩོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་གི་ཁས་ལེན་འགེགས་པ་ནི་རང་རྒྱུད་

པ་ཡིན་ལ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། ཁས་བླངས་རྟགས་

སུ་བཀྩོད་ནས་གཞན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་འགེགས་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

ཀརྨ་མི་བསྐྩོད་རྡྩོ་རེས་དབུ་མ་པ་ལ་རང་ལུགས་དང་། དམ་བཅའ་དང་། དངྩོས་

པྩོ་ལ་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མེད་པར་བཞེད་དྩོ། །ཁྩོང་རྣམ་པའི་གསུང་རྒྱུན་ལས། 

དབུ་མ་ཞེས་པའི་སྒ་ཡངས་དྩོག་གཉིས་ལས། སྒ་ཡངས་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དབུ་

མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལའང་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། སྒ་དྩོག་པའི་དབང་དུ་བས་ན་མཐའ་

བཞི་སྤྩོས་བལ་ཆེན་པྩོར་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པ་ཁྩོ་ན་ལ་འཇུག་པས། དེའི་

དབང་དུ་བས་ཚེ་དབུ་མ་པ་ལ་རང་ལུགས་དང་། དམ་བཅའ། དངྩོས་པྩོ་ལ་དགག་སྒྲུབ་

གང་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པ་འདྩོད་དྩོ། །

ས་སྐའི་གཞུང་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་བཞེད་ཚུལ།
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དཔལ་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན་ནི། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་

སང་དུ་གྲུབ་པའི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་སྒྲུབ་ཆེད་དུ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀྩོད་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་། ལྡྩོག་ཕྩོགས་ཀི་དམ་

བཅའ་ལ་ཁས་བླང་ནང་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་འབའ་ཞིག་བརྩོད་ནས། ཚུལ་གསུམ་

ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་མི་འགྩོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་དྩོན་དུ་བཞེད་དེ།

 ལྟ་བའི་ཤན་འབེད་ལས། ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པའི་སེང་དུ་ཁད་པར་གི་

ཆྩོས་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

བཀྩོད་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ལྡྩོག་

ཕྩོགས་ཀི་དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བླང་ནང་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་འབའ་ཞིག་བརྩོད་ནས། 

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་མི་འགྩོད་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་འཐད་པ་སེ། 

ཞེས་གསུངས།  དེ་ཡང་། གནས་ལུགས་ལ་དཔྱྩོད་པའི་སྐབས་སུ་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་

མི་ལེན་གི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་གི་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་འབེད་པ་

མི་འཐད་དེ། ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཐལ་འགྱུར་བས་

ཀང་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། 

རང་ཤ་སེར་ལའང་གུས་པར་བས་པ་ཡི། །

སང་དུ་མི་རུང་དཔྩོག་པའི་རྒྱུར་ཡང་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 

མདྩོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས་ཀང་། 

དུ་བ་ལས་ནི་མེར་ཤེས་དང་། །
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ཆུ་སྐར་ལས་ནི་ཆུར་ཤེས་ལྟར། །

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བླྩོ་ལྡན་གི། །

རིགས་ནི་ཚད་མ་དག་ལས་ཤེས། །

ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པས། ཀུན་རྩོབ་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔྱྩོད་པའི་སྐབས་

སུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མང་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། གནས་ལུགས་ལ་དཔྱྩོད་

པའི་སྐབས་སུ། རང་རྒྱུད་པས་རང་རྒྱུད་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་ཞེས་པ་ཡང་། མྱུ་

གུ་ལྟ་བུ་བདག་ལས་སྐེ་མི་སྐེ་དཔྱྩོད་པའི་སྐབས་སུ། རང་རྒྱུད་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་པའི་དྩོན་ཡིན་གི། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་རང་ལྡྩོག་

གནས་ལུགས་ལ་དཔྱྩོད་པའི་རིགས་ངྩོར་གྲུབ་པའི་དྩོན་མིན་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་

བས་དེའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྩོ་ནི། ཆྩོས་ཅན་མྱུ་གུ་སང་

ཙམ་ཉིད་ཀང་མ་གྲུབ་པས། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་འགྩོད་པར་མི་འཐད་པར་བཞེད་དྩོ། །འཇུག་འགེལ་ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། དེ་

ལྟར་དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཆྩོས་ཅན་རྒྩོལ་ཕི་རྒྩོལ་

གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་མི་འཐད་དེ། ཆྩོས་ཅན་དེའི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱྩོད་

པའི་ངྩོར་ཆྩོས་ཅན་དེ་ཉིད་གྲུབ་ན་དེ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ་བའི་ཕིར།ཞེས་པ་ནི་ཐལ་

འགྱུར་བའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོར་སང་ཞིང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །འྩོ་ན། དེ་ཚེ་མྱུ་གུ་

བདག་ལས་སྐེ་མེད་དུ་རྟྩོགས་པའི་ངེས་ཤེས་ཇི་ལྟར་བསྐེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། མྱུ་གུ་

བདག་ལས་སྐེ་བར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ནང་འགལ་གི་ཐལ་འགྱུར་བརྩོད་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་ངེས་ཤེས་བསྐེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་
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གིས་ལྩོག་རྟྩོག་བཅྩོམ་ཟིན་པའི་རེས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མ་བཀྩོད་ན། 

བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་རེས་དཔག་མི་སྐེ་སེ། རེས་དཔག་ནི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་

བརྟེན་དགྩོས་པའི་ཕིར་སྙམ་དུ་དགྩོངས་སྩོ། །ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་དངྩོས་ནི། 

དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། 

བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །

གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུམེད་མིན། །

དངྩོས་པྩོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །

སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིས། མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་མེད་པའི་དམ་བཅའ་

སྩོན་པར་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་འདྩོད་ཀང་། ཁད་པར་ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་ཐལ་འགྱུར་

གི་དམ་བཅའ་དང་། རང་རྒྱུད་པས་རང་རྒྱུད་ཀིདམ་བཅའ་སྩོན་པར་འདྩོད་པ་དང་། 

དམ་བཅའ་བཞི་པྩོ་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་

ཀིས་ཐྩོག་མར་ཐལ་འགྱུར་གི་རིགས་པ་གསུངས་ཤིང་། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་

ལུགས་དེ་བཀག་ནས་རང་རྒྱུད་མཛད་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ལ་སྐྩོན་སྩོང་དང་། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་རང་རྒྱུད་

བཀྩོད་པ་བཀག་ནས། ཐལ་འགྱུར་གི་གཞུང་འཛུགས་པར་མཛད་པས། ཐལ་རང་གི་

ཐ་སྙད་འབྱུང་བའི་གཞི་དང་། འབྱུང་བའི་མཚམས་དང་། འབྱུང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་

གཞུང་འདི་ཉིད་ཀི་སེང་ནས་བེད་དགྩོས་པར་བཞེད་དྩོ། །དེས་ན། 

ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ་བརྩོད་ན། གནས་ལུགས་ལ་དཔྱྩོད་པའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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སྐབས་སུ། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་པ་ནི་རང་རྒྱུད་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཁས་

མི་ལེན་པ་ཐལ་འགྱུར་བར་འཇྩོག་པ་དང་། ཐ་སྙད་ཁས་ལེན་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་ཐལ་རང་

གི་ཁད་པར་འབེད་པ་ནི། བདེན་གཉིས་འཇལ་བ་ལ་ལྟྩོས་ནས་རང་ལུགས་ལ་ཚད་

མར་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གི་ཁད་པར་ལ་སྩོགས་པ་བཅུ་དྲུག་གི་སྩོ་ནས་ཐལ་རང་གི་

ཁད་པར་འབེད་དྩོ། །

དེས་ན། སྔ་འགྱུར་རིང་མ་དང་། དཔལ་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་རྩོབ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཡྩོད་པར་བཞེད་པ་དང་། རི་བྩོ་དགེ་ལྡན་པ་

རྣམས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ནི་ཀུན་རྩོབ་དང་དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

སྐབས་གང་དུ་ཡང་གཏན་ནས་མེད་པར་བཞེད་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཙམ་

ལས་དྩོན་ལ་འགལ་བ་ཡྩོད་པར་མ་མཐྩོང་སེ།

 རིང་མ་དང་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཀི་དྩོན། ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བཞེད་པས། དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་

ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མེད་པར་བཞེད། དེ་ཡང་དྩོན་

དམ་འཇལ་བའི་བླྩོས་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་དྩོན་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དགེ་ལྡན་

པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཞེད་དྩོ། །ཀུན་རྩོབ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་དགྩོངས་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཡྩོད་པར་བཞེད། 

དྩོན་དེ་ཙམ་ཞིག་ནི་དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཞེད་དྩོ། །དེ་བཞིན་དགེ་ལྡན་པས་

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ནི་ཚུལ་གསུམ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་འཇྩོག་པས། ཀུན་རྩོབ་

དང་དྩོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་གང་དུ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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མེད་པར་བཞེད་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་

བཞེད་པ་མིན་ཞིང་། ཚུལ་གསུམ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སྐབས་གང་

དུའང་མེད་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རིང་མ་དང་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བཞེད་

པས་དྩོན་ལ་འགལ་བ་མེད་དྩོ། །

དབུ་མའི་དཀའ་གནད་ལྔ་པ་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་ཚུལ། 

ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་སྒྲུབ་པ།

ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་དབུ་མ་འཇུག་

པའི་རང་འགེལ་ལས། ལུང་བདུན་དང་། རིགས་པ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་བསྒྲུབས་ལ། དེ་

ཡང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། རྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་ལྟ་དང་པྩོ་ལ་གནས་

ཀང་། །ཐུབ་དབང་གསུང་སྐེས་དང་བཅས་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི། །བསྩོད་

ནམས་དག་གིས་དབང་གིས་ཕམ་བས་རྣམ་པར་འཕེལ། །ཞེས་པ་དང་། འདིའི་ཐད་

ཀི་འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ།  བང་སེམས་ལས་དང་པྩོ་བས། ཉན་རང་རིགས་ཀི་སྩོ་

ནས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་གི། བླྩོའི་སྩོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་མི་ནུས་པ་དང་། བང་

སེམས་ས་དང་པྩོ་བ་དེས་ས་བདུན་པ་ཐྩོབ་པ་ན། ཀུན་རྩོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་

ཟིལ་གིས་གནྩོན་པར་མ་ཟད།  དྩོན་དམ་སེམས་བསྐེད་ཀི་སྩོ་ནས་བླྩོའི་སྩོབས་ཀིས་

ཀང་ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པ་ཟིལ་གིས་གནྩོན་པ།བམས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མདྩོ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དང་། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས་བསན་པར་གསུངས་། 

འདི་དག་གི་དྩོན་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ། གནད་ཆེ་བའི་ས་བཅད་

ཆེན་པྩོ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་དྩོན་འགེལ་བར་མཛད་དེ། ས་བཅུ་པའི་མདྩོས་ཉན་རང་ལ་

ཆྩོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་བསན་པ་དང་། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཁུངས་

བསན་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསན་པ་ལ་རྩོད་པ་སྩོང་བ་གསུམ་གསུངས། འཇུག་པ་རང་

འགེལ་ལས། གང་ཞིག་གལ་ཏེ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་ཀང་། ཆྩོས་ལ་བདག་མེད་

པ་བསན་ན་དེའི་ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོ་བསན་པ་དྩོན་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་སྙམ་དུ་སེམས་

པ་དེའི་ལུགས་དེ་ཡང་འདི་ལྟར་རིགས་པ་དང་ལུང་དང་འགལ་བར་རྟྩོགས་སྩོ། །

ཞེས་སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཉན་ཐྩོས་ཀི་རྩོད་བེད་

ཚིག་གི་ཐེག་པ་ལས་ཀང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་ན། ཐེག་ཆེན་བསན་པ་དྩོན་མེད་

དུ་འགྱུར་རྩོ་སྙམ་དུ་བསམ་པ་ནི། ཉན་ཐྩོས་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་

སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གསུམ་དང་། ལུང་ལྔའམ་བདུན་དང་འགལ་བར་རྟྩོགས་པ་

གསུངས་སྩོ། །རིགས་པ་གསུམ་ནི། འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་གསལ་བར་བརྩོད་ཅིང་། 

འྩོག་ཏུ་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་ལ། ལུང་

ལྔ་དང་། ལུང་བདུན་དང་། ལུང་དགུར་འཇྩོག་པ་སྩོགས་འཆད་ཚུལ་མང་སེ། ལུང་

ལྔར་འདྩོད་པ་ནི། ཀུན་མཁེན་བླ་མ་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་སྤིར་ལུང་དགུ་དང་། 

འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་དྲངས་པའི་ལུང་ལྔར་འདྩོད་པ་དང་། འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་

པྩོས་དབུ་མ་ལུགས་གསུམ་གསལ་བེད་དུའང་ལུང་ལྔར་གསུངས་ཏེ། ལུང་དང་པྩོ་ནི། 
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ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་ཞེས་སྩོགས་དང་། ལུང་གཉིས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མིག་ནི་ཞེས་སྩོགས་

དང་། ལུང་གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་ཞེས་སྩོགས་དང་། 

ལུང་བཞི་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་ཞེས་སྩོགས་དང་། ལུང་ལྔ་པ་ནི། བཅྩོམ་ལྡན་

དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་ཅེས་སྩོགས། ལུང་ལྔས་སྒྲུབ་པར་འཆད་པ་ནི་འཇུག་པ་རང་

འགེལ་གི་གཞུང་དང་སྦྱྩོར་བདེ་བར་སང་ངྩོ་། །

ལུང་བདུན་གིས་བསྒྲུབ་པ་ནི། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང་། ཀརྨ་པ་མི་

བསྐྩོད་རྡྩོ་རེ་གཉིས་ལུང་བདུན་དུ་བཞེད་པ་འདྲ་ཡང་། ལུང་བདུན་གི་ངྩོས་འཛིན་མི་

འདྲ་སེ། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྩོག་གིས་གསུང་ལན་ཀླུ་སྒྲུབ་དགྩོངས་རྒྱན་

ལས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་སྩོགས་ཀི་བཞེད་པ་ལ། ཉན་རང་འཕགས་པས་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་པ། །ཞེས་

སྩོགས་སྒྲུབ་བེད་དུ་ངེས་པར་འདྲེན་དགྩོས་ཏེ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ། དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བས། རིགས་པ་གསུམ་དང་། ལུང་བདུན་གིས་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་

ཀིབདག་མེད་རྟྩོགས་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ལ། 

ལུང་གཉིས་པ་ནི། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། ཞེས་

ལུང་བདུན་ལས་གཉིས་པ་ནི། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་

པ། །ཞེས་སྩོགས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །ལུང་དང་པྩོ་ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ཡིན་ཏེ། སྩོང་

ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་

མེད་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་ལུང་དང་རིགས་པ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལུང་ནི་

ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས། ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སྩོ། །ལུང་ལག་མ་དྲུག་ནི། འཇུག་
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པ་རང་འགེལ་གི། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་པ། །ཞེས་པ་ནས། འདི་ལྟར་རིགས་

པ་དང་ལུང་དང་འགལ་བར་རྟྩོགས་སྩོ། །ཞེས་པའི་བར་དུ་ཐྩོན་དགྩོས་པ་དེ་ལྟར་ན། 

ལུང་དང་པྩོ་ནི། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས། ཀེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ལྟ་སེ། 

དཔེར་ན། རྒྱལ་པྩོའི་རིགས་སུ་སྐེས་པའི་རྒྱལ་པྩོའི་བུ་རྒྱལ་པྩོའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་

ནི། སྐེས་པ་ཙམ་གིས་རྒྱལ་པྩོའི་བིན་གིས་བླྩོན་པྩོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་

གནྩོན་གི། རང་གི་བླྩོའི་སྩོབས་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ནམ་དེ་ནར་

སྩོན་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་རང་གི་བླྩོའི་སྩོབས་བསྐེད་པས་བླྩོན་པྩོའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་

ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ཀེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དེ་བཞིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་སེམས་བསྐེད་མ་

ཐག་ཏུ་ལག་པའི་བསམ་པའི་ཆེ་བ་ཉིད་ཀིས། ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ཟིལ་གིས་གནྩོན་གི། རང་གི་བླྩོའི་སྩོབས་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ནི་མ་ཡིན་

ནྩོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བདུན་པ་འདི་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ནི། རང་གི་ཡུལ་ཤེས་པའི་ཆེ་བ་ལ་གནས་པས་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་

བ་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

ལུང་འདིས་དྩོན་དམ་པའི་སེམས་བསྐེད་མ་ཐག་པའི་བང་སེམས་ས་དང་པྩོ་བ་

དེས། ལག་བསམ་དག་པའི་ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐེད་ཀི་སྩོབས་ཀིས་ཉན་རང་དག་

བཅྩོམ་རྣམས་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་པ་ཡིན་ཡང་། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་

དྩོན་དམ་སེམས་བསྐེད་ཀི་བླྩོའི་སྩོབས་ཀིས་ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་རྣམས་ཟིལ་གིས་

གནྩོན་མི་ནུས་པར་གསུངས་པས། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་
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མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པར་བསན་ཏེ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། བང་སེམས་ས་དང་

པྩོ་བས་ཕི་རྩོལ་པའི་ཆགས་བལ་ལྟར་ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམས་ཀང་བླྩོའི་སྩོ་ནས་

ཟིལ་གིས་གནྩོན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ལུང་གཉིས་པ་ནི། 

དབུམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་དང་པྩོ་ལས། 

ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་པ། །

དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཉིད། །

ངར་འཛིན་ཡྩོད་ན་ཡང་ལས་ཏེ། །

དེ་ལས་ཡང་ནི་སྐེ་བ་ཡིན། །

ལམ་གསུམ་ཐྩོག་མཐའ་དབུས་མེད་པ། །

འཁྩོར་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་མགལ་མེ་ཡི། །

དཀིལ་འཁྩོར་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་གི། །

རྒྱུ་ཅན་འདི་ནི་འཁྩོར་བར་འགྱུར། །

དེ་ནི་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་། །

དུས་གསུམ་ཉིད་དུ་མ་མཐྩོང་ཕིར། །

ངར་འཛིན་པ་ནི་ཟད་པར་འགྱུར། །

དེ་ནས་ལས་དང་སྐེ་བ་དང་། །

ཞེས་གསུངས། ལུང་འདིའི་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་ཕུང་པྩོ་བདེན་པར་

འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སྐེ་བ་དང་། 

དེས་ལས་བསགས་ནས་འཁྩོར་བར་སྐེ་བས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་འཁྩོར་བའི་ར་བར་
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བསན་པ་དང་། ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གསུམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་འཁྩོར་བའི་ར་བ་ཡིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་མ་སངས་པར་འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་བའི་

ཐབས་མེད་པ་དང་། འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་བ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་

བསན་པས། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་བསན་ཏྩོ། །

ལུང་གསུམ་པ་ནི། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཇི་ལྟར་མིག་

ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིས། །མགལ་མེའི་འཁྩོར་ལྩོ་འཛིན་བེད་པ། །དེ་བཞིན་དབང་པྩོ་རྣམས་

ཀིས་ནི། །ད་ལྟའི་ཡུལ་དག་འཛིན་པར་བེད། །ཅེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་དགུས་བསན་ཏེ། 

ཇི་ལྟར་མིག་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་བཞིས་གཟུགས་ཕུང་རང་

བཞིན་གིས་མེད་པ་དང་།

 དེའི་འྩོག་ཏུ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག་གིས། ཕུང་པྩོ་ཕི་མ་བཞི་རང་བཞིན་གིས་མེད་

པར་བསན། དེའི་འྩོག་ཏུ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག་གིས། ཕུང་སྩོགས་རང་བཞིན་གིས་མེད་

པར་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས། བདེ་སྡུག་བླང་དྩོར་གི་ཚུལ་ལ་རྨྩོངས་པར་བསན། 

དེའི་འྩོག་ཏུ་ཤྩོ་ཀ་གསུམ་གིས། རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་སྲེད་པ་སྩོང་

ཚུལ་དང་མྱང་འདས་ཐྩོབ་ཚུལ་བསན་པས། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་

མེད་རྟྩོགས་པར་བསན་ཏྩོ། །

ལུང་བཞི་པ་ནི། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཀང་། །མཐྩོང་ནས་བང་ཆུབ་ངེས་པར་འདྩོད། །འྩོན་ཀང་དེ་ནི་སྙིང་རེ་

ཡིས། །བང་ཆུབ་བར་དུ་སྲིད་མཚམས་སྦྱྩོར། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་ཉན་

ཐྩོས་སུ་མ་ཟད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་སྩོང་ཉིད་མཐྩོང་ནས་བང་ཆུབ་ངེས་པར་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དྩོན་དུ་འཁྩོར་

བར་སྐེ་བ་ལེན་པའི་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ། སྙིང་རེའི་དབང་གིས་

བང་ཆུབ་མ་ཐྩོབ་ཀི་བར་དུ་གཞན་དྩོན་དུ་འཁྩོར་བར་སྐེ་བ་ལེན་པའི་ཕིར། མདྩོར་ན། 

ཀང་གི་སྒས་ཉན་རང་གིས་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པར་བསན་ཏྩོ། །འགའ་ཞིག་གིས། ལུང་

འདི་ཞར་བྱུང་རྩོད་ལན་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། འདི་ཉིད་ལྩོགས་སུ་མ་དྲངས་པར། 

དེ་ལྟར་ཡང་དག་ཇི་བཞིན་དུ། ཞེས་པའི་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག་དེ་ལུང་བཞི་པར་འདྲེན་པར་

བེད་པ་ཡྩོད་ཀང་། འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་ལུང་གསུམ་པ་དང་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་

དྲངས་པས། བདག་གིས་ལུང་གསུམ་པ་ལས་ལྩོགས་སུ་མ་དྲང་ངྩོ་། །

ལུང་ལྔ་པ་ནི། ཉན་ཐྩོས་ལ་བསན་པའི་མདྩོ་སེ་འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རྩོལ་པའི་

མདྩོ་ལས། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རྡྩོས་པ་འདྲ། །ཚོར་བ་ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །འདུ་

ཤེས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སེ། །འདུ་བེད་རྣམས་ནི་ཆུ་ཤིང་བཞིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་

ལྟར། །ཉི་མའི་གཉེན་གིས་བཀའ་སྩལ་ཏྩོ། །ཞེས་དབུ་བ་རྡྩོས་པ་སེ་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ་ཐྩོན་པ་

དང་། ཆུ་བུར་ཏེ་ཆུ་ཡི་ལྦུ་བ་དང་། སྨིག་རྒྱུ་དང་། ཆུ་ཤིང་དང་། སྒྱུ་མ་སེ་དཔེ་ལྔས་

གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་སང་བ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་བསན་

པས། ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པར་གྲུབ་བྩོ། །

ལུང་དྲུག་པ་ནི། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་

སྐེ་མེད་བསན། །གཞན་གིས་ཟད་པ་སྩོང་པ་ཉིད། །ཟད་དང་མི་སྐེའི་དྩོན་དུ་ནི། །གཅིག་

པ་དེ་ཕིར་བཟྩོད་པར་གིས། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་ལས་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་སེ་སྩོད་ལས་རང་བཞིན་གིས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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སྐེ་བ་མེད་པའི་འགྩོག་པ་བསན་པ་དང་། གཞན་ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ཁྩོད་ཀིས་བཀར་

འདྩོད་པའི་ཐེག་དམན་སེ་སྩོད་ལས་ཟད་པ་སྩོང་པ་ཉིད་བསན་པ་གཉིས། རང་བཞིན་

གིས་ཟད་པ་དང་མི་སྐེ་བའི་དྩོན་དུ་གཅིག་པ་དེའི་ཕིར། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་སེ་སྩོད་

ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པ་ལ་བཟྩོད་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་པའྩོ། །

ལུང་བདུན་པ་ནི། དབུ་མ་ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅྩོ་ལྔ་པ་ལས། བཅྩོམ་ལྡན་དངྩོས་

དང་དངྩོས་མེད་པ། །མཁེན་པས་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡྩོད་པ་

དང་། །མེད་པ་གཉིས་ཀ་དགག་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་ཐེག་

དམན་གི་སེ་སྩོད་ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་མཁེན་པས། 

ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འདྩོན་པར་བེད་པའི་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་གདམས་པའི་མདྩོ་

ལས། རང་བཞིན་གིས་ཡྩོད་པའི་མཐའ་དང་ཐ་སྙད་དུ་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀ་

དགག་པར་མཛད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་ནང་ཚན་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་

གདམས་པའི་མདྩོ་ལས། ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་གང་གི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་འདི་ཕལ་ཆེར་ཡྩོད་པ་

ཉིད་དང་མེད་པ་ཉིད་ལ་མངྩོན་པར་ཞེན་ཏེ། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་ཚིགས་བཅད་དུ་བསེབས་པ་ཡིན་ནྩོ། །

ལུང་ལྔ་པ་དང་། དྲུག་པ་དང་། བདུན་པ་གསུམ་གིས་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་

ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པར་གསུངས་པས། ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་འགྲུབ་བྩོ། །ལུང་དགུར་འདྩོད་པ་ནི། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་

བཞད་པའི་རྡྩོ་རེས། དབུ་མ་ཆེན་མྩོར། འཇུག་པ་རང་འགེལ་དུ་ལུང་ལྔ་སེ། ལུང་དང་
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པྩོ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། །ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་པ། །ཞེས་སྩོགས་

དང་། ལུང་གཉིས་པ། ཇི་ལྟར་མིག་ནི་འཁྲུལ་བ་ཡི། །ཞེས་སྩོགས་དང་། ལུང་གསུམ་

པ། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སྐེ་མེད་བསན། །ཞེས་སྩོགས་དང་། ལུང་བཞི་པ། ཉན་ཐྩོས་ལ་

གདམས་པའི་མདྩོ་དང་། ལུང་ལྔ་པ།  ཀཱ་ཏྱཱ་ན་ལ་གདམས་པའི་མདྩོ་དང་ལྔས་སྒྲུབ་

ལ། ལུང་ལྔར་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས་གཉིས་བསན་པས་བདུན་གསུངས་ཏེ། འབུམ་

ལས། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ས་ལ་སྩོབ་པར་འདྩོད་པས་ཀང་། ཞེས་སྩོགས་དང་། མདྩོ་སྡུད་

པའི་ལུང་གཉིས་བསན་པས་བདུན་ནྩོ། །དེའི་ཐྩོག་ལག་བསམ་བརྟན་པའི་མདྩོ་དང་། 

བསམ་གཏན་དཔེ་མཁྱུད་ཀི་མདྩོ་གཉིས་བསན་པས། སྤིར་ལུང་དགུས་ཉན་རང་གིས་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཀརྨ་མི་བསྐྩོད་རྡྩོ་རེས། ལུང་བདུན་དང་། རིགས་པ་གསུམ། འབྲུག་པ་པདྨ་

དཀར་པྩོས་ལུང་ལྔ་དང་། ལུང་བདུན་དུ་བཞེད་ཚུལ་འྩོག་ཏུ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི་བཞེད་

པ་བརྩོད་པའི་སྐབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་

དང་། འབྲུག་པ་པདྨ་དཀར་པྩོ་གཉིས་ཀིས། ལུང་དང་པྩོ་ནི་ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་

ཡྩོད་པ། ཞེས་སྩོགས་འདྩོད་པ་དང་། ཀརྨ་པས་ལུང་བདུན་བཞེད་པ་ནི། ལུང་ལྔ་པྩོ་

དེའི་ཐྩོག་བམས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མདྩོ་དང་། ས་བཅུའི་མདྩོ་གཉིས་བསན་པས་

བདུན་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ།རིགས་པ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཉན་རང་འཕགས་པས་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། ལུང་

འདི་ལས་ནི་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་བ་བར་ངེས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། 
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དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་པའི་

འདྩོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ལྟར། དེ་དག་ཀང་སེམས་དང་པྩོ་བསྐེད་པའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཀང་། རང་གི་བླྩོས་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནྩོན་པར་

འགྱུར་ལ། ཕི་རྩོལ་པ་བཞིན་དུ་འདི་དག་གིས་ཁམས་གསུམ་ན་སྤྩོད་པའི་ཕྲ་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་སངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་

དམིགས་པས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་རྟྩོགས་པར་

ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཏུ་གདགས་པའི་ཕུང་པྩོ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས། འདི་དག་གི་དྩོན་ནི། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་རིགས་པ་གསུམ་གིས་གནྩོད་པའི་ཕིར། 

རིགས་པ་དང་པྩོ་ནི། བང་སེམས་ས་དང་པྩོ་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ཀིས་འཇིག་རྟེན་

པའི་ཆགས་བལ་བ་རྣམས་བླྩོའི་སྩོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་ནུས་པ་བཞིན་དུ། ཉན་

རང་དག་བཅྩོམ་རྣམས་ཀང་བླྩོའི་སྩོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་ནུས་པར་ཐལ། ཁྩོད་

ཀིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམས་ཀིས་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་

དང་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་བསན་པ་ལ་རང་འགེལ་ལས། འཇིག་རྟེན་པའི་འདྩོད་ཆགས་དང་

བལ་བ་ལྟར། དེ་དག་ཀང་སེམས་དང་པྩོ་བསྐེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཀང་། 

རངགི་བླྩོས་རྣམ་པར་དཔྱད་པས་ཀང་ཟིལ་གིས་གནྩོན་པར་འགྱུར་ལ། ཞེས་གསུངས། 

རིགས་པ་གཉིས་པ་ནི། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁམས་གསུམ་གི་ཕྲ་

རྒྱས་ཐམས་ཅད་མ་སངས་པར་ཐལ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་
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ཤེས་རབ་དང་བལ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན། ཕི་རྩོལ་པའི་དྲང་སྲྩོང་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

བསན་པ་ལ་རང་འགེལ་ལས། ཕི་རྩོལ་པ་བཞིན་དུ་འདི་དག་གིས་ཁམས་གསུམ་ན་

སྤྩོད་པའི་ཕྲ་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སངས་པ་ཡང་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

རིགས་པ་གསུམ་པ་ནི། ཉན་རངང་དག་བཅྩོམ་པ་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ཚད་མས་རྟྩོགས་པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་

ཕུང་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྒྩོ་འདྩོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁེད་ཀིས་ཕུང་པྩོ་

བདེན་མེད་དུ་མ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། རྟགས་

ཁས། ཞེས་བསན་པ་ལ་རང་འགེལ་ལས། གཟུགས་ལ་སྩོགས་པའི་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་

དམིགས་པས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་གྱུར་བའི་ཕིར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་རྟྩོགས་པ་

ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཏུ་གདགས་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པྩོ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་

གསུངས། སྤིར་ཕུང་པྩོ་བདེན་མེད་དུ་མ་རྟྩོགས་ན། ཕུང་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྒྩོ་འདྩོགས་

པའི་ངེས་པ་མེད་ཀང་། ཉན་རང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕུང་པྩོ་བདེན་མེད་དུ་མ་

རྟྩོགས་ན་ཕུང་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྒྩོ་འདྩོགས་དགྩོས་ཏེ། ཕུང་བདེན་མེད་དུ་མ་རྟྩོགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་མེད་རྟྩོགས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་

སྩོང་བའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། འཕགས་པ་ལས། གང་གིས་དངྩོས་

གཅིག་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐྩོང་བ། །དེ་ཡིས་དངྩོས་ཀུན་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་མཐྩོང་། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

རིགས་པ་གསུམ་པ་ལས་འཕྲྩོས་པའི་དྩོགས་སྩོང་།

རིགས་པ་གསུམ་པའི་དྩོན་འདི་ལྟར་དུ་འཆད་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དང་། རེ་བླ་མ་གཉིས་ཀི་དགྩོངས་པ་རྨ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་

པྩོ་ལས། ཆྩོས་བདག་གྲུབ་མཐས་ཡྩོད་པར་ཁས་ལེན་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་པ་འྩོང་ས་མེད་པས། འཇུག་འགེལ་ལས་ཀང་། ཆྩོས་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་

འདྩོར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མི་རྟྩོགས་པར་གསུངས་སྩོ། །དེའི་ཕིར་ཉན་རང་གིས་

ཀང་བདག་མེད་གཉིས་རྟྩོགས་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་ཕུང་པྩོ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཆྩོས་

ཀི་བདག་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་མ་འདྩོར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་འྩོང་ས་

མེད་པ་འཇུག་འགེལ་དང་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་གཉིས་ལས་གསུངས། 

དེའི་ཕིར་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས་ཀང་། ཇི་སྲིད་

ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་པ། །དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡྩོད། །ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན། ཇི་

སྲིད་ཕུང་པྩོ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་རྒྱུད་བཅིངས་ནས་

ཡྩོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ངར་འཛིན་ལན་སྐེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུ་བར་ཡྩོད་ལ། ཞེས་

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་རྒྱུད་བཅིངས་པའི་དྩོན་ནི།

 རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། བདེན་འཛིན་གིས་བཅིངས་པའི་དྩོན་ཡང་

གཞི་དང་ལམ་དང་རྣམ་པ་རྣམས་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརྟགས་པ་ན་བདེན་པར་

ཞེན་པ་ལས་མི་འདའ་བའི་དྩོན་ཏེ། སྔར་ཆྩོས་ཀི་གནས་ལུགས་ཐྩོས་བསམ་གིས་

ཀང་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའི་དབང་དུ་བས་པའྩོ། །ཞེས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་། རྣམ་

བཤད་སྙིང་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་དེ་དག་བདེན་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་རྒྱུད་

བཅིངས་པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་། རེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕིན་སྐབས་

གསུམ་པའི་སྤི་དྩོན་ལས། དེ་ཆྩོས་ཅན། གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བདེན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ཞེན་གིས་འདྩོད་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་གཞི་ཤེས་སུ་ཐལ། འདྩོད་པའི་ཕིར། ཁབ་

སེ། རྣམ་བཤད་ལས། བདེན་འཛིན་གིས་བཅིངས་པའི་དྩོན་ནི། ཞེས་སྩོགས་ཁུངས་

སུ་མཛད་ནས་བཀག་གྩོ། 

དེ་ལ་འདི་ལྟར་དྩོགས་ཏེ། གྩོང་གི་གསུང་ཟིན་དེ་དག་ལྟར་ན། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་

ལས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་པ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ཀི་ཕུང་པྩོ་བདེན་པར་

འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་སུ་བཤད་དགྩོས་ལ། ཀུན་བརྟགས་ནི་

འཁྩོར་བའི་ར་བར་མི་རུང་བས། སྐབས་འདིའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་འཁྩོར་བའི་ར་

བར་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞིང་། 

དེ་ལྟར་ན། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་

པ། །ཞེས་སྩོགས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་འཁྩོར་བའི་ར་བར་བཤད་པ་དང་།  དབུ་

མ་འཇུག་པ་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་སྐྩོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ཞེས་སྩོགས་

ཀིས་གང་ཟག་བདག་གི་འཛིན་འཁྩོར་བའི་ར་བར་བཤད་ཀང་། འཁྩོར་བའི་ར་བ་མི་

མཐུན་པ་གཉིས་ཡྩོད་པར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་ཡིད་མགུ་བའི་དྩོགས་སེལ་གི་ལན་གཞན་མ་རེད་ཀང་། གཞུང་ལུགས་རབ་

འབམས་སྨྲ་བའི་བདག་གི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པྩོའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་

འཛིན་ཡྩོད་པ། ཞེས་པའི་ཕུང་པྩོ་བདེན་འཛིན་གི་བླྩོ་ལ་ཀུན་བརྟགས་དང་ལན་སྐེས་

གཉིས་ཀ་ཡྩོད་པས། སྐྩོན་མེད་ཅེས་གསུངས་སྩོ། ། 

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལས་ཉན་རང་གིས་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པར་སྒྲུབ་པ།

རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པྩོ་ཞི་བ་ལས་ཀང་། ཉན་རང་གིས་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པར་གསུངས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཏེ། སྤྩོད་འཇུག་ཤེས་རབ་ལེའུར། བདེན་པ་མཐྩོང་བས་གྩོལ་འགྱུར་གི། །སྩོང་ཉིད་

མཐྩོང་བས་ཅི་ཞིག་བ། །ཞེས་པས་བསན་ཏེ་ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བདེན་བཞི་

མི་རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་ཟིན་གྩོམས་པས་འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་

བའི་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་གི། སྩོང་ཉིད་མཐྩོང་བས་ཅི་ཞིག་བ་

སེ་དགྩོས་པ་མེད་ཅིང་མི་རིགས་སྩོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་དུ་སྤྩོད་འཇུག་ལས། གང་ཕིར་

ལུང་ལས་ལམ་འདི་ནི། །མེད་པར་བང་ཆུབ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་ཉན་རང་དག་

བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ལ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་ཐལ། ལམ་འདི་མེད་པར་

བང་ཆུབ་གསུམ་པྩོ་གང་ཡང་ཐྩོབ་པ་མེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གང་དུ་གསུངས་ན་ཡུམ་གི་མདྩོ་ལས། དངྩོས་པྩོའི་འདུ་ཤེས་ཅན་ལ་ཐར་པ་མེད་པ་

དང་། དུས་གསུམ་གའི་རྒྱུན་ཞུགས་ནས་རང་རྒྱལ་གི་བར་རྣམས་ཤེར་ཕིན་འདི་ཉིད་

ལ་བརྟེན་ནས་ཐྩོབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་དྩོགས་སྩོང་འདི་ཡྩོད་དེ། འདིའི་

ཕྩོགས་སྔའི་གཙོ་བྩོ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་སེ་སྩོད་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀར་མི་བཞེད་པ་

མ་ཟད། སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པ་ལའང་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་མི་དགྩོས་པར་འདྩོད་པའི་ཉན་

ཐྩོས་སེ་པ་ཡིན་པ་དང་། ཞར་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྩོད་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀར་བཞེད་

ཀང་། དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པ་ལ་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་མི་དགྩོས་པར་འདྩོད་པའི་

ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་དག་ཀང་བཀག་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་སེ་སྩོད་

ཚད་མར་མི་འདྩོད་པས་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་པ་མ་འབེལ་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན་སྐྩོན་

མེད་དེ། སྤིར་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་པའི་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཐམས་ཅད་དང་པྩོ་ནས་

ཕི་རྒྩོལ་གིས་གྲུབ་མི་དགྩོས་ལ། འདིར་ཡང་དང་པྩོ་ནས་གྲུབ་པ་མིན་པས་མགྩོ་
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མཚུངས་ཀི་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི། 

སྤྩོད་འཇུག་ལས། 

གལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་མ་གྲུབ་ན། །

ཁྩོད་ཀི་ལུང་ནི་ཇི་ལྟར་གྲུབ། །

གང་ཕིར་གཉིས་ཀ་ལ་འདི་གྲུབ། །

ཞེས་ཉན་ཐྩོས་སེ་པ་ན་རེ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྩོད་བཀའ་དང་ཚད་མ་ཡིན་པར་

ངེད་ལ་མ་གྲུབ་པས། ཁྩོད་ཀིས་དེའི་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀྩོད་ནས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་སེ་

བསྒྲུབ་མི་ནུས་སྩོ་ཞེ་ན། འྩོ་ན། ཁྩོད་ལ་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་ཀང་བཀའ་ཡིན་པར་

ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅེས་དྲིས་པས། རང་ཅག་གཉིས་ཀ་ལ་བཀའ་ཡིན་པར་གྲུབ་བྩོ་ཞེ་ན། 

དེའི་ལན་དུ་སྤྩོད་འཇུག་ལས། དང་པྩོ་ཁྩོད་ལ་འདི་མ་གྲུབ། །རྐེན་གང་གིས་ནི་དེར་

ཡིད་ཆེས། །དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི་ཁྩོད་ལ་དང་

པྩོ་ཉིད་ནས་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་ཀང་བཀར་མ་གྲུབ་ལ། ལུང་དྩོན་རིགས་པས་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ཐབས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐེག་དམན་གི་ལུང་

ཚད་མར་གྲུབ་པ་དེ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྩོད་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

མདྩོར་ན། སྤྩོད་འཇུག་ལས་ཉན་རང་གིས་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པ་ལུང་དང་རིགས་

པ་གཉིས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྒྲུབ་སེ། དང་པྩོ། ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་ནི་སྤྩོད་འཇུག་ལས། 

གང་ཕིར་ལུང་ལས་ལམ་འདི་ནི། །མེད་པར་བང་ཆུབ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་ལུང་

གིས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནི་གྩོང་དུ་བརྩོད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། །གཉིས་པ། རིགས་པས་

བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ། དགེ་སྩོང་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམས་དག་བཅྩོམ་པ་ཉིད་དུ་བཞག་
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དཀའ་བ། མི་རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་རྟྩོགས་པའི་ལམ་ཙམ་གིས་དག་བཅྩོམ་པ་ཐྩོབ་ན་

ཧ་ཅང་ཐལ་བ། ཐར་པ་ཙམ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པས་ཀང་སྙྩོང་ཉིད་བསྩོམ་རིགས་པར་

གདམས་པ་དང་གསུམ་ལས།

དང་པྩོ་ནི། སྤྩོད་འཇུག་ལས། བསན་ར་དགེ་སྩོང་ཉིད་ཡིན་ན། །དགེ་སྩོང་ཉིད་

ཀང་དཀའ་བར་གནས། །སེམས་ནི་དམིགས་དང་བཅས་རྣམས་ཀིས། །མྱ་ངན་འདས་

པའང་དཀའ་བར་གནས། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི་བསན་པའི་ར་བ་ཉན་ཐྩོས་ཀི་དགེ་

སྩོང་དག་བཅྩོམ་པ་རྣམས་ཆྩོས་ཅན། དགེ་སྩོང་དག་བཅྩོམ་པ་ཉིད་དུའང་བཞག་པར་

དཀའ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བལ་བའི་ཕིར། ཁབ་སེ། 

སེམས་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ལམ་གིས་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པར་

དཀའ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ། མི་རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་རྟྩོགས་པའི་ལམ་ཙམ་གིས་དག་

བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། 

སྤྩོད་འཇུག་ལས།

ཉྩོན་མྩོངས་སངས་པས་གྩོལ་ན་དེའི། །

དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེར་འགྱུར་རྩོ། །

ཉྩོན་མྩོངས་མེད་ཀང་དེ་དག་ལ། །

ལས་ཀི་ནུས་པ་མཐྩོང་བ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི་མངྩོན་པ་ནས་བཤད་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་གྱུར་བ་རེ་

ཞིག་སངས་པ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་

རྟག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་རྟྩོགས་པའི་ལམ་ཙམ་གིས་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པའི་
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ཕིར། རྟགས་ཁས། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་གྱུར་བ་རེ་ཞིག་མེད་ཀང་

ལས་ཀི་དབང་གིས་ཡང་སྲིད་ཕི་མར་འཕེན་པའི་ནུས་པ་མཐྩོང་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ། ཐར་པ་ཙམ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པས་ཀང་སྙྩོང་ཉིད་བསྩོམ་རིགས་པར་

གདམས་པ་ནི། སྤྩོད་འཇུག་ལས། སྩོང་པ་ཉིད་དང་བལ་བའི་སེམས། །འགགས་པ་

སར་ཡང་སྐེ་འགྱུར་ཏེ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙྩོམས་འཇུག་བཞིན། །དེས་ན་སྩོང་ཉིད་

བསྩོམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་ཟད་དག་བཅྩོམ་པའི་

འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པས་ཀང་དགག་བ་ཕྲ་མྩོ་བཀག་པའི་སྩོང་ཉིད་བསྩོམ་པར་

བ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྩོང་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བལ་བའི་སེམས་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་

མངྩོན་གྱུར་བ་རེ་ཞིག་འགགས་ཀང་སར་ཡང་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་

སྙྩོམས་འཇུག་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་བཞིན་ནྩོ། །

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་འདྲ་བར་བསན་པའི་དགྩོས་པ།

སྔ་འགྱུར་རིང་མ་དང་། མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱུད། དཔལ་ས་སྐ་པ་རྣམས་ཀིས་

ཐེག་ཆེན་པ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་སྩོང་པ་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་དང་། 

ཉན་རང་རྣམས་ལ་མཐའ་དང་པྩོ་ཙམ་ཁེགས་པའི་སྩོང་པ་ཉི་ཚེ་ལས་རྟྩོགས་པ་མེད་པ་

ནི་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པྩོ་རྩོགས་པར་སྩོམ་པ་མེད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ལྟ་བ་ལ་མཆྩོག་དམན་གི་ཁད་པར་བཞེད་དྩོ། །

དགེ་ལྡན་རང་ལུགས་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལྟ་བ་ལ་མཆྩོག་དམན་གི་ཁད་པར་

མེད་ལ། ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པྩོ་བེད་པར་ནུས་མི་ནུས་ཀི་ཁད་པར་ནི། ལྟ་བ་རང་གི་

ངྩོ་བྩོ་མཆྩོག་དམན་གི་ཁད་པར་ལས་མིན་ཏེ། ཟིན་བེད་ཀི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡྩོད་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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མེད་ཀི་དབང་ལས་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེ་

ཆུང་གཉིས་ཀི་ངེས་དྩོན་གི་ལྟ་བ་འདྲ་བར་བསན་པ་འདིས། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ངེས་

ཤེས་གཉིས་དྲང་རྒྱུ་ཡྩོད་དེ། ངེས་པ་དང་པྩོ། སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞྩོག་འཁྩོར་བ་ལས་

གྩོལ་བ་ཙམ་ལ་ཡང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་དགྩོས་པའི་ངེས་པ་དྲངས་ནས། དེ་

