ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན།
ཐུབ་བསྟན་བཟོད་པ།

རྩོམ་སྒྲིག་པ།

ཐུབ་བསྟན་བཟོད་པ། སྟག་ཕྲུག་རྒྱལ་མཚན་དར་རྒྱས།

བཀྲ་ཤ ིས་འབྲུག་པ། ངག་དབང་བཀྲ་ཤ ིས། ཟླ་བ་བཟང་པོ།

ཡིག་འདོགས་པ།

གླིང་སྤྲུལ་འཇམ་བཟང།

སྤྱིའི་ཇུས་འགོད།

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང།

སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་དགུ་པ།

དཔར་སྐྲུན་དང་འགྲེམ་སྤེལ།
ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང།

༢༠༡༦

ཁ་བྱང་གི་འགྲེལ།
༡༽ ཆོ ས ་ཀྱི ་ བློ ་ གྲོ ས ་ནི ། ཆོ ས ་ཉི ད ་ཇི ་ བཞི ན ་
གཟིགས་པའིི་མངོན་རྟོགས་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

༢༽ ཆོ ས ་ཀྱི ་ བློ ་ གྲོ ས ་ནི ། ཆོ ས ་ཅན་ལེ ག ས་ཉེ ས ་
འབྱེད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དེ ། ལུགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་
རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

༣༽ ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་ཀུན་
གྱི་གཙུག་རྒྱན་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་དབང་
པོའ ི་རྣམ་སྤྲུལ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

༤༽ ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། བློ་གསལ་མཁས་གྲུབ་བྱེ་

བའི་བསྟི་གནས་ཏེ། འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་རིག་
པའི་སློབ་གླིང་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

༥༽ ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ནི། སྣ་འཛོམས་རྩོམ་རིག་ནོར་
བུའི་དོ་ཤལ་ཏེ། དཔྱོད་ལྡན་གཞོན་ནུ་དགྱེས་པའི་
དུས་དེབ་ནི་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཡིན།

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་ནས།

2

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ།
ཀློག་པ་པོ་ལགས། དེ་རིང་《ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་》སྐྱེ་ཕྲེང་དགུ་པ་ངོ་གདོང་འཛུམ་གྱིས་གང་བཞིན་སྒོར་བུད་དེ་རྣམ་

པ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་གི་ཐོག་ནས་ཁྱེད་ཅག་གི་མདུན་དུ་ཐོན་ཡོད། ད་ལོ་ནས་བརྩིས་པའི་མི་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཡར་སྔོན་
དུ། འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭའི་དགེ་སློབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་རི་མོ་འགོད་ས། ཤེས་རབ་ཀྱི་འོད་སྣང་

འཚེར་ས། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཡུལ་ཆེན་བཤམ་ས། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་བང་རྩལ་འགྲན་སའི་སྟེགས་བུ་ཞིག་གི་ངོས་
ཐད་ནས་ང་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡོང་བ་ཡིན།

ངས་ད་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་འབར་བའི་ལེགས་གསུང་ནོར་བུ་རིན་ཆེན། མིག་རྒྱང་གིས་རིང་

དུ་བལྟས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དམག་དཔོན་རིན་ཆེན། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩུབ་བརྡར་ལས་ཐོན་པའི་དཔྱད་བརྗོད་འཁོར་ལོ་
རིན་ཆེན། དལ་འགྲོས་ཀྱི་ཆུ་མོ་བཞིིན་འབབ་པའི་ལྷུག་རྩོམ་གླང་པོ་རིན་ཆེན། ཀ་ཁ་ཡི་མདུན་ལམ་སྲིང་བའི་

སྐད་ཡིག་བློན་པོ་རིན་ཆེན། དབྱངས་ཅན་མའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་སྙན་རྩོམ་བཙུན་མོ་རིན་ཆེན། ཤེས་བྱ་ཡི་
སྒོ་འཕར་འབྱེད་པའི་སྣ་འཛོམས་རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་ཏེ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་ཁུར་ནས་ལོ་རེ་བཞིན་ཁྱེད་ཅག་

གི་མདུན་དུ་ཐོན་ཏེ་ཁྱེད་ཅག་གིས་རང་སོ་སོའ ་ི ཤེས་རབ་ཀྱི་བང་རྩལ་ལ་ཚོད་གམ་དང་སྦྱོང་བརྡར་བྱ་སའི་སྤང་

གཞུང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ནས་ཁྱེད་དགེ་སློབ་རྣམ་པའི་རྩོམ་འབྲིའི་ལག་ལེན་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བར་གྲོགས་དན་རེ་ཨེ་
ཡོང་ལ་འབད་པ་ཡིན་ལ། རེ་བ་བཞིན་འཁོར་ཡུག་འདིར་རྩོམ་རིག་གི་ས་བོན་ཐེབས་ཏེ་བཟང་ངན་ལ་མ་ལྟོས་
པར་རྩོམ་འབྲིའི་བྱ་བ་ལག་ཏུ་བླངས་ཤིང་གོང་དུ་སྤེལ་གྱི་འདུག 《ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་》དགའ་ནས་ཡོད།

རེད་དེ་དུས་ཀྱི་དགོས་འཁོ་དང་འཚམ་པའི་ངང་ནས་ལེགས་བཅོས་དང་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བཞིན་ཁྱེད་

ཅག་དང་ཁ་ཐག་ཉེ་ཙམ་བཅར་ཏེ་ཁྱེད་ཅག་གི་ཤེས་རབ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བར་ཕན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་《ཆོས་
ཀྱི་བློ་གྲོས་》འཇིག་རྟེན་འདིར་འཚོ་དགོས་པའི་དམིགས་འབེན་ཡིན་སྟབས། ད་ལོ་ནས་བཟུང་སྟེ་བཤད་གྲྭའི་

འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྔོན་འགྲོ་ཕུད་པའི་འཛིན་གྲྭ་གོང་འོག་གི་སློབ་ཕྲུག་ཚང་མས་ལོ་རེར་སོ་སོའ ་ི སློབ་
I

ཚན་གཞིར་བཞག་པའི་ནང་སྦྱོང་དཔྱད་རྩོམ་འབྲི་དགོས་པའི་ལམ་སྲོལ་བཟང་པོ་གཏན་འབེབ་གནང་བ་དང་
རྗེས་སུ་མཐུན་པར་《ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་》ཀྱང་ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མས་སྣེ་དྲངས། གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་

རབ་གསལ་གྱིས་རྐང་བཟུང། སྣ་འཛོམས་ཡིད་ཀྱི་ངལ་གསོས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ་ལམ་ལ་འཆས་པ་ཡིན། འདི་ནི་ངོ་མ་
དགའ་འོས་པའི་དོན་དག་ཅིག་ཡིན་ཏེ། ང་ཚོའི་ཁོར་ཡུག་འདིའི་དམིགས་འབེན་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་དག་ལ་

བརྡར་ཤ་ཆོད་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་སྟབས་གཞུང་ལུགས་དཔྱད་བརྗོད་འབྲི་བ་དང་གཞུང་ལུགས་དཔྱད་བརྗོད་ལས་

གྲུབ་པའི་ལོ་དེབ་འདོན་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི། ཁོར་ཡུག་འདིའི་དམིགས་འབེན་དང་མཐུན་པའི་གོམ་སྟབས་ཆེན་པོ་
ཞིག་མདུན་དུ་སྤོས་པ་ཡིན་པས་དགའ་འོས་པའི་དོན་བཟང་ཞིག་ཅི་ལ་མིན་ཞེས་ཀྱང་ཞར་བྱུང་དུ་ཐལ་ལོ། །

ཁྱད་པར་དུ་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ལོར་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་༸དཔལ་ས་སྐྱའི་

ཁྲི་ཆེན་ཞེ་གཅིག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ། རང་ཅག་ས་སྐྱ་པའི་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་ཡོངས་ནས་བརྟན་བཞུགས་རྒྱས་པ་
བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུའི་སྐལ་བཟང་གི་དུས་སྐབས་ཚེས་ལ་ཉེ་བའི་སྐབས་འདིར། <<ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་>>དུས་
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V

དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན།

༄༅། །༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས་པ་
བཞུགས་སོ། །

བབས་པ་ནས་བཟུང་ཏེ་ད་ལྟ་བར་གདུང་བརྒྱུད་མ་ཆད་
པར་བཞུགས་ཤིང། གོང་མ་རྣམ་ལྔས་མཚོན་པའི་མཁས་
གྲུབ་མང་པོ་ཞིག་གདུང་བརྒྱུད་འདི་ལ་འཁྲུངས། ད་ལྟའི་

ཁྲི་འཛིན་༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་
སྤྱི་ལོ་ ༡༠༧༣ ནས་བཟུང་ཏེ་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་པའི་
ཁྲི་རབས་ཞེ་གཅིག་པ་ཡིན།

༸སྐྱབས་མགོན་༸གོང་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་ནི་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༥ ཟླ་བ་ ༩ ཚེས་ ༧ བོད་ཤིང་བྱའི་ལོའ་ི ཟླ་

བ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་པ་གཅིག་ལ་རྩེ་གདོང་ཕོ་བྲང་ལ་སྐུ་
འཁྲུངས། འཁྲུངས་མ་ཐག་སྔར་སྲོལ་བཞིན་ལྗགས་ལ་
ཤེས་རབ་མཆེད་པའི་ཕྱིར་དུ་དྷཱི་ཡིག་འབྲི་བ་ལ་སོགས་
ས་སྐྱ་པའི་ཆོས་བརྒྱུད་གང་ནས་བྱུང་སའི་འཁོན་གདུང་

འདི ་ ལ་མི ང ་མི ་ འདྲ་བ་གསུམ་ཡོ ད ། ཐོ ག ་མར་འོད ་

གསལ་གྱི་ལྷ་ལས་བྱུང་བས་ལྷའི་གདུང་། བར་དུ་སྲིན་

པོ་བཏུལ་བས་འཁོན་གདུང་། མཐའ་མར་ས་སྐྱའི་ཆོས་
བརྒྱུད་འཛིན་པས་ས་སྐྱ་པའི་གདུང་ཞེས་གྲགས། ད་

ལྟའི་ཁྲི་འཛིན་གྱི་ཕོ་བྲང་འདི་ས་སྐྱར་ཡོད་པའི་སྒྲོལ་མ་

པའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབས། དེ་སྐབས་ཕོ་བྲང་ལ་འབྲི་བརྒྱའི་
འོ་མ་དང་པདྨ་སཾ་བྷ་བའི་སྐུ་བརྙན་ཕུལ་བ་སོགས་ཀྱིས་
མཚོན་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ལྟས་མང་པོ་བྱུང་། ཐོག་

མར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་ཨ་ཡུ་བཛྲ་ཞེས་པའི་མཚན་

གསོལ་བ་དང་། ཕྱིས་སུ་ཡབ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་
ཀུན་དགའ་རི ན ་ཆེ ན ་ནས་ཚེ ་ དཔག་མེ ད ་ལྷ་དགུའི ་

དབང་དང་འབྲེ ལ ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་ཐེ ག ་ཆེ ན ་

ལྷ་ཁང་གི་འགྲམ་ལ་ཕྱག་བཏབ་པས་སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་ཞེས་ དཔལ་འབར་ཕྲིན་ལས་བསམ་འཕེལ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་
གྲགས། ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་གི་སྔོན་ལ་འོད་གསལ་ལྷ་ལས་

ཞེས་མཚན་གནང་།

1

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དགུང་ལོ ་ བཞི ར ་བཞེ ས ་སྐབས་སུ་ཡབ་ལས་ ཕེབས་པ་དང་༸གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་

ཕུར་པ་ཞི་ཁྲོ འ ་ི དབང་དང་ཟབ་ཆོ ས ་གཞན་དུ་མ་

ཆེན་པོས་ས་སྐྱ་ཁྲི་འཛིན་གྱི་མཚན་གནས་བསྩལ། འདིའི་

གཤེགས་པས་ཁོང་གི་ཨ་སྲུས་བསྐྱེད་བསྲིངས། ཨ་སྲུ་

མཛད་སྒོ་འཚོགས་ཏེ་ས་སྐྱའི་ཕྱག་དམ་བཞེས། དགུང་

གསན། སྐུ་ཆུང་ངུའི ་ དུས་ནས་ཡབ་ཡུམ་གཉི ས ་སྐུ་

ལོ་རྗེས་མར་གསེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་བའི་སྔོན་འགྲོའ་ི
ལོ་ཆུང་ངུའི་དུས་ནས་ཐུགས་

རི ག ་ཧ་ཅང་བཀྲ་བ་མ་ཟད་

ཐུགས་འགན་བཞེས་པའི་
ནུས་པ་ལྡན། དགུང་ལོ་བདུན་
པར་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་

ཀྱཻ ་ རྡོ ར ་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི ་ བློ ་ རྒྱུགས་
ལེགས་པར་གྲུབ། ངོར་དགོན་

དུ་ཁོ ང ་གི ་ རྩ་བའི ་ བླ་མ་ངོ ར ་

ཁོང་ལ་དགེ་རྒན་བསྐོ་གཞག་མཛད་ནས་དེའི་མདུན་

མཁན་པོའ་ི སྐུ་མདུན་ནས་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་

བ་དང་། དགེ་རྒན་གཞོན་པ་ནས་འདོན་རྟ་དབྱངས། ཆོ་

༡༩༥༣ ལོར་རྩ་བའི་བླ་མས་ཁོང་ཉིད་དགོངས་པ་མྱ་ངན་

ནས་འབྲི་ཀློག་དང་བློ་འཛིན་སོགས་སློབ་གཉེར་གནང་

ག གར་འཆམ། ཕྱག་རྒྱ་སོགས་བསླབས། དགེ་རྒན་གཉིས་

ཡི ན ་པའི ་ ལམ་འབྲས་ཀྱི ་ ཁྲི ད ་རྣམས་གསན། སྤྱི ་ ལོ ་
ལས་འདའ་བར་གསུངས་པས་ཁོང་གིས་ངོར་དགོན་དུ་

ཀས་ཁོང་ལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་སྡེ་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ ཚེ་དབང་ཐོག་མར་བསྐུར་བ་དང་ས་སྐྱར་ཀྱཻ་རྡོར་བསྙེན་
ཀྱི་ཞལ་འདོན་དང་ཆོ་ག་ཕྱག་ལེན་སོགས་བསླབས། སློབ་

མཚམས་ལ་བཞུགས། དེའི་སྐབས་དགུང་གྲངས་བདུན་

སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཟབ་རྒྱས་འཚོགས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠

དེ འི ་ ཕྱི ་ ལོ ར ་གཞན་ཕན་སྙི ང ་པོ འ་ི རྒྱལ་ཚབ་

གཉེར་འདི་དག་གྲུབ་པ་དང་ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་

ལ་ཕེབས་ཙམ་ཡིན།

དགུང་ལོ་ ༥ ལ་ཕེབས་སྐབས་རྩ་བའི་བླ་མ་ངོར་མཁན་

ངག་དབང་བསྟན་འཛི ན ་སྙི ང ་པོ འ་ི མདུན་ནས་སྒྲུབ་

པོས་གསུང་ངག་ལམ་འབྲས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཟབ་ཆོས་

གྲོ ས ་མདུན་ནས་ཀྱང་ས་སྐྱ་ལུགས་ཀྱི ་ ཡི ་ དམ་དམར་

ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ངག་དབང་བློ་གྲོས་གཞན་ཕན་སྙིང་
དུ་མ་ཕུལ།
2

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༡ ལོར་ལྷ་སར་གནས་མཇལ་དུ་

ཐབས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་ལུང་གསན། བླ་མ་ངག་དབང་བློ་
པོ ་ རྣམ་གསུམ་དང་ཆོ ས ་སྐྱོ ང ་རྣམ་གཉི ས ་ཀྱི ་ དབང་
དང་ཁྲིད་གསན། ས་སྐྱའི་ལྷ་ཁང་ཆེན་མོར་ཕུར་པའི་

དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན།

སྒྲུབ་ཆེན་གྱི་ཚོགས་མགོ ན ་དུ་
ཕེབས། དགུང་ལོ་བཅུ་པར་སླར་

ཡང་ལྷ་སར་གནས་མཇལ་དུ་
ཕེ བ ས་ཤི ང ་པོ ་ ཏཱ་ལར་༸གོ ང ་ས་
མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ནས་ཟབ་ཆོས་

གསན། ཚོགས་པ་མང་པོའ་ི མདུན་
དུ་མཎྜལ་ལྗགས་བཤད་མཛད་
པས་ཁོང་གི་ཐུགས་རིག་ཀྱི་ཆེ་བ་

བོད་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་གྲགས། རྒྱ་གར་
ལ་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ནས་

ས་སྐྱའི་ཟབ་ཆོས་དང་རྫོགས་ཆེན་
གྱི ་ ཆོ ས ་སྐོ ར ་མང་པོ ་ གསན། སྤྱི ་
ལོ་ ༡༩༥༧ ལོར་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་

འཆང་འཇམ་དཔལ་བཟང་པོ འ ་ི
མདུན་ནས་འཁོ ན ་ལུགས་ལམ་
འབྲས་གསན།

མགྲོན། མི་མང་བཅས་ལ་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་རབ་ཏུ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༨ ལོར་ཁྲི་འཛིན་མངའ་གསོལ་གྱི་ གསལ་བའི་གསུང་ཆོས་བསྩལ།

སྟ་གོན་མཛད། ལོ་འདིར་རིལ་བུ་བྱིན་རླབས། གནས་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་བཙན་

བདག་གི་ཆོ་ག དེ་བཞིན་ཕུར་པའི་ཆོ་ག་རྒྱས་པ་བཅས་

འཛུལ་བྱས་རྗེས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཤིང་

ཉིན་བདུན་འཚོགས་རྗེས་སུ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་

མི ་ སྡེ ་ རྣམས་སླར་བསྡུ་ཐབས་ཀྱི ས ་ཕྱག་ལས་གལ་

མཛད། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༩ ལོར་ནག་པོ་ཆེན་པོའ་ི བསྐང་གསོ་
གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ནས་ཉིན་གསུམ་གྱི་མཛད་སྒོ་

དང་བཅས་ཏེ་ས་སྐྱའི་ཁྲི་འཛིན་དུ་མངའ་གསོལ། དེ་

རྡོ་རྗེ་གླིང་གུ་རུ་དགོན་པ་ཕྱག་བཏབ་པ་དང་ས་སྐྱའི་

ཆེ ན ་དབུ་བཙུགས། བཙན་བྱོ ལ ་ནང་དུ་ཡང་མཁས་
པའི་དབང་པོ་མཁན་པོ་མདོ་སྲིབ་ཐུབ་བསྟན། གསེར་

སྐབས་སུ་ཁོང་གིས་དེར་འདུས་དགེ་འདུན་པ་དང། སྐུ་ ལྗོངས་ཨ་པད། མཁན་པོ་རིན་ཆེན་བཅས་ནས་གཞུང་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཆེན་ཚད་མ། མངོན་པ། ཤེར་ཕྱིན། སྡོམ་གསུམ་རབ་

མངའ་ཁོངས་པུར་ཝ་ལར་ས་སྐྱའི་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་

མཛད། གསེར་ལྗོངས་མཁན་པོ་ཨ་པད་སྐུ་མདུན་ནས་

འཁོ ན ་གདུང་ཡུན་གནས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་སྤྱི ་ ལོ ་

དབྱེ་སོ ག ས་ལ་གསན་བསམ་རྒྱ་ཆེ་མུ་མཐུད་ནས་ དུ་ས་སྐྱ་གཞིས་སྒར་བཙུགས།
རྩ་རྒྱུད་བརྟག་གཉི ས ་དང་གཞན་ཡང་འབྲེ ལ ་ཡོ ད ་

༡༩༧༤ ལོ ར ་བདག་མོ ་ བཀྲི ས ་ལྷ་སྐྱི ད ་ཁབ་ཏུ་བཞེ ས ་

ཞུས། གཞན་ཡང་རྩ་བའི་བླ་མ་ཕན་བདེ་མཁན་རིན་པོ་

ག དུ ང ་ སྲ ས ་

ཀྱི ་ བཀའ་ཆོ ས ་མང་པོ འ ་ི བཤད་པ་དཔྱི ས ་ཕྱི ན ་པར་

ཆེའི་མདུན་ནས་རྭ་ལུགས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དབང་
དང་ཁྲིད་གསན་པ་དང་། གཞན་ཡང་ངོར་ཆེན་དཀོན་
མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་འབུམ་གསན་བསམ་མཛད།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ དགུང་ལོ་ ༡༧ བཞེས་སྐབས་ཀྱཻ་རྡོ་

རྗེ་དབང་ཆེན་ཐོག་མར་ཀ་གླིང་སྤུངས་སུ་གནང་། སྤྱི་ལོ་

ཤིང། ལོ་དེར་

སྐུ ་ བ གྲེ ས ་

ར ཏྣ ་ བ ཛྲ ་
རི ན ་པོ ་ ཆེ ་ སྐུ་
འཁྲུངས། དེའི་

སྐབས་ཨ་རི་

༡༩༦༣ ལོར་མ་སུ་རིར་ཕེབས་རྗེས། རཱཇ་པུར་ཉེ་འགྲམ་དུ་

དང་ཡུ་རོབ། ཨེ་ཤ་ཡའི་ལུང་པ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་ཆོས་

ས་སྐྱའི་དགེ་འདུན་པ་རྣམས་གསར་དུ་བཞེངས་པའི་ས་

ལོར་ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོགས་སུ་ལམ་འབྲས་ཐེངས་གཉིས་པ་

ས་སྐྱའི་གདན་ས་གཙོ་བོ་བཞེངས་གནང་མཛད། དེ་ནས་

འབྲེལ་གྱི་ཆིབས་སྒྱུར་ཐོག་མ་བསྐྱངས། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༦

སྐྱ་ཆོས་ཚོགས་སུ་འཛུལ་བཞུགས་གནང་བ་དང་། དེར་ བསྩལ། དེའི་རྗེས་ལོར་ཀླུ་ལྡིང་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་ཇི་
བཀའ་ཆོས་

ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ལ་དྭགས་མང་སྤྲོ་དགོན་

དབང་ཟབ་

ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༧ ལོར་ཨེ་ཤི་ཡ། ཨ་རི། ཡུ་རོབ་སོགས་

པོ ་ ཞི ག ་

གདུང་སྲས་སྐུ་གཞོན་ཛྙ་ན་བཛྲ་མཆོག་སྐུ་འཁྲུངས།

དང་བཀའ་ པར་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིད་གནང་། སླར་
མོ ་ མ ང ་ སུ་བཀའ་ཆོས་གནང་། ལོ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་ཏེ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༧༩
བསྩལ། ལོ་

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༠ ལོར་པུར་ཝ་ལར་ས་སྐྱའི་དགོན་

དེ ར ་ ལ མ ་ པ་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དབུ་འབྱེད་གནང་བ་དང་

འ བྲ ས ་ འབྲེལ། ལོ་དེར་ཁོང་གིས་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ཐོག་
ཐེངས་དང་

པོ་དེ་ཝ་ར་ན་སིར་གནང། དེའི་རྗེས་ལོར་ཧི་མ་ཅལ་
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མ་བསྩལ། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༢ ལོར་༸གོང་ས་མཆོག་ཐུབ་
བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་གླིང་དུ་ཆི བས་བསྒྱུར་གནང་བ་དང་

གསུང་ཆོ ས ་དུ་མ་གནང་། སྐྱབས་རྗེ ་ བཅོ ་ བརྒྱད་ཁྲི ་

ཆེན་སྐུ་མདུན་ནས་ཚར་ལུགས་ཐུན་མིན་ལམ་འབྲས་

དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན།

ཐུན་མི ན ་ལམ་འབྲས་ཀྱི ་ གསུང་ཆོ ས ་གནང་། སྤྱི ་ ལོ ་

༡༩༨༨ ལོར་མན་ཌུ་ཝ་ལར་གསར་བཞེངས་གྲུབ་པའི་

གསན་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཇོ ་ ནང་ཁྲི ད ་བརྒྱ་ཡང་ ངོར་དགོན་པའི་རབ་གནས་མཛད་སྒོའ་ི ཚོགས་ཀྱི་གཙོ་
གསན། ལོ་གཅིག་གི་རྗེས་ལ་དྷ་རམ་ས་ལར་གོང་ས་

བོར་ཕེབས། དེར་ཟླ་བ་འགའ་ཤས་རིང་བཞུགས་ནས་

སླར་ཡང་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༤ ལོར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཡུ་

ཡུ་རོབ་དང་ཨ་རི། ཁེ་ན་ཌ་བཅས་ཀྱི་སློབ་མ་མང་པོས་

མཆོག་ལ་དམིགས་བསལ་བརྟན་བཞུགས་ཕུལ།

ས་སྐྱའི་དབང་ཆེན་སུམ་ཅུ་ལྷག་གནང། དེའི་རྗེས་ལོར་

རོབ་ཁུལ་དུ་བཀའ་ཆོས་བསྩལ་བ་དང། ཧྥ་རན་སིར་ གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་ཡུལ་ལུང་དེ་དག་ལ་ཡོད་པའི་

ཡོད་པའི་ས་སྐྱ་བརྩེ་ཆེན་གླིང་དུ་ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད་ ས་སྐྱའི་ཆོས་ཚོགས་རྣམས་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཕེབས་ནས་
ཐེངས་གཉིས་པ་བསྩལ། དེའི་རྗེས་ལོར་སྐྱབས་རྗེ་བཅོ་

གསུང་ཆོས་རྒྱ་ཆེར་བསྩལ། དེ་ནས་བཟུང་འཛམ་གླིང་

ཡུལ་ཀཐ་མན་ཌུར་བཞེངས་པའི་བྱམས་ཆེན་ལྷ་ཁང་

ཆེད་དུ་གསུང་ཆོས་དང་བཀའ་དབང་མང་དུ་བསྩལ་བ་

བརྒྱད་ཁྲི་ཆེན་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་བལ་

ས་ཕྱོགས་གང་སར་ཕེབས་ནས་བསྟན་པ་དང་འགྲོ་བའི་

ལ་རབ་གནས་མཛད། དེའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ དང། མི་མང་ལ་བཀའ་སློབ་རྒྱ་ཆེར་གནང་། དེ་ལྟར་
གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་མདུན་ནས་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པ་རང་ལུགས་ཀྱི ་ཟབ་ཆོ ས་ཡོ ད ་དོ ་
གསན།

སྤྱི་ལོ་ ༡༩༨༦ ལོར་ས་སྐྱ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་

དགེ ་ འདུན་པ་དང་ནུབ་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ སློ བ ་མ་རྣམས་ལ་

ཅོག་བུམ་པ་གང་བྱོའ་ི ཚུལ་དུ་གསན་པ་མ་ཟད། གཞན་
ཡང་ཆོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བཤེས་གཉེན་དུ་
མའི་མདུན་ནས་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་གསན་ཞིང། དེ་དག་
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འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་ཡིན་པའི་གདུལ་བྱ་ བརྒྱུད་ནང་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་
རྣམས་ལ་སྩོལ་བར་མཛད།

མདོ་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་བ་དང་རྒྱུན་

སྦྱོ ང ་། འཆད་ཉན་གྱི ་ རྒྱུན་བཞུགས་བཞི ན ་པའི ་ ས་

སྐྱོང་བཞིན་པ་ལགས་སོ།། །།

མཐོ ་ རི མ ་ཤེ ས ་ཡོ ན ་དང་མཚན་ཉི ད ་ཀྱི ་ སློ བ ་

སྐྱའི་ཟབ་ཆོས་དག་གི་འཆད་ཉན་གྱི་རྒྱུན་གནས་པའི་

གནས་ཐུབ་པའི ་ མཛད་པ་རླབས་པོ ་ ཆེ ་ བསྐྱངས་དང་
རྣམ་ཐར་འདི་ནི་ཁོང་གི་མཛད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་

ཆེད་དུ་རཱཇ་པུར་ས་སྐྱ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་དང་པུར་ཝ་

ལས་ང་ཚོ་སོ་སྐྱེའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཆ་

བཙུན་མ་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་རྡེ ་ ར་རྡུན་བདེ ་ སྐྱི ད ་གླི ང ་

ཚོའི་བློ་ཡི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པའོ།། །།

ལར་ས་སྐྱའི་ཆོས་ཚོགས་བཙུགས། དེ་བཞིན་ས་སྐྱའི་ ཤས་ཤིག་ཡིན། ཁོང་གི་ཕྱི་ནང་གི་མཛད་ཕྲིན་དུ་མ་ནི་ང་
དུ་ས་སྐྱའི་བཙུན་དགོན་བཙུགས་པ་དེར་ད་ལྟ་བཙུན་
མ་ ༡༧༠ རྣམས་ཐོས་བསམ་སློབ་གཉེར་བྱེད་བཞིན་པ་

ཁུངས། སྒྲོལ་མ་ཕོ་བྲང་གི་དྲ་ཚིགས། ཡིག་སྒྱུར་བ། བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

ཡིན། དེ་ལྟར་ཁོང་གི་མཁྱེན་པ་དང་གཟིགས་པས་བོད་
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BIOGRAPHY OF

HIS HOLINESS THE 41ST SAKYA TRIZIN
they were known as “The Sakyapa
Lineage.”
In more recent times, because
the palace of the lineage to which
the present Sakya Trizin belongs
was built next to the turquoise Tara

T

shrine at the Sakya Monastery in

he Khön family from which the Tibet, this divine family also came to
Sakya lineage has descended is be known as the “Drolma Phodrang”

known by three special names, each or “Tara Palace” lineage.
of which tell a story. Because the

Since this celestial race

family is descended from Gods of the descended upon earth over one
Realm of Clear Light who entered thousand years ago, the lineage
the human realm, the family came remains unbroken to this day. Many
to be known as the “Celestial Race.” illustrious masters and practitioners
Then because this family subjugated have appeared in the lineage
the raksas, a class of harmful spirits, including the Five Great Masters of
they were called “the Family of the Sakya Order. His Holiness the
Conquerors.” Finally, because they present throne holder of the Sakya
also established the Sakya Order, tradition is the 41st in an unbroken
7
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lineage that dates back to 1073 A.D. with auspiciousness were observed
His Holiness was born on the on this day: the milk collected from
7th of September 1945, the 1st day a 100 different dri (female yaks) and
of the 8th Lunar month in the year of a statue of the Guru Padmasambhava
the Wood Bird at the Sakya palace in were miraculously offered to the
Tsedong. Immediately after his birth, Palace.
in accordance with age old traditions

Initially given the Sanskrit

to increase his wisdom, the syllable name Ayu Vajra, His Holiness was
DHIH was traced on his tongue and only later given his actual name of
profound rituals were performed. Ngawang Kunga Thegchen Palbar
Many signs traditionally associated Trinley Samphel Wangyi Gyalpo,
when his father Vajradhara
Ngawang Kunga Rinchen
gave him his first major
initiation, that of the Nine
Deities of Amitayus. When
His Holiness was only four
years old, he received the
major initiation of the
peaceful and wrathful
aspects of Vajrakilaya and
many other profound
teachings from his father.
His Holiness lost both
his mother and father when
8
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he was very young. His maternal upon him the Lamdre and other
aunt then dedicated herself to raising profound teachings.
His Holiness. She appointed his first

In 1951, His Holiness made

tutor with whom
His Holiness learned
to

read,

write,

memorize and recite
basic prayers. He also
learned chanting,
music, ritual dancing,
mudras, and so forth
from his junior tutor. Both tutors a pilgrimage to Lhasa , where he
taught His Holiness how to perform was designated the throne Holder
all the rituals and prayers in the of the Sakya Order by His Holiness
traditions of both the northern and the 14th Dalai Lama. Accordingly,
southern Sakya monasteries. At the the following year, a preliminary
conclusion of these studies, a great enthronement ceremony was held in
celebration was held, in which which he accepted the official Sakya
His Holiness officially entered the seals. Even at this early age, he was
Mahayana and Vajrayana Monasteries exceptionally intelligent and skilled
to perform the traditional Sakya in fulfilling his responsibilities. At
ceremonies. In 1950, at the age of the tender age of seven, he passed
five, his main root Guru, the great an extensive oral examination on the
Ngor abbot Vajradhara Ngawang Hevajra root tantra at the Great Sakya
Lödron Shenphen Nyingpo bestowed monastery. At the Ngor monastery,
9
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the Great Ngor abbot and his root Sadhanas” from Ngawang Tenzin
guru bestowed upon him both the Nyingpoi, the regent of Vajradhara
common and uncommon Lamdre Ngawang Lodro Shenphen Nyingpo.
teachings. In 1953, in response to He also received the initiation and
his root guru’s expressed intention profound oral instructions of the
to enter into Mahaparinirvana, His Three Red Deities and the two main
Holiness performed his first long Protectors of the Sakya Order from
life initiation of Amitayus at Ngor Lama Ngawang Lodro Rinpoche.
monastery and also undertook his He also presided over an elaborate
first Hevajra meditation retreat in Vajrakilaya Ritual in the main Sakya
Sakya. His Holiness was then only monastery. At the age of ten, His
eight years old.

Holiness again made a pilgrimage to

The following year His Holiness Lhasa , where he received religious
received the initiation and reading instructions in the Potala from His
transmission of the “Collection of Holiness the Dalai Lama. Before a

10
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large audience, His Holiness gave an Holiness also performed the Blessing
extensive explanation of the Mandala Pill and Local Deity Rituals, as well
Offering, which caused his wisdom as the extensive Vajrakilaya Ritual. In

to be proclaimed throughout Tibet. 1959, following a seven day Mahakala
On a pilgrimage to India he received ritual, His Holiness was formally
many initiations and teachings enthroned as the throne Holder
belonging to the Sakya Tradition, of Sakya in an elaborate three day
as well as the Great Perfection and ceremony with the representative of
Dzogchen Teachings form Jamyang His Holiness the Dalai Lama and the
Khyentse Chokyi Lodro. In 1957, Tibetan Government in attendance.
His Holiness received the Lamdre On that occasion, he bestowed an
Teachings again, this time from the explanation of the “Illumination of
great abbot Vajradhara Khenchen the Sage’s Intent” to the assembly of
Jampal Sangpo according to the Sangha, guests and lay followers.
Khon lineage transmission.
The

preparatory

Following the Chinese invasion
ritual of Tibet in 1959, His Holiness moved

proceeding the official enthronement to India, established the Sakya Guru
of His Holiness as the Sakya Trizin monastery in Darjeeling and began
was performed in 1958.That year His the major task of reassembling
11
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the Sakya community. In exile he The assembly of Sakya monks were
continued to receive extensive relocated to the newly established
philosophical teachings in Logic, Sakya Centre, where he gave many
Abhidharma, the Prajnaparamita and profound teachings and initiations.
the Clarification of the Three Vows In the same year for the very first
from great scholars such as Khenpo time, His Holiness gave the precious
Dosep Thubten, Khenpo Serjong Lamdre teachings in Sarnath,Varanasi
Appey and Khenpo Rinchen. From . A year later, he established the Sakya
Khenpo Serjong Appey, he received settlement, in Puruwala, Himachal
a thorough and detailed explanation Pradesh, for the lay members of the
of the Hevajra Root Tantra and Sakya community.
many other related teachings. From

In order to main the tradition

H.E. Phende Khen Rinpoche, who of the Khön family lineage, His
was also one of His Holiness’ root Holiness married Dagmo Tashi
Gurus, he received the initiation Lhakee in 1974. Within the year
and explanation of Yamantaka in the they celebrated the auspicious birth
Ra Lotsawas tradition, as well as of their elder son Ratna Vajra. In the
the collected writings of Ngorchen meantime His Holiness made his first
Konchok Lhundup.

teaching tour of Europe,America and

In 1962, at the age of seventeen, various countries in Asia . In 1976
His Holiness gave his first Hevajra His Holiness gave his second Lamdre
initiation in Kalimpong. After teachings at the Sakya Centre. The
moving to Mussoorie, in 1963 he set following year, at the request of H.E.
about to re-establish the main seat of Luding Khen Rinpoche, His Holiness
the Sakya Order in nearby Rajpur. taught the “Collection of Sadhanas”
12
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at the Matho monastery in Ladakh. the Dalai Lama in Dharamsala.
In 1977, he again gave teachings

He once again taught widely in

throughout Asia, Europe and the Asia and Europe in 1984. At Sakya
United States . Two years later, in Tsechen Ling in France he gave the
1979, his younger son Gyana Vajra Lamdre Lobshed teachings for the
was born.

second time. The following year His

In 1980 His Holiness performed Holiness consecrated the Maitreya
the opening ceremony of
the main Sakya monastery.
Thubten Namgyal Ling in
Puruwala, and bestowed
his first Lamdre Lobshed
teachings. In 1982, His
Holiness the Dalai Lama
paid an official visit to the
monastery and bestowed
many teachings. From
Chogye Trichen Rinpoche,
His Holiness also received
the uncommon Tsarpa
tradition of Lamdre teachings temple in Kathmandu at the request
and the Jonang tradition of “The of Chogye Trichen Rinpoche. At
Hundred Explanations.” A year later the end of that year he attended the
His Holiness performed a special Kalachakra initiation given by His
long life ceremony for His Holiness Holiness the Dalai Lama in Bodh
13
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Gaya.

In 1986, His
Holiness once again
gave the uncommon
Lamdre teachings at
the Sakya College to
an assembly of monks
and western Dharma
disciples. In 1988 His
Holiness presided
over the consecration
of the newly built Ngorpa Centre in

extensively worldwide to do so.
In this way, just as water is

Manduwala. His Holiness remained poured from one vase to another,
there for several months in order to His Holiness has received all the
bestow over thirty major initiations profound teachings of the Sakya
of the Sakya tradition. The next year tradition and many of the teachings
at the request of his many disciples and transmissions of other lineages
in Europe, the United States and from numerous teachers of the other
Canada , he traveled to each of the traditions, and has passed them on to
Sakya Dharma Centers there giving his disciples around the world.
extensive teachings. Since then for

In

order

to

promote

the benefit of the Buddha Dharma higher education and extensive
and for his disciples, His Holiness philosophical training, as well as to
has bestowed numerous initiations, maintain the living transmission of
teachings and public talks, traveling the Sakya teachings, His Holiness
14
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has established the Sakya College Buddhism in general and ensured the
in Rajpur and the Sakya Institute continuity of Buddha Dharma.
in Puruwala. For the benefit of the

This biography is just a fraction

Sakya nuns, His Holiness established of the numerous activities of His
the Sakya Nunnery in Dekyiling, Holiness that a common person
Dehradun where over 170 nuns has the capacity to perceive. Many
are receiving religious instructions. of His Holiness’ inner and outer
This way, through His Holiness’ activities are beyond our grasping
wisdom and insight, His Holiness and understanding.
has revitalized both the Sutric and

Source: Official website of Sakya Trizin

Tantric traditions of the Sakya Order
in particular and that of Tibetan
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ཆོས་ལ་སྐུལ་བའི་གཏམ།
ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བསྐུལ་བ།

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོོ།(1295-1369)
རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས། (1349-1412)

མཆོག་དམན་གྱི་གྲོགས་ལ་བླང་དོར་བྱ་ཚུལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་གཏན་དུ་བདེ་བའི་ས་བོན།

ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། (1597-1660)

 མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག

གུང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། (1762-1823)

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

༄༅། །ཆོས་ལ་སྐུལ་བའི་གཏམ།
རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་བཟང་པོོ།(1295-1369)

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
ཡོན་ཏན་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིས། །

སྐྱོན་གྱི་རབ་རིབ་མ་ལུས་སེལ་མཛད་པའི། །

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །

དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ཐབས་བཤད་པར་བྱ། །
དམ་ཆོས་ཐར་པའི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ། །

ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་ལ་རྩེ་གཅིག་པའི། །
བློ་ངན་འདི་ལས་བར་ཆད་ཆེ་བ་མེད། །
དེ་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འདི་སྤང་བྱ། །

ཐོས་བསམ་སྒོམ་སོགས་དགེ་བ་གང་བྱེད་ཀྱང་། །
བློ་ངན་འདི་དང་འདྲེས་ན་རོ་བརྒྱའི་ཟས། །

ངན་སྐྱུག་དག་དང་བསྲེས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །
བཟང་པོ་ངན་པར་བྱེད་པར་གདོན་མི་ཟ། །

དཔོན་སློབ་མཆེད་གྲོགས་གཉེན་ལ་རྩོད་བྱེད་ཅིང་། །
སྡིག་སྡུག་གཏམ་ངན་ཀུན་ལ་མི་འཛེམ་པར། །
ངལ་བ་ཆེན་པོས་ལོངས་སྤྱོད་སྒྲུབ་བྱེད་པ། །

བློ་ངན་འདི་ཡིས་དབང་མེད་བསྐུལ་བ་ཟད། །

རང་གཞན་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་འཕུང་བྱེད་པ། །
དེ་ཡི་སྙིང་དུ་བློ་ངན་གདོན་འདི་ཞུགས། །
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གསུང་རབ་སྒྲོན་མེ་ལག་ཏུ་ཐོགས་ནས་ཀྱང་། །

རྙེད་དཀུར་འཁོར་སྡེའི་དོན་དུ་འཐབ་རྩོད་སོགས། །
སྡིག་པའི་གཡང་སར་གོམ་པར་འདོར་བའི་མིག། །
བློ་ངན་རབ་རིབ་འདི་ཡིས་སྒྲིབ་པར་ངེས། །

ནོར་མང་སྦྱིན་ཡང་གྲགས་དང་འཁོར་ལ་སོགས། །
དོན་དུ་གཉེར་ཕྱིར་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ལས། །

འབྲས་བུ་ཆུང་ཞིང་ངན་པར་འགྱུར་བ་ནི། །
བློ་ངན་བ་མོ་འདི་ཡིས་བཅོམ་པར་ངེས། །

འབད་པས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་ཀྱང་རྙེད་སོགས་ཀྱི། །
འཆིང་བས་བཅིངས་ནས་ཐར་ལམ་མི་བགྲོད་ཅིང་། །
འཁོར་བའི་བཙོན་རར་འཆིང་བྱེད་ལྕགས་སྒྲོག་དེ། །
བློ་ངན་འདི་ཡི་ལག་ན་ངེས་པར་གནས། །

ཡུན་རིང་བསམ་གཏན་བསྒོམས་ཀྱང་ཆགས་སྡང་གིས། །
བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་རྙེད་ཕྱིར་ཆགས་སྡང་བྱེད། །
ཞི་གནས་བསྒོམ་པས་མ་ཞིའི་བློ་སྐྱེས་པ། །
བློ་ངན་ཡུར་མའི་རྩ་བ་ཡོད་པས་ལན། །

ནད་གདོན་ཆོམ་རྐུན་དགྲ་ཚོགས་དམ་ཆོས་ཀྱི། །
བར་ཆད་ཡིན་ཞེས་གྲགས་ཀྱང་རང་གི་བློ། །
ལས་སུ་རུང་ན་དེ་ཀུན་གྲོགས་སུ་འཆར། །

བློ་ངན་འདི་ནི་དམ་ཆོས་གེགས་སུ་ངེས། །

དེ་ལྟས་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་འདོད་པས། །

ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་འདོད་རྣམ་རྟོག་འདི། །
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གེགས་སུ་ཤེས་བྱས་ནས། །
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤོང་བ་ཤིན་ཏུ་གཅེས། །
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ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་བསྒྲུབས་པས་འགྲུབ་པར་དཀའ། །

འགྲུབ་ཀྱང་རང་དབང་སྤྱོད་པའི་ངེས་པ་མེད། །

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

བདག་ལ་ངེས་པར་འོང་བ་འཆི་བ་ཡིན། །

དེ་ཚེ་ནོར་དང་འཁོར་གཡོག་གིས་མི་ཕན། །

དེ་དང་བྲལ་བས་ལྷག་པར་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །
དེ་ལྟར་བསམས་ལ་ཚེ་འདིའི་ཆེ་ཐབས་སྤོང་། །
འཆི་བར་ངེས་སོ་ནམ་འཆི་ངེས་པ་མེད། །

འཆི་ཚེ་ངེས་པར་ཕན་པ་དམ་ཆོས་ཡིན། །
སྐྱེ་བར་ངེས་སོང་གར་སྐྱེ་ངེས་པ་མེད། །

གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཕན་ངེས་དམ་ཆོས་ཡིན། །

སྟོན་བསགས་དཔྱིད་ཀ་སྤྱོད་པའི་ངེས་མེད་ཀྱང་། །
དཔྱིད་རྒྱས་སྟོན་ནས་མི་བསྒྲུབ་བླུན་ཟེར་ན། །
འཆི་བར་ཤེས་ཤིང་འཆི་ཚེ་ཕན་ངེས་ཆོས། །
ད་ལྟ་ཉིད་ནས་མི་སྒྲུབ་ཤིན་ཏུ་བླུན། །

དེས་ན་རྙེད་བཀུར་གྲགས་སོགས་ཚེ་འདི་ཡི། །

ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཀུན་སྤངས་ནས། །
འཆི་ཚེ་ངེས་པར་ཕན་པའི་དམ་ཆོས་ལ། །

གཡེལ་བ་མེད་པར་རྟག་ཏུ་འབད་པར་བྱ། །
འགྲོ་བ་བཟང་ན་[1]དེ་ཡི་སྡིག་སྡུག་ཀུན། །

དགེ་དང་མི་དགེས་འཕེན་ཞིང་རྫོགས་བྱེད་པས། །
སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་སྡིག་པ་མི་བྱ་ཞིང་། །

རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འབད་པར་བྱ། །

ཐར་པའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་དགེ་བ་ཡིས། །

རེ་ཤིག་བདེ་འགྲོའ་ི བདེ་བ་ཐོབ་གྱུར་ཀྱང་། །

མཁའ་ལ་མདའ་འཕངས་ས་ལ་ལྟུང་བ་ལྟར། །
[1] ངན་ ཡིན་ནམ་སྙམ།
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འཕེན་ཤུགས་ཟད་ནས་ངན་འགྲོར་ལྟུང་བར་འགྱུར། །
མེ་ཡི་རང་བཞིན་ཚ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། །

འཁོར་བའི་རང་བཞིན་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པར་གསུངས། །
དེ་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་འདོར་འདོད་སྐྱེས་བུ་ཡིས། །
ཐར་པ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་འབད་པར་བྱ། །

སྡུག་བསྔལ་མང་གཟིར་འགྲོ་འདི་ཡལ་བོར་ནས། །
རང་ཉིད་ཞི་བདེ་འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་བ། །
ཕ་མ་མེ་ཡིས་ཚིག་པ་ཡལ་བོར་ནས། །

རང་ཉིད་བསིལ་བའི་རྫིང་བུར་ཁྲུས་བྱེད་འདྲ། །
འགྲོ་འདིས་རང་གི་བདེ་བ་ཡལ་བོར་ནས། །

བདག་གི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཁུར་བླངས་པ། །
ས་དང་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་ལས་ཆེས་མང་ན། །

དེ་དག་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་ཡལ་བར་འདོར། །

ཐོགས་མེད་དུས་ནས་ལན་མང་ཕན་བཏགས་པའི། །

འགྲོ་མང་བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བ། །
མཐོང་ཐོས་དྲན་ཀྱང་རེགས་པར་མ་གྱུར་པ། །

བདག་གི་སྙིང་འདི་ལྕགས་ལས་བྱས་སམ་ཅི། །

སྔོན་ཆད་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཡང་སེལ་བྱེད་མ། །
མནར་མེད་མེ་ཡི་ནང་དུ་ཚིག་གྱུར་ན། །
ད་ལའང་སྙིང་རྗེའི་བསམ་པ་མི་སྐྱེ་བ། །

བདག་འདྲ་མིི་ཡི་ལུས་ཅན་དུད་འགྲོར་ཟད། །

འགའ་ཞིག་བདག་ལ་གནོད་ཆེན་བྱེད་ན་ཡང་། །

བདག་གིས་གནོད་ཆེན་འདི་འདྲ་མྱོང་འགྱུར་བའི། །
བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི། །
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སྦྱིན་སོགས་ཐབས་ནི་བསོད་ནམས་ཐབས་ཡིན་ཏེ། །

ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་མེད་པར་ཡོངས་ཤེས་ནས། །

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

འཁོར་གསུམ་མི་རྟོག་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས། །
དེ་ལྟར་ཚོགས་གཉིས་ལམ་ལ་རབ་འབད་ན། །

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཤིང་། །
ཚད་མེད་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་ཆད་མི་མངའ་བའི། །
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །

དམ་ཆོས་སྒྲུབ་ལ་གཅེས་པའི་མན་ངག་འདི། །

ལྷག་བསམ་ཟླ་བ་ཚེས་པས་བསྐུལ་གྱུར་ནས། །
ཐོགས་མེད་ཅེས་བྱས་སྦྱར་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐོབ་ཤོག། །
ཤུབྷཾ།།
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༄༅། །ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བསྐུལ་བ།
རེ་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས། (1349-1412)

གང་ཞིག་ལེགས་གསུངས་དམ་ཆོས་འདུལ་བ་ལ། །
རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལེགས་པར་མི་སྡོམ་ཞིང་། །

ཐུབ་པའི་བཀའ་ལུང་ཚུལ་མིན་འདའ་བྱེད་པའི། །
དགེ་སྦྱོང་དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ཆོམ་རྐུན་ཡིན། །

འཁྱོག་པོར་སྨྲ་ལ་གཞན་དག་བརླིང་པོར་སེམས། །
ངག་མི་བཙུན་པ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་མིན་པས། །
གྱ་གྱུའི་སེམས་དང་དེ་ཡི་ཚུལ་སྤངས་ཏེ། །
གསོང་པོར་སྨྲ་ལ་ཁོ་བོས་རྟག་ཏུ་བསྟེན། །

འཛེམ་མེད་སྨྲ་ལ་གཞན་དག་སྤོབས་པར་སེམས། །
ངག་མི་སྡོམ་པ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་མིན་པས། །
མུ་ཅོར་སྨྲ་བ་སྨྱོན་པའི་ཚུལ་སྤངས་ཏེ། །

ཞི་བའི་ཚུལ་ལ་ཁོ་བོས་རྟག་ཏུ་བསྟེན། །

ཕྱི་ཚུལ་འཆོས་ལ་གཞན་དག་བཙུན་པོ་སེམས། །
གཡོ་སྒྱུའི་སྤྱོད་པ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་མིན་པས། །
ཕ་རོལ་བྲིད་བྱེད་ཡོན་པོའ་ི ཚུལ་སྤངས་ཏེ། །
ངེས་པའི་ཚུལ་ལ་ཁོ་བོས་རྟག་ཏུ་བསྟེན། །

རང་དགའི་སྤྱོད་པ་གཞན་དག་དྲང་པོ་སེམས། །
དབང་པོ་མི་སྡོམ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་མིན་པས། །
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བག་དང་མི་ལྡན་ཧྲལ་པོའ་ི ཚུལ་སྤངས་ཏེ། །

བག་ཡོད་ཚུལ་ལ་ཁོ་བོས་རྟག་ཏུ་བསྟེན། །

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

བྱ་བྱེད་མང་བ་གཞན་དག་གྲུང་པོ་སེམས། །

རྣམ་གཡེང་འདོད་པ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་མིན་པས། །
འདུ་འདི་བསྲེ་བ་ཁྱིམ་པའི་ཚུལ་སྤངས་ཏེ། །
དོན་ཉུང་ཚུལ་ལ་ཁོ་བོས་རྟག་ཏུ་བསྟེན། །

ལོངས་སྤྱོད་འབྱོར་བ་གཞན་དག་དཔལ་དུ་སེམས། །
འདོད་ཞེན་ཆེ་བ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་མིན་པས། །

ཟང་ཟིང་དང་བཅས་གྲོང་པའི་ཚུལ་སྤངས་ཏེ། །
ཆོག་ཤེས་ཚུལ་ལ་ཁོ་བོས་རྟག་ཏུ་བསྟེན། །

གྲོང་དག་འགྲིམ་པ་གཞན་དག་གདུལ་བྱར་སེམས། །
རྙེད་བཀུར་སྒྲུབ་པ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་མིན་པས། །
ཁེ་སྤོགས་འདོད་པ་ཚོང་པའི་ཚུལ་སྤངས་ཏེ། །
བས་མཐའི་གནས་ལ་ཁོ་བོས་རྟག་ཏུ་བསྟེན། །
འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པ་ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་ཡིས། །
འདོད་ལ་ཞེན་པ་ཁོང་ཁྲོའ་ི རྩ་བ་བསྟན། །

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པ་སྟེ། །
ནད་དང་འབྲས་དང་ཟུག་རྔུའི་རྩ་བ་ཡིན། །

ཇི་ལྟར་མཛེ་ཅན་གཡན་པ་ཕྲུགས་པ་དང་། །
ཚ་བའི་ནད་ཅན་སྲེད་པའི་ཆུ་དང་ནི། །

སྐོམ་པས་ཉེན་པ་ལན་ཚྭའི་ཆུ་འཐུང་བཞིན། །

འདོད་པ་བསྟེན་པས་ནམ་ཡང་ངོམས་མི་འགྱུར། །

དུག་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཟས་གཡོས་ལེགས་དང་། །
སྤུ་གྲིའི་སོ་ལ་ཆགས་པའི་སྦྲང་རྩི་དང་། །

ཤིན་རྟ་འདྲེན་པའི་ཕྱུགས་ཀྱིས་རྩྭ་ཟོས་བཞིན། །

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་མནོག་ཆུང་ཉེས་པ་མང་། །
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གླང་ཆེན་དྲི་ལ་ཆགས་པའི་སྦྲང་བུ་དང་། །

རྔོན་པའི་གླུ་དབྱངས་ཉན་པའི་རི་དྭགས་དང་། །
ལྕགས་ཀྱུའི་ཤ་ལ་ཆགས་པའི་ཉ་བཞིན་དུ། །

འདོད་ལ་རྐམ་པའི་བྱིས་པ་མྱུར་དུ་བརླག། །

ཅེས་གསུངས་སོ། །
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ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

༄༅། །མཆོག་དམན་གྱི་གྲོགས་ལ་བླང་དོར་བྱ་ཚུལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་གཏན་དུ་བདེ་
བའི་ས་བོན།

ཨ་མེས་ཞབས་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས། (1597-1660)

རྗེ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་མུས་པ་རྗེ། །

གནས་མི་མངོན་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །
བུ་དད་ལྡན་སློབ་མར་བཅས་པ་ཡིས། །

དོན་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
ལྗོངས་འདི་ན་བློ་གསལ་གཞོན་ནུ་འགའ། །
རང་སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡང་། །

གྲོགས་ངན་དང་འགྲོགས་པའི་ལེ་ལན་གྱི། །
ཡིད་རྟོག་དཔྱོད་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

མི་ངན་དང་ལྷན་ཅིག་རིང་གནས་ཤིང་། །

ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་གྲོགས་ཡིན་པས། །
གང་བྱས་ཀྱང་རང་མཚར་གནས་མིན་ཤེས། །
དཔེ་རི་བོང་ཅལ་བཞིན་ཕལ་ཆེར་སྒྲོག། །
ཚུལ་འདི་འདྲ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། །

མི་གང་གིས་བསྟེན་ཀྱང་རང་ཕུང་བའི། །
གྲོགས་ངན་པ་དེ་འདྲ་བསྟེན་པས་ལན། །
གྲོགས་དེ་ཡི་སྣང་ཚུལ་བཤད་ཙ་ན། །

འཕྲལ་ངོ་ནག་ཁོག་ཆུང་བསམ་པ་ངན། །
ཚིག་ང་རྒྱལ་སྨྲ་བས་དུས་ཀུན་འདའ། །
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གྲོགས་ཀུན་གྱི་བསམ་སྦྱོར་གང་བཟང་ཡང་། །
སྐྱོན་འདོགས་རྒྱུ་མེད་པའི་སྐབས་མི་སྲིད། །

འཕྲལ་དགོས་མེད་གཞན་སེམས་བསྲེག་བྱེད་པའི། །
ཚིག་ངན་པས་ཐམས་ཅད་དགྲ་རུ་སློང་། །

མིག་བལྟ་ལུགས་ཙམ་གྱིའང་གཞན་རྒྱུད་དཀྲུག། །
གཞན་ཕན་ཚུན་མཐུན་ལ་ཕྲག་དོག་ཆེ། །
གང་ཉེ་བ་དེ་ལ་རྒྱུན་དུ་འཐབ། །

སེམས་དག་པས་བསྟུན་ན་ཧ་ཅང་ཁྲོ། །

རང་རང་ཚུགས་བཟུང་ན་ཚིག་རྒྱག་སྨྲ། །

སུའི་འགྲོགས་ཀྱང་ཀློག་ཏུ་མི་སྙན་སྒྲོག། །

རང་དགོས་དུས་བྱམས་ལ་རྒྱུན་དུ་སྡང་། །
ཚུལ་དེ་འདྲ་ངན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། །
ཡུལ་དེ་ལ་བསྟུན་པ་རབ་དཀའ་ཡང་། །

མི་བསམ་མེད་རང་ཉིད་ངལ་བཞིན་དུ། །

དོན་དགོས་མེད་ངན་པའི་རྗེས་འབྲངས་བས། །
འཕྲལ་ལུས་ངག་སྤྱོད་ངག་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །
ཁོང་སྐྱེས་བུ་རབ་འབྲིང་ཕལ་མོ་ཆེ། །

དོན་རང་གི་ངང་ནས་དགྲར་ལངས་ནས། །
གྲོགས་ངན་པའི་ངག་ལ་ཉན་པའི་མཐུས། །

རང་འཕྲལ་ཕུགས་བདེ་བའི་སྐབས་དང་བྲལ། །
སྐྱོན་འདི་འདྲ་མངོན་སུམ་མཐོང་བཞིན་དུ། །
དུས་ད་དུང་གྲོགས་ངན་མི་སྤོངས་ན། །
མི་དེ་ནི་གདོན་གྱིས་བསླད་པའམ། །

དེ་མིན་ན་རང་གི་[1]རང་བརླག་ཡིན། །
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[1] གིས་ ཡིན་པར་སྙམ།

འདི་བློ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པར་མཛོད། །

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

གྲོགས་ངན་པའི་སྣང་ཚུལ་དེ་ཡིན་ན། །
མི་སུ་དང་འབྲེལ་ཀྱང་བདེ་སྟེར་བའི། །

གྲོགས་དམ་པའི་སྣང་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། །

གྲོགས་རབ་སྟེ་ངག་འཇམ་སེམས་བཟང་ཞིང་། །
བློ་གསལ་བས་བླང་དོར་ཀུན་ལ་མཁས། །
ངག་སྨྲ་བ་མི་མང་བློ་ཁོག་ཡངས། །

མི་ངན་པའི་ཕྲ་མ་གང་བཅུག་ཀྱང་། །

ཡིད་མི་འགྱུར་དབྱེ་དཀའ་འདུམ་པ་སླ། །
བློ་གཏད་པའི་གྲོས་ལ་ངོ་ལྐོག་མེད། །
ཚིག་ཁ་རུ་མི་སྨྲ་ཁོང་རྩིས་མཁས། །

ཆོས་ལུགས་གཉིས་འདུལ་སྐྱོང་ཅི་བྱེད་ཀྱང་། །

འཕྲལ་འཇམ་པའི་དོན་ཀུན་འགྲུབ་བྱེད་ཅིང་། །
མི་རང་ལ་ཕན་པའི་གྲོགས་དག་ལ། །

རྫས་ཟས་ནོར་གཏོང་ལ་ཕངས་པ་མེད། །
དུས་རྒྱུན་དུ་དུལ་ཡང་གནས་མིན་ལ། །

ཐབས་གང་གིའང་མི་བཟློག་བརྟུལ་ཕོད་ཆེ། །
ཡུལ་དེ་འདྲ་དམ་པའི་གྲོགས་སུ་བཟུང་། །

གྲོགས་འབྲིང་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་དག་རྣམས། །
ཕལ་ཆེ་བ་ཚང་བ་དགོས་པ་ཡིན། །

མི་ཚོགས་བསགས་ཡོངས་འཛིན་མགོན་དང་འབྲེལ། །
མི་ཚོགས་འབྲིང་དམ་པའི་གྲོགས་དང་འབྲེལ། །

མི་ཚོགས་མ་བསགས་རྣམས་ངན་དང་འབྲེལ། །
གྲོགས་རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་བྱེ་བྲག་གིས། །

དཔེ་རྣམ་དཀར་ཚོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ལྟར། །
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མི་རང་ཡང་རབ་འབྲིང་ཐ་མར་འགྱུར། །
རྒྱུ་དེས་ན་བློ་གསལ་གཞོན་ནུ་རྣམས། །

གྲོགས་རབ་དང་འགྲོགས་ན་ཀུན་གྱིས་བྱམས། །
གྲོགས་དང་དང་འགྲོགས་ན་ཀུན་གྱིས་སྡང་། །
འདི་སོམས་ལ་ངན་པའི་གྲོགས་སྤོངས་ལ། །

གྲོགས་བཟང་པོ་འབད་དེ་བསྟེན་པ་གཅེས། །
ང་ཆོས་མེད་རྣལ་འབྱོར་ཨནནྡས། །

བློོ་ཐོལ་བྱུང་བྲིས་པའི་ཉམས་དབྱངས་འདི། །

ཁོང་བློ་གསལ་དཔྱོད་ལྡན་གཞོན་ནུ་འགའ། །
མི་རང་གི་ངོས་ནས་སྐྱོན་བྲལ་ཡང་། །

གྲོགས་ངན་དང་འགྲོགས་ན་སྐྱོན་ཅན་དུ། །
མི་ཕལ་གྱིས་འཛིན་པ་མཐོང་བའི་ཚེ། །

གྲོགས་བསྟེན་ཚུལ་སྤངས་བླངས་མ་ཤེས་ན། །
གང་བྱས་ཀྱང་བདེ་བའི་སྐབས་བྲལ་ཞིང་། །
དེའི་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་ཤེས་གྱུར་ན། །

རང་གཏན་དུ་ལེགས་པའི་གཞིར་འདུག་སྙམ། །
དུས་ཡུད་ཙམ་ཞིག་ལ་བྲིས་པ་ལགས། །

དགེ་དེས་ཀྱང་དོན་ཀུན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག། །
སརྦ་མངྒ་ལཾ།
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༄༅། །མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་གླིང་
དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག

གུང་ཐང་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ། (1762-1823)

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་རབ་གཅིག་བསྡུས་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །
ངུར་སྨྲིག་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་ཙོང་ཁ་པ། །

དངོས་གྲུབ་ཀུན་སྩོལ་བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་གཤེད། །
རྣམ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ། །

གུས་པས་འདུད་དོ་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་ཟུངས། །

སྐྱེ་བར་བཏགས་པས་མངོན་རློམ་ཚངས་པ་དང་། །

ཁེངས་དྲེགས་འབྱོར་པས་གཡེངས་པའི་འདོད་ལྷའི་རིགས། །
མ་ཡིན་བློ་གསལ་ཚུལ་མཐུན་དོན་གཉེར་ཅན། །

སློབ་གཉེར་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་པར་འདོད་རྣམས་ལ། །
གདམས་ངག་ཆུང་ཟད་སྦྱིན་ནོ་ཉོན་ཅིག་ཨང་། །

དལ་བའི་རྟེན་ཐོབ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་མཇལ། །

མཚན་ལྡན་བཤེས་དང་ཆོས་མཐུན་གྲོགས་ཀྱིས་བསྐྱངས། །
མཐུན་རྐྱེན་རྟེན་འབྲེལ་འཛོམས་པ་འདི་འདྲ་བ། །
ཡང་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ་ལ་དོན་ཆེ་བས། །

ཕྱི་བཤོལ་སྤངས་ཏེ་སྙིང་པོ་ལོངས་ཤིག་ཨང་།༡།
ལས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཕ་ཡུལ་ཉེ་དུ་ཀུན། །

བཞག་སྟེ་རྒྱང་རིང་ཡུལ་དུ་སོང་ན་ཡང་། །
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རྒྱུས་མེད་ཡུལ་ནས་དོན་མེད་མཛའ་བཤེས་སོགས། །
བསྡུས་ཏེ་རྣམ་གཡེང་བྱེད་པ་སྨྱོན་པ་ཡིན། །

འོངས་དོན་ཐོས་བསམ་ལས་ལ་སྒྲིམས་ཤིག་ཨང་།༢།
སྒོ་གསུམ་དགེ་ལ་སྦྱར་ཕྱིར་མིང་དང་དོན། །

མཐུན་པའི་བཤེས་ཤིག་རང་གི་དགེ་རྒན་དུ། །
བསྟེན་ནས་ཆོས་ཀྱི་བྱ་བ་མ་ལུས་པའི། །

རྩ་བར་མཐོང་སྟེ་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་པ་ཡིས། །

རྟེན་འབྲེལ་མགོ་ནས་འགྲིགས་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༣།
སྡིག་གྲོགས་ཡིན་ཞེས་རྭ་ཅན་མི་འབྱུང་གིས། །

གཅེས་ཤིང་ཕན་པའི་ཟོལ་གྱི་འཛུམ་བསྟན་ནས། །
རྩེ་རྒོད་གཡེང་བའི་གྲོགས་བྱེད་བག་མེད་ཀྱི། །
ལས་ལ་སྦྱོར་དེ་སྡིག་པའི་གྲོགས་ཡིན་པས། །

འགོ་བའི་ནད་བཞིན་རིང་དུ་སྤོངས་ཤིག་ཨང་།༤།
ཆ་རྐྱེན་ཡོད་ན་མི་བཟོད་མྱུར་དུ་བརླག། །

མེད་ན་མི་བཟོད་བུ་ལོར་སྟོང་འཇལ་བྱེད། །
ཅི་བྱས་ཆོས་ཀྱི་གེགས་སུ་འགྲོ་བ་འདི། །

གྲོགས་ངན་འདུ་འཚོགས་མང་པའི་སྐྱོན་ཡིན་པས། །
བསེ་རུ་ལྟ་བུར་གནས་པ་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༥།

མིང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཟེར་ཡང་ཆོས་ཕྱོགས་ལས། །
ཉམས་བྱེད་འདོད་ཡོན་བདུད་ཀྱི་གཡབ་མོ་སྟེ། །
འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་སྔོན་བྱོན་དམ་པ་རྣམས། །

དབུལ་བས་མ་མནར་དོན་གཉིས་རྩེར་སོན་པས། །
འཕྲལ་ཕུགས་ཁེ་ཉེན་གང་ཆེ་དཔྱོད་ཅིག་ཨང་།༦།

གདོལ་སྤྱོད་ཁྱིམ་པའི་རྗེས་འཇུག་གཡོ་ཁྲམ་མཁན། །
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ཆོས་མིན་སྤྱོད་པའི་ཐན་སྙེ་མགོ་འཕངས་མཐོ། །

ལྟོ་སྐྱ་གོས་ཧྲུལ་ཐོས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི། །

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

བཅུད་ལྡན་སྙེ་མའི་མགོ་བོ་དམའ་ན་ཡང་། །

གཏན་གྱི་སྐྱིད་སྡུག་འདྲ་འདྲ་མིན་ནོ་ཨང་།༧།
བླ་མ་ལ་གུས་མཐོ་ལ་ཕྲག་དོག་མེད། །

དམན་ལ་བརྩེ་སོགས་ནང་ནས་དུལ་གྱུར་ན། །

ཕྱི་བལྟས་ཅོལ་ཆུང་སྐྱེ་བོས་མངགས་ཚད་ལ། །
མི་ཉན་གྱོང་པོར་སྣང་ཡང་སྐྱོན་མེད་པས། །

ཕྱི་འཇམ་ཁོག་རྩུབ་སྤྱོད་པ་སྤོངས་ཤིག་ཨང་།༨།
མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་རྒྱུ། །

བསྟན་པའི་གཞི་མ་ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་འདི། །
རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་ལམ་གྱི་སྲོག་ཡིན་ཀྱང་། །