རྟྩོགས་པ་ལ་འབད་པར་འགྱུར་བའྩོ། །ངེས་པ་གཉིས་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་

ལྟ་བའི་སྩོ་ནས་མི་འབེད་པར། གཙོ་བྩོ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་སྩོ་ནས་འབེད་པ་ལ་

ངེས་པ་སེམས་ཐག་པ་ནས་དྲངས་ནས། བང་སེམས་ཀི་སྤྩོད་པ་ལ་སྩོབ་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན་ཏེ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་པྩོ་ལས། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཞེད་པས་ཐེག་དམན་དང་

ཐེག་ཆེན་གཉིས་ཀའི་ངེས་དྩོན་གི་ལྟ་བ་འདྲ་བར་བསན་པ་འདི་ལ་ནི། རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་ངེས་པ་གཉིས་དྲང་རྒྱུ་ཡྩོད་དེ། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞྩོག  འཁྩོར་བ་ལས་

གྩོལ་བ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཡང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་མེད་

པའི་ཐབས་མེད་པར་ངེས་པ་དྲངས་ནས། ཐབས་དུ་མའི་སྩོ་ནས་འབད་པ་ཆེན་པྩོས་

ལྟ་བ་དྲི་མ་མེད་པ་དེ་ཅི་རེད་བེད་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་

འབེད་བེད་ཀི་ཁད་ཆྩོས་ནི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་བང་སེམས་ཀི་སྤྩོད་

པ་རླབས་ཆེ་བ་རྣམས་ཡིན་པ་ལ་ངེས་པ་གཏིང་ཐག་པ་ནས་འདྲྩོངས་ནས།  སྤྩོད་

ཕྩོགས་རྣམས་ལ་ལག་པར་ཡང་གདམས་པའི་མཐིལ་དུ་བཟུང་སེ། རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྩོམ་

པ་བཟུང་ནས་སྤྩོད་པ་ལ་སྩོབ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། གཞན་ཡང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་

འཛིན་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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པས། འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་བར་འདྩོད་པས་དེ་དག་སང་དགྩོས་པར་གསུངས་པས། 

ཉན་རང་ལའང་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་བསན་ཏེ། 

ཇི་སྐད་དུ། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། མྱང་འདས་ལ་དམིགས་

ནས་དེ་ལྟར་རྟྩོག་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་ལྟ་མིན་གི། ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པའི་ངས་མྱང་འདས་

འཐྩོབ་སྙམ་པ་དང་། དེ་འདྲ་བའི་ང་དེའི་བདག་གི་བར་མྱང་འདས་ནམ་ཞིག་ན་འགྱུར་

སྙམ་དུ་འཛིན་ན། དེ་འཇིག་ལྟ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་ཀིས་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པ་ལ་གེགས་

བེད་པར་གསུངས་ཏེ། འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་བར་འདྩོད་པས་དེ་སང་དགྩོས་པར་

གསུངས་པས། གང་ཟག་དང་ཆྩོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཉན་རང་ལ་ཡང་

ཡྩོད་པར་བསན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཞུང་འདིས་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པའི་ངས་མྱང་འདས་ཐྩོབ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ། ངར་

འཛིན་འཇིག་ལྟ་དང་། རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པའི་ང་དེའི་བདག་གི་བའི་མྱང་འདས་དེ་ནམ་

ཞིག་ན་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་སྙམ་དུ་འཛིན་པ། ང་ཡི་བར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ལྟ་བུར་

གསུངས་པས། གསུང་ཟིན་ལྟར་ན་འད་ིགཉིས་ཀ་ིདམིགས་ཡུལ་དགག་བའ་ིབདག་ལྟ་བུ་

ཞིག་མངྩོན་ཡང་། འཇིག་ལྟ་ཡིན་པས་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའ་ིབདག་ལ་དམིགས་དགྩོས་པའ་ི

ཕིར། འདིའ་ིདམིགས་ཡུལ་ཇ་ིལྟར་འཇྩོག་མིན་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། ། 

སེམས་ཙམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་འཇྩོག་ཚུལ།

དེ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གང་ཟག་ལྟ་བའི་སྩོ་ནས་མི་འཇྩོག་པར་སྤྩོད་ཕྩོགས་

ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཡྩོད་མེད་ཀིས་འཇྩོག་ལ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་

གང་ཟག་གི་ཁད་པར་ནི། དེ་ལས་བཟླྩོག་སེ་སྤྩོད་པའི་སྩོ་ནས་མི་འཇྩོག་པར་ལྟ་བ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཁས་ལེན་མི་ལེན་གིས་འཇྩོག་སེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཁས་ལེན་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་། ཆྩོས་བདག་ཁས་ལེན་

པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་

ཚད་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །

འྩོ་ན། ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་བེ་མདྩོ་གཉིས་ལ་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་དང་། ཐེག་དམན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་དབུ་སེམས་གཉིས་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ཞེས་ཅིའི་ཕིར་བརྩོད། དེ་དག་གིས་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྩོད་དང་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་ལས་གསུངས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་བུའི་དྩོགས་འདྲི་དང་ལན་ཞིག་ངེས་པར་འྩོང་དགྩོས་པ་ཡིན་

ཡང་རྣམ་ཀུན་ཡིན་ཤག་གིས་དྩོགས་པ་མེད་ཚོད་དུ་སང་། འདི་ལ་ཐྩོག་མར་ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་དཔྱད་

དགྩོས་ཏེ།དབུ་སེམས་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་། བེ་མདྩོ་

གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་ཅིའི་ཕིར་བརྩོད་ཅེ་ན། ཐེག་

པ་ཆེན་པྩོའི་སེ་སྩོད་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་བེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་

གཙོ་བྩོ་དབུ་སེམས་གཉིས་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཐེག་ཆེན་གྲུབ་

མཐའ་དང་། ཐེག་དམན་གི་སེ་སྩོད་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་བེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བའི་གང་ཟག་གཙོ་བྩོ་བེ་མདྩོ་གཉིས་ཡིན་པས། 

དེ་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་གཙོ་བྩོའི་མིང་གིས་

བཏགས་པའམ་ཕལ་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པས། དབུ་སེམས་གང་རུང་གི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་། བེ་མདྩོ་གང་རུང་གི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ལ་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཞེས་ཁབ་པ་བརྩོད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ།  ཆྩོས་

ཀི་བདག་མེད་ཁས་ལེན་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ལ། སེམས་

ཙམ་པ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་བཅས་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ལ་གཉིས་ཏེ། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་དང་། གཟུགས་

སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ། གཟུང་འཛིན་རས་

གཞན་གིས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ནི། མདྩོ་སེ་དགྩོངས་འགེལ་གི་

བམས་ཞུས་ལེའུ་ལས། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤྩོད་ཡུལ་གཟུགས་ཅན་

གང་ལགས་པ་དེ་སེམས་ལས་ཐ་དད་པ་ཞེས་བགིའམ། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བགི། 

བམས་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས། དེ་ལ་

གཅིག་ནི་མེད་པས་ཀང་། །གཉིས་ཀའང་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །དེ་ཕིར་གཉིས་

སྩོང་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེ་ཡིའང་དེ་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་དང་། ཡང་རྣམ་འགེལ་ལས། 

གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ལས། །མཚན་ཉིད་གཞན་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །དེས་ན་

མཚན་ཉིད་སྩོང་པའི་ཕིར། །རང་བཞིན་མེད་པ་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅེས་སྩོགས་ཀི་

བསན་ཏྩོ། །

གཉིས་པ། གཟུགས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་། ཁད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ནི། སེམས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཙམ་པའི་གཞུང་མང་པྩོར་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་

དང་། དེ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་གསུངས་པ་མ་གཏྩོགས། ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་གཞན་མ་གསུངས་ཀང་། 

རེ་བླ་མས་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར། མདྩོ་སེ་དགྩོངས་འགེལ་དང་། 

བང་ས་དང་། བསྡུ་བ་དང་། ཐེག་བསྡུས་བཅས་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས། གཟུགས་

སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་། ཁད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་གསལ་བར་མཛད་པ་ནི། རེ་བླ་མར་གངས་ཅན་

ཤིང་རྟའི་སྲྩོལ་འབེད་དུ་མཚན་གསྩོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་ཡྩོད་པ་ལས་ཕྩོགས་

གཅིག་ཡིན་ལ། བྩོད་སྔ་མ་དག་གིས་སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

ཀི་དགག་བའི་ཀུན་བརྟགས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ཁྩོ་ན་ལ་བཞག་པས། 

ཡུམ་གི་མདྩོའི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བ་ན་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞིག་སྨྲ་དགྩོས་པ་བྱུང་སེ། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ཡུམ་གི་མདྩོ་ལས་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་འགྩོག་པ་ཐེག་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་

དགྩོངས་འགེལ་གི་ཀུན་བརྟགས་འགྩོག་ཚུལ་འདི་མི་ཤེས་ན། གཟུང་འཛིན་རས་

གཞན་གི་ཀུན་བརྟགས་ཁྩོ་ན་ལ་བཤད་པས། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པ་དག་གི་ལུགས་ལ་

ཡང་ཆེས་མི་རིགས་པ་དུ་མ་ཞིག་སྨྲ་དགྩོས་ལ། རྟག་མི་རྟག་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ལ་

གང་དུ་ཡང་གཟུང་ས་མེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་ལུགས་འདིས་བཤད་པ་ཤིན་

ཏུ་དཀའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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སེམས་ཙམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པས་སྒྲུབ་ཚུལ། 

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིས་

ཏེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྩོང་གི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དང་། 

གཟུགས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པྩོ། གཟུང་

འཛིན་གཉིས་སྩོང་གི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྔ་སེ། ཐྩོགས་མེད་

ཀིས་ཐེག་བསྡུས་སུ་རྨི་ལམ་དང་གཟུགས་བརན་གི་རིགས་པ། དབིག་གཉེན་གིས་ཉི་

ཤུ་པར་རྡུལ་ཆ་མེད་འགྩོག་པའི་རིགས་པ། ཕྩོགས་གང་གིས་རྡུལ་འདུས་པ་དང་ཕྲ་

རབ་གཟུང་དྩོན་ཡིན་པ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ། ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་

མཚན་ཉིད་སྐེས་ལ་འདྲ་བ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ། ཆྩོས་ཀི་གགས་པས་ལན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཀི་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དང་ལྔའྩོ། །འདི་དག་གི་དྩོན་རྒྱས་པར་གྩོང་དུ་ཕི་

དྩོན་འགྩོག་པའི་རིགས་པའི་སྐབས་སུ་བརྩོད་ཟིན་པས་འདིར་སར་ཡང་མ་བིས་སྩོ། །

གཉིས་པ། གཟུགས་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པ། རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལ་བཞི་

སེ། དགྩོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་མིང་བརྡས་བཞག་པའི་རིགས་པ། བང་ས་

ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་གསུམ། བསྡུ་བ་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་གསུམ། 

ཐེག་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་གསུམ་སེ་བཞི་ཡིན་ལ། 

དང་པྩོ་ནི། དགྩོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་མིང་བརྡས་བཞག་པའི་རིགས་

པ་ནི། མདྩོ་སེ་དགྩོངས་འགེལ་ལས། དེ་ལ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་
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པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པའྩོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འདི་ལྟར་དེ་ནི་མིང་དང་བརྡས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་གི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་དེ་ནི་མཚན་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའྩོ། །ཞེས་གཟུགས་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁད་པར་ལ་ཀུན་

བརྟགས་པ་མིང་དང་བརྡས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེ་ལྟར་ན། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར། དགྩོངས་འགེལ་ལས། གཞན་

དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སྩོང་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་མ་གསུངས་པ་རྟྩོགས་པར་བ་

བའི་ཕིར་བང་ས་དང་། བསྡུ་བ་ལས་རིགས་པ་གསུམ་གསུམ་གསུངས་ཤིང་། ཞེས་

དགྩོངས་འགེལ་ལས་གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སྩོང་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་མ་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ། དེའི་དྩོན་དགྩོངས་འགེལ་ལས་གཞན་

དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སྩོང་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གཏན་མ་གསུངས་ཞེས་པའི་

དྩོན་མིན་གི། བང་ས་དང་བསྡུ་བ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་པ་རྒྱས་པར་མ་

གསུངས་ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

གཉིས་པ། བང་ས་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་གསུམ་ནི། དང་པྩོ། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་

ཆྩོས་ཅན། ཁེད་མཐྩོང་ཙམ་ཉིད་ནས་བུམ་པའྩོ་སྙམ་པའི་བླྩོ་ངང་གིས་སྐེ་བར་ཐལ། 

ཁྩོད་བུམ་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་ཡི་ཡུལ་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། 

གཉིས་པ། བརྒྱ་བིན་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ། དབང་པྩོ་དང་གྩོང་

འཇྩོམས་ལ་སྩོགས་པའི་མིང་དུ་མའི་ཡུལ་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་
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པ་དང་། 

གསུམ་པ། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་འདྩོགས་པ་སྒ་

རྟྩོག་ལ་རག་མ་ལས་པར་ཐལ། ཁྩོད་མིང་བརྡའི་ཡུལ་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །

གསུམ་པ། བསྡུ་བ་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་གསུམ་ནི། དང་པྩོ། བརྒྱ་བིན་

ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་རྒྱུད་དུ་མར་ཐལ། དབང་པྩོ་དང་གྩོང་འཇྩོམས་ལ་སྩོགས་པའི་

མིང་དུ་མའི་ཡུལ་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། གཉིས་པ། ལྟྩོ་

ལྡིར་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་མ་བཏགས་པའི་སྔ་རྩོལ་དུ་མེད་

པར་ཐལ། ཁྩོད་བུམ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་དང་། གསུམ་པ། ལྟྩོ་ལྡིར་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་མཐྩོང་ཙམ་ཉིད་ནས་བུམ་པའྩོ་

སྙམ་པའི་བླྩོ་སྐེ་བར་ཐལ། ཁྩོད་བུམ་པ་ཞེས་པའི་བརྡའི་ཡུལ་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པའི་ཕིར། ཞེས་སྩོ། །

བཞི་པ། ཐེག་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་གསུམ་ནི། ཐེག་བསྡུས་ལས། 

མིང་གི་སྔ་རྩོལ་བླྩོ་མེད་ཕིར། །མང་བའི་ཕིར་དང་མ་ངེས་ཕིར། །དེ་ཡི་བདག་ཉིད་

བདག་མང་དང་། །བདག་འདྲེས་འགལ་བས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བདག་ཉིད་

འགལ་བའི་རིགས་པ་དང་། བདག་མང་འགལ་བའི་རིགས་པ་དང་། བདག་འདྲེས་

འགལ་བའི་རིགས་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ། བདག་ཉིད་འགལ་བའི་རིགས་པ་ནི། 

ལྟྩོ་ལྡིར་བ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་མ་བཏགས་པའི་སྔ་རྩོལ་ནས་

ཁྩོད་ལ་བུམ་པའྩོ་སྙམ་པའི་བླྩོ་སྐེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྩོད་བུམ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་
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འདྩོགས་པའི་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། 

གཉིས་པ། བདག་མང་འགལ་བའི་རིགས་པ་ནི། བརྒྱ་བིན་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་

རྒྱུད་དུ་མ་ཉིད་དུ་ཐལ། དབང་པྩོ་དང་གྩོང་འཇྩོམས་ལ་སྩོགས་པའི་མིང་དུ་མའི་ཡུལ་

དུ་དངྩོས་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། གསུམ་པ། བདག་འདྲེས་འགལ་

བའི་རིགས་པ་ནི། ཕྩོགས་བཞིའི་ཉེར་སས་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུད་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཉེར་སས་ཞེས་པའི་མིང་གཅིག་གི་ཡུལ་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའྩོ། །དེས་ན། བསྡུ་བ་དང་། བང་ས་དང་། ཐེག་བསྡུས་ལས་རིགས་པ་གསུམ་

གསུམ་སེ་རིགས་པ་དགུར་གསུངས་པ་ནི། བསྡུ་བའི་རིགས་པ་གསུམ་པ་དང་། བང་

སའི་རིགས་པ་གཉིས་པ། ཐེག་བསྡུས་ཀི་རིགས་པ་གསུམ་པ། ཕན་ཚུན་ཅུང་མི་འདྲ་

བ་ཙམ་ལས་གཞན་རྣམས་འདྲའྩོ། །འདི་དག་ནི་འགེལ་པ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ཏེ་

རང་གི་གྩོ་ཚོད་བཞིན་གྩོ་བདེའི་ངག་གིས་སྦྱྩོར་ངག་ཏུ་བཀྩོད་པ་ཡིན་པས་མཁེན་

ལྡན་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་པར་འཚལ།

གཉིས་སྩོང་གི་ཆྩོས་ཉིད་མེད་དགག་ཡིན་མིན་གི་དྩོགས་སྩོང་།

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྩོང་པའི་ཆྩོས་ཀི་

བདག་མེད་ཀི་ཡྩོངས་གྲུབ། དགག་བ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་བཀག་ཙམ་གི་མེད་

དགག་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་

འཕངས་པའི་མ་ཡིན་དགག་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་

སྩོང་པ་སྒྲུབ་པའི་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་རྟགས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་

སྒྲུབ་པ་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ན་རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པའི་དྩོན་མ་
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ཚང་བར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དགྩོངས་འགེལ་དང་། དྲང་ངེས་ལ་སྩོགས་པའི་

གཞུང་མང་པྩོར་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡྩོངས་གྲུབ་མེད་དགག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་

འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། སེ་བདུན་ཡིད་ཀི་མུན་

སེལ་དུ། རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་ལྟར་

ཡང་མི་འཐད་པ་མེད་ལ།  ཞེས་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ། 

ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་མིན་པ་དང་། རས་

གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པ་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

ཡུལ་ལྔ་པྩོ་དེ་ཉིད་དྩོན་སྨྲ་གཉིས་ཀིས་ཕི་དྩོན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང་། རྣམ་རིག་པས་

ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རས་གཅིག་ཏུ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་པས། ཞེས་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་གཟུང་

འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་ལ།

 ཊིཀ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཀང་། ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་

འདིས། སྔྩོན་པྩོ་དང་སྔྩོ་སང་དབང་ཤེས་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་

ལྟར་ན། རྟགས་འདི་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུན་གྩོམས་པ་ལས་སྐེས་པའི་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀི་འཛིན་སངས་ལ། དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་

འཛིན་པར་ཡྩོད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། ཞེས་རྩོད་པ་བཀྩོད་ནས་དེའི་ལན་དུ། 

དེ་ཉིད་ལས། དེས་ན། རེས་དཔག་ལ་དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཛིན་

སངས་ཡྩོད་ན། རེས་དཔག་དེའི་རྒྱུན་གྩོམས་པར་བས་པ་ལས་སྐེས་པའི་འཕགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལའང་འཛིན་སངས་དེ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་ཏེ། སྦྱྩོར་ལམ་ལ་རྟྩོག་པའི་འཛིན་
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སངས་ཡྩོད་ཀང་མཐྩོང་ལམ་ལ་ཡྩོད་མི་དགྩོས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་ལན་ཅིག་དམིགས་

ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པས། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་

རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཛིན་སངས་ཡྩོད་

ནའང། དེའི་རྒྱུན་གྩོམས་པ་ལས་སྐེས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་དེ་འདྲའི་འཛིན་

སངས་མི་དགྩོས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཀང་། ཚིག་ཟིན་ལྟར་འཐད་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་

བས་འདིའི་དྩོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། རང་ལུགས་གཞུང་འདིའི་དྩོན་ནི། ཁ་ཅིག  ལན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་

སང་བ་མེད་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུན་གྩོམས་པ་ལས་སྐེས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་

དེ་སང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁབ་སེ། སྤིར་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་ལ་གཟུང་

འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་སང་བ་མེད་ཀང་། གལ་ཏེ་རེས་དཔག་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་

གཅིག་ཏུ་སང་ཡང་དེའི་རྒྱུན་གྩོམས་པ་ལས་སྐེས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལ་སང་

དགྩོས་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། དཔེར་ན། བདག་མེད་ཀི་དྩོན་སྤི་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་བརྩོད་

པའི་དྩོན་དུ་འགེལ་ཆྩོག་སྙམ་ཀང་། མཐར་ཐུག་གི་དགྩོངས་པ་གང་ཡིན་ད་དུང་ཐག་

གཅྩོད་མི་ནུས་སྩོ། །

འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས། ལང་སྐ་རྩོལ་པའི་རྡྩོ་རེས་ཀང་། སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། 

ལང་སྐ་གྲུབ་མཐའ་ལས། གལ་ཏེ་ཁྩོ་ན་རེ། རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མེད་དགག་
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ཁྩོ་ན་འཛིན་པས་ཁབ་པར་བཞེད་དེ། ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་མེད་དགག་འཛིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀང་། སྤིར་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་དགྩོས་

སྩོ། །ཞེས་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་

དགག་ཏུ་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ལང་སྐ་གྲུབ་མཐའ་ལས། རང་གིས་ཀང་ལན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་སྔྩོ་སྩོགས་རང་འཛིན་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྲུབ་

པར་སྨྲས་པ་དང་དངྩོས་སུ་འགལ་ལྩོ། །ཞེས་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་

གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར།དྩོགས་པ་གཞན་ཡང་། 

གཟུང་འཛིན་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེས་པ་ན། རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་

ན། གཟུགས་སྩོགས་རྣམ་རིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཚེ་རེས་

དཔག་གཉིས་པ་ཞིག་སྐེས་པ་ཡང་མ་གསུངས་པས། བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་

དཔག་དེ་ཉིད་ཀིས་རྟྩོགས་དགྩོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། བསྒྲུབ་བ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

གིས་སྩོང་པ་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་ཐལ་ལྩོ། །དེའི་ཚེ་གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་རྟྩོགས་

པ་མིན་ན། རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་ན། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། གལ་ཏེ་འདི་ཡིད་ཤེས་རྟྩོག་པ་ལ་ལྟྩོས་

པའི་གཟུང་འཛིན་ཁེགས་པ་ཡིན་ལ། བག་ཆགས་བརྟན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟྩོག་མེད་

ཀི་ཤེས་པ་ལ་ལྟྩོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རིགས་པས་ཁེགས་པ་མིན་པས། རྣམ་རིག་
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ཙམ་ལ་འཇུག་པ་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ་འདི་ལྟར་སྔྩོན་པྩོ་གཟུང་བ་དྩོན་

གཞན་དུ་འཛིན་པའི་རྟྩོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པར་རང་མཚན་གིས་ཡྩོད་པ་རིགས་

པས་ཁེགས་ན། 

སྔྩོན་པྩོ་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་སང་བའི་སྔྩོ་འཛིན་དེ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྲུབ་

སེ། དེ་སང་བ་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སང་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་གྲུབ་ན་སྔྩོན་པྩོ་

དེ་རང་སང་བའི་ཤེས་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་པ་འགྲུབ་བྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས། ཁ་ཅིག གཟུགས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྩོང་པ་རྟྩོགས་པ་ན། རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པར་འདྩོད་

མྩོད། བདག་ནི་དེ་ལྟར་མི་འདྩོད་དེ། ལུང་དེའི་གྩོང་དུ་གཟུགས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁད་

པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པ་བང་ས་

དང་། བསྡུ་བ་དང་། ཐེག་བསྡུས་ལས་རིགས་པ་གསུམ་གསུམ་གིས་སྒྲུབ་ཚུལ་

གསུངས་པ་དེ་ལ། རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་འཇུག་ཚུལ་མི་ཚང་བར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་མེད་དེ། 

རིགས་པ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་བཞིན་རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་

དྩོན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་ཅེས་པ་ལ་སྒ་ཡངས་དྩོག་གཉིས་ལས། སྒ་

ཡངས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བའི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ་ལ་

འཇུག་པས། རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པར་བརྩོད་ལ། 

དེ་ལྟར་ན། གཟུགས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁད་པར་ལ་ཀུན་བརྟགས་པ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པ་རྟྩོགས་པ་ན། རྟྩོག་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟྩོས་པའི་རྣམ་

རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གི་སྩོང་པ་རྟྩོགས་པ་ན། རྟྩོག་
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མེད་དབང་ཤེས་ལ་ལྟྩོས་པའི་རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པའྩོ། །

སྒ་དྩོག་པའི་དབང་དུ་བས་ན། རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་ཅེས་པ་གཟུགས་

སྩོགས་རྣམ་རིག་པའི་བདག་ཉིད་དམ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་རྟྩོགས་

པ་ན། རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་པས། གཟུགས་སྩོགས་ངྩོ་བྩོ་དང་ཁད་པར་ལ་

ཀུན་བརྟགས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་གི་སྩོང་པ་རྟྩོགས་ཀང་། གཟུགས་སྩོགས་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་

མ་རྟྩོགས་ན་རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པའི་དྩོན་མ་ཚང་ངྩོ་། ། 

འྩོ་ན། གཟུགས་སྩོགས་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ། ལྩོག་གྱུར་དང་མངྩོན་

གྱུར་གང་ཡིན། དང་པྩོ་ལྟར་ན། རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགྩོས་ཤིང་རྟགས་ཀང་རས་གཞན་

གིས་སྩོང་པ་སྒྲུབ་པའི་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ལ་སྩོགས་པ་ལས་ལྩོགས་

སུ་མེད་པས། དེ་དག་གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པར་ཐལ་

ལྩོ། །གལ་ཏེ་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྩོང་པ་ལྩོག་གྱུར་

དང་། གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་པའི་ཁད་པར་འབེད་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་

ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་རས་

གཞན་འགྩོག་པའི་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ལ་སྩོགས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྩོང་པ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེད་ལ། དེ་འདྲའི་རེས་

དཔག་དེས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་བཀྩོད་པ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་རང་སྩོབས་ཀིས། གཟུང་

འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་རྟྩོགས་པའི་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པར་འགྱུར་བས་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་སྩོང་ཉིད་ཡྩོད་པ་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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སྤིར་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྩོང་པ་སྒྲུབ་པའི་ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་

ཀི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྩོང་

པའི་ཡྩོངས་གྲུབ་ཀང་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་གདྩོན་མི་ཟ་བར་འདྩོད་དགྩོས་སྩོ། །དེས་ན། 

གཞུང་དེ་དག་གི་དྩོན་ནི། ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་རས་

གཅིག་ཏུ་དངྩོས་སུ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཡང་། རྟགས་དེས་གཟུང་འཛིན་རས་གཅིག་ཏུ་

དྩོན་ལ་སྒྲུབ་པར་དགྩོངས་ནས། ལན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་

རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

རང་ལུགས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྩོང་པའི་ཡྩོངས་གྲུབ་མ་ཡིན་དགག་

ཏུ་འདྩོད་པ་ནི་ཆེས་མི་འཐད་དེ། ལུང་རིགས་དུ་མ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། མདྩོ་སེ་

དགྩོངས་འགེལ་ལས། དྩོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ནམ་

མཁའ་ནི་གཟུགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་

སྩོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་དྩོན་དམ་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་དེ་ལས་ཆྩོས་བདག་མེད་

པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་ཐམས་ཅད་དུ་སྩོང་བ་གཅིག་བལྟ་བར་བ་སེ། ཞེས་ནམ་མཁའ་

ནི་བར་གི་ཐྩོགས་རེག་བཀག་ཙམ་ལ་འཇྩོག་པ་བཞིན། བདག་མེད་པའི་སྩོང་པ་

ཡྩོངས་གྲུབ་ཀང་། ཆྩོས་ཅན་དགག་བ་ཆྩོས་བདག་གི་ངྩོ་བྩོར་གྲུབ་པ་བཀག་ཙམ་གི་

མེད་དགག་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡྩོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇྩོག་པར་གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་དགྩོངས་འགེལ་ལས། དྩོན་དམ་པ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་

པ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དྩོན་དམ་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་

བའྩོ། །ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཆྩོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སེ་ཆྩོས་བདག་མེད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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པ་དེ་ཙམ་གིས་ཆ་ནས་བཞག་པ་ནི། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་དྩོན་དམ་པའམ་སྩོང་པ་ཉིད་ཡིན་

པར་གསུངས་པ་དང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས་ཀང་། ཆྩོས་ཅན་འདུས་

བས་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་སྤྩོས་པ་མེད་དགག་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་

མེད་ཀི་ཡྩོངས་གྲུབ་འཇྩོག་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་

གཞུང་མང་པྩོ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རྩོ། །

རང་རྒྱུད་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ངྩོས་འཛིན་དང་དྩོགས་སྩོང་།

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པའི་ཚུལ་ནི། ཆྩོས་

རྣམས་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྩོད་ལུགས་ཀི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ནི། དགག་བ་ཆྩོས་བདག་ཏུ་གྲུབ་

པའི་ཚད་དང་། དེ་ལྟར་དུ་མེད་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ཡིན་ཏེ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་

མཛད་པའི་དབུ་མ་སང་བ་ལས། དེའི་ཕིར་དེ་དག་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་དངྩོས་

པྩོ་རྫུན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཐམས་ཅད་ནི། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནའྩོ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པས་

ཆྩོས་རྣམས་བླྩོ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡྩོད་པ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་ཚུལ་

དངྩོས་སུ་བསན་ནས། དེའི་བཟླྩོག་ཕྩོགས་ཀི་ཡྩོད་པ་ནི་དྩོན་དམ་དུ་ཡྩོད་ཚུལ་དང་། 

དེས་སྩོང་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་གསལ་བར་བསན་ཏེ། 

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གཞན་

ལས་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གསལ་བར་མི་འབྱུང་ལ། དབུ་མ་སང་བ་ལས་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་

ཡྩོད་ཚུལ་བཤད་པའི་བཟླྩོག་ཕྩོགས་ཀི་ཡྩོད་པ་ནི་དྩོན་དམ་པར་རམ་བདེན་ཡྩོད་དུ་

ཤེས་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་བླྩོ་གནྩོད་མེད་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ནི།  དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་

པར་འཇྩོག་པའི་ཤེས་པ་གནྩོད་མེད་ནི། སང་ཡུལ་ལམ་ཞེན་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་དྩོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་ལ་འདྩོད་ལ། ཞེས་རྟྩོག་མེད་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་

པའི་ཤེས་པ་གནྩོད་མེད་ནི། རང་གི་སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

སང་བའི་ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་།  རྟྩོག་པའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་གནྩོད་མེད་ནི། 

རང་གི་ཞེན་ཡུལ་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་བླྩོ་ཞིག་ལ་

འདྩོད་དྩོ། །

མདྩོར་ན། རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ལ་ཚད་མས་གནྩོད་པ་མེད་པའི་བླྩོ་ཞིག་

ལ་ཤེས་པ་གནྩོད་མེད་དུ་འཇྩོག་པ་ནི་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་མཐུན་ནྩོ། །དྩོགས་སྩོང་ནི། 

གངས་རི་སྔྩོན་པྩོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། བླྩོ་གནྩོད་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། 

རང་གིི་སང་ཡུལ་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། རང་གི་སང་ཡུལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ། རང་

གི་སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞེས་

སྦྱྩོར་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེས་ན། རང་གི་སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་སང་བའི་ཆ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ། རྟྩོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གནྩོད་མེད་ཀི་དྩོན་དུ་འཇྩོག་

པའྩོ། །འྩོ་ན། དབུ་མ་སང་བ་ལས་གཞན་པའི་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གཞན་

ནས་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གསལ་བར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།

 དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གཞན་

ལས་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གསལ་བར་མི་འབྱུང་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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མི་ནུས་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོས་མཛད་པའི་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ལས། ཇི་

ལྟར་སང་བ་འདི་ཁྩོ་ན། །ཀུན་རྩོབ་གཞན་ནི་ཅིག་ཤྩོས་སྩོ། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟར་སང་

བཞིན་ངྩོ་བྩོའི་ཕིར། །འདི་ལ་དཔྱད་པ་མི་འཇུག་གྩོ །ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་གཉིས་

ཀིས་རང་རྒྱུད་པའི་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས། དེས་ན། བླྩོ་ལ་སང་

བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་སྩོད་ལུགས་ཀི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་

དྩོན་དམ་དཔྱྩོད་བེད་ཀི་རྟགས་ཀི་དགག་བ་ཡིན་པར། རེ་ཡབ་སྲས་ཀིས་བཤད་པ་

འདི་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་གི་དགྩོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་སང་བ་འདི་ཁྩོ་

ན། །ཀུན་རྩོབ་གཞན་ནི་ཅིག་ཤྩོས་སྩོ། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟ་སང་བཞིན་ངྩོ་བྩོའི་

ཕིར། །འདི་ལ་དཔྱད་པ་མི་འཇུག་གྩོ།ཞེས་སྩོགས་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ལས་ཆེས་

གསལ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རེ་བཙུན་ཤེས་རབ་

དབང་པྩོས་ཀང་། རེ་དྲུང་དབུ་མར་དེ་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་

དེ། དབུ་མ་སང་བའི་གཞུང་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གསལ་བར་བྱུང་

བ་ལྟར། རང་རྒྱུད་པའི་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་གཞུང་གཞན་ལས་མ་འབྱུང་བའི་དྩོན་ཡིན་ཏེ། 

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་དགག་བའི་ངྩོས་འཛིན་དང་དེས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

མཐྩོང་བ་ལ་སྒིབ་ཚུལ། ཡུལ་གི་དགག་བའི་ངྩོས་འཛིན་དང་དགག་བ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་

སང་བའི་ཚུལ། དེ་ལས་བཟླྩོག་སེ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་ཚུལ་དབུ་སང་བའི་གཞུང་དུ་

གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ར་འགེལ་སྩོགས་རང་རྒྱུད་པའི་

གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གཞན་ལས་མ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དེ་ལྟར་ན། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ལས། ཇི་ལྟར་སང་བ་འདི་ཁྩོ་ན། །ཀུན་རྩོབ་

གཞན་ནི་ཅིག་ཤྩོས་སྩོ། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདིའི་དྩོན་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་ཇི་ལྟར་སང་

བའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡྩོད་པ་འདི་ཁྩོ་ན་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པའི་དྩོན་དང་། དེ་

ལས་གཞན་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡྩོད་

པ་དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པའི་དྩོན་དུ་བསན་པར་ཐལ། གཞུང་འདི་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་

གི་གཞུང་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྐབས་འདིའི་ཀུན་རྩོབ་ཐ་སྙད་དུ་

ཡྩོད་པའི་དྩོན་དང་། དྩོན་དམ་དགག་བའི་དྩོན་དམ་ལ་བེད་རིགས་པར་ཐལ་

ལྩོ། །འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། སྐབས་འདིའི་དྩོན་དམ་ནི་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་དྩོན་དམ་

བདེན་པ་དང་། ཀུན་རྩོབ་ཀང་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ལ་

འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གཞུང་འདི་བདེན་གཉིས་ངྩོས་འཛིན་གི་གཞུང་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ།

 བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་སང་བ་འདི་ཁྩོ་ན། །ཀུན་རྩོབ་གཞན་ནི་

ཅིག་ཤྩོས་ཡིན། །དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གྩོ། ཞེས་ཀུན་རྩོབ་

ལས་གཞན་པ་ཅིག་ཤྩོས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་དྩོན་དམ་བདེན་པར་གསུངས་

པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར།  ཞི་བ་འཚོའི་བདེན་གཉིས་དཀའ་འགེལ་ལས་ཀང་། ཀུན་

རྩོབ་སྨྲྩོས་པ་ནི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་སེ་ཚིག་ཐ་མ་ཁྩོང་ནས་དབྱུང་བའི་ཕིར་

རྩོ། །གཞན་ཞེས་བ་བ་ནི་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལས་གཞན་པའྩོ། །དེའི་ཕིར་འདི་ནི་རིགས་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཉིད་ནི་དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པའྩོ་ཞེས་བསན་ཏྩོ། །

ཞེས་ཀུན་རྩོབ་ཅེས་པ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  310  

བཞེད་པས། གཞུང་འདི་བདེན་གཉིས་ངྩོས་འཛིན་གི་གཞུང་དུ་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ། གཞུང་འདི་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་ལ་སྦྱྩོར་བའི་

ཚེ་བདེན་གཉིས་ངྩོས་འཛིན་དང་། བདེན་གཉིས་ངྩོས་འཛིན་ལ་སྦྱྩོར་བའི་ཚེ་དགག་

བ་ངྩོས་འཛིན་གི་གཞུང་དུ་འགེལ་བ་མི་རིགས་ཀང་། སྤིར་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་

དང་། བདེན་གཉིས་ངྩོས་འཛིན་གཉིས་ཀའི་གཞུང་དུ་འགེལ་ཆྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན། ར་ཤེའི་རབ་བེད་ཉེར་གཅིག་པ་ལས། འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ནི། །ཀུན་

ཏུ་རྟྩོག་ལས་བྱུང་བ་སེ། །

ཞེས་སྩོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་འདི་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་། ལེགས་ལྡན་

གཉིས་ཀིས་དུག་གསུམ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་བདེན་པར་ཡྩོད་ཅེས་སྨྲ་བའི་ཕྩོགས་སྔའི་

གཞུང་དུ་བཀལ་ལ། ཟླ་བས་དུག་གསུམ་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པར་སྨྲ་བའི་ཕྩོགས་སྔ་

ཁྩོང་ནས་བཏྩོན་ཏེ། དེ་འགྩོག་བེད་ཀི་རང་གཞུང་དུ་བཀལ་ཀང་དེ་དག་ཕན་ཚུན་

གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་གཅིག་འགྩོག་མི་ནུས་པ་ལྟ་བུའྩོ། །དེས་ན། གཞུང་ཚིག་གཅིག་

ཉིད་ལའང་གཞུང་དྩོན་དང་མཐུན་པའི་མཁས་པའི་འགེལ་ཚུལ་ནམ་མཁའི་མཐྩོངས་

ལྟར་ཡངས་པ་ཡིན་པས། གཞུང་འདི་བདེན་གཉིས་ངྩོས་འཛིན་དང་། དགག་བ་ངྩོས་

འཛིན་གཉིས་ཀའི་གཞུང་དུ་འགེལ་ཚུལ་ཡྩོད་དྩོ། །

རང་རྒྱུད་པས་འདྩོད་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་ཀུན་ལན་གཉིས་སུ་ཕེ་བ།

རང་རྒྱུད་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ། ཀུན་བརྟགས་ཀིས་

ཁབ་པ་ཡྩོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། རིགས་པ་དེ་དག་

གི་གནད་ཀིས་རང་རྒྱུད་པས་བཤད་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལན་སྐེས་སུ་འདྩོད་
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པ་ཡང་ཀུན་བརྟགས་སུ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཁ་ཅིག་ཀུན་བརྟགས་

ཀིས་ཁབ་པར་འདྩོད་ལ། ཡང་ཁ་ཅིག ཀུན་བརྟགས་མིན་ཡང་རང་རྒྱུད་པས་ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་མིན་བཞིན་དུ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་ཀུན་བརྟགས་པ་ཡིན་ཟེར་བ་

སྩོགས་སྙིང་པྩོ་མེད་པའི་བཤད་པ་བེད་དྩོ། །

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་དྲང་ངེས་དཀའ་འགེལ་ལས། མྱུ་གུ་

རང་ལས་རས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ལས་དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ། རང་རྒྱུད་པ་

རྣམས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལན་སྐེས་སུ་འདྩོད་ཀང་ཀུན་བརྟགས་ཁྩོ་ན་ཡིན་

ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་བླྩོ་ལན་སྐེས་ལ་ས་མྱུག་རས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རྩོ། །ཞེས་འཇིག་རྟེན་ལན་སྐེས་ཀི་བླྩོ་ལ་ས་མྱུག་རས་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་མེད་པར་

བཤད་པའི་རིགས་པ་དེ་དག་གི་གནད་ཀིས། མྱུ་གུ་རང་ལས་རས་གཞན་པའི་རྒྱུ་

ལས་དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བ་འཛིན་པ་ཡང་ཀུན་བརྟགས་སུ་བཤད་དྩོ། །དེ་ཡང་ཐལ་

འགྱུར་བས་ཀུན་བརྟགས་དང་། རང་རྒྱུད་པས་ལན་སྐེས་སུ་འདྩོད་པའི་ཁད་པར་ནི། 

རས་གྲུབ་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་མི་འདྩོད་ཀི་ཁད་པར་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་

མྩོ། ། 

རང་ལུགས་ནི་ཆྩོས་རྣམས་རང་རྒྱུད་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་སང་

བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ནི། རང་

རྒྱུད་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལན་སྐེས་སུ་འདྩོད་པ་ཡིན་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་བས་

ལྟར་ན་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ཐ་སྙད་དུ་

ཡང་མེད་པས། ཆྩོས་རྣམས་དེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་
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པར་འཛིན་པ་ནི་གྲུབ་མཐས་བླྩོ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། 

གཉལ་སྩོན་དཀའ་འགེལ་ལས། རིགས་པ་དེ་དག་གི་གནད་ཀིས་ཞེས་སྩོགས་ཀི་

དྩོན་ནི། ཆྩོས་དེ་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་སང་བའི་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ངྩོ་བྩོའི་

སྩོ་ནས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་དེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ཏེ། དེ་

འདྲའི་བླྩོ་དེ་གྲུབ་མཐས་བླྩོ་བསྒྱུར་བ་ཁྩོ་ན་ལ་ཡྩོད་ཀི། གྲུབ་མཐའ་མ་ཤེས་པའི་བ་དང་

རི་དགས་སྩོགས་ལ་མེད་པའི་ཕིར། ལེགས་པར་བཤད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོའི་གཞུང་འདིས་རང་རྒྱུད་པའི་

འདྩོད་པ་ལྟར་གི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་ཁབ་པར་བསན་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཐལ་རང་གཉིས་ལ་ཆྩོས་རྣམས་བླྩོའི་དབང་གིས་བཞག་ཅེས་པའི་བླྩོའི་ངྩོ་བྩོ་

འཇྩོག་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་ནའང་། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་བུམ་པ་འཇྩོག་བེད་

ཀི་བླྩོ་གནྩོད་མེད་དུ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་འདྩོད་པས། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་

བུམ་པ་འཇྩོག་ཚུལ་ལའང་། རང་རྒྱུད་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་བླྩོའི་དབང་གིས་འཇྩོག་

ཚུལ་རགས་པ་ཞིག་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་བླྩོའི་དབང་གིས་འཇྩོག་

ཚུལ་ཕྲ་བ་གཉིས་ཡྩོད་ཅིང་། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་བུམ་པ་རང་རྒྱུད་པའི་འདྩོད་

པ་ལྟར་དུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡྩོད་པར་འཛིན་པ་ནི། རང་རྒྱུད་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་

གི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ཡང་ཀུན་བརྟགས་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར་རང་རྒྱུད་པའི་

འདྩོད་པ་ལྟར་གི་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མེད་ཀང་། རང་

རྒྱུད་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་བླྩོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ནི་ཡྩོད་དེ། གཞན་དུ་རང་རྒྱུད་

པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་གི་དགག་བ་ཁེགས་པ་ཡྩོད་ཟེར་ཡང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་
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ཕིར་རྩོ། ། 

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་

བ།

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བ་ནི། 

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། བདེན་འཛིན་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་བདེན་འཛིན་དེས་

བདེན་པར་ཡྩོད་པ་ལྟར་ཉེ་བར་བསན་པ་མཐྩོང་བ་ནི་རྟྩོག་པ་ཡིན་གི་དབང་ཤེས་མིན་

ཏེ། བདེན་གཉིས་ཀི་འགེལ་པར། དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བར་

བཤད་པ་འདིར་ཡང་འདྲ་བའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས།འདིའི་དྩོན་ནི།སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་

མ་ལ་ཤཱི་ལས་དབུ་མ་སང་བར། དེས་ཉེ་བར་བསན་པ་མཐྩོང་བའི་ཞེས་པ་ནི་བདེན་

འཛིན་དེས་བདེན་པར་ཡྩོད་པ་ལྟར་ཉེ་བར་མཐྩོང་བའམ་སང་བའི་བླྩོ་ནི། རྟྩོག་པ་ཡིན་

གི་དབང་ཤེས་མིན་ཏེ། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་སྩོབ་དཔྩོན་ཡེ་ཤེས་

སྙིང་པྩོས་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཀི་རང་འགེལ་ལས། དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་

ལ་མི་སང་བར་བཤད་པ་དེ། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་སྩོབ་དཔྩོན་ཀ་

མ་ལ་ཤཱི་ལའི་ལུགས་འདི་ལ་ཡང་འདྲ་བའིཕིར། ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །འདིར་མདྩོ་

སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་དབང་ཤེས་ལ་མི་

སང་བ་དཔེར་བཟུང་ནས། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལའང་

སང་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ལ། དགྩོས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་ཡྩོད་དེ། 

མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་དགག་བ་བདེན་པར་སང་ངམ་སྙམ་པའི་དྩོགས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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པ་མེད་ལ། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་

འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདྩོད་པས། འདིའི་ལུགས་ལ་དགག་བ་བདེན་པ་སང་ངམ་སྙམ་པའི་

དྩོགས་པ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། བདེན་གཉིས་དར་ཊིཀྐ་ལས་ཀང་། རང་

རྒྱུད་པས་བཞེད་པའི་རང་མཚན་སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་འགལ་ཟླ་དགག་བའི་ཆྩོས་སུ་འདྩོད་

ན། དེ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བ་བདེན་གཉིས་འདིར་གསལ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་

ལྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། བདེན་གཉིས་ཀི་འགེལ་པར་དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་

བར་བཤད་ཚུལ་དང་། དེར་བཤད་པ་འདི་དང་འདྲ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་