ཚུལ་འཆོས་སྤྱོད་པ་འདི་ཡིས་ཐར་དཀའ་བས། །

བསླབ་ཁྲིམས་ངོ་ལྐོག་མེད་པར་སྲུངས་ཤིག་ཨང་།༩།
ཀུན་སྤྱོད་གཙང་བས་གཞན་གྱི་ཡིད་དུ་འཐད། །
སྨྲ་བ་ཉུང་བས་ཕོག་ཐུག་གཡེང་བ་མེད། །

དད་བརྩོད་དྲན་ཤེས་བརྟན་པོས་ཉིན་རེ་བཞིན། །
ཡོན་ཏན་ཡར་ཚེས་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་འགྱུར་བས། །

སྒོ་གསུམ་བག་དང་ལྡན་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༡༠།
དང་པོ་ཐོས་པའི་སྒྲོན་མེ་མ་སྦར་ན། །

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་སྲིད་པའི་སྐྱོན་མཚང་དང་། །
རྣམ་བྱང་ཐར་པའི་ལམ་གྱི་བགྲོད་ཚུལ་སོགས། །
བླང་དོར་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་མི་ཤེས་པས། །

ཐོས་པས་བློ་མིག་སྦྱངས་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༡༡།
དོན་གྱི་རྒན་པོ་ཚིག་གི་འཁར་བ་ལ། །

བརྟེན་ཕྱིར་གཞུང་ཚིགས་བློ་འཛིན་མི་བྱེད་པར། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དཔེ་ཀློག་ཙམ་དང་ངག་སྒྲོས་ཐན་ཐུན་གྱིས། །
ཉིན་རེ་འགྲོ་ཐབས་དེས་ཀྱང་མི་ཕན་པས། །

དཔེ་འཛིན་སྐྱོར་སྦྱངས་ཡུན་དུ་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༡༢།
གཞུང་ཚིག་མིང་དུ་བཟུང་སྟེ་བསྐྱར་ན་ཡང་། །
དོན་ལ་མི་སེམས་རིམ་གྲོའ་ི ཆོས་ཀློག་དང་། །
ནེ་ཙོའི་འདོད་པ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་ཚར་གྱིས། །

བརྗོད་བྱའི་གནད་ལ་སྒྲོ་འདོགས་མི་ཆོད་པས། །

དོན་ལ་བརྟགས་དཔྱད་ཞིབ་མོ་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༡༣།
ཀུན་བྱང་འཇུག་ལྡོག་ཚུལ་ལ་མ་རྨོངས་ཤིང་། །

ཚོགས་ཀྱི་དབུས་སུ་སྨྲ་མཁས་དཔལ་འདོད་ན། །
ད་ལྟ་བཟའ་བཏུང་ཉིད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ། །

ཆགས་པའི་སྐྱིད་ཆོས་འདི་ཡིས་མི་འགྲུབ་པས། །

དཀའ་སྤྱད་སྡུག་རུས་བཟོད་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༡༤།
ཉིན་རེ་ཟས་ཀྱང་མི་དྲན་བརྩོན་འགྲུས་རྩོམ། །

ཞུགས་མ་ཐག་ནས་མཁས་པའི་གོ་འཕང་འདོད། །
ཞག་གསུམ་ལོན་ཚེ་རྗེས་མེད་གཡེང་བས་ཁྱེར། །
དེ་འདྲ་དེ་ལ་ཅི་ཡང་མི་ཡོང་བས། །

བརྩོན་པ་ཆུ་བོའ་ི རྒྱུན་བཞིན་བསྟེན་ཅིག་ཨང་།༡༥།
དཀོར་དང་སྒྲིབ་པས་བྱིང་ཞིང་རྨུགས་པའི་སྟེང་། །
ད་དུང་ཟས་དང་གཉིད་ཀྱི་ཚོད་མི་རིག། །

ལང་ཤོར་བློ་ངན་འཕྲོ་ཞིང་རྒོད་པའི་ཐོག། །

ཕྱི་ཕྱིར་འཆལ་གཏམ་དུ་མས་གཡེང་བ་སོགས། །

དགག་བྱའི་རིགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱར་མ་འཛིན་ཨང་། །
༡༦།སྐྱོན་ཡོན་བླང་དོར་རང་གིས་མི་བྱེད་པར། །
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གྲགས་སྐམ་འུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲང་ན་ཡང་། །

ཉེས་སྐྱོན་སུ་ཡིས་ལག་པས་མི་སེལ་ལ། །

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

ཡོན་ཏན་སུས་ཀྱང་ཁ་རུ་མི་ལྡུག་པས། །

བླུན་པོ་ཆུ་སྣ་གར་ཁྲིད་མ་བྱེད་ཨང་།༡༧ །

ཟབ་ཟབ་མན་ངག་ཟེར་དགུ་ཚོལ་བ་དང་། །

ཐོབ་ཐོབ་མང་པོའ་ི རྣམ་གྲངས་གསོག་བྱེད་ཅིང་། །
སྒྲ་སྙན་སྨན་རྩིས་སོགས་ལ་མགོ་འཁོར་བ། །

གཞུང་ལུགས་ཐོས་བསམ་རྣལ་མའི་གེགས་ཡིན་པས། །
རྩ་བ་བོར་ནས་ཡལ་ག་མ་འཛིན་ཨང་།༡༨།

རང་རང་གཞུང་གི་བརྗོད་བྱ་དགོས་དོན་སོགས། །
མ་མཐོང་ཤག་འགྱེད་ཚིག་འཁྲི་སྐམ་པོ་དང་། །
རིགས་པས་དཔྱད་པ་མི་བཟོད་གོོ་ཐོབ་ཀྱི། །

བམ་བཤད་འདིས་ཀྱང་བརྡར་ཤ་མི་ཆོད་པས། །

གོ་རིགས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་སྐྱོངས་ཤིག་ཨང་།༡༩།

འཁྲུལ་བྲལ་གཞུང་རེ་ངེས་བཟུང་གཞིར་བྱས་ནས། །
གཞན་རྣམས་དེ་དང་སྦྱར་ཏེ་དཔྱོད་པ་ལས། །
གང་བྱུང་དཔེ་ལ་ལྟ་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

རྗེས་སུ་འབྲངས་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་འགྱུར་བས། །

རང་ལུགས་གཏད་སོ་ཡོད་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༢༠།
དཔྱད་པས་ངེས་པ་ལམ་ཙམ་རྙེད་ན་ཡང་། །
ཆོས་ཚུལ་ཟབ་པས་ཐག་ཆོད་མི་སྔ་ཞིང་། །

འགྲིག་འགྲིག་མང་པོས་རྣམ་རྟོག་རྒྱ་སྐྱེད་པས། །
དཔྱད་པ་མ་ཐལ་གཞུང་ལ་འཁྲིལ་བཞིན་དུ། །

རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པའི་དཔྱད་ཚུལ་གྱིས་ཤིག་ཨང་།༢༡།
མ་རིག་མུན་སེལ་ཐོས་པའི་མེ་སྦར་ཡང་། །
ང་རྒྱལ་དུ་བའི་ངོ་བོར་འཁྱིལ་བ་ཡིས། །
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ཕྱི་ཕྱིར་སྐྱོན་ཡོན་མཐོག་[1]བ་སྒྲིབ་བྱེད་ལ། །
ཆོས་སུ་སོང་ན་ཤེས་རྒྱུད་དུལ་དགོས་པས། །

སྙེ་མ་ལོང་བ་མགོ་འཕངས་མ་མཐོ་ཨང་།༢༢།
མཐོན་པོའ་ི སྒང་ལ་ཆུ་བོ་མི་ཆགས་པས། །

དམན་ས་བཟུང་སྟེ་གུས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །
ཆོས་མཐུན་བློ་ཁ་མཐོ་བ་ཐམས་ཅད་ལས། །
བློ་སྐྱེད་གང་ལོན་བྲེ་སོག་ཕུལ་སོག་གིས། །

སྒྲོ་འདོགས་འཕྲལ་དང་འཕྲལ་དུ་ཆོས་ཅིག་ཨང།༢༣།
དབུ་ཚད་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ལྟ་བ་དང། །

ཆོས་མངོན་མཛོད་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་སྒོམ། །

བསྟན་པའི་ནང་མཛོད་འདུལ་བའི་སྤྱོད་པ་རྣམས། །
མ་ཚང་བསླབ་གསུམ་ཡ་བྲལ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །

བཀའ་པོད་ལྔ་ལ་ཚང་བར་སྦྱོངས་ཤིག་ཨང།༢༤།

དཀའ་བས་བསགས་པའི་མང་ཐོས་ནོར་བུ་ཡང། །
བརྗེད་ངས་རྐུན་པོས་དལ་གྱིས་འཇོམས་བྱས་ཏེ། །
རིན་ཆེན་གླིང་ནས་སྟོང་པར་ལྡོག་སྲིད་པས། །

རྒྱུན་དུ་གོམས་འདྲིས་དྲན་ཤེས་བརྟན་པོ་ཡིས། །

གང་ཤེས་བརྗེད་པ་མེད་པར་སོགས་ཤིག་ཨང།༢༥།

སྙིགས་དུས་བློ་དང་བསོད་ནམས་དམན་པའི་ཕྱིར། །
ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ཡི་དམ་ཆོས་སྲུང་ལ། །

རྩེ་གཅིག་གསོལ་འདེབས་ཕྱག་མཆོད་པཎྜལ་སོགས། །
ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱོང་འབད་པ་དྲག་པོ་ཡིས། །
ཞིང་གི་མཐུ་ལ་རྒྱབ་རྟེན་གྱིས་ཤིག་ཨང།༢༦།
ཐུན་མོང་ལམ་སྦྱངས་སྔོན་དུ་མ་སོང་ཞིང། །
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[1] མཐོང་ ཡིན་ནམ་སྙམ།

གཞུང་དོན་ལྟ་བའི་བློ་མིག་མ་ཕྱེ་བར། །

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

ཆོ་གའི་ངག་འདོན་བྱང་བ་ཙམ་ཞིག་གིས། །

གསང་སྔགས་འཆང་བའི་གྲལ་དུ་མི་ཚུད་པས། །

བསྟན་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སློབས་ཤིག་ཨང།༢༧།
གསང་ཆེན་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ི སྨན་ཧྲོག་རྣམས། །

སྦྱོར་བར་བསྡེབས་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་པ་སོགས། །
ཡིན་ཕྱིར་གཞུང་ལུགས་ཆེ་རྣམས་ཡལ་བོར་ནས། །
མན་ངག་ཁོ་ནར་དགའ་བ་གནས་མིན་པས། །

རྩ་བཤད་སྦྱར་ཏེ་རྒྱུད་དོན་ཚོལ་ཅིག་ཨང།༢༨།

གསང་སྔགས་དེ་ཡང་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་སེལ་ལམ། །

ཚེ་དང་ནོར་སྒྲུབ་དབང་སྡུད་མགོན་སྤྱོད་སོགས། །
ཚེ་འདིའི་ལག་ཆ་ཁོ་ནར་འཁྱེར་བ་ནི། །

ས་མཆོག་ཙན་དན་སོལ་བར་བྱས་འདྲ་བས། །

ཆོས་ཀྱི་ངན་སོང་བསྒྲུབས་པ་མ་བྱེད་ཨང།༢༩།

སྔགས་གཞུང་ཐོས་བསམ་བྱས་པའི་ཉིང་དགོས་སུ། །

རྒྱལ་ཀུན་དགོངས་པ་གཅིག་གྱུར་རྟག་པའི་བཀའ། །
དངོས་གྲུབ་རྩ་བ་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་འདིར། །

འབབ་པའི་ཚུལ་ལ་གོ་བ་གཏིང་ཚུགས་པས། །

གཏན་འདུན་འཆུག་པ་མེད་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང།༣༠།
ཁྱད་པར་ལྟ་བ་སྙིགས་མའི་གནས་སྐབས་འདིར། །
དམ་བཅའ་ཙམ་གྱིས་མཁས་རློམ་སྐྱེ་བོ་ཡི། །

སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་སྐད་ཀྱི་འཆལ་གཏམ་ཡང། །
བསོད་ཆུང་ཤེས་འཆལ་རྣམས་ཀྱི་རྣར་འགྲོ་བས། །
རི་བོང་ཅལ་གྱི་རྗེས་སུ་མ་རྒྱུགས་ཨང།༣༡།

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཉིན་བཞིན་གདམས་པ་ཡིས། །
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རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་མཐའ་དག་མངོན་གྱུར་པ། །
བློ་བཟང་རྒྱལ་བ་ཡིས་ཀྱང་མ་ཐོན་པའི། །

གསར་བཤད་ཕྲ་མེན་མ་ཡི་སོ་ནམ་དེས། །

ཕན་ལས་གནོད་པ་ཆེ་བས་སྒྲིམས་ཤིང་ཨང།༣༢།

ཐུགས་བཅུད་ཟབ་མོར་བསྔགས་པ་ཙམ་མིན་པར། །
རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་གྲུབ་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

རང་གཞུང་དཔང་པོར་བཞུགས་པའི་མདོ་རྒྱུད་ཀུན། །

གསལ་བྱེད་རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་ལུགས་བཟང་འདིར། །
བློ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་ཏེ་འཇུས་ཤིག་ཨང།༣༣།

གར་རྒྱུག་ཕྱོགས་སུ་དཀྱུས་སྟོན་བྱེད་པ་བཞིན། །
དང་པོ་ཉིད་ནས་གཅིག་ཤེས་གཉིས་ཤེས་ཀུན། །
སྲིད་པར་འཁྱེར་བའི་དམུ་རྒོད་སེམས་ཀྱི་རྟ། །

འདི་ཉིད་གདུལ་ཐབས་ཁོ་ནར་འཁྱེར་བ་ཡིས། །

ཐོས་བསམ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་གྱིས་ཤིང་ཨང།༣༤།

འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་རྟེན་བཟང་ཐོབ་སྐབས་འདིར། །
འཁོར་བའི་འཆིང་བ་གཅོད་པའི་དུས་ཡིན་པས། །

འཁོར་གསུམ་སྐོར་བའི་ཐབས་ཙམ་མ་ཡིན་པར། །

འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དགོངས་དོན་ངེས་རྙེད་ནས། །

འཁོར་གསུམ་དག་པའི་དགེ་སྦྱོར་གྱིས་ཤིག་ཨང།༣༥།
ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་བསམ་པ་བཟང་ངན་ཡིན། །

ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད་རྣམ་དག་ཐོས་པ་ཡིན། །

ཆོས་སུ་སོང་ཚད་འདི་སྣང་ཞེན་ལོག་ཡིན། །

ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཡིན། །

ཆོས་ལ་ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་པར་གྱིས་ཤིག་ཨང།༣༦།
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རྣམ་མང་གཞུང་ལུགས་ཟབ་ཡངས་ཆུ་གཏེར་ལས། །

རྣམ་དག་ཐོས་པའི་ནོར་བུ་ལེན་པའི་ཚུལ། །

ལེགས་གསུང་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།

རྣམ་པར་བཤད་པའི་མིག་སྣམ་ཐུར་མ་ཡིས། །
རྣམ་གྲོལ་དོན་གཉེར་ཡོངས་ཀྱི་མིག་ཕྱེ་སྟེ། །

རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག། །

		 ཅེས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཚུལ་གྱི་བསླབ་བྱ་ནོར་བུའི་གླིང་དུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཡིག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། སྤྱིར་

དེང་སང་བསྟན་པ་སྙིགས་མའི་མཐར་སོན་པའི་དབང་གིས་ཉམས་ལེན་དགོས་པའི་གཏམ་ཙམ་ཡང་ནུབ། ཐོས་བསམ་དགོས་པའི་གཏམ་ཙམ་

ཡོད་ཀྱང། གང་ལ་ཐོས་པ་བྱ་བའི་ཡུལ་དང། ཐོས་པ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་ཚུལ་སོགས་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀོན་པར་སྣང་བས། འདི་འདྲ་
ཞིག་འབྲི་འདུན་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་ཐོག་ཉེ་ཆར་དར་ཧན་པེའི་ལིའི་ཤོག་ནས་བློ་དང་ལྡན་པ་དགེ་སློང་དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེས་བསྐུལ་བའི་

ངོར་༸བཙུན་པ་དཀོན་མཆོག་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེས་ཐོས་དོན་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་བའི་ཉམས་ལེན་མ་ཐུབ་ཀྱང། བླ་མ་གོང་མ་ཞིག་གི་མིང་ཙམ་

ལ་སྐྱབས་སུ་མ་མཆིས་པར་གྲྭ་རྐྱང་དཀྱུས་མའི་ལུགས་བཞིན་སློབ་གཉེར་ལ་སྡུག་རུས་ཅུང་ཟད་བྱས་པའི་རང་མྱོང་དང། དམ་པ་གོང་མའི་
གསུང་རྒྱུན་ལ་བརྟེན་ནས་རགས་རིམ་ཞིག་བྲིས་པའི་མཚམས་སུ་ད་ལྟ་ཕན་པར་སྨྲས་ཀྱང་གོ་བ་དཀོན་པར་སྣང་བས་དགོས་པ་མི་འདུག་
སྙམ་ནས་བཞག་པའི་ཚེ། བསྟན་ལ་གཅིག་ཏུ་སྨན་པའི་ལྷག་བསམ་དང་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་དགོན་པའི་ཁྲི་ཐོག་པ་དཀོན་
མཆོག་རྒྱལ་མཚན་པས་འདིའི་འཕྲོ་བསྐང་སྟེ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་དགོས་ཞེས་ནན་ཏན་གནང་བ་བཞིན་མཇུག་གྲུབ་པར་བྱས་པའི་ཡི་གེ་པ་ནི་
དགེ་སློང་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དགས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག། ། །།
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

 སྟིས་དབང་གི་དྲན་ཚུལ་དུམ་བུ་མ།
 སྔར་བཅས་དང་རྗེས་བཅས་ལ་དཔྱད་པ།
 ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྐོར་གྱི་འབེལ་གཏམ།
 རྒྱུད་སྡེ་ལས་བླངས་བའི་ཆུ་ཐིགས།
 སེར་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་གླེང་བའི་གཏམ་པདྨའི་ཕྲེང་བ།

ཀུན་དགའ་དཔལ་བསམ།
བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས།
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།
དབང་ཕྱུག།
བསྟན་པ་བཟང་པོ།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །སྟིས་དབང་གི་དྲན་ཚུལ་དུམ་བུ་མ།
ཀུན་དགའ་དཔལ་བསམ།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། བདེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

གང་གི་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུས། །མཁྱེན་རབ་ཐུགས་ཀྱི་པད་མོར་རྒྱས་མཛད་པའི། །

འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདིར་ཨུ་དུམ་ཝ་ར་བཞིན། །ཀུན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ། །
ཁ་བ་ཅན་ན་བཅུ་ཕྲག་རིག་པའི་གཞུང་། །སྔོན་མེད་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆོས་ཀྱི་རྗེའི། །

ལེགས་བཤད་རིགས་པའི་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་ལས། །གཟུ་གནས་བློ་གྲོས་དཔལ་དུ་འདི་ལྟར་ཐོབ། །

དེ ་ ཡང་བྱང་ཁ་བ་ཅན་གཙང་གྲོ མ ་པ་ལ་སྟོ ད ་དུ་སྐུ་

དང་པོ་ནི་རང་འགྲེལ་ལས། ཐུབ་པས་ཕྱི་རོལ་

འཁྲུངས་ནས། ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་ལ་མི་འཕྲོག་ དཔྱོ ད ་པ་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཞལ་གྱི ས ་བཞེ ས ་ལ། ཐ་སྙད་

པའི་མཁྱེན་རབ་མངའ་བའི་ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་དེ་ཉིད་ ཀྱི ་ དེ ་ ཁོ ་ ན་དཔྱོ ད ་པ་ན་སེ མ ས་ཙམ་ཞལ་གྱི ས ་བཞེ ས ་
ཀྱི ས ་མཛད་པའི ་ མདོ ་ སྔགས་རི ག ་གནས་དང་བཅས་ ཤིང་། དོན་དམ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ན་སྤྲོས་
པའི་བསྟན་བཅོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡོད་པ་ལས་ པ་དང་བྲལ་བ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

གསུང་རབ་སྤྱི་ཡི་དགོངས་འགྲེ ལ་སྡོམ་རི གས་གཉིས་ ཤི ང ་གཞུང་འདི ་ ཡི ས ་འཇི ག ་རྟེ ན ་མཐུན་འཇུག་དང་
ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ཡ་གྱལ་ཚད་མ་རིགས་པའི་ བསྟུན་ནས་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཐ་སྙད་

གཏེར་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་མོ་འདིའི་རབ་བྱེད་དང་པོ་ ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དགོངས་ནས་སྣང་བ་སེམས་ཙམ་དུ་
ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལུགས་བསྒྲུབ་པ་ཞེས་པའི་ གསུངས་པ་དང་། དོན་དམ་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དགོངས་
ས་བཅད་ཀྱི་དོན་ཅུང་ཞིག་ཞུས་ན།

ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤྲོས་བྲལ་དུ་གསུངས་པ་སྟེ་བདེ་

དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལུགས་ བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ལ་འཇུག་ཚུལ་སྒོ་གསུམ་

ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་གཞུང་འདིས་བསྟན་ཚུལ་མདོར་ ཡོད་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། ཞོར་དུ་འཇུག་ཚུལ་དང་
ཙམ་བཤད། ཤུགས་བསྟན་གྱི ་ དོ ན ་ལ་དཔྱད་པ་དང་ པོ་ངེས་དོན་དུ་ཁས་ལེན་མཁན་བྱེ་མདོ་གཉིས་། གཉིས་
གསུམ་ལས།

པ་ངེས་དོན་དུ་འགྲེལ་བར་སེམས་ཙམ་པ། གསུམ་པ་ངེས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དོན་དུ་འགྲེལ་བར་དབུ་མ་པ་སྟེ་གསུང་རབ་ལ་འཇུག་ དང་བསྟུན་ནས་འཇུག་ཚུལ་མདོ ་ ཙམ་བསྟན་ནས་

ཚུལ་སྒོ་གསུམ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་ སྐབས་དོན་སྒོ་ཕྱི་མ་སྤྲོས་བྲལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནི། འོ་ན་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པོ་དེ་བསྟན་ཡོད། དེ་དག་ལས་ གཞུང་འདིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་གི་བརྗོད་
དངོས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འཇུག་ཚུལ་གསུམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ བྱ་གསུམ་ལས་དང་པོ ་ གཉི ས ་ཙམ་ལས་ཕྱི ་ མ་བསྟན་

ན་དོན་རིག་དང་རྣམ་རིག་གཉིས་ཡིན་ལ། གྲུབ་མཐའི་ ནམ་མ་བསྟན། མ་བསྟན་ན་གཞུང་འདི ་ གསུང་རབ་
དབང་དུ་བྱས་ན་མདོ་སེམས་གཉིས་ཡིན་ཅིང་། ཕྱི་མ་ སྤྱིའིི་དགོངས་འགྲེལ་ཡིན་པ་བུད་ལ། བསྟན་ན་བརྗོད་

དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཡང་ཤུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་ བྱ་གང་ཞིག་བསྟན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྤྱིར་ཆོས་རྗེ་འདི་
བྱ་ཡིན་པ་འོག་ནས་བཤད།

ཡི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་རྗོད་བྱེད་ཚིག་སྙན་ཅིང་གོ་བདེ་

གཉིས་པ་དེ་གཞུང་འདིས་བསྟན་ཚུལ་མདོར་ བ། བརྗོད་བྱ་གཏིང་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ། བལྟས་པ་ཙམ་ལ་

ཙམ་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་ཉན་ཐོས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་ཕྱི་ ཤེས་ཤེས་འདྲ་བ། ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་

དོན་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དེ་ངེས་དོན་དུ་འདོད་པའི་སྒོ་ སོགས་གཞུང་གི་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་རྣམས་བདག་
ནས་དབང་པོས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་ཡུལ་དང་ཡུལ་ ལྟ་བུས་འདི་ཡིན་གྱི་ངེས་པ་རྙེད་དཀའ་ཞིང་། ཁྱད་པར་
ཅན་དུས་མཉམ་བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱེད་འདོད་པ་དེ་སྐྱོན་དང་ རིགས་གཏེར་གཞུང་འདིས་གཙོ་བོ་མདོ་སེམས་གཉིས་

བཅས་པས་བཀག་ནས་མདོ་སྡེ་པས་དབང་ཤེས་ཡུལ་གྱི་ ཀྱི ་ གྲུབ་མཐའ་བསྟན་པ་གཞུང་འགྲེ ལ ་མཁན་པོ ་ ཀུན་

རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་ཚུལ་དེ་ཉིད་རང་ལུགས་སུ་ མཁྱེན་གོ་རམས་པ་བསོད་ནམས་སེང་གེ་གསུངས་ཤིང་
བསྟན་ཅིང་འཇུག་ཚུལ་དང་པོ་གཏན་ལ་ཕབས་ཡོད། དེ་ གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ཕལ་ཆེར་ཡང་དེ་ལྟར་གསལ།
ནས་ཐ་སྙད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་ཚེ་མདོ་སྡེ་

འོ ན ་ཀྱང་དཔྱད་གཞིའི་ཚུལ་དུ་བདེ་བར་

པས་ཕྱི་དོན་བདེན་གྲུབ་འདོད་པ་དེ་ཡང་གཅིག་དུ་བྲལ་ གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་མཐའ་བྲལ་དབུ་
དང་དྲུག་གི་ཅིག་ཆར་སྦྱར་བའི་རིགས་པས་བཀག་ནས་ མ་ཆེ ན ་པོ ་ དེ ་ ཕྱོ ག ས་གླང་ཡབ་སྲས་ནས་བརྒྱུད་པའི ་

གསལ་ཞིང་རིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་གཉིས་ ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་
ཀྱི་སྒོ་ནས་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་བསྒྲུབས་ནས་ཐ་སྙད་ཀྱི་དེ་ ཅིང། ཁྱད་པར་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་གྱི་

ཁོ ་ ན་ཉི ད ་ལ་དཔྱོ ད ་པའི ་ ཚེ ་ སེ མ ས་ཙམ་དུ་གནས་པ་ མཐར་ཐུག་ལྟ་བའི་བབས་ས་ཡིན་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་
དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་རང་ལུགས་སུ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ ཅུང་ཞིག་གླེང་ན།
འཇུག་ཚུལ་གཉིས་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ཡོད།

དེ ་ ཡང་སྤྱི ར ་མཐའ་བྲལ་ངོ ས ་གཟུང་ནས་དེ ་

གསུམ་པ་ཤུགས་བསྟན་གྱི་དོན་ལ་དཔྱད་པ་ལ། གཞུང་འདིས་བསྟན་ཚུལ་དང་། དེ་ཉིད་མཐར་ཐུག་གི་

དེ་ལྟར་སྒོ་དང་པོ་གཉིས་ལ་མདོ་སེམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ དགོངས་པར་སྦྱར་བ་གཉིས་ལས།
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

དང་པོ ། ཆོ ས ་རྗེ ་ ས་པཎ་གྱི ས ་སྡོ མ ་གསུམ་ རང་བཞིན་མེད་པ་ཡང་བསྟན་ཅིང་། དེ་ནས་རྡུལ་ཕྲན་

རབ་དབྱེ ་ ལས། ཐུབ་པས་འཇི ག ་རྟེ ན ་མཐུན་འཇུག་ དང་མཚུངས་པའི་རྩོད་སྤོང་གི་སྐབས་སུ་དབུ་མ་པ་ཁ་
ལ། །དགོངས་ནས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གསུངས། །ཐ་སྙད་ ཅིག་གིས་གཟུང་བ་རྡུལ་ཕྲན་འགོག་པའི་རིགས་པ་དེ་
དཔྱོད་པའི་རི ག ས་པ་ལ། །དགོ ངས་ནས་ཆོ ས ་རྣམས་ འདོན་པ་སྒྱུར་ནས་འཛིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱང་ཁེགས་ཟེར་

སེམས་སུ་གསུངས། །དམ་པའི་དོན་ལ་དགོངས་ནས་ བ་དང་། བོད་རྣམས་རྡུལ་ཕྲན་དང་སྐད་ཅིག་གཉིས་
ནི། །ཆོས་ཀུན་སྤྲོས་པ་བྲལ་ཞེས་གསུངས། །ཞེས་པའི་སྤྲོས་ འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་མཚུངས་པས་ཤེས་པ་ཡང་ཆ་
བྲལ་དང། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་སྡོམ་གསུམ་ཁ་ ཤས་ཅན་ཡིན་ཟེར་བ་བཀག་ནས། རྡུལ་དང་སྐད་ཅིག་

སྐོང་ལས། མདོར་ན་ཆོས་རྣམས་སེམས་སུ་འདུས། །སེམས་ འགོག་པའི་རིགས་པ་མི་མཚུངས་ཤིང་། རྣམ་ཤེས་སྐད་
ཉིད་མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་དང་བྲལ། །དེ་ཡང་གསལ་ལ་མ་ ཅི ག ་ཆ་མེ ད ་ཡི ན ་པ་དང་དེ ་ ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་ཀྱི ་ ཚད་
འགགས་པའི། །བརྗོད་བྲལ་སྙིང་པོ་ཤེས་པར་གྱིས། །ཞེས་ མའི་ངོར་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་དོན་དམ་གྱི་དངོས་པོ་ཡིན་

དང་། འདི་ནི་བྱམས་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། །གསལ་བ་ ཀྱང་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དོན་དམ་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་
རྒྱུན་ཆགས་མ་འགག་པ། །མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་པས་སྟོང་ བསྟན་ཡོད།
པ་ཡི། །ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བྱས་ལ་བཞེད། ། ཅེས་དང།

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་གཞུང་འདིས་མཐར་ཐུག་གི་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་རིགས་ཚོགས་ལས། །རྟེན་འབྲེལ་ དགོངས་པ་སྦྱར་བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་རིགས་པ་

མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་པ་ཡིས། །སྟོང་ཚུལ་རིགས་པས་གཏན་ ནི། གཞུང་འདིས་གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་བཤད་པའི་ཚེ་
ཕབ་ནས། །སྟོང་ཉིད་བྱ་བྱེད་རུང་བར་གསུངས། །བསྟོད་ ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་
པའི་ཚོགས་ལས་སྟོང་ཉིད་དེའང་། །ཅི་ཡང་མེད་ཙམ་ ན་འདི ས ་མཐར་ཐུག་གི ་ དགོ ང ས་པ་དབུ་མར་གནས་

ཡི ན ་སྤངས་ནས། །འཁོ ར ་འདས་ལྷུན་གྲུབ་སེ མ ས་ ཡོད། དེ་ཡང་ཡུལ་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད་ནས་བདེ་བར་
ཉིད་ཀྱི། །ཡིན་ཕྱིར་བྱ་བྱེད་རུང་བར་གསུངས། །ཞེས་ གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ལ་འཇུག་ཚུལ་སྒོ་གསུམ་ལས་

གསུངས་པའི་སེམས་འོད་གསལ་ཀུན་གཞི་སེམས་ཅན་ དང་པོ ་ ཕྱི ་ དོ ན ་དང་རྣམ་རི ག ་གཉི ས ་ལ་འཇུག་ཚུལ་
ནས་སངས་རྒྱས་བར་དུ་གསལ་བ་རྒྱུན་ཆད་མེ ད ་པ་ དངོ ས ་སུ་བསྟན་པས་ཕྱི ་ མ་བསྟན་པ་ཡང་དོ ན ་གྱི ས ་
ངོ་བོ་མཐའ་བཞི་སྤྲོས་པས་སྟོང་བའི་གསལ་སྟོང་ཟུང་ གྲུབ་ཅིང་། གལ་སྲིད་མ་བསྟན་ན་གཞུང་འདི་གསུང་
འཇུག་གམ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྟོང་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་ རབ་སྤྱི་ཡི་དགོངས་འགྲེལ་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱེད་ཡང་དག་

ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་རིགས་གཏེར་རྩ་བར། དོན་མེད་དེས་ བཤད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་

ན་རྣམ་པའང་མེད། །ཅེས་སོགས་ཀྱིས་གཟུང་བ་རང་ དང་མཚུངས་པའི ་ རྩོ ད ་སྤོ ང ་དེ ་ རྣམ་རི ག ་དང་མཐའ་
བཞིན་མེད་པ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་ཤུགས་ལ་འཛིན་པ་ བྲལ་གཉིས་སྒྲུབ་བྱེད་མཚུངས་པའི་རྩོད་སྤོང་ཡིན་པས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

མཐའ་བྲལ་མ་བསྟན་ན་རྩོད་སྤོང་དེ་སྐབས་འདིར་ཡོང་ པའི་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་བས། །དོན་ལྡན་རྟོགས་པ་

དོན་མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ ཁོ་བོ་ཙམ། །རྒྱས་པར་རིགས་གཏེར་ནང་ན་མཆིས། །ཞེས་
བཤད་པའི་སྐབས་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ པའི་གཞུང་གི་དོན་མིན་ནམ་སྙམ།
ཕྱེད་རྟོགས་པར་བསྟན་པས་ཀྱང་གྲུབ།

གཞན་ཡང་རྔོ ག ་ལོ ་ ཆེ ན ་པོ འ་ི མཐའ་བྲལ་གྱི ་

དེ་ཡང་རིགས་གཏེར་མངོན་སུམ་ལེའུ་ལས། དེ་ ལྟ་བ་དེ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་གཞུང་ལས་རྙེད་པས་ཀྱང་གྲུབ་

དག་སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀྱི། །དབྱེ་བས་གཉིས་གཉིས་ སྟེ ། གཞུང་དེ ས ་མཐའ་བྲལ་གྱི ་ ལྟ་བ་མ་བསྟན་ན་དེ ་
རྣམ་པ་བཅུ། །ཞེས་པའི་རང་འགྲེལ་ལས་རང་སངས་ ལས་ལྟ་བ་དེ་རྙེད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་མདོ་དང་

རྒྱས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་གཟུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པ་ རྣམ་འགྲེ ལ ། རི ག ས་གཏེ ར ་རྣམས་ཀྱི ་ མཐར་ཐུག་ལྟ་

སྟེ་ཕྱེད་དང་གཉིས་རྟོགས་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ བའི་བབས་ས་དབུ་མར་གནས་འདུག་སྙམ། དེ་ཡང་ལོ་

བདག་མེད་གཉི་ག་རྟོགས་ཤིང་། ཞེས་གསུངས་པས་བདེ་ ཙཱ་བའི་སྤྲིངས་ཡིག་ལས། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་
བར་གཤེགས་པའི་གསུང་གི་རྗེས་འབྲངས་གྲུབ་མཐའ་ པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ། །ཡང་དག་རིགས་མཆོག་ཀླུ་
བཞི་ལས། བྱམས་ཀླུ་རྗེས་འབྲངས་ཀྱི་དབུ་མ་པ་ལས་ སྒྲུབ་ཞལ་ལས་འབྱུང་བ་གང་། །རིགས་པའི་མཐར་ཐུག་

གཞན་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པར་ རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའི་གཞུང་བཟང་ལས། །གསལ་བར་
མི་འདོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་གཞུང་འདིའི་མངོན་སུམ་ལེའུ་ རྟོགས་ནས་ལུགས་ངན་གཞན་ཀུན་རྩ་བཞིན་དོར། །ཞེས་

ནས་བྱེ་མདོ་རྣམ་རིག་གསུམ་གྱི་མངོན་སུམ་གྲངས་ངེས་ གསུངས་པས་སོ། །རྔོག་ལོའ་ི ལྟ་བ་གཞན་སྟོང་ཡིན་སྙམ་
དངོས་སུ་བསྟན་ནས་དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་མངོན་སུམ་མ་ ན། དེ་ནི་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་ནོར་བ་ཡིན་པ་
བསྟན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ཡི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་དུ་ཆོས་ ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་གསུང་ཤིང་། འདི་དག་ལ་

ཐམས་ཅད་སྤྲོས་བྲལ་དུ་ཁས་ལེན་པས་མངོན་སུམ་གྱི་ བལྟས་ན་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་ཀྱང་རིགས་གཏེར་
དབྱེ་བ་མེད་ལ། ཐ་སྙད་ཕྱི་དོན་དང་སེམས་ཙམ་གང་ རྩ་འགྲེལ་གྱི་མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་དབུ་མར་གནས་པ་
ཁས་བླངས་ཀྱང་བྱེ་མདོ་རྣམ་རིག་གསུམ་གྱི་འདོད་ཚུལ་ བཞེད་འདུག་སྙམ། གཞན་ཡང་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས་

ལས་གཞན་མི་སྲིད་པ་དཔལ་ལྡན་གྲགས་པའི་དགོངས་ ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་
པ་ཡིན་པ་གོ་དགོས་སྙམ། གཞན་དུ་དབུ་མའི་ལུགས་ ཡབ་སྲས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་
ཤིག་ཀྱང་ཅིའི་ཕྱིར་མ་བསྟན་དཔྱོད་ཅིག འདི་དག་ནི་ ཀྱིས་སེམས་ཙམ་མདོ་ལྔ་ནས་བཤད་པའི་ལྟ་བ་དེ་གཏན་

བཀའ་གདམས་དོ་ཀོར་བའི་ཞུ་ལན་དུ། ཆོས་རྗེའི་ཞལ་ ལ་འབེབས་པའི་ཕྱིར་ན་མཐར་ཐུག་གི་བཞེད་དགོངས་
ནས། དབུ་ཚད་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབྱེ་འདི། །གུས་པས་ གཅིག་པ་ཡིན།
ཁྱེད་ལ་ཞུ་འོ་སྐད། །འདི་དོན་སྨྲ་བ་མང་ན་ཡང་། །འཇམ་
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དེ ་ ཡང་ཚད་མ་མདོ ་ དང་རྣམ་རི ག ས་རྣམས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

སེམས་ཙམ་མདོ་འགྲེལ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ལ། དབུ་ གཞན་པའི་སེམས་གཞན་ནི། །འོད་གསལ་མ་ཡིན་རང་

མ་རྩ་འཇུག་གཉིས་ཀྱང་སེམས་ཙམ་མདོ་འགྲེལ་ཡིན་ བཞིན་ལ་བརྗོད་དོ། །ཞེས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་

ཏེ། དབུ་མ་རྩ་བའི་རབ་བྱེད ་ཉེ ར ་བདུན་དེ འི ་བརྗོད ་ པས། ལང་གཤེགས་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་
བྱའི ་ དོ ན ་དང་རྣམ་གྲངས་རྣམས་ལང་ཀར་གཤེ ག ས་ དབང་ཕྱུག་མན་ངག་དང་། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཞབས་

པའི་མདོ་ལས་གསུངས་པས་དེ་ལས་བཏུས་པ་ཤེས་ཐུབ་ སོགས་ཀྱིས། །ཀུན་གཞིའི་སྒྲ་ཡང་འདི་ལ་བཞེད། །ཅེས་
ལ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ནས་བཤད་པའི་ཆོས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ མདོ་དང་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་རྗོད་བྱེད་ཚིག་གི་

དེ་ས་བཅུ་པ་ནས་བསྟན་པ་འཇུག་པ་རང་འགྲེལ་ཉིད་ བསྟན་ཚུལ་ཅུང་མ་འདྲ་ཙམ་ལས་བརྗོད་བྱ་རང་བཞིན་
ལས་གསུངས་པས། དེས་ན་མདོ་འགྲེལ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཁྱད་མེད་གཅིག་པར་གསུངས་
རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྣང་།

ཤིང་། དེ་ཉིད་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མེད་དགག་

གཉིས་པ་ལུང་འགོད་པ་ལ། དང་པོ་རྣམ་འགྲེལ་ དང་མ་ཡིན་དགག་གི་འདོད་ཚུལ་བྱུང་ནས་རང་སྟོང་

ལས། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏེ། །དྲི་མ་རྣམས་ དང་གཞན་སྟོང་གི་སྡེ་གཉིས་སུ་གྱེས་ཀྱང་གཞུང་ལུགས་
ནི་གློ་བུར་བ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཚིག་རྐང་གཉིས་པོ་ ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཡོད།
འདིས་སེམས་རྒྱུད་བདག་མེད་རྟོགས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་

གཞན་ཡང་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གསུམ་པར། ཕ་

དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ལ་དྲི་མས་གནོད་པ་མེད་པར་མ་ཟད་ རོལ་མཐོང་མིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །དེ་ཉིད་དེ་ནི་རིག་

སྔར་བདག་མེད་མ་རྟོགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་སེམས་ མ་ཡིན། །གཟུང་དང་འཛིན་པས་བསླད་པ་དག །མེད་
རང་བཞིན་འོད་གསལ་བས་དྲི་མས་གནོད་མི་ནུས་ཞེས་ ན་དེ་ནི་མེད་ཕྱིར་རོ། །དེས་དེ་ཉིད་དོན་གཏང་སྙོམས་

བསྟན་ཡོད། འོ་ན་སེམས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་དེ་ཇི་ ཅན། །གླང་ཆེན་གཟིགས་སྟངས་ཉིད་མཛད་ནས། །འཇིག་

ལྟར་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་ལས་འདི་ལྟར་ རྟེ ན ་ཐུགས་ནི ་ འབའ་ཞི ག ་གི ས ། །ཕྱི ་ རོ ལ ་དཔྱོ ད ་ལ་
སེམས་དེ་སེམས་མ་ཡིན་སྟེ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་ འཇུག་པར་མཛད། །ཅེས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀྱི་དོན་

གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལང་གཤེགས་ རིགས་གཏེར་རང་འགྲེལ་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
ལས། སེམས་ནི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཏེ། །བདེ་བར་ དགོངས་པ་ངོས་བཟུང་བ་ཞེས་པའི་ས་བཅད་དང་སྦྱར་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་དགེ །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཉེར་ ནས་གོང་ནས་གསུངས་པའི་འཇུག་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་

ལེན་ནི། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་སྤངས་པ་འོ། །ཞེས་ གསུངས་པས་འདི ་ཉི ད ་མདོ ་ དང་རྣམ་འགྲེ ལ ་གཉི ས ་
གསུངས་ཤིང་། མདོ་དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱམས་པས། སེམས་ ཆར་གྱི་དགོངས་པ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ཡང་ཆོས་རྗེ་ས་
ནི ་ རྟག་ཏུ་རང་བཞི ན ་འོད ་གསལ་འདོ ད ། །དེ ་ ནི ་ གློ ་ པཎ་གྱི་རིགས་གཏེར་མཆོད་བརྗོད་དུ། བདེན་གཉིས་

བུར་ཉེས་པས་མ་རུངས་བྱས། །ཆོས་ཉིད་སེམས་ལས་ རོ་འཛིན་སྟོང་ཉིད་ཕུད་སྒྲའི་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་། །ཞེས་བདེ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་བདེན་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ སྦྱངས་དུ་མ་མགྲིན་གཅིག་ཏུ། །མདོ་དང་སྡེ་བདུན་ཀུན་

འགྲེལ་ཞིང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བ་སྟོན་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ ལ་བྱང་ཆུབ་ཏུ། །བགྲོད་པའི་ཉམས་ལེན་རིམ་པ་ཡོད་

ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས་ལ་བསྟོད་པས་གཞུང་འདི་དག་ མིན་ཟེར། །འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་

ལ་བསམ་ན་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ ལ། །དངོས་སུ་འདི་རྩོམ་འདི་ནི་མ་འོངས་དུས། །འགྲོ་བ་
མ་རྟོགས་པ་དང་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་ནས་དབུ་མའི་ ཀུན་གྱི་མིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེས། །གསུང་གི་གནང་བ་སྩལ་

ལྟ་བ་མ་བསྟན་པ་འདོད་པ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་དུ་འོས་པའི་ བའང་ཚད་མ་བྱེད། །དེ་ནི་མི་རིགས་སྨྲ་བའི་ཕུལ་བྱུང་
གཏམ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ།

དུ། །མཐོང་ནས་ལྷག་པར་ཚུར་དེར་དཔྱད་པ་ན། ། ཚད་

གཞན་ཡང་དཔལ་ཕྱོ ག ས་ཀྱི ་ གླང་པོ ས ་ཚད་ མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་མཆོད་བརྗོད་དོན། །ཚད་མ་གྲུབ་

མ་མདོ་ཡི་མཆོད་བརྗོད་རྩོམ་ཚེ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་ པས་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་གིས། །རྣམ་གྲོལ་དོན་དུ་

དབྱངས་ཀྱིས་དངོས་སུ་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་བརྙེས་ གཉེར་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །ཚད་མར་བསྒྲུབས་ཤིང་དེ་

པར་གསུངས་པས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་ ལས་དེ་ཡི་ནི། །བསྟན་པ་ཁོ་ན་ཐར་པའི་འཇུག་ངོགས་
རྙེད་པ་ནི་ཆེས་ངོ་མཚར་ཞིང་།

སུ། །ངེས་པ་གཏིང་ནས་རྙེད་པས་ཐེག་གཉིས་ཀྱི། །ལམ་

གཞན་ཡང་ཆོས་རྗེ་ས་པཎ་གྱིས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ གྱི་གནད་ཀུན་འདྲིལ་བར་རིགས་ལམ་ནས། །ལེགས་པར་

མདུན་ནས་རྣམ་འགྲེལ་གསན་ནས་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་ ཐོན་པས་ལྷག་པར་དགའ་བ་རྙེད། །ཅེས་སོགས་དམ་པ་
ཀྱི ་ བར་ཉི ན ་ལྟར་རྣམ་འགྲེ ལ ་གྱི ་ ཆོ ས ་ཁྲི ད ་ཆད་མེ ད ་ གོང་མས་གཙིགས་སུ་གཟུང་བར་བལྟས་ན་ནང་བསྟན་

གནང་ཞིང་གཞུང་འདི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་མཛད་པའི་ ཚད་མ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་རྣམས་ལ་རང་
རྣམ་ཐར་དང་། རྗེ་ཙོང་ཁ་པས་རྣམ་འགྲེལ་གཟིགས་ ཉིད་གཞུང་དོན་ཚུལ་བཞི ན་རྟོགས་པའི་ནུས་པ་མེད་

ནས་ཚད་མེད་ཀྱི་དད་གུས་ཀྱིས་སྤྱན་ཆབ་ཤར
ོ ་བ་སོགས་ ཀྱང་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེེབ་པའི་བསྟན་
དམ་པའི་མཛད་ཕྲིན་འདི་དག་ལ་བསམ་ན་ཡང་རྣམ་ བཅོས་ཤིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཆོག་པ་ཞིག་རེད་འདུག་
གྲོལ་དོན་གཉེར་ལ་ཡང་དག་པའི་ཐར་ལམ་ཞིག་ཚད་ སྙམ།

མ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་འདི་དག་གིས་བསྟན་ན་ 		 ཞེས་པ་འདི་འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭར་ཚད་མ་
བསམ།

དེ་ཡང་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་ཞལ་ནས། བྱང་ མོའ་ི དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ཚུལ་དུ་བྲིས་པ་དགེའ།ོ ། །།

ཕྱོགས་འདི་ན་ཚད་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ། །སྦྱངས་དང་མ་
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རིགས་པའི་དཔྱིད་ཆོས་སྐབས་རིས་མེད་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
དབང་ཕྱུག

བྱང་ཕྱོགས་གངས་རིའི་སྤོ་ལ་གནས་ཀྱང་འཕགས་ཡུལ་གསུམ་རྩེན་མཁས་པའི་རྒྱན། །
རྒྱ་བོད་མཁས་པའི་འགྲོ་ཚོགས་སྐྱོང་ཡང་ཕས་རྒོལ་མེ་ཏོག་མདའ་ཅན་བསྲེགས། །
ཟབ་དོན་ཨུ་མའི་དཔལ་ལ་རོལ་ཡང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་རྒྱུན་ལ་གནས། །

ས་སྐྱའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱིས་བསྔགས་པ་ཁོ་བོའ་ི སྐྱབས་གཅིག་བླ་མར་འདུད། །
དེ ་ ལྟར་མཆོ ད ་པ་བརྗོ ད ་པ་སྔོ ན ་དུ་བཏང་ནས་བདེ ་

བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའ་ི ཚིག་བླ་དྭགས་

སྟེ། བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ལས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་

ཆོས་ཀྱི་སྐུའི་ཚིག་བླ་དྭགས་སོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་

གཤེགས་སྙིང་པོ འ ་ི རྣམ་པར་གཞག་པ་ལ་གསུམ་

སོ། །ཤཱ་རིའི་བུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཚུལ་དང་། གངས་ཅན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་འགྲེལ་བའི་ སེ མ ས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ སའི ་ བར་དུ་རྒྱུན་མི ་
ཚུལ་དང་། རང་སྟོང་དང་གཞན་སྟོང་སྨྲ་བས་བཤད་པའི་
ཡོན་ཏན་རང་ཆས་སུ་ཇི་ལྟར་ལྡན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་

འཆད་པའི་སེམས་གསལ་བ་ཙམ་ལ་གསུངས་པ་ཡང་
ཡོད་དེ། མདོ་སྡེ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ལས། ལེན་པའི་

དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྤྱིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ། །ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་

གསུང་རབ་རྣམས་ལས། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས། སངས་ བོའ་ི རྒྱུན་བཞིན་འབབ། །བདག་ཏུ་རྟོག་པར་གྱུར་ན་མི་
རྒྱས་ཀྱི་ཁམས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས། བདེ་བར་གཤེགས་

རུང་ཞེས། །དེ་ནི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསྟན། །ཞེས་

པའི་སྙིང་པོ། རང་བཞིན་གནས་རིགས། ཞེས་འབྱུང་བ་ དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཇི་ལྟར་སོས་ཀའི་དུས་སུ་

རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་སྐབས་འགའ་ ཆུ། །དྲོ་འོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པར་བྱེད། །དེ་ཉིད་གྲང་བའི་
ཞིག་ཏུ་སེམས་ཅན་གྱི་ཆོས་དབྱིངས་དང་། སངས་རྒྱས་

དུས་སུ་ནི། །གྲང་ངོ་ཞེས་ནི་བརྗོད་པ་ཡིན། །ཉོན་མོངས་

དེ། མདོ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཞེས་བྱ་

ཡིན། །དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་

ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་དབྱེར་མེད་ལ་གསུངས་པ་ཡང་ཡོད་

དྲྭ་བས་གཡོ ག ས་པ་ན། །སེ མ ས་ཞེ ས ་བྱ་བ་བརྗོ ད ་པ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཞེས་བྱ་བརྗོད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་དེ་ཉིད་

རིགས་ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ལ་འཆད་ཚུལ་མི་

དེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་མདོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་

བཞིན་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་སངས་

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་གསུངས་པ་ཡང་ཡོད་
པའི་སྙིང་པོ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བསྒྲགས་

པ་རྣམ་པར་སྦྱང་བར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། ཆོས་དབྱིངས་
དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གསུངས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཤེར་ཕྱིན་གྱི་

འདྲ་བ་བཞི་ཡོད་དེ། སྙིང་པོ་དེ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་བུ་རང་

རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་
འཆད་པ་དང་། སྙིང་པོ་དེ་འབྲས་དུས་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ནར་
ངོས་གཟུང་ནས་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་

མདོ་ལས། ནམ་མཁའ་ལ་བྱའི་རྗེས་མེད་ཅིང་མི་དམིགས་ འཆད་པ་དང་། གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐུ་ལ་ངོས་
སོ། །དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚིག་གི་དོན་

གཟུང་ནས་སྐྱེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་འཆད་

མགོན་པོ་བྱམས་པས། སྒྲུབ་པ་ཡིས་ནི་རྟེན་གྱུར་པ། །ཆོས་

ཀུན་གྱི་གཞིར་རུང་བ་ལ་འཆད་པ་དང་བཞི་ལས། དང་

ཞབས་ཀྱིས་ཀྱང་། གང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤེས་པས། །སྲིད་པ་

སུ་ཕྱེ་ནས་འདོད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་དྲི་བཅས་

མེད་ཅིང་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་དེའི་དོན་ པ་དང། ཆོས་དབྱིངས་ལ་ངོས་བཟུང་ནས་འཁོར་འདས་
ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། །ཞེས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་

པོ་ལ་ཡང་སྙིང་པོ་མེད་དགག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། གཉིས་

གསུམ་ན་རྣམ་འཁོར་ཞིང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་ སེམས་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པས་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་
གནས་པའི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་

གྱི་སྟོང་རྐྱང་མེད་དགག་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོར་འཆད་

ཡིད་ཅེས་བསྟན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། སོར་མོའ་ི ཕྲེང་བའི་

འབྲང་གི་ལུགས་སྨྲ་བ་པོ་རྣམས་སོ། །གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་

གསུངས་སོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱི་ཐེག་པར་
མདོ་ལས། ཡིད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོོའ།ོ །ཞེས་
གསུངས་སོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། ཤཱ་
རིའི་བུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་པའི་སྦུབས་བྱེ་བ་

མཐའ་ཡས་པས་བཏུམས་པ། འཁོར་བའི་རྒྱུན་གྱིས་ཁྱེར་

བ། ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པའི་འཁོར་བའི་འགྲོ་བ་
འཆི་བ་དང་སྐྱེ་བ་དག་ཏུ་འཁོར་བ་ནི་སེམས་ཅན་གྱི་
ཁམས་ཞེས་བརྗོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །
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གཉིས་པ། གངས་ཅན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་

མཁན་ནི་རྗེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་དར་ཊཱིཀ་པ་རྗེས་

རོང་ཊཱིཀ་རྗེས་འབྲང་པ་ཁ་ཅིག་གིས་སེམས་ཀྱི་གསལ་

སྟོང་གཉིས་ལ། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་རང་

བཞིན་གནས་རིགས་སུ་སོ་སོར་འཆད་དེ། རོང་ཊཱིཀ་

དངོས་བསྟན་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར། དེ་
ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་གྱི་ཕུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མཐར་ཐུག་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་
པའི་ཕྱིར་གནས་སྐབས་སུ་སྦ་སྨྱུག་གཡས་ཕྱོགས་ལ་གུག་
པ། གཡོན་ཕྱོགས་ལ་གཞུ་ལྟར་འཐེན་པ་འཁྱོག་པོ་བསྲང་

ཚུལ་ཡིན་ཏེ། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ་ཡ་གྱལ་གསལ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

སྟོང་གཉིས་ཀ་ཚོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། གནད་ཀྱི་ དུ་ཕྱེ ་ ནས་ཀུན་བརྟགས་དང་གཞན་དབང་ཀུན་རྫོ བ ་
དོན་ནི་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་གྱིས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་དབྱིངས་

བདེན་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་བདེན་པར་བྱས་

རིག་དབྱེར་མེད་ལ་བཞེད་པས་དེའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རང་ ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་

བཞིན་གནས་རིགས་དེ་ཡང་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ ཇོ་ནང་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའ ི་རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོའི་
པའི་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་

ལས། འགྲོ་བའི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་འདོད་པའི་སྔར་བྱོན་

མཚོ་ལས། ཀུན་བརྟགས་དང་གཞན་དབང་གཉིས་ཀྱིས་

འཆད་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི་དྲིས་ལན་པད་བཞད་

པའི་བུ་སྟོན་ཁ་ཆེ་དང་། དེང་སང་དབུས་གཙང་དང་

མདོ ་ ཁམས་ན་ཡོ ད ་པའི ་ མཚན་ཉི ད ་པ་ཁ་ཅི ག ་གོ ་

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བུ་སྟོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་

པོའ་ི མཛེས་རྒྱན་དང་། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱི་
གསེར་ཐུར་སོགས་ཀྱི་རྗེས་འབྲང་འགའ་ཞིག་གིས་བདེ་

པ་ལྟར། ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་བས་རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་

སྟོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་
པས་སྐྱེ་འཇིག་དང་འཕེལ་འགྲིབ་མེད་ལ། རང་བཞིན་

གྱིས་དག་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་དགོས་
པ་མེད་ཅིང་། དེ་ཐོབ་པ་ལ་གློ་བུར་དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་

དགོས་པ་ཏེ། དེ་ལྟར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ལྔ་

གཤེ ག ས་སྙི ང ་པོ ་ སངས་རྒྱས་ཁོ ་ ནའི ་ རྒྱུད་ལ་ཡོ ད ་ཀྱི ་ ཚང་བ་དེ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དོ་ཞེས་
སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་མེད་དེ། དཔེར་ན་བུ་རམ་གྱི་སྙིང་

དང་། དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་བླའི་ཊཱི་ཀ་ལས། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རང་རང་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་

ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་མ་

པོ་བུ་རམ་ཁོ་ནར་ཡོད་པ་ལྟར། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ ཀྱི་དབྱིངས་དེ་སྔར་ཉེས་པ་དང་བཅས་པ་ལས་ཕྱིས་ཡོན་
དང་། མདོ་འགའ་ཞིག་ལས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་འགྲོ་

དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་ཉེས་

བ་ལ་ཡོད་པ་གསུངས་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ས་པཎ་ པ་རྣམས་སྤང་རུང་ངམ་གློ ་ བུར་བ་ཉི ད ་དང་ལྡན་པ་
གྱི ས ་སྡོ མ ་གསུམ་དང་འཕྲི ན ་ཞུ་སོ ག ས་ལས་དགོ ང ས་ ཡིན་གྱི། ཕྱིས་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་སྟོབས་སོགས་
གཞི་དགོས་པ་དང་དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་གསུམ་

ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་རང་བཞིན་དུ་གདོད་

གསུངས་པས་སོ། །

པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། མདོར་ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་

གྱི་སྒོ་ནས་དྲང་དོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
འཆད་ཚུལ་གསུམ་པ་ནི་དྲིས་ལན་པད་བཞད་

ལས། རྣམ་རིག་བག་ཆགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་
ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་བདེན་གཉིས་དང་མཚན་ཉིད་གསུམ་

མ་ཉིད་ནས་ལྡན་པ་ཡིན་གྱི་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་

སྙིང་པོ་ནི་གཞི་དུས་སུ་གློ་བུར་དྲི་མས་མ་དག་པ་དང་

འབྲས་བུའི ་ སྐབས་སུ་དྲི ་ མས་དག་ཙམ་མ་གཏོ ག ས་
གཞི་འབྲས་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཡོན་ཏན་མང་ཉུང་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དང་བཟང་ངན་ལྡོག་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། འདི་ནི་

ཕྱིར། མདོར་ན་ཟབ་མོའ་ི རྒྱུད་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དགོངས་

པ་ཐེར་ཟུག་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན། གཙང་བ་བདེ་

བར་བྱེད་དོ། །

བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རྟག་པ་བརྟན་

བ་རྟག་པའི ་ བདག་དམ་པའི ་ ཕ་རོ ལ ་ཏུ་ཕྱི ན ་པ་ཡི ན ་

པ་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སྨྲ་

འཆད་ཚུལ་བཞི་པ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་

ནོ། །དེ་ཡང་སྟོབས་སོགས་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་སོ་གཉིས་

པོ་གོ་བོ་རབ་འབྱམས་པ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་རྗེས་འབྲང་

དང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་ལ་སོགས་པ་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་

རྒྱུན་ཆགས་མ་འགག་པ་མཐའ་བཞི འི ་ སྤྲོ ས ་པས་སྟོ ང ་

དང་། གཟུགས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་མཚན་བཟང་སོ་གཉིས་
ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་གདོད་མ་ནས་གནས་པས་

དམ་པའི་དོན་དུ་ཆོས་ཉིད་འདི་ལ་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས། སྟོང་གསུམ་དར་ཡུག་ཆེན་

པོའ་ི དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་པ་དང་། ངེས་དོན་གྱི་
བཀའ་དང་བསྟན་བཅོ ས ་ཀུན་གྱི ་ དགོ ང ས་པ་མཐར་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་ལ་སེམས་གསལ་བ་

པའི་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་

སམ། དགེ་མི་དགེ་ལ་སོགས་པའི་རིས་སམ་ཕྱོགས་སུ་
མ་ཆད་པ། ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་མ་ཟིན་གྱི་བྱེ་བྲག་གིས་

འཆིང་གྲོལ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ། ཐབས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་

མཚན་ཉིད་གསལ་ཙམ་མ་འགག་པ། དོན་དམ་དཔྱོད་

ཐུག་པ་ཡིན་པར་འདོད་དེ། ལྷ་མོ་དཔལ་ཕྲེང་མས་ཞུས་ བྱེ ད ་ཀྱི ་ རི ག ས་པས་རང་གི ་ ངོ ་ བོ ་ ལ་བརྟགས་ན་ཡོ ད ་

པའི་མདོ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མདོ། སེར་མོའ་ི མེད་དང་རྟག་ཆད་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་གང་དུའང་མ་

ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པའི་མདོ། དགོངས་འགྲེལ་ལ་སོགས་པ་ གྲུབ་པའི་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་ལ་
ལྷག་བསམ་བསྟན་པའི་མདོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

འདོད་དོ། །དེ་ཡང་ཁྱད་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་ཏེ། གསལ་

པ་བསྟན་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ངེས་དོན་གྱི་མདོ་བཅུའི་

རྐྱང་མ་ཡིན་པར་གསལ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཟུང་འཇུག་

ཡོན་ཏན་དང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་

དགོངས་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བྱམས་པའི་
གསུང་རབ་རྣམ་པ་ལྔ་དང་། ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་

བ་སྤངས་པའི་སྟོང་རྐྱང་དང་། སྟོང་པ་སྤངས་པའི་གསལ་
ཡིན་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་གི་ཡ་གྱལ་གསལ་བ་ཡང་རྒྱུན་

ཆད་པ་མ་ཡིན་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དང་། སྟོང་པ་ཡང་

ས་སྡེ་ལྔ་དང་། སྡོམ་རྣམ་གཉིས་དང་། པྲ་ཀ་ར་ན་སྡེ་ མཐའ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་བཀག་པ་མ་ཡིན་པར་མཐའ་
བརྒྱད་དང་། ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའ་ི བརྒྱད་སྟོང་དོན་བསྡུས་

བཞི་ཆར་བཀག་པའི་སྟོང་པ་དགོས་པས་གནད་བཞི་

རྣམས་ཀྱང་དབུ་མ་ཆེན་པོའ་ི ལུགས་ཡིན་པས། དེ་དག་

ཉན་ཐོས་འགོག་པ་ལྟ་བུའི་སྟོང་རྐྱང་དང། ཟུར་གཉིས་

དང་། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་སྡེ་བདུན་སོགས་གཞུང་ལུགས་

གི ་ དགོ ང ས་པའང་སྔར་བཤད་པ་འདི ་ཉི ད ་ཡི ན ་པའི ་
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དང་ལྡན་པ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་ཟུར་དང་པོས་

པས་རྣམ་རི ག་པས་འདོད་པའི་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་སེམས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

གསལ་རྐྱང་དང། ཟུར་གསུམ་པས་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཙམ་

བུར་གྱི ་ དྲི ་ མའི ་ སྦུབས་ན་ཡོ ད ་པའི ་ ཚུལ་དཔེ ་ དགུས་

འཕགས་པའི་རྟོགས་བྱའི་སྟོང་ཉིད་རྣམས་བཅད་ནས་

ལེའུ་གསུམ་དུ། དེ་ཉིད་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་ལས་གྲོལ་ནས་

ཕྱིན་པར་ངོས་གཟུང་ངོ་། །

སྒྲུབ་བྱེད་གསུམ་དང་རྣམ་གཞག་བཅུ་དང་དཔེ་དགུས་

ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་སྟོང་པ་དང་། ཟུར་བཞི་པས་ཉན་རང་ གཏན་ལ་ཕབ་ནས། བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་
ཐེག་ཆེན་དབུ་མ་ལུགས་ཀྱི་གཞིའི་གནས་ལུགས་དཔྱིས་

དེ ་ཉི ད ་ཡོ ན ་ཏན་གྱི ་ ལྡོ ག ་པ་སོ ་ སོ འ ་ི ཆ་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན་གསལ་བའི་ལྡོག་

མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་སོགས་ལྡོག་པ་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་

ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་དྲི་མ་

པ་ནས་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་སྟོང་པའི་ཆ་ནས་ མེད། །ཅེས་པའི་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ངོས་འཛིན་
གསུངས་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་ཆོས་སྐུའི་ལྡོག་པ་ནས་

གསུངས་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ནི། འཁོར་

པའི་ཚེ། ཐོགས་མེད་ཀྱི་འགྲེལ་ཆེན་ལས་དཔལ་ཕྲེང་གི་

མདོ་དྲངས་ནས། ལྷ་མོ་ཆོས་འདི་གཉིས་ནི་རྟོགས་དཀའ་

འདས་ཀྱི ་ བྱེ ད ་པོ ་ སེ མ ས་ཡི ན ་པ་ཤེ ས ་པའི ་ ཆེ ད ་དུ་ བ་སྟེ། སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་རྟོགས་
སེམས་ལ་གསུངས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་གུར་ལས། རིན་ཆེན་སེམས་

པར་དཀའ་བ་དང་། སེམས་དེའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་

མེད། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་གནས་དོན་ནམ། །ཕྱི་རོལ་

དགུའི་ཐད་ཀྱི་འགྲེལ་པ་ལས། མདོར་ན་སྙིང་པོའ་ི དཔེར་

ཉིད་གཅིག་པུ་ཀུན་གྱི་ས་བོན་ཏེ། །གང་ལ་སྲིད་དང་མྱ་

པའི་ཐོག་མ་མེད་པའི་སེམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་

ལས་ཕྱིར་གྱུར་པའི། །སངས་རྒྱས་མེད་ཅིང་གང་ཟག་ རྟོགས་དཀའ་བའོ། །ཞེས་དང་། ཁྱད་པར་དཔེ་དགུ་དོན་
གྱུར་པ་ཅུང་ཟད་མེད། །ཅེས་དང་། ས་ར་ཧས། སེམས་

བརྗོད་པ་བསྟན་པ་འདི་དག་ནི་སེམས་ཀྱི་ཁམས་མ་ལུས་

ངན་འདས་འཕྲོ་བ། །འདོད་པའི་འབྲས་བུ་སྟེར་བ་བྱེད་ ཆོས་གློ་བུར་བ་ཉིད་དང་། ཐོག་མ་མེད་པའི་སེམས་རྣམ་
པ་ཡི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲའི་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

པར་བྱང་བའི ་ ཆོ ས ་ལྷན་ཅི ག ་སྐྱེ ས ་པ་དབྱེ ར ་མེ ད ་པ་

སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་གསལ་བའི་ལྡོག་པ་ནས་གཙོ་བོར་

དགུས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ནི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་

ལོ། །ཞེས་དང་། བྱམས་མགོན་གྱིས་རྒྱུད་བླ་མར་གསལ་

ཉིད་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །མདོར་ན་དཔེ་

བཤད་དེ། རྫོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་ཕྱིར་དང། །ཞེས་ ལ་ངོས་བཟུང་པའི་ཕྱིར་དང་། དྲི་མས་རང་བཞིན་གྱིས་
སོ ག ས་སྒྲུབ་བྱེ ད ་གསུམ་གྱི ས ་འགྲོ ་ བའི ་ རྒྱུད་ལ་ཡོ ད ་

དག་པའི་སེམས་གསལ་རིག་དེ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་

སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བཅུས་གཏན་ལ་ཕབ། སངས་རྒྱས་

གཉི ས ་པ་སྟོ ང ་པའི ་ ལྡོ ག ་པ་ནས་གསུངས་པ་

པ་སྒྲུབ། ངོ་བོ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་ལྡན་འཇུག་པ་དང་ཞེས་ མཚན་གཞིར་བཀོད་པའི་ཕྱིར།

པད་ངན་སྦྲང་རྩི་སྦྲང་མ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་དེ་ཉིད་གློ་ ནི། སེམས་དེ་ཡང་བདེན་པ་གྲུབ་ན་གཉེན་པོ་བསྐྱེད་པ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དང་། སྒྲིབ་པ་སྤོང་དུ་མི་རུང་བས། བདེན་པས་སྟོང་པའི་ བཤད་པའི ་ ཡོ ན ་ཏན་རང་ཆས་སུ་ལྡན་ཚུལ་བཤད་
ཕྱིར་ན་འཆིང་གྲོལ་ཀུན་གྱི་གཞིར་རུང་བ་ཤེས་པའི་ཆེད་ པ་ལ། སྤྱིར་རང་སྟོང་ནི་བཀའ་འཁོར་ལོ་བར་པ་དང་
དུ། སེམས་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་ལ་གསུངས་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་ དེ འི ་དགོ ངས་འགྲེ ལ ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི ་རི ག ས་ཚོག ས་སོག ས་

རིགས་ཚོགས་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་དུ་མཐའ་ ཀྱི་བསྟན་དོན་ཡིན་ཞིང་། གཞན་སྟོང་ནི་བཀའ་འཁོར་
བཞིའི་སྤྲོས་པས་སྟོང་ཚུལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རིགས་པས་ ལོ་མཐའ་མ་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་རྒྱུད་བླ་མ་དང་

གཏན་ལ་ཕབ་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟོང་ ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སོགས་ཀྱི་གཞུང་གི་བསྟན་དོན་

པའི་སྟོང་ཉིད་ལ་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བྱ་བྱེད་རུང་བ་ ཡི ན ་པ་གཞན་སྟོ ང ་དབུ་མ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི ས ་བཞེ ད ་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དེ་ལ་ དོ། །གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་

ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡིན། །གང་ལ་སྟོང་པ་མི་རུང་བ། །དེ་ སྙིང་པོ་དེ་ཉིད་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་སྐུ་
ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ཡིན་མིན་དང་། དེ་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་འདོད་མི་

གསུམ་པ་ཟུང་འཇུག་ཆོ ས ་སྐུའི ་ ལྡོ ག ་པ་ནས་ འདོ ད ་ཀྱི ་ བཞེ ད ་ལུགས་གཉི ས ་ཀྱི ་ སྒོ ་ ནས་ཐ་དད་དུ་

གསུངས་པ་ནི། དཔལ་ཕྲེང་གི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་ གྱེས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། གཞན་སྟོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་
འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་འདི་ཉིད། ཉོན་ བར་གཤེ ག ས་པའི ་ སྙི ང ་པོ ་ ལ་དྲི ་ མ་ནི ་ འབྲལ་རུང་དུ་

མོངས་པའི་སྦུབས་ལས་མ་གྲོལ་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་ ཡོད་པས་གློ་བུར་བ་ཞེས་བརྗོད་ལ། སྟོབས་སོགས་དང་

པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བགྱིའ།ོ །ཞེས་དང་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ མཚན་དཔེ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་
ཀྱིས་བསྟོད་ཚོགས་སུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ལྡོག་ བརྒྱན་པས་རང་ཆས་སུ་ལྡན་ཞེས་བརྗོད་དོ། །མདོར་ན་

པ་ནས་གསུངས་པ་ཡི ན་ཏེ ། ཆོ ས ་དབྱིངས་བསྟོ ད ་པ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡེ་
ལས། ས་ཡི་དཀྱིལ་ན་ཡོད་པའི་ཆུ། །དྲི་མ་མེད་པ་གནས་ ལྡན་དུ་གྲུབ་པའི་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་

པ་ལྟར། །ཉོན་མོངས་ནང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་། །དེ་བཞིན་དྲི་ དེ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཆེན་པོ་དང་། དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱ་

མ་མེད་པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །མདོར་ན་ ཞིང་། དེ་ཉིད་གློ་བུར་བའི་དྲི་མ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་
ཟུང་འཇུག་དེ་ཉིད་ལ་ཁ་ཅིག་ལས་ཆོས་ཅན་གསལ་བ་ ཀྱི ས ་སྟོ ང་པའི ་ཚུལ་དེ ་ ལ་གཞན་སྟོ ང་དབུ་མ་ཆེ ན་པོ་
དང་། ཁ་ཅིག་ལས་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་ ཞེས་ཐ་སྙད་བྱེད་དོ། །ཡང་གཞན་སྟོང་པ་ཁ་ཅིག་གིས་

འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་དང་། ཁ་ཅིག་ལས་རྒྱུ་རིགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་སྙིང་པོར་
བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །
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དབྱེར་མེད་ཚུལ་གྱི་ཚང་བར་ཡང་འདོད་དེ། གཞི་ལམ་

གསུམ་པ་རང་སྟོ ང ་དང་གཞན་སྟོ ང ་སྨྲ་བས་ འབྲས་གསུམ་དེ་སྙིང་པོ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཇི་ལྟར་ཚང་

སྙམ་ན། ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གནས་པའི་

ཆོས་དབྱིངས་ནི་གཞི་ཡིན་ལ། དེའི་སྟེང་དུ་སྒྲིབ་པའི་དྲི་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་

དང་། དྲན་པ་ཉེར་བར་གཞག་པ་གསུམ་སྟེ་སེམས་ཅན་

མ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི་ལམ་ཡིན་ཞིང་། སྦྱངས་ ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་
པས་གནས་འགྱུར་བའི་བྲལ་བ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་
པའི་འཐོབ་བྱ་ནི་འབྲས་བུའོ། །ཚང་བའི་ཚུལ་ནི་སྙིང་

ཡོངས་སུ་བཅོམ་ན་གདོད་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ལོག་

སྲེད་ཅན་དག་ནི་ལོག་སྲེད་ཡོངས་སུ་བཅོམ་ན་གདོད་

པོ་ལ་དེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དུ་ཚང་སྟེ། གཞི་ངོ་བོའ་ི སྒོ་ སྟོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སྙིང་རྗེ་
ནས་དང་། ལམ་ས་བོན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་དང་། འབྲས་བུ་ ཆེ ན ་པོ ་ དང་། དྲན་པ་ཉེ ་ བར་གཞག་པ་གསུམ་ཐོ བ ་
ནུས་མཐུའི་ཚུལ་གྱིས་ཚང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་སྙིང་

པར་འགྱུར་རོ། །དོན་དེ་ལྟ་བུས་ངས་རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་

པོ་དེ་གསུམ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གནས་

གསུངས་པས་སོ། །རིགས་པ་ནི་སྟོབས་སོགས་ཆོས་སྐུའི་

པོ་དེ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་ཡིན་པས་ཚང་བ་སྟེ། སྙིང་

སྐབས་དེ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་པས་ཚང་བ་སྟེ། སྙིང་
པོ་དེ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་བཟང་

ངན་གང་དུའང་འགྱུར་བ་མེ ད ་པའི ་ ཕྱི ར ་རོ ། །ཞེ ས ་
གསུངས། མདོར་ན་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ད་ལྟ་

ཉིད་ནས་སྟོབས་སོགས་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་དང་མཚན་
དཔེ ་ སོ ག ས་གཟུགས་སྐུའི ་ ཡོ ན ་ཏན་རྣམས་ཡོ ད ་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ། །ཞེས་
ཡོན་ཏན་རྣམས་རང་ཆས་སུ་གྲུབ་པས། རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་
བསགས་པས་ཐོབ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ལྟ་བུའོ། །རང་

སྟོང་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོར་དྲི་མ་

རྣམས་སྤོང་རུང་ཚུལ་དུ་ལྡན་པས་གློ་བུར་བ་ཞེས་བརྗོད་
ལ། ཡོན་ཏན་ནི་འབྲལ་མི་རུང་གི་ཚུལ་དུ་ལྡན་པས་རང་
བཞིན་གྱིས་ལྡན་ཞེས་བརྗོད་དེ། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་གྱི་

འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལུང་རིགས་ རྒྱུད་བླ་མའི་འགྲེལ་པ་ལས། རང་བཞིན་གྱིས་ལྡན་ཞེས་
གཉིས་ལས། ལུང་ནི་སོར་མོའ་ི ཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པའི་མདོ་

པའི་དོན་དང་པོ་ནས་ལྡན་པར་འཆད་པ་ནི་ནོར་བ་ཁོ་

བཙལ་ཀྱང་དེ ་ བཞི ན ་གཤེ ག ས་པའི ་ སྙི ང ་པོ ་ འཇི ག ས་

རང་ཆས་སུ་ལྡན་པ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་རང་ཆས་སུ་ལྡན་

ལས། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ནན་ཏན་དུ་

པ་མ་རྙེད། མི་འཇིགས་པའི་དབྱིངས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ནའོ། །མདོར་ན་ཁམས་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་ན་མེ་ལ་ཚ་བ་

པས་དེ་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་ལྡན་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་

དབྱིངས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་དང༌། དཔེ་ པས་སོ། །གཞན་ཡང་ས་བོན་དང་། འཇུག་ཏུ་རུང་བ་

བྱད་བཟང་པོ་མཐའ་ཡས་པས་བརྒྱན་པའི་དབྱིངས་ཡོད་ དང་། རང་གི་ངོ་བོ་ཅི་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཚང་བའི་
དོ། །ཞེས་དང། མྱང་འདས་ཆེན་པོའ་ི མདོ་ལས། རིགས་

ཟུང་འཇུག་ལ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་བཞག་པ་ནི། དྲང་

ཀྱི་བུ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་འདི་ལྟར་ཏེ་སྟོབས་ དོན་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་མེད་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས། ཇི་ལྟར་ཚང་བའི་ཚུལ་ལ། ཁ་

མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་

པའི་སངས་རྒྱས་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཡོད་པར་འདོད་པ་ནི་

བུ། འོ་མའི་ཚེ་ན་ཞོ་མེད། མར་དང་ཞུན་མར་དང་། ཉིང་

ཅིག་སྟོབས་སོགས་དང་མཚན་དཔེ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་

པོ་བརྒྱད་ཅུ་མེད་དོ་ཞེས་དང་། ཡང་མདོ་ལས། རིགས་ཀྱི་

དྲང་དོན་གྱི་མདོ་ལ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་འཁྲུལ་ཏེ། དངོས་ ཁུ་ཡང་མེད་དོ། །དྲོད་དང་དྲི་མ་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་
ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་ལས་སེམས་ཅན་ འོ་མ་ལས་ཞོ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། འོ་མ་ལ་ཞོའ་ི རང་བཞིན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་

ཡོ ད ་དོ ་ ཞེ ས ་སྨྲས་སོ ། དེ ་ བཞི ན ་དུ་རྒོ ད ་མ་ལས་རྟེ འུ ་

ཕྱི ར ་ངས་མདོ ་ སྡེ ་ འདི ་ ལས་ཚི ག ས་སུ་བཅད་པ་འདི ་

སོགས་པའི་དཔེ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གསུངས་པས་སོ། །མདོར་

དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་མེད་པས་དོན་དེའི་
གསུངས་སོ། །ཐོག་མ་ཡོད་ལ་ད་ལྟར་མེད། །ཐོག་མ་མེད་
ལ་ད་ལྟ་ཡོད། །དུས་གསུམ་སྲིད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད། །དེ་

ལྟ་བུ་ཡི་གནས་མེད་དོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་སྲིད་པ་ཞེས་བྱ་བ་
ལ་གནས་ཏེ། མ་འོངས་པའི་སྲིད་པ་དང་། ད་ལྟར་བའི་

སྲིད་པ་དང་། འདས་པའི་སྲིད་པའོ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་

དང་། ཤིང་ཨ་མྲའི་ས་བོན་ལས་ལོ་མ་དང་འབྲས་བུ་ལ་
ན་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་
སྟོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཡོད་པར་
མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འདིར་བཤད་མདོ་སྔགས་བཀའ་དང་དེ་འགྲེལ་གྱི། །
བསྟན་བཅོས་ཆེ་དང་ཁྱད་པར་ཀུན་མཁྱེན་རྗེའི། །

ཐམས་ཅད་ལ་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་ གསུང་གི་བདུད་རྩི་རང་བཟོའ་ི བསྲེ་བསླད་དང་། །
དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། སངས་ བྲལ་བར་བྲིས་འདིའི་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་བསྔོའ།ོ །
རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཞེས་བྱའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་ད་ལྟ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡོད་པས། དེའི་ཕྱིར་ད་ལྟ་

“འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་བློས་གཏོང་བྱ་མི་ཉན། ཁྱེད་ལ་མི་ཚེ་གཅིག་རོགས་པ་བྱ་ཐུབ་མཁན་
སུ་ཡང་མེད་པས་རང་ཉིད་ཀྱི་འབད་བརྩོན་ལ་བརྟེན་ན་ཞི་ནས་འགན་ལེན་ཆེ་ཤོས་བྱ་ཐུབ།”

མ་ཧཱ་གྷན་དྷི། རྒྱ་གར། (1969.10.09-1948.01.30)
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །སྔར་བཅས་དང་རྗེས་བཅས་ལ་དཔྱད་པ།
བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས།

བླ་མ་རྣམས་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་ཚོགས་ལ། །ལྷག་བསམ་དག་པའི་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །

འདུལ་བ་མདོར་བསྡུས་དཔྱད་ཁུལ་བགྱིས་པའི་མཐར། །སླར་ཡང་སྔར་བཅས་རྗེས་བཅས་དཔྱད་འདི་སྤྲོོ། །
ཞེ ས ་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ །

ཀུན་མཁྱེ ན ་མཚོ ་ སྣ་

པ་འདི་རང་གིས་བསམ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་དང་སྦྲགས་ཏེ་

དང་རྒྱུ་མཚན་དང་ནི་སྦྱར་ཚུལ་དང་། །སྔར་བཅས་རྗེས་

གཞི་ལ་གཞིག་ན་སྔར་བཅས་ཡིན་པའི་མདོར་བསྡུས་

རྣམ་པར་བཤད་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྒྱད་

བསྡུས་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་བཅས་པ་ཞེས་མཚན་གཞི་

བས། དབྱེ་བ་ངོ་བོ་མཚན་ཉིད་ངེས་ཚིག་དང་། །གཞི་ དཔྱད་པར་བྱ་བ་ལ། །ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བས་ཚད་དང་
བཅས་གང་ཡིན་བརྟག་པ་སྟེ། །བརྒྱད་ཀྱིས་འདི་དོན་

ལས། བརྒྱད་པ་སྔར་བཅས་རྗེས་བཅས་གང་ཡིན་བརྟག་

ཤིག་རྩ་བ་ནས་མ་གྲུབ་སྟེ། དངོས་བཅས་དང་མདོར་

ལ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

པའི་སྐབས་འདིར་སྔར་བཅས་ཀྱི་ཚད་ནི་མཚོ་སྣ་བས་ ཁར་དེ་འདྲ་མ་གསུངས་པ་གང་ཞིག། གཞན་གང་དུ་
དངོས་བཅས་དང་རང་རང་གི་མདོར་བསྡུས་གཉིས་དུས་

མཉམ་དུ་བཅས་ན་སྔར་བཅས་ཡིན་ལ། དངོས་བཅས་

ཡང་དངོས་བཅས་མདོར་བསྡུས་དུས་མཉམ་དུ་བསྟན་

པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། སྔར་བཅས་ཀྱི་ཚད་འདི་ནི་ན་ཡིག་

མཛད་པ་ན་མདོར་བསྡུས་མ་བཅས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་ ཅན་གྱི་བརྟག་པ་མཐར་གཟུང་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །རྗེས་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁའི་ཚེ་ན་མདོར་བསྡུས་གསར་དུ་ བཅས་ཀྱི་ཚད་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དངོས་བཅས་མཛད་པ་ན་
བཅས་པ་ནི་རྗེས་བཅས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་

མདོར་བསྡུས་མ་བཅས་ཤིང་ཞེས་པ་ལྟར་འཐད་པར་སྣང་

པར་བྱའོ། །འདི་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་ལ་མཚོ་སྣ་

ཚེ་ན་གླེང་གཞི་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཡུལ་དང་དུས་དགོས་

པ་དང་། རྩོད་པ་སྤང་བ་བཅས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་

མི་སྲིད་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁའི་ཚེ་ན་མདོར་བསྡུས་

ཉིད། གཞི་དང་དཔང་དུ་བཙུགས་ནས་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དངོས་སུ་བཅས་པ་དག་མཛད་པའི་
བས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་གཞག་

པ་སོགས་རྒྱས་པར་བསྟན་པའི་ཕྱིར། མདོར་བསྡུས་ཡིན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གསར་དུ་བཅས་པ་ནི་རྗེས་བཅས་ཡིན་ཞེས་པའི་རྗེས་

བོ་ཞེས་པ་ཡང་ཅུང་ཟད་བརྟག་ན། མདོར་བསྡུས་ཐམས་

བཅས་ཀྱི་ཚད་འདི་ལ་བསམ་ན། ད་གཟོད་དགག་སྒྲུབ་ ཅད་རྗེས་བཅས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྔར་དྲངས་པའི་
གནང་གསུམ་གྱི་གཙོས་པའི་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ལུང་དེས་གྲུབ་བོ་ཞེས་གསུངས་པར་གཞིགས་ན་སྔར་གྱི་
ཐམས་ཅད་མདོ ར ་བསྡུས་ཡི ན ་པར་བུད་དེ ། ཀུ་ཤའི ་

ལུང་དེ་ཕྲན་ཚེགས་ཀྱི་ལུང་ལ་ཟེར་རམ་མི་ཟེར། ཟེར་

འདའ་ཁར་གསར་དུ་བཅས་པ་མཛད་པ་མ་ཡིན་པའི་

བྱེད་ཀྱང་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ། ཕྲན་ཚེགས་

གྲོང་ཤིང་སཱ་ལ་ཟུང་གི་ཚལ་དུ་སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་
ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི་སྔར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདུལ་
བ་རྒྱས་པ་བསྟན་ཟིན་པ་དག་སླར་མདོར་བསྡུས་ཞེས་

ན་མདོར་བསྡུས་ཐམས་ཅད་རྗེས་བཅས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་
སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་
དུས་ཀྱི་ཚེ་ན། དགེ་སློང་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྩལ་བ་ཞེས་

བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་པ་དེས་གྲུབ་སྟེ། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་སུ་ པ་ཙམ་ལས་གསར་དུ་བཅས་པ་མཛད་པ་ཞེས་མ་གསལ་
ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མ་ཟད་གཞི་

བ་དང་། མདོར་བསྡུས་ཏེ་མ་བསྟན་པས་ལེགས་པར་རབ་

ཞི ག ་མདོ ར ་བསྡུས་པ་ལ་ཆོ ས ་སྔ་མ་ཞི ག ་ལྡན་དགོ ས ་

བུ་ལ་བསམ་ཚེའང་གསར་དུ་བཅས་པའི་ཚིག་མི་གསལ་

གང་ཡང་མེད་པར་མདོར་བསྡུས་པ་མི་སྲིད་ལ། གང་
པའི་ཕྱིར་ན། གསར་དུ་མཛད་པའང་འགལ་བར་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར། རྒྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མདོར་བསྡུས་འཇོག་

དགོས་པ་དང་། ཆོས་སྔ་མ་དང་ལྡན་ན་ཕྱི་མ་དེ་གསར་དུ་
ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ལུགས་

དགག་པའི་སྐབས་སུ་སྔ་རབས་པའི་འདོད་པ་འགོ ད་

ཏུ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག་དང་ངས་བཤད་དོ་ཞེས་ལྟ་

བས་ཁྱེད་ཀྱིས་འཇོག་པའི་རྗེས་བཅས་ཀྱི་ཚད་གཞི་དེ་
གང་དུ་འགྲེལ་དགོས་སམ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁའི་ཞལ་
ཆེམས་ཙམ་དུ་དགོས་ན་མདོར་བསྡུས་ཀྱི་མཚན་གཞི་
ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་རྩོ ད ་པ་སྤོ ང ་སྐབས་འདི ར ། རྩོ ད ་

ཚུལ་ནི་འདི་ལེགས་པར་འཐད་དེ། མདོར་བསྡུས་ཐམས་

པ་དང་པོ ་ཤ་མི ་ ལ་བཀོ ད ་པའི ་ རྩོ ད ་པ་རྒྱུ་ཚོ ག ས་དང་

ལས་འདས་པའི་ཕམ་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གི་མདོར་བསྡུས་སྔར་བཅས་ཡིན་ཞེས་པར། ཡན་ལག་

ཅད་སྔར་བཅས་ཡིན་ན། དེའི་ཕམ་པ་ཡང་དངོས་བཅས་
རང་ལུགས་འཇོ ག ་པའི་སྐབས་སུ་མཚོ་སྣ་

བཅས་པའི་མདོར་བསྡུས་རྗེས་བཅས་ཡིན། ཡན་ལག་
གི་མདོར་བསྡུས་སྔར་བཅས་ཡིན་ན། འཁྲིག་ཚིག་གི་

བས། འདུལ་བ་མདོར་བསྡུས་ཐམས་ཅད་རྗེས་བཅས་ ལྷག་མ་དངོ ས ་སུ་བཅས་པའི ་ ཚེ ་ ན། ཡན་ལག་ཡུལ་
ཡིན་ཏེ། དངོས་བཅས་རྣམས་མཛད་ཟིན་པའི་རྗེས་སུ་ བུད་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དགོས་པར་

སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁའི་ཚེ་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ དངོས་སུ་གསུངས་ན། མདོར་བསྡུས་ཡིན་པར་ཤུགས་
ཚུལ་དུ་བཅས་པའི་ཕྱིར། སྔར་དྲངས་པའི་ལུང་དེས་གྲུབ་
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ལ་གྲུབ་སྟེ། དངོས་སུ་བཅས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཐལ་འགྱུར་

ཤི ན ་ཏུ་སླ་བ་རེ ་ དགོ ད ་ནའང་རྩོ ད ་པ་སྤོ ང ་ཐུབ་པར་

འགྱུར་ཡང། ལྟུང་བྱེ ད ་རྫོ ག ས་པར་བསྐྱེ ད ་དམ་མི ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པ་མཛད་པ་ནི་སྔར་བཅས་དག་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀྱང་

ཆར་རྗེ ས ་ཀྱི ་ཤ་མོ ང ་བཞི ན ་མ་ཡི ན ་པར་རི མ ་པ་བྱུང་

བསྐྱེད། ལྟུང་བྱེད་མི་བསྐྱེད་ན་ཡན་ལག་ཚང་ཡང་མི་ ཞིང་དེ་དང་མཚུངས་པའི་བཅས་པ་རྣམ་འཇོག་གི་རིམ་
བསྐྱེད་དམ་མ་ཚང་ནས་མི་བསྐྱེད་སོགས་མཐའ་རྣམས་

པ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། མཐར་མྱང་འདས་ཀྱི་ཚེ་ཞལ་ཆེམས་

མི་འགྱུར་རམ། མཚོ་སྣ་བའི་ལུགས་ལ་མདོར་བསྡུས་

ཁ་མ་གཏོད་པ་དག་ལ་དགོངས་ནས་མདོར་བསྡུས་ཏེ། མི་

རེ ་ རེ ་ བཞི ན ་དགག་དགོ ས ་ན་ཡུན་རི ང ་འགོ ར ་བར་
ཐམས་ཅད་རྗེས་བཅས་ཡིན་ན། འཐས་པར་གནས་པའི་

བྱེ་མ་སྲོག་ཆགས་ཅན་དགེ་སློང་གིས་རྐོ་བ་དང། དགེ་
ཚུལ་གྱིས་གསོ་སྦྱོང་བྱ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་དང། ཁམ་ཕོར་

དུ་ཟས་ཟ་བ་ལྟ་བུ་དང། འཁྲིག་ཚིག་གི་ལྷག་མ་ལ་ཡུལ་
བུད་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཆོས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡན་ལག་ཏུ་

ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྔར་རྒྱས་པར་བསྟན་ཟིན་པ་དག་ལས་གསལ་
རུང་བ་དང་མཐུན་ཞིང་རུང་བ་དང་མི་མཐུན་པ་སོགས་

དོན་གྱི་ཆ་ནས་རྒྱས་པ་ཡིན་ཡང་ཚིག་གི་ཆ་ནས་བསྡུས་
པ་གསུངས་པ་འདི ་ ནི ་ འདུལ་བ་མདོ ར ་བསྡུས་ཡི ན ་

པས། འདི་ལ་མདོར་བསྡུས་དང་རྗེས་བཅས་སོགས་ཐ་
སྙད་གང་མཛད་ཀྱང་རྣམ་གྲངས་སུ་གོ་བས་ད་གཟོད་

དགོས་པ་རྣམས་བདེ་བར་གཤེགས་པས་མྱང་ངན་ལས་ གསར་དུ་མཛད་མ་མཛད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མེད་དེ། རྒྱས་
འདའ་ཁར་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ཏེ། མདོར་བསྡུས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང། དེ་དག་གི་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཀུ་

བསྡུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་རྒྱས་པ་སྔར་དང་བསྡུས་པ་
གསར་དུ་བཅས་ཞེས་ཐ་སྙད་འདོགས་ན་བླུན་པའི་རྣམ་

ཤའི་གྲོང་དུ་བཅས་པར་ཐལ་ལོ། །རྗེས་བཅས་མུ་དགུ་པོ་ ཐར་དུ་ཟད་དོ། །
ཐམས་ཅད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་

དཔྱད་གཞིར་ཟད་པའི་མཁས་པའི་གཞལ་བྱ་འདི། །

ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་ན་ལྗགས་ལན་ཇི་ལྟར་གླན་པར་མཛད།

རྨོངས་པའི་དྲྭ་བར་ཅི་འཆར་སྟུད་མར་དུ། །

གསར་དུ་བཅས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྗེས་བཅས་ཡིན་པའི་ ཐོས་ཆུང་བྱིས་པའི་མུན་བློའ་ི ཡུལ་མིན་ཡང་། །
དེ ་ ལྟར་ན་མཐར་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ བསམ་ཚུལ་

ནི། སངས་རྒྱས་ཞལ་བཞུགས་ཀྱི་ཚེ་ན་དངོས་སུ་བཅས་

བཀོད་པས་འདུལ་འཛིིན་མཁན་པོས་རྗེས་འཛིན་ཤོག །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀའ་བའི་གནས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་དགོངས་པ་གཅིག་
ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཆོས་སྐུ་བཟང་པོ།

བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྐུ་གསུམ་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་གཽ་ཏམ་སྲས། །

གཉིས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་དང། སེམས་

གཙོས་པའི་བཀུར་འོས་མཁས་རྣམས་གུས་པས་འདུད། །

མཁས་པ་རྣམས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་གཉིས་

ས་བཅུ་སྤྲུལ་པའི་བྱང་སེམས་དགའ་ལྡན་ལྷ། །

ཁྱད་པར་མཁས་རྣམས་ལེགས་བཤད་ཕྱོགས་སུ་བསྡུས། །
ཞོར་དུ་བདག་གི་འཆར་སྣང་ཟུར་བཀོད་ནས། །

གཙོ་བོའ་ི བཀའ་དང་བདག་གི་འཇུག་འབྲས་ཏེ། །
དམིགས་ནས་ཚིག་ཕྲེང་ཐོར་བུ་བྲི་བར་བྱ། །

བསྐྱེ ད ་ཀྱི ་ མཚན་གཞི ་ ལ་དཔྱད་དེ ་ འཕགས་བོ ད ་ཀྱི ་
ལས། དང་པོ ་ ནི ་ མཁས་པའི ་ དབང་པོ ་ གོ ་ བོ ་ རབ་
འབྱམས་པས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི། ཞེས་པའི་སེམས་

བསྐྱེད་དེ་གང་ཞེ་ན། དེའི་མཚན་ཉིད་ནི་གཞན་དོན་
ཕྱིར། ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་པས་
བསྟན་ཏེ། ཞེས་པ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་མ་

གདོ ད ་མ་ནས་མངོ ན ་པར་རྫོ ག ས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱང་ རྫོགས་པའི་བློ་རྨོངས་རེ་འགར་ས་ཀུན་གཉིས་དགོངས་
གནས་སྐབས་གདུལ་བྱའི ་ སྣང་ངོ ར ་བྱང་སེ མ ས་ཀྱི ་

པ་འགལ་བར་སྣང་ཡང། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དབུ་ནས་

དེ ་ཉི ད ་ཀྱི ས ་ལེ ག ས་པར་བཀྲལ་བའི ་ མངོ ན ་རྟོ ག ས་

ནས་མ་མཆིས་ཏེ། འདི་ལྟར། གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་

ཚུལ་སྟོ ན ་པའི ་ རྣམ་འདྲེ ན ་ལྔ་པ་བྱམས་པ་མགོ ན ་པོ ་
རྒྱན་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་དོན་ཕྱིར། །ཡང་

དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་པ་ལས་འཕྲོས་

ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་སྤྱི་ཡི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་དེ་ས་ཀུན་
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ཞབས་ཀྱི་བར་ལྟ་བྱེད་ཀྱི་མིག་དང་ལྡན་ན་འགལ་བ་ཡེ་
རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་པ་དེ་བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་དང་ཀུན་མཁྱེན་མཁས་པའི་དབང་

པོ་གཉིས་ཀས་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱི་ཡི་མཚན་ཉིད་བསྟན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པར་འདོད་པར་ཁྱད་མེད་ཀྱང་སྤྱི་ཡི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ ནི། ཁ་ཅིག་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་
པ་གཉིས་ཀས་ཀྱང་མི་འདོད་དོ། །འདིར་དངོས་བསྟན་

པར་འདོ ད ་ནའང་མ་ཡི ན ་ཏེ ། སྔར་བཞི ན ་ཀུན་རྫོ བ ་

པས་དེས་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱི་ལ་མ་ཁྱབ་པ་མ་ཟད། བདག་

མ་ཁྱབ་པ་དང། གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་བྱང་ཐོབ་འདོད་

གྱི ་ འདོ ད ་པ་དེ ་ སེ མ ས་བྱུང་འདུན་པ་ཡི ན ་པ་འདོ ད ་

ཉིད་ཆེན་པོས། ཡུལ་གཞན་དོན་དང། རྣམ་པ་རྫོགས་

བྱང་ལ་དམིགས་ནས། བསམ་པ་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་
སྟེ་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ནོ། །འདི་ནི་ཡང་དག་པར་བླངས་

པ་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་དགོངས་ནས་

སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ན་སེམས་བྱུང་འདུན་པ་ཡིན་པས་

ཡིན་ན་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་
ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གང་ཞེ་ན། དེའི་དོན་ནི་གཙོ་བོ་ཀུན་རྫོབ་

སེམས་བསྐྱེད་འཇོག་པ་ལ་སེམས་བྱུང་འདུན་པ་དང་
སེམས་བྱུང་སེམས་པ་གཉིས་ལ་འཇོག་པར་དགོངས་ནས་

གསུངས་ཀྱི ་ སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་སྤྱི ་ ཡི ་ མཚན་ཉི ད ་དུ་བྱས་ མཚན་གཞི་ཙམ་སྨྲོས་པ་ཡིན་ནོ། །
ན། དོན་དམ་དང། ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དང། སྒྲིབ་

གཉི ས ་པ་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ཀྱི ་ མཚན་གཞི ་ ལ་

པ་དག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་

དཔྱད་དེ་འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་དགོངས་པ་

རྫོགས་བྱང་འདོད་པ་ཡིན་ན་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པས་

བརྗོད་པ་དང། དེ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་འགལ་བའི་

དང། ཡང་རིགས་པས་ཀྱང་གྲུབ་སྟེ། གཞན་དོན་དུ་
མ་ཁྱབ་སྟེ། ས་སྐྱ་པས་འདོད་པའི་སྨོན་པ་ཙམ་དེ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འོན་ཀྱང་མཚན་ཉིད་བསྟན་
པར་འདོད་དོ། །གཞན་དོན་དང་རྫོགས་བྱང་དངོས་སུ་

བསྟན་ཏེ་སྒྲུབ་པ་དོན་མཐུན་ཡིན་པ་སྣང་ངོ་། །མདོར་ན་

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་དེ་སེམས་བསྐྱེད་སྤྱི་ཡི་
མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ས་ཀུན་གཉིས་ཆར་འདོད་དོ། །ཐེག་
ཆེ ན ་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་སྤྱི ་ ཡི ་ མཚན་ཉི ད ་ལ་རྫོ ག ས་པའི ་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་བ་ཞེས་དགོངས་པ་གཅིག་
དང་དབྱངས་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་དེ ས་ཀྱང་གོ་བའི་

ཕྱིར། ཡང་བདག་ཉིད་ཆེན་པོས་སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོ་

ལས། འདི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་བརྡ་ལས་བྱུང་བའི་

སེམས་བསྐྱེད་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཞེས་པའི་དོན་

གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་
ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། སེམས་སུ་འདོད་
པ་དང། སེམས་བྱུང་དུ་འདོད་པ་དང། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་

འདོད་པ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་འཕགས་སེང་གཉིས་
ཀྱིས་གཙོ་བོ་སེམས་སུ་བཞེད་དེ། ཉིར་སྣང་དུ། སེམས་

བསྐྱེ ད ་པ་ཞེ ས ་བྱ་བ་ལ་སེ མ ས་ནི ་ རྣམ་པར་ཤེ ས ་པ་
སྟེ། རྣམ་པར་རིག་པའོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་

ན། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྟེ། དཀར་པོའ་ི ཆོས་ཐམས་

ཅད་ལ་དམིགས་པ་ནི་དེ་ལ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
དང། སློབ་དཔོན་གྱིས་འདོད་པ་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་
ཕྱི ར ་ན་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ཡི ན ་པར་འགལ་ལོ ་ ཞེ ས ་པའི ་
དོགས་པ་བཀོད་ནས་བདེན་མོད་ཀྱི་ཞེས་ལན་མཛད་

པའི་ཕྱིར་དང། ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཅེས་པའི་འདོད་པ་དེ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་བཏགས་མིང་ གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་སེམས་བྱུང་མེད་པ་ནི་མི་འདོད་

ཡིན་གྱི་སེམས་བྱུང་སེམས་བསྐྱེད་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པར་ དོ། །འོ་ན་སློབ་དཔོན་གྱི་འདོད་པ་སེམས་བྱུང་ཡིན་པས་
བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་སེམས་བྱུང་དུ་འདོད་པ་ནི། མགོན་པོ་

སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པ་འགལ་ཞེས་པ་ལ་འདོད་ལན་དེ་
གང་ཞེ་ན། གཙོ་བོ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་

བྱམས་པས། ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་ ཐོབ་འདོད་ཀྱི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲ་
དང། མདོ་སྡེའི་རྒྱན་ལས། དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་སེམས་

བཤད་མཛད་ནས་དེ་སེམས་བྱུང་ལ་མི་ལྡན་པས་སེམས་

མཆེད་ཀྱང་འདི་ཉིད་བཞེད་དོ། །བྱང་སར་བྱང་ཆུབ་

ཏེ། ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་གིས། སེམས་བྱུང་རྣམས་ལ་སེམས་

བྱུང་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང། ཐོགས་མེད་སྐུ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཆོག་ནི་སེམས་

བྱུང་སེ མ ས་བསྐྱེེ ད ་མི ན ་ཞེ ས ་པའི ་ དགོ ང ས་པ་ཡི ན ་

བསྐྱེད་པའི་སྒྲ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་དེས་ཀྱང་གོ་

བསྐྱེད་པའོ། །ཞེས་དང། དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་སེམས་ ནུས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱིས། གཙོ་བོ་
བྱུང་བ། །ཞེས་པའི་འགྲེལ་པར། དབྱིག་གཉེན་གྱིས་ཡོན་

སེམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པས་ན་སེམས་བྱུང་ཡང་སེམས་

སེམས་བསྐྱེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཤད་ན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་བཞེད་པ་ལྟར་ཡིན་

ཏན་གཉིས་སམ་གསུམ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་པ་ནི་

གསུམ་པ་དེ ་ གཉི ས ་ཀར་འདོ ད ་པ་ནི ། ཀུན་

མཁྱེན་མཁས་པའི་དབང་པོས་སྦས་དོན་ཟབ་མོ་ལས། འོ་
ན་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་སེམས་བྱུང་གཉིས་པོ་དེར་ངེས་

སམ་ཞེ་ན། སེམས་བྱུུང་གཉིས་པོ་དེ་སེམས་བསྐྱེད་དུ་

བསྐྱེད་ཅེས་བྱ་སྟེ། ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་གིས། བྱེད་པ་ལ་

པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན་བློ་དེའི་བྱ་བ་ལ་

གཙོ་བོ་སེམས་བསྐྱེད་ཞེས་དང་བློ་དེའི་བྱེད་པ་ལ་སེམས་
བསྐྱེད་ཅེས་པ་ཙམ་ལས། གཞན་འཕགས་བོད་ཀྱི་མཁས་
པ་ཀུན་གྱིས་སེམས་བྱུང་འདུན་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་སེམས་

ནམ་ཞིག་སོང་བའི་ཚེ་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་ བསྐྱེད་དུ་སོང་བའི་ཚེ་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་
སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་ཀྱང་གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་
བསྐྱེད་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉི ས ་པ་དེ ་ རྣམས་ཀྱི ་ དགོ ང ས་པ་མི ་ འགལ་

བའི་ཚུལ་ནི། ཐོག་མ་འཕགས་སེང་གཉིས་ཀྱིས་སེམས་
བྱུང་དེས་སེམས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ལམ་ལས་ལ་

སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་འཇོག་སྟེ། རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་

གིས། བྱ་བ་ལས་ལ་བཤད་ན་འཕགས་སེང་དང་ཞེས་
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སེམས་བྱུང་ཚང་མ་སེམས་བསྐྱེད་དུ་འགྲོ་བ་ལ་དགོངས་
པ་མི་འགལ་བར་སྣང་ངོ་། །

གཞུང་བཟང་ནོར་བུ་དག་ལས་ཉིང་ཁུ་དང། །
རང་བློས་དཔྱད་པའི་གྲུབ་དོན་ཉུང་ཤས་ཤིག །
ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚ་སྤངས་ནས་འབྲི་ཁུལ་བྱས། །

རྣམ་དཀར་ལས་གཅིག་སྲིད་ན་འགྲོ་ཀུན་བསྔོའ།ོ །

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་ལ་ཅུང་ཟད་བསམ་པ་ཟླ་བའི་འོད་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །

དཀོན་མཆོག་བསམ་གཏན།

ཚོགས་གཉིས་རྟ་བདུན་རླུང་གི་ཤིང་རྟ་ལས། །ཐམས་

མཆོག་ནི། ཆོས་སྐུ་འདུས་མ་བྱས་པ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་

དང་བརྩེ་བས་འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་བའི། །བྱམས་མགོན་

ན་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་ཡུལ་ཉག་གཅིག་ལས་གནས་

ཅད་མཁྱེན་པའི་མཁའ་ལ་ལེགས་དྲངས་ཤིང་། །བྱམས་

མེ ད ་དུ་འདྲེ ས ་པ་དེ ་ཉི ད ་བསྟན་པ་དང་། དེ ་ཉི ད ་ཁོ ་

འགྲོ་བའི་ཉིན་མར་གུས་ཕྱག་འཚལ། །དེ་ཡིས་ལེགས་ སྐབས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་བཞག་པའི ་ སྐྱབས་ཡུལ་དེ ་
གསུང་རྒྱུད་བླའི་རྡོ་རྗེ་ཡི། །གནས་བདུན་དང་པོར་བསྟན་ དག་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་མིན་པར་བསྟན་ཏེ་
པའི་སངས་རྒྱས་ལ། །གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་སྐྱབས་

དེ་ཡང་རྒྱུད་བླ་མའི་རྩ་བར། སྤང་ཕྱིར་བསླུ་བའི་ཆོས་

པར་འདོད། །

ཕྱིར། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྟན། དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་

གནས་མི་འདྲ་བའི། །དབྱེ་བ་མ་འདྲེས་འདི་ལྟར་ཡོད་

ཅེ ས ་མཆོ ད ་པར་བརྗོ ད ་པས་མདུན་བསུས་

ཏེ། གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་
པོའ་ི ལུགས་ལ། གནས་སྐབས་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་མཆོག་
གསུམ་དང་། མཐར་ཐུག་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་མཆོག་གསུམ་

ཅན་ཕྱིར། །སོགས་ནས། ཚོགས་ཀྱང་དེ་ཡི་མཐར་ཐུག་

རོ ང ་སྟོ ན ་ཤེ ས ་བྱ་ཀུན་རི ག ་གི ས ་མཛད་པའི ་ ཐེ ག ་པ་

ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་
པ་ལས། ཐུན་མོང་གི་སྐྱབས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་
པ་དེ་ལས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གཉིས་ནི་མཐར་ཐུག་

ལ་ཁྱད་པར་བཞེད་ཚུལ་དག་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྒྱུད་བླ་ གམ་གཏན་གྱི ་ སྐྱབས་མ་ཡི ན ་ཏེ ། འདི ་ ལྟར་ཆོ ས ་ལ་
མ་ལས། འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །གཞན་གྱི་

གཉིས་ལས། མདོ་སྡེ་ལ་སོགས་པ་ནི། ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་

པར་ལྡན། །དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅེས་

ཕྱིར། འདིར་སྐྱབས་གསུམ་གྱི་ཟླར་བགྲངས་པའི་ཆོས་

རྐྱེན་གྱིས་རྟོགས་མིན་པ། །མཁྱེན་དང་བརྩེ་དང་ནུས་

པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་

པ་ན་ཆུ་བརྒལ་ཟིན་པའི་གཟིངས་ལྟར་སྤང་བྱ་ཡིན་པའི་
དཀོན་མཆོག་ནི་སློབ་པའི་ཆོས་ཡིན་པས། རྟོགས་པའི་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཆོས་ལམ་ནི་གཏན་དུ་བའམ་བརྟན་པའི་སྐྱབས་མ་ཡིན་

ཡོད་ཅེ་ན། ཞེས་དོགས་པ་བསུས་ནས། ཐེག་ཆེན་མི་སློབ་

ཏེ། བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྟོགས་པ་གོང་ པའི་རིག་གྲོལ་སངས་རྒྱས་དང་། སློབ་པའི་རིག་གྲོལ་ལྡན་

ནས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་འདུས་བྱས་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་ པས་དགེ་འདུན་དང་། ལྡན་ཆོས་ཆོས་དཀོན་མཆོག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོགས་དང། འདིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འགོག་ གོ ཞེས་མི་སློབ་པའི་རིག་གྲོལ་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་
པ་ནི་སངས་རྒྱས་སུ་འདུས་ཤིང། བྱང་སེམས་ཀྱི་འགོག་

དཀོན་མཆོག་ནི་སློབ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རིག་གྲོལ་དང་། དགེ་

རང་གི་ལྷག་བཅས་ཀྱི་དུས་སུ་སྡུག་བསྔལ་དང་མ་བྲལ་

བཞེད་པ་དང་། ཡུམ་དོན་རབ་གསལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་

པ་ནི ་ མཐར་ཐུག་གི ་ ཡོ ན ་ཏན་དང་མི ་ ལྡན་ལ། ཉན་

བས་མཐར་ཐུག་གམ་གཏན་དུ་བའི་སྐྱབས་སུ་མི་འོས་

སོ། །ཞེས་པ་དང། དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཀྱང་མཐར་
ཐུག་གི་སྐྱབས་མིན་ཏེ། འཆི་འཕོ་བའི་འཇིགས་པ་དང་

འདུན་དཀོན་མཆོག་ནི་སློབ་པའི་རིག་གྲོལ་ལྡན་པ་ལ་

གསུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་བཅས་ལ་མཇལ་ན། མཐར་ཐུག་གི་
སྐྱབས་ཆོས་སྐུ་དེ་ཉིད་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཀ་ཚང་བ་

མི་བཞེད་པ་ལྟ་བུ་སྣང་ཡང་། དོན་ལ་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་

བཅས་པའི་ཕྱིར། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཡང་བསམ་ མཆོག་གསུམ་ཀུན་འདུས་སུ་བཞེད་པར་སྣང་སྟེ། མདོ་
གྱི ས ་མི ་ ཁྱབ་པའི ་ འཆི ་ འཕོ ་ བ་ཡོ ད ་ན་གཞན་རྣམས་ ལས། ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་དོན་གཅིག་སྟེ། །དེ་བཞིན་
ལྟ་ཅི་སྨོས། ཞེས་གསུངས་པས་སློབ་པའི་དགེ་འདུན་
དང། དེ་ཡི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་པའི་རྟོགས་པའི་

གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །དགེ་འདུན་དེ་བཞིན་གཤེགས་

ཀྱི་མིང་། །ཞེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་

ཆོས་འགོག་ལམ་གཉིས་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་སུ་ ལས་ཀྱང་། དགའ་བོ་དེ་བས་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
མི་བཞེད་པ་གསལ་པོར་གྲུབ་བོ། །

ནི། རྟག་པ་གནས་པ་མི་འགྱུར་བ་མི་འཕོ་བ་སྟེ། སེམས་

བཞུགས་པའི་འགོག་ལམ་གཉིས་ནི། ཆོས་དཀོན་མཆོག་

པར་བྱའོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་དང་། ཀུན་

མི་སློབ་པ་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱུད་ལ་

དང་། སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་དང་། དེ་
དག་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་སུ་མི་བཞེད་དམ་ཞེ་

ན། འགོག་ལམ་དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པ་མཐར་

ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་ཡིན་ཀྱང་། དེ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་
དང་། སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཏུ་མི་བཞེད་

པ་ལྟ་བུ་སྣང་སྟེ། དེ་ཡང་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་ཆར་རིག་གྲོལ་ལ་བརྗོད་ན་ཁྱད་པར་ཅི་
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ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱབས་དང་གནས་སུ་གྱུར་པར་རིག་
མཁྱེན་གོ་བོ་རབ་འབྱམས་ཀྱིས། འདི་དག་ནི་གནས་

སྐབས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ཡིན་གྱི། མཐར་ཐུག་གི་
སྐྱབས་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་གཅིག་ཉིད་ལ་གསུམ་ཆར་
ཚང་བ་ཡོད་དོ། །སོགས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན། སྤང་
ཕྱིར་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཕྱིར། །མེད་ཕྱིར་འཇིགས་དང་
བཅས་པའི་ཕྱིར། །ཆོས་རྣམས་གཉིས་དང་འཕགས་པའི་

ཚོགས། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་མཆོག་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་

གནོད་དོ་སྙམ་ན། དེ་ནི་ལུང་གི་ཆོས་དང་། སློབ་པའི་
དགེ་འདུན་དང་། དེ་ཡི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་པའི་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

མི་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྐུ་དེ་གཉིས་བཏགས་པ་བ་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་པར་སྣང་སྟེ། གསེར་འོད་

རྟོགས་པའི་ཆོས་ལ་དགོངས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །རོང་ ལས། སྐུ་གཉི ས་ལ་ནི ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེ ས་མི ་

སྟོན་ཆེན་པོས་སྐུ་གསུམ་ཀ་དོན་དམ་པའམ་དམ་པའི་ གསུང་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་གཞན་པའི་སངས་རྒྱས་མེད་
དོན་ནམ། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་སུ་མི་བཞེད་དོ། །

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་སྐུ་གཉིས་པོ་ལ་མྱ་ངན་ལས་

གསུམ་དུ་དབྱེ་བའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཏུ་བཞེད་

མ་ཡི ན ་པ་བཏགས་པ་ཙམ་པས་སྐད་ཅི ག ་ཏུ་སྐྱེ ་ ཞི ང ་

གཟུགས་སྐུ་གཉི ས ་པོ ་ གནས་སྐབས་སྐྱབས་

དེ ། སྐབས་འདི འི ་ སངས་རྒྱས་ནི ་ རྐང་གཉི ས ་རྣམས་

ཀྱི ་ མཆོ ག ་ཅེ ས ་པས་གཟུགས་སྐུ་ལ་བརྗོ ད ་དོ ། །ཞེ ས ་

གསུངས་པས་སོ། །རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་

འདས་པ་ཞེས་མི་བྱ་ཞེ་ན། སྐུ་དེ་གཉིས་ནི་ཡང་དག་པ་
འགག་པ་རྟག་པར་མི་གནས་པ་དང་། ཡང་དང་ཡང་

དུ་འབྱུང་བས་མ་ངེས་པ་ལྟར། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་དེ་ལྟར་མ་
ཡིན་ནོ། །སོགས་དང་། རྡོར་གཅོད་ལས། གང་དག་ང་ལ་

པོ་གནས་སྐབས་ཀྱི་སྐྱབས་ལས་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་ གཟུགས་སུ་མཐོང་། །སོགས་ནས། སྐྱེ་བོ་དེ་ཡིས་ང་མི་
གནས་སུ་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་དག་གདུལ་བྱ་

མཐོང་། །སོགས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡིན་པར་

ལ་སྐྱེ་འགག་ཏུ་སྣང་བའི་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ སྣང་། དེས་ན་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་ནི་དག་པ་གཉིས་
གྱིས་ཡིན་པས། དེས་ན་ཆོས་སྐུ་ལ་གཉིས་སུ་ཕྱེས་པའི་ ལྡན་གྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་གམ་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་

རྟོགས་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་བསྐྱེད་པའི་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ མེད་དུ་འདྲེས་པའི་ཆོས་སྐུ་དེ་ཉིད་སྐྱབས་གནས་མཐར་
ཆ་ནས་དེ་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་སུ་མི་བཞེད་ ཐུག་ཡིན་པ་གྲུབ་པའོ།། །།
པར་གྲུབ་བོ་སྙམ་ན། དེ་ནི་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་དུ་

རྒྱ་བོད་ཀུན་ལ་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས་ཤིང་། །བླ་ན་

སོང་བའི་རིག་པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད། ཀུན་མཁྱེན་གོ་ མེད་པའི་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་མཛོད། །ངེས་དོན་བླ་ན་

རམས་པས་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་སོགས་ མེད་པའི་དམ་ཆོས་འདིར། །འཆད་ཉན་བྱེད་པའི་སྐལ་
ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་གནས་སྐབས་ནས་དངོས་

འདི་ཨེ་མ་རྨད། །

པར་བཞེད། དེས་ན་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་ལུགས་

ཚོགས་ཀུན། །གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་ནས་རྒྱལ་བསྟན་ཡུན་

སུ་བསྟན་པའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ནི། ཆོས་སྐུ་ཡིན་
ལ་ཡང་། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་ནི་ཆོས་སྐུ་ཡིན་

གཞུང་འདི ར ་འཆད་ཉན་བསམ་སོ ག ས་དགེ ་

གནས་དང་། །དྲིན་ཆེན་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་འགྲོ་

པར་གྲུབ་པའོ། །དེས་ན་ཀུན་མཁྱེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་ བ་ཀུན། །བླ་མེ ད ་རྫོ ག ས་པའི ་ བྱང་ཆུབ་འཐོ བ ་ཕྱི ར ་
གཟུགས་སྐུ་གཉིས་པོ་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་སུ་

བསྔོ། །དགེའ།ོ །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །འཐོབ་པར་བྱ་བ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
ཀུན་བཟང་རྒྱལ་མཚན།

ཚོ ག ས ་ ག ཉི ས ་ཉ མ ས ་ ལེ ན ་ ཡེ ་ ན ས ་ མ ཐ ར ་ ཕྱི ན ་

ཤེས་དབྱེར་མེད་དྲི་མ་མཐའ་དག་གིས་དག་པར་ཐུགས་

མཁན། །ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཕྱུག་

ལས་ཆོས་སྐུ་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་སྐུར་སྣང་བ་

ཅིང་། །གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་སྤང་བླང་ཚུལ་འཛིན་

པའི། །ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་ཟས་གཙང་སྲས་པོར་འདུད། །

རྩོ མ ་དངོ ས ་བཤད་པ་ལ་ས་བཅད་གཉིས་

ཏེ། སྐུའི་རྣམ་གཞག་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེད་ལས་བཤད་
པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་གིས། སྐུ་གསུམ་

རིམ་ཅན་དུ་བྱུང་བ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ས་བཅུ་

སུ་ཆུད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་། སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུ་

འབྱུང་སྟེ། དེ་ཡང་གདུལ་བྱ་ཉེ་རིང་གི་མཐོང་ཚུལ་གྱི་བྱེ་
བྲག་ལས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་དང་། སྤྲུལ་པའི་སྐུ་

གཉིས་སུ་སྣང་བ་དེ་ལྟར་ན་སྐུ་གསུམ་མོ་ཞེས་གསུངས་
པའི་དགོངས་པ་ལ་བལྟས་ན། སྐུ་གསུམ་པོ་ཅིག་ཆར་དུ་

བྱུང་བ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་

རྒྱུན་མཐའ་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེས་ གྱུར་པ་སྐད་ཅིག་ཉིད་དུ་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱིས་གདུལ་
སྒྲིབ་པའི་བག་ཆགས་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་དེ་སྤངས་ཟིན་པའི་

བྱའི་དོན་མཛད་ཆོོག་པའི་ཕྱིར། མ་ཟད་རིགས་པ་ལ་ཡང་

གཉི ས ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི ་ ཆོ ས ་སྐུ་མངོ ན ་དུ་མཛད་

སྣང་གི་སྐུ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་གི་སྐུ་

དུ་མཛད་པར་འདོ ད ་པ་ཡི ན ་ལ། རང་ལུགས་ཀུན་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། གཙོ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་

བ་དང་། ཅིག་ཆར་དུ་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་གསལ་ཁ་དེ་ཙམ་

ཀྱིས་གོ་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བཤད་ན།

རྗེས་སུ། རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་དེའི་གནས་ལུགས་ དེ་མཐུན་ཆེ་བར་སྣང་ངོ། །སྐུ་གསུམ་དེ་གདུལ་བྱ་གཞན་
ནས། དེའི་རྗེས་སུ་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་གཞི་ནས་མངོན་ ཡིན་ཟེར་ན། དེ་དག་གི་ཐད་ལ་མཁས་པ་ཚོས་འདོད་
མཁྱེན་བླ་མའི་གཞུང་ལས་སྐུ་གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་བྱུང་
མ་མཐོང་ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་རིགས་

བླ་མའི་དགོངས་པ་འཐད་ཕྱོགས་སུ་བཟུང་ནས་རང་ཉིད་
དང་པོ ་ ཆོ ས ་སྐུ་ནི ་ སངས་རྒྱས་རང་སྣང་དང་

དྲུག་གི་དཀའ་གནད་ལས། ཆོས་སྐུ་ནི་དབྱིངས་དང་ཡེ་ གདུལ་བྱ་གཞན་སྣང་གི ་ སྐུ་ཡི ན ་མི ན ་གྱི ་ རྣམ་གཞག་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

མེད་དེ། དེ་ནི་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་སྐུ་ རང་སྣང་གི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་མ་
གཉིས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པས། དེ་

དག་ལས་སྐུ་དང་གསུང་གཉིས་གདུལ་བྱ་གཞན་སྣང་གི་

ཡིན་པར་འདོད་མཁན་ཡོད་ཀྱང་། དེ་ནི་རང་གཞུང་
དང་མི་མཐུན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་

སྐུ་དང་། ཐུགས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་སངས་རྒྱས་རང་ ན་མཐོང་བ་བརྫུན་པས་རྙེད་པའི་རྙེད་དོན་ཡིན་པས་མ་
སྣང་གི་སྐུར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་སྣང་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་

ཁྱབ་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་གཞུང་ལས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་

ཡ་གྱལ་དུ་གྱུར་པའི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡོད་དགོས་པ་

རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ཡི་དགོངས་པ་ནི་གདུལ་བྱ་

ནི་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས་སངས་རྒྱས་ས་ལ་ཟུང་འཇུག་གི་
དང་། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་གི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་

པ་ཡིན་པས་གདུལ་བྱ་ལ་བསྟན་པའི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་
དང་དོན་མི་གཅིག་གསུངས་པ་དང་། ཡང་སངས་རྒྱས་

ལ་སྣང་བ་ཡོད་མེད་རྩོད་པའི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་ལ་

སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པ་གདུལ་བྱ་ལ་བསྟན་པའི་ཡ་གྱལ་

མཚན་ཉིད་ལ་དེ་ལྟར་འཇོག་པ་དེ་དགོས་མེད་དུ་འགྱུར་
ལ་བསྟན་པའི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་མཐོང་བ་བརྫུན་པའི་
རྙེད་དོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དབུ་མའི་
གཞུང་ལས་བཤད་པའི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་སྤྱིའི་མཚན་
ཉིད་ནི། གནས་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སམ། ཡང་ན་

གྱི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་སྣང་བ་མེད་ཀྱང་། དབྱིངས་རིག་ པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་མཆོག་ལྟར་ན། ཤེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་
དབྱེར་མེད་ཀྱི་དོན་དམ་པ་སྣང་བའི་སྣང་བ་ཡོད་དགོས་

གྱུར་པ་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་གསུངས་པས་དེ་གཉིས་ཁས་

ཆོས་དབྱིངས་མི་སྣང་ན། ཆོས་དབྱིངས་སྣང་བའི་ཡེེ་ཤེས་

རང་སྣང་ལ་སངས་རྒྱས་སའི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་སྣང་

ཏེ། གཞན་དུ་ཆོས་དབྱིངས་གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ་
མཐར་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ ར ་མ་ཟད་མཚན་དང་དཔེ ་ བྱད་ལ་སོ ག ས་

པའི་གཟུགས་སྐུ་སྣང་བ་ཡང་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག་

བླང་ན་ཆོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སངས་རྒྱས་
བའི ་ ཚེ ་ གནས་ལུགས་མ་ཡི ན ་པའི ་ ཆོ ས ་ཉི ད ་དུ་སྣང་

བར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ལ་གནོད་
བྱེད་ཀྱི་ལུང་རིགས་མེད་པ་མ་ཟད། གཞུང་གོང་འོག་གི་

པས། གནད་ཀྱི་དོན་ནི། སངས་རྒྱས་རང་གི་གཟུགས་ དགོངས་པ་ལ་ཡང་མཐུན་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །
སྐུ་དང་། སངས་རྒྱས་སའི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ། མི་སློབ་

པའི་ལམ་རྣམས་དོན་གཅིག་ལ་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་ཉིད་
དུ་ཁས་ལེ ན་དགོ ས ་པའི ་ དོ ན ་ནོ ། །མཁས་པ་ཁ་ཅི ག ་

ཡང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་པོ་སངས་རྒྱས་མཚན་

ཉིད་པ་ཡིན་མིན་གྱི་དོན་ལ་ཅུང་ཟད་ཞུ་ན། སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་གཅོད་པ་ལས། གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་སུ་

གིས། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན་མཐོང་བ་བརྫུན་པའི་ མཐོང་། །གང་དག་ང་ལ་སྒྲར་ཤེས་པ། །ལོག་པའི་ལམ་
ཡུལ་ཡིན་པར་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ནས། སངས་རྒྱས་

དུ་ཞུགས་པ་ཡིན། །སྐྱེ་བོ་དེ་ཡིས་ང་མི་མཐོང་། །ཞེས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གསུངས་པ་དང་། དེའི་དོན་འགྲེལ་ཆེན་དུ། མཚན་དང་ པའི་དགོངས་པ་གཞིར་བཞག་ནས། རང་གི་གོ་ཚུལ་ལྟར་

དཔེ་བྱད་འབར་བ་རྣམ་པར་མཛེས་པའི་འཇིག་ཚོགས་ ཞུ་ན། སྐུ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་མཚན་ཉིད་པར་
ལ་སྐུར་མ་འཛིན་ཞེས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་བཀའ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་

ཡིན་གསུངས་པ་གཞི་ལ་བཟུང་ནས། མཁས་པ་ཁ་ཤས་

དུ་བྱས་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

སྐུ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པས་མཚན་ཉིད་པ་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་

ཀྱི ས ་སྒྲ་ཇི ་ བཞི ན ་དུ་གཟུགས་སྐུ་གཉི ས ་སངས་རྒྱས་

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོ་གདུལ་བྱ་དབང་བཙན་

རྩ་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བྱེད་ལས་

མཚན་ཉིད་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཀུན་མཁྱེན་

ནི། ཆོས་ཅན་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་

གནས་ལུགས་འཆད་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་

སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་

བླ་མས་ནི ་ཤེ ར ་ཕྱི ན ་གྱི ་ སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་རང་གི ་

དུ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དེའི་རང་བཞིན་

ཉིད་པ་ཆོས་སྐུ་གཅིག་པུ་ཡིན་ཏེ། ལོངས་སྤྲུལ་གཉིས་ ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་དེ་
ཀྱང་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་གཟུགས་སྐུ་

ལ་མི་འཇོག་པར་ཡེ ་ཤེ ས་ཕྱི ་ མ་གསུམ་ལ་འཇོག ་པའི ་

དག་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་

ཉིད་ལ་རྒྱུ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ལྡོག་པ་གཞན་སྣང་གི་བློས་

ཕྱིར་རོ། །གདུལ་བྱའི་ངོར་ཕྲིན་ལས་མཛད་ཚུལ་འཆད་ རྣམ་པར་གཞག་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ལ། རང་སྣང་ལ་ནི་མི་
པའི་ཚེ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་གཟུགས་

འདྲ་བའི་དབྱེ་བ་མེད་དེ། འཇུག་པ་ལས། ཇི་ལྟར་སྣོད་ཀྱི་

སྟེ། དེའི་ཚེ་གདུལ་བྱའི་བློ་ངོར་སྣང་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་

པ་ལྟར་རོ། །སྤྲོས་པས་ཆོག་གོ །རྩོམ་བྲིས་པ་དེར་གལ་

སྐུ་གཉིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་མཚན་ཉིད་པར་འཇོག་

དབྱེ་བས་མཁའ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དེ་ལྟར། །ཞེས་གསུངས་

འཆད་པའི་སྐབས་ཡིན་ཞིང་། གདུལ་བྱའི་ངོར་གཟུགས་ སྲི ད ་དགེ ་ བ་འདྲ་ཡོ ད ་ན་རང་སྐྱོ ན ་མཐོ ང ་བའི ་ རྒྱུར་
སྐུ་གཉིས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་སུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་གསུངས་
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འགྱུར་བར་ཤོག། །

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།
མགོན་པོ་རྒྱལ་མཚན།

དུ ས ་ ག སུ མ ་ རྒྱ ལ ་ ཀུ ན ་ མ ཁྱེ ན ་ བ རྩེ ་ ནུ ས ་ པ འི ་ སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་དང་དེ་གཉིས་

གཏེ ར ། །གཅི ག ་བསྡུས་འཁོ ར ་འདས་ཀུན་ལ་དབང་ པོ ་ མ་ཡི ན ་པའི ་ སངས་རྒྱས་དཀོ ན ་མཆོ ག ་འཇོ ག ་པ་
བསྒྱུར་ཞི ང ་། །འགྲོ ་ བའི ་ མགོ ན ་པོ ་ རྒྱལ་ཚབ་མི ་ ཕམ་

རྗེ། །གང་དེར་སྒོ་གསུམ་དྭངས་བས་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །

དང་གསུམ་བཤད་ཀྱི་ཡོད། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་

པོའ་ི ལུགས་ལ། གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མདུན་བསུས་ ངོས་འཛིན་སྐབས་དེ་ལ་སྐྱབས་གསུམ་རྣམ་པར་དབྱེ་

ཏེ། གང་ཞིག་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གིས་ རྒྱུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རེད། གནས་སྐབས་སྐྱབས་
བསྡུས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་མོས་པ་

གསུམ་དེའི་དངོས་བསྟན་གྱི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་

ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་གསུམ་ལ་རིམ་གྱིས་གཞུག་པའི་

མཆོག་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་གང་

རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་
དོན་དུ་བསྟན་པ་དེ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་མོས་པ་དེ་མངོན་

དུ་འགྱུར་དགོས་ན་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་

སྐྱབས་གནས་ལེགས་པ་ངོས་ཟིན་དགོས་སྟབས། འདིར་
གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་

ཇི་ལྟར་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ཞུ་ན། དེ་ཡང་རྗེ་བཙུན་
བྱམས་པ་མགོན་པོས་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སྟོན་པ་བསྟན་པ་

སློབ་དོན་གྱིས། །ཞེས་སོགས་ནས། སྐྱབས་གསུམ་རྣམ་

པར་བཞག་པ་ཡིན། །གསུངས་པ་ལྟར། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་
དཀོན་མཆོག་འདི་ལ་འཇུག་ཡུལ་གསུམ་ཡོད་དེ། གནས་

དང་། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་སངས་རྒྱས་དཀོན་
ཡང་མེད། རྒྱུ་མཚན་ཅི་འདྲ་ཞིག་རེད་ཟེར་ན། མཐར་
ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་ལ་སྐྱབས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་དབྱེ་
རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོ་དང་། ཀུན་
མཁྱེན་གོ་རམས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་

པ་རེ ད ། འོ་ ན་འདི འི ་ སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་དཀོ ན ་
མཆོག་དེ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་

གྲུབ། །ཅེས་སོགས་ནས། དོན་གཉིས་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་
ཉིད། །ཅེས་པ་ལྟར། འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་
ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་གམ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཆོས་སྐུ་ནི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ལ་འཇོག་པ་ལྟར་

ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་དབྱེར་མེད་པའི་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་སྐུ་

ཕྱེ་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཆགས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་

མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་དེ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་

མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། གོང་གསལ་བཞིན་སྐབས་སོ་སོར་

ནི། འདིའི་སྐབས་སུ་སྐྱབས་གསུམ་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་

དེ་འདིར་དངོས་བསྟན་གྱི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གི་
ཆེན་པོས། འོན་ཀྱང་གཟུགས་སྐུ་གདུལ་བྱ་ལ་སྐྱེ་འགག་

སྐབས་ཡིན་པས་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་ ཏུ་སྣང་བ་ཡོད་པའི་འདུས་བྱས་སོ། །རྫོགས་པའི་སངས་
མཆོག་བཤད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་སྟབས་ཁྱད་ རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་གདུལ་བྱ་ལ་སྐྱེ་འགག་ཏུ་སྣང་བ་
ཆོས་དྲུག་གམ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡིན་ན་མཐར་ཐུག་

མེད་པའི་འདུས་མ་བྱས་སོ། །

དེ་ལ་ཐུག་ཡོད། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་ཀྱང་སྦས་

འདུས་བྱས་སོ། །དབྱིག་གཉེན་གྱིས་ཆོས་སྐུ་ལ་འདུས་

པ་ཡིན་གྱི་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་

དོན་དེ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དག་པ་གཉིས་ལྡན་

གི་སྐྱབས་གནས་ཡིན་པ་འཇོག་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་

རྟོ ག ས་པའི ་ ཆ་ནས་རྒྱུ་རྐྱེ ན ་གྱི ས ་བསྐྱེ ད ་པའི ་

དོན་ཟབ་མོ་ལས། གནས་སྐབས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་བཞག་ བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི ་ ཆ་གཉི ས ་བཤད་པ་ཡང་
པོས། སྐབས་འདིའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ནི་རྐང་ གྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའམ་འདུས་མ་

གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཅེས་པས་གཟུགས་སྐུ་ལ་བརྗོད་ བྱས་ལ་འཇོག་པར་རོང་སྟོན་དང་གོ་རམས་པ་གཉིས་
དོ། །

གཞན་ཡང་འདིར་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

དང་ལྡན་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་གྱི་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་
ཞེས་བརྗོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡིན་ན་མཁྱེན་པ་

དང་བརྩེ་བ་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་དགོས་པས་
འདུས་མ་བྱས་སུ་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཆོས་

ཀྱང་འགོག་ལམ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། དགེ་འདུན་ཡང་
རིག་གྲོལ་གཉིས་ཡིན་ཞེས་བརྗོད་དགོས་པས་འགལ་བ་

ཆར་གྱི་དགོངས་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་

ཐུན་མོང་གི་སྐྱབས་གནས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་
དེ་ལས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གཉིས་ནི་མཐར་ཐུག་གི་
སྐྱབས་གནས་མིན་ཏེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སྤངས་

ཕྱིར་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཕྱིར། །ཞེས་པ་ནས། གཏན་གྱི་
སྐྱབས་མཆོག་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར། སྤངས་ཕྱིར་
ཞེས་པ་ནི་གདུལ་བྱའི་སེམས་རྒྱུད་ལ་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་