གཉིས་རང་འགེལ་ལས། གང་ཡང་གཟུགས་ལ་སྩོགས་པ་སང་བ་དང་ལྡན་པའི་ཤེས་

པ་ལ་མི་སང་བའི་རྣམ་པ་ཡང་དག་པར་སྐེ་བ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སང་བ་དང༌། གཙོ་

བྩོ་དང་ཡྩོངས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་སྩོགས་པ་བསན་བཅྩོས་ལ་སྩོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡྩོངས་སུ་བརྟགས་པ་འདི་འབའ་ཞིག་འགྩོག་པར་བེད་དེ། དེ་བཀག་པ་ལ་མངྩོན་

སུམ་ལ་སྩོགས་པའི་གནྩོད་པ་མི་འཇུག་པ་ཁྩོ་ནའྩོ། །ཞེས་གཟུགས་སྩོགས་སང་བའི་

དབང་པྩོའི་ཤེས་པ་ལ་མི་སང་བའི་རྣམ་པ་ནི། ཡང་དག་པའམ་དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བ་

དང་གཙོ་བྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་ནི་བསན་བཅྩོས་སམ་གྲུབ་མཐའ་དང་། 

ཐྩོག་མ་མེད་པའི་བག་ཆགས་སྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བླྩོས་ཡྩོངས་སུ་བརྟགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་མངྩོན་སུམ་ལ་སང་ན་དེ་དག་བཀག་པ་ན་མངྩོན་སུམ་

ལ་གནྩོད་པར་ཐལ་ཞིང་། མངྩོན་སུམ་ལ་གནྩོད་པ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཡང་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། འདི་ལྟར་བིས་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་
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མཐུན་པར་དྩོན་ཇི་སྙེད་རྒྱུ་ལས་སང་བ་དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རྩོབ་ཡིན་པར་

རིགས་ཏེ། ཤེས་པ་ལ་སང་བ་དང་མཐུན་པར་དངྩོས་པྩོ་གནས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཡང་

དག་པར་སྐེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་མི་སང་སེ། ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་རུང་བའམ། གྲུབ་པའི་

མཐའ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྩོ་བཏགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་

ནི་གཟུགས་སྒ་ལ་སྩོགས་པའི་ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་རྣམས་ནི། རང་སང་ཡུལ་དུ་བེད་

པའི་མངྩོན་སུམ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚོད་དང་མཐུན་པར་

གནས་པའི་ཕིར། ཡང་དག་པའམ་དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མི་སང་སེ། འདི་ནི་ཐྩོག་མ་མེད་

པའི་བག་ཆགས་དང་། གྲུབ་མཐས་སྒྩོ་བཏགས་པ་ཁྩོ་ནས་སང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཁ་ཅིག གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྩོ་བཏགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་

དྩོ། །ཞེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐབས་འདིའི་དགག་བའི་སང་ཚུལ་ཀུན་བརྟགས་ཁྩོ་ན་ལ་

སྦྱྩོར་བ་མི་རིགས་ཏེ། བདེན་པར་སང་བ་ནི་ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་རུང་བའམ། གྲུབ་མཐའ་

སྒྩོ་བཏགས་པ་གང་རུང་གིས་སང་བ་གསུངས་པ་གང་ཞིག  ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་རུང་

བའམ། ཞེས་པ་ནི་ཐྩོག་མ་མེད་པའི་བག་ཆགས་ལ་བེད་པ་ཞི་བ་འཚོས་གསལ་བར་

གསུངས་ཏེ།

 དེ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་བདེན་གཉིས་དཀའ་འགེལ་ལས། ཅིའི་ཕིར་འདི་ཡང་

དག་པའི་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ལ་སང་བ་དང་མཐུན་པར་

དངྩོས་པྩོ་གནས་པའི་ཕིར་རྩོ་ཞེས་བ་བ་སྨྩོས་སྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་དག་པར་

སྐེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ཡང་ཡང་དག་པ་ལ་ཀུན་རྩོབ་ཀི་བདེན་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། 

ཡང་དག་པར་སྐེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་ནི་མི་སང་སེ་ཞེས་བ་བ་སྨྩོས་སྩོ། །གལ་ཏེ་མི་སང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ན་ཇི་ལྟར་སྒྩོ་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཇི་ལྟ་བུའང་རུང་བའམ། གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྒྩོ་བཏགས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་སྨྩོས་སྩོ། །ཇི་ལྟ་བུའང་རུང་

ཞེས་བ་བ་ནི་ཐྩོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ལྩོག་པར་ཡྩོངས་སུ་བརྟགས་པའི་དབང་

གིས་ཏེ། དེ་ནི་དེ་ལྟའྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ནི་ཡང་དག་པར་སྐེ་བ་ལ་སྩོགས་པ་སང་བར་

གྱུར་པ་དེ་དག་ལ། རྩོད་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་ཁྩོ་ནར་འགྱུར་རྩོ། །

ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྒྩོལ་བ་དང་ཕིར་རྒྩོལ་བའི་ཤེས་པ་ལ་སང་བའི་ཆ་ལ་ནི་རྩོད་པ་

སུ་ཡང་མེད་དྩོ་ཞེས་བ་བ་སྨྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་དྩོན་ནི། ཡང་དག་པར་

སྐེ་བའམ་དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བ་ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ་ཡུལ་

ཅན་ཡང་དག་པའི་མངྩོན་སུམ་ལ་སང་བ་མེད་པའི་ཕིར། འྩོ་ན། ཇི་ལྟར་སང་བ་ཡིན་

ཞེ་ན། ཐྩོག་མ་མེད་པའི་བག་ཆགས་དང་གྲུབ་མཐས་སྒྩོ་བཏགས་པ་ཁྩོ་ནས་སང་བས། 

གང་ལ་སང་བའི་བླྩོ་ནི་རྟྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། དྩོན་པར་སྐེ་བ་ཡྩོད་མེད་ལ་

རྩོད་པ་སུ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མངྩོན་སུམ་ལ་སང་བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དྩོན་ནྩོ། །

དེས་ན། འདིར་བདེན་པར་སང་ཚུལ་ལ་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་སང་ཚུལ་དང་། 

ལན་སྐེས་ཀི་བག་ཆགས་དབང་ལས་སང་ཚུལ་གཉིས་བསན་པས། དགག་བའི་ཀུན་

བརྟགས་དབང་ཤེས་ལ་སང་བ་མེད་པ་ཁྩོ་ནར་སྦྱྩོར་བ་མི་རིགས་སྩོ། །གཞན་ཡང་། 

དགག་བ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བར་གསུངས་པ་ལན་སྐེས་ལ་བེད་པ་ནི། དབུ་མ་

སང་བའི་གཞུང་ཉིད་ལས་ཆེས་གསལ་བར་བྱུང་ཞིང་། རེ་བླ་མས་ཀང་སྤིར་དགག་བ་

བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དགག་བ་བདེན་པ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། མངྩོན་སུམ་ལ་ཡུལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་ཞིང་། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་དང་། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་

མ་པ་གཉིས་ཀིས། དབང་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་སང་ཚུལ་ལ་ཁད་པར་མི་འདྩོད་པས་བདེན་

པར་སང་མི་སང་མཚུངས་སྩོ། །དབང་ཤེས་ལ་ཕི་རྩོལ་དྩོན་དུ་གྲུབ་པར་སང་བ་འདྲ་

ཡང་། ཕི་དྩོན་ཡྩོད་མེད་ཀིས་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདྩོད་མི་འདྩོད་ཀི་ཁད་པར་བྱུང་བ་ཡིན་

ནྩོ། །རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་དུ་གསལ་བར་འཁྩོད་པ་མེད་པས། མཁས་པ་དག་གི་

གསུང་ཚུལ་མང་སེ། 

མཁས་པ་ཁ་ཅིག གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུའི་དབང་པྩོའི་ཤེས་པ་ལ་

དགག་བ་བདེན་གྲུབ་མི་སང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཟུགས་སྩོགས་བདེན་པར་སང་ན་

གཟུགས་སྩོགས་ཀི་སྩོད་ལུགས་ལས་འདས་པའི་སང་ཚུལ་ཡྩོད་དགྩོས་ལ། དབང་

ཤེས་ལ་ཡུལ་གི་སྩོད་ལུགས་ལས་འདས་པའི་སང་ཚུལ་མེད་པས་དགག་བ་བདེན་

གྲུབ་སང་བ་མེད་པར་འདྩོད་དྩོ། །ཁ་ཅིག དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བ་

ནི། དབང་ཤེས་ཡུལ་དང་འཕྲད་སྩོབས་ཀིས་འཇུག་པ་ཡིན་ཞིང་། ཡུལ་རང་ངྩོས་ནས་

སང་བའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མིན་པས། བདེན་གྲུབ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བར་

འདྩོད་དྩོ། །

རང་ལུགས་ནི། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་མི་སང་བར་ཐལ། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་མི་སང་བ་གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་
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ཕིར་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སང་ཚུལ་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར། རྟགས་དང་པྩོ་

གྲུབ་སེ། 

བེ་མདྩོ་གཉིས་དང་། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་གི་ལུགས་

ལ། དབང་ཤེས་གནྩོད་མེད་ལ་ཡུལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་ཚད་མས་གྲུབ་དགྩོས་པའི་

ཕིར་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་མངྩོན་སུམ་ཡིན་པས་རང་ལ་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་

དགྩོས་པ་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེ་

ཙམ་ནི་ད་དུང་བསྒྲུབ་བ་རུ་སང་བས། དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་པ་ནི། དབང་ཤེེས་ལ་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སང་བ་མེད་

པས་ཡིན་ཏེ། 

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཆ་ཅན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་

ཐ་དད་པའི་སང་ཚུལ་ཕྲ་མྩོ་ཞིག་གི་ཐྩོག་ནས། བུམ་པའི་སེང་དུ་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་

ཀི་སང་ཚུལ་འཇྩོག་དགྩོས་ཏེ། བུམ་པ་ལྟ་བུ་སང་ཚུལ་ལ་རང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་

ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སང་ཡང་། གནས་ཚུལ་ལ་རང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་

གྲུབ་པ་རྫུན་པའི་དྩོན་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། སང་ལུགས་ལ་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སང་ཡང་སྩོད་

ལུགས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་དེ། རྫུན་པར་གྲུབ་པའི་སྩོད་ལུགས་ལ་མི་འགལ་ཡང་། 

བདེན་པར་གྲུབ་པའི་སྩོད་ལུགས་ལ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་

ན། བུམ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སང་བ་དེའི་ཚེ་རང་གི་གདགས་གཞི་ཆ་ཤས་རྣམས་

ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པར་དེ་དག་དང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སང་དགྩོས་ཤིང་། དབང་ཤེས་ལ་བུམ་
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པའི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་སང་བ་མེད་དེ། རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་

ལས། ཆ་དང་ཆ་ཅན་རགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བླྩོ་གང་ལ་སང་ཡང་། ཆ་དང་ཆ་ཅན་

རྣམ་པ་མི་འདྲ་བར་སང་བས་ཁབ་པས། ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཆྩོས་ཅན། རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ། 

བླྩོ་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ངྩོར་སྩོ་སྩོར་སང་བའི་ཕིར་ཅེས་པས་གནྩོད་པར་འགྱུར་

རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་ལ་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་སང་བ་

མེད་པ་ལྟར། རྟྩོག་བལ་གི་ཤེས་པ་གང་ལའང་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་སང་བ་མེད་པར་

འདྩོད་དགྩོས་པ་ལྟར་སང་ཡང་། རེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕིན་སྐབས་གཉིས་པའི་སྤི་དྩོན་

ལས། གཟུགས་བདེན་སྩོང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་སང་བའི་ས་གཉིས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་གི་ཟག་བཅས་སྩོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་ཉིད་དེའི་

ཕིར་ཏེ། བདེན་སང་དང་བཅས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་རེས་ལ་མངྩོན་རྟྩོགས་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་ལམ་རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། རྟྩོག་མེད་ཡིད་ཤེས་ལ་དགག་བ་བདེན་པར་སང་བ་

ཡྩོད་ལ། རྟྩོག་མེད་དབང་ཤེས་ལ་སང་བ་མེད་པའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱད་

དགྩོས་སྩོ། །

གལ་ཏེ་བུམ་པ་ཆ་བཅས་སེམས་ཅན་གི་མངྩོན་སུམ་ལ་སང་བར་ཐལ། བུམ་པ་

བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་ཏུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྒྩོལ་གིས་བུམ་པ་ཆ་བཅས་ཡིན་པ་

མངྩོན་སུམ་གིས་རྟྩོགས་པའི་ཕིར་ཏེ།

ཕར་ཕིན་རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། དེ་ཆྩོས་ཅན། བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་
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མ་གྲུབ་སེ། ཆ་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། རྩོད་གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་སེང་དུ་རྟགས་དེ་

མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེའི་དྩོན་ནི་དབང་ཤེས་

ཀིས་བུམ་པ་ལ་ཞབས་དང་ལྟྩོ་བ་ལ་སྩོགས་པའི་དེའི་ཆ་ཤས་ཀི་མཚན་གཞི་ཡྩོད་

པར་རྟྩོགས་པ་ཙམ་ལ་དགྩོངས་པས་སྐྩོན་མེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ནའང་། བུམ་པའི་སེང་དུ་

ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་རྟྩོགས་པ་ཙམ་གིས་བུམ་པ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པ་སུ་

ཡང་མི་འདྩོད་མྩོད། བུམ་པ་རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་

དུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། བུམ་པ་རང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་དང་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་

པར་རྟྩོགས་ན་བུམ་པ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་པས་ཁབ་བྩོ། །གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ལ་

དགག་བ་བདེན་པ་སང་བ་མེད་ན། 

རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། ཡང་བླྩོ་ཀུན་རྩོབ་པ་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དངྩོས་སུ་

མཐྩོང་བ་ལ་སྒིབ་པ་འདི་དབང་ཤེས་ལ་སྩོགས་པའི་ངྩོར་གནས་པས་ཀང་བླྩོ་ཀུན་

རྩོབ་པ་དང་། དེའི་ངྩོར་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། རེ་བཙུན་པའི་ཕར་

ཕིན་སྤི་དྩོན་དུ་དེའི་དྩོན་འཆད་པ་ན། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་ལ་ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་

ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། བླྩོ་ཀུན་རྩོབ་པ་དབང་ཤེས་ཀི་ངྩོར་བདེན་གི་དྩོན་

ལ་རྫུན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། དབང་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། ཁེད་ལ་བླྩོ་ཀུན་རྩོབ་པ་

ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མཐྩོང་བ་ལ་སྒིབ་པར་བེད་པའི་བླྩོ་

ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བུམ་པ་དབང་ཤེས་ཀི་ངྩོར་བདེན་པ་དང་། 

དབང་ཤེས་དེ་ཁྩོ་ཉིད་མཐྩོང་ལ་སྒིབ་པར་གསུངས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བུམ་པ་

དབང་ཤེས་ཀི་ངྩོར་བདེན་པར་གསུངས་པ་ནི་མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ལུགས་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབ་པའི་ཚེ་གཙོ་

བྩོ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོའི་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འཆད་པའི་ཕིར། 

དེའི་ལུགས་ལ་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དེའི་ངྩོར་བུམ་

པ་བདེན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོའི་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། 

ཇི་ལྟར་བ་ལང་རི་མྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་མཐྩོང་བ་དེ་ལྟར་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་བདེན་

པ་རྣམ་པར་གནས་ཀི་ཡང་དག་པར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མཐྩོང་བ་དང་མཐུན་པར་དངྩོས་

པྩོའི་དྩོན་ངེས་པར་འཛིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ཞེས་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོའི་བདེན་གཉིས་དཀའ་འགེལ་ལས་ཀང་། ཀུན་

རྩོབ་ཏུ་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་བདེན་པར་རྣམ་པར་གནས་ཀི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་དུ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། རིགས་པས་དཔྱད་ན་བུམ་པར་མི་རུང་ངྩོ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གྩོ །

ཞེས་གསུངས་པའི་གཞུང་འདི་གཉིས་ཀིས། བུམ་པ་ལྟ་བུ་མ་འཁྲུལ་བའི་བླྩོ་ཀུན་

རྩོབ་པ་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་ངྩོར་སང་གནས་མཐུན་པའམ་བདེན་པ་ཡིན་གི་

སྤིར་རྫུན་པས། ཀུན་རྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་བརྩོད། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཀུན་རྩོབ་

ཅེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་ཅག་རྣམས་ཀི་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་ངྩོར་བུམ་

པ་བདེན་པའམ་སང་གནས་མཐུན་པར་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྤིར་བུམ་པ་བདེན་

པར་ཞེན་པས་དེ་ཁྩོ་ཉིད་མཐྩོང་ལ་སྒིབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་

ཀིས་བུམ་པ་བདེན་པར་འཇྩོག་བེད་ཀི་ཀུན་རྩོབ་པའི་བླྩོ་ནི་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་

ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན། རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་དང་། རེ་བཙུན་པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་དྩོན་དུ། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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བུམ་པ་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་ངྩོར་བདེན་པར་གསུངས་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས། 

དེའི་ངྩོར་བདེན་པར་སང་ཟེར་བ་རྣམས་ཀིས་ནི། བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་དང་། 

བདེན་གཉིས་དཀའ་འགེལ་གི་གཞུང་འདི་དག་མ་ཤེས་པར་ཟད་དྩོ། །ཁྩོ་བྩོ་ནི་རྒྱལ་

ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། བླ་མ་རེ་བཙུན་པ་གཉིས་ཀིས་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་

ཀི་ངྩོར་བུམ་པ་བདེན་པ་གསུངས་པ་ནི། དེའི་ངྩོར་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་སང་བའི་ལུགས་

འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྦྱྩོར་བ་ཡིན་ནྩོ། །

འདི་དག་སྔྩོན་མེད་ཀི་ལེགས་བཤད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་ནའང་། དབང་

ཤེས་ལ་དགག་བ་བདེན་པ་མི་སང་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། བུམ་པ་དབང་ཤེས་ཀི་ངྩོར་

བདེན་པའི་ཚུལ་དང་། དབང་ཤེས་ཀིས་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མཐྩོང་བ་ལ་སྒིབ་ཚུལ། བདེན་

གཉིས་རང་འགེལ་དང་། དཀའ་འགེལ་གཉིས་ཁུངས་སུ་བས་ཏེ་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་

བས་པ་ཡིན་ཡང་། གཞུང་དྩོན་དངྩོས་ལ་འཁིལ་མིན་ད་དུང་དཔྱད་པར་འཚལ། ཀུན་

མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལའང་དགག་བ་བདེན་པ་

དབང་ཤེས་ལ་སང་བ་ཡྩོད་པར་བཞེད་དེ། དགག་བ་བདེན་པའི་སང་ཚུལ་ལ་ཀུན་

རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ཆྩོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་

ངྩོར་ཡྩོད་པར་སང་བ་དང་། ཆྩོས་རྣམས་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སྩོད་ལུགས་ཀི་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པར་སང་ཚུལ་གཉིས་ལས། དབང་ཤེས་ལ་དགག་བ་བདེན་པ་སང་ཚུལ་སྔ་

མ་མེད་ཀང་ཕི་མ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དེ། 

ཀུན་མཁེན་གི་དབུ་མ་ཆེན་མྩོ་ལས། འདི་རིགས་ངྩོའི་བདེན་གྲུབ་ཀི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་བདེན་གྲུབ་འགྩོག་སྐབས་རིགས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  323  

ངྩོའི་བདེན་སྐེས་སྩོགས་བཀག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་

གསལ་ལས་དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བར་གསུངས་པ་ནི་རིགས་

ངྩོའི་བདེན་གྲུབ་ཀི་དབང་དུ་བས་པར་བཞེད་དྩོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འདི་འདྲའི་དགག་

བ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་སེ་དེས་གྲུབ་པའི་དྩོན་དམ་དེ་གནས་ལུགས་ལ་བེད་པའི་

ཕིར། ཞེས་རིགས་ངྩོའི་བདེན་གྲུབ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

གསུངས་སྩོ། །

འྩོན་ཀང་། རིགས་ངྩོའི་བདེན་གྲུབ་དབང་ཤེས་མི་སང་བ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཀང་

འདྩོད་པས། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་དྩོགས་པ་གནང་དྩོན་

ཅི་སྨྲ་དགྩོས་སྩོ། ། 

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ།

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་

བྩོ་གང་ལ་བེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་རང་རྒྱུད་པའི་སྩོབ་དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་

དང་། ཞི་བ་འཚོ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོ་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ། ལེགས་

ལྡན་འབེད་ཀིས་དགག་རྟགས་དང་སྒྲུབ་རྟགས་གཉིས་ལས་གཙོ་བྩོ་དགག་རྟགས་ལ་

བརྟེན་པ་དང་། དགག་རྟགས་ཡང་དྩོན་དམ་པར་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་མེད་པའི་རྟགས་

ལས་དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་

འགའ་ཟུང་མ་གཏྩོགས།འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཁྩོ་ནས་འགྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། དྲང་

ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། སྩོབ་དཔྩོན་འདིས་དྩོན་དམ་པར་ཡྩོད་པར་འགྩོག་

པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་གང་ལ་བེད་ཅེ་ན། དགག་པའི་རྟགས་ཀིས་འགྩོག་པ་ལ་
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འགའ་ཟུང་ཙམ་མ་གཏྩོགས་པ་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་འགྩོག་ཅིང་། ཞེས་

གསུངས། འྩོ་ན། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་དེ་དག་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མིག་ཤེས་

ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་སེ། དབང་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན། རྣ་བའི་དབང་པྩོའི་ཤེས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེ་

ལས། མིག་ནི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མི་བེད་དེ། མིག་གི་དབང་པྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན། དེ་དང་མཚུངས་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཡང་ན། དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྣ་བ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། ཡང་ས་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་པར་སྲ་བའི་ངྩོ་བྩོ་

མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ཆུ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་

མ་སྙིང་པྩོ་ལས། ས་ནི་སྲ་བའི་ངྩོ་བྩོ་མིན། །འབྱུང་བ་ཉིད་ཕིར་རླུང་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཉིས་པ། ཞི་བ་འཚོས་ནི་རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལྟ་བུ་འགལ་ཟླ་དམིགས་

པའི་རྟགས་འགའ་ཟུང་མ་གཏྩོགས། འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་

དགག་བ་འགྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དེ་ལྟ་བུའི་དགག་

བ་དེ་འགྩོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་གང་ལ་བེད་ཅེ་ན། ལུགས་འདིའི་དགག་བ་

འགྩོག་པའི་རྟགས་ནི། འགའ་ཟུང་མ་གཏྩོགས་པ་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་བེད་ལ། ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་འཚོ་ནི།  ལང་ཀར་

གཤེགས་པའི་མདྩོར། གཅིག་དང་གཞན་ཉིད་སངས་པ་ཡི། །གཟུགས་ནི་ཇི་ལྟར་མེ་

ལྩོང་ལ། །སང་ཡང་དེ་ན་ཡྩོད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་དངྩོས་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །ཅེས་དང་། 

ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདྩོ་ལས།
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མེ་ལྩོང་ཤིན་ཏུ་ཡྩོངས་དག་ལ། །

ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡི། །

གཟུགས་བརན་སང་བ་དེ་བཞིན་དུ། །

ལྗྩོན་པ་ཆྩོས་འདི་ཤེས་པར་གིས། །

ཞེས་པའི་མདྩོ་ལ་བརྟེན་ནས། དངྩོས་པྩོ་ཆྩོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་

གྲུབ་ཀི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། གཟུགས་བརན་

བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལ་དཔྱྩོད་པའི་གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་

གཙོ་བྩོར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ།

དབུ་མ་རྒྱན་ལས། 

བདག་དང་གཞན་སྨྲའི་དངྩོས་འདི་དག། 

ཡང་དག་པར་ནི་གཅིག་པ་དང་། །

དུ་མའི་རང་བཞིན་བལ་བའི་ཕིར། །

བདེན་པར་མེད་དེ་གཟུགས་བརན་བཞིན། །

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དེ་ཡང་

ལང་ཀར་གཤེགས་པ་དང་ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་ལས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

གཅིག་དུ་བལ་གི་རྟགས་ཉིད་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནིདབུ་མ་རྒྱན་ལས་བཤད་དེ། ཞེས་

གསུངས། གསུམ་པ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་དབུ་མ་སང་བར། རྒྱུ་ལ་དཔྱྩོད་པ་རྡྩོ་རེ་

གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས། འབས་བུ་ལ་དཔྱྩོད་པ་ཡྩོད་མེད་སྐེ་འགྩོག་གི་གཏན་

ཚིགས། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་ལ་དཔྱྩོད་པ་མུ་བཞི་སྐེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས། ངྩོ་བྩོ་
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ལ་དཔྱྩོད་པ་གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས། རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རྟེན་འབེལ་གི་

གཏན་ཚིགས་རྣམས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་དང་པྩོ་བཞི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་དང་། ལྔ་པ་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡིན་ཏེ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་

སྙིང་པྩོ་ལས། དབུ་མ་སང་བ་ལས་ནི། རྡྩོ་རེ་གཟེགས་མ་དང་ཡྩོད་མེད་སྐེ་འགྩོག་དང་

མུ་བཞི་སྐེ་འགྩོག་དང་གཅིག་དང་དུ་བལ་ཡང་གསུངས་ལ། རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་

ཚིགས་ཀང་གསུངས་ཏེ་དེ་ནི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བཞི་པ། སྩོབ་དཔྩོན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོས། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་བདེན་

གྲུབ་འགྩོག་པའི་རིགས་པའི་དངྩོས་གཞི་མུ་བཞི་སྐེ་འགྩོག་ལ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་བདེན་གཉིས་ལས། 

དུ་མས་གཅིག་གི་དངྩོས་མི་བེད། །

དུ་མས་དུ་མ་བེད་མ་ཡིན། །

གཅིག་གིས་དུ་མའི་དངྩོས་མི་བེད། །

གཅིག་གིས་གཅིག་བེད་པ་ཡང་མིན། །

གང་ཞིག་གིས་སམ་གང་ཞིག་ལ། །

ཡང་དག་སྒིབ་བེད་ཀུན་རྩོབ་འདྩོད། །

དེས་ན་འདི་ཀུན་བདེན་པ་སེ། །

དམ་པའི་དྩོན་དུ་བདེན་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་པར་མི་སྐེ་སེ། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་

བུ་གཅིག་དང་། འབས་བུ་དུ་མ་ཁྩོ་ན་དྩོན་དམ་པར་སྐེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། རྒྱུ་གཅིག་
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གིས་འབས་བུ་དུ་མ་དང་། འབས་བུ་གཅིག་ཁྩོ་ན་དྩོན་དམ་པར་སྐེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་ལ་དཔྱྩོད་པ་མུ་བཞི་སྐེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས་

ལ་བརྟེན་པར་བཞེད་དྩོ། །

དྲང་ངེས་ལེགས་སྙིང་པྩོ་ལས་ཀང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པྩོས་བདེན་

གཉིས་སུ་བདེན་གྲུབ་འགྩོག་པའི་རིགས་པའི་དངྩོས་གཞི་མུ་བཞི་སྐེ་འགྩོག་ལ་མཛད་

པའི་གནྩོད་པ་མཐར་གཏུགས་པ་ཡང་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་དང་འདྲ་འྩོ། །ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །རིགས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ཁུངས་གང་ལ་བརྟེན་པ་ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་

གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་མགྩོ་སྙྩོམས་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ།

 དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། འདི་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་

ལས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགྩོ་སྙྩོམས་མང་དུ་མཛད་པའི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་

གཙོ་བྩོར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། རིགས་པ་འདི་ལ་གཙོ་བྩོར་མཛད་

དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རྟགས་ཆྩོས་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་དཔེ་ཡི་སེང་དུ་ངེས་ས་བ་

ལ་དགྩོངས་ཏེ། དྲང་ངེས་ལས། དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆྩོས་རེས་སུ་

འགྩོ་བའི་དཔེ་ངེས་ས་བ་ལ་བསམས་ནས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གི་དྩོགས་སྩོང་།

ཆྩོས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ། ཐྩོག་མར་བདེན་པར་གྲུབ་

ཚུལ་དང་། བདེན་པར་འཛིན་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་སེ། སྤྩོད་

འཇུག་ཤེས་རབ་ལེའུ་ལས། བརྟགས་པའི་དངྩོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡི་དངྩོས་མེད་

འཛིན་མ་ཡིན། །ཞེས་བརྟགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་སེ་དགག་བའི་སྤི་བླྩོ་ལ་ལེགས་པར་མ་
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ཤར་ན། དགག་བ་དེས་སྩོང་པའི་དངྩོས་མེད་འཛིན་མི་ནུས་པར་གསུངས་པས། ལྟ་བ་

མ་རེད་པའི་གྩོང་དུ་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་པ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། འདི་ལ་དགག་བ་

ངྩོས་འཛིན་པའི་ཚུལ་དང་། དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གི་བླྩོ་ཚད་མ་དང་ཡིད་དཔྱྩོད་གང་

ཡིན་བརྟག་པ། ལྟ་བ་ཐྩོག་མར་གཏན་ལ་འབེབ་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་དང་གསུམ་ལས། 

དང་པྩོ། དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་པའི་ཚུལ་ནི། ཡུལ་གི་དགག་བའི་གྲུབ་ཚད་ལ་

སྩོགས་པ་གཞུང་གཞན་ལས་མང་དུ་གསུངས་པས་མ་བིས་ལ། འདིར་ཡུལ་ཅན་བླྩོས་

དགག་བ་ཇི་ལྟར་ངྩོས་འཛིན་པའི་ཚུལ་བརྩོད་པར་བ་སེ། དེ་ཡང་། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། ངེས་པ་དེ་འཚོལ་ལུགས་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

རིགས་པའི་དགག་བའི་སྤི་ལེགས་པར་འཆར་དུ་གཞུག་ལ། རང་རྒྱུད་ཀི་མ་རིག་

པས་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་སྒྩོ་བཏགས་རྣམས་ལེགས་པར་བསམས་ལ་ངྩོས་ཟིན་པར་བ། 

དེ་ནས་རང་བཞིན་དེ་འདྲ་ཡྩོད་ན་གཅིག་ཐ་དད་ལས་མི་འདའ་བའི་ཚུལ་དང་། དེ་

གཉིས་ཅར་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནྩོད་བེད་ཡྩོད་ལུགས་དམིགས་ཕེད་པར་བསམས་

ལ། གནྩོད་བེད་མཐྩོང་བའི་ངེས་པ་དྲང་ཞིང་མཐར་གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དྩོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་བརྟན་པར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྩོག་མར་

རིགས་པའི་ཡུལ་གི་དགག་བའི་སྤི་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ལེགས་པར་འཆར་བར་བས་ཏེ། རང་

རྒྱུད་ཀི་བདེན་འཛིན་གིས་འཛིན་ཚུལ་རྣམས་ལེགས་པར་བསམས་ནས། དེ་འདྲའི་

རང་བཞིན་དེ་ཡྩོད་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་བའི་ཚུལ་དང་། 

གཉིས་ཀར་གྲུབ་པ་ལའང་གནྩོད་བེད་ཡྩོད་ལུགས་བསམས་ཏེ། དེ་འདྲའི་རང་བཞིན་

ལ་རིགས་པའི་གནྩོད་བེད་མཐྩོང་བའི་ངེས་པ་དྲང་ཞིང་མཐར་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་
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ཀང་མེད་དྩོ་སྙམ་པའི་ངེས་པ་བརྟན་པྩོ་རེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནྩོ། །འདི་ནི་རྣམ་བདུན་

གི་རིགས་པ་ལས་བདག་ཕུང་པྩོ་དང་དྩོན་དམ་པར་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་དགག་པ་

གཙོ་འདྩོན་མཛད་པའྩོ། །

དེས་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་བླྩོ་ལ་དགག་བ་བདེན་པ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་ཚུལ་ངྩོས་བཟུང་

བའི་སྩོ་ནས་དགག་བའི་སྤི་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ན་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། བརྟགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་སེ་དགག་བའི་སྤི་

ལེགས་པར་བླྩོ་ལ་མ་ཤར་ན། དགག་བ་དེས་སྩོང་པའི་དངྩོས་མེད་འཛིན་མི་ནུས་པར་

གསུངས་པས། ཞེས་དགག་བའི་སྤི་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ན་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་པར་

གསུངས་པ་དང་། 

སྤྩོད་འཇུག་དར་ཊིཀྐ་ལས་ཀང་། བརྟགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་བདེན་གྲུབ་ལ་རྟྩོག་

པས་མ་རེག་པར་ཏེ་བདེན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་བདེན་སྩོང་དེའི་དངྩོས་པྩོར་

བདེན་མེད་དེ་རྟྩོག་པས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་རྟྩོག་པས་དགག་བ་ལ་མ་

རེག་པ་སེ་མ་སང་བར་དགག་བ་ངྩོས་མ་འཛིན་པ་དང་། དེ་ལས་བཟླྩོག་ཏེ་རྟྩོག་པས་

དགག་བ་སང་ཚུལ་བླྩོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བ་ནི་དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གི་དྩོན་དུ་གསུངས་

པའི་ཕིར། མདྩོར་ན། ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་གྩོང་དུ་དགག་བ་དང་སྩོང་གཞི་གཉིས་སྩོ་སྩོར་

ཡིད་དཔྱྩོད་ཀིས་འབེད་ཤེས་པ་ཞིག་དགྩོས་སྩོ། །

གཉིས་པ། དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གི་བླྩོ་ཚད་མ་དང་ཡིད་དཔྱྩོད་གང་ཡིན་བརྟག་

པ་ནི། དགག་བ་ངྩོས་འཛིན་གི་བླྩོ་དེ་ཚད་མ་དང་ཡིད་དཔྱྩོད་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རང་

ལུགས་ནི། ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་གྩོང་དུ་ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་
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ཕེད་པ་ཡིད་དཔྱྩོད་དང་། ལྟ་བ་རེད་པའི་རེས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་དྩོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅིག  ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། རང་བཞིན་ཁས་བླངས་པ་ལ་གནྩོད་

བེད་བསན་པ་རྣམས་མཐྩོང་བ་ན་རང་བཞིན་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདྩོར་

བར་འགྱུར་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དངྩོས་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཏང་བ་དང་

དབུ་མའི་ལྟ་བ་རེད་པ་དུས་མཉམ་པར་བཞེད་པ་རྣམས་ཀིས། དེ་ལྟ་བུའི་དངྩོས་སྨྲ་བ་

དང་དབང་རྟུལ་རྣམས་ཀིས་ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་གྩོང་དུ་ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་

གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཡིད་དཔྱྩོད་ཀིས་ཀང་མ་རྟྩོགས་པར་གསུངས་སྩོ། ། 

གསུམ་པ། ལྟ་བ་ཐྩོག་མར་གཏན་ལ་འབེབ་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། ལྟ་བ་ཐྩོག་མར་

གཏན་ལ་འབེབ་པའི་ཚེ། སང་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགག་བའི་སང་ཚུལ་ཡིན་པས་

དགག་དགྩོས་པ་དང་། སང་ཚུལ་གཞན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀུན་རྩོབ་ཀི་སང་ཚུལ་ཡིན་

པས་འགྩོག་མི་རུང་སྙམ་པའི་སྩོ་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཕེད་པ་ཞིག་དགྩོས་སམ་

མི་དགྩོས། དང་པྩོ་ལྟར་ན། ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་གྩོང་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཡྩོད་པ་དང་

ཡྩོད་པའི་ཁད་པར་ཚིག་ཙམ་ལས་བླྩོས་དྩོན་ལ་ཕེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། དེ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ལྟ་བ་མ་རེད་གྩོང་དུ་གང་

ཟག་དེ་དག་གིས་ཡྩོད་པ་ཙམ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཡྩོད་པ་གཉིས་སྩོ་

སྩོར་ཕེད་པ་མི་སྲིད་དེ། ཡྩོད་པ་གང་ཡིན་ལ་སྔར་བཞིན་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་དྲངས་པ་

ལྟར་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་ཡྩོད་པས་ཁབ་པར་འཛིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དང་།

 དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། མྱུ་གུ་དང་དེ་རྟེན་འབྱུང་སྩོགས་སུ་ཐ་

སྙད་པའི་བླྩོ་ལན་སྐེས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་རྒྩོལ་ཕི་རྒྩོལ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་
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ཡྩོད་མྩོད་ཀང་། དེ་དང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་ཕི་རྒྩོལ་གི་

ངྩོར་འདྲེས་ནས་ལྟ་བ་མ་སྐེས་བར་དུ་མི་ཕེད་པས་སྔར་རྒྩོལ་གིས་ཕེད་ཀང་དེའི་རིང་

ལ་སྩོན་མི་ནུས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། བད་བཞིན་དུ་སང་བའི་གཟུགས་བརན་གི་སེང་ནས་ཆ་འདི་ཙམ་

ཞིག་བད་བཞིན་དུ་སང་ལ། འདི་ཙམ་ཞིག་བད་བཞིན་དུ་མི་སང་ངྩོ་ཞེས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་དབེ་མི་ནུས་པ་ལྟར། ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་གྩོང་དུ་སྔྩོན་པྩོ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བ་ན། སྔྩོན་པྩོའི་སེང་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

སང་མི་སང་གི་ཆ་གཉིས་སུ་དབེར་མི་ནུས་པར་གསུངས་པས། ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་

གྩོང་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དགག་རྒྱུའི་སྔྩོན་པྩོ་དང་། དགག་མི་རུང་

བར་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའི་སྔྩོན་པྩོ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་བླྩོ་ངྩོ་ལ་ནམ་ཡང་འབེད་པར་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྩོན་མེད་དེ་ལུང་དེ་དག་གི་དྩོན་ནི། ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་གྩོང་དུ་

ཚད་མས་དགག་བ་དང་སྩོང་གཞི་གཉིས་སྩོ་སྩོར་འབེད་མི་ནུས་པའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

དཔེར་ན། རང་ཅག་རྣམས་ཀིས་རྟྩོག་ངྩོ་ན་བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་གཉིས་

སྩོ་སྩོར་ནམ་ཡང་འབེད་དུ་མེད་ནའང་། བུམ་པ་མ་རྟྩོགས་པའི་སྔ་རྩོལ་དུ་ཡིད་དཔྱྩོད་

ཙམ་གིས་བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་དྩོན་སྤི་གཉིས་སྩོ་སྩོར་འབེད་ནུས་པ་ལྟར། ལྟ་བ་མ་

རེད་པའི་གྩོང་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་བུམ་པ་དང་བུམ་པ་གཉིས་རྟྩོག་ངྩོ་

ན་སྩོ་སྩོར་ནམ་ཡང་འབེད་དུ་མེད་ནའང་། ཡིད་དཔྱྩོད་ཙམ་གིས་དེ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་

འབེད་ནུས་སྩོ། ། 

གཉིས་པ། གལ་ཏེ་ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་གྩོང་དུ་དགག་བ་དྩོན་དམ་གི་སང་ཚུལ་དང་
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ཐ་སྙད་ཀུན་རྩོབ་ཀི་སང་ཚུལ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕེད་པ་མེད་ན། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་

ལས། གང་ལ་ཡང་འདི་ཡིན་འདི་མ་ཡིན་གི་ངེས་པ་བ་ས་མེད་པར་སྩོང་ནས་སང་བ་

བན་བུན་དུ་སྩོང་བའི་སང་བ་འཆར་བ་ཡང་། རང་བཞིན་ཡྩོད་མེད་དང་ཡྩོད་མེད་ཙམ་

མ་ཕེད་པར་རིགས་པས་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས། དེ་

འདྲའི་སྩོང་པ་ཡང་རྟེན་འབེལ་བཤིག་པའི་སྩོང་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་དྩོན་དམ་ལ་དཔྱྩོད་

པའི་རིགས་པས་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་དང་ཡྩོད་པ་གཉིས་ཁད་མ་ཕེད་པར་ཐམས་ཅད་

བཀག་ན་རྟེན་འབེལ་བཤིག་པའི་ཆད་ལྟར་གནས་པར་གསུངས་པ་དང་།  ཡང་ལག་

མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། རང་བཞིན་ཡྩོད་མེད་དང་ཡྩོད་མེད་བཞི་པྩོ་འདི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་

བ་གགས་པས་ཕེ་བ་འདི་མ་རྟྩོགས་ཕིན་ཆད་གདྩོན་མི་ཟ་བར་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྟུང་

བས་མཐའ་བལ་དབུ་མའི་དྩོན་མ་རྟྩོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་ཡྩོད་

པ་གཉིས་མ་ཕེད་ན་ཡྩོད་པའི་མཐར་ལྟུང་བ་དང་། མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་

གཉིས་མ་ཕེད་ན་མེད་པའི་མཐར་ལྟུང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །

འྩོན་ཀང་། ཀྩོང་རྡྩོལ་བླ་མ་ངག་དབང་བླྩོ་བཟང་གིས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྐལ་

བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། རེ་བམས་པའི་མཚན་ཅན། པཎ་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས། ལང་

སྐ་རྩོལ་པའི་རྡྩོ་རེ། རེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་ལྔ་ལས། ལྟ་བའི་སྐྩོར་གསན་པ་ཟིན་

བིས་མཛད་པ་ལས། གང་ཟག་གི་བདག་བཀག་པའི་སྐབས་སུ་འགྩོག་རྒྱུའི་བདག་

རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་གཅིག་དང་། 

ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་གཉིས་ཡྩོད་ཀང་། སྩོང་ཉིད་མ་རྟྩོགས་

པས་དེ་གཉིས་ཚིག་གི་སྩོ་ནས་ཕེ་སེ་བརྩོད་ཤེས་ཀང་། རྟྩོག་ངྩོ་ན་ཕེ་མི་ཤེས་པས་
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བདག་མེད་རྟགས་ཡང་དག་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཚེ་མཉམ་དུ་བཀག་ན་མ་གཏྩོགས་

གང་ཟག་གི་བདག་ཁེགས་མི་ཐུབ་པ་དང་། བདག་མེད་རྟྩོགས་ཚེ་ཐ་སྙད་ཙམ་གི་གང་

ཟག་འཇྩོག་ཤེས་པར་གསུངས་སྩོ། །

བསེ་ངག་དབང་བཀ་ཤིས་ཀིས་ཀང་། ལྟ་བ་མ་སྐེས་པའི་གྩོང་དུ་རང་བཞིན་

ཡྩོད་མེད་ས་ཚོད་ཐིག་ཀང་ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་འབེད་མི་

ཐུབ་པར་བཞེད་དྩོ། །འཇམ་དབངས་དགའ་བླྩོས། ལྟ་བ་མ་སྐེས་པར་ཤེས་འདྩོད་

ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ་ཡྩོད་པ་དང་རང་བཞིན་ཡྩོད་པ་གཉིས་སྩོ་སྩོར་ཕེད་པ་མེད་ཀང་

སྤིར་ཕེད་ནུས་པར་བཞེད་དྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་བས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་པའི་ཚུལ།

ཆྩོས་རྣམས་མིང་དང་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་ཕར་བཞག་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཡྩོད་པ་

ནི། ལུགས་དམ་པ་འདིའི་མཐར་ཐུག་པའི་དགག་བའི་གྲུབ་ཚད་དང་། དེ་ལྟར་དུ་མེད་

པ་ནི་བདག་མེད་པ་དང་། དགག་བ་དེ་ཁད་གཞི་གང་ཟག་གི་སེང་དུ་མེད་པ་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་པ་དང་། ཁད་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ཀི་སེང་དུ་མེད་པ་ནི་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་རབ་བེད་བརྒྱད་པའི་འགེལ་པ་

ལས། དེ་ལ་བདག་ཅེས་བ་བ་ནི། གང་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གཞན་ལ་

རག་མ་ལས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའྩོ། །དེ་ནི་ཆྩོས་དང་

གང་ཟག་གི་དབེ་བས་གཉིས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།ཆྩོས་རྣམས་མིང་དང་རྟྩོག་པའི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དབང་གིས་འཇྩོག་ཚུལ་ནི། 

མདྩོ་ལས།

ས་ཚོགས་ཡིད་དགའ་མེ་ཏྩོག་ཁ་བེ་ཞིང་། །

གསེར་གི་ཁང་མཆྩོག་འབར་བ་ཡིད་འྩོང་བ། །

འདི་ན་དེ་ལའང་བེད་པ་འགའ་མེད་དེ། །

དེ་དག་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན། །

ཞེས་ལ་ཡི་སྐེད་ཚལ་གི་ལྡུམ་རའི་མེ་ཏྩོག་ཁ་བེ་བ་དང་། གསེར་གི་ཁང་མཆྩོག་

འྩོད་འབར་བ་ལ་ཡི་གཞལ་མེད་ཁང་དེ་དག་དབང་ཕྱུག་ལ་སྩོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་

བེད་པ་པྩོ་གཞན་གང་ཡང་མེད་པར། རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་དང་། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། 

འཇིག་རྟེན་མ་རིག་རྐེན་ཅན་དུ། །

གང་ཕིར་རྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུངས། །

དེ་ཡི་ཕིར་ན་འཇིག་རྟེན་འདི། །

རྣམ་རྟྩོག་ཡིན་ཞེས་ཅིས་མི་འཐད། །

ཅེས་འཇིག་རྟེན་རྣམས་རྒྱུ་མ་རིག་པའི་རྐེན་ཅན་ཏེ་མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

བྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པ་མེད་པར་རྣམ་རྟྩོག་གིས་

བཏགས་ཙམ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་ལས་བཞི་བརྒྱ་པར། རྟྩོག་པ་

མེད་པར་འདྩོད་ཆགས་ལ། །སྩོགས་ལ་ཡྩོད་ཉིད་ཡྩོད་མིན་ན། །ཡང་དག་དྩོན་དེ་རྟྩོག་
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པ་ཞེས། །བླྩོ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་འཛིན། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་འཆད་པ་ལ། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། རྒྱུ་མ་གྲུབ་པས་ཀང་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་

མ་གྲུབ་པར་བསན་པའི་ཕིར། རྟྩོག་པ་མེད་པར་འདྩོད་ཆགས་ལ། །སྩོགས་པ་ཡྩོད་

ཉིད་ཡྩོད་མིན་ན། །ཡང་དག་དྩོན་དེ་རྟྩོག་པ་ཞེས། །བླྩོ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་

འཛིན། །ཞེས་བ་བ་སྨྩོས་ཏེ། འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ནི། །ཀུན་ཏུ་རྟྩོག་ལས་

འབྱུང་བར་བཤད། །ཅེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རྩོ། །འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་ཉྩོན་མྩོངས་

པའི་ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་རྒྱུ་ནི་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྟྩོག་པ་

སེ། དེའི་ཕིར་གང་དག་རྟྩོག་པ་ཡྩོད་པ་ཁྩོ་ནས་ཡྩོད་པ་ཉིད་དང་། རྟྩོག་པ་མེད་པར་

ཡྩོད་པ་ཉིད་མེད་པ་དེ་དག་ནི་གྩོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བསྩོགས་པ་ལ་བརྟགས་པའི་

སྦྲུལ་ལྟར་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པར་ངེས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས།

འདིའི་དྩོན་ནི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་བེད་ཀི་རྟྩོག་པ་མེད་པར་འབས་

བུ་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་འབྱུང་བ་མེད་པས། དེ་དག་ཡང་

དག་པར་མ་གྲུབ་སེ། ཡང་དག་པའམ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དྩོན་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་

ཡིན་པའི་ཡིད་བེད་ཀི་རྟྩོག་པ་ལས་འབྱུང་ཞེས་བླྩོ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་འཛིན་ཏེ་འཛིན་

མི་རིགས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་ན་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་འགལ་བའི་

ཕིར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་གྩོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བསྩོགས་པ་

ལ་བཏགས་པའི་སྦྲུལ་ལྟར་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པར་ངེས་སྩོ། །རྒྱལ་ཚབ་རེའི་བཞི་

བརྒྱ་པའི་རྣམ་བཤད་དུ། རྟྩོག་པ་མེད་པར་ཞེས་པའི་དྩོན། ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀི་རྟྩོག་

པ་དང་། རྟྩོག་པས་བཏགས་པ་མེད་པར་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པ་ཡྩོད་མིན་པ་ཞེས་
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བཀལ་ཏྩོ། །

བདག་མེད་གཉིས་སྩོང་གཞིའི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་ཚུལ་གི་དྩོགས་སྩོང་།

བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་སྩོང་གཞིའི་སྩོ་ནས་འབེད་པར་གསུངས་པས། 

རང་གི་སྩོང་གཞིར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་གི་སེང་གི་སྩོང་ཉིད་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཕྲ་མྩོ་དང་། རང་གི་སྩོང་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆྩོས་

ཀི་སེང་གི་སྩོང་ཉིད་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོར་འཇྩོག་པ་དེ་ལྟར་ན། ང་ཡི་བའི་

སེང་གི་སྩོང་ཉིད་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོར་ཐལ། ང་ཡི་བ་དེ་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་

གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་གསུངས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་བྱུང་སེ། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང་། 

པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས། རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་མང་

པྩོར་མིག་ས་ལ་སྩོགས་པ་ང་ཡི་བའི་མཚན་གཞིར་གསུངས་པས། ང་ཡི་བ་གང་ཟག་

མ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟས་ང་ཡི་བ་ལ་དམིགས་པས། 

ང་ཡི་བ་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆྩོས་ཀང་མ་ཡིན་པར་བཞེད་དགྩོས་པ་

འྩོས་མེད་ཀི་རིགས་པས་འགྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན། གང་ཟག་ལས་གཞན་པའི་ཆྩོས་ལ་

ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པར་སྨྲ་དགྩོས་པས། 

ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །

གཞན་ཡང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། མདྩོ་ལས་ཕུང་པྩོ་བརྟེན་ནས་ཡིན་

གསུངས་པ། །དེ་ཕིར་ཕུང་པྩོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །ཞེས་གང་ཟག་ཕུང་པྩོ་ལ་
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བརྟེན་ནས་བཏགས་པས་ཕུང་པྩོ་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཡི་མིག་

ས་སྩོགས་ལ་བརྟེན་ནས་ང་ཡི་བ་བཏགས་པ་ཡིན་པས། ང་ཡི་མིག་སྩོགས་ང་ཡི་བ་

ཡིན་པར་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། སྤིར་ང་ཡི་མིག་ས་སྩོགས་ང་ཡི་བ་ཡིན་ཡང་། གང་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་ཆྩོས་སུ་གྱུར་པའི་ང་ཡི་བ་མ་ཡིན་པས་སྐྩོན་མེད་དེ། དཔེར་ན། 

ཤེས་བའི་གདགས་གཞི་ཤེས་བ་ཡིན་ཡང་། གང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་ཆྩོས་སུ་

གྱུར་པའི་ཤེས་བ་དེ་མིན་པ་བཞིན་ནྩོ། །དེས་ན་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་

གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་དགྩོས་ཏེ། ཞེས་དང་། ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་

ལས་ཀང་། མདྩོ་འདིས་ཕུང་པྩོའི་ཚོགས་པ་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞིར་གསུངས་

ཤིང་། གདགས་གཞི་བཏགས་ཆྩོས་སུ་མི་འཐད་ལ། ཞེས་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་

ཆྩོས་གཉིས་འགལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས་ཀང་། གྩོང་གི་མདྩོ་དང་རེ་བླ་མའི་གཞུང་

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས། ང་ཡི་མིག་རྣ་སྩོགས་ང་ཡི་བའི་གདགས་གཞི་ཡིན་པ་ལ་

དགྩོངས་ནས། མིག་ས་སྩོགས་ང་ཡི་བ་མིན་པར་ང་ཡི་བ་ནི་ང་ཡི་མིག་ས་སྩོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་བཞེད་དྩོ། །གཞུང་རྣམས་ལས་མིག་ས་

སྩོགས་ང་ཡི་བའི་མཚན་གཞི་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ནི། མིག་ས་སྩོགས་ང་ཡི་ཡིན་རྒྱུའི་

གཞི་ཡིན་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན། ནྩོར་ཅན་ལ་

ནྩོར་བ་ཞེས་བརྩོད་པ་དང་འདྲ་བར་བཞེད་དྩོ། །

ང་ཡི་བ་གང་ཟག་ཏུ་བཞེད་པའི་ཕྩོགས་ལྟར་ན། རྒྱ་གཞུང་དང་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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གསུང་ཟིན་མང་པྩོ་ཞིག་དང་འགལ་ཏེ། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། ང་ཡིར་འཛིན་པའི་

ཡུལ་བདག་གི་བ་ཕུང་པྩོ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ། ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་

རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས། ང་ཡི་བའི་གཞི་ཕུང་པྩོ་སྩོགས་ལ་དམིགས་ནས། ཞེས་

དང་། ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་ལས། བདག་གི་བ་མིག་སྩོགས། ཞེས་དང་། དབུ་མ་

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། བདག་གི་བའི་མཚན་གཞི་མིག་སྩོགས། ཞེས་དང་། 

སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། མིག་རྣ་སྩོགས་ང་ཡི་བའི་མཚན་གཞི་དང་། 

ཞེས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པྩོ་དང་མིག་སྩོགས་བདག་གི་བའི་མཚན་གཞིར་གསུངས་པ་

ཤིན་ཏུ་མང་ངྩོ་། །མིག་རྣ་སྩོགས་ང་ཡི་བ་ཡིན་པར་བཞེད་པའི་ཕྩོགས་ལྟར་ནའང་། ང་

ཡི་བ་གང་ཟག་མ་ཡིན་ཞིང་། ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆྩོས་ཀང་མ་ཡིན་

ཞེས་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་མི་འདྩོད་བཞིན་སྨྲ་དགྩོས་པ་ལྟ་བུར་སང་བས། བཞི་

བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་དང་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དང་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས། 

བདག་མེད་གཉིས་སྩོང་གཞིའི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་པར་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པའི་དངྩོས་

གཞི་འཚོལ་དགྩོས་སྩོ། ། 

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ།

སྤིར་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་ལ། ཐལ་འགྱུར་གི་དབང་དུ་

བས་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་གཉིས། དང་པྩོ། ཐལ་འགྱུར་གི་

དབང་དུ་བས་པ་ལ་བཞི་ལས། དང་པྩོ། གཞན་གགས་ཀི་རེས་དཔག་སྐེད་བེད་ཀི་

ཐལ་འགྱུར་ནི། མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། རྒྱུ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

ཕིར། ལྟ་བུའྩོ། །



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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གཉིས་པ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགྩོ་སྙྩོམས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ནི། སྒ་འཛིན་

ཉན་ཤེས་ཆྩོས་ཅན། གཟུགས་མཐྩོྩོང་བར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་དྩོན་

དམ་པར་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། གསུམ་པ། འགལ་བརྩོད་ཀི་ཐལ་

འགྱུར་ནི། མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། སར་ཡང་སྐེ་བ་དྩོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་རྒྱུ་དུས་ན་

གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། བཞི་པ། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པས་མ་

གྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི། ཚོར་ཕུང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཀིས་གཟུགས་

ཕུང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་དང་བསྒྲུབ་བ་

གཉིས་བསྒྲུབ་དཀའ་ས་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའྩོ། །

གཉིས་པ། གཏན་ཚིགས་ཀ་ིདབང་དུ་བས་པའ་ིརིགས་པ་ལ་ལྔ་ལས། ཆྩོས་རྣམས་

ཀ་ིངྩོ་བྩོ་ལ་དཔྱྩོད་པ་གཅིག་དུ་བལ་ག་ིགཏན་ཚིགས། རྒྱུ་ལ་དཔྱྩོད་པ་རྡྩོ་ར་ེགཟེགས་མའ་ི

གཏན་ཚིགས། འབས་བུ་ལ་དཔྱྩོད་པ་ཡྩོད་མེད་སྐེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས། རྒྱུ་འབས་

གཉིས་ཀ་ལ་དཔྱྩོད་པ་མུ་བཞི་སྐེ་འགྩོག་གི་གཏན་ཚིགས། རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རྟེན་

འབེལ་ག་ིགཏན་ཚིགས་དང་ལྔ་ལས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ན་ིགཙ་ོབྩོ། །རྒྱུ་

ལ་དཔྱྩོད་པ་རྡྩོ་ར་ེགཟེགས་མའ་ིགཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། 

བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །

གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །

དངྩོས་པྩོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །

སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡྩོད་མ་ཡིན། །



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།

  340  

ཞེས་སྩོགས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། དེ་དག་གི་དྩོན་འགེལ་བ་ན། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ཉིད་དེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞིག 

གཉིས་ཀ་ལས་ཀང་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་པ་ནི་ག་ལ་ཡྩོད། ཅེས་སྩོགས་ཀིས། དངྩོས་པྩོ་

ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་པར་མི་སྐེ་སེ། མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་མི་སྐེ་བའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་རྡྩོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་སྩོ། །དེས་ན། འཕགས་

པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་མེད་པའི་

རྟགས་ཀིས། དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བ་འགྩོག་པ་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོར་མཛད་དྩོ། །

དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཏུ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་

གངས་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་གསུངས་ནའང་། གཙོ་བྩོ་རྡྩོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་

ཚིགས་འདི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་མཐར་རྟེན་འབེལ་གི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དེའི་ཕིར་རྟེན་འབྱུང་རིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །ལྟ་ངན་དྲ་བ་

མཐའ་དག་གཅྩོད་པར་བེད། །ཅེས་ལྟ་ངན་གི་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཅྩོད་པའི་རིགས་པའི་

མཐར་ཐུག་ནི་རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །སྤིར་རྟེན་འབེལ་

གི་གཏན་ཚིགས་ལ་རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་ཞེས་བསྔགས་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་བཤད་

ཚུལ་མང་ཡང་། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་གཞུང་འདིས་ནི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པྩོ་དང་བེད་ནུས་མཚུངས་

པས། རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་ཞེས་བསྔགས་པ་གསལ་ཏེ། རྒྱལ་པྩོ་ལ་ཡུལ་གི་གནས་

ཚུལ་ཆེ་ཆུང་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཐག་གཅྩོད་པའི་མཐར་ཐུག་གི་ནུས་པ་ལྡན་པ་

བཞིན་དུ། རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་འདི་ལའང་ལྟ་ངན་མཐའ་དག་གཅྩོད་པའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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མཐར་ཐུག་གི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་དེ་ལྟར་བརྩོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དབུ་མ་

འཇུག་པར། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་དྲ་

བ་གཅྩོད་པ་དང་། མཐའ་བཞི་སྐེ་བ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆྩོས་ཀི་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་དྲ་བ་གཅྩོད་པར་བེད་ཅིང་། རིགས་པ་དེ་དག་ཀང་མཐར་རྟེན་

འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ལ་གཏུགས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

འདི་ལ་དྩོགས་སྩོང་འདི་ཡྩོད་དེ། རྟགས་སུ་འགྩོད་རྒྱུའི་རྟེན་འབེལ་དེ་རྟེན་འབེལ་

ཕྲ་མྩོ་ལ་བེད་དམ་རགས་པ་ལ་བེད་ཅེ་ན། མཁས་པའི་དབང་པྩོ་བསན་དར་ལ་རམས་

པའི་རྟེན་འབེལ་བསྩོད་པའི་འགེལ་པར། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་རྟྩོགས་མི་ནུས་

པའི་རྟྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་གི་རྟེན་འབེལ་ལ་བེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཕྩོགས་

ཆྩོས་མ་གྲུབ་པའི་སྔྩོན་དུ་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་ཟིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རྩོ། །རྟེན་འབེལ་རགས་པ་ལ་བེད་པའང་མི་འཐད་དེ།  ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་ལས། 

གཏན་ཚིགས་ཀི་ངེས་པས་ནི་ཆད་ལྟ་དང་། དམ་བཅའ་བའི་དྩོན་ངེས་པས་ནི་རྟག་ལྟ་

ར་བ་ནས་སུན་འབིན་པའི་ཕིར། ཞེས་རྟགས་ངེས་པ་ན་ཆད་ལྟ་སུན་འབིན་པར་

གསུངས་པས། རྟེན་འབེལ་རགས་པ་ལ་བེད་པ་མི་རིགས་སྩོ་ཞེ་ན། 

སྐྩོན་མེད་དེ། གཏན་ཚིགས་ངེས་པ་ན་ཆད་ལྟ་སུན་འབིན་པར་གསུངས་པའི་

ཆད་ལྟ་ནི།བྩོད་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་དགག་བ་འགྩོག་པའི་ཚེ་དགག་བའི་ཚད་མ་ཟིན་

པར་ཐལ་དྲགས་ནས་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ན། རང་ལུགས་ལ་རྒྱུ་འདི་ལས་འབས་བུ་

འདི་འབྱུང་གི་ངེས་པ་དྲང་དུ་མེད་པའི་ཆད་ལྟ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ལ། རྟགས་གྲུབ་པ་ན་

དེ་ལྟ་བུའི་ཆད་ལྟ་རགས་པ་སུན་འབིན་པའི་དྩོན་ཡིན་པ་ནི་གཞུང་ཉིད་ལས་གསལ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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བ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདིར་གང་འགྩོད་རྒྱུའི་རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ནི། རྒྱུ་

འབས་རྟེན་འབེལ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ངེས་པ་ན་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་སྩོགས་པའི་

ཆྩོས་རྣམས་སྤིར་མེད་པར་ལྟ་བའི་ཆད་ལྟ་སེལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་ལས། 

རྒྱུ་རྐེན་འདི་ལས་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་ལ་ངེས་པ་དྲངས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་

ནས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན་མ་ལུས་པ་སྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

སྩོ། །འྩོ་ན། རེ་བླ་མས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དེ་དག་གང་ལ་བརྟེན་

པ་ཡིན་ཞེ་ན། ལྟ་བའི་ལེགས་བཤད་ཆེན་མྩོ་ལྔ་ལས། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་དང་། དྲང་

ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ། ར་ཤེའི་ཏཱིཀྐ་ཆེན། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་བཅས་ནས་

གཙོ་བྩོ་རྡྩོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་

ལ་འབེབས་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་ལྟར་མཛད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། 

ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས། ས་ལྔ་པ་བ་དེས་ས་དྲུག་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། མཉམ་པ་

ཉིད་བཅུས་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ལས། སྐེ་བ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་མཐའ་བཞིའི་

སྐེ་བ་འགྩོག་པའི་རྟགས་ཀིས་གྲུབ་ན། མཉམ་པ་ཉིད་གཞན་རྣམས་རྟྩོགས་ས་བ་ལ་

དགྩོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར། རྟྩོགས་ས་བའི་ཚུལ་ཡང་། འདུས་བས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ལྩོག་རྟྩོག་འགྩོག་དཀའ་ཞིང་། དེ་ཁེགས་ན་འདུས་

མ་བས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞར་ལ་ཁེགས་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུས་

ས་དྲུག་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཁྩོ་

ན་རིགས་པས་བསན་པས། ཆྩོས་མཉམ་པ་ཉིད་གཞན་བསན་ས་བར་དགྩོངས་ཏེ། སྩོབ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དཔྩོན་གིས་དང་པྩོར། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་སྩོགས་བཀྩོད་པ་

ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ཡང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་

ནི་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་འགྩོག་པའི་རིགས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

མཐའ་བཞི་ལས་གཙོ་བྩོ་གཞན་ལས་སྐེ་བ་དགག་པར་མཛད་དེ། དེ་བཀག་ན་

གཞན་རྣམས་དགག་ས་བའི་ཕིར། མཉམ་པ་ཉིད་བཅུ་གང་ཞེ་ན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

མཚན་མ་མེད་པ་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང་། སྐེ་བ་མེད་པ། མ་སྐེས་

པ། དབེན་པ། གདྩོད་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ། སྤྩོས་པ་མེད་པ། བླང་དྩོར་མེད་པ། 

ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་། རྨི་ལམ། མིག་ཡྩོར། བག་ཆ། ཆུ་ཟླ། གཟུགས་བརན། 

སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུར་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་དངྩོས་པྩོ་དང་དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་

མཉམ་པ་ཉིད་དེ་བཅུའྩོ། །

ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་ལས། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་

གཅིག་དུ་བལ་དང་། རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ལ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ལག་

མཐྩོང་ཆུང་ངུར། གང་ཟག་ཏུ་གདགས་པའི་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང་། སའི་ཁམས་ལ་

སྩོགས་པ་ཁམས་དྲུག་དང་། མིག་སྩོགས་སྐེ་མཆེད་དྲུག་ལ་སྩོགས་པ་ནི་ཆྩོས་ཡིན་

ལ། དེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་པ་ནི། ཆྩོས་དེ་དག་གི་བདག་

མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། སྔར་བཤད་པའི་རིགས་

པ་ཁ་སྩོས་ནས་འགྩོག་པ་དང་། སྔར་མ་བཤད་པའི་རིགས་པ་གཞན་གིས་དགག་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔར་གང་ཟག་བདག་མེད་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སྐབས་སུ་

བཤད་པའི་རིགས་པ་ནི་གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་པ་དང་། སྔར་མ་བཤད་པ་ནི། རྟེན་
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འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པས། གཙོ་བྩོ་རིགས་པ་དེ་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་ཆྩོས་

ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་པར་མཛད་དྩོ། ། 

རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་གཞན་གགས་ཀི་རྟགས་དགྩོས་མིན་དཔྱད་པ།

སྐབས་འདིེའི་དྩོགས་སྩོང་ནི། མྱུ་གུ་ཆྩོས་ཅན། མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་སྐེ་

བར་ཐལ། དྩོན་དམ་པར་སྐེ་བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་མཐའ་གཅིག་

འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་བཀག་ནས། རེས་དཔག་སྐེ་བའི་ཆེད་དུ་སར་ཡང་རྟགས་བཀྩོད་

པ་ཡྩོད་དམ་མེད། ཡྩོད་ན། ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས། འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་པའི་ཚེ་

དེའི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ཡིན་གི། དངྩོས་སུ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་

སྦྱྩོར་ངག་མེད་དྩོ། །ཞེས་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་ཐལ་འགྱུར་གིས་བཀག་པའི་ཚེ་དེའི་

བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ཡིན་གི། དངྩོས་སུ་དམ་

བཅའ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། 

རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས་ཀང་། སྤིར་བདག་སྐེ་

མེད་པར་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ལ་གཞན་གགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་དངྩོས་སུ་

འགྩོད་མི་དགྩོས་ཤིང་། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་ཐལ་

འགྱུར་གི་རེས་སུ་སར་ཡང་སྦྱྩོར་ངག་བཀྩོད་པ་མེད་ན། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གང་

གི་ཕིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟྩོས་ཡྩོད་པ་མིན་

པས་དངྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་བལ། །ཞེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། འདིས་ནི་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་

ཐལ་འགྱུར་གིས་བཀག་ཀང་། མཐར་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སྐེ་བའི་ཚུལ་
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སྩོན་ཏེ། དེ་ཡང་མཐའ་བཞི་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་སྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

ཞེས་པ་ནི་ཆྩོས་ཅན་ནྩོ། །རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་བལ་བ་ནི་དམ་བཅའྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་མཁས་པ་གཞན་གི་བཞེད་པ་དང་། རང་གི་

ལུགས་གཉིས་ལས། དང་པྩོ་ནི། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་ལག་མཐྩོང་

མཆན་འགེལ་དང་། ཞྭ་དམར་དགེ་འདུན་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ལག་མཐྩོང་དཀའ་

འགེལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ན།

 ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོར། འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་པའི་ཚེ་དེའི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ཡིན་གི། དངྩོས་སུ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་མེད་

དྩོ། །ཞེས་པ་ནི་རྒྩོལ་བ་དབང་རྣྩོན་གིས་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གི་བེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

རེས་དཔག་སྐེད་ནུས་པས་དབང་རྣྩོན་གི་དབང་དུ་བས་པ་དང་། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་

རབ་གསལ་ལས་གསུངས་པ་དེ་ནི། གང་ཟག་དབང་རྟུལ་འགའ་ཞིག་དང་པྩོ་ཐལ་

འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལྩོག་རྟྩོག་བསལ། དེ་ནས་བསྒྲུབ་བ་

རྟྩོགས་པའི་ཆེད་དུ་སར་ཡང་རྟགས་འགྩོད་དགྩོས་པ་དབང་རྟུལ་གི་དབང་དུ་བས་

པར་འདྩོད་པས། རེས་དཔག་ཡིན་ན་རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེད་

པས་མ་ཁབ་པར་བཞེད་དྩོ། །

གཉིས་པ། རང་ལུགས་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོའི་ལུང་དེའི་དྩོན་ནི། དབང་རྟུལ་

འགའ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་གི་སྐེ་བ་མེད་པ་ཐལ་འགྱུར་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། དང་པྩོ་ནས་

དངྩོས་སུ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱྩོར་ངག་བཀྩོད་པ་མེད་དེ། དང་པྩོ་གཞན་གི་ལྩོག་

རྟྩོག་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཐལ་འགྱུར་བཀྩོད། དེ་ནས་དངྩོས་སུ་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་
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ཆེད་དུ་གཞན་གགས་ཀི་སྦྱྩོར་ངག་འགྩོད་དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ།དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་

གསལ་ལས། འདིས་ནི་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་ཐལ་འགྱུར་གིས་བཀག་ཀང་། མཐར་

རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སྐེ་བའི་ཚུལ་སྩོན་ཏེ། དེ་ཡང་མཐའ་བཞི་ལས་སྐེ་བ་

མེད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་སྩོ། །ཞེས་དང་། གྩོང་དུ་དྲངས་པའི་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོའི་

ལུང་དེའི་འྩོག་ཉིད་དུ། ཐལ་བ་བཀྩོད་པའི་འབས་བུ་ལ་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་

དཔག་ཇི་ལྟར་སྐེ་བའི་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་གི། དང་པྩོ་ནས་ཕི་རྒྩོལ་ལ་གཞན་ལ་

གགས་དེ་ལྟར་བཀྩོད་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་རྣམས་དགྩོངས་པ་གཅིག་ཏུ་

གནས་སྩོ། །དེས་ན། རང་ལུགས་ལ་རེས་དཔག་ཡིན་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་

ཚིགས་ལ་བརྟེན་པས་ཁབ་སེ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གང་གི་ཕིར་ན་བདག་དང་

གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟྩོས་ཡྩོད་པ་མིན་པས་དངྩོས་རྣམས་

རང་བཞིན་བལ། །ཞེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། འདིས་ནི་མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་

ཐལ་འགྱུར་གིས་བཀག་ཀང་། མཐར་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སྐེ་བའི་ཚུལ་

སྩོན་ཏེ། དེ་ཡང་མཐའ་བཞི་ལས་སྐེ་བ་མེད་པ་ནི་གཏན་ཚིགས་སྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

ཞེས་པ་ནི་ཆྩོས་ཅན་ནྩོ། །རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་བལ་བ་ནི་དམ་བཅའྩོ། །ཞེས་

དང་། སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་དུ། རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་འཛིན་སངས་

ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་བ་ལྩོག་གྱུར་ལ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ། རེས་དཔག་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་འགེལ་

གསལ་བའི་རྒྱན་དུ་ཡང་། ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་སྩོགས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ལ་བརྟེན་ནས་གཞལ་བ་ལྩོག་གྱུར་གཞལ་བ་ལ་ལྟྩོས་ནས་མི་སླུ་བར་བཞག་པས་རབ་

ཏུ་ཕེ་བ། རེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་པ་དང་། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་

རྒྱལ་མཚན་གིས་ཀང་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དབུ་མ་ཚིག་

གསལ་ལས། ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཅན་རྟགས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་པ་

ལས་སྐེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པའྩོ། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་རེས་དཔག་

ཡིན་ན་རྟགས་ལ་བརྟེན་དགྩོས་པའི་ཁུངས་སུ་འདྲེན་པར་མཛད་ནའང་། ཚིག་གསལ་

གི་གཞུང་ལ་ཞིབ་ཏུ་བལྟས་ཚེ། འདི་ནི་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྤིའི་ངྩོས་འཛིན་མིན་པར་

རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ནང་ཚན་ཞིག་སེ། 

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཅན་རྟགས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

ལ་མ་འཁྲུལ་པ་ལས་སྐེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པའྩོ། །དབང་པྩོ་ལས་འདས་

པའི་དྩོན་མངྩོན་སུམ་དུ་རིག་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་པ་དག་གི་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་ལུང་ངྩོ་། །འདྲ་བ་ལས་ཉམས་སུ་མྱྩོང་བའི་དྩོན་རྟྩོགས་པ་ཉེ་བར་འཇལ་བ་སེ། 

དཔེར་ན། བ་མེན་ནི་བ་ལང་དང་འདྲའྩོ་སྙམ་པ་ལྟ་བུའྩོ། །

དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་ཚད་མ་བཞི་ལས་འཇིག་རྟེན་གི་དྩོན་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་དྩོན་ནི། སྐབས་འདིར་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། ལུང་གི་ཚད་མ། 

དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་མ། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་དང་བཞིས་ཡུལ་རྟྩོགས་ཚུལ་

གསུངས་ཤིང་། ལྩོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་རེས་དཔག་ནི། རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་

གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་དང་པྩོ་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རེས་དཔག་ཡིན་ལ། ཕི་མ་གཉིས་ཀང་

སྤིར་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་ཡང་། རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་རེས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དཔག་མ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན། གཞུང་འདིས་དངྩོས་སྩོབས་ཀི་རེས་དཔག་རྟགས་ལ་

བརྟེན་དགྩོས་པར་གསུངས་པས། སྤིར་རེས་དཔག་ཡིན་ན་རྟགས་ལ་བརྟེན་དགྩོས་

པའི་ཁབ་པ་དྩོན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན། ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གིས་ཕི་རྒྩོལ་གི་

རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་རྟྩོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བར་འདྩོད་པས་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་

བརྩོད་ཀང་། ཙམ་གི་སྒས་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་གཅྩོད་པ་ཡིན་གི་གཞན་གགས་

ཀི་གཏན་ཚིགས་འགྩོད་པ་ནི་མ་བཅད་དེ།

 ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོར། ཚིག་གསལ་ལས། ཁྩོ་བྩོ་ཅག་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་

དཔག་པ་མི་སྦྱྩོར་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་དག་ནི་གཞན་གི་དམ་བཅའ་བ་འགྩོག་པ་ཙམ་

གི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་སྦྱྩོར་བ་བཀྩོད་པ་རྣམས་རང་རྒྱུད་མིན་པ་

དང་གཞན་གི་དམ་བཅའ་བ་འགྩོག་པ་ཙམ་གི་དགྩོས་པ་ཅན་དུ་བཞེད་པས་སྦྱྩོར་བ་

མི་འགྩོད་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། ། 

གང་ཟག་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ།

ཐལ་འགྱུར་བས་གང་ཟག་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་གང་ལ་མཛད་

པ་ནི། མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་གང་ཟག་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བཞི་དང་། ར་

བ་ཤེ་རབ་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ལྔ་དང་། འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་གསུངས་པའི་

རིགས་པ་བདུན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་། མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་བཞི་ནི། དབུ་

མ་འཇུག་པ་ལས། གཟུགས་བདག་མ་ཡིན་བདག་ནི་གཟུགས་ལྡན་མིན། །གཟུགས་

ལ་བདག་མེད་བདག་ལའང་གཟུགས་ཡྩོད་མིན། །ཞེས་གཟུགས་བདག་མ་ཡིན་པ་

དང་། བདག་ལ་གཟུགས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཟུགས་ལ་བདག་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་བརྟེན་པར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། བདག་ལ་གཟུགས་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་

བརྟེན་པར་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ་སེ་རིགས་པ་བཞིའྩོ། །ར་བ་ཤེ་རབ་ལས་གསུངས་པའི་

རིགས་པ་ལྔ་ནི། 

ར་ཤེར།

ཕུང་མིན་ཕུང་པྩོ་ལས་གཞན་མིན། །

དེ་ལ་ཕུང་མེད་དེར་དེ་མེད། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་ལྡན་མིན། །

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་ཞིག་ཡིན། །

ཞེས་པས་བསན་ཏེ། མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་བཞིའི་ཐྩོག་ཕུང་ལས་

གཞན་མིན་ཞེས་པས། ཕུང་པྩོ་དང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་

གཅིག་བསན་པས་རིགས་པ་ལྔའྩོ། །

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་རིགས་པ་བདུན་གསུངས་པ་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པར། 

ཤིང་རྟ་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདྩོད་མིན། །གཞན་མིན་མ་ཡིན་དེ་ལྡན་ཡང་མིན་

ཞིང་། །ཡན་ལག་ལ་མིན་ཡན་ལག་དག་དེར་མིན། །འདུས་པ་ཙམ་མིན་དབིབས་མིན་

ཇི་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་པས་བསན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ལྔར་རང་གི་

ཆ་ཤས་ཚོགས་ཙམ་དང་། ཚོགས་པའི་དབིབས་གང་ཟག་ཏུ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་

གཉིས་བསན་པས། རིགས་པ་བདུན་གསུངས་སྩོ། །འྩོ་ན། དེ་ལྟར་རིགས་པ་བཞི་དང་། 

ལྔ་དང་། བདུན་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། མདྩོ་ལས་རིགས་པ་བཞི་

གསུངས་པ་ནི། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། རྣམ་པ་བཞི་བཞིའི་སྩོ་ནས་
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ཕུང་པྩོ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཤིང་། བདག་ལ་འཇུག་གྩོ། དེའི་ཕིར་ཕུང་པྩོ་རྣམས་མ་

གཏྩོགས་པར། གཞན་དུ་བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་གཞི་ལྔ་པ་མུ་སེགས་པ་མ་གཏྩོགས་པ་

ལ་མི་འབྱུང་བས་ཆ་ལྔ་པ་མ་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་རང་ཅག་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཚེ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་བཞིའི་སྩོ་ནས། ལན་སྐེས་ཀི་བླྩོས་གང་ཟག་

བདག་ཏུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པས་གཙོ་བྩོ་དེ་དག་དགག་པའི་ཆེད་དུ་རིགས་པ་བཞི་

གསུངས་ལ། བདག་ཕུང་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་དུ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་ལྔ་པ་མ་གསུངས་པ་ནི། 

ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བདག་འདྩོད་པའི་རང་སེ་མེད་པའི་ཕིར།

ར་བ་ཤེ་རབ་ལས་རིགས་པ་ལྔ་གསུངས་པ་ནི། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་

ལས། ར་ཤེ་ལས་ཕྩོགས་གཞན་ལྔ་པ་གསུངས་པ་ནི། མུ་སེགས་པའི་ལུགས་དགག་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་ར་ཤེར་མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་བཞིའི་ཐྩོག་བདག་ཕུང་

ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་དང་ལྔར་གསུངས་པ་ནི། མུ་སེགས་པའི་ལུགས་

དགག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནྩོ། །

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་གསུངས་པ་ནི། ར་ཤེ་ལས་

གསུངས་པའི་རིགས་པ་ལྔའི་ཐྩོག་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གང་ཟག་ཏུ་འདྩོད་པའི་རང་

སེ་ཁ་ཅིག་འགྩོག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ཕུང་པྩོ་ཚོགས་ཙམ་གང་ཟག་ཏུ་འགྩོག་

པའི་རིགས་པ་དང་། མཐའ་གཞན་འགྩོག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚོགས་པའི་

དབིབས་གང་ཟག་ཏུ་འགྩོག་པའི་རིགས་པ་གཉིས་བསན་པས་རིགས་པ་བདུན་དུ་

གསུངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །ཀུན་མཁེན་གིས་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མྩོ་ལས། རང་སེ་

དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་ཁ་ཅིག སྐེ་བ་སྔ་ཕི་ཁས་ལེན་མཁན་གི་བདག་སེམས་
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ལ་དངྩོས་སུ་འཇྩོག་ཅིང་། ལ་དང་མའི་ལུས་ཀི་ཕུང་པྩོའི་བཀྩོད་པ་ཁད་པར་བ་ཞིག་

གིས་འཇྩོག་པའི་ཕིར། ཕུང་པྩོའི་བཀྩོད་པ་ཁད་པར་བ་དེ་བདག་ཏུ་སྨྲ་སེ། དེ་འགྩོག་

པའི་ཕིར་དུ་ཚོགས་ཙམ་བདག་མིན་པ་དང་། དབིབས་བདག་མིན་པའི་རྟགས་ཟུར་

གཉིས་བསན་ཏེ། ཞེས་དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་ཁ་ཅིག་གིས་ལ་དང་མིའི་ལུས་

ཀི་བཀྩོད་པ་བདག་ཏུ་འདྩོད་པར་གསུངས་མྩོད་ཀང་ཁུངས་གང་ཡིན་མ་རེད་དྩོ། །

ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་ལས་ཀང་གཙོ་བྩོ་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པས་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་ཅིང་། དེ་ཡང་ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོར་རྣམ་

བདུན་གི་རིགས་པ་ནས། བདག་ཕུང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་

འགྩོག་པ་གཉིས་གཙོ་འདྩོན་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ནི། དེ་གཉིས་ཁེགས་ན་གཞན་

རྣམས་ཁེགས་ས་བ་ལ་དགྩོངས་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ།

ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་ལས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་

གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་མཛད་པ་ནི། རིགས་པ་འདི་ལ་གནད་བཞི་ཚང་

བས་ཡིན་ཏེ།ལག་མཐྩོང་ཆུང་ངུ་ལས། དེ་ལྟར་བཞི་ཚང་ན་དེ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་སྐེའྩོ། །ཞེས་གསུངས།གནད་བཞི་ནི། 

དགག་བ་ངེས་པའི་གནད་དང་། ཁབ་པ་ངེས་པའི་གནད། གཅིག་བལ་གི་གནད། དུ་

བལ་གི་གནད་དང་བཞི་ལས། དང་པྩོ། དགག་བ་ངེས་པའི་གནད་ནི། ཐྩོག་མར་དགག་

བ་ངྩོས་འཛིན་པ་བྱུང་ན་དགག་བ་ངེས་པའི་གནད་ཚང་བ་དང་། 

གཉིས་པ། ཁབ་པ་ངེས་པའི་གནད་ནི། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་ཕུང་

པྩོ་དང་གཅིག་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་གྲུབ་པ་ལས་ཐབས་མེད་པར་ཐག་བཅད་པ་ཞིག་
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བྱུང་ན། ཁབ་པ་ངེས་པའི་གནད་ཚང་བ་དང་། 

གསུམ་པ། གཅིག་བལ་གི་གནད་ནི། བདག་དང་ཕུང་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་གཅིག་ཡིན་པ་ལ་གནྩོད་བེད་ཀི་ཐལ་བ་གསུམ་སེ། བདག་ཁས་བླངས་པ་དྩོན་

མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། བདག་ཕུང་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཡིན་ན་

དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས་བདག་ཁས་བླངས་པ་དྩོན་མེད་དུ་ཐལ་ལྩོ། །

བདག་མང་པྩོར་ཐལ་བ་ནི། བདག་ཕུང་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་

ཡིན་ན་གང་ཟག་གཅིག་ལ་ཡང་ཕུང་པྩོ་དུ་མ་ཡྩོད་པ་བཞིན་བདག་ཀང་མང་པྩོ་ཡྩོད་

པར་ཐལ་ལྩོ། །བདག་སྐེ་འཇིག་ཅན་དུ་ཐལ་བ་ནི། བདག་ཕུང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་གཅིག་ཡིན་ན་ཕུང་པྩོ་སྐེ་འཇིག་བེད་པ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་སྐེ་འཇིག་བེད་པར་

ཐལ་ལྩོ། །འདྩོད་ན། བདག་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་རྒྱུད་སྩོ་སྩོ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་སྩོ་སྩོ་བ་ལ་རྒྱུད་གཅིག་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེ་ལྟར་རིགས་པ་

གསུམ་གི་གནྩོད་བེད་མཐྩོང་བ་ན། གཅིག་བལ་གི་གནད་ཚང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

བཞི་པ། དུ་བལ་གི་གནད་ནི། བདག་ཕུང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་ཡིན་

ན། ཕུང་པྩོ་འདུས་བས་སུ་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་སྐེ་འཇིག་གནས་གསུམ་

དང་བལ་བར་ཐལ་བ། ཕུང་པྩོ་གཟུང་བ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་གང་ཟག་གཟུང་དུ་ཡྩོད་པར་

ཐལ་བའི་གནྩོད་བེད་མཐྩོང་བ་ན་དུ་བལ་གི་གནད་ཚང་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གནད་

བཞི་ཚང་ན་དེ་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་རྣམ་

དག་རྒྱུད་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ཡང་མཐར་རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་

ཚིགས་ལ་གཏུགས་པ་ཡིན་ནྩོ། ། 
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དཔེ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་རྣམས་མིང་ཙམ་དུ་འཇྩོག་

ཚུལ།

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགྩོངས་པ་འགེལ་བའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་སྩོབ་

དཔྩོན་ཆེན་པྩོ། །སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པྩོ་ཞི་བ་ལ། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་གསུམ་གིས། ཆྩོས་རྣམས་མིང་ཙམ་དུ་བཞག་པ་ལ་བ་

བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་ཚུལ་དཔེ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་བསན་ཏེ། སངས་

རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏར། དཀྩོན་བརེགས་ཀི་མདྩོ་ལ་བརྟེན་ནས། ལ་སྐུ་

གང་ཡིན་རྩོད་པའི་ཚེ། བདེན་རྫུན་ཤན་འབེད་པའི་དཔེ་ཡི་སྩོ་ནས་གསུངས་པ་དང་། 

ཞི་བ་ལས་སྤྩོད་འཇུག་ཏུ། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདྩོ་ལ་བརྟེན་ནས། སྒྱུ་མའི་དཔེ་ཡི་

སྩོ་ནས་གསུངས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། ཐེག་དམན་གི་མདྩོ་ལ་བརྟེན་

ནས། ཤིང་རྟའི་དཔེ་ཡི་སྩོ་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དང་པྩོ། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས་བདེན་རྫུན་

ཤན་འབེད་པའི་དཔེ་ཡི་སྩོ་ནས་གསུངས་ཚུལ་ནི། ལ་ཁང་ཞིག་ཏུ་ཁབ་འཇུག་དང་། 

དབང་ཕྱུག་གཉིས་ཀི་རི་མྩོ་བིས་ནས་ཡྩོད་པ་ལ། མི་གཉིས་ལས་གཅིག་གིས་ལག་ན་

འཁྩོར་ལྩོ་ཅན་དབང་ཕྱུག་དང་། མདུང་རེ་གསུམ་པ་ཅན་ཁབ་འཇུག་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

སྨྲས་པ་ན། གཞན་གིས་དེ་ལས་བཟླྩོག་སེ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་རྩོད་པའི་སྐབས། ཤན་

འབེད་པའི་དཀྩོན་གཉེར་དེས། འདི་ནི་རི་མྩོ་ཡིན་པས་དབང་ཕྱུག་དང་ཁབ་འཇུག་

གང་ཡང་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་མི་ཟེར་བར། བཟླྩོག་སེ་སྨྲས་པ་ཁེད་བདེན་གི་སྔ་མ་མི་

བདེན་ནྩོ། །ཞེས་འཇིག་བརྟེན་གགས་པ་དང་མཐུན་པར་བརྩོད་དེ། རྩོད་པ་ཞི་བའི་བ་
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བ་བེད་པ་ལྟར། ཆྩོས་རྣམས་འཇིག་རྟེན་གགས་པ་དང་མཐུན་པར་མིང་ཙམ་གིས་

བཞག་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་པ། ཞི་བ་ལས་སྒྱུ་མའི་དཔེ་ཡི་སྩོ་ནས་གསུངས་ཚུལ་ནི། སྤྩོད་འཇུག་

ལས། སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་བསད་སྩོགས་ལ། །སེམས་མེད་ཕིར་ན་སིག་མེད་དེ། །སྒྱུ་མའི་

སེམས་དང་ལྡན་པ་ལ། །བསྩོད་ནམས་དང་ནི་སིག་པ་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྒྱུ་

མའི་སྐེས་བུ་ལ་མིར་འདུ་ཤེས་ཏེ་གསྩོད་འདྩོད་ཀིས་མཚོན་བསྣུན་པ་སྩོགས་བས་

པས། སྲྩོག་གཅྩོད་ཀི་སྦྱྩོར་བའི་སིག་པ་བྱུང་ཡང་སྲྩོག་གཅྩོད་ལས་ཀི་དངྩོས་གཞི་མི་

འབྱུང་བ་ནི་སེམས་མེད་པས་ཡིན་ལ། སྐེས་བུ་ལ་ཕན་བཏགས་པས་བསྩོད་ནམས་

དང་། གནྩོད་པ་བས་པས་ལས་དགེ་སིག་གི་དངྩོས་གཞི་རྩོགས་པ་ནི་སེམས་དང་

ལྡན་པས་ཡིན་ནྩོ། །

མདྩོར་ན། སྒྱུ་མའི་སྐེས་བུ་དང་། སྐེས་བུ་གཉིས་སང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་སྒྱུ་མ་

དང་འདྲ་ཡང་། དེ་གཉིས་བསད་པས་སིག་པའི་ལས་ཀི་དངྩོས་གཞི་རྩོགས་མི་རྩོགས་

ཀི་རྣམ་གཞག་དང་བ་བེད་འཐད་པ་ལྟར། ཀུན་རྩོབ་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་སང་བ་ལྟར་མ་

གྲུབ་པ་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ཡང་། ལས་འབས་ལ་སྩོགས་པའི་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་འཐད་པ་ཡིན་ནྩོ། །

གསུམ་པ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཤིང་རྟའི་དཔེ་ཡི་སྩོ་ནས་གསུངས་

ཚུལ་ནི། ཐེག་དམན་གི་མདྩོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརྟེན་ནས་

ཤིང་རྟ་བརྩོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རྩོབ་སེམས་ཅན་

ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པའི་མདྩོ་ལ་བརྟེན་ནས།
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དབུ་མ་འཇུག་པར། 

རྣམ་བདུན་གིས་མེད་གང་དེ་ཇི་ལྟ་བུར། །

ཡྩོད་ཅེས་རྣལ་འབྩོར་པས་འདིའི་ཡྩོད་མི་རེད། །

དེས་དེ་ཉིད་ལའང་བདེ་བླག་འཇུག་འགྱུར་བས། །

འདིར་དེའི་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་འདྩོད་པར་བ། །

ཞེས་ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་ལག་དང་། དྩོན་གཞན་དང་། གཞན་མིན་པའི་གཅིག་

དང་། དྩོན་དམ་པར་རང་གི་ཡན་ལག་ལྡན་པ་དང་། དྩོན་དམ་པར་རང་གི་ཡན་ལག་

ལ་ཕར་བརྟེན་པ་དང་། ཡན་ལག་དྩོན་དམ་པར་རང་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་

ཚོགས་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་དབིབས་ཏེ་བདུན་དུ་བཙལ་བས་ཤིང་རྟ་མ་རེད་ཀང་། 