རྣམ་པར་སྣང་བའི་ལུང་གི་ཆོས་གསུང་རབ་ཡན་ལག་

ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་རོོ། །འདིར་ལྡན་པ་ཞེས་པའི་སྒྲའི་ བཅུ་གཉིས་པོ་ཆོས་ཅན། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་
དོན་རྟོགས་པ་གལ་ཆེའ།ོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཀུན་

མཁྱེན་གོ་རམས་པས་ཡུམ་དོན་རབ་གསལ་ལས། དག་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་གི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པའི་ཐབས་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཐོབ་ཟིན་ནས་ཆུ་བརྒལ་ཟིན་

གཉིས་ལྡན་གྱི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་པ་དང་། མཁྱེན་བརྩེ་ པའི་གཟིངས་ལྟར་སྤང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བསླུ་བའི་ཆོས་
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ཅན་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དོན་ནི། སློབ་པའི་ལམ་བདེན་ཆོས་

ཅན། དེ་མིན་ཏེ། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་འགོག་ལྡན་དང་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

དབྱེར་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པས་འདུས་བྱས་བསླུ་ ཚིག་བླ་དྭགས་ཏེ་ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་འདུས་མ་བྱས་
བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྩ་ཤེར་ལས། འདུས་

ཀྱི ་སྒྲའི ་དོན་དུ་མ་ཡོད ་པས་གཞུང་གི ་སྐབས་གང་དུ་

པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། བསླུ་བའི་དོན་ནི་རིགས་པ་དྲུག་

སྟེ་བཤད་དགོས་སོ། །

བྱས་ཐམས་ཅན་བསླུ་བའི་ཆོས། །དེས་ན་དེ་དག་རྫུན་
ཅུ་པའི་འགྲེལ་པར། འདུས་བྱས་ནི་ཐ་སྙད་ཀྱི་བློ་ལ་སྣང་
ཞིང་སྣང་བ་ལྟར་འགྱུར་ཞིང་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

བཤད་དོ། །མེད་ཕྱིར་ཞེས་པའི་དོན་ལ་སློབ་པའི་འགོག་

ཚུལ་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་འདུས་མ་བྱས་སོ་སོ་ཕྱེ་
སྐབས་འདིར་ནི་གདུལ་བྱ་ལ་སྐྱེ་འགག་ཏུ་སྣང་

བ་མེད་པའི་འདུས་མ་བྱས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། བརྒྱ་བྱིན་

བཞིན་དུ་ཐུབ་པ་ནི། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་འཇིག་མེད། །ཅེས་

བདེན་ཆོས་ཅན། དེ་མིན་ཏེ། ལམ་བདེན་དང་དབྱེར་ སོ། །འདི་ནི་ཁྱད་པར་བཞི་ལྡན་ཏེ། ཟབ་པའི་ཁྱད་པར་ནི་
མེད་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པས། རང་རྒྱུ་བར་ཆད་མེད་

འདུས་མ་བྱས་པའོ། །བདེ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་ཡིད་ཀྱི་རང་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

བའི་ཁྱད་པར་ནི་སྒྲིབ་གཉིས་ཞི་བའོ། །རྟག་པའི་ཁྱད་

ལམ་གྱི ་ ངོ ་ སྐལ་གྱི ་ དྲི ་ མ་མེ ད ་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ ་ བ་ཙམ་ བཞིན་གྱི་ལུས་དང་དེའི་རྒྱུ་བག་ཆགས་ལོག་པའོ། །བྲལ་
པའི་དོན་ལ། བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན། མཐར་

པར་ནི་སྒྲ་རྟོག་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དག་

ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་མིན་ཏེ། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱི་འཇིགས་ པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཆོས་སྐུ་ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་སྒྲ་དང་
པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འོན་ཀྱང་

རྟགས་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་རྟོགས་བྱ་མིན་ཏེ། རང་བྱུང་

ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དམ་པའི་དོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡི། །ཞེས་

པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གསེར་འོད་དམ་པའི་མདོ་

མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་ཚུལ། དེ་

སོགས་ནས། ཚོགས་ཀྱང་དེ་ཡི་མཐར་ཐུག་ཕྱིར། །ཞེས་

པ་ལྟར། དམ་པའི་དོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གནས་མཐར་

གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིིན་
ལས། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་སྐུ་རྣམ་པ་གསུམ་མངའ་སྟེ། གསུམ་གང་ཞེ་ན། སྤྲུལ་

ཐུག་ནི་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་གོ །ཀུན་ པའི་སྐུ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་དང་། ཆོས་ཀྱི་
མཁྱེན་རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ཆོས་དབྱིངས་ཆོས་

སྐུའོ། །ཞེས་སོགས་ནས། སྐུ་སྔ་མ་དེ་གཉིས་ནི་བཏགས་པ་

མར་སྐྱེ་བ་དང་མཐར་འགག་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་

གཞི་བྱེད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་ན་སྐྱབས་གནས་གསུམ་

ཅན། འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཏེ། ཐོག་ ཙམ་མོ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ནི་ཡང་དག་པ་སྟེ། སྐུ་དེ་གཉིས་ཀྱི་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོ། །མདོ་ལས། འཇམ་དཔལ་སྐྱེ་བ་

པོ་སངས་རྒྱས་གཅིག་ལ་ཚང་ཚུལ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། རྒྱུད་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བླ་མ་ལས། ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ཕྱིར། །ཚོགས་ཀྱང་དེ་

རྗེའི་བཀའ་ལུང་འདི་དག་ལས་ངེས་ཤེས་ཡང་དག་པར་

པས་སྦས་དོན་རབ་གསལ་ལས། འདི་དག་ནི་གནས་

རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི། རང་ཉིད་འཇིགས་པ་ཐམས་

ཡི་མཐར་ཐུག་ཕྱིར། །ཞེས་པ་ལྟར། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་

རྙེད་ནུས་སོ། །འོན་ཀྱང་མཁས་གྲུབ་རྗེས། ཐུབ་པ་སངས་

སྐབས་སྐྱབས་གསུམ་དུ་བཞག་པ་ཡིན་གྱི། མཐར་ཐུག་ ཅད་ཟད་ཅིང་། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མ་ཟད་པ་རྣམས་

གི་སྐྱབས་གནས་གསུམ་ནི་སངས་རྒྱས་གཅིག་ལ་གསུམ་ ལ། ཉེ་རིང་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་མངའ་བ། ཕན་པ་
ཆར་ཚང་བ་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་མཁྱེན་

དང་། གྲགས་པ་སོགས་ལ་མི་ལྟ་བར་དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

པ་རེད། གཞན་ཡང་མདོ་ལས། ཆོས་དང་སངས་རྒྱས་

ཞེས་གསུངས་འདུག རེ་ཞིག་མཇུག་རྫོགས་སོ། །རྣམ་དག་

འདུན་དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀྱི་མིང་། །ཞེས་དང་། རྡོ་རྗེ་

ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་འདིས། །རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་བྱ་བ་ཅི་

རོང་སྟོན་ཆེན་པོས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ སྐྱབས་མཛད་པས་ན་གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་ཡིན་ནོ་
དོན་གཅིག་སྟེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །དགེ་

བསླུ་མེད་རིན་ཆེན་རྣམ་གསུམ་ལ། །རྣམ་པར་དག་པས་

གཅོད་པ་ལས། གང་དག་ང་ལ་གཟུགས་སུ་མཐོང་། །གང་ མཆིས་ན། །རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་རུ་སྔོ། །སརྦ་
དག་ང་ལ་སྒྲར་ཤེེས་པ། །ལོག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་
ཡི། །སྐྱེ་བོ་དེ་ཡིས་ང་མི་མཐོང་། །ཞེས་ཞལ་གསུངས་རྡོ་

མངྒ་ལཾ། དགེའ།ོ །དགེའ།ོ །དགེའ།ོ །

“ཁྱིམ་ཚང་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་དང་མཚུངས་ཏེ། སྒེར་གཅོད་གཙོ་བདག་ཅིག་གི་དབང་སྒྱུར་འོག་སྡང་
སེམས་ཁོ་ན་འཆང་བའི་བྲན་གཡོག་ལས་བསམ་བློ་རང་ཚུགས་ཅན་གྱི་ཕུལ་བྱུང་མི་སྣ་འབྱུང་མི་སྲིད་
པ་བཞིན་དང། གཅིག་འཇགས་གཅིག་ལངས་ཀྱི་ཕྱིར་རྒོལ་སྣ་ཚོགས་ལས་ལྷིང་འཇགས་བདེ་ལ་རོལ་
བའི་གོ་སྐབས་ཤ ིག་མེད་ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །”
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ཧིར་པིར་ཐི་སི་ཕེན་སི། དབྱིན་ཇི། (1820.04.27-1903.12.08)

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་བཤད་པ།
ངག་དབང་མཁྱེན་རབ།

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་ཅིག་

པའི་ཕུང་པོའ ི་རྣམ་པར་གཞག་པ་གང་ཞེ་ན། སེམས་དང་

བྱེད་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། དམིགས་པ་རྣམ་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེ་དག་ལོགས་སུ་བརྗོད་

གླེང་བ་ལ། དང་པོ་སེམས་བཤད་པ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་
པར་རིག་པའོ། །ཞེས་དང་། མངོན་པ་མཛོད་ལས། རྣམ་
ཤེས་སོ་སོར་རྣམ་རིག་པ། །ཞེས་དང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་

ལས། ཡུལ་ལ་སོ་སོར་རྣམ་རིག་པ། །རྣམ་ཤེས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས། ཡུལ་

ཡིད་གང་ཡིན་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པའང་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
པའི་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དོན་གྱི་ངོ་

བོ་ཙམ་འཛིན་པའི་ཆ་ནས་སེམས་དང་། རང་གི་འཁོར་
སེམས་བྱུང་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་གཙོ་སེམས་དང་། རང་ཡུལ་

ཤེེས་པར་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་ཡིད་དང་། རང་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་

དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་ཞིང་ཁྱད་པར་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་པའི་ཆ་ནས་རྣམ་
གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་གཞག་དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ་

ཤེས་སུ་བཞག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དོན་མཐོང་རྣམ་པར་ཤེས། །ཞེས་དང་། ཚད་མ་རིགས་

དང་། དབྱེ་བ་དང་། ཁམས་དང་སའི་ཁྱད་པར་དང་། རྣམ་

བྱུང་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་

དོན་དང་བཅས་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི། སེམས་དང་མཚུངས་

གཙོ་བོ་སེམས་དང་། ཞེས་དང་། དབུ་མཐའ་ལས། དེ་ལ་
རྒྱན་ལས། སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། རང་གི་འཁོར་སེམས་

གཉིས་པ་སེམས་བྱུང་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་

ཤེས་གང་གི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བ་དང་། སེམས་བྱུང་གི་སྒྲ་

པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་པའི་ པ་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །ལྔ་གང་ཞེ ་
རིག་པ་སེམས་དང་། ཡུལ་དེ་ལ་དམིགས་པ་གཞིར་བྱས་

ན། སེམས་སེམས་བྱུང་རྟེན་གཅིག་ལ་བརྟེན་པས་རྟེན་

པའི་རིག་པ་ཞིག་ལ་སེམས་བྱུང་ངོ་། །

པ་མཚུངས་པ་དང་། ཡུལ་དེ་འཛིན་སྟངས་གཅིག་པ་

ནས་ཁྱད་པར་སོགས་ལྡོག་པ་གཞན་གྱི་སྒོ་ནས་འཇུག་
སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་

དོན་གཅིག་སྟེ། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་

མཚུངས་པ་དང་། ཡུལ་གཅིག་ལ་དམིགས་པས་དམིགས་

ཅན་ཡི ན ་པས་རྣམ་པ་མཚུངས་པ་དང་། སྐྱེ ་ གནས་

འཇིག་གསུམ་དུས་གཅིག་ལ་བྱེད་པས་དུས་མཚུངས་པ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དང་། རྣམ་ཤེས་རྫས་རེ་རེ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། སེམས་བྱུང་ དུ་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། །རྫས་གཅིག་པ་ལྟར་ན། དང་
ཚོ ར ་བ་ལ་སོ ག ས་པའང་རྫས་རེ ་ རེ ་ བ་ཡི ན ་པས་རྫས་

པོ་བཞི་གཅིག་པ་ལ་འཆད་པ་ལྟར་འདིའང་གཅིག་པ་

མཚུངས་པ་སྟེ། འདི་ནི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྫས་ཐ་དད་ ལ་འཆད་དེ་འཆད་ཚུལ་འགལ་བ་མེད་པའོ། །

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ནི། མངོན་པ་གོང་མར་སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་གསུངས་པ་ལས་འདིར་གྲངས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྡུ་
བའི་ཚུལ་བཤད་ན། རྫས་ཡོད་དང་བཏགས་ཡོད་སོགས་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ལས་གསལ།

སེམས་
བྱུང།
༥༡

རྫས་

ཡོད།
༤༦

ངེས་པའི་
སྡེ་ཚན་

ལས། ༣༨

སེམས་ཀྱི་ས་མང་བ། ༡༠

ཚོར། སེམས་པ། འདུ་ཤེས། འདུན་པ། རེག་པ། བློ་གྲོས། དྲན། ཡིད་
བྱེད། མོས། ཏིང་འཛིན།

ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའ་ི ས་
མང་བ། ༦
མི་དགེ་བའི་ས་མང་བ། ༢

རྨོངས། བག་མེད། ལེ་ལོ། མ་དད་པ། རྨུགས་པ། རྒོད།

དགེ་བའི་ས་མང་བ། ༡༠

ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་
མང་བ། ༨

མ་ངེས་པའི་སྡེ་ཚན་ལས། ༨

བཏགས་ཡོད།་ ༥

དད། བག་ཡོད། ཤིན་སྦྱངས། བཏང་སྙོམས། ངོ་ཚ་ཤེས། ཁྲེལ་ཡོད། ཆགས་
མེད། སྡང་མེད། རྣམ་མི་འཚེ། བརྩོན་འགྲུས།
ཁྲེལ་མེད། ངོ་ཚ་མེད།

ཁྲོ་བ། འཁོན་འཛིན། གཡོ། ཕྲག་དོག འཚིག འཆབ། སེར་སྣ། རྒྱུ། རྒྱགས། རྣམ་
འཚེ།
རྟོག དཔྱོད། འགྱོད། གཉིད། ཁོང་ཁྲོ། ཆགས་པ། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ།

གཏི་མུག་མེད་པ། ལྟ་བ། ཤེས་བཞིན་མིན་པ། བརྗེད་ངེས། རྣམ་གཡེང།

གསུམ་པ་ཁམས་དང་སའི་ཁྱད་པར་ནི།སེམས་བྱུང་རྫས་ཡོད་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ཁམས་གསུམ་ས་དགུས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་ནི།

ཁམས་གསུམ་

སེམས་ཀྱི་ས་མང། ༡༠

ཚོར། སེམས་པ། འདུ་ཤེས། འདུན་པ། རེག་པ། བློ་གྲོས། དྲན། ཡིད་
བྱེད། མོས། ཏིང་འཛིན།

ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའ ི་ས་མང། ༦

རྨོངས། བག་མེད། ལེ་ལོ། མ་དད་པ། རྨུགས་པ། རྒོད།

དགེ་བའི་ས་མང། ༡༠

སེམས་བྱུང་ ས་དགུ་ཆ། ༣༠ ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ། ༡
རྫས་ཡོད།
༤༦
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འདོད་ཁམས་
ཁོ་ན།
༡༢

འདོད་དང་
བསམ་གཏན་
དང་པོ། ༤

མ་ངེས་པའི་ས་མང། ༣
མི་དགེ་བའི་ས་མང། ༢

ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ། ༧
མ་ངེས་པའི་ས་མང། ༣

ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ། ༢
མ་ངེས་པའི་ས་མང། ༢

དད། བག་ཡོད། ཤིན་སྦྱངས། བཏང་སྙོམས། ངོ་ཚ་ཤེས། ཁྲེལ་ཡོད། ཆགས་
མེད། སྡང་མེད། རྣམ་མི་འཚེ། བརྩོན་འགྲུས།
རྒྱགས།

ཆགས། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ།
ཁྲེལ་མེད། ངོ་ཚ་མེད།

ཁྲོ་བ། འཁོན་འཛིན། ཕྲག་དོག འཚིག འཆབ། སེར་སྣ། རྣམ་འཚེ།
འགྱོད། གཉིད། ཁོང་ཁྲོ།
གཡོ། སྒྱུ།

རྟོག དཔྱོད།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

བཞི་པ་རྣམ་ཤེས་གང་གི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བ་ནི། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་འདོད་པའི་ལུགས་ལྟར་ན།

སེམས་བྱུང་རྫས་ཡོད། ༤༦

རྣམ་ཤ ེས་དྲུག་ཀའི་འཁོར་དུ་ཅི་
རིགས་པར་འབྱུང་བ། ༣༢

སེམས་ཀྱི་ས་མང་བ། ༡༠

ཚོར་བ་ནས་ཏིང་འཛིན་བར་བཅུའོ། །

ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའ ི་ས་མང། ༦

རྨོངས་པ་ནས་རྒོད་བར་དྲུག་གོ །

དགེ་བའི་ས་མང་བ། ༡༠
མི་དགེ་བའི་ས་མང། ༢

མ་ངེས་པའི་ས་མང། ༤

ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་མང། ༡༠
ཡིད་ཤ ེས་ཁོ་ནའི་འཁོར་དུ་འབྱུང་
མ་ངེས་པའི་ས་མང། ༤
བ། ༡༤

དད་པ་ནས་བརྩོན་འགྲུས་བར་བཅུའོ། །
ཁྲེལ་མེད། ངོ་ཚ་མེད།

རྟོག དཔྱོད། ཆགས། ཁོང་ཁྲོ།

ཁྲོ་བ་ནས་རྣམ་འཚེ་བར་བཅུའོ། །
འགྱོད། གཉིད། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ།

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་འདོད་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། དེའང་གཙོ་བོ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན།
རྣམ་ཤེས་

སེམས་

བརྒྱད།

ཡོད།

ཚོགས་

དང་པོ་ལྔ་པོ།

ཡིད་ཤེས།

ཉོན་ཡིད།

ཀུན་གཞི།

རྒྱ་ནག་བླ་མ་ཐང་

བྱུང་དུ་

༣༤

༥༡

༡༨

༥

ཟ ན ་ ཙ ང ་ གི ས ་

མཛད་པའི ་ རྣམ་

སེམས་བྱུང།

ཤེ ས ་ ཚོ ག ས ་
བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིམས་
ལུགས་ལས།

ཀུན་

འགྲོ། ༥

ཡུལ་

ངེས། ༥

ཀུན་འགྲོ། ཡུལ་ངེས།
༥

ཀུན་འགྲོ།
༥

ཀུན་འགྲོ།
༥

༥

ཡུལ་ངེས།
༡

(ཤེས་རབ།)

དགེ་བ།
༡༡

དགེ་བ།
༡༡

རྩ་ཉོན། ༣

ཉེ་ཉོན་

(ཆགས། སྡང། མ་

༦

རྩ་ཉོན། ༤

(འདོད་ཆགས། མ་
རིག འཇིག་ལྟ། ང་
རྒྱལ།)

ངེ ས ་ ད གེ ་ བ ཅུ ་

ཉེ་ཉོན་

གཅིག །

འ བྲི ང ་ ག ཉི ས ་

འབྲིང། ༢ ཆེན་པོ། ༨

རིག)

རྩ་ཉོན།

ཀུ ན ་ འ གྲོ ་ ཡུ ལ ་

ཉེ་ཉོན་

ཆུང་ངུ་
༡༠

ཉེ་ཉོན་

ཆེ ་ བ རྒྱ ད ་ དུ ག ་
གསུམ་པོ། །

ཉེ་ཉོན་

མ་ངེས། དེ ་ མ ཚུ ང ས ་

ཉེ་ཉོན་

ཆེ ་ བ རྒྱ ད ་ ཀུ ན ་

འབྲིང། ༢ ཆེན་པོ། ༨
ཆེན་པོ།
༨

༤

སེ མ ས ་ བྱུ ང ་ ང ་
གཅིག་གོ །

འ གྲོ ་ཤེ ས ་ ཁོ ་

ན།།ཆགས་
རྨོ ང ས ་ འ ཇི ག ་

ཁེ ང ས་རྗེ ས ་འགྲོ ་
བ། །

ཉིད་ནི་མ་སྒྲིབ་
ཀུན་འགྲོ་ལྔ། །

ལྔ་པ་སེམས་བྱུང་གི་སྒྲ་དོན་ནི། སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་འབྱུང་བས་ན་སེམས་ལས་བྱུང་བའོ། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་རྟོགས་ངོས་བཟུང་བ་ངེས་ཤེས་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་ཕུར་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །

སྟག་ཕྲུག་རྒྱལ་མཚན་དར་རྒྱས།

མེད་ལ་ཡོད་དང་ཡོད་ལ་མེད་ཅེས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་ལ་རྒོལ་བྱེད་ཅིང། །

བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཤད་པའི་མཐའ་མར་ངས་ནི་ཅི་ཡང་མ་བཤད་ཅེས། །

རིག་རིག་བལྟས་བལྟས་རྫུན་ཆེན་བཤད་ཀྱང་རྒོལ་དུ་མེད་པ་ཟས་གཙང་སྲས། །
ཁྱོད་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཕ་མཐའ་ཡས་ལས་ཆ་ཙམ་བདག་ལ་གནང་བར་མཛོད། །

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་དབུ་མ་ངེས་དོན་རབ་གསལ་

འདིའི་སྤང་བྱའི་གཟུང་རྟོག་ནི་གང། མི་སྤོང་བའི་འཛིན་

བགྲོ ད ་བྱ་ཐེ ག ་པའི ་ སྒོ ་ ནས་དབུ་མ་ལ་དབྱེ ་ ན། ཉན་

དང། འཛིན་རྟོག་བཤད་པ་དང། གནད་ཀྱི་དོན་བསྟན་

ལས། བཤད་བྱའི ་ དབུ་མ་གཏན་ལ་འབེ བ ས་སྐབས་
ཐོས། རང་རྒྱལ། བྱང་སེམས་ཀྱི་དབུ་མ་གསུམ་བཤད་
པ་ལས་འཕྲོས་ནས་རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་རྟོགས་སྐོར་ནས་

རྟོག་ནི་གང་ཞེ་ན། དེ་བཤད་པ་ལ། གཟུང་རྟོག་བཤད་པ་

པས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། གཟུང་རྟོག་སྤྱིར་

བཤད་པ་དང། བྱེ་བྲག་རང་རྒྱལ་གྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་

དཔྱད་དོན་ཅུང་ཟད་ཅིག་འགོད་པ་ལ། དབུ་མ་འཇུག་ གཟུང་རྟོག་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐབས་དང་པོ་
པར། ཉན་ཐོས་སངས་རྒྱས་འབྲིང་རྣམས་ཞེས་པའི་སངས་
རྒྱས་འབྲིང་པོ་དེ་འབྲིང་པོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་

ལས། རྣམ་རྟོག་བཞི་པོ་ལྡན་རྟེན་པ། །ཞེས་པ་དང་དེའི་
དབྱེ་བ་ལ། གཞི་དང་དེ་ཡི་གཉེན་པོ་ཡི། །གཟུང་བར་

ཐུག་སྙམ་ན། དེ་ནི་ཡུམ་གྱི་སྦས་དོན་མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ རྟོག་པ་རྣམ་པ་གཉིས། །རྨོངས་དང་ཕུང་སོགས་བྱེ་བྲག་
རིམ་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་མངོན་རྟོགས་ གིས། །དེ་ནི་སོ་སོར་རྣམ་པ་དགུ། །ཞེས་གཟུང་རྟོག་ལ་མ་
རྒྱན་གྱི་ལམ་ཤེས་ཀྱི་སྐབས་སུ། གཟུང་དོན་རྟོག་པ་སྤོང་

རིག་པ། ཕུང་པོ། མིང་གཟུགས། མཐའ་གཉིས། མི་ཤེས་

རུ་ལྟ་བུའི་ལམ། །ཞེས་རང་རྒྱལ་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དེ་ཉན་

རྣམ་དག་སྐྱེ ད ་བྱེ ད ་དང་བཅས་ལ་གཟུང་བར་རྣམ་

ཕྱིར་དང། །འཛིན་པ་མི་སྤོང་ཕྱིར་དང་ནི། །རྟེན་གྱི་བསེེ་
ཐོས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་བྱང་སེམས་ལས་

དམན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ཉིད་དོ། །འོ་ན་སྐབས་
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པ། འཕགས་ལམ་ལ་མི་གནས་པ། དམིགས་པ། བདག

པར་རྟོ ག ་པའི ་ ཀུན་ནས་ཉོ ན ་མོ ང ས་པའི ་ གཟུང་རྟོ ག ་
དགུ། རྣམ་བྱང་གི་ཕུང་པོ། རྣམ་བྱང་གི་སྐྱེ་བའི་སྒོ། རྣམ་

བྱང་གི་རིགས། རྣམ་བྱང་གི་སྐྱེ་བ། སྟོང་ཉིད་རྟོགས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

དེའི་སྟེང་དུ་སྐབས་ལྔ་པར། མདོར་བསྡུས་རྒྱས་

པའི་རིགས། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན། མཐོང་ལམ། སྒོམ་

དང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས། །ཞེས་པ་ནས། ཇི་བཞིན་དོན་མིན་

པའི་རྣམ་བྱང་གཟུང་རྟོག་དགུ་སྟེ་སྐབས་དང་པོར་བཤད་

བརྒྱད་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང། སྟོན་པས་ཆོས་མདོར་

ལམ། མི་སློབ་ལམ་བཅས་ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་
པའི་གཟུང་རྟོག་བཅོ་བརྒྱད། སྐབས་ལྔ་པར། འཇུག་པ་

དང་ནི་ལྡོག་པ་ལ། །གཟུང་བའི་རྣམ་རྟོག་སོ་སོར་དེ། །དགུ་
ཡི་བདག་ཉིད། ཅེས་བྱང་སེམས་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་
འཇུག་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་རིགས་ངེས་པ་ལ་འཇུག་

པ། མཐོང་ལམ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ། སྒོམ་ལམ་ཡང་

དག་པར་འགྲུབ་པ། སྤང་བྱ་དང་གཉེན་པོ་འདོར་ལེན་

བྱེད་པ། རང་གིས་མཁྱེན་གསུམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཐོབ་པ། དེ་

རྣམ་རྟོག་པ། །ཞེས་པའི་བར་སྒོམ་སྤང་གཟུང་རྟོག་བཅོ་

བསྡུས་སུ་གསུངས་པ། རྒྱས་པར་གསུངས་པ། གཉིས་ཀར་

གསུངས་པ་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་བྱའི་གཟུང་བར་རྟོག་

པ་གསུམ། འདས་པ་སྦྱོར་ལམ། ད་ལྟ་བ་མཐོང་ལམ། མ་
འོངས་པ་སྒོམ་ལམ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་དོན་དམ་པར་

མེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་གཟུང་བར་རྟོག་པ་གསུམ། སྦྱོར་
མཐོང་སྒོམ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་གཟུང་བར་
རྟོག་པ་གསུམ་སྟེ་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་བརྟེན་པའི་འཇུག་པ་

ཡི་བྱེད་པ་ཉན་རང་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་བསམ་པ་ཐག་བསྲིང་ གཟུང་རྟོག་དགུ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མི་སྐྱེ་བ། སྙིང་པོ་
བ། འབྲས་བུ་མྱང་འདས་གསུམ་ལ་འགོད་པ། སེམས་ཅན་ ཆོས་སྐུ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཡིད་ལ་
གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་བཅས་ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་

བྱེད་པ། རང་རྒྱལ་གྱི་ཐེག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ། རྫོགས་པའི་

རུང་དུ་ལྷུང་བའི་རྟོགས་པ་དམན་པ། ཡོངས་འཛིན་མེད་

པ། མི་རྟག་ལ་སོགས་སུ་མི་སྒོམ་པ། སྒོམ་མི་སྒོམ་ལས་

རྟོག་པའི་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་དགུ་དང། སྲིད་ཞི་གང་
པ། ལམ་གྱི་རྣམ་པ་མ་ཚང་བ། གཞན་གྱིས་རྐྱེན་གྱིས་བྱང་

ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་ཆེན་པོ་གསུམ་ལས་ལོག་
པ། ལམ་གྱི་བྱེད་པ་ཉི་ཚེ་བ། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ལམ་སྣ་
ཚོགས་པ། རང་དོན་དུ་མཉམ་བཞག་ལ་གནས་པ་དང་

བྱང་ཆུབ་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ། མི་རྟག་ལ་སོགས་སུ་སྒོམ་
ལྡོག་པ་སྤྲོས་བྲལ། གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་དོན་

མིན་པ་བཅས་ལ་དམིགས་པ་གཉེན་པོ་ཙམ་ལ་རྟེན་པའི་

ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་དགུ་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད། དེ་ལྟར་སྐབས་
དང་པོ་དང་ལྔ་པ་ནས་བསྟན་པའི་མཐོང་སྒོམ་ལམ་གྱི་

གཞན་དོན་དུ་ཞིང་གཞན་དུ་འགྲོ་བ། དམན་པའི་མྱང་ སྤང་བྱའི་གཟུང་རྟོག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་ཡོད་དོ། །
འདས་ཐོབ་རྗེས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲོ་དགོས་པ་བཅས་ལ་

གཉི ས ་པ་རང་རྒྱལ་གྱི ་ སྤང་བྱར་གྱུར་པའི ་

གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་དགུ་

གཟུང་རྟོག་ངོས་བཟུང་བ་ནི། འོ་ན་གཞུང་ལས། གཟུང་

དང་བཅས་ཏེ་མཐོང་སྤང་གཟུང་རྟོག་སོ་དྲུག

རྟོག་སྤོང་བ་རང་རྒྱལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་བཤད་པས་གཟུང་

སྟེ་སྐབས་ལྔ་པ་ནས་བསྟན་པའི་གཟུང་རྟོག་བཅོ་བརྒྱད་

དོན་རྟོག་པ་སྤོང་ཕྱིར་དང། །ཞེས་རང་རྒྱལ་གྱིས་གཟུང་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

རྟོག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་དག་མ་ལུས་པ་རང་རྒྱལ་

གྱིས་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་གཟུང་རྟོག་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། མ་

སྟེ་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་མཐོང་སྤང་ཤེས་
སྒྲིབ་གཟུང་རྟོག་སོ་གཉིས་པོ་ལས་གཞི་ཡི་རྟེན་ཅན་གྱི་

ཡིན་ཏེ། ཀུན་ཉོན་གཟུང་རྟོག་དགུ་ཡི་མཐའ་མ་རྣམ་དག་ གཟུང་རྟོག་རྣམ་དག་སྐྱེད་བྱེད་ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་

སྐྱེད་བྱེད་ལ་གཟུང་བར་རྟོག་པ་དང། རྣམ་བྱང་གཟུང་ རྟོག་པ་ཕུད་པའི་གཟུང་རྟོག་བརྒྱད། གཉེན་པོའ་ི རྟེན་
རྟོག་དགུ་ཡི་ལྔ་པ་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་དོན་ལ་གཟུང་

ཅན་གྱི་སྟོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་དོན་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

བར་རྟོག་པ་དང། དྲུག་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ལ་ པའི་རིགས་ལ་གཟུང་བར་རྣམ་པར་རྟོག་པ་གཉིས་ཕུད་

གཟུང་བར་རྟོ ག ་པ་གཉི ས ། སྐབས་ལྔ་པའི ་ འཇུག་པ་ པའི ་ གཟུང་རྟོ ག ་བདུན་དེ ་ཤེ ས ་སྒྲི བ ་གཟུང་རྟོ ག ་བཅོ ་
གཟུང་རྟོ ག ་དགུ་པོ ་ སྐབས་དང་པོ འ་ི རྣམ་བྱང་གཟུང་

ལྔ་སྤོ ང ་བར་བྱེ ད ་ཅི ང ་དེ ་ དང་དེ འི ་ ཡུལ་ཡང་བདེ ན ་

དགུ། སྐབས་ལྔ་པའི་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་དགུ་པོ་སྐབས་

གཉིས་རྟོགས་པ་དང་ཤེས་སྒྲིབ་ཕྱེད་སྤོང་བ། རྣམ་པར་

རྟོག་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་ཡིན་པས་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་

དང་པོའ་ི ཀུན་ཉོན་གཟུང་རྟོག་དགུ་པ་རྣམ་དག་སྐྱེད་

བྱེད་ལ་གཟུང་བར་རྟོག་པ་ཡིན་པས་ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་

དགུ། བྱང་སེམས་ཀྱི་སྒོམ་སྤང་གཟུང་རྟོག་བཅོ་བརྒྱད་
དེ། གཟུང་རྟོག་སུམ་ཅུ་སོ་དགུ་པོ་འདི་དག་ནི་རང་རྒྱལ་

གྱི་སྤང་བྱ་མ་ཡིན་ཞིང། ལྷག་མ་གཟུང་རྟོག་བཅོ་ལྔ་པོ་

དེ་དག་རང་རྒྱལ་གྱིས་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་གཟུང་རྟོག་
ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་སྐབས་དང་པོའ་ི གཞི་ཡི་རྟེན་ཅན་
ལ་ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་དང་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་ལ་དོར་
བྱའི་གཟུང་བར་མངོན་པར་རྟོག་པ་དགུ་དང། གཉེན་

པོའ ི་རྟེན་ཅན་ལ་ཐེག་དམན་གྱི་རྣམ་བྱང་དང་ཐེག་ཆེན་
གྱི་རྣམ་བྱང་ལ་བླང་བྱའི་གཟུང་བར་མངོན་པར་རྟོག་པ་

མེད་དུ་རྟོགས་པས་རང་རྒྱལ་གྱིས་བདག་མེད་ཕྱེད་དང་
ཐར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་གིས་ལྷག་པ་རིམ་པ་གཅིག་

གིས་བསྟན་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་
ལེགས་པར་གྲུབ་པས། སྐབས་གཉིས་པར། གཟུང་དོན་
རྟོག་པ་སྤོང་ཕྱིར་དང། །ཞེས་པའི་དོན་ལེགས་པར་གྲུབ་

ཅིང། ཉན་ཐོས་ཀྱིས་དེ་དག་མི་སྤོང་བས་ཉན་ཐོས་ལམ་

ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་ཡང་ལེགས་
པར་འཐད་དོ། །འོན་ཀྱང་གཟུང་རྟོག་ཡིན་ན་རང་རྒྱལ་
གྱིས་སྤོང་བས་མ་ཁྱབ་པ་ནི་བྱང་སེམས་མཐོང་སྒོམ་ལམ་

གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྤང་བྱར་གྱུར་པའི་གཟུང་རྟོག་
སོ་དགུ་ཡོད་པས་གྲུབ་བོ། །གཟུང་རྟོག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་འཛིན་རྟོག་བཤད་པ་ལ། འཛིན་རྟོག་

དགུ། སྐབས་ལྔ་པའི་འཇུག་པ་གཟུང་རྟོག་ལ་ཐེག་ཆེན་

སྤྱིར་བཤད་པ་དང། བྱེ་བྲག་རང་རྒྱལ་གྱིས་མི་སྤོང་བའི་

དགུ་དང། ལྡོག་པ་གཟུང་རྟོག་ལ་ཐེག་དམན་གྱི་རྣམ་

པོར། རྫས་དང་བརྟགས་པའི་རྟེན་ཅན་གྱིས། །འཛིན་

གྱི་རྣམ་བྱང་ལ་བླང་བྱའི་གཟུང་བར་མངོན་པར་རྟོག་པ་

བྱང་ལ་ལྡོག་བྱའི་གཟུང་བར་མངོན་པར་རྟོག་པ་དགུ་
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འཛིན་རྟོག་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐབས་དང་
པའང་རྣམ་པ་གཉི ས ་སུ་འདོ ད ། །ཅེ ས ་མདོ ར ་བསྟན་

ཏེ། རང་དབང་བདག་སོགས་ངོ་བོ་དང་། །ཞེས་གང་

ཟག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྫས་འཛིན་རྟོག་པ་ལ། རང་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པོ་ལྡན་དང་མི་ལྡན་དང་། །གནས་དང་རིགས་ནི་འཛིན་

པ་དང་། །དོན་དུ་གཉེར་དང་རྒྱུ་མེད་དང་། །ཕྱིར་རྒོལ་

དབང་ཅན་གྱི་བདག གཅིག་པུའི་བདག རྒྱུའི་བདག ལྟ་ བ་ནི་དམིགས་པ་ལ། །འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གཞན་ཡིན་
བ་པོའ་ི བདག ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་རྟེན་གྱི་བདག

ནོ། །ཞེས་པ་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་མཐོང་སྤང་

གྱི་རྟེན་གྱི་བདག སྒོམ་ལམ་གྱི་རྟེན་གྱི་བདག མི་སློབ་

བཏགས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་། །ཆོས་བཏགས་པ་དང་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྟེན་གྱི་བདག མཐོང་ལམ་
ལམ་གྱི་རྟེན་གྱི་བདག་བཅས་ལ་དམིགས་ནས་ལོངས་

སྤྱོད་པ་པོར་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་རྫས་འཛིན་

རྟོག་པ་དགུ་དང། ཕུང་སོགས་བརྟེན་ལས་དེ་བཞིན་

དུ་གྱུར་པའི་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དགུ། སེམས་ཅན་

སྟོ ང ་མི ན ་ཉི ད ། །ཆགས་དང་རབ་འབྱེ ད ་བདག་ཉི ད ་
དང་། །དངོས་པོར་བྱེད་དང་ཐེག་གསུམ་དང་། །ཡོན་

ནི་དག་པ་མ་ཡིན་དང་། །སྤྱོད་པ་རྣམ་པར་འཁྲུག་པ་

ནོ། །ཞེས་ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བཏགས་འཛིན་རྟོག་ ལ། །འཛིན་པར་བྱེད་པ་དང་པོར་ཏེ། །ཤེས་པར་བྱ་བ་
པ་ལ། ཕུང་པོ། སྐྱེ་མཆེད། ཁམས། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་

བསྒྲགས་པ་ཡིན། །ཞེས་སྒོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་

ལམ། མི་སློབ་ལམ་བཅས་ལ་དམིགས་ནས་འཛིན་པ་པོར་

པའི་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དགུ། བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་

འབྱུང་བ། རྣམ་བྱང། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། ཁྱད་པར་གྱི་
བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བཏགས་འཛིན་

རྟོག་པ་དགུ་སྟེ་སྐབས་དང་པོ་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་
འཛིན་རྟོག་བཅོ་བརྒྱད།

གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་བཏགས་པ་ལ་བརྟེན་
ཀུན་མཁྱེན་ནི། །གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །ཞི་

ལམ་དེ་བཞིན་ཉིད་སོགས་དང་། །མཚུངས་པར་ལྡན་

དང་མི ་ ལྡན་དང་། །མི ་ མཉམ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོ ག ས་

སྐབས་ལྔ་པར། འཛི ན ་པ་དང་ནི ་ འདོ ར ་བ་ དང་། །ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་། །གཉིས་

དང། །ཡིད་ལ་བྱེད་དང་ཁམས་རྣམས་ནི། །གསུམ་པོ་

སུ་མེད་དང་ཀུན་རྨོངས་ལ། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐ་མར་

པ་དང། །ཆོས་ཀྱི་དངོས་པོ་བརྟགས་པ་དང། །ཆགས་

བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དགུ་སྟེ་སྐབས་ལྔ་པར་དངོས་སུ་

དག་དང་ཉེ་འབྲེལ་དང། །གནས་དང་མངོན་པར་ཞེན་

བཞེ ད ། །ཅེ ས ་བཏགས་པའི ་ རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེ ན ་པའི ་

པ་དང་ནི་གཉེན་པོ་དང། །ཇི་ལྟར་འདོད་བཞིན་འགྲོ་ བསྟན་པའི་འཛིན་རྟོག་སོ་དྲུག་ཡོད་དོ། །
ཉམས་ལ། །འཛིན་པ་དང་པོར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་སྟེ་

སྐབས་དང་པོ ར ་གང་ཟག་གི ་ དབང་དུ་བྱས་

ཆོས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྫས་འཛིན་རྟོག་པ་དགུ། ཆེད་

པའི་རྫས་འཛིན་རྟོག་པར་རྒྱས་བཤད་བྱུང་ལ་བཏགས་

འཛིན་དང་། །འགག་དང་བཅས་པའི་སྐྱེ་བ་དང་། །དངོས་

པར་རྒྱས་བཤད་འབྱུང་བ་དང་དོ ན ་གཅི ག ་པས་ཡི ན ་

བཞིན་ངེས་པར་མི་འབྱུང་དང་། །ལམ་ལ་ལམ་མིན་ངེས་

འཛིན་རྟོག་པར་རྒྱས་བཤད་མི་འབྱུང་བ་ནི་སྐབས་ལྔ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཞིང། སྐབས་ལྔ་པར་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་
བཏགས་འཛིན་རྟོག་པར་རྒྱས་བཤད་བྱུང་ལ་རྫས་འཛིན་

བོ་ཤེས་སྒྲིབ་སྤོང་བའི་ཚད་ཀྱི་སྟེང་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་

འདུག་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རྒྱན་ལས། ཉོན་མོངས་

རྟོག་པར་རྒྱས་བཤད་མི་འབྱུང་བ་ཡང་སྐབས་དང་པོར་ ཤེ ས ་བྱ་ལམ་གསུམ་གྱི ། །ཉམས་ཕྱི ར ་སློ བ ་མ་བསེ ་ རུ་
བཤད་ཟིན་པ་དང་དོན་གཅིག་པས་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་
སྐབས་དང་པོ ར ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ དབང་དུ་བྱས་པའི ་ བཏགས་

དང་། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་དག་པ་སྟེ། །སངས་རྒྱས་རྣམ་
ཀུན་ཤིན་ཏུ་བ། །ཞེས་ཉོན་སྒྲིབ་སྤངས་པ་ཐེག་པ་གསུམ་

འཛི ན ་རྟོ ག ་པར་རྒྱས་བཤད་བྱུང་ལ་རྫས་འཛི ན ་རྟོ ག ་ ཀ་མཚུངས་པ་ལ། ཤེས་སྒྲིབ་གཏན་མ་སྤངས་པ་ལ་ཉན་
པར་རྒྱས་བཤད་མི ་ འབྱུང་བའི ་ རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐབས་

ཐོས། ཕྱེད་སྤངས་པ་ལ་རང་རྒྱལ། ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་

ནོ། །དེས་ན་ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས་དངོས་སུ་

ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རང་རྒྱལ་གྱིས་ཉོན་སྒྲིབ་ཀྱིས་བསྡུས་

གཉི ས ་པ་རང་རྒྱལ་གྱི ས ་མི ་ སྤོ ང ་བའི ་ འཛི ན ་

འཛིན་རྟོག་མི་སྤོང་བས་བྱང་སེམས་ལས་དམན་པར་

ལྔ་པར་རྒྱས་བཤད་འབྱུང་བ་དང་དོན་གཅིག་པས་ཡིན་ ལ་བྱང་སེམས་སམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པར་འཇོག་པའི་
བསྟན་པའི་འཛིན་རྟོག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་ཡོད་དོ། །

རྟོག་ངོས་བཟུང་བ་ནི། འོ་ན་གཞུང་ལས། འཛིན་པ་མི་

སྤོང་ཕྱིར་དང་ནི། །ཞེས་འཛིན་རྟོག་མི་སྤོང་བ་རང་རྒྱལ་
གྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་བཤད་པས་འཛིན་རྟོག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་

པོ ་ ཐམས་ཅད་རང་རྒྱལ་གྱི ས ་མི ་ སྤོ ང ་བ་ཡི ན ་ནམ་ཞེ ་
ན། མ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་དང་པོར་བསྟན་པའི་གང་ཟག་

པའི་འཛིན་རྟོག་སྤོང་ཡང་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་
གྲུབ་པས། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས། འཛིན་པ་མི་སྤོང་ཕྱིར་

དང་ནི། །ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ལེགས་པར་གྲུབ་བོ། །མདོར་ན་
འཛིན་རྟོག་ཡིན་ན་རང་རྒྱལ་གྱིས་མི་སྤོང་བས་མ་ཁྱབ་

ཀྱང་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་འཛིན་རྟོག་ཡིན་ན་རང་རྒྱལ་
གྱིས་མི་སྤོང་བས་ཁྱབ་པ་ནི་གནད་དམ་པའོ། །འཛིན་

གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་རྫས་འཛིན་རྟོག་པ་དགུ་ཉོན་སྒྲིབ་ རྟོག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །
ཡི ན ་པས་རང་རྒྱལ་གྱི ས ་ཀྱང་སྤོ ང ་བས་སོ ། །ལྷག་མ་
འཛིན་རྟོག་བཞི་བཅུ་ཞེ་ལྔ་པོ་བྱང་སེམས་ལམ་གྱི་སྤང་

བྱའི་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒྲིབ་ཡིན་པས་རང་རྒྱལ་

གསུམ་པ་གནད་ཀྱི ་ དོ ན ་བསྟན་པས་མཇུག་

བསྡུ་བ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀྱིས་ཉོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་སྤངས་

ཤིང་ཤེས་སྒྲིབ་གཏན་མ་སྤངས་པས། ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་

གྱི་མི་སྤོང་བ་ཡིན། དེས་ན་འཛིན་པ་མི་སྤོང་ཕྱིར་དང་ པའི ་ གཟུང་རྟོ ག ་དང་འཛི ན ་རྟོ ག ་སྤངས་མ་སྤངས་ལ་
ནི། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདི་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་

ཐེག་པ་གསུམ་ཁྱད་པར་མེད། འོན་ཀྱང་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་

གཟུང་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་འདིར་ཐེག་

ཡང་མི་སྤོང་བས་ཐེག་པ་གོང་མ་གཉིས་ལས་དམན་པ་

ནས་བཤད་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཤེས་སྒྲིབ་འཛིན་རྟོག་ལ་ངོས་

པ་གསུམ་གྱི་སྤང་རྟོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འཇོག་བྱེད་གཙོ་
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ཤེ ས ་སྒྲི བ ་ཏུ་གྱུར་པའི ་ གཟུང་འཛི ན ་གྱི ་ རྟོ ག ་པ་གང་

ཡིན། རང་རྒྱལ་གྱིས་ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུང་འཛིན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

གྱི ་ རྟོ ག ་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པའི ་ ཐོ ག ་ཏུ་ཤེ ས ་སྒྲི བ ་ཏུ་ ཁྱད་ཆོས་སྟོན་པའི་གཞུང། གཟུང་དོན་རྟོག་པ་སྤོང་

གྱུར་པའི་གཟུང་རྟོག་སྤངས་ལ། ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་ ཕྱིར་དང། །འཛིན་པ་མི་སྤོང་ཕྱིར་དང་ནི། །རྟེན་གྱི་བསེ་
འཛིན་རྟོག་མ་སྤངས་པས་ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་ལས་ཁྱད་

རུ་ལྟ་བུའི་ལམ། །ཞེས་པའི་དོན་གྱི་འདོན་པ། ཤེས་སྒྲིབ་

པ་ཡིན། བྱང་སེམས་ཀྱིས་ཉོན་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུང་

སྤོང་ཕྱིར། །རྟེན་གྱི་བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་ལམ། །ཞེས་བཟུང་ན་

གི་སྟེང་དུ་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་འཛིན་རྟོག་ཀྱང་སྤོང་

རྟོག་པ་བཅུའི་མཚན་ཉིད་རྣམས་དང་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་

པར་དུ་འཕགས་ཤིང་བྱང་སེམས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་དམན་ གཟུང་རྟོག་སྤོང་ཕྱིར་དང། །ཤེས་སྒྲིབ་འཛིན་རྟོག་མི་
འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་དང་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་གཟུང་རྟོག་
བས་ཐེག་པ་འོག་མ་གཉིས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་བཞག་པའི་གཟུང་འཛིན་གྱི་

གི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་གྱི་

པའི་སྒོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བགྲོད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ གཞུང་དང་ཅུང་མི ་ མཐུན་དུ་འོང ་ན་ཡང་དེ ་ ནི ་ རོ ང ་
ནོ། །དེས་ན་རང་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

སྟོན་ཆེན་པོས་ཉན་རང་གི་སྤང་བྱའི་རྟོག་པ་ཤེར་ཕྱིན་

འཇོག་བྱེད་ཤེས་སྒྲིབ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་སྤོང་དང་

ལ་ཐུག་པས་དོན་གཞན་ཞིག་གོ །འདི་དག་ནི་ཤེར་ཕྱིན་

འཕགས་པ་དང་བྱང་སེམས་ལས་དམན་པར་འཇོག་པའི་

མི་སྤོང་གི་ཐོག་ནས་འཇོག་དགོས་པ་ནི་གནད་དམ་པ་

མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས་མི་སྟོན་པར་བཞེད་པའི་གནད་
མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས་བསྟན་པའི་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་

ཡིན་ཏེ། འགྲེལ་པ་དོན་གསལ་ལས། འདོད་ཆགས་ལ་ པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་དང། གཞི་ལམ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་

སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། དེ་དང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་ པ་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་དོན་གསུམ་པོ་གོང་འོག་སྦྱར་ཏེ་
པའི ་ ཕྱོ ག ས་གཅི ག ་པོ ་ གཟུང་བའི ་ དོ ན ་གྱི ་ རྣམ་པར་ བལྟས་ན་ལེགས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ།། །།
རྟོག་པ་དང་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་གྱི་སྒྲིབ་པ་གསུམ་

འདིར་འབད་གྲུབ་དོན་ཅུང་ཟད་རྙེད་པ་འདི། །

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་དག་

དཔྱོད་པའི་ཡིད་འཁྱམས་འདོགས་པའི་བརྟན་ཕུར་དུ། །

སྤངས་པའི་ཕྱིར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཉན་ཐོས་དང་རང་
པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་ཤེར་ཕྱིན་
མངོན་རྟོགས་རྒྱན་ལས་བྱུང་བའི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་གྱི་

རང་རྒྱལ་ལམ་གྱི་གཟུང་འཛིན་རྟོག་པ་ལ། །
གྱུར་ནས་རབ་རིབ་མ་ལུས་སེལ་བྱེད་ཤོག །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཚུལ།
ཐུབ་བསྟན།

དེ ་ ལ་འདི ར ་སྙི ང ་རྗེ ་ སྒོ མ ་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་

ལ། ཐོག་མར་སྙིང་རྗེའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཆོས་ཡང་དག་

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པས་སྒྲིབ་པ་ལྷག་མ་མེད་པ་དག་སྟེ་
ང་རང་དངོས་སུ་མཐོང་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། དེས་ན་

པར་བསྡུས་པའི ་ མདོ ་ ལས། སངས་རྒྱས་འཐོ བ ་པར་ སྡིག་པ་སྦྱོང་བ་ལ་ཡང་སྙིང་རྗེ་ལས་ལྷག་པའི་ཆོས་མེད་

འདོད་པས་ཆོས་མང་པོ་ལ་བསླབ་པར་མི་བགྱི་ཡི། ཆོས་ ཅིང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་

གཅིག་ལ་བསླབ་པར་བགྱི། དེ་གང་ཞེ་ན། སྙིང་རྗེ་ཆེན་ བའི་རྒྱུ་མ་ནོར་བ་ཡིན་པས་ཐབས་དུ་མའི་སྒོ་ནས་སྙིང་
པོའ།ོ །གང་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་

རྗེ་བསྒོམ་པ་ལ་འབད་དགོས།

རོ། །ཞེས་དང་། རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་ལ་ཡང་

དགོ ས ་ཤེ ་ ན། སྙི ང ་རྗེ ་ བསྒོ མ ་པ་དེ ་ ཡང་མ་ལག་རྡུམ་

ཀྱིས་རི་བོ་བྱ་རྐང་ཅན་དུ་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ ་རྗེ ་བཙུན་

དྲག་པོ ས ་སྙི ང ་རྗེ ་ཤས་མི ་ བཟོ ད ་པ་སྐྱེ ་ བ་ལྟ་བུ་ཞི ག ་

ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལག་མཐིལ་དུ་ཡོད་པར་ལྟར་འགྱུར་

སྙིང་རྗེ་ལས་ལྷག་པ་མེད་དེ། སློབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་
བྱམས་མགོན་མི་ལོ་བཅུ་གཉིས་བསྒྲུབས་ཀྱང་རྨི་ལམ་

བཟང་པོ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བ་ལ། མཐར་ཁྱི་མོ་ལུས་སྨད་
འབུས་གཡེངས་ཤིང་རུལ་བ་ལ་ཁོག་སྟོད་ད་དུང་གཞན་

གཉིས་པ་བསྒོམ་རྒྱུའི་སྙིང་རྗེ་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་

མའི ་ བུ་ཆུས་ཁུར་བའི ་ སྐབས་མས་བུ་ལ་སྡུག་བསྔལ་
དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་མ་རང་ལ་ལག་པ་མེད་པ་བུ་ཆུ་ནང་

ནས་འདོན་ནི་མ་ཐུབ། ད་ཅི་དྲག་སྙམ་ནས་སྡུག་བསྔལ་

དྲག་པོས་འོ་དོད་འབོད་བཞིན། སྙིང་རྗེས་བུ་དེ་ཆུ་ལས་

གྱི་སྟེང་དུ་སྡང་ཟུག་བྱེད་པ་མཐོང་བ་ལ་སྙིང་རྗེ་དྲག་པོ་ སྐྱབས་ཐབས་ཁོ་ན་བསམ་ཞིང་དེ་ལ་འབད་པ་བྱེད་པ་

ཤས་མི་བཟོད་པ་སྐྱེས་སྟོབས་ཀྱིས་རྗེ་བཙུན་ཞལ་མཇལ་ བཞི ན ་ཁམས་གསུམ་གྱི ་ སེ མ ས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་

བ་ལ་ཐུགས་རྗེ་རེ་ཆུང་། དེ་ཙམ་དུ་ཞལ་མི་སྟོན་པ་ཞུས་ ཉོན་གྱི་ཆུ་བོས་འཁྱེར་ནས་འཁོར་བ་སྡུག་གི་རྒྱ་མཚོར་
པས་ངས་ཁྱོད་ལ་ཞལ་མི་སྟོན་པ་མིན། ང་ནི་རྟག་ཏུ་

བྱིངས་པ་ལ་བཅོས་མིན་གྱི་བཟོད་བརླག་མེད་པའི་སྙིང་

མཐོང་བ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པ་བྱས་

ནུས་པ་མེད་པས་ད་ཅི་བྱེད་སྙམ་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བླ་

ཁྱོད་ཀྱི་དྲུང་ན་གནས་ཀྱང་ཁྱོ ད ་སྡི ག ་སྒྲིབ་ཆེ ་བས་མ་

རྗེ་སྐྱེ་ཡང་། རང་ལ་དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པའི་

པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཅུང་སྲབ་པས་ཁྱི་མོ་རུ་མཐོང་ཞིང་། ད་ལྟ་ མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་སྙིང་རྗེ་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

བ་ཞིག་དགོས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་པ་དེ་ཡང་

དྲག་སྐྱབས་དང་སྐྱོབ་པ་ནི་མེད། བྲོས་ནས་ཡིབ་འགྲོ་

དམིགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་

ནི་མི་ཤེས། ཕར་རྒོལ་ནི་མི་ཐུབ། ད་ལྟ་རང་ཚེ་འདིའི་

བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བས་དང་པོ་ནས་
ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་བསྒོམ་ན་དམིགས་པ་རྒྱ་

ཆེ་ནས་སྒོམ་ལེགས་པ་ཞིག་མི་འོང་བས། དེས་ན་ཐོག་
མར་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་གང་
རུང་ཞིག་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བསྒོམ། དེ་ནས་རིམ་
པ་བཞིན་བློ་སྦྱངས་ཏེ་མཐར་ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་ཀྱི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །

ས་ཞིག་ནི་མེད། འཕུར་འགྲོ་བའམ་ཡལ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་

སྣང་བ་དང་བྲལ། གཅེས་པའི་ལུས་སྲོག་རྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་
ནས་གར་སླེབས་གར་སྐྱེས་མི་ཤེས་པར་ཕྱི་མའི་ལམ་དུ་

འགྲོ་དགོས་པ་འདི་སྙིང་རེ་རྗེ་སྙམ་པ་སྡུག་བསྔལ་རང་

ཐོག་ཏུ་བླངས་ནས་བློ་སྦྱོང་། དེ་ནས་འདི་ལྟ་བུའི་སྡུག་
བསྔལ་དྲག་པོས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་འདི་སྙིང་རེ་

རྗེ། འདི་ད་ལྟ་རང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་ཐར་ན་ཅི་མ་

ད་ནི་སྙིང་རྗེ་སྒོམ་ཚུལ་དངོས་ནི། སྡུག་བསྔལ་ རུང་སྙམ་དུ་བསྒོམ། ཡང་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་མྱོང་

དྲག་པོས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་དཔེར་ན་བཤའ་ལུག་ བའང་སྐྱེ་བ་སྔོན་མར་མི་དགེ་བ་བྱས་པའི་ལས་འབྲས་
གསད་སར་ཁྲིད་པ་ལྟ་བུའམ། ནག་ཅན་བཙོན་པ་ཞིག་ ཡིན། ད་ལྟ་མི་དགེ་བ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ཕྱི་མ་འདི་ལྟ་
རྒྱལ་པོས་གསད་སར་ཁྲིད་པའམ། སྒོ་ཕྱུགས་དུད་འགྲོ་

བུའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་ངེས་པས་སྙིང་རེ་རྗེ་སྙམ་དུ་

པ། གསོན་ཁྲག་འབྱི ན ་པ་སོ ག ས་དམྱལ་བ་དང་འདྲ་

རྗེ་བསྒོམ། དེ་ལྟར་རིམ་བཞིན་ངན་སོང་གི་གནས་རིས་

རྣམས་སྣ་འབིགས་པ་དང་། བྱ་གཅོད་པ། སྤུ་གཏོགས་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་སྙིང་

བའི་སྡུག་བསྔལ་དངོས་རྟ་གཡག་སོགས་དུད་འགྲོ་ཕལ་ ནས་མཐར་ནམ་མཁས་གར་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་
པ་དག་གང་རུང་ལ་དམིགས་ནས། དེ་ལ་སེམས་ཅན་

ཅད་ལས་ངན་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི ས ་ཁྱབ་པས་འདི ་

ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པའམ། ཡང་ན་སོ་སོར་

བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ནས་གཏན་གྱི་བདེ་བ་

ཅན་དེ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་བྱེ ད་སྙམ་དུ་བློ་བཞག ད་ཅི ་

སྙམ་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བསྒོམ་པའོ། །

གཞན་ཡིན་སྙམ་པའི་བློ་དེ་བོར་ནས་རང་གི་བརྩེ་བའི་
རང་ཉི ད ་སྡུག་བསྔལ་གྱི ས ་མནར་བཞི ན ་པའི ་ སེ མ ས་

ཐམས་ཅད་རིགས་དྲུག་སོ་སོའ་ི ལས་སྣང་སྡུག་བསྔལ་

རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐོབ་ན་ཅི་མ་རུང་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །གཞན་སེལ་སྐོར་མདོར་ཙམ་བཤད་པ།
ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ།

གཞན་སེལ་སྐོར་མདོར་ཙམ་བྲི་ན། དང་པོ་གཞན་སེལ་ པོ་གཞན་སེལ་ཡིན་ཞེ་ན་མི་འཐད་དེ། རང་གི་དངོས་
གྱི ་ མཚན་ཉི ད ་ངོ ས ་བཟུང་ན། དེ ་ ཡང་གཞུང་རྩ་བ་

འགལ་དུ་གྱུར་པའི ་ དངོ ས ་མེ ད ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་

སེ ལ ་ཡུལ་ཅན་ཡི ན ་པར་བཞེ ད ། །ཅེ ས ་གསུངས་པ་

རོ། །དངོས་མེད་གཞན་སེལ་ཡིན་ན་མི་འཐད་དེ། རང་

ལས། དངོས་འགལ་བཅད་ནས་འཇུག་པ་ནི། །གཞན་

དངོས་པོ་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་སྒྲོ་བཏགས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ལྟར། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས། ཡུལ་དེའི་དངོས་འགལ་ གི་དངོས་འགལ་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་རྣམ་པར་བཅད་
བཅད་པའི ་ སྒོ ་ ནས་ཡུལ་དེ ར ་སྣང་བའི ་ སྒྲོ ་ བཏགས་

ནས་དངོས་མེད་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་སྒྲོ་བཏགས་མ་ཡིན་

གཉིས་པ་དབྱེ་བའི་སྐབས་སུ། དེ་ཡང་རྩ་བ་

གོང་གི་རྟོག་པ་དེས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

པའི་ཕྱིར་རོ། །

ལས། ཡོད་དང་མེད་པར་འཛིན་པ་ཡི། །སྒོ་ནས་སེལ་བ་ ཀ་ལ་འཛིན་སྟངས་བྱེད་དང་མི་བྱེད། བྱེད་ན་བྱེད་ཚུལ་
རྣམ་པ་གཉིས། །སྒྲ་དང་བློ་ཡི་དབྱེ་བ་གཉིས། །ཡོད་མེད་

གང་ཡི ན ་ནམ་དོ ག ས་པ་འདུག དེ ་ མ་ཟད། བདེ ན ་

གྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་ཡོད་པ་གཞན་སེལ། མེད་པ་གཞན་

རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ། བཅད་ཤེས་མ་

དེ་ཡང་གཉིས་གཉིས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྟེན་
སེལ་གཉིས་ཡོད། གཞན་སེལ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་གཞན་

དང་མི་བདེན་མཐའ་གཉིས་པ། །རྟོག་པའི་འཇུག་ཚུལ་
གཏོ ག ས་གཞན་ཡུལ་དེ ་ ལ་བློ ་ གཏན་ནས་མ་ཞུགས་

སེལ་དང་དངོས་མེད་གཞན་སེལ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ པ་དང། ཞུགས་ཀྱང་འཚོལ་བའི་བྱ་བ་མ་རྫོགས་ནས་
ཁྱབ་པ་ཡོད་པས། གཞུང་ལས། དངོས་དང་དངོས་མེད་

མ་རྟོ ག ས་པ་རྣམ་པ་གཉི ས ་དངོ ས ་སུ་མ་བསྟན་པའི ་

གསུངས། དོགས་པ་ལ་དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་

ན། དཔེར་ན། རྟོག་གེ་མི་ཤེས་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་འཛིན་

གཉིས་ཀ་ལ། །བརྟེན་ཕྱིར་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་

འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་དེ། དངོས་པོ་གཞན་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡི ན ་ནམ། གལ་ཏེ ་ཤུགས་ལ་བསྟན་
པའི་བློ་དེའི་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་གང་ཡིན། ཡང་ན་

སེ ལ ་དང་དངོས ་མེ ད ་གཞན་སེ ལ ་གང་ཡི ན ། དངོ ས ་ བློ་དེས་ཡོད་པ་འཛིན་ནམ་མེད་པ་འཛིན། ཡང་ན་སྒྲུབ་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པ་འཛིན་ནམ་དགག་པ་འཛིན། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་དང་

དེ་ཡིན་ནོ། །ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང། རང་འཛིན་རྟོག་

དགོས་པ་དང། དེ་མ་ཡིན་ན་དངོས་མེད་གཞན་སེལ་

བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་གཞན་སེལ་

སྒྲུབ་པ་གང་རུང་འཛིན་ན་དངོས་པོ་གཞན་སེལ་ཡིན་

ངོར་དགག་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས་སྒྲུབ་པར་སྣང་བའི་སྒྲོ་

ཡིན་དགོས་སོ། །ཁྱོད་ཀྱི་འཇོག་གཞིའི་རྟེན་དེ་དངོས་པོ་ ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གང་ཡང་ཁྱད་པར་
ཡིན་ན་དངོས་པོ་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཁྱབ་པ་མེད་པ་

མ་བྱས་པའི་ཤེས་བྱ་ཙམ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་

གཞན་སེལ་ཡིན་མི་དགོས་སོ། །དཔེར་ན་འཇོག་གཞིའི་

དངོས་པོ་གཞན་སེལ་དང་དངོས་མེད་གཞན་སེལ་གང་

དང། འཇོག་གཞིའི་རྟེན་དངོས་མེད་ཡིན་ན་དངོས་མེད་

གང་ཡིན་ནམ། དེ་འདྲའི་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་ཡོད་ན་

རྟེན་དངོས་མེད་ཡིན་པ་ལ་དངོས་པོ་གཞན་སེལ་ཡིན་པ་ ཡིན་ནམ། དོགས་པ་ཙམ་རེད་འདུག་གོ །
ནི། རི་བོང་རྭ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་

“རྩོམ་ཡིག་ནི་རྙོག་འཛིང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ལས་ཤིག་ཏུ་འདོད་བཞིན་ཡོད། རྒྱུ་རྐྱེན་དེར་དམིགས་ཏེ་

ངས་བུ་ཆུང་སི་ཕེན་སིར་སྤྲོ་སྣང་གིས་རྩོམ་ཡིག་འབྲི་བའི་ཐབས་ལ་ཚོད་ལྟ་རེ་བྱས་ན་ཅི་དྲག དཔེར་
ན་ཁྱོད་ཀྱིས་འུ་ཚང་གི་ལྟག་རྒྱབ་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལྡུམ་ར་འདི་ཆེས་བཟང་བའི་གྲོགས་པོ་ཞིག་ལ་སྟོན་ཆེད་
འབྲི་བ་དང། ཁོར་རྩོམ་ཡིག་ལ་བལྟས་རྗེས་ཕྱིས་སུ་འདིར་རྩེད་མོ་རྩེ་བར་ཡོང་བའི་རེ་བ་བྱས་པ་

ཡིན་ན། ཁྱོད་ལ་དཀའ་ཁག་ཡོད་མི་སྲིད། གཞན་ཁྱོད་རང་མེ་ཏོག་ལྡུམ་རར་ཆ་རྒྱུས་ཆེ་བས་དེ་ལ་

རི་མོ་འབྲི་བ་བཞིན་གཞན་ལ་དཔེ་བྱས་ཏེ་འབྲི་དགོས་དོན་མེད། རང་ཉིད་ཀྱི་དྲན་པའི་ངོས་སུ་ཅི་
ཡོད་དེ་བཞིན་ཡིག་ངོར་ཕབ་པས་ཆོག ཅེས་བཤད་པ་ཡིན།”

ཧིར་པིར་ཐི་སི་ཕེན་སི། དབྱིན་ཇི། (1820.04.27-1903.12.08)
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །བླུན་པོའ ་ི དཔྱད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད།

རྣམ་རྟོག་བཞི་པོ་ལྡན་བསྟེན་པ། །ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་

ཚིག་གཅིག་ལས་དོན་གཞན་གསལ་ཁ་མེད་པ་ཧ་ཅང་

མར་སྣང་ངོ་། །ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན་དང་། ལོ་ཆེན་ལ་

པ་ཉི་སྣང་དང་། འགྲེལ་ཆུང་ལས་གྲངས་བཞིན་དུ་ལྡན་

བཞེད་དེ། ལྡན་དང་སྟེན་ཞེས་པའི་དོན་སྤང་བྱར་ལྡན་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཁྱེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པའི་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི ་ བཞེ ད ་དགོ ང ས་མི ་ མཐུན་པ་དུ་ ཐལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་འདྲི་བར་སྣང་ངོ། །གཉིས་
སོ ག ས་པས་རྣམ་རྟོ ག ་བཞི ་ པོ ་ དེ ་ སྤང་བྱར་ལྡན་པ་ལ་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཀྱི་ངོ་བོར་ལྡན་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་

པ་ལ་འགྲེལ་ལོ། །ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པས་སྤང་བྱར་ དམ་བཅའ་ལ་ཡང་མཚུངས་པས་ཁྱེད་རང་རྒྱ་གར་སྨ་ར་
ལྡན་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་འཐད་ལྡན་ཉིད་དུ་མ་མཐོང་

ཅན་དང་། བོད་ཀྱི་གདོང་དམར་བཞིན་དུ་མིག་གདངས་

པ་ལ་འཆད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། སྤང་བྱར་ལྡན་པའི་སྒྲ་