རང་གི་ཡན་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་ཙམ་ཤིང་རྟར་འཇྩོག་པ་བཞིན་དུ། གང་ཟག་

རང་གི་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ན་རེད་དུ་མེད་ཀང་། རང་གི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་ཙམ་གང་ཟག་ཏུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་འདི་ནི་དེ་ཁྩོ་ན་

ཉིད་ལ་བདེ་བླག་ཏུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་བཞེད་པའི་ཁུངས།

དགག་བ་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་བཀག་ཙམ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

ཏུ་འདྩོད་ཕིན་སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ལས་གཞན་དུ་འཇྩོག་ས་མེད་པས། དགག་བ་

བདག་བཀག་ཙམ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་སྩོན་པའི་ལུང་རིགས་ཐམས་ཅད། 

སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་བཞེད་པའི་ཁུངས་ཡིན་པས། དེ་དག་ལས་ལྩོགས་སུ་སྩོང་

ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་སྩོན་པའི་ལུང་རིགས་ཟུར་པ་འཚོལ་མི་དགྩོས་སྩོ། །
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སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་བསན་པའི་མདྩོ་ནི། མདྩོ་སེ་དགྩོངས་འགེལ་ལས། དྩོན་

དམ་ཡང་དག་འཕགས། དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་མེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་སྩོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། 

དྩོན་དམ་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་དེ་ལས་ཆྩོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དང་ཐམས་

ཅད་དུ་སྩོང་བ་གཅིག་བལྟ་བར་བ་སེ། ཞེས་དང་། 

ཡང་དགྩོངས་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དྩོན་དམ་པའི་

མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་ནི། དེས་ན་འདུ་བེད་རྣམས་ཀི་བདག་མེད་པ་

ཙམ་དང་། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་ཉིད་དྩོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཡང་མི་

འགྱུར། ཞེས་བར་གི་ཐྩོགས་རེག་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་ལ་ནམ་མཁའ་འཇྩོག་པ་

ལྟར། དགག་བ་ཆྩོས་བདག་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་ལ་ཡྩོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇྩོག་པར་

གསུངས་པ་དང་། 

ཡང་དགྩོངས་འགེལ་ལས། དྩོན་དམ་པ་ནི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་

ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དྩོན་དམ་པ་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བ་

བའྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཆྩོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་སེ་ཆྩོས་བདག་

མེད་པ་དེ་ཙམ་གིས་ཆ་ནས་བཞག་པ་ནི། ཆྩོས་རྣམས་ཀི་དྩོན་དམ་པའམ་སྩོང་པ་ཉིད་

ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་བསན་པའི་ཤེར་ཕིན་གི་མདྩོ་ནི། མདྩོ་སྡུད་པ་ལས། 

ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་གྱུར་པ། །འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཕ་རྩོལ་

ཕིན་མཆྩོག་སྤྩོད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་
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ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་དུ་ཕིན་པ་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་སྤྩོད་པར་གསུངས་ལ།  

གཞན་ཡང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པྩོར། ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་

པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་བལྟའྩོ། །ཞེས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པས་སྩོང་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕིར། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་བཞེད་པ་ནི།

ཆྩོས་དབིངས་བསྩོད་པ་ལས།

ཆྩོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད། །

ཆྩོས་ཀི་དབིངས་སུ་བསྩོམས་པར་བ། །

མཐྩོང་དང་ཐྩོས་དང་བསམས་པ་དང་། །

མྱང་དང་རེག་པར་འགྱུར་བ་དང་། །

ཆྩོས་རྣམས་དེ་ལྟར་རྣལ་འབྩོར་པས། །

ཤེས་ནས་མཚན་ཉིད་རྩོགས་པ་ཡིན། །

ཞེས་མཐྩོང་བ་གཟུགས་དང་། ཐྩོས་པ་སྒ་དང་། བསམས་པ་དྲི་དང་། མྱང་པ་རྩོ་

དང་། རེག་པ་རེག་བ་སེ། ཆྩོས་དེ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཆྩོས་ཀི་

དབིངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། སྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྩོམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་རྩོགས་

པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །འཕགས་པ་ལས་སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་བཞེད་པ་ནི། དབུ་

མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་ཡྩོད་པ། །དེ་ནི་རང་དབང་མི་འགྱུར་

རྩོ། །འདི་ཀུན་རང་དབང་མེད་པ་སེ། །དེས་ན་བདག་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་ཆྩོས་

རྣམས་རྟེན་ནས་འབྱུང་བས་རང་དབང་བ་སེ་རང་གི་ངྩོས་ནས་མེད་ལ། རང་གི་ངྩོས་
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ནས་མེད་པ་དེ་ནི། བདག་མེད་པའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་གསུངས་

སྩོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ཏུ་བཞེད་པ་ནི། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་

རབ་བེད་བརྒྱད་པའི་ཟླ་འགེལ་ཏུ། དེ་ལ་བདག་ཅེས་བ་བ་ནི། གང་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་

བདག་མེད་པའྩོ། །དེ་ནི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་དབེ་བས་གཉིས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ཆྩོས་

ཀི་བདག་མེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་དང་། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕིར་བདག་དང་བདག་གིས་སྩོང་ལྟ་བས། །རྣལ་

འབྩོར་པ་དེ་རྣམ་པར་གྩོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཡང་འཇུག་པ་ལས། བདག་མེད་

འདི་ནི་འགྩོ་བ་རྣམ་དགྩོལ་ཕིར། །ཆྩོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉིས་

གསུངས། །ཞེས་དགག་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་ཙམ་གི་སྩོང་པ་

མེད་དགག་ཉིད་ལ། སྩོང་གཞི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་དབེ་བས། ཆྩོས་ཀི་

བདག་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་གཉིས་གསུངས། 

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་། རེས་སུ་དཔག་པ་དག་ནི་གཞན་གི་དམ་བཅའ་

བ་འགྩོག་པ་ཙམ་གི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དྩོན་དམ་དཔྱྩོད་བེད་ཀི་

རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མེད་དགག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕིར།  དེས་ན། བདག་མེད་པའི་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ནི། རང་གི་དགག་བ་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་ཡིན་ཏེ། 

རང་གི་དགག་བ་དངྩོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་སྩོབས་ཀི་རྟྩོགས་པར་བ་བ་གང་

ཞིག རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆྩོས་གཞན། དངྩོས་དང་། ཤུགས་དང་། དངྩོས་

ཤུགས་གཉིས་ཀ་དང་། སྐབས་སྩོབས་གང་གི་སྩོ་ནས་ཀང་འཕངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཁབ་སེ། ཤེས་རབ་སྒྩོན་མེའི་འགེལ་བཤད་དུ་དྲངས་པའི་ལྡྩོག་པ་བསྡུས་པ་ལས། 

དགག་པ་དྩོན་གིས་བསན་པ་དང་། །ཚིག་གཅིག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དང་། །དེ་ལྡན་རང་

ཚིག་མི་སྩོན་པ། །མ་ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྡྩོག་

པ་བསྡུས་པའི་གཞུང་འདིའི་ཚིག་རྐང་དང་པྩོ་གཉིས་ཀི་འགྱུར་གཞན་ཞིག་ལ། དྩོན་

གིས་གྩོ་བར་བེད་པ་དང་། །ཚིག་གཅིག་རྣམ་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཞེས་ཅུང་མི་འདྲ་བ་

ཡྩོད་དྩོ། ། 

གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་སྙིང་པྩོར། ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྩོང་

པར་རྣམ་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་བལྟའྩོ། །ཞེས་པའི་མདྩོར་བསན་གི་སྩོང་ཉིད་

སྤྩོས་པ་ཉི་ཚེ་བ་དང་བལ་བའི་དྩོན་དམ་རྣམ་གངས་པར་འདྩོད་ན། འདིའི་རྒྱས་བཤད་

ཀིས་ཤེས་རབ་སྙིང་པྩོའི་གཞུང་ལག་མ་ཀུན་གིས་སྩོང་པ་ཉི་ཚེ་ཙམ་ལས་སྩོང་ཉིད་

རྩོགས་པར་མ་བསན་པར་འགྱུར་བ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལྩོ། །

གཞན་ཡང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། བདག་མེད་འདི་ནི་འགྩོ་བ་རྣམ་དགྩོལ་

ཕིར། །ཆྩོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །ཞེས་པའི་བདག་མེད་

གཉིས་ཀང་སྩོང་པ་ཉི་ཚེ་བ་ཙམ་ལས། སྩོང་ཉིད་དྩོན་དམ་དངྩོས་མིན་པར་འདྩོད་ན། 

འཇུག་པའི་གཞུང་འདིའི་འྩོག་ཏུ། ནང་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་

དང་། དངྩོས་པྩོ་སྩོང་པ་ཉིད་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོང་ཉིད་བཞིར་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད། 

སྩོང་པ་ཉིད་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གྩོང་དུ་མདྩོར་བསྡུས་ནས་གསུངས་

པའི་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པའི་སྩོང་ཉིད། རྒྱས་པར་འཆད་བཞེད་ནས་

འྩོག་ཏུ་སྩོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དང་བཞིའི་དབེ་བ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ལྟར་སྩོན་པས་སར་ཡང་འདི་ཉིད་ནི། གདུལ་བ་

རྣམས་ལ་ཕེ་སེ་རྣམ་མང་གསུངས། །སྤྩོས་དང་བཅས་པར་སྩོང་པ་ཉིད། །བཅུ་དྲུག་

བཤད་ནས་མདྩོར་བསྡུས་ཏེ། །སར་ཡང་བཞི་བཤད་དེ་དག་ནི། །ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་

བཞེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་ན། སྩོང་པ་མཐར་ཐུག་མེད་

དགག་ཏུ་བཞེད་པ་ནི། མདྩོ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་དགྩོངས་

པ་མཐར་ཐུག་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། ། 

ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་

པར་ཐུག་པ།

ཆྩོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ནི། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། 

དེ་ལ་བདག་ཅེས་བ་བ་ནི། གང་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་

ངྩོ་བྩོ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའྩོ། །དེ་ནི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་དབེ་

བས་གཉིས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཞེས་

བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་རྣམས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་སེ། རང་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པ་དགག་བའི་བདག་དང་། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པ་སེ། སྩོང་གཞི་གང་

ཟག་གི་སེང་གི་བདག་མེད་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། སྩོང་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལ་

སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ཀི་སེང་གི་བདག་མེད་པ་ནི། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན། 

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་ཉན་

རང་འཕགས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ན་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དགྩོས་པར་གྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་པས་ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ཀང་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་

དགྩོས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པས་

ཁབ་པ་གྲུབ་བྩོ། །སྤིར་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་ན། ཕུང་སྩོགས་བདེན་མེད་དུ་

རྟྩོགས་པས་ཁབ་པ་མེད་ཀང་། གང་ཟག་བདེན་མེད་རྟྩོགས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་སྩོང་

བའི་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་དེ་ལྟར་དགྩོས་པའི་ཁད་པར་ཤེས་དགྩོས་ཏེ། གལ་ཏེ་

དེས་ཕུང་སྩོགས་བདེན་མེད་དུ་མ་རྟྩོགས་ན། ཕུང་སྩོགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྒྩོ་འདྩོགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་གཞན་མེད་པས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀང་མ་རྟྩོགས་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །འདི་དག་གི་དྩོན་རྒྱས་པར་རིགས་པ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་བརྩོད་

ཟིན་ཏྩོ། །

པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས། ཉན་རང་འཕགས་

པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་འདྩོད་པ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ་

ཐུག་སེ། དེ་ཁེགས་པས་གང་ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པ་གང་ཟག་

གི་བདག་བཀག་པའི་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་མྩོ་དང་། 

གང་ཟག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དུ་

གྲུབ། དེ་གཉིས་གྲུབ་པས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་སྩོང་བ་ལ། 

གང་ཟག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སྩོང་པ་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་གྲུབ། དེ་གྲུབ་པས་

ཉན་རང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྩོང་

པ་རྟྩོགས་དགྩོས་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །
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སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ།

སྤིར་སྔ་འགྱུར་རིང་མ་དང་། མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱུད། དཔལ་ལྡན་ས་སྐ་བཅས་

ཀི་གཞུང་ནས་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་བ་བཞེད་ཚུལ་ལ། བཤད་པ་རལ་འདྩོན་

མཛད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་ར་བའི་ཆ་ནས་མི་མཐུན་པ་མེད་སྙམ། དེ་ལ་སྔ་

འགྱུར་རིང་མའི་གཞུང་ནས་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་བའི་བཤད་པ་མཛད་ཚུལ་ནི། 

ངེས་ཤེས་སྒྩོན་མེ་ལས། དགེ་ལྡན་ལྟ་བ་མེད་དགག་ཟེར། །གཞན་རྣམས་མ་

ཡིན་དགག་ཏུ་སྨྲ། །སྔ་འགྱུར་རང་ལུགས་གང་ཞེ་ན། །ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྩོའི་

ངྩོར། །མེད་ཅེས་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་གི། །མེད་རྐང་དང་ནི་མ་ཡིན་ཞེས། །བཀག་

ཤུལ་ཆྩོས་གཞན་ཅི་ཞིག་འཕེན། །དེ་གཉིས་བླྩོ་ཡིས་བརྟག་པ་ཙམ། །དྩོན་ལ་གཉིས་

ཀར་ཁས་མི་ལེན། །དགག་སྒྲུབ་གཉིས་དང་བལ་བ་ཡི། །བླྩོ་འདས་གདྩོད་མའི་ཆྩོས་

ཉིད་ཡིན། །ཞེས་རིང་མ་བ་རང་གི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བའི་བཞེད་པ་ནི། དགེ་ལྡན་པ་

ལྟར་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་ཀང་མ་ཡིན་ལ། ཀུན་མཁེན་ཇྩོ་ནང་པ་ལྟར་

མ་ཡིན་དགག་ཏུ་ཡང་མི་འདྩོད་དྩོ། །

འྩོ་ན། སྔ་འགྱུར་རང་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན།མཐའ་བཞི་སྤྩོས་པ་

མཐའ་དག་ཁེགས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངྩོར། དགག་བ་ཁེགས་པའི་

ཤུལ་དུ་མེད་རྐང་མེད་དགག་ཀང་མ་ཡིན་ལ། དེའི་ཤུལ་དུ་ཆྩོས་གཞན་འཕེན་པའི་

མ་ཡིན་དགག་ཀང་མ་ཡིན་ལ། དེའི་ངྩོར་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་དང་བལ་བའི་བླྩོ་འདས་

གདྩོད་མའི་ཆྩོས་ཉིད་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་འདྩོད་པའྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་

མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་ཚུལ་ནི། ལས་དང་པྩོ་བས་རིམ་གིས་
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འཇུག་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ཡང་དག་པའི་རིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པས། དང་པྩོ་འདུས་

བས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་དངྩོས་པྩོ་ཡྩོད་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་

ཕྱུང་ལ། ཕིས་ནས་མེད་པ་སྩོགས་ལག་མ་གསུམ་གི་ཞེན་ཡུལ་ཡང་བཀག་ནས། 

ཕྩོགས་རེ་བའི་ཞེན་ཡུལ་ལ་མི་གནས་པའི་ངེས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་རེས་མཐུན་དུ་

བསྩོམས་པས། ནམ་ཞིག་རེས་འཇྩོག་མེད་པར་སྤྩོས་པའི་མཐའ་ཀུན་ཅིག་ཅར་

ཁེགས་ནས་ཆྩོས་ཀི་དབིངས་ལ་གསལ་སང་འཐྩོབ་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེ་འདྲའི་ཡེ་

ཤེས་དེའི་ཡུལ་དུ་ཡྩོད་མེད་དང་ཡིན་མིན་སྩོགས་ཀི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་གང་

ཡང་མེད་པར་བཞེད་དེ། 

ངེས་ཤེས་སྒྩོན་མེ་ལས། 

དེ་ལྟར་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་བལ་ལ། །

མཐའ་བཞི་གང་དུའང་མི་འཛིན་ན། །

མཐའ་བཞི་ལས་འདས་འཛིན་སངས་ནི། །

མེད་པས་འཛིན་སངས་མེད་པར་འདྩོད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ།།གལ་ཏེ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཆྩོས་ཐམས་

ཅད་བཀག་ན། ཆད་ལྟར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཆད་ལྟ་ནི་ཐ་སྙད་ཚད་མས་

ལས་འབས་ལ་སྩོགས་པ་བཀག་ན་ཆད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཡང་། དྩོན་དམ་དཔྱྩོད་

བེད་ཀི་བླྩོས་དེ་དག་བཀག་ཀང་ཆད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ར་

བ་ལས། ཐ་སྙད་ཚད་མས་ཀུན་རྩོབ་ཀིས། །སང་བ་བཀག་ན་ཆད་ལྟར་ཟད། །དྩོན་

དཔྱྩོད་ཚད་མས་དྩོན་དམ་པར། །ཆྩོས་ཀུན་བཀག་ཀང་ཅི་ཞིག་ཆད། །ཅེས་གསུངས་
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སྩོ། །ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འདི་ལ། ཆྩོས་ཅན་གི་སེང་དུ་རིགས་པས་བདེན་གྲུབ་

ཁེགས་པ་ན་ཆྩོས་ཅན་ཡྩོད་པར་ཁེགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ལས། མདྩོར་ན། ཡྩོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། གཉིས་

ཡིན་དང་། གཉིས་མིན་གི་མཐའ་བཞི་ཀ་ལ་བདེན་གྲུབ་སྩོགས་ཀི་ཁད་པར་གང་ཡང་

མ་སྦྱར་བར། དེ་དག་གི་དམིགས་གཏད་ཞིག་པའི་སྤྩོས་བལ་ཆེན་པྩོ་སྩོ་སྩོ་རང་གིས་

རིག་པར་བ་བ་དྩོན་ཟབ་མྩོ་བདེ་བླག་ཏུ་ངྩོས་ཟིན་པའི་དགྩོས་པ་ཡྩོད་དྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། མདྩོར་ན། དྩོན་དམ་ལ་དཔྱྩོད་པའི་ཚད་མའི་སྐབས་དགག་སྒྲུབ་

དང་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་གང་ཡང་མི་འཐད་ཀང་། ཐ་སྙད་ལ་དཔྱྩོད་པའི་ཚད་མའི་

སྐབས་དགག་སྒྲུབ་དང་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པས། ཐལ་འགྱུར་བ་

ལ་ཁས་ལེན་ཡྩོད་མེད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་ཕེ་དགྩོས་པར་

གསུངས་ཏེ། 

མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེའི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་བཤད་ལས། དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་

ཁས་ལེན་ཡྩོད་མེད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་གཟུང་བར་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་སྨྲ་བ་འདི་ཀུན་

མཁེན་ཀྩོང་ཆེན་རབ་འབམས་ཀི་བཞེད་པ་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་སེ། གཞན་སྐེས་འགྩོག་

པའི་ཐལ་བ་སྩོགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་ཡིད་ཆེས་སྐེའྩོ། །ཞེས་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་ལ་དྩོན་དམ་ལ་དཔྱྩོད་པའི་སྐབས་ཁས་ལེན་མེད་པ་དང་། ཀུན་རྩོབ་ལ་དཔྱྩོད་

པའི་སྐབས་ཁས་ལེན་ཡྩོད་པའི་སྐབས་ཕེ་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ། །

དྩོན་དམ་ལ་རྣམ་གངས་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་ཕེ་ཚུལ།

ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས།
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དྩོན་དམ་རྣམ་གངས་ཡིན་མིན་གཉིས། །

མ་ཡིན་དགག་དང་མེད་དགག་གིས། །

ཕེ་བས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས། །

དྩོན་དམ་རྣམ་པ་བཞི་ཞེས་སྨྲ། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། དགེ་ལྡན་པའི་ཕྩོགས་ཀི་བཞེད་པ་བཀྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་

ལྡན་པས་དྩོན་དམ་ལ་སྒས་བརྩོད་རིགས་ཀི་སྩོ་ནས་དབེ་ན། ཡུལ་གི་དྩོན་དམ་དང་། 

ཡུལ་ཅན་དྩོན་དམ་གཉིས། ཡུལ་གི་དྩོན་དམ་ལའང་། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ལྟ་བུའི་མེད་

དགག་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་དམ་དང་། མྱུ་གུ་དང་བདེན་མེད་ཀི་ཚོགས་དྩོན་

ལྟ་བུའི་མ་ཡིན་དགག་རྣམ་གངས་པའི་དྩོན་དམ་ཏུ་བཞེད་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་སྩོ་

ནས་ཕེ་བ་སྩོང་ཉིད་དྩོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡུལ་ཅན་དྩོན་དམ་རྣམ་གངས་

པ་དང་། སྩོང་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་བླྩོ་ཡུལ་ཅན་དྩོན་དམ་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་

པར་འདྩོད་པའི་བཞེད་པ་བཀྩོད་ནས།  

དེ་འགྩོག་པ་ལ། 

ཚུལ་འདི་སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་ལས། །

ལག་པའི་སྤྩོས་བལ་མེད་པས་ལན། །

དེ་འདྲའི་མེད་དགག་རྣམ་གངས་ལས། །

རྣམ་གངས་མིན་པའི་ཕྩོགས་ཙམ་མིན། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། བདེན་པས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་མེད་དགག་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་

པའི་དྩོན་དམ་དུ་འདྩོད་པ་ནི། དེ་ལས་ལག་པའི་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་སྩོང་པ་
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འཇྩོག་ཚུལ་མེད་པས་ལན་པ་ཡིན་ལ། བདེན་པས་སྩོང་པའི་སྩོང་ཉིད་ནི། རྣམ་གངས་

པའི་དྩོན་དམ་ཙམ་ལས། རྣམ་གངས་མིན་པའི་དྩོན་དམ་གི་ཕྩོགས་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །སྔ་འགྱུར་རང་ལུགས་ཀིས་བཞེད་པའི་རྣམ་གངས་དང་རྣམ་

གངས་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་དམ་གང་ཞེ་ན། 

ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས།

རང་བཞེད་སྤྩོས་མཐའ་ཉི་ཚེ་ཙམ། །

བཀག་པའི་སྩོང་ཉིད་རྣམ་གངས་དང་། །

སྤྩོས་མཐའ་ཕྲ་རགས་མཐའ་དག་ཀུན། །

བལ་བའི་དྩོན་དམ་རྣམ་གངས་མིན། །

ཞེས་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་ཉི་ཚེ་བཀག་པ་བདེན་མེད་ལྟ་བུ། རྣམ་གངས་ཀི་དྩོན་

དམ་དང་། མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དྩོན་

དམ་དུ་བཞེད་པའྩོ། །འདི་དག་གི་དྩོན་རྒྱས་པར་གྩོང་དུ་རྣམ་གངས་དང་རྣམ་གངས་

མིན་པའི་དྩོན་དམ་ངྩོས་འཛིན་གི་སྐབས་སུ་བརྩོད་ཟིན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ།

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་བ་

འཇྩོག་ཚུལ་ནི། འཇུག་འགེལ་དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། དེས་ན་མཐའ་

བཞི་དང་བལ་བའི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཙམ་དེ་ནི། སྩོང་པ་ཉིད་དང་། དབུ་

མའི་ལམ་དང་། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉེན་པྩོ་ཡིན་པས། དེ་གཞན་ངྩོར་ཐ་སྙད་ཙམ་

དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་སྐེ་བ་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་སྨྲ་བ་ལ་ནི་འགལ་བ་
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མེད་དེ། 

རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི་དཔྱད་ན། ཡང་མཐའ་བཞི་དང་བརྒྱད་ལ་

སྩོགས་པའི་ལྟ་བ་ངན་པའི་དྲྭ་བ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་ཡྩོད་

མིན་མེད་མིན་དང་། གཉིས་ཡིན་གཉིས་མིན་གི་མཐའ་བཞི་དང་བལ་བའི་རྟེན་འབེལ་

ཙམ་ནི། སྩོང་ཉིད་དང་། དབུ་མའི་ལམ་དང་། མཐར་འཛིན་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ལྟ་བའི་

གཉེན་པྩོ་ཡིན་པས། གཞན་ངྩོར་ཐ་སྙད་དུ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་

སྐེ་བ་མ་ཡིན་པ་སྩོགས་ཀི་རྩོད་པ་སྨྲ་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། 

རྟེན་འབེལ་དེ་དག་དཔྱད་ན། མཐའ་བཞི་དང་འགག་སྩོགས་བརྒྱད་ལ་སྩོགས་

པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །ཐ་སྙད་པའི་སྐེ་བ་ཞེས་བ་

བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་མ་གཟིགས་ཤིང་། འཕགས་པ་འྩོག་མ་རྣམས་ཀི་མཉམ་

གཞག་གི་གཟིགས་ངྩོ་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པའང་མ་ཡིན་ལ། རིགས་པས་དཔྱད་ན་ཡང་

ཐ་སྙད་དུ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཅིང་། མེད་པའང་མ་ཡིན་མྩོད་ཀི། 

དེ་ལྟར་ན་ཡང་འཇིག་རྟེན་གཞུག་པའི་དགྩོས་པའི་དབང་དང་།ལས་འབས་ཀི་

འབེལ་བ་མི་ཉམས་པར་བ་བའི་ཕིར། གཞན་ངྩོར་ཐ་སྙད་པའི་སྐེ་བ་རྣམ་པར་བཞག་

པའི་ཚེ། རྨི་ལམ་དང་། སྒྱུ་མ་དང་། གཟུགས་བརན་ལ་སྩོགས་པའི་སྐེ་བ་བཞིན་དུ། 

མཐའ་བཞི་དང་བལ་བའི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཙམ་ཞིག་ལ་གཞན་ངྩོར་ཁས་

ལེན་པར་བེད་ཀང་། དེ་ཐ་སྙད་དུའང་སྐེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བས་མི་གནྩོད་དེ། དེ་

ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་ནི་རིགས་པས་དཔྱད་པ་མི་བེད་ལ། རིགས་པས་དཔྱད་པ་བེད་

པའི་ཚེ་ན་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་། 
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དབུ་མ་ལུགས་གསུམ་གསལ་བེད་ལས།

དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི། ། 

ཡྩོད་མིན་མེད་མིན་ཡྩོད་མེད་མིན། །

གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་ཀང་མིན་པས། །

མཐའ་བཞི་ལས་སྒྩོལ་དབུ་མ་པ། །

མཁས་པ་རྣམས་ཀི་དེ་ཁྩོ་ན། །

ཞེས་དངྩོས་པྩོ་སྨྲ་བ་ལྟར་ཡྩོད་པར་ཡང་མི་འདྩོད། ཆད་པ་སྨྲ་བ་ལྟར་མེད་པར་

ཡང་མི་འདྩོད། ཕུང་པྩོ་གསུམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་གཉིས་མིན་དུ་ཡང་མི་འདྩོད། 

ཉེས་པ་གཉིས་ཀར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་གཉིས་ཡིན་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡང་མི་

འདྩོད་པས། མཐའ་ཐམས་ཅད་སངས་པའི་མཐའ་བལ་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པས་ཀུན་

རྩོབ་ཀི་བདེན་པར་དབུ་མ་པ་སེ། དེ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བ་སུས་ཀང་ཀན་ཀར་བེད་

པར་མི་ནུས་པས་མཁས་པའྩོ་ཞེས་འདྩོད་དྩོ། །

དཔལ་ལྡན་ས་སྐའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ།

ས་སྐའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་བ་འཇྩོག་ཚུལ་ནི། 

ལྟ་བའི་ཤན་འབེད་ལས། དབུ་མའི་དྩོན་ནི་ཡྩོད་མེད་དང་ཡིན་མིན་ལ་སྩོགས་པའི་

མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་པས། མཐར་འཛིན་དང་མཚན་མར་འཛིན་པ་

ཐམས་ཅད་སང་དགྩོས་ལ། དེ་ལ་ཐྩོག་མར་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཡུལ་གི་བདེན་པ་

མ་བཀག་ན། མཐར་འཛིན་ཕི་མ་རྣམས་དགག་ཏུ་མེད་པས། གཅིག་དང་དུ་བལ་ལ་

སྩོགས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕི་ནང་གི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་
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གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་དགྩོས། འདི་དགག་བ་རགས་པ་ཡིན་ཞིང་འཁྩོར་བའི་རྒྱུའི་

གཙོ་བྩོ་ཡང་ཡིན་པས།

 གཞུང་རྣམས་ལས། དེའི་ཞེན་ཡུལ་བདེན་པ་འགྩོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་རྒྱས་

པར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབུ་མའི་དྩོན་ནི་ཡྩོད་པའི་མཐར་འཛིན་

དང་། མེད་པའི་མཐར་འཛིན་དང་། གཉིས་ཀའི་མཐར་འཛིན་དང་། གཉིས་མིན་གི་

མཐར་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཞིག་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པས། དེ་ལ་ཐྩོག་མར་

བདེན་པར་འཛིན་པའི་མཐར་འཛིན་གི་ཡུལ་བདེན་པ་མ་བཀག་ན། མཐའ་ཕི་མ་མེད་

པ་དང་། གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མཐར་འཛིན་རྣམས་དགག་ཏུ་མེད་

པས། གཅིག་དུ་བལ་ལ་སྩོགས་པའི་རིགས་པས་མཐར་འཛིན་དང་པྩོའི་ཡུལ་བཀག་

ནས་བདེན་མེད་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་འདི་ནི་དགག་

བ་རགས་པས། དེས་སྩོང་པ་བདེན་པར་མེད་པ་ཡང་སྩོང་པ་རགས་པ་ཙམ་ལས་

མཐར་ཐུག་གི་སྩོང་པ་མིན་ལ། འྩོ་ན། གཞུང་རྣམས་སུ་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་

འགྩོག་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་འཛིན་འཁྩོར་བའི་

རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གསུངས་སྩོ།།བདེན་གྲུབ་བཀག་ནས་བདེན་སྩོང་དུ་

བཟུང་ན་ཡང་མཐར་ལྷུང་བ་ཡིན་པས། མེད་པར་འཛིན་པ་དང་། གཉིས་འཛིན་དང་། 

གཉིས་མིན་དུ་འཛིན་པ་ཡང་འགྩོག་དགྩོས་ལ། དེས་ན། མཐའ་བཞི་གང་དུ་གཟུང་

བའི་ཡུལ་རེད་དུ་མེད་པས། དེར་འཛིན་པ་མེད་པ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྟྩོགས་པར་

འདྩོགས་པ་ཡིན་གི། བདེན་པས་སྩོང་པ་སྩོགས་གང་དུའང་འཛིན་པ་མིན་ཏེ། ལྟ་བའི་

ཤན་འབེད་ལས། དེ་བཀག་ནས་བདེན་པས་སྩོང་པ་ཉིད་དུ་གཟུང་བ།དཔེར་ན། རྟ་ལ་
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བཞྩོན་པ་གཡས་ཕྩོགས་སུ་མ་ལྷུང་ཡང་། གཡྩོན་ཕྩོགས་སུ་ལྷུང་བ་ལྟར། ཆད་པའི་

མཐར་ལྷུང་བ་ལས་མ་འདས་པས་དེ་ཡང་དགག་པར་བ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

དེའི་ཕིར་གཉིས་འཛིན་དང་གཉིས་མིན་དུ་འཛིན་པ་ཡང་འགྩོག་དགྩོས་པས། 

མཐའ་བཞི་གང་དུ་ཡང་གཟུང་བའི་ཡུལ་མ་རེད་པས། དེར་འཛིན་པ་མེད་པ་ལ་དབུ་

མའི་ལྟ་བ་རྟྩོགས་ཞེས་ཐ་སྙད་འདྩོགས་པ་ཡིན་གི། དབུ་མའི་ལྟ་བ་འདིའྩོ་ཞེས་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པ་གཅིག་བྱུང་ན་སྩོང་མི་སྩོང་སྩོགས་གང་དུ་གཟུང་ཡང་མཐར་

འཛིན་ལས་མ་འདས་པས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དེ་ལྟ་བུའི་

མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་བ་རེད་པའི་ཚུལ་ནི།

ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པས། 

གནས་ལུགས་དཔྱྩོད་པའི་སྩོ་སྐེའི་བླྩོ་གྩོས་ཀིས། །

མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་ཅིག་ཅར་མི་ཁེགས་ཀང་། །

རེ་འཇྩོག་ཚུལ་གིས་བཞི་ཀར་བཀག་ནས་ནི། །

ཚུལ་བཞིན་བསྩོམས་པའི་མཐྩོང་ལམ་སྐེས་པའི་ཚེ། །

ལྟ་བ་ཆྩོས་དབིངས་མཐྩོང་བའི་ཐ་སྙད་མཛད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྩོ་སྐེ་རྣམས་ཀིས་ཐྩོག་མར་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་རེ་

འཇྩོག་གིས་བཀག་པའི་ངེས་ཤེས་ཚུལ་བཞིན་བསྩོམས་པ་ལས། སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་

ཅིག་ཅར་དུ་ཁེགས་པའི་མཐྩོང་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའི་ཚེ་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་མཐྩོང་

བའི་ཐ་སྙད་མཛད་པའྩོ། །འཇུག་འགེལ་ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། དེས་ན་སྒྩོ་སྐུར་དང་བལ་

བའི་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་ནི། དྩོན་དམ་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་བའི་སྩོ་ནས་མི་ཕེ་སེ་ཐྩོག་
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མར་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་བཀག་ནས། དེའི་འྩོག་

ཏུ་མཐའ་ཕི་མ་གསུམ་བཀག་པའི་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་བལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྩོངས་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་ལུགས་གཉིས་ཀས་བཞེད་པའི་ཕིར། ཞེས་དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་

ཡྩོད་མིན་མེད་མིན་གཉིས་ཡིན་གཉིས་མིན་གི་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་སྩོང་པ་ཉིད་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྩོངས་པ་ཇི་བཞིན་བཞེད་པར་གསུངས་པས། ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་

ལ་མཆྩོག་དམན་གི་ཁད་པར་མེད་པར་འདྩོད་དྩོ། །

རིང་མའི་གཞུང་ནས་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་བཞེད་པ།

ཀུན་མཁེན་མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེས་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་

བཞེད་དེ། 

ངེས་ཤེས་སྒྩོན་མེ་ལས། 

འགའ་ཞིག་ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པས། །

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་ཟེར། །

ཕུང་པྩོར་ང་ཙམ་འཛིན་པའི་བདག །

མ་ཁེགས་དེ་སྲིད་དེའི་ནུས་པས། །

ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་བ་མེད་པ་དང་། །

བདག་དེའང་ཕུང་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས། །

བཏགས་ཙམ་ངར་འཛིན་ལན་སྐེས་ཀི། །

ཡུལ་ཡིན་དེ་དང་བུམ་སྩོགས་ལ། །

སྩོང་གཞིའི་དབེ་བ་མ་གཏྩོགས་པར། །
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སྩོང་ཚུལ་ཁད་པར་འགའ་མེད་དེ། །

ཆྩོས་དང་གང་ཟག་སྩོ་སྩོར་ཡང། །

རང་བཞིན་གྲུབ་པས་སྩོང་ཕིར་རྩོ། །

ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་ནི། བྩོད་སྔ་རབས་པ་འགའ་ཞིགཉན་རང་དག་བཅྩོམ་

པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་ཀང་།ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་སྩོ། །ཞེས་

ཟེར་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། ངར་འཛིན་ལན་སྐེས་ཀི་འཇིག་ལྟའི་ཞེན་ཡུལ་མ་ཁེགས་པ་དེ་

སྲིད་དུ། དེའི་དབང་གིས་ལས་བསགས་ནས་སར་ཡང་འཁྩོར་བར་སྐེ་བས་ཉྩོན་

མྩོངས་སྩོང་བ་མེད་དྩོ། །དེས་ན། ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་བ་ལ་ང་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྩོང་

པ་རྟྩོགས་དགྩོས་པས། ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་པས་བུམ་སྩོགས་བདེན་པར་མེད་པའི་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཀང་རྟྩོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ཆྩོས་

ཀི་བདག་མེད་གཉིས་ལ་སྩོང་གཞིའི་དབེ་བ་ཙམ་ལས་ཁད་པར་གང་ཡང་མེད་པའི་

ཕིར། དེའི་ཕིར་ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་གཉིས་རྣམ་གངས་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

རྟྩོགས་པ་འདྲ་ཡང་། རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་ལྟ་བ་ཉན་རང་

ལ་མེད་པས། དེ་གཉིས་ལ་ལྟ་བ་མཆྩོག་དམན་གི་ཁད་པར་ཡྩོད་དྩོ། །ཉྩོན་མྩོངས་ནི་

རྣམ་གངས་ཀི་དྩོན་དམ་རྟྩོགས་པའི་ལྟ་བ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང་ནུས་ལ། ཤེས་སྒིབ་

ནི་དེ་ཙམ་གིས་སྩོང་མི་ནུས་པས་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་གི་

ལྟ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྩོང་དགྩོས་པར་བཞེད་དེ།

ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། 

ཐུན་མྩོང་སྩོང་ཉིད་རྣམ་གངས་ཙམ། །
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རྟྩོགས་ཀང་ཤེས་སྒིབ་དངྩོས་གཉེན་མིན། །

ཐུན་མིན་ཤེས་སྒིབ་དངྩོས་གཉེན་ནི། །

རྣམ་གངས་མིན་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་ལགས། །

ཞེས་དང་། དེའི་ཐད་ཀི་རང་འགེལ་ལས། དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། ཉན་རང་ཐུན་

མྩོང་དུ་གྱུར་བའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྣམ་གངས་ཙམ་ཕྲ་བ་ནས་རྟྩོགས་ཀང་། 

ཉྩོན་སྒིབ་ཙམ་ལས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངྩོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པ་མིན་ཅིང་། ཐེག་ཆེན་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་སང་བའི་རང་བཞིན་ཤེས་སྒིབ་སྩོང་བའི་དངྩོས་གཉེན་ནི། བདག་

མེད་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་སྩོང་ཉིད་ཕྲ་བ་ནས་རྟྩོགས་པའི་མངྩོན་རྟྩོགས་ལགས་

ཤིང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་གཞུང་ནས་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་

པར་བཞེད་པ།

ཀརྨ་མི་བསྐྩོད་རྡྩོ་རེས།ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པ་

ནི།རིགས་པ་གསུམ་དང་། ལུང་བདུན་གིས་སྒྲུབ་པར་བཞེད་དེ། དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་

པའི་ཤིང་རྟ་ལས། ལུང་འདིས་ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་

སྩོན་ཏེ། དེར་རིགས་པ་གསུམ་དང་། ལུང་བདུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ལ་རིགས་

པ་དང་པྩོ་ནི། ཉན་རང་དེ་དག་ཆྩོས་ཅན། སེམས་དང་པྩོ་བསྐེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་ཀང་བླྩོའི་སྩོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་གནྩོན་ནུས་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་

མེད་པ་ཡྩོངས་སུ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་པའི་ཆགས་བལ་བཞིན། རྟགས་

ཁས་བླངས། ཁབ་པ་གྲུབ། འདྩོད་ན། ས་བཅུ་པའི་ལུང་དང་འགལ་ལྩོ། ། 
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རིགས་པ་གཉིས་པ་ནི། ཉན་རང་དེ་དག་ཆྩོས་ཅན། ཁམས་གསུམ་གི་ཕྲ་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་མ་སངས་པར་ཐལ། གཟུགས་སྩོགས་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

དམིགས་ནས་ཕིན་ཅི་ལྩོག་གི་བླྩོ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། ཕི་རྩོལ་པའི་

ཆགས་བལ་བཞིན།རིགས་པ་གསུམ་པ་ནི། ཕུང་པྩོ་ལ་མི་རྟག་པ་དང་བདག་མེད་

སྩོགས་ཀི་དངྩོས་པྩོར་ཞེན་པའི་ཉན་རང་ཆྩོས་ཅན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟྩོགས་

པར་ཡང་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་ཏུ་གདགས་པ་སེ་བཞག་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པྩོ་ལ་

དམིགས་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་འཁྩོར་ལྩོ་

སྩོགས་ལ་བདེན་ཞེན་མ་བཟླྩོག་ན། དེ་འདུས་ཀི་ཡན་ལག་ཅན་ཤིང་རྟ་ལ་བདེན་ཞེན་

མི་བཟླྩོག་པ་བཞིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། ལུང་བདུན་ཇི་ལྟར་ཡིན་མི་གསལ་ཡང་། 

འྩོག་ཏུ་བསམ་ཚོད་ཅིག་བརྩོད་པར་བའྩོ། །

ཀུན་མཁེན་པདྨ་དཀར་པྩོས། དབུ་མ་ལུགས་གསུམ་གསལ་བེད་དུ། བམས་པ་

རྣམ་པར་ཐར་པའི་མདྩོ་དང་། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལུང་འདི་གཉིས་ལས། ཉན་རང་ལ་

ཆྩོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་སྩོན་པ་ནི། རིགས་པ་གསུམ་དང་། 

ལུང་ལྔས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ལུང་འདི་གཉིས་ལས་ནི། ཉན་རང་ལ་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་ཡང་ཤེས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། 

རིགས་པ་གསུམ་དང་། ལུང་ལྔས་ཏེ། ཞེས་གསུངས། རིགས་པ་གསུམ་ནི་སྔར་དང་

འདྲ་ལ། ལུང་ལྔ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། ལུང་ནི་རིན་པྩོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ལས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་

འཛིན་ཡྩོད་པ། །དེ་སྲིད་དེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡྩོད། །ཞེས་སྩོགས་དང་། ཇི་ལྟར་མིག་ནི་

འཁྲུལ་པ་ཡིས། །མགལ་མེའི་འཁྩོར་ལྩོ་འཛིན་བེད་པ། །ཞེས་སྩོགས་དང་། 



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཉན་ཐྩོས་ལ་གདམས་པའི་མདྩོ་ལས། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རྡྩོས་པ་འདྲ། །ཞེས་

སྩོགས་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སྐེ་མེད་བསན། །གཞན་གི་ཟད་པ་སྩོང་པ་ཉིད། །ཅེས་

དང་། མཁེན་པས་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡྩོད་པ་དང་། །མེད་པ་

གཉིས་ཀ་དགག་པར་མཛད། །ཅེས་ལུང་ལྔས་བསྒྲུབས་པར་གསུངས་སྩོ། །དེས་ན། 

གྩོང་དུ་དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས་ལུང་བདུན་གསུངས་པ་ནི། འདིར་དྲངས་

པའི་ལུང་ལྔར། བམས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མདྩོ་དང་། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་གཉིས་

བསན་པས་བདུན་མིན་ནམ་སྙམ་མྩོ། །

ས་སྐའི་གཞུང་ནས་ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་

བཞེད་པ།

ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་ས་སྐའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་།ཉན་རང་གིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པར་བཞེད་དེ། ཉན་རང་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་

སྩོང་བའི་ཐབས་ཙམ་གི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཚང་བར་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་མྩོད་ཀང་། 

ཤེས་སྒིབ་སྩོང་བའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྩོགས་པར་རྟྩོགས་པ་ནི་མེད་དེ། ཉན་རང་

གིས་མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་དང་པྩོ་བཀག་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཙམ་རྟྩོགས་ཀི། 

མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རྟྩོགས་པས། 

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཀིབདག་མེད། གསལ་བ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། ཚང་

བར་རྟྩོགས་མི་རྟྩོགས་ཀི་ཁད་པར་ཡྩོད་པའི་ཕིར།

ཀུན་མཁེན་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ངེས་དྩོན་རབ་གསལ་ལས། དེའང་འདྩོད་ན། དེ་

ནི་རིང་དུ་སྩོང་བར་བླྩོ་ཡང་ལག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་འགེལ་པའི་ཐད་དུ། ཆྩོས་ཀི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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བདག་མེད་གསལ་བ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། ཚང་བར་རྟྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་

པྩོ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གསུངས་པ་དང་། བདག་མེད་འདི་ནི་འགྩོ་བ་རྣམས་

དགྩོལ་ཕིར། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར། ཉན་རང་ལ་ཁམས་གསུམ་གི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་

སྩོང་བའི་ཐབས་ཙམ་གི་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་ཀི། བདག་མེད་མཐའ་

དག་རྟྩོགས་པ་མེད་ཅིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མཐའ་དག་

རྟྩོགས་པ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །དེས་ན། ཉན་རང་གིས་བང་ཆུབ་

འདྩོད་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཚང་བར་རྟྩོགས་དགྩོས་ཤིང་། དེ་ལ་གང་ཟག་ཏུ་

གདགས་པའི་རྒྱུ་ཕུང་པྩོ་བདེན་མེད་དུ་རྟྩོགས་དགྩོས་པས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མའི་དཀའ་གནད་དྲུག་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་

བཞེད་པ། 

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ངྩོ་བྩོ།

 ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ངྩོས་འཛིན་ནི། ཆྩོས་རྣམས་

མིང་དང་རྟྩོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་མིན་པར། རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པར་འཛིན་

པའི་བླྩོ་ནི་བདེན་འཛིན་དང་། གང་ཟག་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་དང་། ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རབ་བེད་བརྒྱད་པའི་ཟླ་འགེལ་ཏུ། དེ་ལ་

བདག་ཅེས་བ་བ་ནི།  གང་ཞིག་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གཞན་ལ་རག་མ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ལས་པའི་ངྩོ་བྩོ་རང་བཞིན་ཏེ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའྩོ། །དེ་ནི་ཆྩོས་དང་གང་

ཟག་གི་དབེ་བས་གཉིས་སུ་རྟྩོགས་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་པ་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ངྩོས་

འཛིན་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

ལུགས་འདིའི་དགག་བའི་བདག་ནི། ཆྩོས་རྣམས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་

རང་བཞིན་ཏེ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པའྩོ། །བདག་

མེད་པ་དེ་ཡང་སྩོང་གཞི་གང་ཟག་དང་ཆྩོས་ཀི་དབེ་བས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་

དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་གྱུར་ཏེ། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་མ་

གྲུབ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་

པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་འཇྩོག་པའི་ཕིར། དེས་ན། དེའི་ལྩོག་ཕྩོགས་གང་ཟག་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་། ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས། ལུགས་འདི་ལ་

གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡང་ཉྩོན་

སྒིབ་ཡིན་པར་གྲུབ་བྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དགག་བའི་སྩོ་ནས་

མི་འཇྩོག་པར། སྩོང་གཞི་ཁྩོ་ནས་འཇྩོག་པ་དང་། བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་

འཛིན་སངས་ཀི་སྩོ་ནས་མི་འཇྩོག་པར། དམིགས་ཡུལ་ཁྩོ་ནས་འཇྩོག་པ་ཡང་གནད་

འདི་ལ་ཐུག་པའྩོ། །རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ནི་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་སྩོང་

གཞིའི་སྩོ་ནས་མི་འཇྩོག་པར་དགག་བའི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་པ་དང་། བདག་འཛིན་གཉིས་
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ཀི་ཁད་པར་དམིགས་པའི་སྩོ་ནས་མི་འཇྩོག་པར། འཛིན་སངས་ཀི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་

པས། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

འདྩོད་དྩོ། ། 

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་བསན་

པ།

སྩོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས།  རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐེས་དངྩོས་རྣམས། །ཡང་དག་

པར་ནི་རྟྩོག་པ་གང་། །དེ་ནི་སྩོན་པས་མ་རིག་གསུངས། །ཞེས་པས་རྒྱུ་རྐེན་ལས་

སྐེས་པའི་ཆྩོས་དང་གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་སེ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་

དེ་ནི་སྩོན་པས་མ་རིག་པར་གསུངས་ལ། དེའི་ཕིར་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀ་ཉྩོན་

མྩོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པར་གྲུབ་བྩོ། །ཡང་སྩོང་ཉིད་བདུན་

ཅུ་པ་ལས། ཡང་དག་མཐྩོང་ཕིར་དངྩོས་མཐྩོང་བ། །ལེགས་ཤེས་མ་རིག་མ་འབྱུང་

བ། །དེ་ནི་མ་རིག་འགག་པ་ཡིན། །དེ་ཕིར་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག །ཅེས་པས་

གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གིས་ཞེན་པ་ལྟར་མེད་པའི་གནས་ལུགས་མཐྩོང་བས། མ་

རིག་པ་འགག་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རིམ་བཞིན་

འགག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྩོར་འཛིན་ཡྩོད་པ། །ཅེས་སྩོགས་ཤྩོ་

ལྩོ་ཀ་གསུམ་གིས་ཀང་། ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་

འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་བསན་ཏེ། ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་

འཁྩོར་བའི་ར་བར་བསན་ནས། དེའི་འྩོག་ཏུ་ཤྩོ་ལྩོ་ཀ་གཅིག་གིས་འཁྩོར་བ་ལས་ལྡྩོག་
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པ་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་མཐྩོང་དགྩོས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ཕུང་

སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཉྩོན་སྒིབ་མ་ཡིན་ན། གང་ཟག་བདེན་པར་

འཛིན་པའི་བླྩོ་ཡང་ཉྩོན་སྒིབ་མིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་

ཕིར། དེས་ན། གཞུང་འདི་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་བདེན་འཛིན་

གིས་ཁབ་པ་གསལ་བར་བསན་ཏྩོ། །ཀུན་མཁེན་གྩོ་རམས་པ་དང་། འཇུ་མི་ཕམ་རིན་

པྩོ་ཆེ་སྩོགས་ཀིས།

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 

འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་གང་། །

དེ་ནི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པར་འདྩོད། །

སེར་ས་ལ་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་གང་། །

དེ་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་སྒིབ་པར་འདྩོད། །

ཅེས་པའི་གཞུང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས། ཕུང་པྩོ་བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་

པའྩོ། །དགེ་ལྡན་རང་ལུགས་ལ་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཡྩོད་མིན་ལ་བཞེད་པ་

མི་མཐུན་པ་ཡྩོད་ནའང་། བདེན་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་བཞེད་པ་སུ་ཡང་མེད་

དེ།བདེན་འཛིན་ལ་ཉྩོན་སྒིབ་ཀིས་ཁབ་པ་བཞེད་པ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པའི་ཁད་ཆྩོས་སུ་དགེ་ལྡན་པ་ཀུན་གིས་འདྩོད་པའི་ཕིར། 

འྩོ་ན། རང་ལུགས་ལ། རྒྱུད་བླ་མའི་ལུང་དེའི་དྩོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདིས་འཁྩོར་

གསུམ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བསན་པ་མ་ཡིན་གི་བདེན་འཛིན་གི་

བག་ཆགས་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལྟར་
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བས་ན། བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བསན་པ་ལ་འཆད་རིགས་མྩོད་ཀང་། རྒྱུད་བླ་མའི་

དགྩོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་སྩོ། །

སྒིབ་པ་གཉིས་ལས་ཤེས་སྒིབ་ནི། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། དེ་ལ་མ་རིག་

པའི་བག་ཆགས་ནི་ཤེས་བ་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། འདྩོད་

ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་བག་ཆགས་ཡྩོད་པ་ནི། ལུས་དང་ངག་གི་འཇུག་པ་རྣམ་པ་དེ་

ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། མ་རིག་པ་དང་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་བག་ཆགས་དེ་

ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཁྩོ་ན་ལ་ལྡྩོག་པར་འགྱུར་གི་

གཞན་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ནི། ཞེས་

པས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་མཚན་གཞི་བསན། ཤེས་བ་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་

པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཞེས་པས། མཚན་ཉིད་བསན། འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་བག་

ཆགས་དེ་ཡང་ལུས་དང་ངག་གི་འཇུག་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

པའི་སྩོགས་སྒས་འདྩོད་ཆགས་ཀི་བག་ཆགས་མ་ཟད་བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་

ཀང་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པར་བསན་ལ། ཡང་སྒས་བག་ཆགས་དེ་དག་ཤེས་བ་ཡྩོངས་སུ་

གཅྩོད་པའི་གེགས་ཡིན་པ་མ་ཟད། དག་བཅྩོམ་པའི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བའི་ལུས་ཀི་

གནས་ངན་ལེན་གི་རྒྱུར་ཡང་བསན། མ་རིག་པ་དང་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་

བག་ཆགས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཁྩོ་ན་ལ་ལྡྩོག་པར་

འགྱུར་གི་གཞན་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་ལྡྩོག་དུས་སམ་

སངས་པའི་དུས་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །

དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ལུགས་འདི་ལ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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མྩོངས་སུ་བཞེད་པས། ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཙོ་བྩོ་ནིགཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་

ལ་བ་དགྩོས་ཏེ། འདི་ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་གཞན་དུ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་ངྩོས་

འཛིན་གསལ་བར་མ་གསུངས་པས། འདིར་གསུངས་པ་ཉིད་ལ་བརྟེན་པར་

བའྩོ། །ཞེས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཤེས་སྒིབ་ངྩོས་འཛིན་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་

གཞུང་འདི་ལས་གསལ་བ། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་གཞན་ན་མེད་པས་ཤེས་

སྒིབ་ཀི་ངྩོས་འཛིན་གཙོ་བྩོ་ཟླ་བའི་གཞུང་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་པར་གསུངས་སྩོ། ། 

ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཡྩོད་མེད་ཀི་དྩོགས་སྩོང་།

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་བདེན་འཛིན་ལ་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་དགྩོས་པ་ནི། རེ་ཡབ་

སྲས་དང་དེའི་རེས་འཇུག་རྣམས་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་ཀང་། ཤེས་པར་གྱུར་པའི་

ཤེས་སྒིབ་ཡྩོད་མེད་ལ་མི་མཐུན་ཏེ། དེ་ཡང་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ནི། 

ཤེས་པར་གྱུར་བའི་ཤེས་སྒིབ་མི་བཞེད་དེ། རེ་བཙུན་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས། 

དེས་ན་ཤེས་པར་གྱུར་བའི་ཤེས་སྒིབ་མེད་དེ། བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཡྩོད་ན། བདེན་འཛིན་ལས་འྩོས་མེད་ཅིང་། 

བདེན་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་མི་སྲིད་དྩོ། །དེས་ན་

ཤེས་སྒིབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་བཞེད་པའྩོ། །

མཁས་གྲུབ་བསན་དར་དང་། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་རྣམ་གཉིས་

ཀིས། ལས་འབས་ཕྲ་མྩོ་ལ་རྨྩོངས་པའི་རྨྩོངས་པ་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

འདྩོད་པས། དེ་ལ་དྩོགས་སྩོང་འདི་ཡྩོད་དེ། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་པ་ཆྩོས་

ཅན། ཁྩོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་སྒིབ་ཡྩོད་པར་ཐལ། ལས་འབས་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ལ་རྨྩོངས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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པའི་རྨྩོངས་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁྩོད་ལས་འབས་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་ལ་རྨྩོངས་པའི་

གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་ཀི་དངྩོས་གཉེན་རྒྱུན་ལྡན་གི་

གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེའི་རྒྱུད་ལ་ལས་འབས་ཕྲ་མྩོ་ལ་རྨྩོངས་པའི་མ་རིག་པ་མེད་དེ། ཡྩོད་ན་

མངྩོན་གྱུར་དུ་ཡྩོད་དགྩོས་སྩོ་ཞེ་ན། ཕར་ཕིན་རྣམ་བཤད་སྙིང་པྩོའི་རྒྱན་ལས། སྩོང་

ཉིད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་བཞིན་པའི་དུས་ན། གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆེན་སེམས་

བསྐེད་ཀང་ཡྩོད་མྩོད་ཀི། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པར་བའྩོ་སྙམ་པའི་

བླྩོ་མངྩོན་གྱུར་དུ་ག་ལ་དགྩོས། དེ་བཞིན་དུ་ཡྩོད་ཏན་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་བའྩོ། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ། །རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་

ཀུན་རྩོབ་སེམས་བསྐེད་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་ལའང་དྩོགས་པ་འདི་ཡྩོད་དེ། དེའི་རྒྱུད་

ལ་ཤེས་སྒིབ་ཡྩོད་པར་ཐལ། གཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་ཡྩོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་ཡུལ་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་སང་བའི་རྟྩོག་པ་ཡྩོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བརྩོད་པ་ན།

 གཉིས་སང་འཁྲུལ་བ་ཡྩོད་ཀང་གཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་མེད་ཅེས་ཞིབ་ཆ་

བེད་པ་སང་ཡང་། ལེགས་པར་མ་མཐྩོང་བས། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་པའི་

རྒྱུད་ལ། རྟྩོག་པ་ཡྩོད་པར་བཞེད་པ་དག་གིས་ཀང་འདིའི་ལན་འཚོལ་དགྩོས་སྩོ། །

སྤྩོད་འཇུག་དར་ཊིཀྐ་ལས། ཤེས་སྒིབ་ལན་སྐེས་ནི་གྩོ་བར་ཟད་ལ། ཀུན་

བརྟགས་ནི་གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་སྩོགས་ལ་ཡུལ་བདེན་པར་སང་བ། སང་

བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་འཐད་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ས་བྩོན་དང་བཅས་པའྩོ། །ཞེས་དེ་ལྟ་བུའི་

འཐད་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ། ཤེས་སྒིབ་ཏུ་གསུངས་པའི་དགྩོངས་པ་འཚོལ་དགྩོས་ཏེ། 



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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དེ་ལྟ་བུའི་འཐད་འཛིན་གི་བླྩོ་ནི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པས།  ཤེས་སྒིབ་ཏུ་མི་འཐད་པའི་

ཕིར་དང་། དེ་འདྲའི་བླྩོ་ནི་བདེན་འཛིན་ལྟ་བུར་མངྩོན་པས་བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

མི་རུང་བ་རྒྱུད་བླ་དར་ཊིཀྐ་ཉིད་ལས་གསལ་བའི་ཕིར། 

གཉལ་སྩོན་དཀའ་འགེལ་ལས།དེས་ན། ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་བག་ཆགས་དང་དེའི་

འབས་བུ་གཉིས་སང་འཁྲུལ་པ་དང་། གཉིས་སང་འཁྲུལཔའི་བག་ཆགས་དང་། བདེན་

སང་དང་། བདེན་སང་གི་ཤེས་པ་རྣམས་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམ་མཁེན་དང་

སངས་རྒྱས་ལ་མེད་ཅིང་ཉན་རང་དག་བཅྩོམ་ལ་ཡྩོད་པའི་སྒིབ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར།ཞེས་བདེན་སང་གི་ཤེས་པ་ཡང་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་གསུངས་སྩོ། །

སྒིབ་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་གཉིས་ལས།

 དང་པྩོ། ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། གཙོ་བྩོར་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་

བེད། དབེ་ན། ཀུན་བརྟགས་དང་། ལན་སྐེས་གཉིས། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ས་བྩོན་

དང་བཅས་པ་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་པའྩོ། །ཤེས་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། སྒིབ་པ་གང་

ཞིག་གཙོ་བྩོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད། དབེ་ན། མངྩོན་གྱུར་

བ་དང་། ས་བྩོན་གི་ཆ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི། རང་ཡུལ་གཟུགས་སྩོགས་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་སང་བའི་གཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་དང་། གཉིས་པ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་བག་

ཆགས་རྣམས་ཡིན་ཏེ། སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། ཤེས་སྒིབ་ལ་དབེ་ན། 

མངྩོན་གྱུར་བ་དང་ས་བྩོན་གཉིས། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

གཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་ལ་ཤེས་སྒིབ་མངྩོན་གྱུར་བ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ཡན་

ཆད་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་བག་ཆགས་ལ། ཅིའི་ཕིར་ཤེས་སྒིབ་ས་བྩོན་གི་ཆ་ཞེས་བརྩོད། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་

སྒིབ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འབས་བུ་གཉིས་སང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེར་

བསྡུའྩོ། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་དགྩོངས་རབ་གསལ་ལས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་བག་

ཆགས་དང་། གཉིས་སང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ཞེས་བྱུང་གི་མངྩོན་གྱུར་བ་དང་། ས་བྩོན་གི་

ཆ་ཞེས་ཕལ་ཆེར་མ་བྱུང་ངྩོ་། །

དྩོགས་གཅྩོད། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བླྩོས་བཞག་

པའི་ས་བྩོན་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བག་ཆགས་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། དྲང་ངེས་བཤད་ལེགས་སྙིང་པྩོ་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བག་

ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། མ་ཁབ་སེ། དེ་ནི་

བག་ཆགས་དང་ས་བྩོན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བག་ཆགས་ལ་དགྩོངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་འགེལ་གསལ་བའི་རྒྱན་ལས། འདི་ནི་ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་ས་བྩོན་ལ་བག་ཆགས་སུ་བཞག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཀིས་བསྡུས་

པའི་བག་ཆགས་ལ་དགྩོངས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འྩོ་ན། ས་བྩོན་ལས་གཞན་པའི་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་

པའི་བླྩོས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཆྩོས་ཅན། ཤེས་སྒིབ་ས་བྩོན་གི་ཆ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ས་བྩོན་ལས་གཞན་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་གི་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རེས་བཞག་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྟགས་མ་

གྲུབ་སེ། བག་ཆགས་དེ་དངྩོས་སུ་འཇྩོག་བེད་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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འཛིན་པ་ཡིན་ཡང་། གཙོ་བྩོ་ནི་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པའི་ལག་རེས་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན་པས། རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་བདེན་འཛིན་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ལག་

རེས་བཞག་པ་ལས་བྱུང་བར་འཇྩོག་སེ། དཔེར་ན། མི་གསུམ་རང་དང་འབེལ་བ་ཡྩོད་

པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཡང། རང་དང་དམིགས་བསལ་གི་འབེལ་བ་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་

ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་འབེལ་བ་ཞེས་བརྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ། །འདི་ནི་བདག་གི་ལུང་

རིགས་སྨྲ་བའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆྩོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐྩོབ་པའི་ལེགས་

བཤད་ཡིན་ནྩོ། །ལག་མཐྩོང་ཆེན་མྩོ་དང་། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་དུ། བག་

ཆགས་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འཇྩོག་པ་ནི། གཙོ་བྩོ་རང་བཞིན་མེད་བཞིན་དུ་ཡྩོད་པར་སང་

བའི་གཉིས་སང་འཁྲུལ་པ་བསྐེད་བེད་ལྟ་བུར་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ན། གང་ཟག་

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡྩོད་དུ་འཛིན་པའི་བླྩོས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཤེས་སྒིབ་

མིན་པར་གྱུར་བས་དཔྱད་པར་བའྩོ། །

མཁས་པའི་དབང་པྩོ་གཞན་གིས། ལུགས་འདིའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་ཉྩོན་

མྩོངས་ཀིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ཡང་། ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་བག་

ཆགས་ལ་ཤེས་སྒིབ་ཀིས་མ་ཁབ་པར་གསུངས་སྩོ། །ཡང་ན། དྲང་ངེས་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པྩོ་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ཞེས་པ་

ནི། འདྩོད་ཆགས་ལྟ་བུའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་གཅིག་གི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་

ཏུ་བསན་པ་མ་ཡིན་གི། ཉྩོན་མྩོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་བག་ཆགས་རང་ལྡྩོག་ནས་ཤེས་

སྒིབ་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་སྒིབ་གཉིས་སྩོང་ཚུལ་གི་དྩོགས་སྩོང་།

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གིས་སྒིབ་གཉིས་ཇི་ལྟར་སྩོང་བའི་

ཚུལ་ལ། འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་ཡྩོངས་སུ་ཟད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་དབུ་མ་

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། སྩོམ་སང་གི་ཉྩོན་མྩོངས་ལན་སྐེས་ཆེ་འབིང་དྲུག་ས་

གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གིས་སྩོང་བའི་ས་འདིའི་སང་བ་ལ་དགྩོངས་སྩོ། །ཞེས་

པ་འདི་ཙམ་ལས་ཐེག་ཆེན་ལམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་ཇི་ལྟར་སྩོང་

བའི་ཚུལ་ས་བཅུ་དང་སྦྱར་ནས་གསལ་བར་གསུངས་པ་མེད་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགས་པས། ཀུན་བརྟགས་ས་དང་པྩོ་ནས་དང་། ལན་སྐེས་ས་གཉིས་པ་ནས་སྩོང་བ་

གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། རིགས་པས་གྲུབ་སེ། ས་བརྒྱད་པ་མ་ཐྩོབ་ཀི་བར་དུ་

ཉྩོན་མྩོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་བྩོན་ཟད་པ་མེད་པ་དང་། བདེན་འཛིན་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་

འཇྩོག་པ་དང་། བདེན་འཛིན་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་འཇིག་ལྟ་མི་འཛད་པ་དང་། ས་དང་

པྩོར་ཀུན་སྦྱྩོར་གསུམ་སྩོང་བར་གསུངས་པས། སྤིར་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་ཀུན་ལན་གཉིས་

སུ་ཕེ་སེ་ཀུན་བརྟགས་ས་དང་པྩོ་ནས་དང་། ལན་སྐེས་ས་གཉིས་པ་ནས་སྩོང་བར་

གསལ་ལྩོ། །

རྒྱ་གཞུང་ཁག་དང་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་དུ་ཐེག་ཆེན་ལམ་གིས་སྒིབ་གཉིས་

ཇི་ལྟར་སྩོང་བའི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པ་མེད་པས། རེས་འཇུག་མཁས་པའི་

བཞེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་བྱུང་སེ། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། སྩོམ་

སང་གི་ཉྩོན་མྩོངས་ལན་སྐེས་ཆེ་འབིང་དྲུག་ཅེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཐེག་

ཆེན་གི་ལམ་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་དགུར་མི་བཞེད་པའི་ཕྩོགས་
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དང་། བཞེད་པའི་ཕྩོགས་གཉིས་ལས།

དང་པྩོ་ལ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་འཇུག་འགེལ་གསལ་བའི་རྒྱན་དུ། 

གལ་ཏེ་རང་རྒྱུད་པའི་སྐབས་ལྟར་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་གི་སང་བ་སྩོམ་སང་བདེན་འཛིན་

ལ་དགུར་བཞེད་ན། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་དགུ་ཞེས་སྨྩོས་

རིགས་ཀིས། ཆེ་འབིང་དྲུག་ཅེས་སྨྩོས་མི་རིགས་ཏེ། དེ་གཉིས་ལ་ཚེགས་ཆེ་ཆུང་

ཡང་མེད་ཅིང་། དགྩོས་པ་ལག་པྩོ་གཞན་ཡང་མེད་པ་དེའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་

སང་སྤི་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་དགུ་དང་། བེ་བག་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་ཆེ་འབིང་དྲུག་

ཏུ་འབེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་དགུར་འབེད་པའི་རྣམ་གཞག་

ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་གང་གིས་ཀང་མ་བཤད་ཅིང་། རིགས་པས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་

གསུངས་སྩོ། །དེའི་ཕིར་ཐེག་ཆེན་སྩོམ་སང་ལ་བདེན་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཀིས་བསྡུས་པ་

ཆེ་འབིང་དྲུག་དང་། བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་ཤེས་སྒིབ་ཀིས་བསྡུས་པ་ཆུང་ངུ་

གསུམ་དུ་འབེད་པའྩོ། །སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེ་འབིང་དྲུག་ཀང་ས་དང་པྩོ་དང་བདུན་

པའི་ཐྩོག་མཐའ་གཉིས་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་གཉིས་འབེད་པས། ས་བརྒྱད་

པ་ཐྩོབ་པ་དང་ཉྩོན་མྩོངས་སངས་པ་དུས་མཉམ་པར་བཞེད་དྩོ། །

མཁས་གྲུབ་བསན་དར་བའི་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱྩོད་དུ། སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེ་

འབིང་ཆུང་ངུ་གསུམ་ལ་ཆེན་པྩོ་དང་ཆུང་ངུ་གཉིས་གཉིས་ཕེ་སེ་དྲུག་ཏུ་བཞེད་པ་

དང་། དེ་ཡང་ས་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོམ་སང་

ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་སྩོང་བ་ནས་བདུན་པའི་ཐྩོག་མ་དང་ཐ་མའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་སྩོམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སྩོང་བར་གསུངས་སྩོ། །དེས་ན། ས་དང་པྩོ་དང་
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བདུན་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་གཉིས་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་པ་དང་ཉྩོན་

སྒིབ་སངས་པ་དུས་མཉམ་པར་བཞེད་དྩོ། །

གཉིས་པ། ཐེག་ཆེན་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་དགུར་བཞེད་

པའི་ཕྩོགས་ནི། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང་། པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་

པ། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པ་སྩོགས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་

རྒྱལ་མཚན་གིས། སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་དགུར་བས་པའི་ཆེན་པྩོའི་

ཆེན་པྩོ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་རགས་པ་ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་སྩོང་བ་ནས། འབིང་གི་ཆུང་ངུ་ས་བདུན་པའི་ཐྩོག་མར་སྐེས་པའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གིས་སྩོང་བ་དང་། ཆུང་ངུ་སྐྩོར་གསུམ་ས་བདུན་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མར་

སྐེས་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཅིག་ཅར་སྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། ། 

ཤེས་སྒིབ་སྩོང་ཚུལ་ནི། ཤེས་སྒིབ་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ཕེས་ནས། ཆེན་པྩོ་

ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་སུ་ཕེས་ཏེ། ཆེན་པྩོའི་རགས་པ་ས་བརྒྱད་པའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་སྐེས་ཐེབས་དང་པྩོས་སྩོང་བ་དང་། ཆེན་པྩོའི་ཕྲ་མྩོ་གཉིས་པས་སྩོང་བ་དང་། 

འབིང་དང་ཆུང་ངུ་གཉིས་ས་དགུ་པ་དང་ས་བཅུ་པས་རིམ་བཞིན་སྩོང་བ་ཡིན་ཏེ། རེ་

བཙུན་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས། ས་བརྒྱད་པའི་རྣམ་གྩོལ་ལམ་སྐེས་ཐེབས་གཉིས་

པ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་

རང་འཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་ཤེས་སྒིབ་ཅི་

རིགས་པ་དང་བལ་བའི་བལ་ཆ་དེ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྟྩོགས་པའི་ཕིར། ཞེས་ས་བརྒྱད་

པར་རྣམ་གྩོལ་ལམ་གཉིས་ཡྩོད་པར་གསུངས་པས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡང་གཉིས་
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ཡྩོད་པར་ཤེས་སྩོ། །བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་པྩོ་དེ་ཡང་ས་བརྒྱད་པའི་དཀིལ་སྨད་

གཉིས་ལ་འཇྩོག་པ་ལས་འྩོས་མེད་དྩོ། །

ས་དང་པྩོ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་གསུངས་པ་ནི། རྒྱུད་བླ་དར་ཊིཀྐ་ལས། 

ས་དང་པྩོའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པྩོ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཤེས་བཟྩོད་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་

གིས་བསྡུས་པ་མཐྩོང་བའི་ལམ་ཡིན་ཡང་། ས་དང་པྩོ་ནི་བསྐལ་པ་དུ་མའི་ཡུན་གིས་

ཚོགས་རྩོགས་དགྩོས་པས་སྩོམ་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་ཡང་ཡྩོད་པར་ཤེས་པར་

བའྩོ། །ཞེས་ས་དང་པྩོའི་སྩོམ་ལམ་ཡྩོད་པ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །དབུ་མ་

དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། འགེལ་པ་མཛད་པས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀུན་བརྟགས་ས་དང་

པྩོ་ནས་དང་། ལན་སྐེས་ས་གཉིས་པ་ནས་སྩོང་བ་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། ཞེས་

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། སྩོམ་སང་གི་ཉྩོན་མྩོངས་ལན་སྐེས་ཆེ་འབིང་དྲུག་ས་གཉིས་

པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གིས་སྩོང་བའི་ས་འདིའི་སང་བ་ལ་དགྩོངས་སྩོ། །ཞེས་པའི་

གཞུང་གཉིས་ཀིས་ལན་སྐེས་ས་གཉིས་པ་ནས་སྩོང་བར་གསུངས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། དེའི་དྩོན་ནི་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ལན་སྐེས་དགུ་ཡི་དང་པྩོ་ས་གཉིས་པ་ནས་

སྩོང་བའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །བདུན་པར་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་བཞག་པ་ནི་ས་བརྒྱད་

པར་ཉྩོན་སྒིབ་ཟད་པར་གསུངས་པས་འྩོས་མེད་ཀིས་རིགས་པས་གྲུབ་བྩོ། །

ས་བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་པ་དང་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པ་དུས་མཉམ་པ་གང་གིས་བསྒྲུབ་ཅེ་

ན། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། ས་བརྒྱད་པ་ལ་དྲི་མ་དེ་དག་ར་བཅས་ཉེ་བར་ཞི་འགྱུར་

ཞིང་།ཉྩོན་མྩོངས་ཟད་ཅིང་། ཞེས་ས་བརྒྱད་པ་བས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དྲི་མ་ཞི་བ་སེ་

སངས་པ་དང་ཟད་པར་གསུངས་ཤིང་། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་ཀང་། འྩོ་
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ན་ས་འདིར་ཉྩོན་མྩོངས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་ཅིས་ཤེས་ཤེ་ན། ས་བཅུ་པ་ལས། འདིར་

དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཡྩོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་

ཁུངས་སུ་མཛད་དེ། ས་བརྒྱད་པ་བས་མྱང་འདས་ཐྩོབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ས་བདུན་པའི་བར་དུ་མ་རིག་པས་

བསད་པ་ཡྩོད་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་དང་དག་བཅྩོམ་པ་གཉིས་ལ་ནི་སྩོད་བེད་ཀི་མ་

རིག་པ་ཟད་པས་དེས་བསད་པ་མེད་ཀི་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་བསད་པ་ཡྩོད་

དེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན། ས་དང་པྩོ་དང་བདུན་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

གཉིས་གཉིས་ཕེ་བས། ས་བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་པ་དང་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པ་དུས་མཉམ་པར་

བཞེད་དྩོ། །དེ་ལྟར་ན། ས་བདུན་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཉྩོན་

མྩོངས་ཆུང་ངུ་སྐྩོར་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་བས་ཕྲ་རགས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

སང་བ་ཕྲ་རགས་ཀི་ཁད་པར་སང་དཀའ་སའི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པས། ས་

བདུན་པའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངྩོ་སྐལ་གི་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུ་ལ་

ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་དབེ་བ་མི་འཐད་དྩོ་ཞེ་ན། ཐེག་དམན་གི་ལམ་ལ་ལྟྩོས་ནས་

སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུ་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་འབེད་པ་ཡིན་གི། ཐེག་ཆེན་གི་

ལམ་ལ་ལྟྩོས་ནས་དེ་ལྟར་མི་འབེད་པས་སྐྩོན་མེད་དེ། ཉན་ཐྩོས་ཀི་སྩོམ་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ཆེན་པྩོའི་ཆུང་ངུ་དང་། ཆེན་པྩོའི་འབིང་དང་། ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་གསུམ་

གིས་རིམ་བཞིན་སྩོང་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུ་སྐྩོར་གསུམ་པྩོ་དེ་དག ས་བདུན་པའི་

སྐད་ཅིག་ཐ་མར་སྐེས་པའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་

སྩོང་བའི་དྩོན་ཡིན་ནྩོ། ། 
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མདྩོར་ན། ཐེག་ཆེན་ལ་ས་བཅུའི་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་བཅུ་དང་། ས་

བདུན་པ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་གཉིས་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་ཕེས་པས་སྤིར་

སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་ཅིང་། དེ་དག་གི་སང་བ་སྩོམ་སང་ཉྩོན་

མྩོངས་ལ་ཆེ་འབིང་དགུ་དང་། ཤེས་སྒིབ་ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ། ཉྩོན་མྩོངས་ཆེན་

པྩོའི་ཆེན་པྩོ་དང་། ཤེས་སྒིབ་ཆེན་པྩོ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ཕེས་བས་སྤིར་སང་བ་སྩོམ་

སང་བཅུ་བཞི་ཡིན་ལ།དེ་དག་ལས་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆུང་ངུ་སྐྩོར་གསུམ་ས་

བདུན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐད་ཅིག་ཐ་མས་ཅིག་ཅར་དུ་སྩོང་ཞིང་། གཞན་རྣམས་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་དག་གིས་རིམ་བཞིན་སྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་

གགས་པས། ས་བདུན་པར་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཅིག་དང་ས་བརྒྱད་པར་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གཉིས་ཕེ་ནས་བརྒྱད་པའི་ཐྩོག་མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཉྩོན་མྩོངས་

སྩོམ་སང་ཆུང་ངུ་སྐྩོར་གསུམ་ཅིག་ཅར་སྩོང་བ་དང་།ས་བརྒྱད་པའི་ཐ་མའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གིས་ཤེས་སྒིབ་ཆེན་པྩོ་སྩོང་བ་ནས། ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པས་འབིང་དང་

ཆུང་ངུ་གཉིས་རིམ་བཞིན་སྩོང་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན། བརྒྱད་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་དང་། ས་བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་པ་དང་

ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པ་དུས་མི་མཉམ་པ་དང་། ས་དང་པྩོ་ལ་སྩོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ཡྩོད་མེད་དཔྱད་གཞི་ལྟ་བུར་གསུངས་སྩོ། །ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབངས་བཞད་པས། 

ཐེག་དམན་གི་ལམ་ལ་ལྟྩོས་ནས་སྩོམ་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཆེ་འབིང་ཆུང་ངུ་དགུ་དང་། 

ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བདུན་དུ་ཕེ་བར་གསུངས་པ་ནི་ལེགས་བཤད་ཅིག་ཏུ་

སང་ངྩོ་། །
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ཤེས་སྒིབ་སྩོང་ཚུལ་ལ། ཤེས་སྒིབ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ཆེན་པྩོ་ནི། 

ས་བརྒྱད་པར་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་རེས་ས་བརྒྱད་པའི་དཀིལ་སྩོད་ཀི་བར་ཆད་མེད་ལམ་

གིས་སྩོང་བ་དང་། ཆུང་ངུ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ཕེ་བའི་རགས་པ་ནི། ས་བཅུ་པའི་ཐྩོག་

མའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། ཕྲ་བ་ནི་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་སྩོང་བ་

གསུངས་སྩོ། ། 

དེས་ན། ས་བརྒྱད་པ་ཐྩོབ་པ་དང་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་པ་དུས་མི་མཉམ་པ་དང་། ས་

བཅུ་པར་བར་ཆད་མེད་ལམ་གཉིས་བཞེད་དྩོ། །

བདེན་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་པ་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་

ཐུག་ཚུལ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་པས། གྩོང་དུ་བརྩོད་པ་ལྟར་

གང་ཟག་དང་ཆྩོས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའམ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ། གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་འཇྩོག་དགྩོས་པས། དེའི་ལྩོག་ཕྩོགས་

གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་། ཆྩོས་བདེན་པར་འཛིན་

པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ལ། དེས་ན། གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ནི་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས། ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལ་ཉྩོན་

སྒིབ་ཡིན་དགྩོས་པ་ནི་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཀས་འདྩོད་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ཕུང་པྩོ་

བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཡང་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་

ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས། དེས་ན། 
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གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་པས་

སྩོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མྩོར་འཇྩོག་རིགས་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་ལ་བརྟེན་

ནས་གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་གྲུབ་སེ། དེ་གང་ཟག་གི་བདག་

འཛིན་ཡིན་པ་སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན། ཕུང་སྩོགས་ཀི་

ཆྩོས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡང་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་

བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

སྔ་འགྱུར་རིང་མའི་གཞུང་ནས་བདེན་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་མི་བཞེད་པའི་ཚུལ།

ཀུན་མཁེན་མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེས། བདེན་འཛིན་ལ་ཉྩོན་སྒིབ་ཀིས་ཁབ་པར་མི་

བཞེད་དེ། ཕུང་པྩོ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་དང་། གང་

ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་པར་བཞེད་པས། 

བདེན་འཛིན་ལ་ཤེས་སྒིབ་དང་། ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་ཆ་གཉིས་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དྩོ། །འྩོ་ན། 

མདྩོ་དང་བསན་བཅྩོས་རྣམས་ལས་བདེན་འཛིན་ཉྩོན་མྩོངས་སུ་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ཞེ་ན། བདེན་འཛིན་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི་བདེན་ཏེ། རྨྩོངས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་ཞེས་པའི་མིང་གིས་འཇུག་པ་དགག་ཏུ་མེད་ཅིང་། 

མདྩོ་དང་བསན་བཅྩོས་ཀུན་ལས། དངྩོས་པྩོའི་དེ་ཁྩོ་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་མ་རིག་པ་

ལ། ཉྩོན་མྩོངས་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བྱུང་མྩོད། དེ་ཙམ་གིས་ཉྩོན་

སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ན། དཔལ་ཕྲེང་གི་

མདྩོ་ལ་སྩོགས་པ་མང་པྩོ་ཞིག་ལས། མ་རིག་བག་ཆགས་ས་ལའང་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་
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མིང་གིས་བསན་པ་དང་། སྤིར་རྨྩོངས་པ་དང་ཕིན་ཅི་ལྩོག་གི་ཀུན་ཏུ་རྟྩོག་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་མིང་འཇུག་པས། དེ་ཐམས་ཅད་ཉྩོན་སྒིབ་འབའ་ཞིག་ཡིན་

དགྩོས་ན་ཤེས་སྒིབ་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །

དེས་ན། བདེན་འཛིན་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་

ཤེས་སྒིབ་དང་ཉྩོན་སྒིབ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཉྩོན་སྒིབ་མིན་པར་གསུངས་སྩོ། །འྩོ་ན། 

སྒིབ་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ར་བ་ལས།

དེ་ལ་སང་བའི་མཚན་ཉིད་ནི། །

རྒྱུ་དང་ངྩོ་བྩོ་བེད་ལས་ཀིས། །

སྤི་ལས་བེ་བག་ཉྩོན་ཤེས་ཀི། །

སྒིབ་པ་གཉིས་སུ་རྣམ་པར་འཇྩོག།

ཅེས་ཁད་པར་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་ཏེ། རྒྱུ་ཡི་སྩོ་ནས། ཆྩོས་ཀི་བདག་

འཛིན་གི་རྒྱུ་ཅན་རྨྩོངས་པ་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་དང་། གང་ཟག་བདག་

འཛིན་གི་རྒྱུ་ཅན་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ལ། ངྩོ་བྩོའི་སྩོ་ནས། 

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། 

འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་གང་། །

དེ་ནི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པར་འདྩོད། །

སེར་ས་ལ་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་གང་། །

དེ་ནི་ཉྩོན་མྩོངས་སྒིབ་པར་འདྩོད། །



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆགས་སྩོགས་ཀི་ངྩོ་བྩོར་གྱུརཔའི་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

ཤེས་སྒིབ་དང་། འཁྩོར་གསུམ་དུ་རྨྩོངས་པའི་ཆྩོས་སུ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་ཤེས་སྒིབ་

དང་། བེད་ལས་ཀི་སྩོ་ནས། མདྩོ་སེ་རྒྱན་སྩོགས་ལས་བྱུང་བ་ལྟར། ཐར་པ་ལ་བར་

དུ་གཅྩོད་པའི་སྒིབ་པ་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། རྣམ་མཁེན་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་སྒིབ་པ་ཤེས་

སྒིབ་ཏུ་འཇྩོག་པ། ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ཀི་རང་འགེལ་ལས་གསུངས་སྩོ། ། 

ས་སྐའི་གཞུང་ནས་བདེན་འཛིན་ལ་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་མིན་གཉིས་སུ་བཞེད་པ།

ལྟ་བའི་ཤན་འབེད་ལས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕུང་པྩོ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་

པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་ནི། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ལ། ཆྩོས་ཀི་

བདག་འཛིན་ཡིན་ན་བདེན་འཛིན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སེ། མཐའ་བཞིའི་སྤྩོས་པ་ཕི་མ་

གསུམ་དུ་འཛིན་པའི་བླྩོ་དེ་ཡང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་

དང་། བདེན་འཛིན་གི་སྒྩོ་འདྩོགས་ཆྩོད་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངྩོན་པར་ཞེན་པའི་

བླྩོ་དེ་ཡང་། ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་ཆྩོས་ཀི་བདག་

འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བཞེད་ལ། 

དེ་ཡང་རྒྱུད་བླ་མའི་ཕན་ཡྩོན་གི་ལེའུ་ལས། འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པ་

གང་། །དེ་ནི་ཤེས་བའི་སྒིབ་པར་འདྩོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཁུངས་སུ་མཛད་དྩོ། །ཆྩོས་

ཀི་བདག་འཛིན་ལ་བདེན་འཛིན་གིས་མ་ཁབ་པ་ནི། ཡྩོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། 

གཉིས་ཀ་དང་། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་མཐའ་བཞིའི་ཚད་འཛིན་ཐམས་

ཅད་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ཡང་བདེན་འཛིན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒིབ་པ་གཉིས་

ལས། ཤེས་སྒིབ་ཀི་ངྩོས་འཛིན་ནི། ལྟ་བའི་ཤན་འབེད་ལས། རྒྱུད་བླའི་ཕན་ཡྩོན་གི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ལེའུའི་སྐབས། འཁྩོར་གསུམ་རྣམ་པར་རྟྩོག་པའི་བླྩོ་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བཤད་པས། བསྡུ་

ན་འདི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་ལ་རྣམ་རྟྩོག་མངྩོན་གྱུར་བ་དང་། བག་ཆགས་གཉིས། 

དང་པྩོ་ལ། བདེན་འཛིན་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས། ཕི་མ་ལ་ཤེས་སྒིབ་རྣམ་པར་རྟྩོག་

པའི་བག་ཆགས་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་བག་ཆགས་གཉིས་སྩོ། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་ལ་དབེ་ན། མངྩོན་གྱུར་བ་དང་། བག་ཆགས་

གཉིས། མངྩོན་གྱུར་བ་ལ་གཉིས་ཏེ་བདེན་འཛིན་དུ་གྱུར་པའི་མངྩོན་གྱུར་བ་དང་། 

བདེན་འཛིན་མ་ཡིན་པའི་མངྩོན་གྱུར་བ་གཉིས། ཤེས་སྒིབ་བག་ཆགས་ལའང་གཉིས། 

ཤེས་སྒིབ་མངྩོན་གྱུར་བའི་བག་ཆགས་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་མངྩོན་གྱུར་བའི་བག་

ཆགས་གཉིས་ཡྩོད་དྩོ། །ཉྩོན་སྒིབ་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ནི། 

ལྟ་བའི་ཤན་འབེད་ལས། རྒྱུད་བླར་ངྩོས་འཛིན་གཉིས་བྱུང་བ་ནི། དྩོན་གཅིག་

ཏུ་སང་ཞིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཀང་། གང་ཟག་ལ་བདེན་པར་

འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་དང་། དེའི་འབས་བུར་གྱུར་བའི་ར་ཉྩོན་དང་། ཉེ་ཉྩོན་རྣམས་

ལ་གསུངས་པ་དྩོན་གཅིག་ཏུ་སང་བས། ཉྩོན་མྩོངས་པ་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་རྣམས་

ལ། ཉྩོན་སྒིབ་ཏུ་འཇྩོག་པ་ལ་ནི། བམས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་གཉིས་དགྩོངས་པ་གཅིག་

ཏུ་སང་ངྩོ་། །ཞེས་གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་དང་། དེའི་དབང་གིས་

བྱུང་བའི་ར་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་། དེ་དག་གི་ས་བྩོན་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཉྩོན་སྒིབ་ཡིན་ནྩོ། །དེས་ན། གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པའི་

བླྩོ་ནི། བདག་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་

བདེན་པར་འཛིན་པའི་བླྩོ་དང་། མཚན་འཛིན་ལག་མ་གསུམ་ནི་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཡིན་པས་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ནྩོ། །རྒྱུད་བླ་མར། སེར་ས་ལ་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་གང་། །དེ་

ནི་ཉྩོན་མྩོངས་སྒིབ་པར་འདྩོད། །ཅེས་པ་གསུངས་པ་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས་ཉྩོན་སྒིབ་

ཀི་ངྩོས་འཛིན་མཛད་དྩོ། །

གལ་ཏེ་ཕུང་པྩོ་བདེན་འཛིན་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་དང་། གང་ཟག་བདེན་འཛིན་

གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན། ཉན་ཐྩོས་དག་བཅྩོམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་འཛིན་

སངས་པར་ཐལ། ཕུང་པྩོ་བདེན་འཛིན་སངས་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་བདེན་འཛིན་

སངས་པ་གང་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། ཉན་ཐྩོས་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གིས་གང་ཟག་བདེན་མེད་འཛིན་སངས་གཙོ་བྩོར་བེད་པས། གང་ཟག་

བདེན་འཛིན་སྩོང་བ་དང་། རང་རྒྱལ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་གཟུང་བ་བདེན་མེད་

འཛིན་སངས་གཙོ་བྩོར་བེད་པས། གཟུང་བ་བདེན་འཛིན་སྩོང་བ་དང་། ཐེག་ཆེན་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གིས། མཐའ་བཞི་སྤྩོས་བལ་འཛིན་སངས་གཙོ་བྩོར་བེད་པས། ཤེས་

སྒིབ་མཐའ་དག་སྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །དེའི་ཕིར། ཐེག་ཆེན་པ་གསུམ་གི་ལྟ་བ་ལ་མཆྩོག་

དམན་གི་ཁད་པར་བཞེད་དྩོ། །

རིང་མའི་གཞུང་ནས་སྒིབ་གཉིས་སྩོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཞེད་པ།

ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། སྩོང་ཚུལ་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀར་ཡང་། །ཀུན་བརྟགས་

ལན་སྐེས་གཉིས་གཉིས་དབེ། །ལན་སྐེས་ལའང་ས་བྩོན་དང་། །དེ་ཡི་བག་ཉལ་ཆེས་

ཕྲ་ཡྩོད། །ཞེས་ཤེས་སྒིབ་དང་ཉྩོན་སྒིབ་གཉིས་ཀར་ཀུན་བརྟགས་དང་ལན་སྐེས་

གཉིས་གཉིས་ཡྩོད་ལ། ལན་སྐེས་ལའང་ས་བྩོན་དང་། དེའི་བག་ལ་ཉལ་ཆེས་ཕྲ་བ་

གཉིས་ཡྩོད་པར་མདྩོ་དང་བསན་བཅྩོས་རྣམས་སུ་བཤད་པར་བཞེད། སྒིབ་གཉིས་
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ཀུན་བརྟགས་ནི་མཐྩོང་ལམ་ནས་སྩོང་བར་འདྩོད་དེ། ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། དེས་

ན་སྒིབ་གཉིས་ཀུན་བརྟགས་ནི། །མཐྩོང་སང་ཉིད་དུ་དམ་བཅར་བེད། །

ཅེས་སྒིབ་གཉིས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆ་ནི་མཐྩོང་སྩོང་ཉིད་དུ་མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་

སྩོགས་ལས་དམ་བཅའ་མཛད་པར་བཞེད་དྩོ། །མཐྩོང་སྩོང་ཤེས་སྒིབ་མི་འདྩོད་པའི་

ཕྩོགས་བཀྩོད་ནས་དགག་པ་ནི། ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། གལ་ཏེ་ཤེས་སྒིབ་མཐྩོང་