དཔྱད་པར་བྱའོ། །

དང་། འགྲེལ་ཆུང་དུ་ཡང་། རྣམ་རྟོག་བཞི་དང་ངེས་

རྗེས་ཐོབ་དང་མཉམ་གཞག་ལ་ངོ་བོར་ལྡན་ན། འོ་ན་བྱང་

དུ་ལྡན་པ་ཡི ན ་ནོ ། །ཞེ ས ་གསུངས་ཀྱི ་ སྤང་བྱར་ལྡན་

པ་བཞི་པོ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །སྒྲུབ་རྟོག་བཟུང་འཛིན་གྱི་

ནས། ལྡན་དང་སྟེན་ཞེས་པའི་ཚིག་དོན་སྤང་བྱར་ལྡན་ ཏེ་ལུས་པའི་གནས་ལ་བསླེབས་འདུག་པས་ལེགས་པར་
སྦྱོར་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང་། ཡང་ཉི་སྣང་
པར་འབྱེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་བཞི་པོ་གྲངས་བཞིན་
པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཀག་
ནས། རང་ལུགས་སྒྲུབ་རྟོག་བཞི་པོ་སྦྱོར་ལམ་རྗེས་ཐོབ་

ལ་ངོ་བོར་ལྡན་པ་དང་། དགག་རྟོག་བཞི་པོ་སྦྱོར་ལམ་
མཉམ་གཞག་ལ་ངོ་བོར་ལྡན་པ་བཞེད་དོ། །འོན་ཀྱང་དེ་
ལྟར་བཀག་པ་ནི་ཁོ་བོས་འཐད་པར་མ་མཐོང་སྟེ། དང་པོ་

སྤང་བྱར་ལྡན་པ་ལ་འཆད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ་ཞེས་པའི་
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ཡང་སྒྲུབ་རྟོ ག ་བཞི ་ དང་དགག་རྟོ ག ་བཞི ་ པོ ་

སེམས་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ལ་བཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་
རྟོག་པ་བཞི་པོ་མེད་དེ་སྦྱོར་ལམ་རྗེས་ཐོབ་ངོ་བོར་ལྡན་

པའི་ཕྱིར། དགག་རྟོག་བཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་བཞི་པོ་

མེད་དེ་སྦྱོར་ལམ་མཉམ་གཞག་ལ་ངོ་བོར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །སྦྱོར་ལམ་དེ་དང་དེའི་ངོ་བོར་ལྡན་ན་ཚོགས་ལམ་
པའི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པ་ཇི་ལྟར་སྲིད། དེ་དག་ལས་གཞན་

བཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའོ། །ཡང་མི་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

རྟག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཀག་པའི་ཚེ་མི་རྟག་པ་ པ་ཐ་དད་ཅེས་བརྗོད་པ་བཞིན་དུ་སྣང་ངོ། །ལམ་ཡིན་ན་
མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་མ་འདས་པས་

ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་བྱིས་པའི་གཏམ་ལམ་མ་འདས་

པ་ལ་ཞེན་པ་གཉིས་པོ་བློ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདོད་པས། མི་

གཞག་བཞིའི་རིམ་བཞིན་དུ་སྤོང་བ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་རོང་

པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་མ་འདས་ན་དེ་ལ་མངོན་

ཞེས་པ་ཡང་མགོ་གནོན་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་ས་བོན་ནི་

མི་རྟག་པ་ལ་ཞེན་པ་བཀག་པ་དང་། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་ སོ། །དངོས་བསྟན་སྒྲུབ་རྟོག་བཞི་པོ་འདི་སྦྱོར་ལམ་མཉམ་
རྟག་པར་མངོན་ཞེན་བཀག་པའི་བློ་དེ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་
པར་ཞེན་དགོས་པས་མངོན་ཞེན་བཀག་པའི་བློ་དེ་ཡང་

སྟོན་དང་། གོ་རམས་གཉིས་ཀ་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །སྤང་
བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱིས་སྤངས་སོ། །ཁ་ཅིག་དངོས་བསྟན་

སྤང་བྱ་དགག་རྟོག་ཉིད་དུ་ཐལ་ལོ། །གཞན་དུ་ན་མངོན་ གྱི་རྟོག་པ་བཞི་པོ་འདི་རྗེས་ཐོབ་ཀྱིས་སྤང་ཞེས་འདོད་
པར་ཞེན་པ་ལས་མ་འདས་ཞེས་པའི་དོན་བཙལ་ན་རྙེད་

ཀྱང་། དངོས་བསྟན་གྱི་རྟོག་པའི་དངོས་གཉེན་ནི་སྦྱོར་

མངོ ན ་ཞེན་བཀག་པའི་ཆ་ནི་སྦྱོ ར ་ལམ་

སྟངས་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་རྟོག་དང་

པར་དཀའོ། །

དང་། མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཆ་ནི་སྤང་བྱ་དགག་རྟོག་

ཡིན་ཞེ་ན། མངོན་ཞེན་བཀག་པའི་ཆ་ཡང་ལམ་ཉིད་དུ་

ལམ་མཉམ་གཞག་ལམ་མ་འདས་སོ། །དེ་གཉིས་འཛིན་

རྗེས་ཐོབ་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

སྤོང་གཉེན་མི་འགྲོའ།ོ །ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཁོ་

ཁས་ལེན་དཀའ་སྟེ། མངོན་ཞེན་བཀག་པའི་ཆ་ནི་ལྡོག་ བོའ་ི བློ་རྨོངས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ལ་
པ་ཉི ད ་དུ་ཁས་ལེ ན ་དགོ ས ་པས་ཤེ ས ་པ་མ་ཡི ན ་པའི ་

སོགས་པ་དང་། ཐུགས་ལ་ཕོག་པ་ཡིན་ན། ཀུན་མཁྱེན་

ན་བྱས་པའི་ཆ་དང་། མི་རྟག་པའི་ཆ་གཉིས་ལྡོག་པར་

བཟོད་གསོལ་ཞུའོ། །

ཕྱིར་རོ། །ཆ་ནི་ལྡོག་པ་ལས་གཞན་མི་སྣང་སྟེ། དཔེར་
འཆད་ཅིང་བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་

གོ་རམས་པ་ལ་བདེན་འཛིན་ཅན་གྱི་མི་བླུན་རྣམས་ལ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །སྔོན་ཆོག་ལ་དཔྱད་པ།
རྒྱས་པབ་རྭ་བྲག་རྡོ་རྗེ།

སྔོན་ཆོག་ལ་དཔྱད་པ་ལ། མཚོ་ཊཱིཀ་ལས། ཡུལ་གང་

ཊཱིཀ་ལས། གོ་རིམ་རྣམ་པ་གཞན་ཉེ་བར་བསྟན་པའི་ཕྱིར་

ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་དུས་ མཁན་པོར་གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲེག་པ་དང་
གཅིག་ཏུ་འཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བདག་ གོས་ངུར་སྨྲིག་སྦྱིན་པའི་གོང་དུ་ཡང་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་
ཉི ད ་དུ་གཏོ ག ས་པའོ་ ཞེ ས ་གསུངས་པའི ་ རབ་བྱུང་དེ ་

རུང་ངོ་ཞེས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ལུས་བརྗེ་བའང་ཡོད་པར་

དུས་གཅིག་ཏུ་འཐོབ་ཅེས་པའི་འཐོབ་དུས་ལ་དཔྱད་པ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྐྲ་དང་ཁ་

གང་ཡིན་དཔྱད་པ་དང་། རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་
གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། རབ་བྱུང་དེ་བར་མ་རབ་བྱུང་

ཡིན་ཏེ། མཚོ་སྣ་བས། གཞུང་གི་དོན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
བར་མའི་དགེ་བ་དང་། བསྙེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་

གི་སྡོམ་པ་དུས་ཅིག་ཅར་ཁད་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པར་གྱུར་ཞེས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེའི་ངོ་བོ་གང་
ཡིན་ཞེ་ན། བརྗེ་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཟེར་བ་
མི་འཐད་དེ། བརྗེ་བ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནའང་

གསུངས་ནས། མཚོ་ཊཱིཀ་ལས། ཁ་ཅིག་དགེ་ཚུལ་ཉིད་
སྤུ་བྲེག་པ་དང་གོས་ངུར་སྨྲིག་བྱིན་ཞིང་བསྐོན་པ་ཡང་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁོ་ནའི་ཚུལ་ཡིན་པས། དང་པོར་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ཁོ་ན་བྱིན་ནས་ཕྱིས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་སོགས་བྲེག་
པའི་གོ་རིམ་དེ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དེ་བཀག་ནས། རང་
ལུགས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། རབ་བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་

བྱིན་པ་གཉིས་ལ་གོ་རིམ་སྔ་ཕྱི་ངེས་པ་མེད་པའི་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ། མདོ་རྩ་བ་ལས། གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་རུང་

འདྲ། བརྗེ་བ་གསུམ་བྱས་པས་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བ་ཙམ་ ངོ་། །ཞེས་པ་དེ་བཀོད་ནས་སྒྲུབ་འདུག་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་
ཡིན་ནའང་འདྲ། སྐྱོན་འདི་ལྟར་གནས་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་

ཞིང་ལུས་མ་བརྗེ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་གསལ་བས་བར་མ་

བྱུང་གི་ཆ་ལུགས་མ་བྱས་པའམ་ལུས་མ་བརྗེ་བ་ཡོད་

པའི་སྐྱོན་གནས་སོ་སྙམ། མ་ཟད་དེང་སང་རབ་བྱུང་

ཡང་བརྗེ་བ་གསུམ་མི་ལྡན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རབ་

རབ་བྱུང་གི ་ ཚད་བརྗེ ་ བ་གསུམ་ལ་འཇོ ག ་ན་མ་ཁྱབ་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་རྩ་བ་ལས། གསོལ་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་ མ་བྱི ན ་ཀྱང་ངེ ས ་འབྱུང་གི ་ བསམ་པས་རབ་བྱུང་གི ་

རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཐད་ལ་ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་ ཆ་ལུགས་འཛིན་པའང་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས་དེ་

སྣ་བའི། མཆན་འགྲེལ་མཐོང་བ་དོན་འགྲུབ་དང་། མཚོ་ དག་ཀྱང་རབ་བྱུང་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ཁྱབ་ཆེས་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པའི་སྐྱོན་ལས་ཀྱང་འདའ་བར་དཀའོ། །ཡང་ན་བརྗེ་བ་

པ་གང་ཞིག་དེ་ཉིད་ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བས། ཕྲིན་གྱིས་

བྱས་པ་ལ་བར་མ་རབ་བྱུང་དུ་བཞག་གོ་ཞེ་ནའང་། མི་

ཅན། གང་ཟག་གཅིག་ལ་རབ་བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་

གསུམ་བྱས་པ་ཙམ་མིན་པར་ཆོ་ག་ལ་བརྟེན་ནས་དེར་

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་རྫོགས་བྱས་པའི་ཆོ་ག་ཆོས་

འཐད་དེ། སྔར་གྱི་དེས་གནོད་པ་མ་ཟད། སྔོན་ཆོག་གི་ རིམ་གྱིས་འཐོབ་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔོན་ཆོག་ཡིན་
སྐབས་ཀྱི་རབ་བྱུང་རྣམས་ཀྱང་ཆོ་ག་ཇི་ལྟ་བུས་བྱས་པ་

པའི་ཕྱིར། ཞེས་སྔོན་ཆོག་གིས་དེ་གཉིས་རིམ་གྱིས་ཐོབ་

རྫོགས་པའི་ཚེ་ནའང་ལས་མ་བྱས་གོང་དུ་ལུས་བརྗེ་བ་

གཞན་ཡང་གསོལ་བཞི་ལས་ཀྱི་སྔོན་ཆོག་གིས་

ཡིན་ཏེ། གསོལ་བཞི་ལས་ཀྱི་སྔོན་ཆོག་གིས་བསྙེན་པར་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆ་ལུགས་དེ་བཞིན་བྱས་ནས། ཞེས་

པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ ་ གཉི ས ་དུས་གཅི ག ་ཏུ་སྐྱེ ་ བར་གསུངས་པས་ཀྱང་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ངོ་ གནོད་དེ། གསོལ་བཞི་ལས་ཀྱི་སྔོན་ཆོག་དང་ད་ཆོག་

བོ ་ བརྗེ ་ བ་གསུམ་ལ་འཇོ ག ་པའི ་ སྤོ བ ས་པ་བདག་ལ་ གིས་འབྲས་བུ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
དབེན་ཞིང་། དེ་གསུམ་ཡང་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཙམ་

ཡང་། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བས། ཆོ་ག་གཅིག་གིས་རབ་

ལས་དེ་ལྡན་པའི་ངེས་པ་མེད་པའང་གཞུང་གིས་གྲུབ་ བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་མི་སྐྱེ་

བོ། །བར་མ་རབ་བྱུང་དེ་གསུམ་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་ བའོ། །ཞེས་དང་། སྔོན་གྱི་ཆོ་གའི་རྣམ་པ་ནི་རབ་བྱུང་
ལུང་ཡང་། ཀརྨ་ཤ་ཏམ་ལས། ཤཱཀྱའིི་རྒྱལ་པོ་གཙོ་བོ་དེ་ དང་བསྙེན་རྫོགས་དུས་གཅིག་ཏུ་འཐོབ་པར་བྱེད་པའི་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྗེས་སུ་བདག་རབ་ཏུ་བྱུང་ཏེ། ཁྱིམ་ རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་རིག་པར་བྱའི། རྣམ་པ་གཞན་རིམ་གྱིས་
པའི་རྟགས་སྤང་ངོ་། །རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཡང་དག་པར་

ཐོབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་སྟེ། སྐབས་འདིའི་ཊཱི་ཀ་

ལེན་ཏོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ལུང་གསལ་བར་མ་ ལས། དུས་གཅིག་ཁོ་ན་དེ་གཉིས་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་སྟེ། རིམ་
མཇལ། དེས་ན་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ངོ་བོ་དང་། ཡིད་བརྗེ་ གྱིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སོ། །ཞེས་པ་
བ་ཞེས་པའི་ཡིད་བརྗེ་བའི་ངོ་བོ་ཡང་བཙལ་དགོས་སོ། །

ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་པས་བརྟགས་

གཅི ག ་ཏུ་འཐོ བ ་ཅེ ས ་པའི ་ འཐོ བ ་དུས་དཔྱད་ན། དེ ་

སྐད་ཅིག་གཅིིག་ལ་ཐོབ་པའི་དོན་མིན་པར་འདོད་པ་

གཉི ས ་པ་རབ་བྱུང་དང་བསྙེ ན ་རྫོ ག ས་དུས་

གཉིས་དུས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐོབ་པར་མ་འཇོག་ན་

དེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་ཇི་ཙམ་བཤད་ཀྱང་ཀུན་མཁྱེན་

མཚོ་སྣ་བའི་དགོངས་པ་འགྱུར་བར་དཀའ་སྟེ། སྐད་ཅིག་
གཅིག་ལ་མ་ཐོབ་ན་དེ་གཉིས་རིམ་ཅན་དུ་འཐོབ་དགོས་

ནའང་མི་འཐད་དེ། བསྙེན་རྫོགས་དང་རབ་བྱུང་དུས་
དག་གིས་བར་མ་རབ་བྱུང་གི་ངོ་བོ་བརྗེ་བ་གསུམ་ལ་

དགོངས་པ་ཡིན་པས་དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། འོ་ན་

གསོལ་བཞིའི་སྔོན་ཆོག་གིས་བསྙེན་རྫོགས་བྱས་པའི་
རྒྱུད་ཀྱི ་ རབ་བྱུང་དེ ་ སྔོ ན ་ཆོ ག ་གི ས ་ཐོ བ ་པ་མི ན ་པར་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

འགྱུར་ཏེ། གཞན་བདུན་གྱི་མིན་པ་གཞིར་བྱས་ལ་གསོལ་ མ་ཡིན་པའི་སྔོན་ཆོག་ཡོད་པའང་འདོད་དགོས་པར་
བཞི་སྔོན་ཆོག་གིས་ཀྱང་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མ་བྱེད་

འགྱུར་ཏེ། སྔོན་ཆོག་དེ་རབ་བྱུང་གི་ཆོ་གའམ་འཐོབ་བྱེད་

ཀྱི་རབ་བྱུང་ཀྱང་སྔོན་ཆོག་གིས་ཐོབ་པ་མིན་པར་འགྱུར་

སོ ག ས་འགའ་ཞི ག ་ལས་རབ་བྱུང་དང་གསོ ལ ་བཞི འི ་

ཕྱིར། གལ་ཏེ་རང་བྱུང་གི་སྔོན་ཆོག་གིས་ཐོབ་པ་ཡིན་

དུ་འཇོག་པའང་དོན་མེད་དེ། དེ་ལས་རབ་བྱུང་ཐོབ་པ་

གོང་ནས་དེ་གསུམ་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་ དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཚུར་ཤོག་གི་སྔོན་ཆོག་
ཏེ། སྔོན་ཆོག་བརྒྱད་པོ་གང་གིས་ཀྱང་ཐོབ་པ་མིན་པའི་

ནོ་ཞེ་ན། རྣམ་དག་དྲུང་དུ་ཕེབས་དུས་ནས་རང་བྱུང་

གི་སྔོན་ཆོག་ཡོད་པའང་ངོ་མཚར་ཆེའ།ོ །དེ་ལྟར་བརྟག་
པའི་མཐར་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་བརྒྱད་པོ་གང་ཡང་

སྔོན་ཆོག་གཉིས་རབ་བྱུང་གི་ཆོ་གའམ་དེ་འཐོབ་བྱེད་
གཏན་ནས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་དང་པོ་རབ་

བྱུང་དེ་ངོས་འཛིན་གལ་ཆེ་བས་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་
དཔྱད་པར་བྱའོ། །

“ང་ཡི་ལྟ་ཚུལ་ནི་སློབ་གསོའ ་ི དམིགས་ཡུལ་ངོ་མ་བྱིས་པ་སྤྲོ་ལྡན་གྱི་མི་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་དང།

སློབ་གསོའ ་ི བྱེད་ཐབས་ཀྱང་སྤྲོ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་འོས་པ་དེ་ཡིན། སྦུ་གུ་ཆུང་ཆུང་

ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ནས་བཤད་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་སྦུག་མགོ་ནས་རོ་ཁ་བའི་ཁུ་བ་བླུགས་ན་སྦུག་
རྔ་ནས་བཞུར་འོངས་པ་ནི་ཞིམ་མངར་གྱི་ཁམ་བུའི་ཁུ་བ་ཡིན་མི་སྲིད་པ་དེ་འདྲའོ།།”

ཧིར་པིར་ཐི་སི་ཕེན་སི། དབྱིན་ཇི། (1820.04.47-1903.12.8)
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༄༅། །སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་སྒྲུབ་བྱེད་ལུགས་འབྱུང་གི་རིགས་པ་ཅུང་ཟད་སྨོས་པ།
ངག་དབང་ཐེག་མཆོག

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

བཅོམ་ལྡན་སྐྱེས་བུ་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ་ནི། །

བཅོམ་ལྡན་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། །

བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ། །

བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་པ་བཅས་ཏེ་རྣམ་པ་བཞི། །

སྐབས་ཀྱི་དོན་ཡིན་དེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱེད་དག། །
ཅུང་ཟད་བསྡུས་ཏེ་སྨོས་ལ་སྤྲོ་བ་སྐྱེས། །
དེ་ཡང་དང་པོ་སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་ཡི། །

ས་མཚམས་གང་ནས་ཡིན་ཚུལ་འདི་ལྟ་སྟེ། །

སྐབས་འདིའི་དངོས་བསྟན་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཡིན་ཀྱང་། །
དོན་གྱིས་འཕགས་པ་སློབ་པ་དག་ཀྱང་བསྟན། །

བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར། །
རང་གིས་རྟོགས་ནས་གཞན་ལ་སྟོན་པ་གང་། །
འཕགས་པ་སློབ་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། །

ཁ་ཅིག་སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས། །
ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་འདོད་པ་མི་འཐད་བསམ། །
ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན་སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་ནི། །

གདུལ་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་ཚད་མ་སྟེ། །

དེ་དོན་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ལ་བདེན་པ་བཞིའི། །

གནས་ལུགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་སྟོན་པའོ་ཞེས། །

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་གཞུང་ལས་གསལ་བས་སོ། །

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་དང་སྟོན་པ་དེ་བཞིན་དུ། །

ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་མདོ་ལས་གསུངས་པ་གང་། །

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡོག་ཏུ། །

ལེགས་པར་གསུངས་པའི་ལུགས་འབྱུང་བཤད་པ་ནི། །
དང་པོ་སྙིང་རྗེ་རབ་ཏུ་གོམས་པ་ལས། །

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དེ་ལས་སྟོན་པ་དང་། །

དེ་ལས་བདེ་གཤེགས་དེ་ལས་སྐྱོབ་པ་འོ། །

དང་པོ་ཐུགས་རྗེ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་ནི། །
བརྩེ་བ་སྙིང་རྗེ་གང་ཕྱིར་རྟེན་བརྟན་པ། །

སེམས་ལ་གོམས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །
གོམས་རྐྱེན་དག་དང་མ་བྲལ་གོམས་གྱུར་ན། །

རང་གི་ངང་གིས་མཐའ་མེད་འཕེལ་བར་འགྱུར། །
གཉིས་པ་དེ་ལས་སྟོན་པ་གྲུབ་ཚུལ་ནི། །

བརྩེ་ལྡན་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གཞོམ་བྱའི་ཕྱིར། །
རང་གིས་ལམ་གང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར། །

ལེགས་པར་མཐོང་བ་མེད་པར་གཞན་དག་ལ། །
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ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་སྟོན་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར། །

ལེགས་པར་སྤངས་དང་སླར་ཡང་མི་ལྡོག་པར། །

བདག་མེད་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་རབ་ཏུ་གྲུབ། །

བཞི་པ་དེ་ལས་སྐྱོབ་པ་གྲུབ་ཚུལ་ནི། །

དེ་ལྟར་ལམ་ལ་མངོན་པར་བརྩོན་པ་ལས། །

སྐབས་འདིར་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ། །
སྟོན་པ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་བརྗོད་གྱུར་པ། །

འབྲས་བུའི་མིང་ཉིད་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པ་འོ། །

གསུམ་པ་དེ་ལས་བདེ་གཤེགས་གྲུབ་ཚུལ་ནི། །

བདག་མེད་མཐོང་བ་ཡུན་རིང་གོམས་པ་ལས། །

སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་གང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ། །
ཡོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་སྤངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །

བདེ་གཤེགས་ཉིད་ཡིན་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་ནི། །

སྤངས་པ་དེ་བཞིན་མ་ལུངས་སྤངས་པ་འོ། །

འདི་ལྟའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བའི་བཅོམ་ལྡན་གང་། །
རང་གིས་གཟིགས་པའི་དོན་གང་གདུལ་བྱ་ལ། །
མ་ལུས་སྟོན་པས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ལས། །
ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་ཕྱིར་སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་འོ། །

འདི་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཚད་མ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི། །

ལུགས་འབྱུང་རིགས་པ་ཅུང་ཟད་སྨོས་པ་ལས། །

དགེ་བའི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་མཆིས་གྱུར་གང་། །
སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་མྱུར་དུ་སྐེམ་ཕྱིར་བསྔོ། །

“དགེ་རྒན་གང་ཞིག་སློབ་ཕྲུག་ལ་ཤེས་ཡོན་སྦྱོང་འདོད་ཀྱི་སྤྲོ་སྣང་མི་སྦྱིན་

པར་སློབ་འཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་དེ་ནི་ལྕགས་གྲང་མོར་ཐོ་བ་
བསྣུན་པ་དང་ཅི་མཚུངས་རེད།”
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ཧོ་རེ་སི་མན།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བཤད་པ།

ངག་དབང་མཁྱེན་རབ།

རྟེ ན ་ཅི ང ་འབྲེ ལ ་བར་འབྱུང་བ་བཤད་པ་ལ་གཉི ས ་ དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། མིང་གཟུགས་དང་། སྐྱེ་
སྟེ། མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ནི་རྒྱུའི་ནུས་པ་ མཆེད་དྲུག་དང་། རེག་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། སྲེད་པ་
ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་གྲུབ་པའོ། །སྤྱིར་རྟེན་འབྲེལ་

དང་། ལེན་པ་དང་། སྲིད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། རྒ་ཤི་སྟེ་

ལས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་རྟེན་འབྲེལ། རྒྱུའི་སྒོ་

གཉིས་པ་སོ་སོའ་ི ངོ་བོ་ནི། མ་རིག་པ་ནི་ཚེ་སྔ་

དང་། རྐྱེན་དང་། འདུས་བྱས་རྣམས་ངོ་བོ་གཅིག་སྟེ། རྒྱུ་

བཅུ་གཉིས་སོ། །

ནས་རྐྱེན། འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་འདུས་བྱས་སུ་བཞག་པ་ མའི་ལས་ཀུན་ནས་སློང་པའི་ཉོན་མོངས་པའི་གནས་
ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ནི། དབྱེ་ན་ཟག་མེད་དང་ཟག་

སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །འདུ་བྱེད་ནི་སྔ་མའི་ཉོན་མོངས་

པའི་དབང་གིས་ལས་གསོག་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་

བཅས་གཉིས་ལས། ཟག་མེད་ནི་མ་རིག་པ་འགགས་ པོ་ལྔའོ། །མིང་གཟུགས་ནི་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་སྐད་
པས་འདུ་བྱེད་འགག་པ་ནས་སྐྱེ་བ་འགགས་པས་རྒ་ཤི་

ཅི ག ་གཉི ས ་པ་ནས་སྐྱེ ་ མཆེ ད ་དྲུག་མ་དོ ད ་པའི ་ བར་

པ་འགགས་པ་འགོག་བདེན་གྱི་ཆ་དེ་དག་རྟེན་འབྲེལ་

མཆེད་དྲུག་དོད་པ་ནས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་མ་

འགག་པའི་བར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་
མ་ཡིན་གྱི་གཉེན་པོའ་ི སྟོབས་ཀྱིས་མ་རིག་པ་འགག་ན་

གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནི་སྐྱེ་

འདུས་པའི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །རེག་

ཟག་བཅས་ཀྱི་འདུ་བྱེད་འགགས་ནས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ པ་ནི་དེ་གསུམ་འདུས་ནས་བདེ་སྡུག་གི་འགྱུར་བ་མི་
ཤེས་སྐྱེས་པ་ལམ་བདེན་གྱི་ཆ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཟག་

ཤེས་པའི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །ཚོར་བ་

ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་མ་ཟིན་པའི་བེམ་པོ་རྣམས་

པའི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྲེད་པ་ནི་

མོངས་གསུམ་དུ་བསྡུ་ཚུལ། རྒྱུ་འབྲས་གང་གིས་བསྡུ་

ཆགས་པ་མ་སྐྱེས་པའི་བར་གྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

བཅས་ལའང་གཉིས་ལས། ཕྱི་ཡི་རྟེན་འབྲེལ་ནི་ས་བོན་ ནི་བདེ་སྡུག་གི་འགྱུར་བ་ཤེས་ནས་འཁྲིག་སྤྱོད་མི་ཤེས་
སོ། །ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ལ། དབྱེ་བ། སོ་སོའ་ི ངོ་བོ། ཉོན་
བའི་ཚུལ། སྲིད་པའི་འཁོར་ལོའ་ི དཔེ་རིས་དང་སྦྱར་

འཁྲིག་པ་སྤྱོད་ཤེས་པ་ནས་འཁྲིག་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ལ་
ལྔའོ། །ལེན་པ་ནི་དེ་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་

ནས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ནི། མ་རིག་པ་དང་། འདུ་བྱེད་ དེ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡོངས་སུ་རྒྱུག་པའི་བར་གྱི་གནས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྲིད་པ་ནི་རྒྱུག་པ་དེ་ཉིད་ཡང་

ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤི་ནི་མངོན་པར་གྲུབ་པའི་

ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སྐྱེ་བ་ནི་ལས་དེས་ཚེ་ཕྱི་མར་མངལ་

ལྔ་པ་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོའ་ི དཔེ་རིས་དང་སྦྱར་

སྲིད་ཕྱི་མ་འབྱུང་བའི་ལས་གསོག་པའི་གནས་སྐབས་

འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། །

དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོ ར ་བའི ་ སྐད་ཅི ག ་དང་པོ འ་ི གནས་ ནས་བཤད་པ་ནི ། མཐའ་སྐོ ར ་གཡས་ཕྱོ ག ས་སུ་དང་

སྐབས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །རྒ་ཤི་ནི་དེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་ པོར་དམུས་ལོང་འཁར་བ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་བྲིས་པ་

པ་མིང་གཟུགས་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚོར་བའི་བར་གྱི་ཕུང་པོ་ ནི་མ་རིག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། དམུས་ལོང་བདེ་
ལྔའོ། །དེ་དག་རྣམས་ནི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་
དུ་བྱས་ནས་བཤད་དོ། །

བའི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་རྨོངས་པར་ལྟར། མ་རིག་པས་
ལས་འབྲས་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལ་རྨོངས་

གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་གསུམ་དུ་བསྡུ་ཚུལ་ནི། མ་ ཤིང་། ཚུལ་མིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཟུང་

རིག་པ་དང་། སྲེད་པ་དང་། ལེན་པ་གསུམ་ནི་ཉོན་མོངས་

སྟེ་དགེ་སྡིག་གི་ལས་ལ་གྱ་ཚོམ་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་དོ། །

པ་གཉིས་ནི་ལས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ལྷག་

རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། རྫ་མཁན་གྱིས་རྫ་མ་ཆེ་ཆུང་བཟང་

མོངས་པ་སྟེ། རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་ལས། དང་པོ་བརྒྱད་པ་

བསོག་པའི་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཆེ་ཆུང་བཟང་ངན་སྣ་

པའི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། འདུ་བྱེད་དང་སྲིད་
མ་བདུན་པོ་ནི་གཞིའམ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་

དགུ་ཉོན་མོངས། །གཉིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ཏེ། །ལྷག་མ་

རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པར་རྫ་མཁན་བྲིས་པ་ནི། འདུ་བྱེད་གྱི་

ངན་སྣ་ཚོགས་བཟོ་ཐུབ་པ་ལྟར། འདུ་བྱེད་ཀྱིས་ལས་
ཚོགས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་སྤྲེ འུ ་ཤི ང ་རྩེ ར ་གནས་པ་བྲི ས ་པ་

བཞི་པ་རྒྱུ་འབྲས་གང་གིས་བསྡུ་ཚུལ་ནི། ཚེ་ ནི། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། སྤྲེའུ་ཤིང་གི་

གསུམ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ན། མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་ རྩེ ་ གཅི ག ་ནས་གཅི ག ་ཏུ་བརྒྱུད་དེ ་ འཕོ ་ སྐྱོ ད ་བྱེ ད ་པ་
ནི་སྔ་མའི་རྒྱུ་དང་། རྣམ་ཤེས་དང་མིང་གཟུགས་དང་

ལྟར། རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་གྱི་རྣམ་སྨིན་

ད་ལྟའི་འབྲས་བུ་དང་། སྲེད་ལེན་སྲིད་པ་གསུམ་ནི་ད་

ལེན་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

སྐྱེ ་མཆེ ད ་དང་རེ ག ་པ་དང་ཚོ ར ་བ་དང་བཅས་ལྔ་ནི ་

ལྟའི་རྒྱུ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤི་ནི་ཕྱི་མའི་འབྲས་བུ་ཡིན་

ཕུང་པོ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་སྐྱེ་འཆི་འདོར་
བཞི་པར་གྲུ་གཟིངས་བྲིས་པ་ནི།

མིང་

ནོ། །ཡང་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱེད་རྣམ་ཤེས་ནི་འཕེན་

གཟུགས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། གྲུ་གཟིངས་འགྲུལ་

དང་རེ ག ་པ་དང་ཚོ ར ་བ་ནི ་ ལས་ཀྱི ས ་འཕངས་པའི ་

དང་། མཁོ ་ བའི ་ དངོ ས ་པོ ་ འཇོ ག ་པའི ་ སྣོ ད ་བྱེ ད ་པ་

བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། མིང་གཟུགས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་

པ་ཚུ་རོལ་ནས་ཕ་རོལ་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་པའི་རྟེན་གཞི་

འབྲས་བུ་ཡིན། སྲེད་ལེན་སྲིད་པ་གསུམ་འགྲུབ་བྱེད་ ལྟར། མིང་གཟུགས་ཅི་རིགས་པས་ཀྱང་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

འདིར་འོངས་ཤིང་། འདི་ནས་ཕྱི་མར་འགྲོ་བའི་རྣམ་ཤེས་

ཀྱིས་འཕེལ་ཏེ་རང་སེམས་དེ་ལ་གཡེང་བ་ལྟར། སྲེད་

ཕུང་པོའ།ོ །

དེ་ཐོབ་ན་སྙམ་པའམ་དེ་དང་མ་བྲལ་ན་སྙམ་པའི་སྲེད་

དང་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་སྣོད་དམ་

པས་འཁྲུལ་སྣང་གི་དངོས་པོར་ཡིད་ཆགས་ཏེ། དེ་དང་

ལྔ་པ་ཁང་པ་སྟོང་པ་བྲིས་པ་ནི། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་ ཞེན་གྱི་ཡིད་གདུང་བ་བྱེད་དོ། །

རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། ཁང་སྟོང་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཀྱང་

དགུ་པར་སྤྲེ འུ ས་ཤི ང ་ཏོ ག ་ལེ ན ་པ་བྲི ས ་པ་

བརྟེན་པ་བདག་པོ་མེད་པར་ལྟར། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་གནས་

ནི། ལེན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། སྤྲེའུས་རང་གི་ཡིད་

རྣམ་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །

བཞིན་དུ། སྲེད་པ་དེ་ཉིད་ཤས་ཆེེར་སོང་ནས་འདོད་པའི་

པའི་རྣམ་འགྱུར་བྲིས་པ་ནི། རེག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

སུ་རྟེན་དབང་པོའ་ི ངོ་བོ་རྫོགས་པར་གྲུབ་ཀྱང་བརྟེན་པ་ དུ་འོང་བའི་ཤིང་ཏོག་ལ་སེམས་གཡོ་ཞིང་ལག་ཏུ་ལེན་པ་
དྲུག་པར་ཕོ ་ མོ ་ ཕན་ཚུན་འཁྱུད་ཅི ང ་འོ་ བྱེ ད ་

ཏེ། ཕོ་མོ་ཐོག་མར་འཁྱུད་ཅིང་འོ་བྱེད་པའི་ཚེ་རེག་པའི་

དངོས་པོ་དང་དུ་ལེན་པའི་སེམས་རབ་ཏུ་གཡོ་བར་བྱེད་

བཅུ་པར་བུད་མེད་སྦྲུམ་པར་བྲིས་པ་ནི། སྲིད་

དགའ་བ་ལས་འཁྲིག་པའི་བདེ་བ་ཡོངས་སུ་མ་རྫོགས་

པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། སྦྲུམ་མས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཕྱིར་

སོགས་པའི་རེག་བྱ་གང་དང་གང་འཕྲད་ཀྱང་དེ་ལྟར་

འདུ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་གང་ཡང་རུང་བའི་བག་ཆགས་བཞག་

པ་ལྟར། རེག་པའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཚ་གྲང་འཇམ་རྩུབ་ལ་ འབྱུང་བ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་སྟེང་དུ་
རེག་པའི་སྣང་བ་ཙམ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་

པ་སྲེད་ལེན་གྱིས་གསོས་བཏབ་སྟེ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐུ་

རྫོགས་པར་མྱང་མི ་ ཐུབ་པའི ་ གནས་སྐབས་ཡི ན་པའི ་ ཆེན་དུ་གྱུར་ཏེ་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་གསར་དུ་འགྲུབ་པ་
ཕྱིར་རོ། །

བདུན་པར་མི ག ་ལ་མདའ་ཟུག་པ་བྲི ས ་པ་

ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བཅུ་གཅི ག ་པར་ཕྲུག་གུ་བཙའ་བ་བྲི ས ་པ་

ནི། ཚོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། མིག་ལ་མདའ་ ནི། སྐྱེ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། ཕྲུག་གུ་མའི་མངལ་
ཟུག་མ་ཐག་ཏུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ངང་གིས་སྐྱེ་བར་ ནས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཐོན་པའི་སྐབས་ལྟར། རྣམ་ཤེས་ཕུང་

ལྟར། རེག་པ་དེ་ཉིད་ནུས་པ་ཤས་ཆེར་གྱུར་ནས་ཚ་གྲང་ པོ ་ རྙི ང ་པ་ནས་ཕྱི ར ་ཐོ ན ་ཏེ ་ བར་སྲི ད ་དུ་ཞུགས་པ་

དང་། འཇམ་རྩུབ་ཇི་ལྟར་རེག་པ་ན་དེའི་ཚོར་བ་བདེ་ དང་། བར་སྲིད་ནས་སྐྱེ་སྲིད་དུ་འཕོ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་
སྡུག་ངང་གིས་སྐྱེས་སོ། །

བརྒྱད་པར་སྐྱེས་བུས་ཆང་འཐུང་བར་བྲིས་པ་

རོ། །

བཅུ་གཉིས་པར་མི་རོ་འཁུར་བ་བྲིས་པ་ནི། རྒ་

ནི། སྲེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། ཆང་འཐུང་སྐྱེས་ ཤིའི་རྟེན་འབྲེལ་མཚོན་ཏེ། མིའི་རོ་མཐོང་བ་དེའི་རྐྱེན་
བུས་ཆང་གི་བྲོ་བ་མྱང་བ་ན་དེར་ཆགས་ཞེན་རང་ཤུགས་

གྱིས་འཆི་བ་ངང་གིས་དྲན་ཞིང་། རང་གི་ན་ཚོད་གཞན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དུ་འགྱུར་ཏེ་ཇེ་རྒུད་དུ་སོང་བ་ནས་བཟུང་རྒ་བའི་རྟེན་
འབྲེལ་དང་། འབྱུང་བཞི་རིམ་གྱིས་འདུས་ནས་ཚེ་འདིའི་

ཕུང་པོ་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་འབྲེལ་ཐག་ཆད་པ་ནི་ཤི་

བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་ནོ། །རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྐོར་བཤད་
ཟིན་ཏོ། །

“འདོད་ཡོན་ལ་ཇི་ཙམ་ལོངས་སྤྱད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་འདོད་པ་མང་དུ་འཕེལ་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་ང་ཚོའི་
མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་འདོད་ཡོན་གྱི་ཚད་བཀག་རྒྱ་བྱས་ཡོད།”
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མ་ཧཱ་གྷན་དྷི། རྒྱ་གར། (1969.10.09-1948.01.30)

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །ཐལ་རང་གཉིས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་བསམ་པ་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས་སོ། །

ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྟག་ཕྲུག་རྒྱལ་མཚན་དར་རྒྱས།

དབུ་མ་ཐལ་རང་གི ་ ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ་སྤྱི ར ་ཐལ་

ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྟགས་ཕྱིར་རྒོལ་གྱིས་ཁས་

གོ ་ རམས་པས་དབུ་མ་ལྟ་བ་ངན་སེ ལ ་ལས་དོ ན ་དམ་

མའི་བསལ་བ་ཞུགས་པ་སྟེ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་

ཐ་སྙད་འཇོག་མཚམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བརྒྱད་གསུངས་པ་

ན་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕངས་ནས་འདོད་པ་རྟགས་

རང་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ ལེན་པ། ལྡོག་ཁྱབ་ཚད་མས་གྲུབ་པ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་
སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་འགོད་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་དྲུག་དང་ ཞིག་ཏུ་གསུངས་པས་ཐལ་འགྱུར་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་
དང། དབུ་མ་ངེས་དོན་རབ་གསལ་ལས་ཁྱད་པར་བཅུ་ སུ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་བྱ། འོ་ན་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་

དྲུག་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཐལ་
དོན་དམ་གཏན་ལ་འབེབས་སྐབས་སུ་རིགས་པ་འགོད་ འགྱུར་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གྲངས་ཅན་པས་མི་འདོད་

ཚུལ་ལ་ཐུག་པར་སྣང་བས་དེ་བཤད་པ་ལ། ཐལ་འགྱུར་ པའི་མི་རྟག་པ་ཐལ་བར་འཕངས་ནས་འདོད་པ་བྱས་
དང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རིགས་པ་ངོས་བཟུང་བ། ཐལ་རང་

པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བདེན་མོད་འདོད་

ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དག་ལ་བཤད་པ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ། རང་

དེའི་འདོད་པ་མ་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཐལ་འགྱུར་གྱི་དོན་

གི་གཞུང་ལས་དོན་དམ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྦྱར་ཚུལ། བོད་
གི་རྟོག་ངོ་ན་གང་བདེ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་

པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་དེ་དགག་བྱར་གྱུར་པའི་སྔ་རྒོལ་
མ་ཚང། སྒྲུབ་ངག་ཡོད་ཚད་ལ་ཐལ་ཞེས་པའི་སྒྲ་སྦྱོར་

བའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ན་ཐལ་རང་གཉིས་ནི་ཚད་མ་ བ་འདི་ཕྱྭ་པ་ཆོས་སེང་གི ས་བསྡུས་གྲྭའི་རྩོད་པ་སྲོལ་
རི ག ས་པའི ་ རྟགས་སྦྱོ ར ་འགོ ད ་ཚུལ་ལས་བྱུང་བའི ་

གཏོད་པ་ནས་བྱུང་བ་ལྟ་བུར་མངོན་པས་སྐབས་གཞན་

ཞེས་པ་ནི་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་ལས། འདོད་པ་བརྗོད་

སྒྲ་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པར་ཐལ། རྟག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཐལ་

བརྡ་ཆད་ཅིག་ཡིན། དེ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ཐལ་འགྱུར་ དུ་དཔྱད་པར་བྱ། དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་གྱི་རྟགས་ཡིན་ན་
ནས་མི་འདོད་སྒྲུབ། །སྒྲུབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་གསུམ་

བ་གང་དུ་འཕེན་སའི་རྒོལ་བས་འདོད་པའི་དགག་བྱ་དེ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན།

ཚུལ་སོ་སོར་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐལ་རང་གི་སྲོལ་ཆེན་པོ་

ལས། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་རང་ཉིད་ཀྱིས། །མཐོང་བ་

བཀོད་ཅེ་ན། ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་འགྲེལ་པ་

རང་གིས་མཐོང་བའི་རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ། སྐབས་སུ་བབ་

དེ། དེ་དག་གི་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

གཉི ས ་པ་རང་རྒྱུད་ནི ་ ཚད་མ་རི ག ས་གཏེར་ གཉིས་བྱུང་བ་ལས། དེ་དག་གིས་རིགས་པའི་སྦྱོར་བ་ཇིི་ལྟར་

གཞན་ལ་སྟོན་པའི་ངག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྔར་རྒོལ་

པའི་ཕྱིར་རྒོལ་ལ་སྒྲ་སྐྱོན་དང་བྲལ་བར་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་

ངག་[1]ལ་རང་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་ཞིང། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག གཞན་
དོ ན ་རྗེ ས ་དཔག རང་རྒྱུད་ཀྱི ་ གཏན་ཚི ག ས་རྣམས་དོ ན ་
གཅི ག ་པ་ཡི ན ་པར་ཀུན་མཁྱེ ན ་གོ ་ རམས་གསུངས་པས་

རང་རྒྱུད་ཀྱི་རིགས་པ་འགོད་པར་བྱེད་པ་ལ་ཆོས་ཅན་ཐ་སྙད་

བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་

དང་། སྐྱེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་

དངོས་པོ་བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཡང་

སྐྱེ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ཀྱང་ཡང་སྐྱེ་ན་
ནམ་ཡང་མི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བས་དེ་ཡང་མི་འདོད་དེ། དེའི་
ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དོ། །[2]ཞེས་ཐལ་

པའི་ཚད་མ་བཞི་པོ་གང་རུང་གིས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་ འགྱུར་གྱི་སྦྱོར་བས་བདག་སྐྱེ་འགོག་པའི་དམ་བཅའ་བསྒྲུབ་
སྔར་རྒོལ་རང་གིས་ངེས་ནས་ཕྱིར་རྒོལ་གཞན་ལ་ངེས་པའི་

པ་དང། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་ཤ ེས་རབ་སྒྲོན་མེར། གཞན་

ཡིན་ལ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྟགས་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་

དེ། དེ་དག་གི་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་

ཆེད་དུ་སྟོན་པའི་དམ་བཅའ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ ནི ་ དངོ ས ་པོ ་ རྣམས་བདག་གི ་ བདག་ཉི ད ་ལས་སྐྱེ ་ བ་མེ ད ་
ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་ཐལ་འགྱུར་ནི་ཕྱི་རྒོལ་བས་ དང། སྐྱེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་རྣམ་
འདོད་པའི་དམ་བཅའ་འགོག་པའི་བྱེད་པ་ཅན་ཡིན་ལ་རང་ པར་བཤད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་
རྒྱུད་ནི་སྔ་རྒོལ་རང་གིས་མཐོང་བའི་དོན་དེ་ལྟར་མ་མཐོང་ ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརྗོད་པའི་ཕྱིར་དང། གཞན་གྱིས་སྨྲས་
བའི་རྒོལ་བའི་ངོར་སྒྲུབ་པའི་བྱེད་པ་ཅན་ཡིིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཐལ་རང་གི་གཞུང་ལས་དོན་དམ་སྒྲུབ་བྱེད་
དུ་སྦྱར་ཚུལ།

གཉི ས ་པ་ཐལ་རང་གི ་ གཞུང་ལས་དོ ན ་དམ་

སྒྲུབ་བྱེད་དུ་སྦྱར་ཚུལ་ནི། ཐོག་མར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

རྩ་ཤེར་ལས་མཐའ་བཞི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་དམ་བཅའ་མཛད་
པ་ལ་ཐལ་རང་གི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་
[1] རིགས་གཏེར་གསལ་བྱེད། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ།
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པའི་ཉེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དང། གླགས་ཡོད་པའི་ཚིག་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྐབས་ཀྱི་དོན་ལས་བཟློག་པས་བསྒྲུབ་
པར་བྱ་བ་དང། དེའི་ཆོས་བཟློག་པའི་དོན་མངོན་པས་དངོས་

པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དང། སྐྱེ་བ་འབྲས་བུ་
དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང། སྐྱེ་བ་ཐུག་པ་ཡོད་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་མཛད་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་

རོ། །[3]ཞེས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་
[2] བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས།
[3] ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

བསྟན་ནས་རང་ལུགས་འཇོག་པ་ན། དོན་དམ་པར་ནང་གི་སྐྱེ་ ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོར། ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་ལས་རང་
མཆེད་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་ངེས་ཏེ། ཡོད་པའི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་སམ་སུན་འབྱིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

ཀྱི་སྦྱོར་བས་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་དོན་དམ་པར་བདག་

ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ནི་ཁས་བླངས་ལ་མ་འཁྲིས་པར་ཚད་མས་

ཕྱིར། དཔེར་ན་ཤ ེས་པ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །[1]ཞེས་རང་རྒྱུད་
ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་
བས་ཚིག་གསལ་ལས་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱིས་བརྗོད་པའི་

སྐྱོན་དེ་དག་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་འགལ་བ་དང། ཐལ་
འགྱུར་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་མ་གྲུབ་པའི་ལན་གྱི་སྒོ་ནས་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་སྐྱོན་མེད་པར་བསྒྲུབས་ནས། རང་ལུགས་

ཞེས་པའི་རང་དབང་དང་རང་རྒྱུད་དོན་གཅིག་པས་རང་རྒྱུད་
དོ ན ་གྱི ་ སྡོ ད ་ལུགས་ནས་རང་དབང་དུ་ཆོ ས ་ཅན་གཉི ས ་

དང་། རྟགས་ཀྱི་ཚུལ་རྣམས་གྲུབ་ཚུལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་
བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་རྗེས་དཔག་བསྐྱེད་པ་ཞིག་[2]ལ་ངོས་

བཟུང་ནས་དེ་ཉིད་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པས་དོན་དང་ཐ་སྙད་

གང་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཡང་མི་འདོད་པས་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་

ཐལ་འགྱུར་གྱི་སྒོ་ནས་གཞན་གྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ལོག་རྟོག་ཟློག་ པར་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་མི་ལེན་སྒོ་ནས་
པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པའི་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་འཛུགས་པར་

འབྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཐུག་ས་ནི་དགག་བྱ་ཕྲ་མོ་

གསུམ་པ་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དག་ལ་བཤད་པ་མི་འདྲ་

ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་ལ་སོགས་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་དབུ་

མཛད་དོ། །

བ་བྱུང་བ།

གསུམ་པ་བོད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དག་ལ་བཤད་པ་

ནས་འགོག་མི་འགོག་ལ་ཐུག་པར་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་

མའི་སྤྱི་དོན་ལས། ཟླ་བའི་ཚིག་གསལ་ལས་དབུ་མ་པ་ཡིན་
ན་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་

མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་ནི། བོད་སྔ་རབས་པ་དག་ལ་ཐལ་རང་ ཏེ། ཕྱོགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལ་
གི་ཁྱད་པར་འཇོག་པ་ན་དམ་བཅའ་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་

བརྟེན་ནས་ཆོས་ཅན་ཚད་མ་བཞི་པོ་གང་རུང་གིས་གྲུབ་པའི་

ནས་བཤད་ན། ཐལ་འགྱུར་གྱི་དོན་ལ་མི་མཐུན་པ་ཆེར་མེད་

དུ་སྟོན་པའི་དམ་བཅའ་རྣམས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཡིན་པ་

ཁྱད་པར་དུ་མ་ཞིག་བཤད་པ་ལས་གཏན་ཚིགས་དང་འབྲེལ་

སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་རང་གིས་ངེས་ནས་གཞན་ལ་ངེས་པའི་ཆེད་

ཀྱང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ལ་རང་རྒྱུད་རང་དབང་ དང་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་རང་རྒྱུད་དུ་བཤད་ནས་

དུ་བཤད་པ་དང། ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་ དེ་ཉིད་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་པས་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་ཀྱི་
བྱའི་ཆོས་དམ་བཅའ་བའི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

སྐབས་སུ་ཞལ་བཞེས་མཛད་ཀྱང་དོན་དམ་གཏན་འབེབས་

ཙོང་ཁ་པ་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀྱིས་དགོངས་པ་རབ་གསལ་དང་དྲང་

སྐྱོན་ཇི་སྙེད་བརྗོད་པའང་དོན་དམ་གཏན་འབེབས་ཀྱི་སྐབས་

སུ་བཞེད་པ་གཉིས་སུ་བྱུང་བར་སྣང། དེ་ལས་དང་པོ་ནི་རྗེ་ ཀྱི་སྐབས་སུ་མི་རུང་བར་བཞེད་ཅིང། ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་ལ་
[1] ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད།

[2] དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ། རྗེ་ཙོང་ཁ་པ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སུ་རང་རྒྱུད་བྱས་པ་ལ་བརྗོད་པར་བཞེད་དོ། །

བཞི་པ་རང་གི་རྟོག་ངོ་ན་གང་བདེ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་
མཇུག་བསྡུ་བ།

ཚིག་གི་དོན་མི་འགྲུབ་པས། རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བས་དངོས་
པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་དགོས་པར་

བཞེད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས་གཞན་གྱི་ལོག་རྟོག་བདག་

བཞི་པ་རང་གི་རྟོག་ངོ་ན་གང་བདེ་བརྗོད་པའི་ ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་

སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། འོ་ན་ཐལ་རང་གི་གཞུང་ལས་

མི་བཞེད་པས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དོན་མེད་པ་

བར་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་

གཏན་ཚིགས་བཀོད་ན་ཉེས་པ་དང་བཅས་པར་བཞེད་

བྱུུང་བའི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གདོན་མི་ཟ་
ཆོས་དམ་བཅས་ནས་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཏན་
ཚིགས་ལ་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་

ལ་སྐྱོན་བརྗོད་པ་ན་དོན་དམ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རང་
རྒྱུད་བྱས་ན་ཆོས་ཅན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ་བའི་ཐལ་བ་

མ་ཟད་གསོ་མི་རུང་བའི་དུག་ཏུ་འགྱུར་བས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་
དོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་སྐྱེ་མེད་སྒྲུབ་པ་

དང། བདག་མེད་སྒྲུབ་པ། བདེན་མེད་སྒྲུབ་པ། སྤྲོས་
བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པ་སོགས་རང་ལུགས་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་

ཇི་སྙེད་ཅིག་བྱུང་བའང་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་དང། བདག་

འཕངས་པས་སོ། །འདིས་ནི་རང་རྒྱུད་པས་ཆོས་ཅན་རང་ བཀག་པ། བདེན་པ་བཀག་པ། སྤྲོས་པ་བཀག་པ་ཙམ་ལ་
དབང་དུ་གྲུབ་པའམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་ དེ་དང་དེར་བརྗོད་པར་ཟད་ཀྱི་དེ་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནི་ནམ་
འདོད་ཅེས་པ་བསལ་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཟླ་བས་རང་རྒྱུད་

ཡང་མེད་པས་དེ་དག་དང་རང་རྒྱུད་པས་སྐྱེ་མེད་སྒྲུབ་པ་

ཁས་ལེན་ནང་འགལ་སྟོན་པའི་ཐལ་བ་འཕངས་པ་དོན་

ཏུ་ཆེ་བ་འདི་ཐལ་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་དབྱེ་ཤེས་པ་

ཁས་ལེན་པ་དང་རིགས་ངོ་དེ་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །མདོ་དོན་བསྡུ་ན། རང་རྒྱུད་པས་

ཐལ་འགྱུར་གྱིས་ལོག་རྟོག་ཟློག་པ་ཙམ་གྱིས་བསམ་པའི་
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སོགས་དང་ཐ་སྙད་ཙམ་འདྲ་ཡང་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་

ལ་མེད་དུ་མི་རུང་ངོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་དགོངས་པ་
རྫོགས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ། །།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །ཚད་མ།
ངག་དབང་ཐེག་མཆོག

བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་དབེན་མཚན་དཔེའི་གོས་བཟང་རབ་སྤྲས་ཞིང། །
ལྗོན་བཟང་རྒྱལ་བའི་ལོ་ཏོག་རྒྱས་མཛད་སྙིང་རྗེའི་བརྒྱན་གྱིས་ལེགས་རྒྱན་པའི། །
མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་ཉེ་རིང་མེད་པར་བུ་གཅིག་པོ་ལ་མ་བཞིན་དུ། །

བརྩེ་བས་ལེགས་སྐྱོང་རྐང་གཉིས་གཙོ་བོ་ཐུབ་དབང་གང་དེ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །

བློ་གྲོས་མིག་གིས་ཕོངས་པའི་ཉམ་ཆུང་བདག །བླང་དོར་ལུས་ཀྱི་སྲོག་རྩ་འགག་པའི་ཚེ། །

གནས་ལྔ་རིག་པའི་འཆི་གསོས་དཔལ་སྟེར་བའི། །ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་ཚོགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
ཐོག་མེད་ནས་བཟུང་ཉོན་མོངས་རབ་གོམས་པས། །དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་བློ་ཡིས་ཡོངས་སྤངས་པ། །
བདག་དང་བདག་འདྲས་ཀྱང་ནི་དེ་མཐོང་སླད། །ཡང་དག་ཤེས་པའི་དོན་རྣམས་གླེང་ལ་སྤྲོ། །

དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ།

སྟོ ན ་པ་ཐུབ་པའི་དབང་ ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་

པོས། དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྲེག་

པས་ན། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་ཤེས་

ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །ཞེས་པ་

ལྟ་བུའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་དོན་གང་ཞིག་ཡིན་སྙམ་

བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །ལེགས་པར་བརྟག་

དགོས་པ་ནི་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་

ལྟར། སྔོན་གྱི་དུས་སུ་བྱོན་པའི་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་མཁས་ ན། དེ་ཉིད་འདིར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་
པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ལུགས་

དེའི་དོན་ངོས་བཟུང་བ་དང། བར་དུ་དབྱེ་བ་བཤད་པ་

པས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པར་མཛད་པས། དེ་ལྟར་ན། དྲི་

པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་སྟེ་དོན་ཚན་གསུམ་གྱི་སྒོ་

མཆོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་ནི་དྲི་མེད་རིགས་
མ་མེད་པའི་རིགས་པ་དག་ནི་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་

དང། མཐར་མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་བཤད་
ནས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལས་ཐོག་མར་ཡང་དག་པའི་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཤེས་པའི་དོན་ངོས་བཟུང་བ་ནི། འདིར་ཡང་དག་པའི་

སེམས་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ནི། སྐབས་

སུ་ཕྱེ་བ་དོན་མེད་དོ། །དེས་ན་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་

མཛད་པའི་རྣམ་འགྲེལ་[2]ལས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་པོར་

ཤེས་པ་དང་ཚད་མ་དོན་གཅིག་པས་དེ་གཉིས་ལོགས་

ཀྱི་གནད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་

སྟེ། ཚད་མ་ནི་ལེགས་སྦྱར་རམ་སཾ་ཊི་ཏའི་སྐད་དུ་པྲ་མཱ་ གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་པའི་ལུགས་ལ་མི་བསླུ་བའི་

ཎ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཡང་པྲ་ནི་དང་པོ་དང་རབ་གཉིས་ལ་ ཤེས་པ་དང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དོན་གཅིག་པས། པྲ་
འཇུག་པ་ཡིན་ལ། མཱ་ཎ་ནི་འཇལ་བའི་དོན་ལ་འཇུག་

མྰ་ཎ་དང་པོར་འཇལ་བ་དང་རབ་ཏུ་འཇལ་བ་གཉིས་

ཞེས་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ཡི ན ་ཅི ང། དེ ་ ཡང་དང་

ལོགས་སུ་བཀར་བ་ནི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་ཁྱད་

པ་ཡིན་པས། དང་པོར་འཇལ་བའམ་རབ་ཏུ་འཇལ་བ་
པོར་འཇལ་བ་ནི། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཞེས་

ཀ་ལ་འཇུག་ཀྱང་གོང་དུ་དང་པོར་འཇལ་ལ་འཇུག་ཅེས་

པར་འབྱེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པས། རབ་ཏུ་འཇལ་བ་ལ་མི་

པའི་དོན་ཡིན་ལ། རབ་ཏུ་འཇལ་བ་ནི། ཡང་དག་པར་ འཇུག་པར་སེམས་མི་དགོས་སོ། །
འཇལ་བའི་དོན་ཅན་དུ་འདོད་པས། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

པའི་ལུགས་ལྟར་ན། པྲ་མཱ་ཎ་ཞེས་པ་རབ་ཏུ་འཇལ་བའི་
དོན་ཅན་དུ་བཞེད་ཀྱི་དང་པོར་འཇལ་བ་སྟེ་གསར་དུ་

ད་ནི་མཚོན་བྱ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་

ཡིན་པ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་
བསྟན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་

མི་བསླུ་བའི་རིག་པའི་དོན་དུ་མི་བཞེད་དེ། འདི་པའི་ གིས་གཞུང་གི་ཆ་འགར་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་གསུངས་

ལུགས་ལ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་ པ་དང། ཆ་འགར་མ་ཤེས་དོན་གསལ་གསུངས་པ་ཡིན་
འདོད་པས་སོ། །དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། འདུས་བྱས་ཐམས་

ལ། དེ་གཉིས་དོན་ལྡོག་གཅིག་པ་ཡིན་པས་མཚོན་བྱ་

གསུངས་སོ། །

མེད་པར་བསྟན་པའི་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་

ཅད་བསླུ་བའི་ཆོས། །དེས་ན་དེ་དག་རྫུན་པ་ཉིད། །ཅེས་

ཚད་མ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁྱད་པར་

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་མདོ ་ སེ མ ས་གཉི ས ་ པས་<<ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་>>ཚད་གྲུབ་ལེའུ་ལས། ཚད་

ཀྱི་ལུགས་ལ། དང་པོར་འཇལ་བ་དང་རབ་ཏུ་འཇལ་བ་

མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་དང། མ་ཤེས་དོན་གྱི་

ལུགས་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགོངས་

གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་བཞེད་པ་སྟེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་

འདོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་གོ་བོ་རབ་འབྱམས་པའི་

གསལ་བྱེད་ཀྱང། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོན་ཀྱང་རྒྱ་བོད་ཀྱི་
པ་འགྲེེ ལ ་ཚུལ་ལ་མི ་ འདྲ་བ་སྣ་ཚོ ག ས་པ་ཞི ག ་སྣང་

ལྟ་བ་ངན་སེལ་[1]ལས་གསལ་བའི ་ ཕྱི ར ་དང། །མདོ ་ སྟེ། འདི་ལྟར་རྒྱ་གར་མཁས་པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་
[1] ཝར་ན་པར་སྐྲུན་ཤོག་གྲངས་༩༨
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[2] ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ཐོག་མར།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

རང་གི་སློབ་མ་སློབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བློ་དང་ལྷའི་སློབ་ མིན། དེས་ན་འདིར་རང་གིས་འཐད་པར་མཐོང་བའི་
མ་ཤཱཀྱ་བློ་གཉིས་ནི་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་དང་མ་ཤེས་

ལུགས་ཀྱི ་ རྗེ ས ་སུ་འབྲངས་ནས་འཐད་པའི ་ ཕྱོ ག ས་

པ་རེ་རེ་བ་དོན་ལྡོག་ཀྱང་ཐ་དད་དུ་བཞེད་པ་ཡིན་པར་

[1]ལས།

དོན་གསལ་གཉིས་ཀ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་

ཀུན་མཁྱེན་གོ་བོ་རབ་འབྱམས་པའི་<<སྡེ་བདུན་རབ་
གསལ་>>དང། མཁན་ཆེན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་

<<ལེགས་བཤད་ངག་གི་དཔལ་གཏེར་>>སོགས་བོད་

རྣམས་དགོད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་<<རིགས་གཏེར་>>
མི་བསླུ་མ་ཤེས་དོན་གསལ་གཉིས། །རང་མཚན་

རྟོགས་པར་དོན་ལ་མཐུན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སློབ་
དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གཞུང་གི་ཆ་འགར་མི་
བསླུ་བའི་ཤེས་པ་གསུངས་པ་དང། ཆ་འགར་མ་ཤེས་

ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་མའི་གཞུང་དུ་མ་ལས་གསལ་ དོན་གསལ་གསུངས་པ་གཉིས་ཀ་དོན་གཅིག་ཡིན་པས་
ལོ། །སློབ་དཔོན་རྒྱན་མཁན་པོ་ནི་དེ་གཉིས་དོན་དམ་

ན། མཚན་ཉིད་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་དང་མ་ཤེས་དོན་

སྟེ། དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ཉིད་ནི་གཞུང་ལས་གསལ་བས་སོ། །

འོ ་ ན་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པའི་དོ ན ་གང་ཞེ་

ཚད་མ་དང་ཐ་སྙད་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་
གཞན་ཡང་བོད་ཀྱི་སྔོན་གྱི་མཁས་པའི་རྒྱུ་སྐར་

གྱི་ཚོགས་མང་ཆེ་བར་སློབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་ཚད་

གསལ་གང་བཞག་ཀྱང་ཁྱད་པར་མེད་པར་འདོད་དོ། །

ན། བཤད་པར་བྱ་སྟེ། མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ནི་མི་བསླུ་བ་

ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས་པ་སྟེ། མི་བསླུ་

མའི་མཚན་ཉིད་ལ་མ་ཁྱབ་པ་གཅོད་བྱེད་གཞན་ནས་ཁ་ བ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་ནི། ལས་གང་ལ་མི་བསླུ་བ། བྱ་
སོྐང་དགོས་པར་བཞེད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཀྱང་སློབ་

བ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་མི་བསླུ་བ། བྱེད་པ་པོ་གང་གིས་མི་བསླུ་

པ་མི་སྣང་བས་སྔོན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྟོག་བཟོ་

ལ་མི་བསླུ་བ་ནི། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་

དཔོན་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་གི་ཆ་འགར་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་
ཡིན་པར་སེམས་པ་ཡོད་ཀྱང། སློབ་དཔོན་དེ་དང་དེ་ཡི་

བ། ཞེས་གསུམ་ཚང་དགོས་པས་དེ་ལས་དང་པོ་ལས་
མཚན་ཡོད་ན་འཇུག་ཡུལ་དོན་བྱེད་ནུས་པར་གནས་

དགོངས་པ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་དེའི་གཞུང་ལ་བཀོད་ པ་ལ་མི་བསླུ། མེད་ན་འཇུག་ཡུལ་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པར་
པའི་ངེས་པའང་མེད་ལ་དགོངས་དོན་ལ་ལ་གསུང་རྒྱུན་

གནས་པ་ལ་མི་བསླུ་བའོ། །དེས་ན་གཞི་གྲུབ་ན་སྐབས་

རྒྱུན་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་སེམས་སོ། །

བྱ་བ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་མི་བསླུ་བ་ནི། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་

ལ་གནས་པའང་ཡོད་པས་འདི་ནི་དགོངས་དོན་གསུང་
བོད་གངས་ཅན་གྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་

པ་བཞེད་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་པ་ནི་འདིར་

འདིའི་ཡུལ་གྱི་མི་བསླུ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བོ། །གཉིས་པ་

དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབང་གིས་རང་
མཚན་ཡོད་ནས་རང་མཚན་ལ་ཞུགས་ན་རང་མཚན་

ཡི ་ གེ ་ མང་བས་འཇི ག ས་པར་དོ ག ས་པས་དགོ ད ་རྒྱུ་ ཐོབ་པ་ལ་མི་བསླུ། རང་མཚན་མེད་པས་དེ་ལ་མི་འཇུག་

[1] མཛད་པ་པོ་འཇམ་མགོན་ས་པཎ། མཚན་ཉིད་བརྟག་པའི་
རབ་བྱེད།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ན་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་མེད་རྟོགས་པ་ ཟག་བཀྲིས་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་
ལ་མི་བསླུ་བའོ། །གསུམ་པ་བྱེད་པ་པོ་གང་གིས་མི་བསླུ་

རོ། །འོན་ཀྱང་ཚད་མ་ལ་གཉིས་སུ་གྲངས་མ་ངེས་པར་

པ་ལྟར་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་དང། མེད་པ་ལ་

ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་ཅེས་སྨྲ་རྒྱུ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་གྲངས་ངེས་

བ་ནི། རང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་བྱ་ཇི་ལྟར་གནས་

མེད་པར་ཤེས་པའོ། །སྐབས་འདིའི་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ན་མི་

བསླུ་བ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་ཡིན་དགོས་སོ། །དེས་ན་
བྱེད་པ་པོ་གང་གིས་མི་བསླུ་བ་ལ་གསར་རྟོགས་ཀྱི་དོན་

ཚང་བས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་གསར་དུ་ཞེས་སྦྱར་བ་

ཐལ། གཉིས་པོ་གང་རུང་དུ་ཁ་ཚོན་མི་ཆོད་པའི་ཕྱིར་
ཡི ན ་ན་རྣམ་གཅད་ཀྱི ་ གྲངས་ངེ ས ་སམ་ཕུང་གསུམ་
སེལ་བའི་གྲངས་ངེས་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་
ལྟར་ཚད་མ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་གང་

རུང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཅེས་པའི་ལན་འདེབས་དགོས་

ལ་རྣམ་གཅད་ལྷག་པོ་འགའ་ཡང་མེད་པས་གསར་དུ་ པ་འདི ་ ཡང་རང་བཟོ ་ མི ན ་པར་ཀུན་མཁྱེ ན ་གོ ་ བོ ་
སྦྱར་མི་དགོས་སོ། །མཚན་ཉིད་འདི་ནི་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེ་

རབ་འབྱམས་པའི ་ སྡེ ་ བདུན་རབ་གསལ་ལས་གསལ་

རྣམ་པར་དག་པའོ། །

མཆིས་སོ། །འདི་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཚད་མ་ཡིན་ན་

མི་སྲིད་གྱི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བའི་དོན་ཅན་གྱི་མཚན་ཉིད་

ལ། རིགས་པའི་ལམ་དང་ཡང་འགལ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ནི ། དེ ་ཡང་དབྱེ་ མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པར་

གཞི་ནི་ཚད་མ་ཙམ་མོ། །དབྱེ་བའི་གྲངས་ནི་གཞལ་བྱ་

འདོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་ནི་གནོད་བྱེད་འདི་ལྟར་གནས་

ཚད་མས་གཞལ་བྱ་འཇལ་ཚུལ་ལ་གཞལ་བྱ་སྤྱི་མཚན་

དཔག་གང་རུང་དུ་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་

ལ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སམ་

སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་འཇལ་བའི་ཚུལ་དང། གཞལ་

ཏེ། མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་དང་རྗེས་
ཁས། འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། གཉིས་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་

བྱ་རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་འཇལ་བའི་ཚུལ་ པར་ཐལ། དང་པོ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཕྱི་མའང་མ་ཡིན་
གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཚད་མ་ལ་

པའི་ཕྱིར། ལན་རྣམ་དག་མེད་དོ། །འགའ་ཞིག་རྟགས་

གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཞན་དག་ དང་པོ་མ་གྲུབ་ཅེས་དང་། འགའ་ཞིག་རྟགས་གཉིས་པ་

འདོ ད ་པ་ལྟར་ཚད་མ་མངོ ན ་སུམ་ཁོ ་ ནར་འདོ ད ་པ་ མ་གྲུབ་ཅེས་དང། འགའ་ཞིག་གིས་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་
དང། ཡང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་བཞིར་འདོད་པ་

པ་མངོན་སུམ། རྗེས་དཔག་ཡིན་པ་རྗེས་དཔག་ཡིན་ཞེས་

གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་ཐུབ་པ་

དེ། འདི་ལྟར། དང་པོ་དང་གཉིས་པ་མི་འཐད་དེ། མི་

མིན་ཡང། ཚད་མ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་དང་རྗེས་དཔག་
ནི་མིན་ཏེ། འདི་ལྟར་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་དང། གང་
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པའི་ལན་འདེབས་པར་སྣང་ཡང། རེ་རེ་ནས་མི་འཐད་

བསླུ་བའི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང། རྗེས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

དཔག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་གང་ལའང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་

པ་ནི་<<ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་>>[1]ལས། རང་ལས་རང་

ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་སྲིད་

གཞུང་གི་དགོངས་པ་བླ་ན་མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་ངེས་པ་

མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་ཡོད་
པ་ཉིད་ཅེས་པའི་དོན་རྟོགས་ན་ངང་གིས་རྟོགས་པར་

འགྱུར་བས་འདིར་ཡི་གེ་མང་བས་མི་འགོད་དོ། །གསུམ་

པ་མི་འཐད་དེ། ཕ་རོལ་པོས་ཚད་མ་མངོན་སུམ་དང་
རྗེས་དཔག་གང་ཡིན་ཞེས་དྲི་བ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་

གང་དང་རྗེས་དཔག་ཡིན་པ་གང་ཞེས་དྲི་བ་མ་ཡིན་

གི་ངོ་བོ་རྟོགས། །ཐ་སྙད་ལས་ནི་ཚད་མ་ཉིད། །ཅེས་པའི་
ཡང་ཤེས་པ་དང་མི་བསླུ་བའི་དོན་ལྡོག་ཡིན་གྱི་ཐ་སྙད་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྐབས་འདིར་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་
དྲངས་པའི ་ཚད་མ་དང། གཞན་སྟོབས་ཀྱི ས་དྲངས་

པའི་ཚད་མ་གཉིས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ལ་
ཚད་མས་ཁྱབ་ཀྱང་ཚད་མ་ལ་དེ ་ གཉི ས ་ཀྱི ས ་མ་ཁྱབ་
པའི་གནད་ཤེས་དགོས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་

པས། སྐབས་བབས་ཀྱི་དྲི་བའི་ལན་དུ་མི་འགྲོ་བར་ཕ་ པ་སྟེ། གནད་འདི་མ་ཤེས་ནས་ཚད་མ་ལ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་
རོལ་གཞན་གྱི་ཁ་འགོག་བྱེད་ཙམ་དུ་སྣང་བས་སོ། །ཁ་

ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དེ་ལྟར་ན། སངས་རྒྱས་ལ་རྟོག་པ་ཡོད་

ལོག་པར་རྟོགས་མི་ནུས་ཤིང་རྟོགས་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་

ངེས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚད་མ་གང་ཞིག་རང་

བཀག་པ་ཙམ་གྱིས་ནི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ པར་འདོད་དགོས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་སོ། །དེ་ལ་རང་
ཡིན་པས་དོར་བྱ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

གི་གཞལ་བྱའི་དོན་ལ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་དྲངས་

གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ངེས་བྱེད་ པས་རང་མྱོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གྱིས་རང་ཉིད་རང་

བཤད་པའི་སྒོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། གོང་དུ་ཚད་མའི་

གི ་ འཇུག་ཡུལ་ལ་མི ་ བསླུ་བར་ངེ ས ་པ་རང་སྟོ བ ས་

མཚན་ཉིད་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་དེ་མཚན་གཞིའི་སྟེང་

ནི། ཚད་མ་གང་ཞིག་རང་གི་གཞལ་བྱའི་དོན་ལ་ངེས་

མཚན་ཉིད་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་འདོད་པས་དེ་ལྟར་ན་

དུ་གང་གིས་ངེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཚད་མས་དྲངས་

ཀྱིས་དྲངས་པ་དང། གཞན་ངེས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་
པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདྲེན་མི་ནུས་པས། རང་མྱོང་རང་

པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱི ས་ངེས ་པ་ཡི ན ་ནོ ། །འོ་ ན་ངེས ་ཤེ ས་ རིག་མངོན་སུམ་གྱིས་རང་ཉིད་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མི་
དེ ་ རང་སྟོབ ས་དང་གཞན་སྟོ བ ས་གང་གི ས ་དྲངས་ཤེ ་

ན། མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་ཤེས་པའི་ཆ་ལ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་

བསླུ་བ་ངེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་འདྲེན་མི་ནུས་པར་ཚད་
མ་གཞན་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འདྲེན་དགོས་པའོ། །འདིར་རང་

ངེས་པ་ཡིན་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཆ་ལ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་ ངེས་དང་གཞན་ངེས་ཀྱི་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་
པའང་ཡོད་ལ་གཞན་སྟོབས་ཀྱིས་ངེས་པའང་ཡོད་ཅེས་ པའི་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ནི་གནད་ཀྱི་དོན་ཏེ། རང་

ངེས་དང་གཞན་ངེས་ཀྱི་ཚད་མ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་
[1] ཚད་གྲུབ་ལེའུ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཚད་མ་ཁོ་ན་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

བབས་པའི་ལན་གཞུང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་གནས་

གོ ་ བོ ་ རབ་འབྱམས་པའི ་ སྡེ ་ བདུན་རབ་གསལ་ལས་

ཀྱང་བློ་ལ་འཆར་བ་ཞིག་མི་འདུག་པས་འདིར་དགོས་

སྐབས་འདིར་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཀུན་མཁྱེན་

རང་རིག་མངོན་སུམ་ནི་རང་ངེས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་

མིན་ཞིག་འབྱོར་མ་བྱུང་ལ། རང་གིས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་བསམ་
པའི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་གཞུང་གི་དགོངས་དོན་

དང། ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ནི་རྒྱུན་མེད་པས་དེ་མ་ཐག་ འདི་ཡིན་ཞེས་པའམ་གཞུང་སྔ་ཕྱི་འགལ་ཞེས་པ་གང་
ཏུ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན་གཞན་ངེས་ཀྱི་

ཡང་སྨྲ་རྒྱུ་མིན་ནོ། །གནད་འདི་ནི་ཟུར་གནས་ཀྱི་བློ་ལྡན་

ཏུ་ཐ་སྙད་པའི ་ ཚད་མའི ་ དབང་དུ་བྱས་པའོ། །ཞེ ས ་

གཞུང་དོན་མ་ནོར་ཇི་བཞིན་རབ་རྟོགས་པའི། །

ཚད་མ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། རང་རིག་དང་ཡིད་མངོན་ཀུན་

གསུངས་པ་འདི་ལ་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་དབང་

དུ་བྱས་ནས་ཡིད་མངོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་རང་རིག་
མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རང་ངེས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་ངེས་

ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་
མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་ལན་ཇི་

ལྟར་དགོས་པ་ཡིན་ནམ་འདི་ནི་དཀའ་བའི་གནད་ཅིག་

ཏུ་མཐོང་ངོ་། །འདིའི་འཐད་ལ་ཁོ་བོས་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལ་

མཁྱེན་རྒྱ་ཡངས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་དྲི་བ་ཐེངས་
མང་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་བར་དུ་བློ་ལ་
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དག་གིས་དཔྱད་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །

བློ་ཡི་ནོར་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕོངས་གྱུར་པས། །

འགལ་འཁྲུལ་ནོངས་པ་གང་དག་མཆིས་གྱུར་པ། །
རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའ་ི སྤྱན་སྔར་བཟོད་པར་གསོལ། །
ཡང་དག་ཤེས་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་ལས། །

དགེ་བའི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་མཆིས་གྱུར་ན། །
དེ་ཡང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་སྲིད་པ་ཡི། །
རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་ཕྱིར་བསྔོ། །
སརྦ་མངྒ་ལཾ།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །བྱང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་པ་རྨོངས་པའི་
འཆར་སྣང་།

ཚེ་འཕེལ་ཉི་མ།

སྤྲོས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །སྣ་

བདག་འཛིན་གྱི་ཚད་ནི། ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་

འགྲོ་ལ་ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་མཁན། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་དེ་ལ་

གཉི ས ་པ་བྱང་འཕགས་ཀྱི ་ རྒྱུད་ལ་ཆོ ས ་ཀྱི ་

ཚོགས་སྤྲུལ་པས་སྲིད་པའི་གར་བསྒྱུར་ཏེ། །མཁའ་མཉམ་ མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའོ། །
ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཡུལ་དམ་པ་ལ་བསྟོད་ཚིག་གི་

བདག་འཛིན་ཡོད་མེད་སྐབས་ཀྱི་བརྗོད་བྱའི་གཙོ་བོ་

བ་ནི། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་

སློབ་ཕལ་མོ་ཆེས་ལུང་རིགས་ཀྱི་རྒྱབ་རྟེན་གཏན་ནས་

ཕྲེང་བ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། གང་ཞིག་བཤད་པར་བྱ་ ཡིན་པས་དེ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་ན། ཆོས་ར་འདིར་དགེ་
ཚད་དང་། བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀྱི་

མི་འཚོལ་བར་ངག་རྒྱུན་གྱི་གྲགས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་

བདག་འཛིན་ཡོད་མེད་དཔྱད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ ནས། བྱང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡོད་
ནི། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལས་བདག་འཛིན་གཉིས་

མེད་དང་། བྱང་འཕགས་ཀྱིས་དེ་སྤངས་མ་སྤངས་ལ་

ན། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ནི། ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཁོ་ན་ཏེ། ཆོས་

ཀྱི་ཚད་གསལ་ཁ་མི་སྣང་ཡང་རང་གི་རྨོངས་འཆར་ལྟར་

སོམ་ཉི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཡོད་ཤག་ཤག་བྱས་པ་དེ་ནི་

པ་གང་རུང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཏེ་བདེན་པ་མངོན་ ཀྱི་བདག་འཛིན་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྱི་ངོ་

པར་རློམ་པའོ། །ཁ་ཅིག་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་འཇུག་པ་བཀའ་ བོར་གྱུར་པའི་མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལ་མངོན་པར་ཞེན་
འགྲེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕུང་པོ་དམིགས་ཡུལ་དུ་

པ་ཞིག་ལ་འཇོག་པ་གང་ཞིག བྱང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་

སྙམ་པའི་བློ་ལ་འཇོག་ཀྱང་དེ་ནི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་

གཟུང་བྱ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་འཇོག་དགོས་ཏེ། གང་ཟག་

བྱས་པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གཞི་མེད་ལ་ངའོ་

ཀྱི་གོ་དོན་ཡིན་གྱི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ལ་ཚད་དེ་
མི་ལྡན་པས་མི་འཐད་པར་སེམས་སོ། །གཉིས་པ་ཆོས་ཀྱི་

ལ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། བདག་འཛིན་དེའི་འཛིན་སྟངས་

གི་བདག་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ལ་གང་

ཟག་གི་བདག་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱི་འཛིན་
107

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སྟངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་འཇོག་པ་ཡིན་

བཞེད། །ཅེས་ངོ་བོའ་ི གྲུབ་པ་ལ་ཆོས་བདག་འཇོག་པ་མ་

སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པས་བཏགས་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་

དང་པོ་ཁོ་ནར་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་

པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལས། གཉིས་པ་ལྷན་

ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་དག་ནི་སྤྲོས་པ་དང་པོའམ་མཐའ་

མ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ མས་ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ལས་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་
ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་སུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་

གསུངས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གཟུང་བྱ་བདེན་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་དང་། ཆོས་ཀྱི་

པས་དེས་བྱང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་

ཡུལ་གང་ཟག་དང་། ཆོས་སུ་འཇོག་ལ། འཛིན་སྟངས་ཀྱི་

བདག་ཏུ་འཇོག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་

ཆོ ས ་བདག་མཐའ་བཞི ་ གང་རུང་ལ་འཇོ ག ་

མེད་པ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅེ་ན། དེའི་རྒྱུད་ལ་མཐར་འཛིན་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ལུང་རིགས་དུ་མ་སྣང་ཡང་ཡི་གེ་མང་བས་ མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཐའ་དང་པོར་མངོན་ཞེན་མེད་པར་
འཇིགས་ནས་རེ་ཞིག་མ་སྤྲོས་སོ། །

འབད་མེད་དུ་གྲུབ་ལ། མཐའ་གཉིས་པར་འཛིན་པའང་

ཀྱི་གཟུང་བྱ་དེ་ལ་མཐའ་བཞི་ལས་གཞན་མེད་དེ། ཀུན་

དང་པོ་གསུམ་ལ་དགག་རྟོག་ཡོད་སྙམ་པའི་དོགས་པའི་

གྱི ་ སྤྲོ ས ་པ་དེ ་ ལ་མཐའ་བཞི འི ་ སྤྲོ ས ་པ་བཞི ་ ཡོ ད ་པའི ་

པ་ཡོད་ཀྱང་དཔྱད་ན་དགག་རྟོག་ཡོད་པ་མི་སྲིད་པའི་

གསུངས་པས་ཆོས་བདག་ཡིན་ན་མཐའ་བཞི་གང་རུང་

པར་ཡུལ་དེ་ལ་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་མི་རུང་ཞིང་། སྒྲོ་

དེས་ན་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱི་འཛིན་སྟངས་ མེད་དེ། ཡུམ་དོན་རབ་གསལ་ལས། མདོར་ན་རྟོག་པ་

མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་ལས། ཡུལ་ གཞི་མེད་ཅིང་། བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་དེའི་དོགས་
བཞི་ཆར་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་ཏུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་

ཕྱིར་ཏེ། ཡུལ་དེ་ལ་བདེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་མ་ཆོད་

ཡིན་དགོས་པར་གསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དཔལ་ལྡན་ འདོགས་ཆོོད་ནས་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་
ཟླ་བས་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་ཆེན་ལས། དེ་ལ་བདག་ ཞེན་པ་དང་། ཆོས་བདེན་མེད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་
ཅེས་བྱ་བ་ནི་གང་ཞི ག ་དངོས་པོ ་རྣམས་ཀྱི ་གཞན་ལ་

གཉིས་ལས། དེ་གཉིས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའ་ི རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནི་

བདག་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྡོམ་གསུམ་ཁ་

པའི ་ རྒྱུད་ལ་དེ ་ གཉི ས ་འབྱུང་མི ་ སྲི ད ་དེ ། དེ འི ་ རྒྱུད་

རག་མ་ལས་པའི ་ ངོ ་ བོ ་ རང་བཞི ན ་ཏེ ་ དེ ་ མེ ད ་པ་ནི ་
སྐོང་ལས། ཆོས་དང་གང་ཟག་ཚིག་ཟུར་ལ། །སྦྱར་བའི་

བདག་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད། །བདག་མེ ད ་ཅེ ས་པའི་
བདག་གི་དོན། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ཟླ་བ་ཡིས། །ངོ་

བོའ་ི གྲུབ་པ་ལ་བཤད་ནས། །ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་པར་
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ཐར་ལམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་སྤང་བྱ་མིན་ལ། འཕགས་

ལ་འཛིན་སྟངས་དེ་གཉིས་ནམ་འབྱུང་བའི་ཚེ་མངོན་

སུམ་རྟོགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། གལ་ཏེ་བདེན་མེད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བློ་ཆོས་

ཅན། མཐའ་གཉིས་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བློ་མ་ཡིན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་གཟུང་བྱ་མཐའ་གཉིས་ གཏན་ལ་ཕབ། སྦྱོ ར ་ལམ་གྱི ་ སྐབས་སུ་བསམ་པས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཐའ་གཉིས་པ་ཡིན་ན་ཐ་སྙད་ མངོན་ཞེན་བཀག་ནས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད། མཐོང་ལམ་
དུ་མེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་མཁན་ཆེན་ངག་ཆོས་

གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་

བཞིའི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མེད་མཐའ་ལ་ཁྱད་པར་ཇི་

དུ་རྟོགས་ནས། ད་དུང་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་སྤངས་མ་

དང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་མཉམ་ལ། མཐའ་བཞིའི་ནང་ཚན་གྱི་མེད་

ཆེ ་ བས་དེ ་ ལྟ་བུའི ་ ལུགས་ནི ་ རྒྱང་རི ང ་དུ་དོ ར ་བར་

ཀྱིས་འཇུག་འགྲེལ་ལས། འོ་ན་བདེན་མེད་དང་མཐའ་ པའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་
ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། སྔ་མ་ནི་བདག་མེད་

མཐའ་སོགས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་

ཐུབ་པའི་འཕགས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངོ་མཚར་
བྱའོ། །མཐའ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའང་འཛིན་པ་མི་སྲིད་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། མཐའ་ དེ། རེ་རེ་ནས་ཡིན་པ་མི་འཛིན་པས་བདེན་བདེན་མེད་

གཉིས་པ་དང་བདེན་མེད་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་མི་འཛིན། དེ་མི་འཛིན་པས་དེའི་
ཕྱིར་ཏེ། བདེན་མེད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་གཞན་ ལྡོག་ཕྱོགས་གཉིས་མིན་ཡང་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །
པའི་མཐའ་གཉིས་པ་ལ་ཞེན་པའི་བློའ་ི མཚན་གཞི་མི་
རྙེད་པའི་ཕྱིར། ཡང་མི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་སྔར་ཡུམ་དོན་
གྱི་སྐབས་སུ་གསུངས་པའི་ལུང་དོན་རྣམས་ཀུན་མཁྱེན་

སྤྱི ར ་མཐའ་ཕྱི ་ མ་གཉི ས ་ལ་འཛི ན ་པ་ཡོ ད ་

ཅེ ས ་པའང་བརྟག་པ་མཐར་བཟུང་ཙམ་ཡི ན ་གྱི ་ ཡོ ད ་

པའི་ངེས་པ་མེད་ལ། གལ་ཏེ་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་

རོང་སྟོན་ཆེན་པོའ ི་ལུགས་ཡིན་གྱི་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའ ི་ ནའང་བྱང་འཕགས་ཀྱིས་དེ་དག་འཛིན་པ་མི་སྲིད་པའི་
དགོངས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཡང་། དེ་ནི་དངོས་སུ་ ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ལྟ་བའི་ཤན་འབྱེད་དུ། མཚན་འཛིན་དེ་ལ་
ཚིག་ཟིན་ལ་ཡོད་པའི་གཞུང་གི་དགོངས་པ་དོར་ནས་

བདེན་པའི་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། བདེན་པས་སྟོང་

ཀུན་མཁྱེན་གྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པ་བསྒྲུབ་འདུག་པས་

དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན་བདེན་འཛིན་ཡིན་

གཞུང་གི་དངོས་ཤུགས་གང་དུའང་མ་གསལ་བ་ཞིག་
ངལ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །

པའི་མཚན་མར་འཛིན་པ་སོགས་བཞི་ཡོད་པས། ཞེས་

པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་པ་ཕྱི་མ་གསུམ་དུ་

དེས་ན་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་གཞུང་གོ ང ་འོ ག ་ འཛིན་པའི་བློ་དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱིས་བདག་འཛིན་ཡིན་པར་

བསྒྲི ག ས་ནས་གཟི ག ས་ན་ཁོ ་ བོ ས ་བཤད་པ་དེ ་ རྗེ ་ བླ་

བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། བདེན་འཛིན་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་

སོ། །རིགས་པས་བརྟག་ནའང་། ཚོགས་ལམ་གྱི་གནས་

ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་

མའི་དགོངས་པ་རྨ་མེད་ཡིན་པ་ད་གདོད་རྟོགས་ནུས་ ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བློ་དེ་ཡང་
སྐབས་སུ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ བདག་མེ ད ་ཐོ ས ་བསམ་གྱི ་ སྒོ ་ ནས་ གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་སྙམ་ན། ལུང་སྔ་མའི་དོན་ནི་སོ་སྐྱེ་
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ལ་དགོངས་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དམན་ལམ་སྔོན་སོང་གི་ཐེག་ ན། མངོན་ཞེན་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་གྱིས་མ་ཁྱབ་
ཆེན་སོ་སྐྱེ་དང་། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ལ་དགོངས་ནས་

པའི་གནད་ཤེས་ན་དོགས་པའི་མདུད་པ་རང་གྲོལ་དུ་

བདག་འཛིན་ཡོད་པའི་དོན་གཏན་ནས་མིན་ནོ། །གཞན་

སེམས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡོད་

བས། །སེམས་ཅན་རྫས་དང་བཏགས་ཡོད་པ། །ཞེས་པས་

མེད་པ་འཐད་ཆེ་བ་མཐོང་བས་རྟོག་འཆར་ཅུང་ཟད་

པར་བསྟན་པས་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་སྣང་ངོ་། །

བའི་ཆ་ཅུང་ཟད་མཆིས་ན་རང་བློ་རྨོངས་པའི་མུན་པ་

གསུངས་པ་ཡི ན ་གྱི ་ བྱང་འཕགས་ཀྱི ་ རྒྱུད་ལ་ཆོ ས ་ཀྱི ་ འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་ལས་བྱང་
ཡང་མགོན་པོ་བྱམས་པས། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་འཕགས་དབྱེ་ པ་དོན་ཐོབ་ཚིག་ཟིན་གཉིས་ཆར་ལ་མི་སྣང་བ་མ་ཟད་
ཀྱང་བྱང་འཕགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་མེད་
འོ ་ ན་བྱང་འཕགས་ཀྱི ་ རྒྱུད་ལ་མངོ ན ་ཞེ ན ་

མེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་

བཀོད་པ་ལགས་སོ། །དེ་ལྟར་བྲིས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དགེ་
སེལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་ཤོག

“ཆོས་ལུགས་མང་ཡང་རང་ལུགས་བཟུང་། །
ལུགས་ལ་མ་ཞེན་ཀུན་ལ་སྦྱོངས། །

གཞན་ལུགས་དག་ལ་སྒྲོ་བསྐུར་སྤོངས། །
ཐམས་ཅད་སློབས་ལ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ། །”

ཇོ་བོ་རྗེ།
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༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་མཚན་ཐོས་གྲོལ་ཆེན་མོ།
གློ་བོ་ཟླ་བཟང་།

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་དང་། །

བྷུ་སུ་ཀུ་སྟེ་ཞི་བ་ལྷ། །རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་དང་། །

འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །

བྲམ་ཟེ་ཛ་ལནྡྷ་ར་དང་། །རཱ་ཧུ་ལ་དང་དྷརྨྨ་པ། །

ལུང་དང་རྟོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས། །

གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་བླ་མས་སྐྱོབས། །

རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་གནས་མཆོག་གི །
གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡི། །

མཚན་རྣམས་ཚིགས་བཅད་ཚོམ་བུ་རུ། །
ཡང་དག་བྲི་ལ་སྤྲོ་བ་བརྟས། །

ལཱུ་ཡི་པ་དང་ལི་ལ་པ། །བི་རཱུ་པ་དང་ཌོམྦྷི་པ། །
ཤ་ཝ་རི་པ་ས་ར་ཧ། །ཀཾ་ཀ་རི་པ་མི་ན་པ། །

གོ་རཀྵ་དང་ཙོོ་རཱངྒ། །ཝི་ན་པ་དང་ཤནྟི་པ། །

ཏནྟི་པ་དང་ཥཌྒ་པ། །གུ་རུ་ཙ་མ་རི་པ་དང་། །
དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། །

ནག་པོ་སྤྱོད་པ་ཤ་ལི་པ། །ཐ་ག་ན་པ་ན་རོ་པ། །
ཀརྞ་རི་པ་ཏིལློ་པ། །ཙ་ཏྲ་པ་དང་བྷ་ཏྲ་པ། །

ཁནྡྷི་དང་ནི་ཨ་ཛོ་ཀི། །ཀ་ལ་པ་དང་དྷོམྦྷི་པ། །
ཀཾ་ཀ་ན་དང་ཀམྦྷ་ལ། །དིངྐ་པ་དང་བྷནྡྷེ་པ། །
ཀུཀྐུ་རི་པ་ཏནྡྷེ་པ། །ཀུ་ཙི་པ་དང་དྷ་མ་པ། །

མ་ཧི་པ་དང་ཨ་ཙིནྡྷ། །བ་བྷ་ཧི་དང་ན་ལི་ན། །

མེ་ཀོ་པ་དང་ཀོ་ཊ་ལི། །གུ་རུ་ཀཾ་པ་རི་པ་དང་། །
དྷོ་ཀ་རི་དང་མེ་དྷི་ན། །སཾ་ཀ་ཛ་དང་གྷཎྜ་པ། །

ཛོ་ཀི་པ་དང་ཙ་ལུ་ཀི། །གོ་རུ་ར་དང་ལུ་ཙི་ཀ །
གུ་རུ་ཛཱ་ཡཱ་ནནྟ་དང་། །པ་ཙ་རི་པ་ན་གུ་ཎ། །

ཙམ་པ་ཀ་དང་བྷིཀྵ་ན། །དྷེ་ལི་པ་དང་མེ་ཁ་ལ། །
གུ་རུ་ཀུ་མ་རི་པ་དང་། །ཙ་པ་རི་པ་ཀནྟ་ལི། །

ཡུམ་ཆེན་མ་ནི་བྷ་དྲ་དང་། །ཀ་ན་ཁ་ལ་ཡུམ་ཆེན་མོ། །
གུ་རུ་ཀ་ལ་ཀ་པ་དང་། །ཨུ་དྷི་ལི་པ་དྷ་ཧུ་ལི། །
ཀི་ར་པ་ལ་ཀ་པཱ་ལ། །སརྦ་བྷཀྵ་ས་ཀ་ར། །

ནཱ་ག་བོ་དྷི་རི་ཀ་པ། །པུ་ཏ་ལི་དང་པ་ན་ཧ། །

ཀོ་ཀ་ལི་པ་ཨ་ནཾ་གོ །ཡུམ་ཆེན་ལཀྵྨི་ཀ་ར་དང་། །
ས་མུ་ད་དང་བྱཱ་ལི་པའོ། །

གྲུབ་ཐོབ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་ཡི། །

མཚན་རྣམས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས། །

འབྱུང་བའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་མཐུས། །

འགྲོ་ཀུན་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་འགྱུར་ཤོག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྐོར་གྱི་འབེལ་གཏམ།
བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

རྟེན་འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །
སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

སྤྱིར་ལྟ་བ་ཞེས་པ་ནི་ཐ་སྙད་ཅིག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་གོ་

བཤད་པ་མཛད་པ་བཞིན་ནོ། །

དང་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་ཚུལ་ནི་མི་ཞིག་གི་

ཞེ ས ་པ་ནི ་ ཆོ ས ་རྣམས་ཀྱི ་ གནས་ལུགས་ཟབ་མོ ་ སྟོ ང ་

བདེ་བར་བཤད་ན་ང་རང་ཚོའི་བློས་མཐོང་ཚུལ་ཞིག་
ཉིན་རེའི་འཆར་ཅན་གྱི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུ་ཁ་ཕྱོགས་སྤྲོད་

ད་ལམ་སྐབས་འདི ར ་ཟབ་མོ ་ དབུ་མའི ་ ལྟ་བ་

པ་ཉིད། དེ་ཡང་དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་

མཁན་ཞིག་རེད། ལྷག་པར་ཆོས་བརྒྱུད་དང་གྲུབ་མཐའ་ ཁོ ང ་གི ་ རྗེ ས ་འབྲངས་འཕགས་བོ ད ་མཁས་གྲུབ་དག་
བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་རང་རང་གི་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་

གི ས་བཀྲལ་བ་ལ་གོ་དགོས། དེ་ཡང་ལེ ག ས་སྦྱར་གྱི་

སྤྱིའི་འགྲོ་སྟངས་ཤིག་རེད། དཔེར་ན་ཡེ་ཤུ་པ་རྣམས་ལ་

རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་དབུས་ཤིག་ལ་

པ་པོས་བྱས་པའི་ལྟ་བ་དང་། རང་རེ་ནང་པ་ལ་མཚོན་

ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་འདི་ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་སོགས་

བའི ་ འདོ ད ་ཚུལ་ཐུན་མོ ང ་མ་ཡི ན ་པ་ཞི ག ་ཡོ ད ་པ་ནི ་ སྐད་དོད་དུ་ མཱ་དྷྱཱ་མ་ཞེས་པ་ནི་དགག་བྱའམ་བྲལ་བྱ་
འཇིག་རྟེན་འདི་བརྩེ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་བཀོད་
ནའང་རྟེ ན ་འབྲེ ལ ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི ་ ལྟ་བ་ཡོ ད ་པ་བཞི ན ་

གོ་ཞིང་། དེ་ཡང་སྒྲ་ཟོར་ཡངས་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་དེ་
སུ་ཡིན་ནའང་རང་རང་ལ་སྦྱར་འོས། འོན་ཀྱང་ལོ་རྒྱུས་

ནོ། །རང་རེ་བོད་ལ་མཚོན་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་ ཀྱི ་ དེ བ ་ཐེ ར ་དག་ཏུ་གསལ་ཤི ང ་མཁས་པ་ལ་གྲགས་
ཤིན་ཏུ་དར་ཆེ་བས་ལྟ་བའི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ལའང་ཆོས་
བརྒྱུད་བྱེ་བྲག་པ་རེ་རེ་ལ་གསང་སྔགས་དང་འབྲེལ་ནས་

པ་ལྟར་མཱ་དྷྱཱ་མ་ཀའམ་མི་ཀ་ཞེས་པ་ནི་ཐེག་ཆེན་གྲུབ་
མཐའ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཐོགས་འདུག། དེ་

གསུངས་ཡོད་པ། དཔེར་ན་རྙིང་མའི་རྫོགས་ཆེན། བཀའ་ ཡང་མ་ཀ་ནི་གྲུབ་མཐའ་དང་མི་ཀ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འདི་
བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་ཆེན། ས་སྐྱ་པའི་གསལ་སྟོང་འཛིན་ འཛིན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཐ་སྙད་ཐོགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་
མེད། དགེ་ལྡན་པའི་བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་སོགས་ཀྱི་
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བཞིན་འདིར་ཡང་ང་ཚོས་དབུ་མའམ་དབུ་མ་པ་ཞེས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་རྟེན་ཅིང་

པ་ཉིད་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་འདུག་སྟེ། སློབ་དཔོན་ཀླུ་

གྲུབ་མཐའ་དང་དེ་འཛིན་པ་དག་ལ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡིན།

པར། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་སྟོང་

འབྲེལ་བར་འབྱུང་བས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་འདོད་པའི་
སྤྱིར་ན་དབུ་མ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ནི་གཞི་དང་

ལམ་དང་དེ ་ དག་བརྗོ ད ་བྱར་བྱེ ད ་པའི ་ གཞུང་ལའང་

སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་རྩ་བ་ཤེས་རབ་རབ་བྱེད་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་
པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་སྟེ། །དེ་

ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཡང་སློབ་དཔོན་

གོ་ཆོག་པས། འདིར་གཞི་དབུ་མ་ནི་གཞི་དངོས་པོའ་ི འདིའི་རྩོད་པ་བཟློག་པའི་མཐའ་མའི་ཚིགས་སུ་བཅད་
གནས་ལུགས་རྟག་ཆད་ཡོད་མེད་སོགས་དགག་སྒྲུབ་

པ་ལས། གང་གིས་སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དག། །དབུ་མའི་

ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པས་མདོ་དཀོན་བརྩེགས་ཀྱི་

པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་སྟོན་པ་

ཀྱི་མཚན་མ་ལས་འདས་པའི་གཤིས་ཤིག་ལ་ཟེར། དེ་

ལམ་དུ་དོན་གཅིག་པར། །གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་

ཁོང་འོད་སྲུང་གི་ལེའུ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་ སངས་རྒྱས་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
པར་མི་རྟོག་གོ །མི་རྟག་པར་མི་རྟོག་གོ །རྟག་ཅེས་བྱ་བ་

འབྱུང་བ། ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལམ་དག་དོན་གཅིག་ཉིད་

སོ། །མཐའ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དཔྱད་

ཞེས་པ་ཆོས་རྣམས་སྤྲོས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལས་

ནི་མཐའ་གཅིག་གོ །མི་རྟག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་མཐའ་གཉིས་
དུ་མེད་པ། བསྟན་དུ་མེད་པ། རྟེན་མ་ཡིན་པ། སྣང་བ་

དུ་གསུངས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བར་མཛད་སྐབས་དབུ་མ་
གྲོལ་བ་ལ་གསུངས་འདུག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་རྩ་ཤེར་གྱི་

མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ། གནས་མེད་པ་སྟེ་ མཆོད་བརྗོད་དུ་ཡང་རྟེན་འབྱུང་དངོས་བསྟན་དགག་
འོད་སྲུང་འདི་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་

པའི་མཐའ་བརྒྱད་དང་། ཤུགས་བསྟན་སྒྲུབ་པའི་མཐའ་

སྡེ་ཡུམ་བར་མ་ལས། གཟུགས་སྟོང་ཞེས་བྱ་བར་སྤྱོད་

པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་བཞིན་

པར་སོ་སོར་རྟོག་པའོ། །ཞེས་དང་། བཀའ་བར་པའི་མདོ་
ན་མཚན་མ་ལ་སྤྱོད་དོ། །གཟུགས་མི་སྟོང་ཞེས་བྱ་བར་

སྤྱོད་ན་མཚན་མ་ལ་སྤྱོད་དོ། །ཞེས་སྟོང་མི་སྟོང་སོགས་

བརྒྱད་དང་བྲལ་བའི་ཞི་བ་ཉིད་ལ་ངོས་བཟུང་སྟེ། དགག་

ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་
གཞི་དབུ་མ་ཡིན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ། དེ་འདྲ་བའི་སྟོང་

ཀྱི ་ སྤྲོ ས ་པ་ལས་འདས་པ་སྒྲ་རྟོ ག ་གི ་ ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་ པ་ཉིད་དེ་ཉིད་ཀྱང་སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་རང་ཉིད་ཀྱིས་
པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གཞི་དབུ་མ་ཞེས་གསལ་བར་

སྟོང་ཉིད་བདུན་བཅུ་པར། དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་སྟོང་

བའི་གྲུབ་མཐའ་ལྟར་ན་དེ་འདྲའི་གཞི་དབུ་མ་ནི་སྟོང་

ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་འདི། །དངོས་པོ་རྣམས་སུ་

གསུངས་པ་ལྟར་ལགས། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་

པས་ན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཚུངས་མེད་པས། །རྟེན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཉེ་བར་བསྟན། །དམ་པའི་དོན་ནི་དེར་ཟད་དོ། །ཞེས་

རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་གསུངས།

རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

དབུ་མའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་དང་འཕགས་

འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་བས་ཐེག་ཆེན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

འཕགས་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་བའི ་ ལུང་གི ས ་ཟི ན ་པའི ་ སློ བ ་

དང་། དེའི་ཐད་ཀྱི་རང་འགྲེལ་ལས། དོན་དམ་པ་ནི་
རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་དེར་ཟད་དོ། །ཞེས་

པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་གཞི་དབུ་མ། ཆོས་ཉིད། སྟོང་པ་
ཉིད་རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་ངོས་བཟུང་དགོས་སོ། །

ཟབ་མོ ་ སྟོ ང ་པ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མདོ ་

ལས་གསུངས་ཚུལ། ཟབ་མོ ་ སྟོ ང ་པ་ཉི ད ་སྟོ ན ་པའི ་
མདོ ་ ནི ། ཐེ ག ་ཆེ ན ་མདོ ་ སྡེ ་ ཀུན་གྱི ་ རྩེ ་ མོ ར ་གྱུར་པ་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཏོག་ལྟར་འཕགས་པ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་

དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཟབ་མོ་

ཡུལ་དུ་དར་ཚུལ། ཕྱི་ལོའ་ི དུས་རབས་གཉིས་པའི་ནང་
དཔོ ན་ཆེ ན་པོ ་དཔལ་མགོ ན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྱོན་
ཏེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་མདོ་སྡེར་སྟོང་པ་
ཉི ད ་ཀྱི ་ དོ ན ་གསུངས་པ་རྣམས་རི ག ས་པ་དུ་མའི ་ སྒོ ་
ནས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི གྲུབ་
མཐའ་དབུ་མ་པ་ཞེས་པ་སྲོལ་རྒྱས་པར་གཏོད། དེ་ལ་

སྡེ ་ རྣམས་ཡི ན ་པ་བསྙོ ན ་དུ་མེ ད ་ཅི ང ་། ཤེ ར ་ཕྱི ན ་གྱི ་ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི་རིགས་ཚོགས་
མདོ་ལའང་། འབུམ། ཉི་ཁྲི། ཁྲི་བརྒྱད་སྟོང་པ། བརྒྱད་

སྟེ། རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་། རྩོད་པ་བཟློག་པ། ཞིབ་མོ་རྣམ་

ཉིད་བརྗོད་བྱར་བྱེད་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་སྡེ་གཞན་

ལྔའོ། །གཞུང་དེ་རྣམས་སུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས་དངོས་

སྟོང་པ། ཡུམ་སྡུད་པ་སོགས་བཞུགས། ཟབ་མོ་སྟོང་པ་

ཡང་། མདོ་སྡེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ། མདོ་ཕལ་པོ་
ཆེ། བློ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་དང་། འོད་སྲུང་གི་ལེའུ་

འཐག རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་བཅས་
ཤུགས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་མེད་པར་

གསུངས་པའི་དོན་མཐར་ཐུག་ནི་ཆོས་རྣམས་སྤྲོས་པའི་

སོགས་མང་པོ་ཞིག་དང་། དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྩ་ མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་ནན་གྱིས་བསྒྲུབས་པ་

ཤེར་ཀཏྱ་ན་ལ་གདམས་པའི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་ དེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་

འདས་ཀྱིས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་། ཡོད་མེད་གཉིས་ རྨོངས་པའི་དབང་གིས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བར་འཆིང་
ཀ་དགག་པར་མཛད་པ་གསུངས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་

ཞིང་། གནས་ལུགས་སྒྲོ་སྐུར་མེད་པར་ཇི་བཞིན་མཐོང་

མདོར་། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་བརྡོལ་བ་འདྲ། །ཞེས་སོགས་

སྤྱིར་རྩ་ཤེར་གྱི་གཞུང་ཡོངས་རྫོགས་གལ་ཆེན་

བས་འཇུག་པར། རིང་སོང་གི་འགྲེལ་པར་ཉན་ཐོས་ཀྱིས་
ཀྱིས་ཆུ་ཤིང་དང་སྒྱུ་མའི་དཔེས་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རྣམས་ལ་
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བས་གྲོལ་བར་གསུངས།

པོ་ཡིན་མོད། འདིར་ང་ཚོར་རྒྱུན་དུ་མཁོ་བའི་རྩ་ཤེར་གྱི་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

རབ་བྱེད་འགའ་ངོ་སྤྲོད་ན། དེ་ཡང་རབ་བྱེད་ཉེར་དྲུག་

དག་དང་། རྟེན་དཀོན་མཆོག་གསུམ། འབྲས་བུ་མྱ་ངན་

བསྒྲིབས་པས་ཡང་སྲིད་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་རྟེན་འབྲེལ་

དག་ཀུན་སྟོང་ན། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྔའི་འདོད་

པར་འཁོར་བར་ཇི་ལྟར་འཁོར་ཚུལ་གསུངས་སྟེ། མ་རིག་ ལས་འདས་པ་སོགས་མི་འཐད་པའི་རྩོད་པ། གལ་ཏེ་འདི་
ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབང་གིས་འཁོར་བར་ཡང་

པ་བསུས་ནས། ལན་ལ་ཐོག་མར། དེ་ལ་བཤད་པ་ཁྱོད་

སྲི ད ་ནས་འཁོ ར ་ཚུལ། འཁོ ར ་བའི ་ རྩ་བ་འདུ་བྱེ ད ་ ཀྱི་ནི། །སྟོང་ཉིད་དགོས་དང་སྟོང་ཉིད་དང་། །སྟོང་ཉིད་
དེ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཁོར་རྩ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་

དོན་ནི་མ་རྟོགས་པས། །སོགས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་པར་

རིག་པ་འདི་ཡང་གཙོ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་

བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་བསྟན་པ་དང་། སྟོང་ཉིད་

དང་། མ་རིག་པ་འགག་པས་འཁོར་བ་འགག་པ་དང་། མ་

རྟོགས་པས་སྤོང་དགོས་ཚུལ་སོགས། མ་རིག་འགག་པར་
འགྱུར་བ་ནི། །ཤེས་པས་དེ་ཉིད་ཤེས་པས་སོ། །ཞེས་སོགས་

དབུ་མ་པའི ་ ལུགས་ལ་འཁོ ར ་བར་འཁོ ར ་ཚུལ་རྟེ ན ་
འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་སོགས་

རྒྱས་པར་གསུངས་པས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དེ་
ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་པའི་གོ་འཕང་གང་ཡིན་

མིན་དང་ངོས་ཇི་ལྟར་བཟུང་དགོས་ཀྱི་སྐོར་ཤེས་པ་ཤིན་

ཏུ་ནས་ཀྱང་གལ་ཆེ་སྟེ། རང་རེ་རྣམས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་
དམིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པས་རབ་བྱེད་ཉེར་ལྔ་
པར། མྱང་འདས་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་སོགས་གང་

མཛད། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དོན་
ཀྱི་དོན་ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དབུ་མའི་

ལམ་ཡི ན ་ཚུལ་དང་རང་ལུགས་ལ་སྐྱོ ན ་དག་མེ ད ་པ་
དང་སྐྱོན་རྣམས་དངོས་པོ་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་
འགྲོ་ཚུལ་སོགས་གསུངས། དེ་ནས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་

རབ་བྱེད་ཉེར་གཉིས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ། དེའི་

རྒྱུད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་རིགས་
པ་རྣམ་ལྔས་བརྟག་ན་ཅི་ཡང་མ་རྙེད་པའི་ཚུལ་གསུངས་

ཏེ། རྣམ་པ་ལྔས་ནི་བཙལ་བྱས་ན། །གང་ཞིག་དེ་གཉིས་
གཞན་ཉི ད ་དུ།

།མེ ད ་པའི ་ དེ ་ བཞི ན ་གཤེ ག ས་པ་

དེ། །ཞེས་དང་། དོན་དམ་པ་ལ་སྟོང་མི་སྟོང་སོགས་ཀྱི་

ཡང་མིན་པ་དང་། གལ་སྟེ་དངོས་དངོས་མེད་སོགས་སུ་ མཐའ་དང་སྤྲོས་པ་གང་དུའང་མ་འཛིན་མ་ཞེན་པར་
འགྱུར་ན་སྐྱོན་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཚུལ་སོགས་གསུངས་སོ། །

དེ་ནས་རབ་བྱེད་ཉེར་བཞི་པར། དབུ་མ་པས་

ཐ་སྙད་དུ་གདགས་པའི་དོན་སྟེ་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་

དུ་བྱ་བྱེད་སོགས་འཇོག་དགོས་པར་གསུངས། ཤིང་རྟ་

ཆོ ས ་རྣམས་རང་བཞི ན ་ནམ་ངོ ་ བོ ་ཉི ད ་མེ ད ་པར་སྨྲ་ རྣམ་ལྔའི་རིགས་པ་སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་
བ་ལ་དངོ ས ་པོ ར ་སྨྲ་བས་དེ ་ ལྟར་ན། གཞི ་ བདེ ན ་པ་

བཞི འི ་ གནས་ལུགས། དེ ་ཤེ ས ་པའི ་ ལམ་ཡོ ང ས་ཤེ ས ་

གསུངས་འདུག་རྟོགས་པ་ལ་རབ་བྱེད་འདི་ཤིན་ཏུ་མཁོ་
བར་མཐོང་། བདག་དང་ཆོས་བརྟག་པའི་རབ་བྱེད་དེ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བཅོ་བརྒྱད་པར་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟབ་མོ་སྟོང་ གནས་ཚུལ་སྒྲས་བརྗོད་དུ་མེད་པར་བསྟན་འདུག། འདི་
པ་ཉིད་དེ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས་པར་ ནི་སོ་སོའ་ི རྒྱུད་ལ་གོ་བ་རགས་རགས་རེ་ཡོད་པར་གཞི་
ཐོག་མར་ཡེ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང། དེ་བས་བློས་རྩ་ བཅོལ་ནས་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྟོགས་སོང་སྙམ་པའི་
ནས་བསམ་དུ་མེད་པ། བློས་མ་བསམ་ན་སྒྲས་ཞེན་ནས་ ཁེངས་པ་འཇོམས་པ་ལའང་ཕན་ཐོགས་འདུག་གོ །
ཀྱང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དོན། བརྗོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་

དེ ་ བཞི ན ་རབ་བྱེ ད ་འདི ར ་འཁོ ར ་བའི ་ རྒྱུའི ་

སྟེ། །སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་

གཙོ་བོ་ལས་ཉོན་གཉིས་པོ་ཟད་པར་བསྟན་པ་དང། དེ་

གསུངས། ལྷག་པར་དུ་ཡང་རབ་བྱེད་འདིར་ཕྱིས་བྱོན་

སྟོ ང ་ཉི ད ་ཀྱི ་ ལྟ་བ་རྟོ ག ས་པས་གཞི ་ མེ ད ་དུ་བྱེ ད ་ཚུལ་

དགག་པ། །ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །ཞེས་
གྱི་འགྲེལ་བྱེད་དག་གི ས ་བཞག་པ་ལ་མ་ལྟོ ས ་པར་ཀླུ་

གཉིས་རྣམ་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་སྤྲོས་པ་དེ་ཡང་
རྣམས་ཞིབ་ཏུ་གསུངས་ཤིང་། སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཉིད་

སྒྲུབ་རང་གིས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་འདི་ལྟར་ ཀྱིས་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་སྟོན་པ་ཡང་གང་ལ་བསྟན་སའི་
གསུངས་ཏེ། གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །སྤྲོས་

སྣོད་ཀྱི་བློའ་ི རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་བསྟན་པའི་ཚུལ་

མེད། །དེ་ནི་དེ་ཉིད་མཚན་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། གང་

འགའ་ཡང་གསུངས་འདུག། རབ་བྱེད་བཅུ་པ་དང་བཅུ་

པ་རྣམས་ཀྱི ་མ་སྤྲོ ས ་པ། །རྣམ་རྟོ ག ་མེ ད ་དོ ན ་ཐ་དད་

དང་དྲང་ངེས་ཀྱི་གོ་བ་ལ་ཕན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ནི་རེ་ཞིག་དེ་ཉིད་ དྲུག་པར་ཡང་ཤིང་རྟ་རྣམ་ལྔའི་རིགས་པ་གསུངས། རབ་
མིན། །དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡིན་ཕྱིར། །དེ་ཕྱིར་ཆད་

མིན་རྟག་མ་ཡིན། །ཞེས་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་ལས་གྲོལ་

བྱེད་བཅོ་ལྔ་པར་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི་བདེན་གྲུབ་བམ་རང་

བཞིན་ཞེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་གྱི་སྐོར་གསུང་། དེ་ཡང་

ཚུལ་ཡང་གསུངས། དེ ས ་ན་རྒྱུན་དུ་ང་ཚོ ས ་ཕྱི ས ་ཀྱི ་ གལ་སྲི ད ་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི ་ དབང་དུ་བཏང་
བདེན་གཉིས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་དེ་དང་མཐུན་མིན་

ནས་རང་བཞི ན ་ནམ་བདེ ན ་གྲུབ་ཞི ག ་ཡོ ད ་ན་འདི ་

ལྟོས་པར་རིགས་པ་གཅིག་ཡིན་ཞེས་པ་དག་ལ་བག་ཟོན་

པ། ཐ་སྙད་རྣམ་འཇོག་གི་ཆོས་གཞན་ལའང་མ་ལྟོས་པ་

དམ་བདེན་པ་ནི་ང་ཚོའི་བློས་རྩ་ནས་བསམ་དུ་མེད་པ་

དགོས་ཞེས་གསུངས། འཕགས་ཡུལ་དུ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་

བརྟགས་ནས་བཞག་དགོས་ཀྱི། རང་དགར་ལུང་ལ་མ་ ལ་ངེ ས ་པར་དུ་རྒྱུ་དང་རྐྱེ ན ་གཞན་གྱི ས ་བྱས་པ་མི ན ་
དགོས། རྡོ་རྗེའི་གསུང་དེ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་དོན་

དང་། རྟོག་གེའི་རིགས་པ་ཇི་ལྟར་རྣོ་རུང་གནས་ཚུལ་ལ་

ཞིག་དང་། རང་བཞིན་གཞན་ལ་འགྱུར་དུ་མེད་པ་ཞིག་

འབྲངས་སློབ་དཔོན་གྲགས་ཆེ་བ་ཐོག་མར་ནི་རང་ཉིད་

རེག་པར་རྡུགས་པ་དང་། ཐ་སྙད་ལ་ཇི་ལྟར་མཁས་ཀྱང་ ཀྱི་དངོས་སློབ་འཕགས་པ་ལྷ་ཡིན་པར་བསྙོན་དུ་མེད་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ཅིང་། ཁོང་གིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་ པར་ཐལ་བ་འབའ་ཞིག་ལས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་

གཞུང་། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ། དབུ་མ་ལག་པའི་ཚད་དང་ དང་སྦྱོར་བ་མ་བཀོད་པས་དགག་པ་རྣལ་དུ་མི་བབས་པ་
དེའི་རང་འགྲེལ་སོགས་བརྩམས་ཏེ་ཟབ་མོའ་ི དགོངས་

སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་བརྗོད། དེའི་རྗེས་སུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་

དོན་རྣམས་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བས་ཕྱིས་ཀྱི་འཕགས་བོད་ སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་ལེ ག ས་ལྡན་གྱི ས ་བརྗོ ད ་པའི ་
དབུ་མའི་སློབ་དཔོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁོང་གི་གསུང་ སྐྱོན་མེད་ཚུལ་དང་། ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ལ་གནས་

དག་སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་བཞིན་དུ་ཚད་མར་ ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
བཟུང་ནས་སློབ་དཔོན་ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་གཞུང་ཕྱི་

གི་དངོས་པོ་མི་སྣང་བར་ཁས་བླངས་པ་དང་། རང་རྒྱུད་

འཕགས་པ་ལྷའི་རྗེས་སུ་འཕགས་པའི་དགོངས་

འགལ་ཚུལ་སོགས་ཀྱིས་སྒོ་ནས་ཞིབ་ཏུ་བཀག་ནས་ཐལ་

མོའ་ི དབུ་མ་པ་ཞེས་མཚན་སྲོལ་བའང་བྱུང་།

པ་འགྲེལ་མཁན་གྲགས་ཆེ་ཤོ ས ་ནི་དུས་རབས་ལྔ་

པ་ཡས་མས་ལ་ཕེ བ ས་པའི ་ སློ བ ་དཔོ ན ་སངས་རྒྱས་
བསྐྱངས་ཡིན། ཁོང་གིས་རྩ་ཤེར་གྱི་འགྲེལ་པ་བུད་དྷ་པ་
ལི་ཏ་མཛད། ཁོང་གི་རྗེས་སུ་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་

འབྱེད། དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་དུ་བྱོན་ནས་རྩ་ཤེར་

ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ནང་

འགྱུར་བའི་ལུགས་རྐང་བརྟན་པོར་བཟོས། ཐལ་འགྱུར་

བའི ་ ལུགས་ལ་གཞུང་ལུགས་གྲགས་ཆེ ་ བ་ནི ་ ཐོ ག ་མ་
འགྲེལ་པ་བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ། དེ་ནས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་

གཞན་འགྲེལ་དུ་བརྩམས་པ་རྩ་ཤེར་གྱི་ཚིག་གི་འགྲེལ་པ་
ཚིག་གསལ། རིགས་པ་དྲུག་བཅུ་པའི་འགྲེལ་པ། དབུ་མ་

གྱི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ་མཛད་ནས་འགྲེལ་བའི་ བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ། རང་རྩོམ་དབུ་མ་འཇུག་པ་དང་
གཞུང་ལུགས་རྐང་བཙུགས་ཤི ང ་དེ ་ གཉི ས ་ཀྱི ་ འགྲེ ལ ་

ཚུལ་མི ་ འདྲ་བ་བྱུང་བ་ལས་ཕྱི ས ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

དེའི་རང་འགྲེལ། དབུ་མ་ཤེས་རབ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་

མཛད། རྒྱ་གར་དུ་དབུ་མའི་བཤད་སྲོལ་འཕེལ་རྒྱས་

བ་དང་རང་རྒྱུད་པ་ཞེ ས ་པའི ་ སྲོ ལ ་ཆེ ན ་གཉི ས ་པོ ་ དེ ་ འགྲོ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི་ལྷག་པར་དུས་རབས་བརྒྱད་
ཆགས། ཡིན་ནའང་ཐལ་རང་གཉིས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ནི་བོད་དུ་

པའི་ནང་དུ་སློབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྤྱི་

པ་ཚབ་ཉི་མ་གྲགས་ཀྱིས་མཛད་ནས་འཕེལ་བར་མངོན་ དང་བྱེ་བྲག་དབུ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འགལ་

ཞེས་དེང་དུས་མཁས་པ་དག་གིས་གསུངས། དེ་ཡང་ འདུ་མིན་པར་གཅིག་གྲོགས་སུ་གཅིག་བསྒྲིགས་ནས་
ཐོག་མར་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱིས་འགྲེལ་

ཚད་མའི་རིགས་པ་ཡང་དབུ་མ་ལ་ཚུར་སྦྱར་བའི་སྲོལ་

པར་དགག་པ་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་མཐའ་བཞི་སྐྱེ་བ་བཀག་

དེས་ན་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ལུགས་གྲགས་ཆེ་

པ་མཛད་པ་ལ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀྱི་རང་གི་འགྲེལ་ རྨད་དུ་བྱུང་བ་གཏོད་དོ། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བ་ནི་ལེགས་ལྡན་ཞབས་ཀྱི་རྩ་ཤེར་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་

པར་དུ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི ་ སྨད་དུ་ཆོ ས ་རྒྱལ་ཁྲི ་

སྒྲོན་མེ། རང་རྩོམ་དབུ་མ་སྙིང་པོ་དང་རང་འགྲེལ་རྟོག་ སྲོང་གི་སྐབས་སུ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཁོང་གི་
གེ་འབར་བ། ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེའི་འགྲེལ་བཤད། སྤྱན་རས་ དངོས་སློབ་སློབ་དཔོན་པད་མའི་ངང་ཚུལ་གཉིས་བོད་

གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་མཛད་པ་ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེའི་ དུ་གདན་དྲངས་ནས་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་སྤེལ་བ་ནི་
རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའ་ི བདེན་གཉིས་དང་

གདོན་མི་ཟ། འདི་ནི་བོད་དུ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལ་

དེའི་རང་འགྲེལ། ཞི་འཚོའི་རྒྱན་དང་རང་འགྲེལ། པད་ འཆད་ཉན་དར་བའི་སྐབས་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །
མའི་ངང་ཚུལ་གྱི་དབུ་མ་སྣང་བ་སོགས་ཡིན་ནོ། །

དེ ་ ནས་དུས་རབས་བཅུ་གཅི ག ་པའི ་ ནང་དུ་

བོ ད ་དུ་དབུ་མའི ་ འཆད་ཉན་གྱི ་ སྲོ ལ ་དར་ ཇོ ་ བོ ་ རྗེ ་ དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི ་ཤ་བོ ད ་དུ་ཕེ བ ས་ནས་དབུ་

ཚུལ། དེ་ཡང་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་བོད་དུ་

མ་བདེན་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་དང་དབུ་མའི་མན་ངག་

ཀྱིས་རྩོད་བཟློག་རྩ་འགྲེལ། འཕགས་པ་ལྷའི་འཁྲུལ་པ་

པའི ་ སྨད་ཙམ་ལ་པ་ཚབ་ལོ ་ ཙྭ་བས་ཟླ་བའི ་ གཞུང་

བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི ་ སྐབས་སུ་སྐ་བ་དཔལ་བརྩེ ག ས་

བཟློག་པའི་གཏན་ཚིག ས། རབ་ཏུ་བྱེད ་པ་ལག་པའི་

སོ ག ས་མཛད། ཁྱད་པར་དུ་དུས་རབས་བཅུ་གཅི ག ་

དབུ་མ་འཇུག་པ་རྩ་འགྲེལ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་

ཚད་སོགས་བསྒྱུར། དེ་བཞིན་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་ ཆེན། ཚིགས་གསལ་སོགས་བསྒྱུར་ཅིང་རང་རྩོམ་ཡང་རྩ་
གྱིས་དབུ་མ་རྩ་བ་ཤེས་རབ་དང་དེའི་འགྲེལ་པ་ག་ལས་

བའི་འགྲེལ་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་པའི་དོན་བསྡུས་སོགས་

རབ་སྒྲོན་མེའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་

ཀྱིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་འགོ་

འཇིགས་མེད། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ། ཤེས་རབ་སྒྲོན་མེ། ཤེས་

བ་སོགས་བསྒྱུར། ཞང་ཡེ་ཤེས་སྡེས་སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་

པའི་འགྲེལ་པ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ། བདེན་

མཛད་ནས་པ་ཚབ་སློབ་མ་བུ་བཞིར་གྲགས་པ་སོགས་

བཙུགས། པ་ཚབ་ཀྱི་རྗེས་ཙམ་ལ་ཁ་ཆེའི་སློབ་དཔོན་ཛ་
ཡ་ཨནནྟ་བོད་དུ་ཕེབས་ནས་རང་གི་སློབ་མ་ཁུ་མདོ་སྡེ་

གཉིས་དང་དེའི་དཀའ་འགྲེལ། རྒྱན་དང་དེའི་དཀའ་ བ་དང་ལྷན་དུ་རང་རྩོམ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་འགྲེལ་
འགྲེལ་སོགས་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཙམ་ནས་དབུ་ བཤད་དང་དབུ་མ་རྟོག་གེ་ཐོ་བ་བསྒྱུར་ཅིང་འཆད་ཉན་
མའི་གཞུང་ཆེན་མང་དག་ཅིག་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཟིན་

སྤེལ།

བརྩེགས་ཀྱིས་ལྟ་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ་དང་། ཞང་ཡེ་

ལྟར་ན་དེ་དུས་སློབ་དཔོན་ཆ་པས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་ཤར་

པ་དང་། བོད་རང་གི་མཁས་པ་དཔེར་ན་སྐ་བ་དཔལ་
ཤེས་སྡེས་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་སོགས་མཛད་། ལྷག་
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པཎ་ཆེ ན ་ཤཱཀྱ་མཆོ ག ་ལྡན་གྱི ས ་གསུངས་པ་

གསུམ་གྱི་གཞུང་རྐང་བཙུགས་ཏེ་འཛིན་པས་རང་ཉིད་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ཀྱི་དབུ་མའི་སྟོང་ཐུན་དུ་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ལ་མི་འདོད་ པ་གནང་མཁན་ས་སྐྱ་པའི་མཁས་པ་གོ་ཤཱཀ་སོགས་ཀྱི་
པའི་ཐལ་བ་འཕངས་ཏེ་དགག་པ་རྒྱས་པར་བཏང་བས་ སྐུ་དྲིན་ལས་བྱུང་ཡོད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ། དུས་སྐབས་
ཛ་ཡ་དང་ཆ་པ་གཉིས་རྩོད་པས་ཆ་པ་ལ་ལན་མ་ཐེབས་

དེ་ནས་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་འཆད་ཉན་དང་

མར་པ་ལོ་ཙཱ་བས་འཕགས་ཡུལ་དུ་པཎ་ཆེན་ན་རོ་པ་

བརྒྱུད། ས་སྐྱ། དགེ་ལུགས། ཇོ་ནང་བཅས་ལ་ཤིན་ཏུ་ནས་

པ་སོགས་བྱུང་བར་གྲགས། ཇོ་བོ་རྗེ་དང་དུས་མཚུངས་
དང་རྗེ་མཻ་ཏྲི་པའི ་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ ་ལྟ་བ་དབུ་མ་

བཤད་སྒྲུབ་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཆེན་པོ་རྙིང་མ། བཀའ་
དར་ཞིང་ད་ལྟའང་མ་ཉམས་པར་གནས་པ་དངོས་མཐོང་

པ་རང་ལུགས་སུ་མཛད། དེ་བཞིན་ས་པཎ་ཀུན་དགའ་ ལྟར་གྲུབ་པ་ལགས་སོ། །
རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ། གཞུང་ལུགས་

བོ ད ་དུ་དབུ་མའི ་ དགོ ང ས་དོ ན ་འགྲེ ལ ་ཚུལ་

ལེགས་བཤད་སོགས་སུ་དབུ་སེམས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་ མི་འདྲ་བ་བྱུང་ཚུལ། གོང་དུ་བོད་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདོ་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་སོགས་ སྡེ་ཀུན་གྱི་ཏོག་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་དགོངས་པ་
ཀྱི་དབུ་མའི་གོ་དོན་གསལ་དུ་བཏང་། དུས་རབས་བཅུ་

མཐར་ཐུག་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་གྲུབ་བསྟན་པའི་གསུང་

བཞི་པའི་སྟོད་དུ་ཇོ་ནང་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་ རབ་དང་འཆད་ཉན་གྱི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་དར་རྒྱས་བྱུང་

རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བདེ་བཤེགས་སྙིང་པོའ ི་ཆོས་འཁོར་སྐོར་ བའི་སྐོར་རགས་བཤད་ཙམ་བསྟན་ཟིན། ཡིན་ནའང་

རྩལ་དུ་བཏོན་ཏེ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་གི་དགོངས་ བོ ད ་ཀྱི ་ སྔོ ན ་གྱི ་ མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི ་ བར་ལ་ཟབ་མོ འ་ི
པ་གཞན་སྟོང་དུ་གྲགས་པར་སྤེལ་བའི་བཤད་སྲོལ་ཞིག་

དགོ ང ས་དོ ན ་འགྲེ ལ ་ཚུལ་ལ་མི ་ མཐུན་པ་འགའ་བྱུང་

པ་ཇོ་བོ་རྗེ་དང་བཅུ་གཉིས་པ་པ་ཚབ་སོགས་ཀྱི་དུས་ནི་

མཐུན་མང་པོ་ཡོད་པ་ཞུ་མི་དགོས་ལ་ཡིན་ནའང་དབུ་

པར་ངོས་འཛིན་མཛད་དགོས་སོ། །

ནང་དུ་ཚུད་པར་འདུག་སྟེ། ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་

དར་བ་ཡང་བྱུང་ངོ་། །དེས་ན་དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་ འདུག། སྤྱིར་བཏང་མཁས་པ་དག་ལ་ནང་གསེས་མི་

བོད་དུ་དབུ་མའི་འཆད་ཉན་དར་བའི་བར་སྐབས་གཉིས་ མའི་འགྲེལ་ཚུལ་རིགས་ཀྱིས་བསྡུ་ན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གྱི་
བོ ད ་དུ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་འཆད་

མཐར་ཐུག་གཞན་སྟོང་ལ་འགྲེལ་གནང་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་

ཉན་དར་བའི་སྐབས་གསུམ་པ་ནི་ཆེས་ཆེར་དར་བའི་ གཅིག། དེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་གཟུགས་ནས་རྣམ་
དུས་ཡིན་ཞིང་། དུས་ཚོད་ནི་དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པ་

མཁྱེན་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་

དང་། ཁོང་གི་དངོས་སློབ་རྗེ་ཙོང་ཁ་པ། ཕྱི་མ་ལ་དགག་

ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་སོགས་

ནས་འཇོག། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་རྗེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་

པའི་དོན་དུ་འགྲེལ་མཁན་གྱི་ཕྱོགས་གཅིག དེ་བཞིན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཀྱི་སྤྲོས་པ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་སྤྲོས་བྲལ་ལ་འགྲེལ་ དང་དེ་དག་གཞི་ལ་སོགས་མེད་དགག་གི་གཞི་ལ་མ་
གནང་མཁན་བཅས་གསུམ་མོ། །

ཡིན་དགག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་གཅོད་ཀྱི་གཞི་ལ་

སྟོང་ཉིད་དུ་འགྲེལ་གནང་མཁན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་ཅུང་

རང་བཞིན་གྱི་སྤངས་པའི་གཞི་ལ། མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་

ཐོ ག ་མར་ཟབ་མོ ་ སྟོ ང ་པ་ཉི ད ་ཀྱི ་ དོ ན ་གཞན་

ཡོངས་གཅོད་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐྱོན་ཐམས་ཅད་

ཟད་ཙམ་ཞིག་སྨོས་ན། འདི་པའི་ལུགས་སྲོལ་ཤིན་ཏུ་ ཏན་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་རྟོགས་པ་ལྷུན་གྲུབ་བཞུགས་
ནས་ཀྱང་དར་རྒྱས་སུ་ཆགས་པ་ནི ་ ཀུན་མཁྱེ ན ་དོ ལ ་

པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་འདི་པའི་ལུགས་

པར་མངོན། འདིའི་ལུགས་ལ་ཐོག་མར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

བཏགས་དང་གཞན་དབང་གི་ཆོས། རང་གི་ངོ་བོས་མིན་

བུ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མཛད་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་
བཀའ་ལ་དྲང་ངེས་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་འཇུག་དུས་མདོ་སྡེ་

དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པ་ཡིན། དེ་

ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཉིས་ཏེ་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ཀུན་
པར་ཆོས་གཞན་གྱི་ངོ་བོས་སྟོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་བོ། །

དེ ་ ཡང་ཆོ ས ་ཐམས་ཅད་རང་སྟོ ང ་ཡི ན ་ན་

ཡང་མདོ་འདིའི་ནང་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་གསུང་རབ་

རྣམ་གྲོ ལ ་ཆོ ས ་སྐུ་ཡང་དེ ར ་འགྱུར་ཞི ང་དེ འ ང་འདོ ད ་

བཀྲལ། གཞན་སྟོང་ཀྱི་དོན་ནི་དགག་གཞི་དོན་དམ་

པ་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་ཞེས་

འགྲེལ་ཚུལ་ཡང་མཚན་ཉིད་གསུམ་གཙོ་བོར་བྱས་ནས་
བདེན་པ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཆོས་ཉིད་འགྱུར་མེད་
ཡོངས་གྲུབ་ངོ་བོ་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་ཏུ་བདེན་པར་
གྲུབ་པ་ཁྱད་ཆོས་འབྲས་དུས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་སྟོབས་སོགས་