སང་དུ། །བཞེད་འདི་ཟླ་བའི་ལུགས་མིན་ཞིང་། །མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་སྩོགས་རང་རྒྱུད་

ལུགས། །སས་དྩོན་མཐར་ཐུག་མིན་ཞེ་ན། །ཞེས་འདྩོད་པ་བཀྩོད་ནས། དེ་དགག་པ་ལ། 

ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། ཐེག་ཆེན་སྦྱྩོར་ལ་ཁད་ཆྩོས་དང་། །མཐྩོང་སྩོང་གཉེན་

པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་། །མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་རེ་སྩོགས། །འཆད་དུ་མེད་པའི་

སས་དྩོན་ཞིག །སྔྩོན་ཆད་དགའ་ལྡན་ལ་ཡུལ་དང་། །རྒྱ་བྩོད་མཁས་ལ་མ་གགས་

པའི། །ཁྩོད་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཁད་ཆྩོས་ལགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་མཐྩོང་

སང་ཤེས་སྒིབ་མེད་ན་སྐྩོན་གསུམ་སེ།

 མངྩོན་རྟྩོགས་རྒྱན་སྐབས་དང་པྩོའི་སྐབས། ཐེག་ཆེན་གི་སྦྱྩོར་ལམ་ཁད་ཆྩོས་

ལྔ་ལྡན་དུ་བསན་པ་ན། རྟྩོག་པ་ལྡན་ཚུལ་གི་ཁད་པར་དང་། ཚོགས་སྒྲུབ་སྐབས། 

མཐྩོང་སང་སྩོང་བའི་མཐྩོང་ལམ་གཉེན་པྩོའི་ཚོགས་སྒྲུབ་དང་། སྐབས་ལྔ་པའི་སྐབས། 

མཐྩོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་པའི་རེ་སྦྱྩོར་གསུངས་པ་རྣམས་འཆད་དུ་མེད་པའི་སྐྩོན་

བརྩོད་དྩོ། །ཤེས་སྒིབ་ལན་སྐེས་སྩོང་ཚུལ་ལ། ས་བྩོན་གི་ཆ་དང་། བག་ལ་ཉལ་སྩོང་

ཚུལ་གཉིས། དང་པྩོ་ས་བྩོན་སྩོང་ཚུལ་ནི།དེ་ཉིད་ལས། ལན་སྐེས་ས་བྩོན་སྩོང་ཚུལ་

ལ། །སང་བ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་སྩོགས། །གཉེན་པྩོ་སྩོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་ཡི། །ཆུང་ངུ་ལ་
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སྩོགས་རྣམ་པ་དགུ། །ཞེས་ཤེས་སྒིབ་ས་བྩོན་ལ་ཆེན་པྩོའི་ཆེན་པྩོ་སྩོགས་དགུར་ཕེ་

ནས། ས་གཉིས་པའི་སྩོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སྩོགས་དགུས་སྩོང་ངྩོ་། །ཤེས་སྒིབ་

བག་ལ་ཉལ་སྩོང་ཚུལ་ནི། 

ལྟ་གྲུབ་ཤན་འབེད་ལས། དེ་ཡི་བག་ཉལ་ཆེས་ཕྲ་བ། །སྩོབ་ལམ་ཕལ་གིས་

གཞྩོམ་དཀའི་ཆྩོས། །སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀི་བར་མེད་མཆྩོག །བར་ཆད་རེ་མྩོའི་ལམ་

གིས་སྩོང་། །ཞེས་ཤེས་སྒིབ་བག་ལ་ཉལ་ཆེས་ཕྲ་བ་ནི་ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གིས་སྩོང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཉྩོན་སྒིབ་སྩོང་ཚུལ་ནི། ཉྩོན་སྒིབ་ས་བྩོན་གི་ཆ་མ་དག་ས་བདུན་དུ་སྩོང་བ་དང་། 

དེའི་བག་ཉལ་ཤེས་སྒིབ་ནི་དག་པ་ས་གསུམ་གི་སང་བ་ཡིན་པར་འདྩོད་དེ།  དེ་ཉིད་

ལས། དེ་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་ས་བྩོན་ནི། །མ་དག་ས་བདུན་ལམ་གིས་སྩོང་། །དེ་ཡི་བག་

ལ་ཉལ་ཤེས་སྒིབ། །དག་པ་ས་ཡི་སང་བར་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་སྩོ། །

དབུ་མའི་དཀའ་གནད་བདུན་པ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་པའི་

ཚུལ། 

དཀའ་གནད་ཀི་དྩོགས་འདྲི་དང་དེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ལན།

ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅུ་བདུན་པ་ལས། 

གལ་ཏེ་སྨིན་པའི་དུས་བར་དུ། །

གནས་ན་ལས་དེ་རྟག་པར་འགྱུར། །
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གལ་ཏེ་འགགས་ན་འགགས་གྱུར་པ། །

ཇི་ལྟར་འབས་བུ་སྐེད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་ལས་དང་ལས་དེའི་འབས་བུའི་བར་དུ་ཡུན་རིང་ཆྩོད་པའི་དགེ་མི་དགེའི་

ལས་ལས་ཀང་། འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བ་ནི་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གྩོང་འྩོག་

ཐམས་ཅད་ཀིས་འདྩོད་ལ། འྩོན་ཀང་། ལས་དེ་རང་དང་ཡུན་རིང་ཆྩོད་པའི་འབས་

བུའི་སྔ་ལྩོགས་ཀི་བར་དུ་གནས་ན་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། རྟག་པས་འབས་བུ་འབིན་

པའི་དྩོན་བེད་མི་ནུས་པས། ལས་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ལ། 

ལས་བས་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཞིག་ན་འབས་བུའི་སྔ་ལྩོགས་ཀི་བར་ལས་དེ་

ཞིག་ནས་མེད་ལ། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པས་ལས་ལས་འབས་བུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་པའི་དཀའ་གནད་ཀི་དྩོགས་འདྲི་དེར།རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

བཞི་ཀས་འདིའི་ལན་འཚོལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ།    དང་པྩོ། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ལས་

གཞན་པའི་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་གིས། བུ་ལྩོན་གི་དཔང་རྒྱ་དང་འདྲ་བའི་ལས་དགེ་

སིག་གཉིས་ལས་དྩོན་གཞན་པ། ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞེས་པ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་གྱུར་པ་

ཞིག་འདྩོད་པས་སྐྩོན་མེད་དྩོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་རིགས་པའི་རྒྱ་

མཚོ་ལས། དགེ་མི་དགེའི་ལས་བས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་ཀང་འབས་བུ་མེད་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ། ལས་སྐེ་བའི་ཚེ་བེད་པྩོའི་རྒྱུད་ལ་ལས་དེ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞེས་བ་བ་ལྡན་མིན་

འདུ་བེད་དུ་གཏྩོགས་པ་བུ་ལྩོན་གི་དཔང་རྒྱ་དང་འདྲ་བ་ཞིག་སྐེའྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

བུ་ལྩོན་གི་དཔང་རྒྱ་བཞག་ནས་བུ་ལྩོན་གཏྩོང་ཡུལ་དེས་ནྩོར་སྤད་ཀང་ནྩོར་

བདག་ལ་ནྩོར་དུས་གཞན་གི་ཚེ་ནྩོར་གི་སྐེད་དང་བཅས་པ་འྩོང་བ་བཞིན་དུ།  ལས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བས་མ་ཐག་ཏུ་ཞིག་ཀང་ཆུད་མི་ཟ་བར་གནས་པས། ལས་བེད་པ་པྩོས་ལས་ཀི་

འབས་བུ་མྱྩོང་བར་བེད་དྩོ། །ཞེས་འདྩོད་པའྩོ། །འདི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གང་གི་འདྩོད་

པ་ཡིན་པ་ནི། ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། འདི་ནི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདྩོད་པར་སྤན་རས་

གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་བཤད་དེ་ཁ་ཆེ་བ་ལས་གཞན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བས་ནི། ལས་དགེ་སིག་གཉིས་ཀི་ཐྩོབ་པ་ཞེས་པ་

ལས་གཉིས་ལས་དྩོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཅིག་ལ་འདྩོད་པས་སྐྩོན་

མེད་ཟེར། 

གསུམ་པ། མདྩོ་སེ་པ་དང་ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ལས་ཀི་བག་ཆགས་རྣམ་

ཤེས་ཀི་རྒྱུན་ལ་བསྩོས་པས་སྐྩོན་མེད་ཅེས་ཟེར་ཏེ། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་

ལས། བཞི་པ་ལ་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་ཡང་མཛོད་འགེལ་གནས་དགུ་པ་དང་བསྟུན་ན་

མདྩོ་སེ་པ་དང་ཁ་ཆེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ཡང་འདྩོད་པ་ཡིན་པ་འདྲ། ཞེས་གསུངས་སྩོ། ། 

བཞི་པ། རིགས་པའི་རེས་འབང་གི་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། ལས་བས་པའི་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པར་འགགས་པས་རྟག་པར་ཐལ་བའི་སྐྩོན་མེད་དེ། ལས་འགག་ལ་སྔྩོན་

དུ་ཕྩོགས་པའི་ཚེ་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་སེང་དུ་འཇྩོག་པར་འདྩོད་པ་

དང་། ལུང་གི་རེས་འབང་གི་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སེང་དུ་

འཇྩོག་པར་ཁས་ལེན་པས། ལས་ལས་འབས་བུ་མི་སྐེ་བའི་སྐྩོན་མེད་ཅེས་ཟེར་རྩོ། །

ལྔ་པ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། མདྩོ་ལས། ཟད་པ་མེད་ཅེས་གང་སྨྲས་

དང་། །ལས་ཟད་ཅེས་ནི་གང་སྨྲས་པ། །སྩོང་པའི་ཚུལ་དུ་ཟད་པ་མེད། །ཐ་སྙད་ཚུལ་

དུ་ཟད་པར་བསན། །ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅུ་བདུན་པ་ལས། གང་ཕིར་ལས་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ནི་སྐེ་བ་མེད། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་དེའི་ཕིར། །གང་ཕིར་དེ་ནི་མ་སྐེས་པ། །དེ་

ཕིར་ཆུད་ཟར་མི་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་དང་། 

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་དེའི་དྩོན་འགེལ་པ་ན། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་རང་

བཞིན་གིས་དེ་མི་འགག་པ། །དེ་ཕིར་ཀུན་གཞི་མེད་ཀང་འདི་ནུས་ཕིར། །ལ་ལར་

ལས་འགགས་ཡུན་རིང་ལྩོན་ལས་ཀང་། །འབས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་རིག་པར་

གིས། །ཞེས་དང་། 

དེའི་ཐད་ཀི་འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས། གང་གི་ལྟར་ན་ལས་འགགས་པ་དེ་ནི་

འགགས་ཟིན་པའི་ལས་དེ་ལས་འབས་བུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་བརད་པའི་

ལན་དུ། འགགས་ཟིན་པའི་ལས་ཀི་ནུས་པ་གཞག་པར་བ་བའི་ཕིར། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པའམ། བུ་ལྩོན་གི་དཔང་རྒྱ་དང་འདྲ་བའི་ཆུད་མི་ཟ་བའམ། ཐྩོབ་པའམ་

ལས་ཀི་བག་ཆགས་ཀིས་བསྩོས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་རྟྩོག་པར་བེད་

དྩོ། །གང་གི་ལྟར་ན་ལས་རང་གི་བདག་ཉིད་ཀི་མ་སྐེས་པ་དེའི་ལྟར་ན་ནི་དེ་འགག་པ་

ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། མ་ཞིག་པ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མི་སྲིད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་

ལས་རྣམས་མི་འཇིག་པས་ལས་དང་འབས་བུའི་འབེལ་བ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་

འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་ར་ཤེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སྩོ། །

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་ལྟར་ན། ལས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་

མི་འཐད་ལ། རང་བཞིན་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་འདྩོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གི་

ལུགས་ལ། ལས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་མི་འགག་པ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་མི་འགགས་པ་ལས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ལར་དགེ་སིག་གི་ལས་གཉིས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བས་པ་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་པྩོ་བསྐལ་པ་མང་པྩོ་ལྩོན་ཀང་། ལས་ཞིག་པའི་ཞིག་

པ་སྩོགས་རིགས་འདྲ་བརྒྱུད་པའི་རྟེན་ང་ཙམ་ཡིན་པས་སྐྩོན་མེད་དེ། 

ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། ལས་ཞིག་པའི་ཞིག་པ་རིགས་འདྲ་བརྒྱུད་པའི་རྟེན་ནི་

ངའྩོ་སྙམ་པ་གང་ལ་སྐེ་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིིད་ལས་དང་འབས་བུ་

འབེལ་བའི་རྟེན་ཡང་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། ལས་ཞིག་པ་ལས་

འབས་བུ་ཡང་དག་པ་སེ་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་མི་འཁྲུལ་བར་འབྱུང་བ་རིགས་པའི་ཕིར། 

ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་། ལས་ཀི་ཐྩོབ་པ། མཚན་གཞི་རྣམ་ཤེས། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཁས་

བླང་མི་དགྩོས་པའི་ཕིར་རྩོ། །

མདྩོར་ན། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཞིག་པ་འདུས་བས་ཀི་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་

པ་ནི། བྩོད་གངས་ཅན་གི་ལྗྩོངས་སུ་རེ་བླ་མ་ཁྩོ་ནའི་ལུགས་ལ་བྱུང་བའི་ལེགས་

བཤད་ཅིག་ཏུ་སང་ངྩོ་། །

ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་ལུང་རིགས་ཀིས་སྒྲུབ་ཚུལ།

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོར། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚིག་གསལ་

དང་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་པྩོ་

ཚིག་གསལ་དུ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀིས་སྒྲུབ་ཚུལ་འཆད་པ་ལ།

 ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་ལུང་གིས་བསྒྲུབ་པ་ནི། ས་བཅུ་པའི་མདྩོ་ལས། སྐེ་བའི་རྐེན་

གིས་རྒ་ཤི། ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། ལུང་འདི་ལས་ཤི་བ་རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་

སྐེ་བའི་རྐེན་གིས་བྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། ཤི་བ་ནི་སེམས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་པ་ལ་འཇྩོག་པས། ཞིག་པ་འབས་བུ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། ཡང་མདྩོ་དེ་ལས། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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འཆི་བ་ཡང་བ་བ་གཉིས་སུ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། འདུ་བེད་འཇིག་པར་བེད་པ་

དང་། ཡྩོངས་སུ་མི་ཤེས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་ཡང་འབིན་པའྩོ། །ཞེས་འཆི་བས་

རང་གི་རྒྱུ་འདུ་བེད་འཇིག་པ་སེ་དགག་པར་བེད་པ་དང་། རང་གི་འབས་བུ་མ་རིག་པ་

སྐེད་པའི་བ་བ་གཉིས་བེད་པས། སེམས་ཅན་འཆི་བའམ་ཞིག་པ་ནི་འབས་བུ་ཡིན་

པར་བསན་ཏྩོ། །མདྩོར་ན། མདྩོ་དང་པྩོས། ཞིག་པ་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པས་འབས་བུ་ཡིན་པ་

དང་། མདྩོ་གཉིས་པས། ཞིག་པས་འབས་བུ་འབིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྒྱུ་ཡིན་པར་

བསན་པས། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ལུང་གིས་གྲུབ་བྩོ། །གཞན་ཡང་། ར་ཤེའི་རབ་

བེད་བཅུ་གཅིག་པ་ལས། གལ་ཏེ་སྐེ་བ་ཕི་འགྱུར་ལ། །རྒ་ཤི་སྔ་བ་ཡིན་ན་ནི། །སྐེ་བ་

མེད་པའི་རྒ་ཤི་ནི། །རྒྱུ་མེད་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་

པ་ཚིག་གསལ་ལས། སྐེ་བའི་རྐེན་གིས་རྒ་ཤི་ཞེས་བ་བ་འབྱུང་བས་ན། བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་རྒ་ཤི་སྐེ་བའི་རྒྱུ་རྐེན་ཉིད་དུ་གསུངས་ན། གལ་ཏེ་འདི་སྔ་བ་ཡིན་ན་ནི། 

དེའི་ཚེ་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ། །དེའི་ཕིར་འདི་ནི་མི་རིགས་སྩོ། །ཞེས་གལ་ཏེ་སྐེ་བ་

ཕིས་དང་རྒ་ཤི་སྔར་བྱུང་ན་རྒ་ཤི་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ར་ཤེའི་རབ་བེད་ཉེར་ལྔ་པ་ལས། དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་འདུས་བས་

ཡིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་རེ་ཡབ་སྲས་དང་རེས་འཇུག་གི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་པའི་ཁུངས་སུ་ཡང་ཡང་དྲངས་པར་མཛད་པས། 

དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་འདུས་བས་ཡིན། །ཞེས་པའི་དངྩོས་མེད་མྱང་འདས་ལ་མི་

འཇྩོག་པར་འཁྩོར་བ་ཞིག་པ་ལ་འཇྩོག་ཚུལ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་སེ། མི་ཕམ་རིན་པྩོ་

ཆེས། འཇུག་འགེལ་ཟླ་བའི་ཞལ་ལུང་ལས། དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་འདུས་བས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཡིན། །ཞེས་པ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པའི་ལུང་ཡིན་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགལ་བ། མྱ་

ངན་འདས་པ་འདུས་མ་བས། །ཞེས་གསུངས་མི་རིགས་ཏེ། མྱང་འདས་བརྟགས་

འགྩོག་སྒིབ་པ་ཟད་པའམ་ཞིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྩོབ་ལམ་གི་འབས་བུ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞིབ་ཏུ་མ་བརྟག་ན་འགལ་བ་ལྟ་བུར་སང་བས། 

འདིའི་དྩོན་གསལ་བར་བརྩོད་པར་བ་སེ། དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་འདུས་བས་

ཡིན། །ཞེས་པའི་དངྩོས་མེད་ནི་མྱང་འདས་ལ་མི་འཇྩོག་པར་འཁྩོར་བ་ཞིག་པ་ལ་

འཇྩོག་དགྩོས་པ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་ཐད་ཀི་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། དངྩོས་པྩོ་ནི་རང་

གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་འདུས་བས་ཡིན་ལ།  དངྩོས་པྩོ་མེད་པ་

ཡང་དངྩོས་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་།  སྐེ་བའི་རྐེན་གིས་རྒ་ཤི་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་འདུས་བས་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་སྐབས་འདིའི་དངྩོས་མེད་ཞིག་པ་ལ་

འཇྩོག་པ་དང་། དེ་ཡང་ཞིག་པ་ནི་གང་ཞིག་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། 

སྐེ་བའི་རྐེན་གིས་བྱུང་བ་ཆེས་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན། ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། །དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་གཉིས་ཡིན་

ཏེ། །མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་མ་བས། །དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་འདུས་བས་ཡིན། །ཞེས་

པའི་ར་ཤེའི་རབ་བེད་ཉེར་ལྔ་པའི་གཞུང་འདིས་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བས་མྱང་འདས་

དངྩོས་པྩོ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་འགྩོག་པ་ཡིན་ཏེ།

 ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། མྱང་འདས་ནི་ལས་ཉྩོན་

དང་སྐེ་བའི་རྒྱུན་ཕི་མ་འཇུག་པའི་འགྩོག་བེད་ཆུའི་རྒྱུན་འགྩོག་པའི་ཆུ་ལྩོན་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ། དངྩོས་མེད་ཀིས་དྩོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཞེས་
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གསུངས། 

དེས་ན། བེ་བག་སྨྲ་བས་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་མྱང་འདས་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་

པ་ལ། མྱང་འདས་ཆྩོས་ཅན། དངྩོས་པྩོ་འཁྩོར་བ་དང་། དངྩོས་མེད་འཁྩོར་བ་ཞིག་པ་

གང་རུང་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། མྱང་འདས་དངྩོས་པྩོར་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདྩོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མྱང་འདས་འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། དངྩོས་པྩོ་འཁྩོར་བ་དང་། དངྩོས་

མེད་འཁྩོར་བ་ཞིག་པ་གང་རུང་ཡིན་ན། འདུས་བས་ཡིན་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་

དྩོན་ཡིན་ནྩོ། །

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀང་། རྒྱུ་ཟད་ཉིད་ལས་ཞི་བ་ནི། །ཟད་ཅེས་བ་བ་

དམིགས་པ་ཡིན། །ཞེས་མར་མེའི་རྒྱུ་སྣུམ་ཟད་པ་ནི། འབས་བུ་མར་མེ་ཟད་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་པས། མར་མེ་ཟད་པའམ་ཞིག་པ་ནི་རྒྱུས་སྐེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

པར་གྲུབ་བྩོ། །དེས་ན། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པ་ནི། མདྩོ་དང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་

དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་དགྩོངས་པ་ཡིན་པ་གདྩོན་མི་ཟའྩོ། །ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་ནི། 

དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས། འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཁས་བླངས་ནས་འདུས་བས་

སྐད་ཅིག་མར་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། རྒྱུ་མེད་པས་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕིར་དངྩོས་པྩོ་སྐད་ཅིག་

གི་འཇིག་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་འདུས་བས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། དེའི་ཕིར་དེ་ཐམས་

ཅད་མི་འགིག་པར་འགྱུར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི། རང་སེ་ཞིག་པ་དང་

འཇིག་པ་དྩོན་ཐ་དད་དུ་འདྩོད་པ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་

རང་གྲུབ་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་སྩོད་པ་ནི་འཇིག་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་རྒྱུ་ལས་
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སྐེ་བས་འཇིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད། དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རང་གྲུབ་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པར་མ་བསད་པ་ནི་ཞིག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྒྱུ་ལས་མ་སྐེས་པས་ཞིག་པ་དངྩོས་མེད་

དུ་འདྩོད་པའྩོ། །

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་ནི། ཞིག་པ་དང་མ་ཞིག་པ་གཉིས་རྒྱུས་སྐེད་

མི་སྐེད་མཚུངས་པར་འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གྲུབ་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མ་བསད་

པ་ཞིག་པ་ལ་རྒྱུ་མེད་ན། རང་གྲུབ་དུས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་སྩོད་པ་འཇིག་པ་

ལའང་རྒྱུ་མེད་དགྩོས། དེ་མེད་ན་དངྩོས་པྩོ་རྣམས་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་

ཞིང་། དེར་མི་འགྱུར་ན་འཇིག་པ་འདུས་བས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རྩོ། །མདྩོར་

ན། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་འཇིག་པ་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། ཁྩོད་ཞིག་པ་ལ་རྒྱུ་མེད་

པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། བུམ་པ་འཇིག་པ་ནི། བུམ་པ་ཞིག་པ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་ཡིན་

ལ། བུམ་པ་ཞིག་པ་ལ་རྒྱུ་མེད་ན། བུམ་པ་ཞིག་པ་ལ་མངྩོན་དུ་ཕྩོགས་པ་ལའང་རྒྱུ་

མེད་དགྩོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བུམ་པ་འཇིག་པ་ལ་

རྒྱུ་མེད་པར་འདྩོད་ན། བུམ་པ་ཆྩོས་ཅན། ཁྩོད་འཇིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྩོད་

འཇིག་པ་ལ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། བུམ་པ་འདུས་བས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འཇིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། སྐད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པ་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་

ཡིན་ནྩོ། །

དེས་ན། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ། ཞིག་པ་ནི་རང་གི་དགག་བ་དངྩོས་སུ་

བཅད་པའི་སྩོ་ནས་རྟྩོགས་དགྩོས་པས་དགག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གང་ཞིག་རྒྱུ་དེ་

བཅད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། དེའི་ཤུལ་དུ་ཆྩོས་གཞན་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་འཕེན་པའི་ཕིར་
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མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ནྩོ། །རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་ནི། གང་ཞིག་རྒྱུ་བཅད་ཙམ་གི་

མེད་དགག་ཏུ་འདྩོད་པའྩོ། །འདས་པ་དང་མ་འྩོངས་པ་གཉིས་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་

ཚུལ་ནི་འྩོག་ཏུ་དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་གི་སྐབས་ལ་འཆད་པར་འགྱུར་རྩོ། ། 

ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པ་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཐུག་

ཚུལ།

དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་ལ། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་

མི་རུང་བ་དང་། དངྩོས་པྩོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་ལ་

ནི། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྩོད་དེ། དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པར་འདྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་མྱུ་གུ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་ན། 

བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་དེའི་མཚན་གཞིར་དངྩོས་པྩོ་ཞིག་རེད་དགྩོས་པ་ལས་གང་

ཡང་རེད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་ཚེ་གང་ཞིག་རྒྱུའི་མྱུ་གུའི་ཆ་ཤས་

ཐམས་ཅད་ལྩོག་པས་དེའི་སེང་ནས་མྱུ་གུ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་རེད་དུ་མེད་ལ། གང་

ཞིག་པ་མྱུ་གུ་ཚིག་རྩོ་ལྟ་བུའི་སེང་དུའང་མྱུ་གུ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་རེད་དུ་མེད། དེ་

དག་དང་འབེལ་མེད་ཀི་ཆྩོས་གཞན་ཀ་བ་ལྟ་བུའི་སེང་དུའང་མྱུ་གུ་ཞིག་པ་དངྩོས་

པྩོར་རེད་དུ་མེད་པས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མི་རུང་ངྩོ་། །

དེས་ན། མྱུ་གུ་ཞིག་པ་ནི་གང་ཞིག་རྒྱུའི་མྱུ་གུ་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་ཡིན་

པས་དངྩོས་མེད་ཡིན་ནྩོ་ཞེས་འདྩོད་དྩོ། །དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་

ཡང་དངྩོས་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་ལ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མི་

རུང་ལ། རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་འདྩོད་པའི་དབུ་མའི་ཕྩོགས་ལ་ཞིག་པ་དངྩོས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག

  409  

པྩོར་གྲུབ་པའི་གནད་དྩོ། །ཞེས་དང་།

 ཡང་དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་དངྩོས་པྩོ་ཞིག་ཞིག་

པ་ན། མྱུ་གུའི་ཆ་ཤས་ཀི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ནི་ལྩོག་ལ་མྱུ་གུ་ལས་གཞན་པ་བུམ་

པ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཞན་གང་ཡང་མ་ཐྩོབ་པས། ཞིག་པ་དེ་དངྩོས་པྩོ་གཏན་

མིན་པར་འདྩོད་དེ། སྔྩོན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་སྐེ་མཆེད་རེ་རེའི་དངྩོས་པྩོ་དང་བུམ་པ་ལ་

སྩོགས་པ་རང་གི་ཆ་ཤས་ཀི་དངྩོས་པྩོ་ཚོགས་པ་གང་ཡང་ཞིག་པ་དེའི་མཚན་

གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕིར་དངྩོས་པྩོ་མིན་ནྩོ་སྙམ་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཞིག་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པས། བཏགས་

དྩོན་བཙལ་ན་རེད་དུ་མེད་པ་མྱུ་གུ་དང་མཚུངས་ཤིང་། ཐ་སྙད་དུ་མྱུ་གུ་དང་འདྲ་བར་

རྒྱུ་ལས་སྐེས་པས་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་དགྩོངས་པ་རབ་གསལ་ལས། ཞིག་པ་

ཡང་གང་ཞིག་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་དང་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་དངྩོས་པྩོ་གང་ཡང་

མཚན་གཞིར་མེད་ཀང་། ཞིག་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའི་ཕིར་དངྩོས་

པྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྩོ། །

གཞན་ཡང་། མར་མེ་ཤི་བའམ་ཞིག་པ་ལས་མུན་པ་སྐེ་བ་དང་། ས་བྩོན་ལས་

མྱུ་གུ་སྐེ་བ་མིང་ཙམ་དུ་བཞག་ནུས་མི་ནུས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

འདས་པ་དང་མ་འྩོངས་པ་གཉིས་དངྩོས་པྩོར་འཇྩོག་པ་ནི། རྒྱུ་འབས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པ་ལྟར་ན་མི་འཐད་ཀང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པར་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་ལ་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཁས་གྲུབ་རེའི་སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། འདས་མ་འྩོངས་ཀི་
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འཇྩོག་ཚུལ་འདི་ནི། རྒྱུས་འབས་བུ་སྐེད་པའི་ཚུལ་རིགས་པས་བཙལ་བའི་སྩོ་ནས་

འཇྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ལ་མི་འཐད་

ཀང་། རྒྱུ་འབས་དང་བ་བེད་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་མ་བརྟགས་མ་

དཔྱད་པར་མིང་ཙམ་གི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། མར་མེ་ཤི་བ་

ལས་མུན་པ་སྐེ་བ་དང་། ས་བྩོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་མིང་ཙམ་གིས་བཞག་ནུས་མི་

ནུས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

རིང་མའི་གཞུང་ནས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མི་བཞེད་པའི་ཚུལ།

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་དེ་མི་འགག་པ། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་པའི་དྩོན་ལ། མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེའི་འཇུག་འགེལ་ཟླ་བའི་ཞལ་ལུང་

ལས། ལས་འབས་ངྩོ་བྩོས་གྲུབ་པའི་ཕྩོགས་ལ། ལས་འགགས་ཟིན་ན་དེས་འབས་བུ་

མི་བསྐེད་པས་དེའི་བག་ཆགས་བགྩོ་སའམ་འབས་བུ་འབིན་པའི་བར་རྒྱུན་ཆགས་

ཤིག་མེད་ན་མ་ལྩོ་བ་དང་། འདིར་ལས་འབས་གཉིས་ཀ་ངྩོ་བྩོས་མ་གྲུབ་པས་བརྟེན་

ནས་སྐེ་བ་ཙམ་ལས་བར་ཆད་མ་ཆད་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀི་བརྟགས་མཐའ་མི་འཇུག་པ་

བད་ལ་སྩོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བྱུང་བ་ཙམ་ལས་རྒྱུ་འབས་ཕྲད་

མ་ཕྲད་སྩོགས་ཀིས་བརྟགས་ནས་མྱུག་སྩོགས་རྒྱུ་འབས་ཅི་ཡང་མི་འཐད་དྩོ། །ཞེས་

ལས་འབས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདྩོད་པའི་ཕྩོགས་ལྟར་ན། ལས་འགགས་ཟིན་

ན་དེ་ལས་འབས་བུ་བསྐེད་མི་སྲིད་པས། ལས་དང་འབས་བུའི་བར་དུ་མ་འགག་པར་

རྒྱུན་ཆགས་པ་ཞིག་དགྩོས་ལ། རང་གི་ལུགས་ལ་ལས་འབས་རང་ངྩོས་ནས་མ་གྲུབ་

པས། ལས་ལ་བརྟེན་ནས་འབས་བུ་སྐེ་བ་ཙམ་ལས། ལས་འབས་བུའི་བར་དུ་ཆད་མ་
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ཆད་དང་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀི་བརྟག་པ་མི་བ་སེ། དེ་ལྟར་བས་ན་མྱུ་གུ་ལ་སྩོགས་པས་ཀང་

འབས་བུ་ཅི་ཡང་སྐེ་བ་མི་འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། །

ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་ལུང་གིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་ནི། འཇུག་འགེལ་ཟླ་བའི་ཞལ་

ལུང་ལས། དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་འདུས་བས་ཡིན། །ཞེས་པ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

པའི་ལུང་ཡིན་ན། དེ་མ་ཐག་ཏུ་འགལ་བ། མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་མ་བས། །ཞེས་

གསུངས་མི་རིགས་ཏེ། མྱང་འདས་བརྟགས་འགྩོག་སྒིབ་པ་ཟད་པའམ་ཞིག་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། སྩོབ་ལམ་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་རེ་བླ་

མས། དངྩོས་དང་དངྩོས་མེད་འདུས་བས་ཡིན། །ཞེས་པའི་ལུང་འདི་ཞིག་པ་དངྩོས་

པྩོ་ཡིན་པའི་ཁུངས་སུ་མཛད་པ་ལ། 

དེ་ལྟར་ན། མྱང་འདས་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་པར་ཐལ། དངྩོས་པྩོ་འཁྩོར་བ་དང་། དངྩོས་

མེད་མྱང་འདས་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མྱང་འདས་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་ན། 

དེའི་འྩོག་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདུས་མ་བས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་

གསུངས་སྩོ། །དགེ་ལྡན་པས་སྐབས་འདིའི་དངྩོས་མེད་མྱང་འདས་ལ་མི་འཇྩོག་པའི་

ཚུལ་གྩོང་དུ་རྒྱས་པར་བརྩོད་ཟིན་ཏྩོ། །

ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་རིགས་པས་འགྩོག་པ་ནི། འཇུག་འགེལ་ཟླ་བའ་ིཞལ་ལུང་ལས། 

ཡང་བུ་ཤི་བ་ལས་མྱ་ངན་སྐེ་བའམ། མྩོ་ཤམ་ལ་བུ་མེད་པས་མྱ་ངན་སྐེ་བ་ཡྩོད་པས་

གཏན་མེད་ཀང་དངྩོས་པྩོ་དང་། མྩོ་གཤམ་བུ་མེད་དངྩོས་པྩོ་དང་བུ་དངྩོས་མེད་ཡིན་ན་གྩོ་

ལྩོག  སྩོང་ཉིད་རྒྱུ་འབས་འཆར་བས་དངྩོས་པྩོ་དང་། ད་ེམ་ཡིན་དགག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ཁེད་

ལུགས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པས་སྩོ། །ཞེས་བུ་ཤ་ིབ་དང་། མྩོ་གཤམ་ག་ི



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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བུ་མེད་པ་ལས་ཀང་མྱ་ངན་སྐེ་བ་ཡྩོད་པས། བུ་ཤི་བ་དང་། མྩོ་གཤམ་གི་བུ་མེད་པ་

དངྩོས་པྩོར་ཐལ་ལྩོ། །འྩོན་ཀང་། དག་ེལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་བུ་ཤ་ིབ་ཞིག་པ་ཡིན་ཡང་། ཤ་ི

བའི་བུ་ཞིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཞིབ་ཆ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། བུ་ཤི་བ་ཡྩོད་ཀང་ཤི་བའི་བུ་མེད་

པར་བཞེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། མི་ཕམ་རྒྱན་འགེལ་ལས། ཞིག་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་

དངྩོས་པྩོ་ཅུང་ཟད་མེད་དེ། ཡྩོད་ན་དངྩོས་མེད་ཤེས་བ་ལ་མ་ིསྲིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དངྩོས་

པྩོ་དགག་པའ་ིཆ་ལ་དངྩོས་མེད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དངྩོས་མེད་ཅེས་ལྩོགས་སུ་ཡྩོད་

པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དངྩོས་མེད་ནི་དངྩོས་པྩོ་གང་ཞིག་དགག་པའམ་ཞིག་པ་ལ་བཏགས་

ཙམ་ལས་དངྩོས་མེད་ཅེས་པ་ལྩོགས་སུ་མེད་པས། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་ན་དངྩོས་

མེད་མ་ིསྲིད་པར་ཐལ་བར་གསུངས་སྩོ། །

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་ནས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མི་བཞེད་པའི་

ཚུལ།

དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། ད་ནི་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་སྒྲུབ་བེད་རིགས་

པ་དང་བལ་བར་བརྩོད། སྤིར་དངྩོས་པྩོ་ཞིག་འཇིག་རྟེན་དང་དངྩོས་སྨྲ་བའི་བསན་

བཅྩོས་མཁན་པྩོ་དག་གིས་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་བེད་ཚུལ། ཐ་སྙད་དུའང་ཞིག་པ་

དངྩོས་པྩོར་གཏན་མི་རིགས་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །ཞེས་ས་བཅད་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཞིག་པ་

དངྩོས་པྩོར་མི་འཐད་པར་གསུངས་སྩོ། ། 

དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་རྟ་ལས། མདྩོར་ན། དབུ་མ་པ་ལ་གཞན་དག་གིས་

ཐ་སྙད་དུ་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བའི་རྟེན་འབེལ་ཇི་ལྟར་འཇྩོག་ཅེས་དྲིས་པ་ན། བརྟགས་

ན་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་སྐེ་འགག་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞིང་། དྩོན་གི་དབང་འདི་དང་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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མི་འགལ་བའི་ཕིར་མ་བརྟགས་པ་ན། རྒྱུ་ལས་མ་འགགས་པའམ། མ་ཞིག་པ་ལས་

འབས་བུ་འབྱུང་རུང་སེ། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་འཇིག་རྟེན་གི་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་སང་བ་ལ་

མི་མཐུན་པ་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་པས། དེ་ཙམ་ཞིག་འདིར་གཞན་ངྩོར་རྩོད་

པར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་དེ་སྐབས་སུ་རྒྱུ་ལས་རྣམས་ཀི་མཐུ་ནུས་མི་འཇིག་པ་

སེ། མ་ཞིག་པ་ཉིད་ལས་འབས་བུ་སྨིན་པ་སྩོགས་ཀི་འབེལ་བ་ཆེས་འཐད་པར་འཇྩོག་

གྩོ་ཞེས་དེ་ཙམ་ལན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས། དྩོན་ནི་ལས་འབས་སྩོགས་

བརྟགས་ན་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་སྐེ་འགག་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས། མ་བརྟགས་

པར་རྒྱུ་ལས་མ་འགགས་པའམ་མ་ཞིག་པ་ལས། འབས་བུ་འབྱུང་རུང་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་འབྱུང་བ་འཇིག་རྟེན་གི་བླྩོ་གནྩོད་མེད་ལ་སང་བ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་། 

འཇིག་རྟེན་གགས་པས་དེ་ཙམ་ཞིག་གཞན་ངྩོར་རྩོད་པར་བེད་པའི་ཕིར་རྩོ། །

ས་སྐ་པའི་གཞུང་ནས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མི་བཞེད་པའི་ཚུལ།

ལྟ་བའི་ཤན་འབེད་ལས། དེས་ན་ལས་ཀིས་འབས་བུ་བསྐེད་པའི་ཚུལ་ལའང་། 

བླྩོ་ལ་དེ་ལྟར་སང་བ་ཙམ་ལས་སྒྲུབ་བེད་གཞན་མེད་ལ། སྒྲུབ་བེད་གཞན་བཙལ་བ་ན་

ཕྲད་ནས་སྐེད་དམ། མ་ཕྲད་ནས་སྐེད་པ་གཉིས་ལས་མ་འདས་པས། དང་པྩོ་ལྟར་ན། 

ལས་རྟག་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕི་མ་ལྟར་ན། ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐམས་ཅད་སྐེད་པར་ཐལ་

བའི་ཉེས་པ་མཐྩོང་ནས། དངྩོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཉེས་པ་ཕི་མ་སྩོང་བའི་ཕིར་དུ། 

ལས་འབས་ཀི་རྟེན་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ལ། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་

འདྩོད་པ་འདི་ལས་མ་འདས་པས། ཁྩོ་བྩོ་ནི་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀི་དཔྱད་པ་བེད་པའི་ཚེ་ན། 

ལས་ཀིས་འབས་བུ་སྐེས་པ་ཉིད་ཀང་མི་འདྩོད་པས། ལས་འབས་ཀི་རྟེན་ཁས་ལེན་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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པའི་དྩོན་མེད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ།དངྩོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ལས་དང་འབས་བུའི་

བར་དུ་ཕྲད་མ་ཕྲད་དཔྱད་ནས་འཇྩོག་པས། ལས་འབས་ཀི་རྟེན་ཀུན་གཞི་ལ་སྩོགས་

པ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ལ། ལས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པ་ཡང་། དངྩོས་སྨྲ་བའི་

ལུགས་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར།ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མི་འཐད་ཅིང་།  དེ་ལྟར་དཔྱད་པའི་

ཚེ་ལས་ཀིས་འབས་བུ་བསྐེད་པ་མེད་པས། ལས་འབས་ཀི་རྟེན་ཁས་ལེན་པའང་མིན་

ནྩོ། །ལས་ལས་འབས་བུ་བསྐེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ནི། བླྩོ་ལ་དེ་ལྟར་སང་ཞིང་སང་བ་ལྟར་

རེས་སུ་ཐ་སྙད་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ས་བྩོན་ལས་མྱུ་གུ་བསྐེད་པའི་སྒྲུབ་

བེད་ནི། བླྩོ་ལ་དེ་ལྟར་སང་ཞིང་སང་བ་ལྟར་ཐ་སྙད་བེད་པ་དེ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་

བདག་དང་། གཞན་ལས་སྐེ་སྩོགས་དཔྱད་ན། གནྩོད་བེད་ཡྩོད་པའི་ཕིར་རྩོ། ། 

དེས་ན། རིང་མ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད། ས་སྐ་བཅས་ཀིས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མི་

བཞེད་པའི་ར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། ལས་ཀིས་འབས་བུ་བསྐེད་པ་ལས་དང་

འབས་བུ་ཕྲད་ནས་ཡིན་ནམ་མ་ཕྲད་པར་ཡིན་ཞེས་སྩོགས་བརྟག་པ་བས་ནས་ལས་

ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་བརྟགས་ན་རྒྱུ་གང་ལས་ཀང་

འབས་བུ་བསྐེད་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་མ་བརྟགས་པར་འཇིག་རྟེན་གགས་

པ་དང་མཐུན་པར་ལས་ལས་འབས་བུ་བསྐེད་པར་བཞེད་དྩོ། །

མདྩོར་ན། ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་ནི་ཞིག་པ་བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་

དངྩོས་པྩོར་རེད་དུ་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་ལ། བཏགས་དྩོན་བཙལ་ནས་ཆྩོས་གང་ཡང་

རེད་དུ་མེད་པ་ནི་རེ་བླ་མས་ཀང་བཞེད་པས། མཐར་ཐུག་གི་དགྩོངས་པའི་འབབ་ས་

གཅིག་ཏུ་སང་ངྩོ་། །
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འྩོན་ཀང་། དགེ་ལྡན་རང་ལུགས་ལ། ལས་དང་འབས་བུ་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀི་བརྟག་པ་

ཙམ་ནི་དགག་བ་ལ་དཔྱྩོད་པ་མིན་ལ། དཔྱྩོད་ལུགས་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། ཐ་སྙད་རང་

དགའ་བ་ལ་དཔྱད་པ་རང་དགའ་བས་དཔྱྩོད་ཚུལ་དང་། བླྩོ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་

ཡྩོད་ཚུལ་ལས་གཞན་དུ་དཔྱྩོད་ཚུལ་གཉིས་ལས། སྔ་མ་ནི་ཐ་སྙད་རང་དགའ་བ་ལ་

དཔྱད་པ་རང་དགའ་བ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་དེའི་དཔྱད་མཐར་རེད་པའི་དྩོན་ཡྩོད་དེ། 

དཔེར་ན།  དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་ལར་མེ་ཡྩོད་མེད་དཔྱད་པའི་མཐར་

དཔྱད་དྩོན་མེ་ཡྩོད་པར་རེད་པའི་ཕིར། ཕི་མའི་དཔྱྩོད་ཚུལ་ནི་དགག་བ་ལ་དཔྱྩོད་པ་

ཡིན་པས་དེའི་དཔྱད་མཐར་རེད་པ་ཡྩོད་ན་བདེན་པར་གྲུབ་དགྩོས་པས། ཕི་མའི་

དཔྱད་མཐར་རེད་པ་གང་ཡང་མེད་དྩོ། །དེས་ན། ལས་དང་འབས་བུ་ཕྲད་མ་ཕྲད་

སྩོགས་ཀིས་བརྟགས་པ་ཙམ་ནི་ཐ་སྙད་རང་དགའ་བ་ལ་དཔྱད་པ་རང་དགའ་བ་

འཇུག་པ་ཡིན་པས། དེའི་དཔྱད་མཐར་ལས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་རེད་དྩོ། །

དཀའ་གནད་བརྒྱད་པ་དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མིན་

པ། 

བེ་བག་སྨྲ་བས་དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་དང་དེ་ལ་དྩོགས་སྩོང་།

དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ལ། བེ་བག་སྨྲ་བའི་དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་

དང་། མདྩོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་གི་དུས་

གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ། ཐལ་འགྱུར་བའི་དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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ཡིན་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པྩོ། བེ་བག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀིས་དུས་

གསུམ་རས་གྲུབ་ཏུ་འཇྩོག་ཚུལ་རྣམ་པ་བཞི་སེ། 

དང་པྩོ། བཙུན་པ་ཆྩོས་སྐྩོབ་ནི། དངྩོས་པྩོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དངྩོས་པྩོ་གཞན་མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་བ་དང་། ད་ལྟར་བ་ནས་འདས་པར་

འཇུག་པས། མ་འྩོངས་པ་དང་། ད་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཆ་འདྩོར་ཀང་རས་འདྩོར་བ་མ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་གི་སྩོད་བཅྩོམ་ནས་རྒྱན་བེད་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར།

གཉིས་པ། བཙུན་པ་དབངས་སྒྩོགས་ནི། མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྨྲ་བ་

ཡིན་ཏེ། དུས་རེ་རེ་ལ་ཡང་དུས་གསུམ་ཀའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་མྩོད་ཀང་། གང་

ཤས་ཆེ་བའི་དུས་དེའི་སྩོ་ནས་འདས་པ་ལ་སྩོགས་པ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 

སྐེས་བུ་ཞིག་བུད་མེད་ཅིག་ལ་ལག་པར་ཆགས་པ་ན། བུད་མེད་གཞན་ལ་ཆགས་

བལ་བས་པ་མིན་ཡང་། བུད་མེད་དེ་ལ་ཆགས་ཞེས་བརྩོད་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར།

གསུམ་པ། བཙུན་པ་དབིག་ཤེས་ནི། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་

ཡིན་ཏེ། མྱུ་གུ་ལ་སྩོགས་པའི་དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཉིད་ཀང་། མ་འྩོངས་པ་ལ་སྩོགས་

པའི་གནས་སྐབས་སྩོ་སྩོར་ཕིན་པ་ན། འདས་པ་ལ་སྩོགས་པར་འཇྩོག་སེ། དཔེར་ན། 

རི་ལུའམ་རིལ་བུ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཉིད་གངས་གཅིག་དང་བརྒྱ་དང་སྩོང་གི་ཤྩོད་མིག་ཏུ་

རིམ་གིས་བཞག་པ་ན། གཅིག་དང་བརྒྱ་སྩོང་གི་ཐ་སྙད་བེད་པ་བཞིན་ནྩོ་ཞེས་ཟེར། 

བཞི་པ། བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ནི། གཞན་ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྨྲ་བ་ཡིན་

ཏེ། བུད་མེད་གཅིག་ཉིད་རང་གི་མ་ལ་ལྟྩོས་ནས་བུ་མྩོ་དང་། རང་གི་བུ་མྩོ་ལ་ལྟྩོས་

ནས་ཨ་མར་འཇྩོག་པ་བཞིན་དུ། དངྩོས་པྩོ་གཅིག་ཉིད་སྔ་མ་ལ་ལྟྩོས་ནས་མ་འྩོངས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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པ་དང་། ཕི་མ་ལ་ལྟྩོས་ནས་འདས་པར་འཇྩོག་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཛོད་ལས། རྣམ་བཞི་དངྩོས་དང་མཚན་ཉིད་དང་། །གནས་སྐབས་གཞན་གཞན་

འགྱུར་ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས།

སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གིས་མདྩོ་སེ་པའི་ཕྩོགས་བཟུང་ནས་དེ་དག་དགག་པ་

ན། ལུགས་དང་པྩོ། བཙུན་པ་ཆྩོས་སྐྩོབ་ཀི་ལུགས་ནི། གངས་ཅན་ལུགས་དང་

མཚུངས་པ་དང་། ལུགས་གཉིས་པ། བཙུན་དབངས་སྒྩོགས་ལྟར་ན། དུས་གསུམ་གི་

མཚན་ཉིད་འཆྩོལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། བཞི་པ། བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ལྟར་ན། 

འདས་པ་ལྟ་བུའི་དུས་གཅིག་ལའང་སྔ་ཕི་དུས་གསུམ་ཡྩོད་པས། འདས་པ་ལྟ་བུ་དུས་

གཅིག་ལའང་དུས་གསུམ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། མི་འཐད་པར་

གསུངས་སྩོ། །

གསུམ་པ། བཙུན་པ་དབིག་ཤེས་ཀི་འདྩོད་པ་བཟང་བ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་

གཉེན་གིས་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། མངྩོན་པ་མཛོད་ལས། གསུམ་པ་བཟང་སེ་བ་བ་ཡིས། ། 

དུས་རྣམ་གཞག །ཅེས་དང་། མཛོད་རང་འགེལ་དུའང་ལུགས་གསུམ་པ་ལ། དགག་པ་

མ་མཛད་པ་མ་ཟད། ལུགས་དེ་བཟང་བར་གསུངས་སྩོ། །འྩོན་ཀང་། མཆིམས་འཇམ་

དཔལ་དབངས་ཀིས། འདིའི་ཐད་ཀི་མཆིམས་མཛོད་ལས། ལུགས་བཞི་པྩོ་དེ་དག་

མིང་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལས་དྩོན་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ན། སྩོབ་དཔྩོན་

གིས་ལུགས་གསུམ་པ་བཟང་བར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པས་དཔྱད་དགྩོས་སྩོ། །

མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། ལུགས་གསུམ་པ། བཙུན་པ་དབིག་ཤེས་

ཀི་འདྩོད་པ་དགག་པ་ནི། སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། གསུམ་པ་ལྟར་ན། 



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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མྱུ་གུ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆྩོས་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་པའི་བ་བ་འདྩོད་ན། མྱུ་གུ་སྩོགས་འདུས་

མ་བས་སུ་འགྱུར་ལ། ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ན། བ་བ་བེད་མི་བེད་ཀི་གནས་སྐབས་སྩོ་སྩོར་

མེད་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་པས། དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པའི་སེང་ནས་

དགག་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ།

བེ་བག་སྨྲ་བས། དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པས། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་དུས་གསུམ་

དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་ཚུལ་ནི། མཁས་གྲུབ་རེས་སྩོང་ཐུན་ཏུ། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་མྱུ་

གུ་ལ་སྩོགས་པ་རེ་རེར་ཡང་དུས་གསུམ་དུ་འཇྩོག་པས། མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་དང་མྱུ་

གུ་འདས་པའི་དུས་སུ་ཡང་མྱུ་གུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དེ་དངྩོས་པྩོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚུལ་དེ་

ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང་། ལང་སྐ་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཀང་། འདིའི་ལུགས་

ཀིས་མྱུ་གུ་ལ་སྩོགས་པ་རེ་རེ་ཡང་དུས་གསུམ་གསུམ་དུ་འཇྩོག་པས། མྱུ་གུ་མ་

འྩོངས་པ་དང་འདས་པའི་དུས་སུ་ཡང་མྱུ་གུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས།འདི་

དག་གི་དྩོན་ནི་འདི་ཡིན་སྙམ་སེ། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཉིད་རང་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་

པའི་དུས་གསུམ་ཀར་ཡྩོད་པར་མི་འདྩོད་ཀང་། བཙུན་པ་དབིག་བཤེས་ཀི་འདྩོད་པ་

ལྟར། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་ངྩོ་བྩོ་ལ་དུས་གསུམ་འཇྩོག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འབས་བུ་

སྐེད་པའི་བ་བ་མི་བེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མྱུ་གུ་དེ་མ་འྩོངས་པ་དང་། རང་གི་

འབས་བུ་སྐེད་པའི་བ་བ་བེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མྱུ་གུ་དེ་ད་ལྟ་བ་དང་། རང་གི་

འབས་བུ་སྐེད་པའི་བ་བ་བས་ཏེ་འགགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མྱུ་གུ་དེ་འདས་པ་ལ་

འཇྩོག་པས། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཉིད་མྱུ་གུ་འདས་པ་དང་མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་དང་མྱུ་གུ་

ད་ལྟ་བ་གསུམ་ཀའི་དུས་སུ་མྱུ་གུའི་ངྩོར་གནས་པས། མྱུ་གུ་དུས་གསུམ་ཀར་ཡྩོད་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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པར་གསུངས་ཀི། མྱུ་གུ་རང་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་པའི་དུས་གསུམ་ཀར་མྱུ་གུ་ཡྩོད་པ་

ཁས་མི་ལེན་ཏེ། མྱུ་གུ་རང་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་འདས་པ་ས་བྩོན་དང་། མ་འྩོངས་པ་ལྩོ་ཏྩོག་གི་

དུས་ན་ཡྩོད་པར་ཐལ་བས། གངས་ཅན་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྩོ། །དེས་

ན་གྩོང་དུ་ཇི་སྐད་བརྩོད་པ་ལྟར་བཟུང་ན། བེ་བག་སྨྲ་བས། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་དུས་གསུམ་

དུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ཏུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་

ཤེས་པར་འགྱུར་རྩོ། །

ཀུན་མཁེན་ཀྩོང་ཆེན་པས། བེ་བག་སྨྲ་བས་དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་

པས། བུམ་པ་རང་གི་རྒྱུ་འཇིམ་པའི་དུས་སུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པ་གསུངས་ཏེ། ཀུན་

མཁེན་ཀྩོང་ཆེན་པའི་ཡིད་བཞིན་མཛོད་ལས། དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ནི། དེས་ན་

འདས་པའི་དངྩོས་པྩོ་བུམ་པ་ཆག་པ་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་གཏན་མ་ཞིག་པར་རྟག་ཏུ་

ཡྩོད་པ་དང་། མ་འྩོངས་པའི་དངྩོས་པྩོ་ཉིན་མ་བདུན་ལ་སྩོགས་པ་རྣམས་ཀང་སྔྩོན་

ནས་རྟག་ཏུ་ཡྩོད་མྩོད་ཀི། འདས་པ་དང་མ་འྩོངས་པའི་ས་ན་བསྐལ་བས་མི་མཐྩོང་

ཞིང་ལྩོངས་སྤྩོད་དུ་མེད་པའྩོ། །དངྩོས་པྩོ་རྣམས་རྟག་ཏུ་ཡྩོད་ན་དུས་གསུམ་གི་ཁད་

པར་གང་གིས་འབེད་ཅེ་ན། རང་གི་འབས་བུ་བསྐེད་པའི་བ་བ་བས་ཟིན་པ་ནི་འདས་

པའྩོ། །བ་བ་མ་བས་པ་ནི་མ་འྩོངས་པའྩོ། །བེད་བཞིན་པ་ནི་ད་ལྟ་བའྩོ། །འྩོ་ན། ཕིས་

ཀི་བུམ་པ་འཇིམ་དུས་སུ་ཡྩོད་ན་གངས་ཅན་པ་དང་ཁད་པར་ཅི་ཡྩོད་ཅེ་ན། ཡྩོད་དེ་

ད་ལྟར་གི་སར་སྐད་ཅིག་མི་གནས་ཤིང་སྐད་ཅིག་ཇི་སྙེད་པའི་རྒྱུ་འབས་འཇིམ་པ་

དང་། བུམ་པ་དང་། གྩོ་མྩོ་ལ་སྩོགས་པ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

མདྩོ་སེམས་གཉིས་དང་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་གི་དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ།
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གཉིས་པ། མདྩོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་གི་དུས་

གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་བ་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གི་མཛོད་རང་འགེལ་

དུ། ཆྩོས་གང་མ་སྐེས་པ་དེ་ནི། མ་འྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གང་སྐེས་ལ་མ་ཞིག་པ་དེ་ནི། 

ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཞིག་པ་དེ་ནི། འདས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དུས་གསུམ་གི་

མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྤིར་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་། རྐེན་མ་ཚང་བའི་

དབང་གིས་རེ་ཤིག་མ་སྐེས་པའི་ཆ། མ་འྩོངས་པའི་མཚན་ཉིད། སྐེས་ལ་མ་འགགས་

པ། ད་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད། སྐེས་ཟིན་ཞིག་པ། འདས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇྩོག་པའྩོ། །

མཁས་གྲུབ་རེས་སྩོང་ཐུན་དུ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 

རང་ལུགས་འཇྩོག་པ་ན། སྤིར་དངྩོས་པྩོ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་། ད་ལྟ་དངྩོས་པྩོ་དེ་མ་

སྐེས་པ་དང་། རྒྱུ་ལས་སྐེས་ཟིན་པའི་དངྩོས་པྩོ་དེ་ཉིད་སར་ཞིག་པ་དང་། སྐེས་ལ་མ་

འགགས་པ་རྣམས། རིམ་པ་བཞིན་དུ་མ་འྩོངས་པ་དང་། འདས་པ་དང་། ད་ལྟ་བར་

བཤད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །འདིར་རང་ལུགས་འཇྩོག་པ་ནི། ཞེས་པ་གྩོང་དུ་བེ་

བག་སྨྲ་བའི་དུས་གསུམ་གི་འཇྩོག་ཚུལ་བཀག་ནས། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་རང་

གི་ལུགས་འཇྩོག་པའྩོ། །

དུས་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་འདི་ལྟར་འཇྩོག་པ་དང་། འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་ལ་

དངྩོས་པྩོ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་འདྩོད་པ་ནི། མདྩོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་ཀ་ཁད་པར་མེད་དེ། སྩོང་ཐུན་ལས། དུས་གསུམ་གི་མཚན་

ཉིད་འདི་ལྟར་དུ་འདྩོད་པ་དང་། འདས་མ་འྩོངས་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོར་མེད་པས་ཁབ་

པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། མདྩོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་ཀ་
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ཁད་པར་མེད་ཅིང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མིན་པ།

གསུམ་པ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པ་ནི། འཕགས་པ་ལག་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་མདྩོ་ལས། དུས་གསུམ་རབ་ཏུ་

ཤེས་ཏེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། འདས་པའི་དུས་དང་། མ་འྩོངས་པའི་དུས་དང་། ད་ལྟར་

བྱུང་བའི་དུས་ཏེ། དེ་དག་ནི་དུས་གསུམ་རྣམས་ཞེས་བ་བའྩོ། །འདུ་བེད་གང་ལ་ལ་

འགགས་པ་དེ་ནི་འདས་པའི་དུས་ཞེས་བའྩོ། །འདུ་བེད་གང་ལ་ལ་མ་འྩོངས་ཤིང་མ་

སྐེས་པ་དེ་ནི་མ་འྩོངས་པའི་དུས་ཞེས་བའྩོ། །འདུ་བེད་གང་ལ་ལ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ད་

ལྟར་དུ་གྱུར་བ་དེ་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས། འདིའི་དྩོན་ནི་

དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་རབ་བེད་བཅུ་གཅིག་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། དེ་ལྟར་མ་འྩོངས་པ་

ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་སུ་མ་ཕིན་པའྩོ། །འདས་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལས་འདས་པའྩོ། །ད་

ལྟར་བྱུང་བ་ནི་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པའྩོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་ནི་ད་ལྟར་དམིགས་པའི་

ཕིར་གཙོ་བྩོ་ཡིན་གི། དེར་མ་འྩོངས་པ་དང་བརྒལ་བ་དག་གིས་མ་འྩོངས་པ་དང་

འདས་པའི་དུས་རྣམ་པར་འཇྩོག་པ་ནི་གཙོ་བྩོ་མ་ཡིན་ནྩོ། །དུས་གསུམ་པྩོ་དེ་དག་

ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་པ་ཉིད་དུ་གནས་ཏེ། གཉིས་གཉིས་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་རེ་རེ་མེད་པའི་

ཕིར་རྩོ། །ཞེས་དུས་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་གསལ་བར་བསན་ནས། འདས་མ་འྩོངས་

གཉིས་ནི་ད་ལྟ་བ་ལ་ལྟྩོས་པས་འཇྩོག་པ་དང་། ད་ལྟ་བ་ནི་ད་ལྟར་དམིགས་པའི་ཕིར་

དུས་གསུམ་ལས། འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་ཕལ་པ་དང་། ད་ལྟ་བ་གཙོ་བྩོ་ཡིན་པར་

གསུངས་སྩོ། །
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སྩོང་ཐུན་ལས། དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་འདས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཁྩོད་

དུས་གང་དུ་འཇྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་གང་གི་རང་དུས་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་དགྩོས་པའི་

ལྟྩོས་སར་གྱུར་པའི་དངྩོས་པྩོའི་རང་དུས་དེ་ལས་ཐལ་ཟིན་པ། མ་འྩོངས་པའི་མཚན་

ཉིད། ཁྩོད་དུས་གང་དུ་འཇྩོག་པ་དངྩོས་པྩོ་གང་གི་རང་དུས་ལ་ལྟྩོས་ནས་བཞག་

དགྩོས་པའི་ལྟྩོས་སར་གྱུར་པའི་དངྩོས་པྩོའི་རང་དུས་དེར་མ་སེབ་པའི་ཆྩོས། 

ད་ལྟར་བའི་མཚན་ཉིད། སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་གང་ཞིག་ཁྩོད་ཀི་སྤི་འཆར་བ་

ཁྩོད་ཀི་རང་དུས་ན་ཐལ་ཟིན་པ་དང་། མ་སེབ་པའི་ཆྩོས་གཞན་གི་སྤི་འཆར་བ་ལ་མི་

ལྟྩོས་པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དུས་གསུམ་གི་མཚན་གཞི་ནི། སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་

མིག་འབེད་ལས། དེས་ན་འདས་པའི་མཚན་གཞི་ནི། མྱུ་གུ་རང་གི་དུས་གཉིས་པར་

ཞིག་པའི་ཆ་ལྟ་བུ་རྣམས་དང་། མ་འྩོངས་པའི་མཚན་གཞི་ནི། དགུན་གི་དུས་ཀི་ཤར་

ཕྩོགས་ཀི་ཞིང་འདིར་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བའི་སྩོབས་ཀིས་མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པའི་ཆ་ལྟ་བུ་

དང་། ད་ལྟར་བའི་མཚན་གཞི་ནི། མྱུ་གུ་ལྟ་བུའྩོ། །ཞེས་གསུངས། འྩོ་ན། མྱུ་གུ་ཆྩོས་

ཅན། དུས་ཡིན་པར་ཐལ། ད་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁབ་སེ། མྱུ་གུ་ད་ལྟ་བ་ད་

ལྟ་བའི་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མྱུ་གུ་ད་ལྟ་བའི་དུས་ཀི་གདགས་གཞི་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྟགས་གྲུབ་སེ། 

དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་ལས། བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོ་ཁྩོ་ནས་དེ་དག་

གི་ཁད་པར་ཡྩོངས་སུ་གཅྩོད་པའི་ཕིར། དེའི་སྩོ་ནས་དུས་གསུམ་བཀག་པས། ཞེས་

དང་། བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་རྣམ་པར་བཞག་པར་ནུས་སྩོ། །ཞེས་དུས་

གསུམ་གི་ཁད་པར་གདགས་གཞི་འདས་མ་འྩོངས་ཀི་བུམ་པ་ལ་སྩོགས་པ་ཁྩོ་ནས་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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འཇྩོག་པས། འཕགས་པ་ལས་དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ཀང་དེའི་སྩོ་ནས་དགག་པར་

གསུངས་སྩོ། །གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་འགལ་བ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི། 

ཕུང་པྩོ་གང་ཟག་ཏུ་འགྩོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བྩོ་ཡིན་ཏེ། 

དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། མདྩོ་ལས་ཕུང་པྩོ་བརྟེན་ནས་ཡིན་གསུངས་པ། །དེའི་

ཕིར་ཕུང་པྩོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པྩོ་

ལས། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཉིད་ཀིས་གདགས་གཞི་མ་ཡིན་པར་འདྩོད་དགྩོས་

ཏེ། འབྱུང་བ་རྒྱུར་བས་ནས་སྔྩོན་པྩོ་དང་མིག་ལ་སྩོགས་པ་བཏགས་པ་བཞིན་

ནྩོ། །ཞེས་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་འགལ་བ་གསལ་བར་གསུངས་སྩོ། ། ཁ་

ཅིག བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་འགལ་ཡང་། ཐ་སྙད་

བཏགས་པའི་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྩོས་མི་འགལ། ཞེས་འདྩོད་པ་ཡྩོད་ནའང་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གདགས་གཞི་ལས་གཞན་དུ། ཐ་སྙད་འདྩོགས་པའི་གདགས་

གཞི་ཞེས་པ་རྒྱ་གཞུང་དང་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་དུ་བྱུང་བ་བདག་གིས་མ་མཐྩོང་

ཞིང་གཞུང་གི་སྤི་ཁྩོག་དང་འགལ་བ་སང་ངྩོ་། །འདི་དག་ནི་ཞར་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །

ཁ་ཅིག དགེ་བའི་ལས་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ཞིག་པ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དགེ་

བ་དང་མི་དགེ་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་མི་དགེ་བ་

ཡྩོད་པ་དང་། ཁྩོང་ཁྩོས་དགེ་ར་བཅྩོམ་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལའང་གཞྩོམ་བའི་དགེ་

ར་ཡྩོད་པར་ཐལ་ལྩོ། །མ་ཡིན་ན་དགེ་མི་དགེའི་ལས་ཀི་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པས་

དེ་ལས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་མྱྩོང་བར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལྩོ་ཞེ་ན། རང་འབས་

རྣམ་སྨིན་ཕྱུང་མ་ཟིན་པའི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ཞིག་པ་དགེ་བ་དང་མི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དགེ་བར་འཇྩོག་པས་སྐྩོན་གཉིས་པ་མེད་ལ། རང་འབས་རྣམ་སྨིན་ཕྱུང་ཟིན་པའི་དགེ་

བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ཞིག་པ་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བར་མི་འཇྩོག་པས་སྐྩོན་དང་

པྩོ་ཡང་མེད་དྩོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག ཤེས་སྒིབ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་འགགས་པ་ན་ཞིག་པའི་ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་བ་

ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན་ཤེས་སྒིབ་ཀི་རྒྱུན་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཡྩོད་པར་ཐལ་

ལྩོ། །མིན་ན་ཤེས་སྒིབ་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་ཞིག་པ་ལ་རྒྱུན་སྔ་མ་མེད་པར་འགྱུར་རྩོ་ཞེ་

ན། དེའི་རྒྱུན་སྔ་མར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཡྩོད་ན་ཇི་སྐད་བརྩོད་པའི་སྐྩོན་དུ་འགྱུར་

ཞིང་། རྒྱུན་སྔ་མ་མེད་པ་ཡང་མི་སྲིད་པས་མ་སྒིབ་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ཅིག་དེའི་

རྒྱུན་སྔ་མར་འཇྩོག་པ་ལས་འྩོས་མེད་དྩོ། །

མདྩོར་བསྡུས་ན། དངྩོས་པྩོ་གཞན་ཞིག་སྐེས་ཟིན་ཞིག་པའི་ཆ། འདས་པའི་

མཚན་ཉིད། དངྩོས་པྩོ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་སྐེ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བའི་

དབང་གིས་རེ་ཤིག་མི་སྐེ་བའི་ཆ། མ་འྩོངས་པའི་མཚན་ཉིད། སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་

ཡིན་པ་གང་ཞིག་རང་ཉིད་ཀི་དྩོན་སྤི་འཆར་བ་འདས་པའི་དྩོན་སྤི་འཆར་བ་དང་། མ་

འྩོངས་པའི་དྩོན་སྤི་འཆར་བ་ལ་མི་ལྟྩོས་པ། ད་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནྩོ། ། 

མ་འྩོངས་པའི་ངྩོ་བྩོ་འཇྩོག་ཚུལ་གི་དྩོགས་སྩོང་།

ཆྩོས་མངྩོན་པའི་མདྩོ་ལས། མ་འྩོངས་པ་ལ་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་འབྱུང་བ་ཞེས་པའི་

དྩོན་དངྩོས་པྩོ་གང་རེ་ཤིག་མ་སྐེས་པས་མ་འྩོངས་པར་འཇྩོག་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་དེའི་རྒྱུ་

ཡྩོད་ཀང་མ་འབྱུང་བ་ལ་བེད་དམ། ཡང་ན་མ་འྩོངས་པ་ཁྩོ་རང་གི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་

འབྱུང་བ་ལ་བེད། དང་པྩོ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། མར་དང་སྩོང་བུ་ཟད་པ་ལས། མར་མེ་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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རིགས་ཕི་མ་མ་སྐེས་པ་མ་འྩོངས་པ་ཡིན་ཡང་། དེ་འདྲའི་མར་མེའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་

སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་། མ་རིག་པ་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་

ཆད་པ་ལས་འདྩོད་ཆགས་ལ་སྩོགས་པའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་མ་སྐེས་པ་

ཆྩོས་ཅན། མ་འྩོངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་

སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། འདྩོད་མིི་ནུས་ཏེ། རབ་བེད་ཉེར་ལྔའི་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་

ཆེན་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་ལ་སྩོགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཆད་པ་ལས་ཕི་མའི་རིགས་འདྲ་མ་

སྐེས་པ་ནི་མྱང་འདས་སུ་མི་བ་སེ། དེ་ནི་རྒྱུ་སྔ་མ་ཟད་པས་བསྐེད་པའི་མ་འྩོངས་པར་

བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །འདི་ལ་པཎ་ཆེན་བསྩོད་ནམས་གགས་

པས། སྤིར་ཉྩོན་མྩོངས་འགགས་པ་ཙམ་འདས་པའི་དངྩོས་པྩོ་དང་། གཉེན་པྩོའི་

སྩོབས་ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་འགགས་པ་འདུས་མ་བས་འགྩོག་བདེན་ལྟ་བུར་གསུངས་ཏེ། 

པཎ་ཆེན་མཆྩོག་གི་དབུ་མའི་སྤི་དྩོན་ལས། གཉེན་པྩོའི་སྩོབས་ཀིས་སང་བ་

སངས་པའི་འགགས་པ་དང་མི་འདྲ་སེ། དེ་ནི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་ཆད་པའི་སྩོ་ནས་

འགགས་པ་ལ་བརྩོད། འདི་ནི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་མ་བསྐེད་ཅིང་། ལས་དེའི་

འགགས་པ་ལས་དེའི་རྒྱུན་ཡིན་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས།

དེས་ན། རང་ལུགས་ནི། གཉེན་པྩོའི་སྩོབས་ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕི་

མ་མ་སྐེས་པ། མྱང་འདས་ཡིན་པས་འདུས་མ་བས་དང་། རྒྱུ་རྐེན་ཟད་པའི་སྩོབས་

ཀིས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་མ་སྐེས་པ། མ་འྩོངས་པ་ཡིན་པས་འདུས་བས་

ཡིན་ནྩོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་མི་འཐད་དེ། མ་འྩོངས་པའི་ཆྩོས་དེའི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་

བྱུང་བ་ཞེས་སྦྱར་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གང་མ་འྩོངས་པར་འཇྩོག་པའི་གཞི་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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དེའི་རྒྱུ་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རབ་བེད་བཅུ་དགུ་པའི་ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། 

ད་ལྟར་མ་ཕིན་པ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་རི་བྩོང་གི་རྭ་ལ་སྩོགས་པའང་ཡིན་པས། དེ་

བཅད་པའི་ཕིར་མངྩོན་པ་ལས། རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན། 

མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་ད་དུང་མྱུ་གུར་མ་སྐེས་པའམ་མ་ཕིན་པ་ནི་མ་འྩོངས་པ་ཡིན་གི། 

གང་ཞིག་ད་ལྟ་བར་མ་འྩོངས་པའི་གཞི་དེ་ནམ་ཡང་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མེད་པས་མ་ཕིན་

པ་ནི་མ་འྩོངས་པ་མིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། གང་མ་སྐེས་པ་མ་འྩོངས་པ་དེའི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་ཞེས་སྦྱྩོར་

བར་མི་རིགས་ཏེ། མྱུ་གུ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བས་རེ་ཞིག་མི་སྐེ་

བའི་ཆ་མྱུ་གུ་ད་ལྟ་བའི་དུས་སུ་ཡྩོད་པས། དེ་འདྲའི་མ་འྩོངས་པ་མྱུ་གུ་ད་ལྟ་བའི་དུས་

སུ་བྱུང་ཟིན་པས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལ་སྩོག་པྩོ་དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་

རེའི་དབུ་མ་ལས། རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་འབྱུང་བ་ཞེས་པའི་དྩོན་གཉིས་གསུངས་ཏེ། རྒྱུན་

ཆད་ཁ་མའི་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་རིགས་འདྲ་མ་སྐེས་པ་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་སྐེ་བ་མེད་པ་དང་། 

དགུན་དུས་སུ་ཞིང་ལས་མྱུ་གུ་མ་སྐེས་པ་ལྟ་བུ་གནས་སྐབས་སྐེ་བ་མེད་པ་གཉིས་

ལས། དང་པྩོ་ལ། ཉྩོན་མྩོངས་སྐེ་བའི་རྒྱུ་སྔར་ཡྩོད་ཀང་ཟད་ནས་མ་སྐེས་པ་དང་། 

གཉིས་པ་ལ། མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པའི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་རེ་ཤིག་མ་སྐེས་པ་ཞེས་སྩོ་སྩོར་སྦྱར་

བར་གསུངས་སྩོ། །

ཡང་ན། མངྩོན་པའི་མདྩོ་ལས་མ་འྩོངས་པ་ལ་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་མ་འབྱུང་བ་ཞེས་

གསུངས་པའི་དྩོན། གྩོང་དུ་བརྩོད་པ་ལྟར་མ་འྩོངས་པ་ལ། རྒྱུན་ཆད་ཁ་མའི་དངྩོས་པྩོ་

རྣམས་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་གཏན་ནས་མ་སྐེས་པ་དང་། ཡང་རེ་ཞིག་རྐེན་མ་ཚང་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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བའི་དབང་གིས་ད་ལྟར་མ་སྐེས་པ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས། ཕི་མའི་དབང་དུ་བས་པ་

ཡིན་པས། གང་ལ་ལྟྩོས་ནས་མ་འྩོངས་པར་འཇྩོག་པའི་གཞི་དེའི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་རེ་ཞིག་

མ་སྐེས་པ་ཞེས་སྦྱར་ཡང་འཐད་སྙམ་མྩོ། །བེ་བག་སྨྲ་བ་ནས་ཐལ་འགྱུར་བའི་བར་

གྲུབ་མཐའ་བཞི་ཀས། དུས་གསུམ་ལས་ད་ལྟ་བ་དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་

མེད་ལ། འདས་མ་འྩོངས་གཉིས། མདྩོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པ་གསུམ་གིས་རྟག་པར་འདྩོད་པ་དང་། བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་

དངྩོས་པྩོར་འདྩོད་པ་མཚུངས་ཀང་། འདྩོད་ཚུལ་གཏན་མི་འདྲ་སེ། སྩོང་ཐུན་སྐལ་

བཟང་མིག་འབེད་ལས། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་དུས་གསུམ་ཀ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་

ཀང་། མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་དང་མྱུ་གུ་འདས་པའི་དུས་ན་མྱུ་གུ་ཡྩོད་པར་ཁས་མི་ལེན་

པས་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མི་འདྲའྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ།

རང་རྒྱུད་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ། མདྩོ་སེ་པ་གསུམ་གིས་འདས་པ་དང་མ་

འྩོངས་པ་གཉིས་མེད་དགག་ཏུ་འདྩོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན་གི་མཛོད་

རང་འགེལ་ལས། ཆྩོས་གང་མ་སྐེས་པ་དེ་ནི། མ་འྩོངས་པ་ཡིན་ནྩོ། །གང་སྐེས་ལ་མ་

ཞིག་པ་དེ་ནི། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཞིག་པ་དེ་ནི། འདས་པ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར།འདུས་བས་གང་ཞིག་མ་སྐེས་པ་ནི་མ་འྩོངས་པ་དང་། དེ་ཡང་རང་

གི་དགག་བ་སྐེས་པ་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་ཏུ་འདྩོད་ཅིང་། འདུས་བས་གང་ཞིག་

ཞིག་པ་ནི་འདས་པ་དང་། དེ་ཡང་རང་གི་དགག་བ་གང་ཞིག་རྒྱུའི་དངྩོས་པྩོ་བཅད་

ཙམ་གི་མེད་དགག་ཏུ་འདྩོད་དེ། 
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སྩོང་ཐུན་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ལས། འདས་མ་འྩོངས་ཡིན་ན་དངྩོས་པྩོར་མེད་

པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། མདྩོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་གསུམ་ཀ་ཁད་པར་མེད་ཅིང་། ཞེས་གསུངས་སྩོ། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས། 

འདས་པ་དང་མ་འྩོངས་པ་གཉིས་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འདས་

པ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་མ་འྩོངས་པ་ཡང་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་པ་ཡིན་

ནྩོ། །མྱུ་གུ་ཞིག་པ་ལྟ་བུ་རང་བརྩོད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་དགག་

བ་ཆྩོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་འཕེན་ན། མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་དངྩོས་ཀི་དགག་བ་ནི་གང་། ཆྩོས་

གཞན་འཕེན་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། རེ་བཙུན་ཆྩོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་དབུ་མའི་སྤི་

དྩོན་དུ། མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་དགག་བ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ལས། བུམ་པ་ཞིག་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་བུམ་པ་འཕེན་པར་ཐལ། དེས་

བུམ་པ་རང་གྲུབ་དུས་ཀི་སྐད་ཅིག་དང་པྩོར་གནས་པ་འཕེན་པའི་ཕིར། འདྩོད་ན། 

བུམ་པ་ཞིག་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་རང་བརྩོད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་

དུ་རང་གི་དགག་བ་འཕེན་པར་ཐལ། བུམ་པ་དེ་དེའི་དགག་བ་གང་ཞིག་འདྩོད་པའི་

ཕིར། འདྩོད་ན། ཧ་ཅང་ཐལ་ལྩོ། །ཞེས་གསུངས། ལང་སྐ་གྲུབ་མཐའ་ལས། མྱུ་གུ་

ཞིག་པའི་དངྩོས་ཀི་དགག་བ་མྱུ་གུ་མ་ཞིག་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། ལུང་འྩོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར།

མྱུ་གུ་ཞིག་པ་ཞེས་བརྩོད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་འཕེན་པའི་

ཆྩོས་གཞན་སྒྲུབ་པ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཀུན་མཁེན་བླ་མ་འཇམ་དབངས་བཞད་

པས།མྱུ་གུ་ཞིག་པ་མྱུ་གུ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་འཕེན་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཀིས་
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མཛད་པའི་དབུ་མ་ཆེན་མྩོ་ལས། མྱུ་གུ་ཞིག་པ་ཞེས་པའི་སྒས་མྱུ་གུ་ཞིག་པ་མྱུ་གུ་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་འཕེན། ཞེས་པ་དང་། དེ་དང་མཐུན་པར། ལང་སྐ་གྲུབ་མཐའ་

ལས། མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་སྒས་མྱུ་གུ་མ་ཞིག་པ་གཅྩོད་པ་དང་། མྱུ་གུ་ཞིག་པ་མྱུ་གུ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་འཕེན་པ་གཉིས་ཀ་བེད་པ་དང་། ཞེས་མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་སྒས་དངྩོས་

སུ་གཅྩོད་རྒྱུའི་དགག་བ་མྱུ་གུ་མ་ཞིག་པ་དང་། ཤུལ་དུ་འཕེན་པའི་ཆྩོས་གཞན་སྒྲུབ་

པ་ནི། མྱུ་གུ་ཞིག་པ་མྱུ་གུ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །

དེས་ན། མྱུ་གུ་ཞིག་པ་རང་བརྩོད་པའི་སྒས་རང་གི་དགག་བ་མྱུ་གུའམ་མྱུ་གུ་

མ་ཞིག་པ་གང་རུང་དངྩོས་སུ་བཅད་པའི་སྩོ་ནས། ཆྩོས་གཞན་མྱུ་གུ་ཞིག་པ་མྱུ་གུ་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་འཕེན་པ་ཡིན་ནྩོ། །མ་འྩོངས་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པ་ནི། ཀུན་

མཁེན་གི་དབུ་མ་ཆེན་མྩོར། མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པའི་སྒས་མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་ལ་མྱུ་གུ་སྐེ་

བའི་རྐེན་མ་ཚང་བས་རེ་ཞིག་མ་སྐེས་པ་དང་། ཚང་ན་སྐེ་བ་འཕེན་པའི་ཕིར་རམ། 

ཡང་ན། མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་མྱུ་གུ་སྐེ་བའི་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དངྩོས་པྩོར་འཕེན་པ་འདི་

ཟླ་བ་དང་རེའི་དགྩོངས་པར་མངྩོན་ཏེ། ཞེས་དང་།

 ལང་སྐ་གྲུབ་མཐའ་ལས་ཀང་། མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པའི་སྒས་མྱུ་གུ་བསེབ་པ་གཅྩོད་

པ་དང་། མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་ཉིད་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དངྩོས་པྩོར་འཕེན་པ་གཉིས་ཀ་བེད་

པའྩོ། །ཞེས་གསུངས། དེས་ན། མྱུ་གུ་མ་འྩོངས་པ་རང་བརྩོད་པའི་སྒས། རང་གི་

དགག་བ་རྐེན་མ་ཚང་བས་རེ་ཞིག་སྐེས་པ་དངྩོས་སུ་བཅད་ནས། དེའི་ཤུལ་དུ་ཆྩོས་

གཞན་སྒྲུབ་པ་རྐེན་ཚང་ན་སྐེ་བ་འཕེན་པའམ། ཡང་ན་མ་འྩོངས་པ་དེ་རྐེན་མ་ཚང་

བའི་དངྩོས་པྩོར་འཕེན་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སྩོ། །དྲང་ངེས་འཇུག་ངྩོགས་ལས། 
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འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་རང་རྒྱུད་པ་སྩོགས་ཀིས་མེད་དགག་ཡིན་པས་དངྩོས་མེད་དུ་

འདྩོད། ཐལ་འགྱུར་བས་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་འདྩོད་དེ། ཞིག་པས་མ་ཞིག་པ་གཅྩོད། མ་

འྩོངས་པས་སྐེ་རྒྱུ་ཞིག་བཅད་ཀང་། དགག་བ་དེ་གཉིས་བཅད་ཙམ་མིན་གི་དངྩོས་པྩོ་

གཞན་ཞིག་འཕེན་པར་འདྩོད་དྩོ། །ཞེས་གསུངས་སྩོ། །

དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་

པར་ཐུག་ཚུལ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོ་ཡིན་

པར་གྲུབ་ལ། དེའི་གནད་ཀིས་འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་དངྩོས་པྩོར་འཇྩོག་པས། རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ། །འདས་པ་ནི་དངྩོས་པྩོ་གང་ཞིག་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་

ནས་ཞིག་པའམ་དགག་པ་ལ་འཇྩོག་པ་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀིས་གྲུབ་པ་ལྟར། མ་

འྩོངས་པ་ཡང་དངྩོས་པྩོ་གང་ཞིག་སྤིར་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བའི་

དབང་གིས་རེ་ཤིག་མི་སྐེ་བ་ལ་འཇྩོག་དགྩོས་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ར་ཤེའི་ཊིཀྐ་ཆེན་ལས། མྱུ་གུ་སྐེ་འགྱུར་ད་ལྟ་མ་སྐེས་པའི་མ་འྩོངས་པའི་རྒྱུ་

ཡང་རྐེན་སྔར་ཡྩོད་ཟད་ནས་མ་ཚང་བ་ལ་བཞེད་དེ། མྱུ་གུ་ཞིག་པ་དངྩོས་པྩོར་འཇྩོག་

པ་ལ་མ་འྩོངས་པ་ལ་ཡང་འདི་འདྲ་ཞིག་བཞེད་དགྩོས་སྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་ཀི་འཇྩོག་ཚུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས། ད་ལྟ་བ་སྐེས་ལ་མ་འགག་

པའི་དངྩོས་པྩོར་འཇྩོག་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་དུས་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་

ཡིན་པ་ཡིན་ནྩོ། ། 



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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ཆྩོས་བརྒྱུད་གཞན་གི་གཞུང་ནས་དུས་གསུམ་བཞེད་ཚུལ།

རིང་མའི་གཞུང་ནས་དུས་གསུམ་གི་ངྩོ་བྩོ་བཞེད་ཚུལ་ནི། མི་ཕམ་རིན་པྩོ་ཆེའི་

དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་མཆན་འགེལ་ལས། བུམ་སྩོགས་དངྩོས་པྩོ་སྐེས་ལ་

འགགས་པ་འདས་པ། སྐེས་ལ་མ་འགག་པ་ད་ལྟ་བ། འབྱུང་རུང་མ་བྱུང་བའམ་བདག་

གི་དངྩོས་པྩོ་མ་རེད་པ་མ་འྩོངས་པའྩོ། །ཞེས་འདུས་བས་གང་ཞིག་སྐེས་ལ་འགགས་

པ་འདས་པ་དང་། སྐེས་ལ་མ་འགག་པ་ད་ལྟ་བ། འབྱུང་རུང་མ་བྱུང་བ་མ་འྩོངས་པའི་

དྩོན་དུ་བཞེད་དྩོ། །

ས་སྐའི་གཞུང་ནས་དུས་གསུམ་གི་ངྩོ་བྩོ་བཞེད་ཚུལ་ནི། རེ་བཙུན་རེད་མདའ་

བའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པར། མ་འྩོངས་པ་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་སུ་མ་ཕིན་

པའྩོ། །འདས་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་ལས་འདས་པའྩོ། །ད་ལྟར་བ་ནི་བྱུང་ལ་མ་འགགས་

པའྩོ། །ཞེས་ད་ལྟར་མ་ཕིན་པ་ནི་མ་འྩོངས་པ་དང་། བྱུང་ལ་མ་འགགས་པ་ནི་ད་ལྟ་བ་

དང་། ད་ལྟར་ཕིན་པ་ནི་འདས་པ་ལ་འཇྩོག་གྩོ ། 

བཀའ་བརྒྱུད་པའི་གཞུང་ནས་དུས་གསུམ་བཞེད་ཚུལ་ནི། དགས་བརྒྱུད་གྲུབ་

པའི་ཤིང་རྟ་ལས། དེས་ན་སྩོབ་དཔྩོན་ཟླ་གགས་ནི་མ་དཔྱད་པ་ན་མྱུ་གུ་ཞིག་མ་ཞིག་

གང་ལས་ཀང་མི་སྐེ་ཞིང་། དེ་ལྟར་ནའང་འཇིག་རྟེན་གགས་པ་ལྟར་སྐེའྩོ་ཞེས་པ་ཙམ་

ཞིག་བརྩོད་ཀི། གཞན་གགས་ཀི་དཔྱད་པ་ན་ནི་ཞིག་པ་འདས་པ་དང་། མ་ཞིག་པ་མ་

འྩོངས་པ་དང་། འཇིག་བཞིན་ད་ལྟ་བ་གསུམ་ག་དངྩོས་པྩོར་ཡྩོད་པ་ཙམ་ཡང་བཀག་

ན་སྐེ་བ་ལྟ་ག་ལ་ཞིག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཞིག་པ་ནི་འདས་པ་དང་། མ་ཞིག་པ་ནི་མ་

འྩོངས་པ། འཇིག་བཞིན་པ་ནི་ད་ལྟ་བ་ཡིན་པར་བཞེད་དྩོ། །མདྩོར་ན། སྔ་འགྱུར་རིང་



སེར་བེས་ལྷ་རམས་པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེ།
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མ་དང་། མཉམ་མེད་བཀའ་བརྒྱུད། དཔལ་ལྡན་ས་སྐ།རི་བྩོ་དགེ་ལྡན་པ་བཅས་ཀིས་

དུས་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་འཇྩོག་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་མེད་དེ། ལག་བཟང་གིས་ཞུས་

པའི་མདྩོ་དང་། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་ཟླ་འགེལ་དང་མཐུན་པར་འཇྩོག་པའི་ཕིར། 

འྩོན་ཀང་། འདས་མ་འྩོངས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་མི་བཞེད་ཀི་ཁད་པར་

བྱུང་ཚུལ་ནི་གྩོང་དུ་རྒྱས་པར་བརྩོད་ཟིན་པ་ལྟར། དགེ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་

གསུམ་ངྩོ་བྩོ་དངྩོས་པྩོར་བཞེད་པ་དང་། ཆྩོས་བརྒྱུད་གཞན་གསུམ་གིས་ད་ལྟ་བ་

དངྩོས་པྩོ་དང་འདས་མ་འྩོངས་གཉིས་དངྩོས་མེད་དུ་བཞེད་དྩོ། །   ། །

མཇུག་གི་བསྔྩོ་བ།

ཐུན་མིན་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་གཞུང་དྩོན་ལ། །

ཉམ་ཆུང་བླྩོ་ཡིས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ལས། །

ཇི་སྙེད་ཐྩོབ་པའི་དགེ་བ་འདི་དག་ཀུན། །

ཆྩོས་བརྒྱད་འཆིང་བ་གཅྩོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

རབ་འབམས་གཞུང་ལ་ལྩོ་མང་སྦྱངས་པའི་འབས། །

གང་ཤེས་གཅིག་ཏུ་རང་རྒྱུད་འདུལ་བ་དང་། །

ལག་ལེན་དངྩོས་ཀིས་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པ་ལ། །

བླ་མའི་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པས་མཆྩོད་པར་ཤྩོག །

ཅེས་དབུ་མའི་དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་ཟབ་དྩོན་འབེད་པའི་ལེགས་བཤད་འཕྲུལ་

གི་ལྡེ་མིག་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི་ཕི་ལྩོ་༢༠༡༥ ལྩོའི་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་ཆེས་མཐྩོའི་



ཟབ་དོན་འབྱེད་པའི་ལྱེགས་བཤད་འཕྲུལ་གི་ལྱེ་མིག
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གཙུག་ལག་སྩོབ་གཉེར་ཁང་གི་དགེ་ལུགས་རྒྱུགས་སྤྩོད་ཀི་ལ་རམས་ཉམས་ཞིབ་

སྩོབ་མའི་རྩོམ་རྒྱུགས་མ་ཟིན་ཐྩོག་སྩོན་འཕྲི་བས་ཏེ། སེར་བེས་རེད་ཐང་ལ་རམས་

པ་འཇམ་དཔལ་མཁེན་བརེས་བིས་པའྩོ། །དགེ་བར་གྱུར་ཅིག

ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་བ། སེར་བེས་གཙང་དགེ་བཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཆྩོས་ལྡན་ལགས་

དང་། སེར་བེས་རེད་ཐང་སྩོབ་གཉེར་བ་སེན་པ་ཚེ་རིང་གཉིས་ཀིས་གཙོས་ཞུ་དག་

གི་རྩོགས་རམ་གནང་མཁན་རྣམ་པ་དང་། མདྩོར་ན། དཔེ་དེབ་འདིར་དངྩོས་ཤུགས་

ཅི་རིགས་ནས་མཐུན་འགྱུར་རྩོགས་རམ་གནང་མཁན་གི་ལག་བསམ་ཅན་ཡྩོངས་ལ། 

གུས་པས་སྙིང་དབུས་ནས་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུའྩོ། །   ། །



པར་བང་སྨྩོན་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། ། 
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