ན་དེའང་ཅང་མེད་དུ་འགྱུར་བས་མུ་སྟེགས་གཅེར་བུ་
གསུངས། འདིའི་ལུགས་ལ་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་ལས་གྲོལ་
ཚུལ་ཡང་ཆོས་ཉིད་གཞན་སྟོང་དེ་བཞིན་ཉིད་བདེན་

པར་གྲུབ་པས་ཆད་མཐའ་ལས་གྲོ ལ ་ཤི ང ་། ཀུན་རྫོ བ ་

མཚན་དཔེས་དངོས་སུ་བརྒྱན་པ། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ གཞན་དབང་དང་ཀུན་བཏགས་རང་གི ་ ངོ ་ བོ ས ་སྟོ ང ་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ་འདི་ལས་ཐ་དད་པའི་དགག་

ཞིང་གནས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་པས་རྟག་པའི་མཐའ་ལས་

དང་གཞན་དབང་གིས་སྟོང་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་

ལུགས་འདི་ལ་མཚན་ཉིད་པའི་བསམ་བློ་གཞིར་

བྱ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་མེད་འཁྲུལ་ངོའ་ི ཆོས་ཀུན་བཏགས་

གྲོལ་བར་གསུངས་སོ། །

ཡང་ཀུན་མཁྱེན་རྟོན་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་རི་ཆོས་ངེས་དོན་

བཞག་ནས་བལྟས་ན་རྩ་བའི་སྣང་ཞིང་མྱོང་བའི་ཆོས་མི་

བཞིན་དུ་ངོ་སྤྲོད་དགོས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་མ་གྲུབ་

གྲུབ་ཀྱི་གཤིས་ཤིག་མེད་ན་སྣང་བའི་ཆོས་རྣམས་འཇོག་

རྒྱ་མཚོ་ལས། ཇི་ལྟར་གནས་པ་དང་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ རྟག་པ་དེ་དག་གི་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་བདེན་པར་
པ་ལ་སོགས་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་གྱི་མེད་ཅིང་སྟོང་པ་
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མི་ཐུབ་པའི་སེམས་ཁྲེལ་ཞིག་ཡོད་པར་མངོན། དེ་བཞིན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ཆོས་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་དཔྱད་ནའང་རྩ་བའི་གཞི་ མེད་པའི་ཕྱོགས་སུ་འགྲེལ་གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ནང་
རང་ལ་གདོད་ནས་འབྲས་དུས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དག་མེད་ན་

ནས་གཙོ ་ བོ ་ ནི ་ རྗེ ་ བཙུན་ཙོ ང ་ཁ་པ་ཆེ ན ་པོ འ་ི བདག་

གསར་དུ་གྲུབ་མི་ཐུབ་སྙམ་པའི་བློ་ཞིག་གིས་གྲུབ་མཐའ་ རྐྱེན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྗེ་
བཅའ་བ་ཡིན་འདུག། རྒྱུན་དུ་ང་ཚོའི་སེམས་པའི་ནང་ བཙུན་རེད་མདའ་བའི་སྐུ་མདུན་ནས་སློབ་གཉེར་གནང་
ལ་ཡིད་བཅོལ་ས་ཞིག་དང་བློ་ཁེལ་ས་ཞིག་མེད་ན་སྣང་ ནས་བོད་སྔ་རབས་པ་དང་གཞན་སྟོང་སྨྲ་བ་དག་དང་མི་
བའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་དོན་མེད་ལྟ་བུར་སྣང་བས་མཚན་

མཐུན་པར་རང་གིས་དཔྱད་ནས་གསར་དུ་རྐང་ཚུགས་

ཉིད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་སྣང་ཞིང་རྒྱུན་དུ་འགྱུར་བའི་ པའི ་ གྲུབ་མཐའ་ཐལ་འགྱུར་བའི ་ ཐུན་མི ན ་གྱི ་ དཀའ་
མི་བརྟན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གཞི་ལ་བརྟན་པའི་འགྱུར་ གནད་བརྒྱད་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་གྲུབ་མཐའ་མང་པོ་

མེད་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་ཡོད་པར་འདོད་ནས་གྲུབ་མཐའ་ ཞིག་བརྗོད་བྱར་བྱས་པའི་ལེགས་བཤད་དབུ་མའི་ལེགས་
བཅའ་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་འདུག། གཞན་སྟོང་གི་གྲུབ་

བཤད་ཆེ ན་པོ་ལྔས་མཚོན་པའི་བསྟན་བཅོས་མང་པོ་

ནི་ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་པ་དང་། པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་

གཉེར་གྱི་དུས་ཚོད་ལས་ཕྱིས་འགྱུར་བ་གང་འདྲ་ཕྱིན་

མཐའ་འཛིན་མཁན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གྲགས་ཆེ་ཤོས་

ལྡན། རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ན་ཐ། འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་

བརྩམས། སྤྱིར་བཏང་རྗེའི་བསམ་བློའ་ི ནང་དུ་སྔར་སློབ་

འདུག་མིན་ནི་རྗེ་རེད་མདའ་བའི་གསུང་དང་། ཁོང་གི་

པོ་སོགས་ཡིན། ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་ནང་དུའང་གཞན་ གསུང་རྩོམ་དག་བསྡུར་ནས་བལྟས་ན་ཤེས་རྟོགས་འབྱུང་
སྟོང་གི་སྲོལ་འཛིན་ཅིང་འཆད་སྤེལ་གནང་མཁན་མང་

ངེས་དང་། ལྷག་པར་ལེགས་བཤད་ལྔའི་ཐོག་མ་ལྷག་

སོགས་སུ་གཟིགས་ནའང་རོབ་ཙམ་རྟོགས་ཐུབ། གཞན་

དཀར་ལ་ཉམས་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་པ་ཞིག་གནང་ཐུབ་ན་

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའ་ི ཆོས་འཁོར་གྱི་ཤན་ཞེ་དྲགས་

རང་བཞིན་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཁོ་རང་གིས་ངོས་འཛིན་གང་

པོ་ཞིག་བྱུང་འདུག། དཔེར་ན་རྗེ་བརྒྱད་པའི་ཤེར་ཕྱིན་ མཐོང་ཆེན་མོའ ི་སྔ་ཙམ་བྱུང་བའི་དྲི་བ་ལྷག་བསམ་རབ་
སྟོང་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་གསང་སྔགས་དང་ལྷག་པར་དུ་

ཞུགས་ཡོ ད ་པའི ་ བཟོ ་ འདྲ་ཞི ག ་འདུག། གཞན་སྟོ ང ་
གི ་ གཞུང་དྲག་ཆེ ་ཤོ ས ་དག་ནི ་ རི ་ ཆོ ས ་ངེ ས ་དོ ན ་རྒྱ་

ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་ཕན་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་འོང་སྙམ། འོ་ན་

འདྲ་ཞིག་གནང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དགག་གཞི་ཐ་སྙད་
པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ། དགག་བྱ་རང་གི་ངོ་བོ་

མཚོ། ལུགས་གཉིས་རྣམ་འབྱེད། གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་ ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་མེད་དགག་ཅིག་
རྒྱན་སོགས་ཡིན་པར་མངོན།

ད་ནི ་ གཉི ས ་པ་སྟོ ང ་ཉི ད ་ཀྱི ་ དོ ན ་རང་བཞི ན ་

ལ་ཟེར། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་གཞི་

གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ། དེ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ལ་བློ་གཞན་གྱིས་མི་གནོད་པ། དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་དང་ཐ་སྙད་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་
བློས་མེད་པར་རྙེད་པ་མ་ཡིན་པར་མ་རྙེད་པ་ཞིག་ལ་

གཉི ས ་ཀྱི ་ མཚམས་དང་ངོ ་ བོ ་ སོ ག ས་ལ་ཞི བ ་ཆ་ཐོ ན ་

ཟེར་ཞིང་། དགག་བྱ་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པའང་བློ་ལ་ལྟོས་ དགོས་ལུགས། སྒྲ་དང་རྟོག་པས་དོན་དམ་བདེན་པ་

ནས་མ་བཞག་པར་དོན་རང་གི་སྡོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་ མཚན་ཉིད་པ་གཞལ་བར་འདོད་པ་དང་། ལམ་དུས་སུ་
གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་རོ། །

རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དགག་ན་ཧ་ཤང་གིས་ཅི་ཡང་ཡིད་

བ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འདོད། དེ་ཡང་དགག་བྱ་ངོས་

པར་མེད་པར་ཐལ་ཞིང་། དེས་འཁོར་རྩའི་གཉེན་པོར་

རྗེའི་ལུགས་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ལ་ལྟ་

འཛིན་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་དང་། འདི་ཡང་
ལུགས་གཉིས་ལ་འཁོར་རྩ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་
དང། ཐ་སྙད་དུ་ཆོས་རྣམས་ཐ་སྙད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཇི་ལྟར་

འཇོ ག ་པའི ་ ཚུལ་མི ་ འདྲ་བའི ་ དབང་གི ས ་བྱུང་བར་

གསུངས། འདིའི་ལུགས་ལ་གསར་དུ་གཏོད་ཅིང་རྩལ་
དུ་བཏོན་པ་ཞིག་ནི་ཐ་སྙད་པའི་ཆོས་སྤྱི་དང་ལས་འབྲས་

ལ་མི་བྱེད་པ་སྒོམ་གྱི་དངོས་གཞིར་འདོད་པ་དང་ཁྱད་
མི་འགྲོ་བས་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་མི་འགོག་ཅིང་དགག་

ཏུ་མི་རུང་བ། འབྲས་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་ལ་
ཀུན་རྫོབ་དང་གཉིས་སྣང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་

ཕྱོགས་གླང་གྲགས་པའི་རིགས་པའི་འགྲོས་དང་བསྟུན་
ནས་གསུངས་པར་མངོན།

ཙོ ང ་ཁ་པ་ཆེ ན ་པོ ས ་རྩལ་དུ་བཏོ ན ་པའི ་ རང་

སོགས་འཁྲུལ་ངོ་རྐྱང་པར་བཞག་ན་ཆད་ལྟ་ལ་ལྷུང་ཉེན་

བཞིན་མེད་པའི་ལྟ་བ་འདི་སྔོན་དུས་སུ་མཁས་གྲུབ་དགེ་

སོང་ན་བརྟན་པོ་དང་བརླིང་པོ་བཟོ་ཐབས་བྱེད་པ་འདི་

ཀྱི་ཞལ་གཟིགས་ལུང་བསྟན་ལས་རྙེད་པའམ། ཡང་ན་གོ་

ཡོད་པས་ངེས་པར་དུ་དེ་དག་གི་རྩ་བ་འདྲ་བོ་ཞིག་མ་
ཡིན། འདི་ཡོང་བ་ལ་གཞིའི་སྐབས་སུ་དབུ་མ་པ་རང་
ལུགས་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡོད་པ། ལྟ་བ་གཏན་

དཔལ་སོགས་ཀྱིས་ཟེར་བ་བཞིན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་
རམས་པས་དོགས་པ་བཞིན་བདུད་ཡིད་དམ་དུ་བརྫུས་

ནས་བསླུ་བྲིད་ཡིན་ནའང་འདྲ། དེང་དུས་གྲགས་པ་

ལ་འབེ བ ས་དུས་དབུ་མའི ་ རི ག ས་པ་གང་ལ་འཕེ ན ་ བཞིན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ནོར་ན་ཙོང་ཁ་པ་ནོར་བ་དང་ཟླ་
སའི་འབེན་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་བྱ་
དགོས་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ། དེ་བཞིན་དུ་

བ་གྲགས་པ་བདེན་ན་ཙོང་ཁ་པའང་བདེན་ཞེས་པའམ་
ཡང་ན་ཙོ ང ་ཁ་པའི ་ བཞེ ད ་དགོ ང ས་དམན་པ་མེ ད ་

རིགས་པས་བཙལ་བའི་སྐབས་སུ་མ་རྙེད་པ་དང་མེད་ དགག་མིན་པར་བཟང་པོ་སྤྲོས་བྲལ་ཡིན་ནའང་གདུལ་
པར་རྙེད་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་འཇོག་པ། དེ་བཞིན་སྒྱུ་མ་
དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ། དོན་དམ་དཔྱོད་
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བྱ་འགའ་ཞི ག ་ལ་ལྟོ ས ་ནས་གནས་སྐབས་གསུངས་
པ་ཡི ན ་ཞེ ས ་ཟེ ར ་བ་སོ ག ས་གང་ལྟར་ཡང་ཁོ ང ་གི ས ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི ་ གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་དཔྱད་པ་

ཡིན་པ་དང་། བོད་སྔ་རབས་དག་གིས་ཀུན་རྫོབ་ཚང་

བརྩམས་པས་བོད་ཀྱི་དབུ་མ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་མའི་

རྩ་བ་གང་ཡང་མེད་པ། དབུ་མའི་རིགས་པས་འགོག་པའི་

ཞིབ་མོར་མཛད་པའི་ཉེར་འབྲས་ལེགས་བཤད་མང་དུ་
དཀའ་གནད་མང་པོ ་ ཞི ག ་ལ་རི ག ས་པའི ་ སྒོ ་ ཕྱེ ་ བ་ལྟ་

བུར་གྱུར་ཏེ། མཚོན་ཙམ་ཞིག་དགོོད་ན། ཐལ་རང་གི་
ཁྱད་པར། དབུ་མ་རང་ལུགས་ལ་དོན་དམ་པའི་གནས་

མ་བསླུ་ཆོས། འཁྲུལ་ངོར་ཁོ་ནར་བཞག་པ་མ་གཏོགས་

སྐབས་སུའང་དགག་བྱ་ངོས་ཡག་པོ་མ་བཟུང་པར་རྟོག་

པས་གང་བཟུང་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དགག་ཅིང་། ནང་
གི་ལྟ་བའི་ཁས་ལེན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལས་ཕྱིའི་ལུས་ངག་

ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་འདི ་ བདེ ན ་པ་བཀག་ཙམ་དུ་ གི་སྤྱོད་ལམ་ལའང་ཞེ་རྩིས་སོགས་མེད་པའི་རྩིང་སྤྱོད་
འཇོག་མི་འཇོག དགག་བྱ་གང་འགོག་པའི་རང་བཞིན་

བྱུང་བ་ཡི ན ་འདུག་པས་ཀུན་རྫོ བ ་ལ་ཇི ་ ཙམ་གྱི ས ་ཞེ ་

དཔྱོད་མཚམས་གང་ནས་བཟུང་དགོས་མིན། གནས་

ཡིན་པར་འཇོག་པར་མངོན། ད་དུང་བལྟ་དགོས་པ་ཞིག་

གྱི་ངོས་འཛིན་གང་ཡིན་པ་དང་། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་
ལུགས་སྟོ ང ་ཉི ད ་སོ ་ སྐྱེ ས ་ཐོ ས ་སོ ག ས་རི ག ས་ཤེ ས ་ཀྱི ་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པའམ་ཡང་ན་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་

ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་མིན། དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་
ལེན་ཡོད་མིན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཇི་སྙེད་པ་
མཁྱེན་ཚུལ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་པ་

རྩིས་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་ལྟ་བའི་གོ་བའང་མ་འཁྲུལ་པ་
ནི་ཁོང་གི་བསམ་བློ་ལ་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་

ནས་བརྒྱུད་པའི ་ ཚད་མའི ་ འགྲོ ་ སྟངས་འདི ས ་ཁོ ང ་ལ་
དབུ་མའི་གོ་བ་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་ཙམ་ཐེབས་འདུག་ཅེས་

པ་འདི་ཡིན། འདིའི་ལུགས་གོ་བ་ལ་ངེས་པར་དུ་བལྟ་
དགོས་པ་ནི་རྗེ་རང་གི་བརྩམས་ཆོས་དབུ་མའི་ལེགས་

ཅན་གྱི་རྟགས་ཡོད་མེད། དེ་བཞིན་དབུ་མ་རང་ལུགས་ བཤད་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ། རྩ་འཇུག་གི་འགྲེལ་པ། དྲང་
ཀྱི ་ ཚད་མ་བཞེ ད ་མི ་ བཞེ ད ་སོ ག ས་ཀྱི ་ དཀའ་གནད་ ངེས་སོགས་སོ། །
མང་པོ་ཞིག་ལ་དཔྱད་པ་མཛད་འདུག། ཙོང་ཁ་པའི་
གྲུབ་མཐའ་གོ ་ བ་ལ་གནད་ཆེ ་ཤོ ས ་ཤི ག ་ནི ་ ཁོ ང ་གི ས ་

ད་ནི་ལུགས་གསུམ་པ་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་འདི་

ཡིན། ལུགས་འདི་ལ་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཀུན་རྫོབ་པའི་

ཀུན་རྫོ བ ་བདེ ན ་པ་ལ་གུས་རྩི ་ དང་སྲུང་སྐྱོ བ ་བྱེ ད ་པ་ སྣང་ཚུལ་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པ་དང་དེའི་བག་ཆགས་ཀྱི་
འདི་རེད་འདུག བཤད་སྲོལ་ལྟར་ན་ཁོང་ཕེབས་དུས་ དབང་གིས་བྱུང་བ་དང་། ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་དུས་
སུ་བོད་ལ་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལེན་འདི་ཉམས་སྨད་པ་ཞེ་ སུ་དགག་བྱ་དགག་གཞི་ཐ་དད་དུ་མ་ཕྱེད་པར་རིགས་
བོ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། འདི་ཡང་ལུས་ངག་གི་བྱ་
སྤྱོད་འདི་ནང་དུ་ལྟ་བའི་ཁྱེར་སོ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་

པས་དགག་ནས་མ་རྙེ ད ་པ་དང་མེ ད ་པར་རྙེ ད ་པའི ་

ཁྱད་པར་མི་ཕྱེ་བ། སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོའ་ི སྒྲ་རྟོག་གིས་གནས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ལུགས་ཞེན་ནས་ཀྱང་མི་རྟོགས་པ་དང་། སོ་སྐྱེའི་བློ་ལ་

དུ་སེ མས་འཇུག་པ་དེ ་ཙམ་དུ་སྤྲོས་པ་ལགས་སོ་ཞེ ས་

པར་བཞེད། གནས་ལུགས་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་སམ་ཤེས་

ཞིག་དང་། དེ་བཞིན། སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བ་སྟེ། །ཞེས་

སྣང་ཚད་ཚང་མ་མི་བདེན་པ། རྫུན་མ། བཅོས་མ་ཡིན་
བྱ་མིན་པ། ལམ་དུས་སུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དགག་བྱར་
བྱ་དགོས་ཤིང་། དེའི་ཆེད་དུ་རྟོག་པས་གང་བཟུང་ཐམས་
ཅད་དགག་དགོས་པ། འབྲས་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་རང་

སྣང་ལ་གཉིས་སྣང་དང་གདུལ་བྱར་སྣང་བའི ་གཉི ས་
སྣང་ཀུན་རྫོབ་རྩ་བ་ནས་མེད་པ་སོགས་ཡིན་འདུག།

སེ མ ས་ཀྱི ་ ཡུལ་དུ་འགྱུར་ན་སྤྲོ ས ་པ་ཡི ན ་དགོ ས ་ཚུལ་
པའི་ཐད་ཀྱི་ཚིག་གསལ་ཀྱི་ལུང་དྲངས་ནས་སྤྲོས་པའི་

ངོས་འཛིན་གཞན་མཚན་མ་ལ་མཛད་འདུག། དེས་ན་
དགག་སྒྲུབ་ཡོད་མེད་ཡིན་མིན་རྣམ་ཤེས་བེམ་པོ་སོགས་
མཚན་མ་ཡིན་པ་དང་དེས་ན་དེ་དག་སྤྲོས་པ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས། དེ་བཞིན་ཚིག་གསལ་ལས་སྤྲོས་པ་ནི་ངག་སྟེ་

འདི ར ་སྤྲོ ས ་བྲལ་གྱི ་ དོ ན ་ཅུང་ཟད་ཅི ག ་ཀུན་ དོན་རྣམས་སྤྲོ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ལ་བརྟེན་

མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་ཡིག་ཆའི་སྟེང་ནས་ཞུས་ན། དེ་

ནས་སྤྲོས་པའི་ངོས་འཛིན་གཞན་ཞིག་ནི་ངག་གམ་རྗོད་

གིས་གཉིས་སྣང་གི་རྒྱུ་བ་གཏན་ལོག་ནས་མྱོང་བ་བཞིན་

གཞན་དག་ཞིག་ནི་དངོས་པོའ ི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་རྒྱུ་ལ་ངོས་

ཡང་སྤྲོས་བྲལ་མཚན་ཉིད་པ་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་
བསྟན་མ་ཐུབ་ནའང་། དགག་ཕྱོགས་སམ་སྤྲོས་བྲལ་གང་
མིན་པའི་སྤྲོས་པ་ངོ་སྤྲོད་ནས་གོ་བའི་སྟེང་ནས་ཞུ་ཡ་

ཡིན། འོ་ན་སྤྲོས་པ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན་འདིར་སྤྲོས་

བྱེད་ལ་གོ་བར་བཞེད། དེ་བཞིན་སྤྲོས་པའི་ངོས་འཛིན་

འཛིན་མཛད་འདུག་སྟེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་དག་གིས་འབྲས་བུ་
རྣམས་སྐྱེད་ཅིང་སྤྲོ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་འདིར་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་སྟོང་ཉིད་

པ་ཞེས་པ་བདེན་པའི་དངོས་པོའམ་མ་ཡིན་དགག་ཁོ་ དང་སྦྱར་ནས་གོ་བ་ལེན་དགོས་པ་གལ་ཆེ་བས། ཀུན་

ན་མ་ཡིན་གྱི་གང་ལ་བློ་འཇུག་ཅིང་འཕྲོ་བ་དགག་སྒྲུབ་ མཁྱེ ན ་ཆོ ས ་རྗེ ས ་སྟོ ང ་ཉི ད ་ཅེ ས ་པའི ་ ཐ་སྙད་ཙམ་ལ་
ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྤྱི་དོན་དུ་

མང་དུ་ཡོད་ཅིང་། ཉན་ཐོས་སྡེ་གཉིས་ཏེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་

ཡུལ་ཡིན་ན་སྤྲོས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། འཕགས་པའི་མཉམ་

བཏགས་པའི ་ རྟག་གཅི ག ་རང་དབང་ཅན་གྱི ་ བདག་

གསུངས། དེས་ན་གཞི་གྲུབ་ན་སྤྲོས་པ་ཡིན་དགོས། བློའ་ི དང་མདོ་སྡེ་པས་ཕྱི་རོལ་པ་གྲངས་ཅན་པ་སོགས་ཀྱིས་
བཞག་ངོ ་ ལ་ཀུན་རྫོ བ ་དང་ཤེ ས ་བྱ་སྣང་མི ་ སྲི ད ་ཅེ ས ་

གིས་སྟོང་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་ཏེ་རྣམ་

ཁས་ལེན་དགོས་པ་འདྲ། སྤྱིར་གོ་རམས་པས་སྤྲོས་པ་ལ་ འགྲེལ་ལས། སྟོང་ཉིད་ལྟ་དང་དེ་འགལ་ཕྱིར། །ཞེས་པའི་
གོ་བ་ལེན་ཚུལ་དོན་ལ་གཅིག་ཡིན་ནའང་མི་འདྲ་བཞི་
གསུངས་འདུག། དེ་ཡང་ཁོང་གི་སྤྱི་དོན་ལས་ཇི་ཙམ་
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གཞུང་གིས་བསྟན་པར་གསུངས། དེ་བཞིན་རྣམ་རིག་

པའམ་སེ མ ས་ཙམ་པའི ་ ལུགས་ལའང་སྟོ ང ་ཉི ད ་ཅེ ས ་

པའི་ཐ་སྙད་ནི་གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་གྱིས་སྟོང་པ་ལ་

བྱེད་དེ། རྣམ་འགྲེལ་ལས། དེ་ཕྱིར་གཉིས་སྟོང་གང་ཡིན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

རྣམས་ལས། གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་དང་། གཉིས་སུ་བསྟན་

པ་དང་། གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་དང་། བཞིར་ཕྱེ་

པ། །དེ་ནི་དེ་ཡི་དེ་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས། དབུ་མ་པའི་ བ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། རྟོག་པས་མཐོང་བ་འཆིང་
ལུགས་ལ་སྟོང་ཉིད་ཅེས་པའི་མིང་འདི་བདེན་པས་སྟོང་

བ་སྟེ། །དེ་ནི་འདི་རུ་དགག་པར་བྱ། །ཞེས་རྟོག་པས་གང་

སྟོང་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་སྦྱར་བ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་

ཐམས་ཅད་འདིར་བསྡུས་པའོ། །དེ་བཞིན་བདེན་འཛིན་

པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི་ཐེག་ཆེན་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་

རྩ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

པ་ཙམ་ལ་སྦྱར་བ་དང་། མཐའ་བཞི་ཆར་གྱི་སྤྲོས་པས་ དུ་ཞེན་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་སྟེ། མཐར་འཛིན་
དང་པོ ་ ནི ་ ཐེ ག ་པ་གསུམ་ཆར་གྱི ་ ཐུན་མོ ང ་དུ་རྟོ ག ས་

མ་ཡིན་པའི་རྟོགས་བྱ་ཡིན་པ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་སོ་

ལ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གསུངས་པའང་ཡོད་དེ་འཁོར་
གཉིས་པ་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་གྱི་ཐུན་མོང་

སོ་སྐྱེ་བོས་དབུ་མའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲ་རྟོག་གི་

གི ་ དགག་བྱ་ལ་དགོ ང ས་ནས་ཐ་སྙད་དུ་ལས་འབྲས་

བསྟན་པ་དོན་དམ་དང་། འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་

དུ་སྒྲུབ་པའི ་ ཚུལ་གྱི ས ་ཡོ ད ་པ་སྒྲོ ་ འདོ ག ས་ཀྱི ་ མཐའ་

ན་རྟོགས་བྱའི་ཆོས་ཉིད་དང་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་བློ་གཉིས་

ནི་འགྲོ་བ་རྣམ་གྲོལ་ཕྱིར། །ཆོས་དང་གང་ཟག་དབྱེ་བས་

ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་རྣམ་གྲངས་པའམ་རྗེས་མཐུན་པའམ་ སོགས་མེད་པ་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཐའ་དང་། དོན་དམ་
གིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་རམ་ཡང་
སོ་སོར་མི་སྣང་བར། བློ་དེ་ཉིད་སྤྲོས་བྲལ་དང་དབྱེར་

མེད་པར་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་ལ་དོན་དམ་
བདེན་པ་མཚན་ཉིད་པའམ་རྣམ་གྲངས་མིན་པའི་དོན་
དམ་བདེ ན་པའམ་རྟོ ག ས་པ་དོ ན ་དམ་བདེ ན ་པ་ཞེ ས ་
པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་བར་མཛད་དོ། །

གཉིས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར། བདག་མེད་འདི་
རྣམ་གཉིས་གསུངས། །ཞེས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་
གཉིས་སུའང་བསྡུས་པ་གསུངས།

གསུམ་དུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ནི་བཞི་བརྒྱ་པ་

ལས། བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་པོ་བཟློག། །བར་དུ་
བདག་ནི་བཟློག་པ་དང་། །ཕྱི་ནས་ལྟ་གཞི་ཀུན་བཟློག་

དེ་བཞིན་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དོན་རང་ལྡོག་ནས་སོ་ པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསོད་ནམས་མིན་པའི་རྒྱུ་

སྐྱེ ་ ང་ཚོ ས ་གོ ་ མི ་ ཐུབ་པས་གོ ་ དོ ན ་ཙམ་ངོ ་ སྤྲོ ད ་པའི ་

ལས་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བའི་ཆད་ལྟའི་ཡུལ་དང་། སྲིད་

གང་འགོག་པའི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཚུལ་

པོ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པའི་གེགས་མཚན་

དུ་དགག་བྱའི ་ མཐའ་དེ འ ང་དབུ་མའི ་ གཞུང་ལུགས་

སོ། །དགག་བྱ་མཐའ་བཞིར་ཕྱེ་བ་ནི། ཡོད་མིན་མེད་

ཐབས་གཞན་ཞིག་ནི་དབུ་མའི་རིགས་པས་དཔྱད་ནས་ པའི་རྩ་བ་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀྱི་ཡུལ་བདག་གཉིས་
འདི་ཡིན་འདུག། དེ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་རྗེའི་གཞུང་

འཛིན་གྱི་ཡུལ་སྤྲོས་པ་ཙམ་དང་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་བཅས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

མིན་ཡོད་མེད་མིན། །གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་མིན་པའང་ དངོས་པོ་བདེན་པར་བཏགས་པ་དང་། དགག་བྱ་གཟུང་
མིན། །མཐའ་བཞི་ལས་གྲོལ་དབུ་མ་པ། །མཁས་པ་རྣམས་ འཛིན་གཉིས་ཀྱིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ཡོངས་གཅོད་དུ་

ཀྱི་དེ་ཁོ་ན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་ སྒྲུབ་པར་བཏགས་པ་སྟེ་དེ་དག་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་
པ་རྣམས་སོ། །དེ་བཞིན་ཕྱོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་

བདེན་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཞེས་གསུམ་མོ། །

པ་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཐའ་དང་། ཡོད་པ་སྒྲོ་འདོགས་ཀྱི་

དགག་བྱ་ནི ་ བདེ ན ་པར་གྲུབ་པ་ཁོ ་ ན་ཡི ན ་པས་སྟོ ང ་

སྟོང་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་མཐའ་བཅས་གསུམ་

ཞེན་པ་འགོག་ཏུ་མི་རུང་ཞེས་པའི་མཐའ་བཅས་གསུམ་

ན་དགག་བྱའི་མཐའ་ནི་དོན་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏེ། མེད་
མཐའ་དང་། དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་སོགས་བཀག་པའི་

རྩ་བའི ་ གསུམ་པ་ནི ་ དབུ་མའི ་ རི ག ས་པའི ་

ཉིད་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ཡིན་པས་དེར་མངོན་པར་

མོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་རྫོབ་རྟེན་འབྲེལ་ཅི་ལྟར་སྣང་བ་ མོ། །མཐའ་དེ་གསུམ་པོ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ནི་མེད་
ལྟར་མེ ད ་དོ ་ ཞེ ས ་སྐུར་བ་འདེ བ ས་པ་སྟེ ་ དེ ་ ལའང་ལྷ་

པ་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཐའ་ནི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་

སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། འགྲོ་བ་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་

རྗེའི་རྟེན་གསལ་རིག་གི་རྒྱུན་བརྟན་པོའ་ི རང་བཞིན་དུ་

བ་འདེབས་པ་དང་། དགེ་སྡིག་སྤྱོད་པས་འབྲས་བུ་མི་

ཀྱི ་རི ག ས་པ་རྣམས་དང་ཟླ་བས་རྒྱུ་མེ ད་ལས་སྐྱེ ས་བ་

དང་དམྱལ་བ་སོགས་མ་མཐོང་བས་མེད་ཅེས་ངོ་བོ་ལ་ གཉིས་པར་རྒྱང་འཕེན་པ་བཀག་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་ཐུགས་
འདིའི་འབྱུང་བའམ་རྒྱུ་མེད་ལས་བྱུང་ཞེས་རྒྱུ་ལ་སྐུར་

གྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྣམས་དང་འཇིག་རྟེན་གཞན་གྲུབ་

སྐྱེད་ཅེས་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་བཅས་གསུམ་ འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་སོ། །ཆོས་དང་གང་ཟག་རང་
མོ། །ལྟ་བ་འདི་དག་གི་ཡུལ་ཅན་ནི་ལམ་གྱི་དགག་བྱ་

བཞིན་གྱི་ཡོད་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་མཐའ་འགོག་བྱེད་

གཉིས་པ་ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་

འབེབས་བྱེད་རྣམ་བདུན་ཤིང་རྟའི་རིགས་པ་དང་མཐའ་

དང་ཡུལ་ནི་རིགས་པའི་དགག་བྱ་ཡིན།

རང་བཞིན་གྱིས་མེད་བཞིན་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྒྲོ་འདོགས་
པ་ཡིན་ལ་ནང་ཚན་མི་འདྲ་བ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཕྱི་རོལ་

པས་བཏགས་པ་ལྟར་གང་ཟག་གི་བདག་ཅེས་ཕུང་པོ་
ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འདུས་མ་བྱས་རྟག་པ་གཅིག་

པུའི་དངོས་པོ་དང་། བྱེ་སྨྲས་ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔ་པོ་དང་། མདོ་
སྡེ་པས་བེམ་ཤེས་གཉིས་དང་། རྣམ་རིག་པས་གཉིས་མེད་

ཀྱི་རིགས་པ་ནི་གཙོ་བོ་གང་ཟག་བདག་མེད་གཏན་ལ་
བཞི་སྐྱེ་འགོག་གི་རིགས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ཡང་གཙོ་བོར་

གསུངས་པ་ཡིན་གྱི་རིགས་པ་ཕན་ཚུན་བསྣོར་ནས་སྔ་

མས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་དབབ་ནུས་པ་དང་

ཕྱི་མས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་དབབ་ནུས་

སོ། །མཐའ་གསུམ་པ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ནི་ལུང་
ལས། ཡོད་པ་མེད་པའི་ཟླས་དྲངས་ཏེ། །མེད་པའང་ཡོད་

ཀྱི་ཤེས་པ་བདེན་པར་བཏགས་པ་སྟེ་འདུས་བྱས་དུ་མའི་ པའི་ཟླས་དྲངས་ཏེ། །ཞེས་དང་། དགག་བྱ་ཅི་ཡང་མེད་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པས་ན། །ང་ནི་ཅི་ཡང་མི་འགོག་གོ །ཞེས་དང་། དགག་

ལས། དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །དངོས་མེད་གང་

གསལ། །ཞེས་སོགས་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་ལས་ཡོད་

ལས། སྐྱེས་ལ་སོགས་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །སྐྱེ་བ་མེད་ལ་

ཤོ ས ་ཡང་དགག་བྱར་བྱེ ད ་དགོ ས ་པར་གསུངས་པས་

གོ །མཐའ་གསུམ་པ་འགོ ག ་བྱེ ད ་ནི ་ སྔར་བཤད་པའི ་

བར་སྒྲུབ་པ་སྟེ་མདོར་ན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་རིགས་པའོ། །

ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་ལ་སྔར་བདག་སྐྱེ་དང་གཞན་

བྱ་ཡོད་པ་མིན་པས་ན། །ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་མེད་ གིས་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་དང་། དབུ་མའི་རྒྱན་
མེད་གང་རུང་གཅིག་དགག་བྱར་བྱེད་པའི་ཚེ་ན། གཅིག་ སོགས་མི་སྲིད། །ཅེས་པའི་ལྟོས་གྲུབ་ཀྱི་རིགས་པ་དག་
མཐར་སྤྲོས་པའི་མཚན་མ་གང་དུའང་གཟུང་དུ་མི་རུང་
འདིར་ཆེས་མཁོ་བའི་དོན་ཞིག་ནི་མཐའ་བཞི་

རིགས་པ་གཉིས་ཆར་ཏེ་དཔེར་ན་བདག་གཞན་གཉིས་
སྐྱེ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་གཉིས་ཀས་བཀག་པ་ལྟར་

སྐྱེ་འགོག་གི་རིགས་པ་དག་ཡིན་པས། མཐའ་དང་པོ་ རོ། །མཐའ་བཞི་པ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ནི་བདེན་
བདེ ན ་གྲུབ་དང་ཡོ ད ་པའི ་ མཐའ་གང་ལ་འགོ ག ་པའི ་
གཞི་ནི་གང་ཞིག་བདེན་པར་ཡོད་མེད་རྩོད་ན་རྩོད་པའི་

པར་ཡོད་པ་དང་། བདེན་པར་མེད་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་
པ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་ན། མཐའ་གཉིས་སྤངས་པའི་དབུས་

གཞི་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དགག་བྱ་ནི་བདེན་གྲུབ་བམ། ངོ་ ལ་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་གནས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་
བོ་ཉིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་སོགས། གང་གིས་འགོག་པའི་རིགས་

བྱར་མི་རུང་སྟེ་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་མཐའ་རེ་

པ་ནི་དབུ་མའི་རྟགས་ཆེན་ལྔ་དང་། རྣམ་བདུན་ཤིང་རྟའི་ རེ་ནས་མ་གྲུབ་པས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མི་གྲུབ། ལྟོས་ས་

རིགས་པ་དག་གོ །རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་དག་གི་ གཉིས་ཡིན་ཞིག་མ་གྲུབ་པས་ལྟོས་ཆོས་གཉིས་མིན་ཡང་

བསྒྲུབ་བྱ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མས། དོན་དམ་རང་བཞིན་ མི་གྲུབ་ཅེས་པའི་དོན་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ཀྱི་རིགས་པ་ཕྲ་མོ་
མེད་པ་ཙམ་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱར་ ཡིན་པར་མངོན། དགག་གཞི་ནི་སྔར་དང་མཚུངས་ལ་
བྱེད་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། འདིའི་སྐབས་སུ་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་

དགག་བྱ་ནི་རྟོག་པས་གང་དུ་ཞེན་ཅིང་གཟུང་བའི་ཡུལ་

པར་བྱ་དགོས་ལ། འོ་ན་ཀུན་རྫོབ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་

ཡང་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དོན་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ནས་

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་དཔྱད་ཅིང་བཤིགས་ནས་མེད་

དག་གོ །

འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། ཐ་སྙད་རྣམ་གཞག་

ལེན་ནའང་རུང་བས་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཆོས་འགའ་ཞིག་

ཕྱིར་དང་། ལྟ་བའི་ལུང་སྦྱོར། སྤྱོད་པའི་ལུང་སྦྱོར་སོགས་

དང་། རྒྱུ་མེད་ལས་བྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་ངེས་མེད་ལས་བྱུང་

གི་ཚེ་ཀུན་རྫོབ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པའི་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་མ་འདྲེས་པར་འབྱེད་ཤེས་པ་གལ་ཆེ།

མཐའ་གཉིས་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི་རྩ་ཤེར་

ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། ཡེ་ནས་མ་བྱུང་བ་
བ་དང་། མ་ལྟོས་པར་འབྱུང་བ་རྣམས་སེལ་ལོ། །དེ་ལ་

ཡང་ངོ་བོ་ལྟོས་པ་ནི་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལས་འགའ་ཞིག་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་དཔེར་ན་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བར་མར་མེ་

ཤི ང ་གཉི ས ་སྲུབ་པ་ལས་མཐར་རང་ལས་སྐྱེ ས ་པའི ་

བཞི ན་ནོ། །གཉི ས ་པ་རྣམ་འཇོ ག ་གི ་ ལྟོ ས ་པ་ནི ་ རི ན ་

ཤིང་དཔེའི་འདིའི་གོ་བ་སྐྱེད་བྱེད་དུ་གསུངས་པར་སྣང་

ལས་འོད ་འབྱུང་བའི ་ དཔེ ་ དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་

མེ ས ་རང་བསྲེ ག ་པར་གསུངས་བ་དང་དོ ན ་མཚུངས་

ཕྲེ ང ་དུ་རི ང ་པོ ་ ལ་ལྟོ ས ་ནས་ཐུང་ངུ་འཇོ ག ་པ་བཞི ན ་ ངོ་། །དེ་ལྟར་ཡང་ཞི་བ་ལྷས། རྟོག་དང་བརྟག་པར་བྱ་
ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་སྣང་བའི་ཆོས་

བ་དག །གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་ཡིན། །ཇི་ལྟར་

མེད་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྤྲོས་པའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་

བརྗོད། །གང་ཚེ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ཡི། །རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་

ཡང་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དོན་གྱི་གོ་བ་ཙམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་

དཔྱོད་ཕྱིར་ན་ཐུག་པ་མེད། །དཔྱད་བྱ་རྣམ་པར་དཔྱད་

ཐམས་ཅད་ལ་ངོ་བོའམ་ཐ་སྙད་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་ གྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ཐམས་ཅད་
ཡིན་ལ་སྤྲོས་བྲལ་ནི་དེ་དག་གང་ཡང་མིན་པའོ། །གཞན་

ལ་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་སངས་

ནི་དཔྱོད་བྱེད་ན། །དེ་ཚེ་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཡང་ནི། །རྣམ་

པས་ན། །རྣམ་དཔྱོད་ལ་ནི་རྟེན་ཡོད་མིན། །རྟེན་མེད་ཕྱིར་

རྒྱས་འཕགས་པ་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྒྱུ་བ་གཏན་ ན་མི་སྐྱེ་སྟེ། །དེ་ཡང་མྱ་ངན་འདས་པར་བརྗོད། །ཅེས་
ལོག་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་གནས་འགྱུར་བ་

པའང་དོ ན ་འདི ་ འདྲ་ཞི ག ་ལ་དགོ ང ས་ནས་གསུངས་

སོགས་ཡུལ་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་ཀྱང་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་གོ་ འདུག
བ་ལ་སྨན་པར་མཐོང་།

སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དོན་མཐར་ཐུག་སྤྲོས་བྲལ་ཏུ་འདོད་

མཁན་རྣམས་ཀྱི་རྩ་བའི་བསམ་བློའ་ི ཕུགས་ནི་སྒྲ་དང་
རྟོག་པ་ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཡ་དང་ཡིད་མི་ཆེས་པ་འདི་

རེད། གནད་འདི་ཚད་མའི་སྤྱི་བྱེ་བྲག་དང་སེལ་འཇུག་

ད་ནི ་ འདི ར ་རང་ཉི ད ་ཀྱི ་ རྒྱུན་དུ་དོ ག ས་པའི ་

གནད་འགའ་ཞིག་ཡོད་པ་དག་དགོད་པར་བྱ་བ་ལ།

༡) སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོའ་ི སྒྲ་དང་རྟོག་པས་སྟོང་ཉིད་

དང་དོན་དམ་བདེན་པ་རྩ་ནས་མ་རྟོགས་ན་དེ་དག་གིས་
ཐོས་བསམ་བྱེད་པ་ལས་མཉམ་བཞག་གི་དོན་ལ་ཕན་

སྒྲུབ་འཇུག་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པར་མངོན། ཁོང་ ཐོགས་གང་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ཐོས་བསམ་གྱིས་གཏན་
རྣམ་པས་རྩ་བའི་སྒྲ་རྟོག་གིས་ཕུང་གི་ཡོད་པར་འདོད་

ནས་སྒྲ་རྟོག་ཁོ་རང་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་སྒྲ་རྟོག་རྩ་བ་

ལ་དབབ་པའི་དོན་འདི་མི་བསྒོམ། མཉམ་བཞག་ཏུ་གང་
བསྒོམ་པ་དེ་ཐོས་སོགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་མ་དབབ་པས་

དྲུངས་ནས་འབྱིན་པའི་ལས་ཤིག་ལ་འབད་ཀྱི་ཡོད་པར་ འདི་གཉིས་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་མངོན།
མངོན། ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན་སྤྲོས་བྲལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་

པ་ནི་རྟོག་པ་རང་ཉིད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ནས་རང་འཇོམས་

བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ཡིན། མདོའ་ི ནང་དུ་སྟོན་པས་བསྲུབ་
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༢) གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པས་མ་

རྙེད་པ་དང་མེད་པར་རྙེད་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མ་ཕྱེད་

ན་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དང་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པའི་རྟགས་གཉིས་ཀྱི་ཤན་ཇི་ལྟར་འབྱེད།

གསུངས་འདུག་མོད། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟླ་བ་སོགས་ལ་བྱམས་

ལས་འབྲས་ས་ལམ་སོགས་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ངོ་ཁོ་ནར་

བྱམས་ཆོས་ཀྱི་ལུང་ཙམ་ཡང་མི་དྲངས།

༣) སྤྱི ར ་ཀུན་རྫོ བ ་བདེ ན ་པ་དང་ཡང་སྒོ ས ་

བཞག་དགོས་ན་དེ་དག་ལ་ཞེ་རྩིས་མེད་པར་མི་ཐལ་
ལམ། རྒྱུན་དུ་རྫུན་མ་དང་བཅོས་མ་ཞེས་པའི་དངོས་པོ་
དང་བྱ་བཞག་དག་ལ་ངང་གི ས ་ཡི ད ་མ་ཆེ ས ་པ་དང་

ཆོ ས ་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་མེ ད ་པས་ཡི ན ་ནམ་གང་གི ས ་ན་
༥) ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་ཀྱི་གཞུང་

ནས་བཤད་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན། རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་
རྣམ་གཞག། སེལ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྣམ་གཞག་རྣམས་དབུ་མའི་ལྟ་

མཐོང་ཆུང་སླེབས་པ་ནང་བཞིན་དེ་དག་ལ་མི་སླེབས་ བ་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་དུ་རང་ལུགས་ཀྱི་རིགས་པར་
པའི་ཐབས་གང་ཡོད།

༤) སྤྱིར་དབུ་མ་པ་དང་སྒོས་སུ་ཟླ་བའི་ལུགས་

བྱས་ནས་སྤྱོད་ན་རུང་མིན།

༦) སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རིགས་པ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་

ལ་བྱམས་ཆོ ས ་སྤྱི ་ དང་བདེ ་ གཤེ ག ས་སྙི ང ་པོ འ ་ི ཆོ ས ་ པར་ཡོད་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་ཉིད་ལ་ཁྱད་པར་ཆགས་
འཁོར་ནས་བྱུང་བའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་དག་བེད་སྤྱོད་

མིན།

པའི ་ ལུགས་ལ་ཐེ ག ་གསུམ་གྱི ་ ལྟ་བའི ་ ཁྱད་པར་ཡོ ད ་

རིགས་པ་དང་གཞུང་ལུགས་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་པ་སྔོན་

བྱེ ད ་ན་རུང་མི ན ། དཔེ ར ་ན་གོ ་ རམས་པས་དབུ་མ་

པར་བཀྲལ་བ་ཡང་གཙོ་བོ་བྱམས་ཆོས་དང་སྦྱར་ནས་

༡) རྒྱ་གཞུང་རྩ་བ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༣) ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པའི་གསུང་འབུམ།

༤) པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྱི་དབུ་མའི་
༥) བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་པོད་ཕྲེང་༡༨།
༦) ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ།

༧) རིས་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ།
༨) གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྒྱན།

དུ་འགྲོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་མིན།

དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ།

༢) གཞན་དགའི་གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་གྱི་མཆན།

ཆོས་འབྱུང་དང་དབུ་མ་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ།

༧) ལྟ་བ་རྟོགས་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་དབུ་མའི་

༩) Self, reality and reasoning in Tibeatn philosophy,
Thupten Jinpa.

༡༠) Miphams Dialectics, Karma Phuntshok.
༡༡)

Thinking the unthinkable/unthinking the

thinkable, Constance E Kassor.

༡༢) The literature of the madhyamika school of
philosophy in India, David Seyfort Ruegg.

༡༣)

Madhyamika school in India, Peter Della

Santina.

༡༤) The centra philosophy in Buddhsim, TRV
Murti.
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །དབུ་སེམས་གཉིས་ཀྱི་བྱང་སྡོམ་གྱི་ཁྱད་པར་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་པ།

སྟོ ན ་མཆོ ག ་ཐུབ་པའི ་ དབང་པོ ་ དང་། །རྒྱལ་སྲས་

པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ། འཇམ་པའི་དབྱངས། འཕགས་པ་

ཁྱེད་རྣམས་ལ། །ཕྱག་འཚལ་ལུགས་གཉིས་ཁྱད་པར་

སོགས་ལས་བརྒྱུད་པ། རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་ཕྱག་སྲོལ། ཇོ་

སེམས་གཉིས་ཀྱི་བྱང་སྡོམ་གྱི་ཁྱད་པར་གཞུང་ལས་བྱུང་

སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི ས ་ཕྱག་ལེ ན ་དུ་མཛད་པ་དེ ་ ཡི ན ་

བྱམས་པ་འཇམ་དབྱངས་སོགས། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ ཀླུ་སྒྲུབ། ཨརྱ་དེ་ཝ། ཟླ་བ་གྲགས་པ། རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་
འབྱེད། །ཅེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དབུ་

བ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་ནས་དཔྱད་པ་ཅུང་
ཟད་བགྱི་ན། ཐོག་མར་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་མཚན་

ཉིད་ནི། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་བ་

གང་ཞིག མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྤོང་བའི་སེམས་པ་མཚུངས་
ལྡན་དང་བཅས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དབྱེ་ན། དབུ་མ་ལུགས་

དང་། སེམས་ཙམ་ལུགས་གཉིས་ཡོད། དེ་གཉིས་ལ་ཁྱད་

པར་མི་འདྲ་བ་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། གང་ནས་བྱུང་བ་བརྒྱུད་

བོ་པུཎྱ་ཤྲཱི་ལ་སོགས་པའི་ཕྱག་ལེན། ད་ལྟ་རྗེ་བཙུན་ས་

ལ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས། མགོན་

པོ་བྱམས་པ། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད། སློབ་དཔོན་དབྱིག་
གཉེེན། རྣམ་གྲོལ་སྡེ། བཙུན་པ་གྲོལ་སྡེ། མཆོག་སྡེ། དུལ་
སྡེ། གྲགས་པའི་དཔལ། སེང་གེ་བཟང་པོ། ཀུ་སཱ་ལི་ཆེ་

བ། ཀུ་ས་ལི་ཆུང་བ། གསེར་གླིང་པ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ། ཇོ་

བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལས་བརྒྱུད་པ། སློབ་དཔོན་ཙནྟྲ་
གོ་མིའི་ཕྱག་སྲོལ། ཇོ་བོ་རྗེ་ལས་བྱུང་བ། ད་ལྟ་དགེ་བའི་

པའི་ཁྱད་པར། གང་ལས་བླང་བ་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར། གང་ བཤེས་གཉེན་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱག་ལེན་དུ་
གི ས་བླང་བ་རྟེ ན ་གྱི ་ ཁྱད་པར། ཇི ་ ལྟར་ལེ ན ་བྱེ ད ་ཆོ ་

གའི ་ ཁྱད་པར། མི ་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་བསླབ་བྱའི ་

མཛད་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་གང་ལས་བླང་བ་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་

ཁྱད་པར། ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར། རྩ་ ལ། བླང་བའི་ཡུལ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་། ཁྱད་པར་དངོས་
ལྟུང་བྱུང་བས་སྡོམ་པ་གཏོང་མི་གཏོང་གི་ཁྱད་པར་དང་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། དབུ་མ་པས། ཐེག་ཆེན་གྱི་དོན་

དང་པོ་ནི། དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་བྱང་སྡོམ་དེ། སྟོན་

བབས་ཀྱང་མི་གཏོང་བ་སྟེ་མཚན་ཉིད་ཟུར་གཉིས་ལྡན་

བདུན་ལས།
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ལ་མཁས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་སྲོག་ལ་

དུ་གསུངས། སེམས་ཙམ་པས། རང་ཉིད་བྱང་སྡོམ་ལ་
གནས་ཤིང་ཐེག་ཆེན་གྱི་དོན་ལ་མཁས་པ་དང་། སློབ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

མི་བྱེད་པ་དང་། ཡང་དབུ་མ་པས། བར་ཆད་དྲི་བར་མི་

མཛད་ལ། སེམས་ཙམ་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་

མ་ལ་སྡོམ་པ་འབོག་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པ་སྟེ་མཚན་ ནམ། བྱང་ཆུབ་ཏུ་སྨོན་ལམ་བཏབ་བམ། བྱང་ཆུབ་སེམས་
ཉིད་ཟུར་གསུམ་ལྡན་དུ་གསུངས།

དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་མ་མོ་ཤེས་སམ། ཞེས་སོགས་བར་ཆད་

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་དངོས་ནི། དབུ་མ་པས། བྱང་ དྲི་བར་མཛད་དོ། །

སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེན་གསོ་གཉིས་ཀ་ལ་བླ་མར་འོས་པ་

མ་རྙེ ད ་ཀྱང་དཀོ ན ་མཆོ ག ་གི ་ དྲུང་དུ་ཆོ ་ ག་བྱས་པས་

ཆོག་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པས། སྲོག་དང་ཚངས་སྤྱོད་ལ་

གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་ཁྱད་པར་ནི། དབུ་མ་

པས། སྨོན་འཇུག་གཉིས་པོ་སྟབས་གཅིག་ཏུ་སློབ་དཔོན་
གྱི ་ རྗེ ས ་ཟློ ས ་ལེ ན ་གསུམ་བྱས་པའི ་ ཚུལ་གྱི ས ་ལེ ན ་

གནོད་ན་མ་གཏོགས་བླ་མ་ངེས་པར་དགོས་ཤིང་གལ་ཏེ་ ལ། སེམས་ཙམ་པས། ཐོག་མར་སྨོན་པ་བླངས་ནས་དེའི་
མ་རྙེད་ན་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ལེན་གསོ་གཉིས་ཀ་

རྗེས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ལ་བསླབས་ཏེ་

གསུམ་པ་གང་གིས་བླང་བ་རྟེན་གྱི་ཁྱད་པར་

པར་ནུས་ན་སློབ་དཔོན་ཁོ་ན་ལས་སློབ་མས་རྗེས་ཟློས་

བྱས་པས་ཆོག་པར་བཞེད།

ནི། དབུ་མ་པས། བརྡ་ཤེས་ཤིང་དོན་གོ་ལ་ལེན་འདོད་

ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་། སེམས་ཙམ་
པས། སྦྱོར་བའི་སྔ་རོལ་ཏུ་སོ་ཐར་རིས་བདུན་གྱི་སྡོམ་པ་
གང་རུང་དང་ངེས་པར་ལྡན་པ་ལ་སྐྱེ་བར་གསུངས།

བཞི་པ་ཆོ ་ གའི་ཁྱད་པར་ལ་དངོ ས ་དང་

ཞར་བྱུང་བཤད་པ་གཉི ས ་ལས། དང་པོ ་ ལ་སྦྱོ ར ་བ་

བསླབ་བྱ་རྣམས་ཉམས་འོག་ཏུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་

མི་བྱེད་པའི་ཚུལ་དུ་འཇུག་སྡོམ་ལེན་པ་དང་། སྡོམ་པ་

འབོག་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་སྟེ། དབུ་མ་པས། རྗེས་ཟློས་ལན་
གསུམ་བྱས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འབོགས་པ་དང་། སེམས་ཙམ་
པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་བརྗོད་པ་སློབ་མས་ཉན་པ་ལས་
རྗེས་ཟློས་མི་བྱེད་དོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཆོ་ག་ནི། དབུ་མ་པས། རང་

དང་། དངོས་གཞི། མཇུག་གསུམ་ལས། དང་པོ་སྦྱོར་

དགའ་བ་སྒོམ་པ་དང་། གཞན་དགའ་བ་སྒོམ་དུ་འཇུག་

དང་། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། སྡིག་པ་བཤགས་པ། རྗེས་སུ་ཡི་

མཛད་དོ། །

བའི་ཁྱད་པར་ནི། དབུ་མ་པས། མཆོད་པ་འབུལ་བ་

རང་བ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ། མྱ་ངན་

པར་མཛད་ལ། སེམས་ཙམ་པས། མཁྱེན་པར་གསོལ་བར་
གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། དེ་ཡང་སྦས་དོན་ཟབ་

ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ། བསྔོ་བ་སྟེ་ཡན་

མོ་ལས། སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་པོ་རྒྱུད་

འཚལ་བ་དང་། མཆོད་པ་འབུལ་བ་གཉིས་ལས་གཞན་

ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཁ་ཅིག

ལག་བདུན་ཚང་བར་མཛད་ལ། སེམས་ཙམ་པས། ཕྱག་

ལ་སྐྱེས་ནས་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གཡམ་རྒྱུག་གིས་སྨོན་འཇུག་གཉིས་པོ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་། ལ་ལས། ངོ་བོ་

བཞི ན ། བསྟན་བཅོ ས ་མངོ ན ་རྟོ ག ས་རྒྱན་དེ ་ དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མིན་གྱི་རང་གཞུང་ཡིན་པར་ཀུན་

གཅིག་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་བཞིན་དུ་སྨོན་པར་འཇུག་ མཁྱེན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཞལ་གྱིས་བཞེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སྤྱི་
པ། འཇུག་པར་སྨོན་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་པ་འདོད་

དོན་ལས། བྱང་སྡོམ་བཏང་ནས་སྨོན་སེམས་མ་གཏོང་

སོར་མ་ཕྱེ་བར་སྨོན་འཇུག་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་པར་སྨྲ་

ཟབ་མོ་ལས། རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁྱད་པར་བ་

པ་དང་། ཡང་ཁ་ཤས། ལུགས་གཉིས་ཀྱི་བཞེད་པ་སོ་

བ་དང་། འགའ་ཞིག སྨོན་འཇུག་གིས་ཟིན་པ་ལ་སྨོན་

བའི་སྐབས་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྦས་དོན་

གང་ཞིག འབྲས་བུ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་

འཇུག་བཞག་པ་སོགས་ཆོས་ར་འདིར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ པའི ་ འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །ཞེ ས ་
མོད། གནད་ལ་ཁེལ་པའམ་དཔྱིས་ཕྱིན་པའི་བཤད་པ་ནི་ གསུངས་པའི་ཕྱིར།
གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་པ་འདྲ་སྟེ། ལུགས་དང་པོ་ནི། གཞུང་

གལ་ཏེ ་ གཞན་དེ ་ ལྟར་ལགས་མོ ད ་ཕྱི ་ མས་

ལས་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་དུ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་གོ་བ་ མཚན་ཉིད་ཕན་ཚུན་ཞུགས་པ་ཇི་ལྟར་བསྟན་ཅེ་

ཙམ་ལ་ཡང་བློ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་ཕྱིར་དང་། གཉིས་པ་ ན། བཤད་པར་བྱ་སྟེ། མཚན་ཉིད་ཀྱི་གོ་དོན་གཞན་
ནི། མཚན་གཞི་ལ་མཚན་ཉིད་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པའི་སྐྱོན་ འདྲ་བ་ལས་ཚིག་ཟུར་གྱི་བཅས་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ལྡན་
གནས་པས་རིགས་པའི་ལམ་ལས་ཁ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་

དང་། གསུམ་པ་ནི། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་སྨོན་

པའམ་ཟིན་པའི་དོན་ལ་གོ་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དེ་

གང་ཞིག་འབྲས་བུ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་

འཇུག་རིམ་ཅན་དུ་ལེན་པའི་ཁྱད་པར་མ་འཐོན་པའི་ པའི་འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དེ་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་
ཕྱིར་དང་། བཞི་པ་ནི། ཅུང་ཟད་བཟང་ཡང་མཚན་གཞི་ མཚན་ཉིད་འཇོག་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་
ལ་མཚན་ཉིད་འཇོག་མ་ཤེས་པ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་

ན་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་ཟད་མཐའ་མེད་པས་ཁོ་བོ་ནི་ཀུན་

ཚི ག ་ལ་ཞེ ན ་པ་ཁ་ཅི ག ་དེ ་ ནི ་ བརྗོ ད ་བདེ ་ ཙམ་ཡི ན ་
ཟེར་བ་དང་། ལ་ལ་དེ་ནི་ཕན་ཚུན་སྡུད་པའི་དོན་ཡིན་

མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྦས་དོན་ཟབ་མོ་ལས། སྨོན་འཇུག་ངོ་ ནོ་ཞེས་འདོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་སྣང་མོད། བཅས་
བོ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་དེ་ལུགས་གཉིས་ལས་ཐེག་ཆེན་

ཞེས་པའི་ཚིག་སྦྱར་མ་སྦྱར་ལ་བརྗོད་པ་བདེ་མི་བདེའི་

ལས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ངོ་བོ་གཅིག་མ་ཡིན་པ་དང་། ངོ་བོ་

སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པ་ལས་གཞན་པའི་བསྡུ་རྒྱུ་ལོགས་

དབུ་མ་པའི་ལུགས་དང་། དེ་ཡང་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་

གཅིག་པ་འགྲོ་ཚུལ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཕན་ཚུན་ཞུགས་
པའི་སྒོ་ནས་འཇོག་དགོས་སོ་སྙམ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་རིམ་
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ཁྱད་པར་མི་སྣང་ལ། འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དེ་སྨོན་པ་

པ་མེད་ཅིང་། དེ་ནི་དངོས་སུ་ཚིག་གིས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དེས་ན་སྨོན་པ་དེས་ཟིན་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

བཞག་ཡེ ་ཤེ ས ་དང་སོ ་ སྐྱེ འི ་ རྒྱུད་ཀྱི ་ འཇུག་པ་སེ མ ས་

པ། བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད། མདོའ་ི དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་

ཉིད་ལ་བཅས་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་དང་བཅས་

པ། བསམ་གཏན་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀློག་པ་བ་ལ་སྦྱིན་པ་

པ་དེས་མཚོན་ནས་སོར་སྡོམ་དང་བྱང་སྡོམ་སྔགས་སྡོམ་

བཞིའ།ོ །གཉིས་པ་དབང་འབྲིང་ལ་བཞི་ནི། བྱང་ཆུབ་

བསྐྱེད་རྣམས་སྨོན་སེམས་ཡིན་པར་མཚོན་ཕྱིར་མཚན་ དོ་ཞེས་རྫུན་སྨྲ་བ། དགེ་སློང་ལ་ཆད་པ་གཅོད་དུ་འཇུག་
ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གོང་དུ་བཤད་
སོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་ལ་ཡོད་པའི་བཅས་ཞེས་
པའི་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་གོ་ན་ད་གདོད་མཚན་

ཉིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འགྲེལ་བཤད་ཀྱིས་ལུང་པ་འགེངས་མི་
དགོས་སོ་སྙམ་པས་དཔྱོ ད ་ལྡན་དག་གི ས་དཔྱད་པར་

ཞུ། དེས་ཟིན་པ་ལ་དེ་དང་བཅས་ཞེས་པ་གཞན་ཡང་
སྣང་སྟེ། དཔེར་ན་ཐབས་ཀྱིས་ཟིན་པ་ལ་ཐབས་དང་
བཅས་ཞེས་བཤད་པས་སོ། །

ལྔ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་བསླབ་བྱའི་ཁྱད་

པར་ནི། དབུ་མ་པས། དབང་རྣོན་ལ་བཅུ་བཞི། དབང་
འབྲི ང ་ལ་བཞི ། དབང་རྟུལ་ལ་གཅི ག ་ཏུ་བསྟན་པ་

དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལ། རྒྱལ་པོ་ལ་འབྱུང་ཉེ་བ་
ལྔ་དང། བློན་པོ་ལ་འབྱུང་ཉེ་བ་ལྔ། ལས་དང་པོ་བ་ལ་

འབྱུང་ཉེ་བ་བརྒྱད་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། དཀོན་
མཆོག་གསུམ་གྱི་དཀོར་འཕྲོག་པ། དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་

དང་བཅས་བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་ཀྱང་། རྫས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཅུ་

ཀྱི་སེམས་ཡོངས་སུ་འདོར་བ། ཆགས་དང་སེར་སྣས་

སློང་བ་ལ་མི་སྦྱིན་པ། གཞན་གྱིས་བཤགས་ཀྱང་དང་
དུ་མི་ལེན་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདོད་པ་ལ་ཆོས་ལྟར་

བཅོས་ནས་སྟོན་པའོ། །གསུམ་པ་དབང་རྟུལ་ལ་གཅིག་

ནི། སྨོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བསླབ་པའོ། །སེམས་
ཙམ་པས། ཕམ་འདྲའི་ཉེས་བྱས་བཞི་དང་། ཡན་ལག་གི་

ཉེས་བྱས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་སྤོང་བ་གཉིས་ལས། །དང་པོ་
ནི། རྙེད་བཀུར་དབང་གིས་བདག་བསྟོད་གཞན་སྨོད་
པ། སྡུག་བསྔལ་ཞིང་མགོན་མེད་པ་ལ་སེར་སྣས་ཆོས་

ནོར་མི་སྟེར་བ། གཞན་གྱིས་བཤགས་ཀྱང་དང་དུ་མི་
ལེན་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འདོད་པ་ལ་ཆོས་ལྟར་བཅོས་

ནས་སྟོན་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་གཞུང་གི་སྐབས་ནས་ཤེས་
པར་བྱའོ། །

འདི་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་བ་འདི་ལྟར་ཡོ ད ་

བ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་འཚེ་བ། མཚམས་མེད་པའི་ལས་ དེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྔགས་འཆང་རཏྣ་ཤྲཱིའི་དྲིས་
བསགས་པ། ལོག་པའི་ལྟ་བ་འཛིན་པའོ། །གཉིས་པ་

ལན་ལས། སྨོ ན ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི ་ སེ མ ས་སྤོ ང ་བ་ཡང་

པ། གསུམ་པ་ནི། ལས་དང་པོ་པ་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་སྟོན་

དང་། གཏོང་རྒྱུར་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་

ནི ། དང་པོ ་ བཞི འི ་ སྟེ ང ་དུ་གྲོ ང ་ལ་སོ ག ས་པ་འཇི ག ་

པ། རྫོགས་བྱང་ལ་ཞུགས་པ་ལ་སྨོད་པ། ཉན་ཐོས་སྤོང་དུ་

བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པའི་རྩ་བར་བཅས་པ་མེད་དེ། ཞེས་
འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་སྨོན་སེམས་གཏོང་བ་

འཇུག་པ། ཐེག་དམན་གྱིས་ཉོན་མོངས་མི་སྤོང་ཞེས་སྨོད་ དེ་བྱང་སྡོམ་གྱི་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་རྩ་ལྟུང་མ་ཡིན་པར་

133

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ལྟ་བུ་གསུངས་པ་དང་། སྤྱི་དོན་ལས། དེས་ན་སྨོན་པ་

ཏུ་ལྕི་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་འདྲ་བས་དཔྱོད་

དབང་པོ་རྣོ་འབྲིང་རྟུལ་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལ་རྩ་བའི་

དྲུག་པ་ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤོང་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ ལྡན་དག་གིས་དཔྱད་པར་ཞུ།
ལྟུང་བ་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། མདོ་སྡུད་པ་

ལས། དེ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྐྱོན་བྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་

ནི། དབུ་མ་པས། རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་

དང་། ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་གཉིས་

པ་སྟེ། །སེམས་བསྐྱེད་དེ་ནི་ཕས་ཕམ་པས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ ལས། དང་པོ་ནི། ལས་དང་པོ་པ་ལ་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་གང་

ལྕི། །ཞེས་དང་། སྤྱོད་འཇུག་ལས། དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ ཡང་རུང་བ་བྱུང་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའི་
དཔའ་ལ། །ལྟུང་བའི་ནང་ནས་ལྕི་བ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་སུ་

སྙིང་པོ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས་རྨི་ལམ་དུ་ནམ་མཁའི་

དེ་དག་གི་ཚིག་གི་ངོ་གདོང་ལ་བལྟས་ན་འགལ་བ་ལྟ་

པ་ལྟུང་བའི་ལྷག་མ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི། ཉིན་

སྨོན་པ་སྤོང་བ་དེ་རྩ་ལྟུང་ཡིན་པར་གསུངས་པས་གཞུང་ སྙིང་པོ་བྱོན་པའི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་གསུངས། གཉིས་
བུར་སྣང་བས་དཔྱོད་ལྡན་དག་ལན་གྱི་ངལ་བ་ཇི་ལྟར་

མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་ཕུང་པོ་གསུམ་པའི་མདོ་འདོན་ཞིང་

མཛད། ཁོ་བོ་ནི་འདི་ལྟར་སེམས་ཏེ། སྤྱིར་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ ཉིན་མཚན་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བརྟན་པོར་བསྒོམས་
ལ་སྨོན་འཇུག་སོ་སོར་ཡོད་པས་གཞུང་སྔ་མ་ལས་སྨོན་

པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤགས་པ་དང་། སྟོབས་བཞི་ཚང་

པའི་ཚེ་གཏོང་རྒྱུ་ཙམ་ལས་རྩ་ལྟུང་མིན་པར་གསུངས་

བཟླས་པས་བཤགས་པ་གསུངས། སེམས་ཙམ་པས། ཀུན་

ཀྱང་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ལ་དགོངས་ནས་སྨོན་སེམས་

པ་གཏོ ང ་བས་ཡུལ་སྡོ མ ་ལྡན་ནམ་དཀོ ན ་མཆོ ག ་གི ་

འདྲ་སྟེ། རྩ་ལྟུང་དེ་དག་ནི་འཇུག་སྡོམ་ལ་ལྟོས་པའི་རྩ་

ལྟ་བུའི་ཆོས་བཞི་སྤྱད་ན་སྡོམ་ལྡན་གསུམ་གྱི་མདུན་དུ་

སེམས་སྤོང་བ་སྤྱིར་རྩ་ལྟུང་ཡིན་ཡང་འཇུག་པ་ལ་ལྟོས་ བའི ་ སྒོ ་ ནས་བཤགས་པ་དང་། ཡི ་ གེ ་ བརྒྱ་པ་སོ ག ས་

པ་དང་། འོན་ཀྱང་སྨོན་སེམས་བཏང་བས་འཇུག་སེམས་ དཀྲིས་དྲག་པོས་ཕམ་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བཞི་སྤྱད་ན་སྡོམ་
གཏོང་བ་དེ་འཇུག་སེ མ ས་ཀྱི ་ གཏོ ང་རྒྱུར་གསུངས་པ་
ལྟུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལས་གོ་ནུས་སོ། །དེས་ན་

དབང་རྣོན་ལ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་
འཇུག་སྡོམ་ལ་ལྟོས་པའི་རྩ་ལྟུང་ལས་སྨོན་སེམས་ཀྱི་རྩ་

དྲུང་དུ་སླར་ཡང་བླང་། ཀུན་དཀྲིས་འབྲིང་གིས་ཕམ་པ་

བཤགས། ཀུན་དཀྲིས་ཆུང་ངུས་ཕམ་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་བཞི་
སྤྱད་ན་སྡོམ་ལྡན་གཅིག་གི་མདུན་དུ་གཤགས་དགོས་པ་

དང་། ཉེས་བྱས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཉིས་པོ་འདི་ཡུལ་འབྱོར་

ལྟུང་མིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །ཕྱི་མ་ནི་སྨོན་སེམས་ ན་སྡོམ་ལྡན་གཅིག་གི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་བྱ་ཞིང་མ་
བཏང་བ་འཇུག་སྡོམ་ལ་ལྟོས་པའི་རྩ་ལྟུང་མིན་ཡང་སྤྱིར་

རྩ་ལྟུང་ཡིན་པས་དེ་ལ་དགོངས་ནས་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་ཤིན་
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འབྱོར་ན་རང་གི་སེམས་དཔང་པོར་བྱས་ནས་བཤགས་
པར་བྱ་གསུངས།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

བདུན་པ་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བས་སྡོ མ ་པ་གཏོ ང ་མི ་ སྨོན་སེམས་མ་གཏོང་ན་རྩ་ལྟུང་གཞན་གྱིས་སྡོམ་པ་མི་

གཏོང་གི་ཁྱད་པར་ནི། སེམས་ཙམ་པས། ཀུན་དཀྲིས་ གཏོང་བར་བཞེད་དོ། །
ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་ལས་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་ལྟུང་བ་

དེ་ལྟར་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

ཞུགས་ན་སྡོམ་པ་གཏོང་བར་གསུངས། དབུ་མ་པ་ལ། རྩ་

དཔེ་ཟླ་མེད་པའི་སེམས་ཀྱི་མཆོག །

ལ་སྤྱད་ཀྱང་སྡོམ་པ་མི་གཏོང་བ་དང་། ཕྱི་མས་ལྟུང་བ་ལ་

ལྟུང་གི་སྡོམ་པ་གཏོང་བ་དང་མི་གཏོང་བར་འདོད་པའི་
ལུགས་གཉིས་ཡོད་ཀྱང་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ནི་

རྣམ་གཞག་ཕྱོགས་སུ་བསྡུས་པའི་དགེས། །
རང་གཞན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

“རྩོད་སྒྲུབ་ཀྱི་རིགས་ལམ་ནི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཆེ་ཞིབ་ཆ་ལྡན་པའི་ཚད་དུ་བསླེབས་ཟིན།
སངས་རྒྱས་ནི་ཁོང་གིས་གསུངས་པའི་ཆོས་ནང་བཞིན་མཛེས་པ་དང་། ཕན་བདེའི་མཐར་ཐུག་གི་སྐུ་ཚབ་ཡིན།”

མར་ཁེ་སི། འཇར་མན།(1818-1883)
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །རྒྱུད་སྡེ་ལས་བླངས་བའི་ཆུ་ཐིགས།
རབ་གསལ་མཁྱེན་པའི་འོད་ཟེར་ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་དང་མཉམ། །

དབང་ཕྱུག

རབ་མཆོག་ཐུགས་རྗེའི་མཐས་ཡས་གདུལ་བྱ་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ། །
རབ་དཀར་སྤྲིན་ལས་ཆར་རྒྱུན་ཕན་བདེ་མྱུ་གུ་སྐྲུན་མཛད་པ། །

རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ལམ་བཟང་ཐུབ་དབང་སྲས་བཅས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །
ཅེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པའི་ཤིས་ཚིག་གི་མེ་ཏོག་མདུན་

ན་དངོ ས ་གྲུབ་རི ང ་བ་དང་དེ ་ བཞི ན ་དུ་རྒྱུད་སྡེ ་ ཕན་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ འཚང་རྒྱ་བའི ་ མྱུར་ལམ་

གྲུབ་མི་འབྱུང་བས་སོ། །དེས་ན་རྒྱུད་སྡེ་རང་རྐང་ལ་གཞི་

དུ་གཏོར་ནས་གང་གླེང་བར་བྱ་བའི་གཞི་ནི། དུས་གསུམ་ ཚུན་དཀྲུགས་ནས་འཁྲུག་པར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་དངོས་
སེ མ ས་གསལ་བ་ཙམ་འཁོ ར ་འདས་ཀྱི ་ གནས་སྐབས་

བཞག་ན་བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་མེད་པ་ལུང་རིགས་

ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་འདི་ཡིན་ གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་གྲུབ་སྟེ། ལུང་ནི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཀུན་ལས་
ལ། དེ་ཡང་དོན་ཚན་བཞིའི་སྒོ་ནས་བཤད་པར་བྱའོ། །

བཏུས་པའི་རྒྱུད་ལས། འཇིགས་པ་དམིགས་ཤིང་ཤིན་ཏུ་

མདོར་བསྟན། བདག་བསྐྱེ ད ་གསུངས་པའི ་དགོངས་

དམ་པ་མེད་པ་དང་། བདག་ཉིད་ལྷའི་སྙེམས་པ་མེད་པ་

བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ་བདག་བསྐྱེ ད ་མེ ད ་པ་

པ་བཤད་པས་རྩོད་པ་སྤོང་བ་དང་། རྒྱུད་སྡེ་གོང་མའི་

གཙང་སྦྲ་བྱེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་བདེ་བ་

དང་། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་དང་། སྐྱོན་གྱི་

ཉམས་ལེན་ལྟར་ཡོད་པ་ལ་ལུང་གི་གནོད་བྱེད་རྒྱས་པར་ རྒྱུའི་རྟོག་པས་རབ་ཏུ་སྤྱོད་པས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་བྱ་
བཤད། ཞར་ལ་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་

བའི་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་བསོད་

དང་པོ་ནི། སྤྱིར་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་སྒྲུབ་པ་ལམ་

ནི་མདུན་དུ་རས་བྲིས་བཀྲམ། མཆོད་པ་བཤམས། ཁྲུས་ལ་

ཙམ་བཤད་པའོ། །

ནམས་རྩེ་མོའ ི་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་ལས། བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེད་ཆོག་

རིམ་སོགས་བསྒོམ་པ་ཡང་། རང་རང་གི་གཞུང་བཞིན་ སོགས་པ་བྱས་ནས་མདུན་དུ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་
མ་འཁྲུལ་བར་བྱ་དགོས་ཏེ། ཕན་ཚུན་འཆོལ་བར་བྱས་ དྲངས་པའི་ཆོ་ག་བྱས་ཏེ་དེའི་ཐུགས་ཀར་སྔགས་ཕྲེང་
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བཀོད་ནས་བཟླས་པ་བྱས་ཏེ་རྗེ་དཔོན་ལྟ་བུ་ལས་དངོས་ གཉིས་རྒྱུ་སྡེ་གོང་འོག་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། རིགས་པས་ཀྱང་
གྲུབ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཞེས་བྱའོ། །བདག་ཀྱང་མ་ཡིན་ཏེ་

གྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་འདི་ནི་ཕྱི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དང་བློ་དམན་

ས་པཎ་གྱི་རབ་དབྱེ་ལས། བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེད་

པའི་རྒྱུད་སྡེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཙང་

དང་། ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་རྣམ་བཤད་གསུང་རབ་དགོངས་

ན་བྱ་རྒྱུད་ལ་བླ་མེད་བསྲེས་ནས་དབང་བཞི་དང་རིམ་

ནས་མེད་དེ་སྤྱིར་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་། སོ་སོའ་ི རྒྱུད་རྣམས་

བདག་བསྐྱེད་ཡོད་པ་དང་། སྤྱོད་རྒྱུད་ལ་བསྲེས་ནས་

བདག་ཐ་མལ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། འཇམ་དབྱངས་ པ་ཕྱིའི་བྱ་བ་ཁྲུས་ལ་སོགས་པ་དགའ་བར་གཙོ་བོ་སྟོན་

མེད། །བྲིས་སྐུ་མཆོད་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ སྦྲ་དང་དཀའ་ཐུབ་ལ་སོགས་པ་མཛད་པའི་ཕྱིར། མདོར་
གསལ་ལས། བྱ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསྐྱེ ད ་སོ ག ས་གཏན་

གཉིས་སྦྱོར་བ་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་བསྲེས་ནས་

ལས་བདག་བསྐྱེད་མ་གསུངས་ཤིང་། བདག་བསྐྱེད་མེད་ སློབ་མ་གྲངས་ངེས་མི་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་རང་
པར་རྒྱུད་སྡེ་གོང་མ་ནས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །གནད་འདི་དག་ནི་འགྲན་ཟླ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་

ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདག་ཉིད་

ཆེན་པོ་འདི་རྣམས་ཀྱིས་སྡེ་སྣོད་དང་། རྒྱུད་སྡེའི་རིམ་པ་

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཁོ་བོས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ ཐམས་ཅད་རང་རང་གི་ལུགས་བཞིན་དུ་སྤྱོད་པ་སངས་
བ་བཞིན་སྨྲ་བར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་
དུ་བླ་ཆེན་ས་སྐྱ་པའི་རྒྱུད་སྡེ་སྤྱི་རྣམ་དང་། དེའི་གསུང་

རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྣམ་དག་ཡིན་པར་དགོངས་ཤིང་། དེས་
ན་བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་གཞིར་བཞག་ནས་བདག་བསྐྱེད་

སྒྲོས་གཉན་ཕུལ་བྱུང་བས་བདེ་མཆོག་གི་ཊཱི་ཀ་དང་། རྗེ་ མེད་ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །
བཙུན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མངོན་རྟོགས་ལྗོན་ཤིང་

གཉིས་པ་བདག་བསྐྱེད་གསུངས་པའི་དགོངས་

སོགས་ལས་གསལ་བ་བཤད་པ་རྣམས་ཚིག་མང་བས་

པ་བཤད་པས་རྩོད་པ་སྤོང་བ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སློབ་

ལ་བདག་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱེད་དུ། བསམ་གཏན་ཕྱི་

སྒྲུབ་ཀྱིས་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཕྱག་སྟོང་སྤྱན་སྟོང་གི་སྒྲུབ་

འདིར་མ་དྲངས་སོ། །འོན་ཀྱང་བོད་ཁ་ཅིག་གིས། བྱ་རྒྱུད་

མའི་འགྲེལ་པར་རང་གི་ལྷའི་གཟུགས། ཞེས་ཟེར་བ་ནི་
མི་འཐད་དེ། རང་གི་མདུན་དུ་བྲིས་སྐུ་ལྷར་སྒོམ་པའི་

དཔོན་ཛེ་ཏཱ་རིའི་གྲྭ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། སློབ་དཔོན་ཀླུ་
ཐབས་མཛད་པ་དང་། ཕྱེད་དང་ཉིས་བརྒྱ་པ་དང་། དགེ་
སློང་མ་དཔལ་མོའ་ི སྤྱན་རས་གཟིགས་བཅུ་གཅིག་ཞལ་

ཚེ ་ མདུན་བསྐྱེ ད ་ཀྱི ་ ལྷ་དེ ་ཉི ད ་རང་གི ་ ལྷ་ཡི ན ་པ་ལ་ གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་རྒྱ་མཚོ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་
དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས། རྣམ་

སྣང་མངོན་བྱང་ལས་། རང་གི་ལྷ་ཞེས་པ་བདག་བསྐྱེད་

བརྒྱ་རྩ་དང་། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་བསམ་

གཏན་ཕྱི་མའི་འགྲེལ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའ་ི རྣམ་

ཀྱི་ལྷ་ལ་བཤད་པས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ འཇོམས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། ཇོ་བོ་རྗེའི་མི་འཁྲུགས་པའི་
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སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སོགས་པ་ནས་བཤད་པའི་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷའི་

སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་

སེམས་ཙམ་པའི་རང་ངོས་ནས་བཤད་པའི་བྱང་སེམས་
ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་སྦྱར་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་

མཛད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འགལ་བ་མེད་དེ། རིམ་ པའི་ཚེ། སེམས་ཙམ་པ་རང་ངོས་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

པ་བཞིན་དུ་སྔ་མ་བཞི་ནི། གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ཆེད་ ཡོད་པ་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང་། འཁྲུལ་སྤོང་

དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་ལ་ལྷ་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཡིན་ཀྱང་བླ་མེད་ ལས་ཀྱང་། རྗེ་བླ་མས་བྱ་རྒྱུད་འདི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྟར་མཛད་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། བར་པ་གཉིས་ནི། སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་

གཞི་མ་ཡིན་པས་བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་གི་ཆོ་ག་ལྟར་སྒྲུབ་པ་

དང་། རྒྱུད་སྡེ་གོང་མའི་ཆོ་ག་ལྟར་བསྒྲུབ་ཚུལ་འཕགས་

གདུལ་བྱ་ལ་ལྷ་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཡིན་ཀྱང་སྒྲུབ་ཐབས་སྤྱོད་ ཡུལ་གྱི་བཤད་སྲོལ་དྲི་མ་མེད་པ་བཀོད་ཡོད་པ་རྣམས་
རྒྱུད་ལྟར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་མ་རྣམས་ནི་རྣལ་འབྱོར་

རྒྱུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་ལ་ལྷ་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཡིན་

ཤེས་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་རྒྱུད་སྡེ ་ གོ ང ་མའི ་ཉམས་ལེ ན ་ལྟར་

ཀྱང་། སྒྲུབ་ཐབས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ ཡོད་པ་ལ་ལུང་གི་གནོད་བྱེད་མདོར་བསྡུས་བཤད་པ་
ནས་བླ་མའི་མན་ངག་གིས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེའི་ལུགས་

བཞིན་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ལ་རྒྱུད་

ནི། བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་གོང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་བདག་

བསྐྱེད་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་རང་རྐང་ལ་བྱེད་ན་སྨྱུང་གནས་

སྡེ་གོང་མས་རྒྱས་བཏབ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ བྱར་མེད་དེ། བདག་ཉིད་ལྷ་རུ་བསྐྱེད་པ་ལ་མཆོད་ན་
ཏེ། འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གྱི་རབ་དབྱེ་ལས། བདག་

བསོ ད ་ནམས་དང་། བརྙས་ན་སྡི ག ་པར་འགྱུར་པའི ་

འབྲངས་ནས། །དེ་ཡི་ལུགས་བཞིན་མཛད་པ་ཡིན། །ཞེས་

པ་འདོད་ན། རང་ཉིད་ཐ་མལ་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་བྲིས་

བསྐྱེད་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོད་པ་ནི། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར།

ཀུན་མཁྱེན་གྱི་རྣམ་བཤད་གསུང་རབ་དགོངས་

གསལ་ལས། བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་གོང་མ་སྤྱོད་རྒྱུད་

ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་སྦྱར་ན་བདག་བསྐྱེད་ཡོད་ཅིང་། རྣལ་

ཕྱིར། གལ་ཏེ་བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལྟར་སྨྱུང་གནས་བྱེད་

སྐུ་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་ཆོ་ག་བཞིན་དུ་འབྲི་དགོས་

ཏེ། འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གྱི་རབ་དབྱེ་ལས། དེ་ལྟར་
བྱེད་ན་སྨྱུང་གནས་མེད། །བདག་ཉིད་ལྷ་རུ་བསྐྱེད་པ་

ལ། །མཆོད་ན་བསོད་ནམས་བརྙས་ན་སྡིག །གལ་ཏེ་

འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་སྦྱར་ན་ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་ སྨྱུང་གནས་བྱེད་འདོད་ན། །རང་ཉིད་ཐ་མལ་ང་རྒྱལ་

པ་ཡང་ཡོད་ལ། བླ་མེད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ལ་སྦྱར་ན་རིམ་ གྱིས། །བྲིས་སྐུ་ཆོ་ག་བཞིན་བྲིས་ལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་
གཉི ས ་ཀྱང་ཡོ ད ་དོ ། །དེ ་ དག་གི ས ་བྱ་རྒྱུད་རང་ངོ ས ་

ནས་བདག་བསྐྱེད་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་སྟེ། དཔེར་ན་
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ཕྱིར། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་གོང་

མའི་རྒྱས་བཏབ་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དེ་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ལེན་ཡིན་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ རྒྱུད་དང་འབྲེལ་བའི་ཀུན་སྤྱོད་ཇི་ལྟ་བཞིན་དུ་བྱ་དགོས་
ན་དཀར་གསུམ་དང་མངར་གསུམ་ལ་སོ ག ས་པའི ་ གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །
བཟའ་བ་དང་། གཙང་སྦྲ་དང་། ཁྲུས་དང་། སྨྱུང་གནས་

བཞི ་ པ་ཞར་ལ་རྒྱུད་སྡེ ་ བཞི འི ་ཉམས་ལེ ན ་

ལ་སོ ག ས་པའི ་ བརྟུལ་ཞུགས་རྣམས་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི ་ ཐུན་

མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་པ་ནི། སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་

ཕྱིར། དེ་དག་ནི་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉམས་

ནི། སྟོན་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་གསུང་དུས་གནའ་

མོང་མ་ཡིན་པའི་གསང་སྔགས་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་

ནང་དོན་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་སྡེ་བཞིར་འདུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ལེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་ས་པཎ་གྱི་རབ་ བོའ་ི རྒྱ་གར་རྒྱལ་རིགས་སོགས་མི་རིགས་བཞིའི་ཀུན་
དབྱེ་ལས། དཀར་གསུམ་ལ་སོགས་ཁ་ཟས་དང་། །གཙང་

སྤྱོད་དང་བསམ་པའི་འདུ་ཤེས་ལ་བསྟུན་ནས་ཆོས་འདི་

སྔགས་འགྲུབ། །ཅེས་དང་། ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་

ཟེ་རྗེ་འུ་རྒྱལ་རིགས་དང་། །དམངས་རིགས་གདོལ་བ་

སྦྲ་ལ་སོགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་གསང་

གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དུར་ཁྲོད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལས། བྲམ་

ལས། དུས་སུ་ཟོས་ཤིང་དུས་སུ་ཁྲུས་བྱས་ནས། །ཕྲེང་བ་མེ་ གདུལ་དོན་དུ། །རྒྱུད་ཀྱང་རྣམ་པ་བཞིར་གསུངས་ཏེ། །བྱ་
ཏོག་མར་མེ་བསྟོད་དང་དྲི། །ཤ་ཆང་མེད་པའི་ལྷ་བཤོས་

སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་དོ། །ཞེས་དང། ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་

བརྩལ། །ཞེས་པ་དང་། སྔགས་པའི་ཁ་ཟས་རྣམ་གསུམ་

ནས་འདོད་ཆགས་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་

ཕུལ་ནས་ནི། །ཀུ་ཤའི་ཁྲི་ལ་འདུག་ནས་བཟླས་བརྗོད་

དང་། །རྩ་བ་སྡོང་བུ་འབྲུའི་ཚོད་མ་སོགས། །བྱ་བའི་རྒྱུད་
ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

གལ་ཏེ ་ བྱ་རྒྱུད་ཀྱི ས ་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་བདག་

བསྐྱེ ད ་སོ ག ས་ཡོ ད ་ན་དཀའ་ཐུབ་དང་གཙང་སྦྲ་ལ་

ཀྱང་། འདོད་ཆགས་ཅན་ལྷ་ཆེན་པོའ་ི རྗེས་སུ་འབྲངས་
དུ་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། ཞེ་སྡང་ཅན་ཁྱབ་འཇུག་གི་རྗེས་
སུ་འབྲངས་ནས་འཚེ ་ བ་ཆོ ས ་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྗེ ས ་སུ་

གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་དང་། གཏི་མུག་ཅན་
ཚངས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་གཙང་སྦྲ་ཆོས་སུ་སྨྲ་

སོགས་པ་ག་ལ་འཐད་དེ། ལྷ་རྣམས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་མི་ བ་རྣམས་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་བྱ་རྒྱུད་གསུངས་
གདུང་བའི་ཕྱིར། ལྷ་ལ་གཙང་དང་མི་གཙང་མེད་པའི་

པ་དང་། རྐྱེན་མཉམ་པ་སྐབས་ཐོབ་ཀྱི་གསུམ་ཀའི་རྗེས་

ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ། དེ་ལ་ཤ་ཆང་གཏོར་མ་མེད། །གླ་ སུ་འབྲངས་ནས་གསུམ་ཀ་ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྗེས་སུ་

རྩི་ལ་སོགས་སྲོག་ཆགས་དང་། །འབྲེལ་བའི་མཆོད་པ་ གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་རྒྱུད་གསུངས་ཏེ། རྡོ་རྗེ་
ཐམས་ཅད་སྤོངས། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་

དབྱངས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། འདོད་ཆགས་ཅན་རྗེས་སུ་བཟུང་

དཔུང་བཟང་དང་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་བྱ་

སྡང་ཅན་རྗེས་སུ་གཟུང་ཕྱིར་ཁྲོ་བོའ་ི ཉམས་ཅན། གཏི་

པའི་ཕྱིར། མདོར་ན་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ནི་ བའི ་ ཕྱི ར ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆགས་པའི ་ཉམས་ཅན། ཞེ ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

མུག་ཅན་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན་

སྔགས་བླ་མེད་ལ་ཞུགས་ནས་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་

དང་ཉམས་སྣ་ཚོགས་པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང། རྡོ་

གཉི ས ་པ་སྤྱོ ད ་རྒྱུད་ནི ་ ཕྱི འི ་ བྱ་བ་དང་ནང་

དང་། མ་ངེས་པའི་རྗེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་དུ་སྐུ་མདོག་

པའི་ས་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །

རྗེ་དབྱངས་དང། ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་དང། འགྲོ་བ་

གི ་ རྣལ་འབྱོ ར ་གཉི ས ་ཆ་མཉམ་པ་ལ་གཙོ ་ བོ ་ མོ ས ་

པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རབ་འབྱོར་བསྐྱངས་དང་ཀུན་

ལ། ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་བྱ་རྒྱུད་

འདུས་པ་དང་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་

པའི་གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་

དགའ་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པས་བཞེད་པར་གྲག་གོ །ཞེས་རྗེ་ ཀྱི་ལམ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ། སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་གྱི་འཇུག་
བཙུན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོས་གསུངས་པས་སོ། །

དེས་ན་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ལས་དང་པོ་བྱ་རྒྱུད་ནི་ཕྱིའི་

སྒོ་དབང་ལ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་དང་། མིང་གི་དབང་
དང་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། མིང་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་

བྱ་བ་དང་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ལས་ཕྱིའི་བྱ་བ་གཙོ་ ཀྱི་མཚན་གྱི་ས་བོན་འཇོག་པ་དང་། དྲིལ་བུའི་དབང་
བོ་མོས་པའི་གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུད་ཅིག་

གིས་གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་ས་བོན་འཇོག་

པའི་ལམ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ། སྔགས་ལམ་གྱི་འཇུག་སྒོ་ཆུ་

མཁྱེན་པ་སོགས་ཀྱི་ས་བོན་འཇོག་པར་རྣམ་སྣང་མངོན་

ཡིན་ལ། ཉམས་ལེན་གཙོ་བོ་ནི་མདོ་ལས་ཇི་སྐད་བཤད་
དང་ཅོད་པན་གྱི་དབང་བསྐུར་ཙམ་དང༌། མདུན་བསྐྱེད་

པ་དང་། རྡོ་རྗེའི་དབང་གིས་ཐུགས་ཇི་ལྟ་དང་ཇི་སྙེད་

བྱང་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱི་ལུས་ངག་གི་

ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དེ་ལ་མཆོད་པ་ བྱ་བ་འགའ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་
ཕུལ། ལས་ཚོགས་སྣ་ཚོགས་པ་བྱས་པས་ལུས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་

ལེན་པ་དང་། ནང་སེམས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་

འགྲུབ་པ་དང་། ངག་གི་སྔགས་བཟླས་པས་ལྷ་དེའི་གསུང་

པའོ། །

བཅས་པས་རང་གི་བསྒོམ་བྱའི་མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་དེའི་སྐུ་
འགྲུབ་པ་དང་། སེམས་ཀྱིས་ལྷ་བསྒོམས་པས་ཐུགས་ཀྱི་

རྒྱུད་དང་མཐུན་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་
མདོ ར ་ན་སྤྱོ ད ་རྒྱུད་ཀྱི་གནད་ཐམས་ཅད་

ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་གསུངས། ཐུན་མོང་གི་

མཚན་བཅས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་

འདི་ལ་བདག་བསྐྱེད་མེད་པས། རྗེ་དཔོན་ལྟར་དངོས་

དང་མཚན་མེད་ཅེས་པ་ནི། སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་གཙོ་བོར་

དངོས་གྲུབ་མང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན། རྒྱུད་

འབྱོར་གཉིས་སུ་འདུས་པ་དང༌། དེ་ཡང་མཚན་བཅས་

གྲུབ་ལེན་པའི་ཐ་སྙད་བྱེད། དཀའ་ཐུབ་དང་གཙང་སྦྲ་ བྱེད་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་མཚན་

གཙོ་བོར་སྤྱོད། འདིའི་རང་ལམ་གྱིས་བསྐལ་བ་ཆེན་ མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང༌། སྟོང་ཉིད་སྒོམ་པ་གཙོ་བོར་
པོ་བརྒྱད་ནས་བཅུ་བ་འཐོབ་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་ མི་བྱེད་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྣལ་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

འབྱོར་ཞེས་བརྗོད་ནས་མཚན་བཅས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ལྷག་ པ་ཡང་མི་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུད་སྡེ་དེའི་རང་ལམ་གྱིས་
མཐོང་སྐྱེ་ཁ་མའི་བར་ཚོགས་ལམ་དང༌། ལྷག་མཐོང་

ས་བཅུ་བར་ཐོབ་ནས། བླ་མེད་ལ་ཞུགས་ནས་མཆོག་གི་

གསུངས། རྒྱུད་འདིར་བདག་བསྐྱེད་ཡོད་པས་གྲོགས་པོ་

བཞི་པ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ནི། དབང་

སྐྱེས་པ་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་རང་ལམ་གྱིས་འཐོབ་ཅེས་

དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་རྣམས་ལེན་པའི་

པོ་གཉིས་སྦྱོར་གྱི་ཆགས་པ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་གཙོ་བོར་

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་མངོན་དུ་བྱེད་

ཡིན་ལ། ཉམས་ལེན་གཙོ་བོར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རྒྱུད་

ཐ་སྙད་བྱེད། དེ་ནས་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་སྣོན་པ་བཏབ་སྟེ་
དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

མོས་པའི་གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུད་ཅིག་

སྡེ་འོག་མའི་ལམ་གྱི་སྟེང་དུ། བླ་མེད་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་ལ་

གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོ ར ་རྒྱུད་ནི ་ ཕྱི འི ་ བྱ་བ་དང་ དབང་བཞི་ཡོད་དེ། བུམ་དབང་གིས་གཙོ་བོ་ལུས་ལ་

ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ལས་ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་

གཙོ་བོར་མོས་པའི་གདུལ་བྱའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་

ལུས་སུ་ཞེན་པའི་དྲི་མ་སྦྱངས་ནས་ལུས་དག་པར་བྱས་

ནས་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ་

རྒྱུད་ཅིག་ཡིན་ལ། ཉམས་ལེན་གྱི་གཙོ་བོ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་འོག་ འགྲུབ་པའི་ས་བོན་འཇོག་པ་དང་། གསང་དབང་གིས་
མ་གཉིས་ཀྱི་ལམ་གྱི་སྟེང་དུ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་འཇུག་ བྱང་སེམས་མྱོང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བདེ་
སྒོ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དབང་གི་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་བོན་ བ་བཅས་པས་ངག་ལ་དབང་བསྐུར་ཞིང་ངག་གི་དྲི་མ་
སྐྲུན་པར་བྱེ ད ་པས་ན་ཕྱི ར ་མི ་ ལྡོ ག ་པའི ་ དབང་ཞེ ས ་

དག་པར་བྱས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ས་

ལྷ་བསྒོམ་པས་ལུས་ལ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོས་རྒྱས་འདེབས་

བྱང་སེ མ ས་ནོ ར ་བུའི ་ ནང་དུ་བབ་པའི ་ ཚེ ་ཉམས་སུ་

འདེབས་པ་དང་། ཡིད་ལ་ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་

དབང་བསྐུར་ཞིང་ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་དག་པར་བྱས་ནས་ཆོས་

བྱའོ། །འདིར་བདག་མདུན་གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྙིང་པོའ་ི བོན་འཇོག་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གིས་
པ་དང་། ངག་ལ་གསུང་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ི རྒྱས་

མྱོང་བའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་པས་ཡིད་ལ་

ཆེན་པོའ་ི རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། བྱ་བ་ལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ སྐུ་འགྲུབ་པའི་ས་བོན་འཇོག་པ་དང་། དབང་བཞི་པས་
ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིས་སྒོམ་པ་དང༌། ཐུན་གྱི་

བདེ་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་དང་བཅས་

སུ་གསོལ་བ་དང༌། རྒྱུད་སྡེ་འོག་མ་གཉིས་ཀྱི་ལས་ཚོགས་

མ་དག་པར་བྱས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་འགྲུབ་པའི་ས་བོན་

མཐར་ཕྱག་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ལྷ་གཤེགས་

ཀྱི ་ སྐབས་འགའ་རེ ་ མ་གཏོ ག ས་དཀའ་སྤྱད་དང་ཁྲུས་
སོགས་ཀྱི་གཙང་སྦྲ་མི་དགོས། གཙང་རྨེ་མེད་པའི་སྤྱོད་

པས་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་དབང་བསྐུར་ཏེ་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་

འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་འདི་ནི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་ལ་
མོས་པ་དག་ཅིང་ཚིག་ཙམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསྐུར་བའི་དབང་
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ཡིན་པས་ན་ཚིག་དབང་ཞེས་པའོ། །མདོར་ན་བླ་མེད་ཀྱི་ དུ་བྱེད་པའི་ཤེས་རབ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསྒོམ་པའི་ལམ་
དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་
པ་དང་། འབྲས་བུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་བསྡུས་

པའི་མ་དག་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་པ་ལྷ་ལ་བསྒྱུར་
བའི་ལམ་རིམ་དང་། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལྷས་རྡོ་རྗེའི་ལུས་
ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཏེ་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་ལས་སུ་རུང་

བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྟོང་བཞི ས་དྲངས་པའི་འོད ་གསལ་
དང་། དགའ་བཞིས་དྲངས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མངོན་

རིམ་གཉིས་སུ་འདུས་པས་སོ། །

དགེ་བ་འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་བའི་ཚོགས། །
མ་ལུས་བློ་ཡིས་གཅིག་ཏུ་བསྡོམས་བྱས་ནས། །

འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་གཞི། །

ཐུབ་བསྟན་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་རྒྱས་ཕྱིར་བསྔོ། །
སརྦ་མངྒལཾ།

“ཚན་རིག་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་ཀྱང་སྙིང་རྗེ་མེད། ནང་ཆོས་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་ལ་སྙིང་རྗེ་ཡང་ཡོད།”

ཀྲོའུ་ཙུང་ལི། རྒྱ་ནག (1898-1976)
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༄༅། །སེར་སྐྱའི་གྲུབ་མཐའ་གླེང་བའི་གཏམ་པདྨའི་ཕྲེང་བ།
བསྟན་པ་བཟང་པོ།

ཐུབ་བསྟན་ཆུ་བོའ་ི ཆུ་ཕྲན་རེ་རེའི་རོ་བརྒྱ་མྱོང་ལ་ཆགས་པའི་ཚེ། །

ཁྱེད་ཀྱིས་ཀུན་ཀྱང་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ་བའི་ལེགས་བཤད་གཏམ་གྱིས་རྒྱལ་མཚན་སྒྲེང་། །
གདོན་གཟུགས་འུག་པའི་ཕ་བུ་འཇོམས་པས་སྙན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་མཛད་པ། །
རྣམ་དཀར་བསྟན་པའི་པད་ཚལ་སྐྱོང་བའི་འཇམ་དཔལ་གང་དེར་རྟག་ཏུ་འདུད། །
སྟོང་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དབུ་མའི་གྲོང་ཁྱེར་ཉམས་དགའ་བར། །
འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་སེམས་ཀྱི་གཤིས་ལས་གཡོ་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག །
བརྒྱ་བྱིན་དབང་པོའ་ི རྣ་བར་སིམ་པའི་ལེགས་བཤད་ང་རོ་སྒྲོག་མཛད་པ། །
གང་གི་ཞབས་སེན་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བས་ཤེས་རབ་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་སྩོལ། །

འཁོར་དང་འདས་པའི་ལམ་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་གླིང་འདིར་ཐོག་མར་བསྒྲགས །
ལེགས་བཤད་བྱེ་མ་ལན་བརྒྱར་སྐྱུགས་པའི་ཟེར་ཐིགས་མཚར་དུ་མངར་བ་སྟེ། །
གང་ཡང་འདི་ན་སེར་སྐྱར་གྲགས་ཤིང་དྲང་སོང་ཀུན་གྱི་ཡང་མེས་པ། །

དེ་ཡི་གྲུབ་མཐའ་རགས་ཙམ་གླེང་ལ་གུས་ཤིང་སྤྲོ་བས་འཇུག་པར་འདོད། །
ཅེས་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་བྲི་བར་འཇུག་པའི་ཡན་

ཧིན་དཱུའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་དངོས་པོ་གཙོར་སྨྲ་བ་དང་ཤེས་པ་

ལག་སྔོན་དུ་བཏང་སྟེ་གང་བརྗོད་པར་བྱ་བའི་དོན་ནི་ གཙོར་སྨྲ་བ་གཉིས་སུ་དབྱེར་རུང་བའི་དང་པོ་ནི་གྲངས་

དེ ་ ཡང་འཕགས་ཡུལ་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་གྱི ་ ཡང་མེ ས ་དྲང་ ཅན་པ་ཡིན་ཞིང་ཕྱི་མ་ནི་རིག་བྱེད་གསང་མཐའ་པའི་ལྟ་
སོང་ཆེན་པོ་སེར་སྐྱ་པའི་ལྟ་གྲུབ་རོབ་ཙམ་གླེང་བ་ལ་

གྲུབ་བོ། །སེར་སྐྱ་པའི་ལྟ་གྲུབ་འདིས་རྒྱ་གར་གྱི་ལྟ་གྲུབ་

ཐོག་མར་དོན་གྱིས་ཁོག་ཕུབ་ནས་གླེང་བ་ནི། དེ་ཡང་ ཕལ་ཆེ ་ བ་ཞི ག ་ལ་ཤན་ཞུགས་ནས་ཡོ ད ་ཅི ང ་གྲངས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཅན་པ་གཞིར་བཟུང་ན་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ནི་གཉིས་སུ་

གཉི ས ་ཡོ ད ་པའི ་ དང་པོ ་ ནི ་ གཙོ ་ བོ འ་ི ཡོ ན ་ཏན་ལས་

གང་དེའ།ོ །གང་ཟག་ནི་གཙོ་བོ་དང་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་

བའི་ཡོན་ཏན། གཡོ་བའི་ཡོན་ཏན། ལྗིད་པའི་ཡོན་ཏན་

འདུ་སྟེ་གཙོ་བོ་དང་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ་

བུ་གཉིས་འབྲེལ་ཏེ་གནས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་བྱ་ཞིང་། དེ་
གཉིས་འབྲེལ་བར་བྱེད་པའི་བྱེད་ལས་གཙོ་བོ་ནི་བློ་ཞེས་

གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལྡན་ཏེ། ཡང་
ལྟ་བུའོ། །ངེད་ཅག་གི་ཤེས་པ་དེ་ཡིས་དོ་སྣང་ཡོན་ཏན་

དེ་གསུམ་གང་དུ་འགྲོ་ན་ཡོན་ཏན་དེ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བས་

པ་དེ་དང་ང་རྒྱལ་ཞེས་པ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་བྱེད། འཇིག་ ཡང་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་དོ་སྣང་འགྲོ་བའི་ཚེ་གཟུགས་པོ་
རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིའང་བདག་དང་གཙོ་བོ་གཉིས་མཉམ་

འདི་ཡང་བ་དང་ཧུར་པོ། དགའ་བ་ལྟ་བུ་ཚོར། ཡང་ཉོབ་

སྙི ང ་སྟོ བ ས་ཀྱི ་ ཡོ ན ་ཏན་དག་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པ་ལས་

ཡི་དམིགས་པ་ཇི་སྲིད་ཡོན་ཏན་གང་རུང་ལ་དམིགས་པ་

དེ་ཡང་གང་ཟག་ཞིག་འཁོར་བ་ལ་འཁོར་བའི་

བུ་མྱོང་དགོས་ཤིང་། དམིགས་པ་དེ་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ལ་

སྦྱོར་དང་། དེ་བཞིན་འབྱུང་བཞི། དེ་ཙམ་ལྔ། རྡུལ་མུན་ པ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་རིགས་བསྒྲེའ།ོ །དེ་བས་ཤེས་པ་དེ་
འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །

རྒྱུ་མཚན་ནི། གཙོ་བོའ་ི ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མི་སྙོམས་
པས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་མངོན་པར་བྱེད་ཅིང་

ཤོར་བ་དེ་སྲིད་དུ་ཡང་ན་ཉོབ་པ་ལྟ་བུ། ཡང་ན་ན་བ་ལྟ་
འཇོག་པའི་ཚེ་ཤེས་པ་དེ་ཡི་སྟེང་ན་དེ་འདྲའི་ཡོན་ཏན་
མེ ད ་ཅི ང ་ཡོ ན ་ཏན་དག་ལ་ཆ་མི ་ སྙོ མ ས་པའི ་ རྒྱུ་རྐྱེ ན ་

དེ་ལ་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་དེ་གཡེང་སྟེ་ལུས། དེ་ མེ ད ་པས་དགའ་བ་དང་སྐྱོ ་ བ་གང་ཡང་མྱོ ང ་མི ་ སྲི ད ་
ནི་འཁོར་བའོ། །ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་

པས་དེའི་དུས་ན་ཐར་པའོ། །འབྱུང་བ་བཞི་སོགས་དང་

བུས་རང་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ཚེ་གཙོ་བོའ་ི དེ་ཙམ་ལྔ་སོགས་ཀྱང་བདག་གི་འོད་དེ་རྣམ་འགྱུར་ལ་
ཡོན་ཏན་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་མེད་པས་རྣམ་འགྱུར་ ཕོག་པ་ལས་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །
གྱི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་དག་ཀྱང་གཙོ་བོར་འཐིམ་པར་འགྱུར་

དེས་ན་ཡོ་གཱ་བ་ཚོས་ཀྱང་རིགས་པ་འདི་དག་

རོ། །དེ་ནི་ཐར་པའོ། །ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་

ལ་བརྟེན་ཏེ་གཟུགས་པོའ་ི ནང་གི་ཡོན་ཏན་ཐོག་མར་

འོད་ཕོག་མིན་ལས་འབྱེད་དོ། །

བདག་གི་ངོ་བོ་ལ་གོ་རྟོགས་འབྱུང་ཙམ་ནས་ཡོན་ཏན་

རྒྱུ་རྐྱེན་ནི་གཙོ་བོའ་ི ཡོན་ཏན་ལ་བདག་ཤེས་རིག་གི་

ཡང་བའི་རང་བཞིན་ཤས་ཆེ་བར་འབད་ཅིང་དེ་ནས་

གོ་བདེར་བརྗོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་གཟུགས་པོ་ལ་རྨ་ གསུམ་ཆ་སྙོམས་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱེད་དོ། །དེས་

ཞིག་གདོན་ཡོད་ཚེ་ཤེས་པ་དེ་ཡིས་དམིགས་པ་དེ་ལ་

གྲངས་ཅན་པས་ལྟ་གྲུབ་སྟོན་པར་བྱེད་ལ་དེ་ཉིད་ཡོ་གཱ་

མི་ཚོར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངེད་ཅག་ལ་ལུས་དང་ཤེས་པ་

ཀྱང་སྒྲོག་གོ །

གཏད་ན་ཚ་ཟུག་གི་ཚོར་བ་ཟབ་ལ་མ་གཏད་ན་དེ་ཙམ་
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བ་ཚོས་ཉམས་ལེན་གྱི་ཐོག་ནས་ར་སྤྲོད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

དེ་ཡང་རྒྱས་པར་བརྗོད་པ་ལ། དང་ཐོག་གྲངས་ རྣམ་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་རྒྱུ་དེ་ཉིད་འབྲས་བུ་དེ་ཉིད་དུ་

ཅན་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགོས་པ་གལ་

འགྱུར་བ་ནི་མིན་ནོ། །དེ་བས་འདྲ་བར་སྣང་བ་ཙམ་སྟེ་

རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་མི་འབེབས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ཕལ་

མར་འགྱུར་བ་ལྟར་རྒྱུ་རང་ཉི ད ་འབྲས་བུ་དེ ་ཉི ད ་དུ་

ཆེན་དུ་སྣང་བས་དེ་བརྗོད་ན། རྒྱ་གར་ན་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་

ཆེར་མེད་ཅིང་། ཡོད་ཚད་ཀྱིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
ཁས་ལེན་ཡང་། མུ་སྟེགས་པ་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་

ལྟར་སྣང་དུ་འདོད་ཅིང་། གྲངས་ཅན་པས་ཤིང་གདུང་
འགྱུར་བ་ཡིན་པ་ལས་གོང་ལྟར་དུ་མི་འདོད་པ་ནི་དེ་

གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་ཡང་སྟག་ཚང་བས། སྣང་

གཉིས་སུ་བྱུང་སྟེ། སད་ཀར་ཡ་ཝ་དཱ།(SATKARYAVADA) ཨ་ བའི ་ ལམ་དུ་གང་འགྱུར་བ། །སྒྱུ་མ་བཞི ན ་དུ་ཤི ན ་ཏུ་
སད་ཀར་ཡ་ཝ་དཱ།(ASATKARYAVADA) འདི་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་

གསོབ། །ཅེས་པའི་ལུང་དྲངས་ཏེ་ལུགས་འདིའི་ལྟ་བ་ཀུན་

འབྲས་བུ་མངོ ན ་པར་མི ་ གསལ་བའི ་ ཚུལ་གྱི ས ་ཡོ ད ་

ཕྱོགས་དང་བསྡུར་བར་བརྩམས་མོད་དཔྱད་པར་བྱའོ། །

པར་ནི ་ངེ ད ་ཅག་གི ས ་གྲངས་ཅན་པས་རྒྱུ་ཡི ་ དུས་ན་

པར་འདོད་ཅེས་སྒྲོག་པ་དང་། གཞན་གྱིས་རྒྱུ་ཡི་དུས་

རྫོབ་རང་སྟོང་དང་དོན་དམ་གཞན་སྟོང་དུ་འདོད་པའི་

དེས་ན་གྲངས་ཅན་པ་དག་གིས་རྒྱུ་ཡི་དུས་ན་

ན་འབྲས་བུ་མེད་པར་འདོད་ཅེས་ཟླ་གྲགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་

འབྲས་བུ་ཡོད་ཅིང་རྒྱུས་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པ་ཡང་སྐྱེ་ཚུལ་

ན་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་གྲངས་ཅན་པ་དང་རིག་

ཏེ་དེ་དག་གིས་འགྲེལ་བར་གསུངས་ཤིང་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

སྔ་བླངས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མ་སྟེ་རྒྱུ་དུས་
བྱེད་གསང་མཐའ་པ་དང་། ཕྱི་མའི་ཁོངས་སུ་ནི་བྱེ་བྲག་
པ་བགྲང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ལྟར་དུ་འདོད་ལ་དེ་ཉིད་དམིགས་སུ་བཀར་
དེ་ནི་གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་

སོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟར་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་

གྲངས་ཅན་པ་དང་རིག་བྱེད་པའི་འདོད་ཚུལ་ ནམ་བརྗོད་གཞི་ལྟ་བུ་ལྔ་ཡིས་སྒོ་ནས་དེ་དག་གིས་གླེང་

མི་འདྲ་བ་ནི་རྒྱུ་ཡིས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་

འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཚེ་འབྲས་བུ་དེ་རྒྱུ་ཡི་རྣམ་

བར་བྱེད་དེ།

དང་པོ་ནི། འབྲས་བུ་ནི་རང་སྐྱེད་པར་བྱེད་

པ་ཙམ་མམ་ལྟར་སྣང་ཙམ་དུ་འདོད་མིན་ལས་འབྱེད་ པའི་རྒྱུ་ཡི་རང་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དུས་ནའང་ཡོད་དགོས་ཏེ་
དེ། རིག་བྱེད་གསང་མཐའ་པས་དཔེར་ན་མི་ཞིག་གིས་ རྒྱུ་ལ་མེ ད ་པ་ཞི ག ་སུས་ཀྱང་གང་ནའང་སྐྱེ ད ་མི ་ ཐུབ་
ཐག་ཁྲ་ཞིག་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་བའི་ཚེ་དེས་སྦྲུལ་གྱི་རྣམ་ བོ། །དཔེར་ན་སུས་ཀྱང་སྔོན་པོ་སེར་པོར་བསྒྱུར་མི་ནུས་
པ་ཙམ་མཐོ ང ་བ་ཡི ན ་གྱི ་ ཐག་པ་སྦྲུལ་དུ་འགྱུར་ནས་

ལ་སུས་ཀྱང་གནམ་ལས་འོ་མ་བཞོ་མི་ནུས་སོ། །འོ་མ་

འབྲས་བུ་ཡང་རྒྱུ་ཡིས་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་དེ་ནི་རྒྱུ་རང་གི་

གནམ་ལས་འཇོ་མི་ནུས་པ་ནི་གནམ་ལ་མེད་པས་ཡིན་

དེ་ཡི་རྣམ་པ་གཏད་པ་ལྟ་བུ་གཏན་མིན་ནོ། །དེ་བཞིན་ བ་ལས་འཇོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བ་ལ་ཡོད་པས་ཡིན་ལ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་ཡོད་

ཚེ། ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་རྒྱུ་ཡིས་ཡོད་པར་བཟོས་པ་
འདོད་དགོས་པས་འདི་ནི་མ་མོ་གཤམ་ལས་ང་སྐྱེ་ཟེར་

ཚད་ལ་བརྟེན་པའི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་འབྲལ་ བ་དང་དེ་ཡི་ཕ་རི་བོང་གི་རྭའོ་ཞེས་པ་ལས་ཀྱང་ཐབས་
མི་ནུས་པའི་འབྲེལ་བ་ཞིག་གོ །རྒྱུ་ཡིས་འབྲས་བུ་རང་

རྡུགས་སོ། །དེ་ལ་ནི་རིགས་པའི་འཐད་པ་གཏན་ནས་

བྱེད་དོ། །དཔེར་ན་འོ་མ་ལས་མར་འབྱུང་གི་གཞན་ལས་

འདི ་ དག་གི ས ་གྲངས་ཅན་པས་རྒྱུ་དུས་ན་

དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཀྱི་དེ་མིན་མི་

མེད་དོ་ཞེས་སྒྲོག་གོ །

ནི་མིན་ནོ། །དེ་ཡི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འོ་མ་དང་ཞོ་ལ་རང་ འབྲས་བུ་ཡོ ད ་ཅི ང ་དེ ་ ཡང་རྒྱུ་རང་ཉི ད ་འབྲས་བུར་
བཞི ན ་གྱི ་ འབྲེ ལ ་བ་འབྲལ་དུ་མེ ད ་པ་ཞི ག ་གྲུབ་པས་ འགྱུར་བའི་ལྟ་གྲུབ་གླེང་བར་བྱེད་ལ་འདི་རུས་སྦལ་གྱི་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་མ་བསྐྱེད་པའི་སྔོན་དུ་འབྲས་ དཔེ ་ ལས་ཀྱང་རྟོ ག ས་པར་བྱ་སྟེ ་ དེ ་ ཡང་རུས་སྦལ་གྱི ་
བུ་མེད་ན་འབྲས་བུ་དེ་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་པའི་དུས་མེད་པར་

སྒལ་པའི་འོག་ནས་རང་གི་རྐང་ལག་ཕྱིར་འཕྱུང་བའི་

བའི་སྔོན་དུ་ཡོད་དགོས་སོ། །

ལས་ཐ་དད་པའི་ཤིང་འདྲ་བ་ཞིག་ཀྱང་ཕྱིར་ཕུད་པ་མིན་

འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འབྲས་བུ་རང་མངོན་པར་མ་གསལ་

ཚེ་མེད་པ་ཞིག་ཕྱུང་བ་མ་ཡིན་ལ་ད་དུང་གཟུགས་པོ་

གསུམ་པ་ནི། རྒྱུ་ཡིས་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ གྱི་དེ་ནི་སྔར་ཡོད་ལ་ཕྱིས་སུ་ཕྱུང་བའི་ཚེ་ཡང་གཟུགས་

པ་ལ་སྒྲི ག ་ཁྲི མས་འདྲ་ཞི ག ་ཡོ ད ་དེ ། རྒྱུ་ཁྱད་པར་བ་

རང་ལས་ཐ་དད་པ་ནི་མིན་ནོ། །དེ་བས་ན་གྲངས་ཅན་པ་

རྒྱུ་གཅིག་གིས་འབྲས་བུ་ཡོངས་ལ་ཕན་ནུས་པ་ནི་མིན་

པ་ཡོད་པར་བཟོ་མི་ནུས། སྔར་ཡོད་པ་ནི་ནམ་ཡང་ཡོད་

ཞིག་གིས་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཀྱི་
ནོ། །འདི་ལ་བསམ་ནའང་རྒྱུ་ཡི་དུས་ན་འབྲས་བུ་ཡོད་
པར་གསལ་ལོ། །

བཞི་པ་ནི། འབྲས་བུ་དེ་རྒྱུ་ཡི་དུས་ན་མངོན་

པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཡོད་ལ་རྒྱུ་ཡི་འབྲས་བུ་

སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ལ་དེ་ལ་ནུས་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི་དེ་མིན་

མི་བཏུབ་བོ། །དེས་ན་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་ནུས་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་
ཡོད་དོ། །དེ་མིན་ནུས་པ་དེ་ཡིས་འབྲས་བུ་ལ་མི་བརྟེན་
པར་འགྱུར་བས་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པའི་དོན་མེད་དོ། །
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ལྔ་པ་ནི ། ཅི ་ སྟེ ་ འབྲས་བུ་རྒྱུ་དུས་ན་མེ ད ་

གཞིར་བཟུང་ཚེ། ཡོད་པ་མེད་པར་བཟོ་མི་ནུས་ལ་མེད་

དོ། །མེད་པ་ནི་ནམ་ཡང་མེད་དོ། །དེས་ན་བདག་ཤེས་

རི ག ་གི ་ སྐྱེ ས ་བུ་རང་བཞི ན ་གྱི ་ འོད ་གསལ་བའི ་ ཕྱི ར ་

སྒོ མ ་པ་དང་ཉམས་ལེ ན ་གྱི ་ རི མ ་པ་བར་མ་ཆད་པའི ་
རྒྱུ་དང་མ་བྲལ་ན་འོད ་གསལ་བ་མངོ ན ་དུ་འགྱུར་བ་

ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་འཐད་པའོ། །དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་
རང་བཞིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་དང་བཅས་ཚེ་དག་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་
དེའི་རང་བཞིན་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པ་དང་མཚུངས་པས་
བདག་ཤེ ས ་རི ག ་གི ་ སྐྱེ ས ་བུའི ་ འོད ་གསལ་བའི ་ རང་
བཞིན་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་དེའི་ཚེ་ཐར་པའོ། །ཞེས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ལན་མང་དུ་སྒྲོ ག ་ཅི ང ་དེ ་ ཡང་། ཧི ན ་དཱུའི ་ མཁས་པ་

པར་བརྩམས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་སྟེ་དཔེར་ན། ཟན་ཟ་མི་

ཆེ ན ་པོ ་ ཀ་པི ་ ལས་འདི ་ ལྟར་གསུངས་ཏེ ། ཅི ་ སྟེ ་ རང་

པ་རྡོག་རྡོག་རང་འཇིམ་པ་ལ་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་

ཆེན་པོ་(SWAMI VIVEKNANDA) ཁོང་གིས། དྲང་སྲོང་

གཙང་ཟ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་བུམ་

བཞིན་གྱི་དག་པ་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུའི་རང་བཞིན་མ་ ཚུལ་གྱིས་ཡོད་པར་ཐལ་ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་མྱུ་གུ་སྔོ་ལ་
ཡིན་ཚེ། གང་ཟག་དེ་འོད་གསལ་བའི་ཐར་པ་དེ་གཏན་

རིང་བ་རང་ས་བོན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ་ཞེས་སོགས་ཐལ་

པའི་ཕྱིར། ཅི་སྟེ་དེ་ལྟར་ཐོབ་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། དེ་མི་

ལེགས་པར་མ་གོ་ན་ལན་འདེབས་དཀའ་ཙམ་ཡོད་པས་

ནས་ཐོབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་གཤིས་སུ་དེ་མེད་

རོ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འཕེན་ཡོང་གི་འདུག། དེའི་འདོད་པ་

གནས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་ཕྱིར་ཐར་པ་དེ་ལས་ཕྱིས་སུ་ ཐལ་བ་འདི་འདྲ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་སྔ་བཀག་པར་རློམ་པ་
སླར་ཡང་མི་ཐར་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་

ལ་ནི་གཏན་ནས་ཁག་མི་འདུག་གོ །

ཆགས། མེད་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་དོན་ནི་གཏན་ནས་

བྷེཀ་ནན་དཱས། གངས་རི་ཆེན་པོ་ནི་ས་རྡུལ་ལས་བྱུང་

རྟོགས་པར་བྱའོ། །དེ་ལས་གོ་བདེ་བའི་དཔེ་ཞིག་ནི་རྐོས་

ཆར་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། སླར་ཡང་ཉི་དྲོད་ཀྱིས་རླངས་

འགྱུར་གྱི་ཆོས་དག་འགྱུར་ཞེས་པའང་ཡོད་པ་མེད་པར་
མིན་ནོ། །གསེར་ལས་རྣ་རྒྱན་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཀྱང་

རྒྱག་མཁན་ཞིག་གིས་རྡོ་ལ་མ་ཎི་བརྐོས་པའི་ཚེ། ཕྱིས་
སུ་མཐོང་བའི་མ་ཎིའི་ཡིག་འབྲུ་དག་མི་དེས་གསར་དུ་

དེ ་ ཡང་འདོ ད ་པ་ནི ། དྲང་སོ ང ་ཆེ ན ་པོ ་ བྷི ་

ཞིང་། ཕྱིས་སུ་ས་རྡུལ་དུ་འགྱུར་རོ། །རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ནི་
པར་གྱུར་ཏེ་ཆར་པར་འགྱུར་རོ། །འདིས་ཅི་ཞིག་སྟོན་ཞེ་

ན། རགས་པའི་ཕུང་པོ་ནི་འབྲས་བུ་དང་ཕྲ་བར་གནས་

བཟོས་ནས་སྦྱར་བ་ནི་མིན་ནོ། །དེ་ནི་སྔར་ནས་དེ་ལ་ པའི་ཚེ་རྒྱུའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་འདི་ཡི་ཐོག་ནས་ལན་
ཡོད་མོད་མི་དགོས་པའི་ཆ་འགའ་ཞིག་འདོར་བའི་ཚེ་མ་

གདབ་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གངས་རི་ཆེན་པོ་ནི། ངེད་

བཤེགས་སྙིང་པོ་འགྲེལ་བ་ལ་དཔེ་རུ་འཁྱེར་ནའང་ཤིན་

བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །གངས་རི་གཅིག་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཡོད་

འདི ར ་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཡི ་ རང་བཞི ན ་དུ་མངོ ན ་

ཐ་དད་དུ་ཡོད་དོ། །གངས་རི་མ་གྲུབ་པའི་ཚེ་རྡུལ་དེ་དག་

ཎི་དེ་མངོན་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་ངེད་ཅག་གི་བདེ་ ཅག་གིས་རྡུལ་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་གངས་རི་གཅིག་ཅེས་
ཏུ་ལེགས་པར་སྣང་ངོ་། །

ཚད་སྔར་སོ་སོར་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ལ་ཕྱིས་སུ་འདུས་ཀྱང་

པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ཡོད་ཅེས་པའི་གོ་དོན་ལ་ ཁ་བྲལ་ནས་ཡོད་ལ་དེ་དག་ཁ་མ་བྲལ་བར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་ལྷག་ཏུ་བོད་

གནས་པའི་ཚེ་ རྡོག་རྡོག་གཅིག་ཏུ་སྣང་བའོ། །འབྲས་བུ་

གི་ཁྲོད་དུ་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་འགའ་ཞིག་གིས་འགོག་

རྡུལ་དེ་དག་སྔར་སོ་སོ་སོ་སོའ་ི ས་ན་ཡོད་ཀྱི་མེད་པ་ནི་

ཀྱི་སློབ་དཔོན་དག་གིས་ཀྱང་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་

ཞེས་པའང་དོན་དུ་རྡུལ་འདུས་ཙམ་ཡིན་ལ་འདུས་པའི་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གཏན་ནས་མིན་ནོ། །དེ་བཞིན་བུམ་པ་ཡང་རྡུལ་ལས་

དཀའ་བ་ནི་ཤེས་ཚོད་རེད། དེ་མིན། རྩ་ཡི་རྩེ་ན་གླང་

བ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་རྡུལ་དེ་དག་སྔར་ཡང་ཡོད་ལ་ཕྱིས་

སྨད་དགོས་དོན་ཨེ་ཡོད་སྙམ་མོ། །

འབྲས་བུར་འགྱུར་བའི་ཚེ་རྡུལ་མང་པོ་འདུས་ཙམ་ཡིན་

ནི། ཡོན་ཏན་དུ་མ་འདུས་ནས་གོང་བུའམ་མངོན་གསལ་

གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཕྱིས་ཀྱི་རྡོག་རྡོག་ནི་རྡུལ་འདུས་ནས་སྣང་ ཆེན་བརྒྱ་ཡོད་པར་སྨྲ་བས་ཕྱུགས་དང་མཚུངས་ཞེས་
སུའང་ཡོད་དོ། །དེ་བས་དེ་ཡི་རྒྱུ་རྡུལ་དེ་དག་ཕྱིས་སུ་

གྱི་སྔར་མེད་གསར་དུ་འབྱུང་བ་ནི་མིན་ནོ། །དེ་བས་རྡུལ་

དེ ས ་ན། སྐྱེ ་ བའི ་ དོ ན ་དང་འགག་པའི ་ དོ ན ་

དུ་འགྱུར་བ་ནི་སྐྱེ་བའི་དོན་དང་འདུས་པའི་རྡུལ་དེ་དག་

ལས་གྲུབ་པ་ཡོད་ཚད་ལ་རིགས་པ་འདི་ཡི་རིགས་བསྒྲེས་ སླར་ཡང་རྡུལ་དུ་སོ་སོར་ཁ་བྲལ་བ་ནི་འགག་པའི་དོན་
ཏེ་ལན་གདབ་པར་བྱའོ། །འོ་ན་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ས་བོན་ཡིན་

པས་ས་བོན་ལ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ལ་རང་

ནོ། །དེ་བས་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པའི་དོན་འདི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་ནའང་གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་གྲུབ་

ལ་ཡོད་པའི་རྡུལ་ཕྲན་དག་ཡིན་ཞིང་དེའི་རྡུལ་འགའ་ ལ་རྒྱུས་ཏོག་ཙམ་འབྱུང་ངེས་ཡིན་ཞིང་གོང་གི་སྐྱོན་སྤོང་
ཞི ག ་སྔར་ས་བོ ན ་ཡི ན ་མོ ད ་གཞན་ཡང་སྔར་ལུད་དུ་

ཡང་གོ་བར་འགྱུར་རོ། །ལྷག་པར་དུ་སྐྱེ་འགག་གི་དོན་

མང་པོ་ཡོད། རྡུལ་དེ་དག་སྔར་རང་རང་གི་ས་ན་རྒྱུ་ཡི་

ནས་སྨྲ་གིན་འདུག་པ་ནི་དེང་རབས་ཀྱི་ཚན་རིག་དང་

གནས་པ་དང་། སྔར་ཆུར་གནས་པ་སོགས་རྡུལ་ཤིན་ཏུ་

རང་བཞིན་དུ་ཡོད་ལ་ཕྱིས་སུ་འདུས་ནས་མྱུ་གུར་སྣང་

བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་གངས་

འདི་དེང་སང་གྲངས་ཅན་པ་དག་གིས་མགོ་བོ་བཏེགས་
ཆེས་ཐག་ཉེ་བས་ཡིན་པར་ངེས་སོ། །

ད་ནི་གཙོ་བོ འ ་ི རྣམ་གཞག་གླེང་བར་བྱ་

རི་གཅིག་ཅེས་པ་ནི་རྟོག་པས་བཟོས་པ་ཡིན་པས་དེ་ སྟེ། གཙོ་བོ་ནི་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་ཆ་སྙོམས་སྟེ་བཏང་

རྒྱུ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཡོད་པར་སུ་ཞིག་གིས་སྨྲ། དེ་ཡང་ སྙོམས་སུ་གནས་པའི་སྐབས་ལ་བྱ་ཞིང་། གནས་སྐབས་
གྲངས་ཅན་པ་རང་གིས་ཐ་སྙད་གཞིར་བཟུང་ན། མྱུ་གུ་
སོགས་ཀྱང་ཡོན་ཏན་གསུམ་ལས་འབྱུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་

འདི ་ ལ་འཇི ག ་རྒྱུ་མེ ད ་པའི ་ གནས་སྐབས་ཞེ ས ་ཀྱང་
བྱ་སྟེ་སྐྱེ་འཇིག་ནི་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་

གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་དག་ གནས་སྐབས་སུ་འབྱུང་བས་སོ། །གྲངས་ཅན་པ་གཞིར་
སྔར་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་ག་རང་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན། དེ་
ལ་ཡོད་པའི་རྡུལ་དེ་སྔར་ཡང་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བས་

བཟུང་ན་འཇིག་རྟེན་འདི་ཐོག་མའི་གྲུབ་ཆ་ནི་རྡུལ་ཕྲན་

གཏན་ནས་མིན་ནོ། །རྡུལ་ཕྲན་ཇི་ཙམ་ཕྲ་བའང་དེའི་

དེའི་ཚེ་གངས་རིའི་ལ་ཡོད་པའི་རྡུལ་རེ་རེ་ནས་སྔར་རྒྱུ་ གྲུབ་གཞིར་གཏན་ནས་འབྲེལ་བར་མི་བྱེད། གནའ་བོའ་ི
ཡི་ཚུལ་དུ་ཡོད། ད་ལྟ་འདུས་པ་ཙམ་དུ་འབྲས་བུའི་ངོ་
བོར་ཡོད་ཅེས་པའོ། །དེ་ཙམ་རྟོགས་ནའང་དགག་པར་
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རྒྱ་གར་བའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་གཞན་ཕལ་ཆེ་བས་དེ་ལྟར་
ཁས་ལེན། དེ་བས་ཐོག་མའི་གྲུབ་ཆ་དེ་ལས་རྡུལ་ཕྲན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

དུ་གྲུབ་ནས་དེ་ལས་རགས་པ་ནས་རགས་པར་འགྱུར་བ་

ཡོད་ཚད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡི་ངོ་བོར་ཡོད་པའི་ཆོས་ཤིག་ངེས་པར་

དག་གི་ཐོག་མའི་གྲུབ་གཞིར་ཁས་མི་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

བཞི། རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་པས་རྡུལ་ཕྲན་ཕྲ་མོ་དག་དེ་

དུ་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན།

ནི། བློ་དང་ངར་འཛིན་ཞེས་པ་རྡུལ་ཕྲན་དེ་དག་ལས་ཕྲ་

སྐབས་དེར་འབྲས་བུ་དག་རྒྱུ་ལས་མངོན་ནས་ཡོང་གི་

ན་གཏན་ནས་མི་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་གང་དུ་བརྟག་

ནས་འགྲོ། དེ་བས་ངེད་ཅག་གི་མྱོང་བའི་ཆོས་དག་ཀྱང་

བའི་ཆོས་ཡོད་པས་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་ཕྲ་བའི་ཆོས་ཡིན་

ཡོད་ལ་འཇིག་པའི་ཚེ་སླར་ཡང་རྒྱུ་ཡི་ངོ་བོར་འཐིམ་

ཀྱང་ཕྲ་བའི་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་རགས་པ་འབྱུང་གི་རགས་ དེའི་རྒྱུ་རུ་འཐིམ་དགོས་ལ་དེ་ཡང་རང་གི་རྒྱུ་རུ་འཐིམ་
པ་ལས་ཕྲ་བ་འབྱུང་བ་ནི་མེད་དོ། །དེ་བས་བློ་དང་ངར་

འཛིན་སོགས་མཐའ་དག་གི་རང་བཞིན་དང་ལྡན་ཞིང་

དགོས། རྒྱུད་རིམ་འདི་ཐ་མར་ཐོག་མའི་རྒྱུ་ལ་མ་ཐུག་གི་
བར་དུ་འགྲོ་དགོས་སོ། །དངོས་གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་དག་རྡུལ་

དེ་ཙམ་ལྔ་སོགས་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་སོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ དུ་འགྱུར་ལ་རྡུལ་ཕྲན་དག་ནུས་པ་རགས་པར་འཐིམ་
དང་ལྡན་པའི་ཆོས་དེ་ཐོག་མའི་རྒྱུ་རུ་རུང་གི་དེ་མིན་ནི་

མི་རུང་ངོ་། །དེ་ནི་གྲངས་ཅན་པས་བཤད་པའི་གཙོ་བོ་

ཞེས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟ་བུ་ལྔ་འགོད་དེ།

ཤིང་། དེ་ཡང་ཕྲ་བར་འཐིམ། དེ་ཡང་ཡོན་ཏན་གསུམ་
ཆ་མི་སྙོམས་པ་ལ་འཐིམ་པས། མཐའ་མ་ནི་གཙོ་བོའ།ོ །
ལྔ་པ།

ངེད་ཅག་གིས་རྒྱུ་ལ་ཡར་འདེད་

གཅིག། ཆོས་མཐའ་དག་ཀྱང་ཕན་ཚུན་བརྟེན་

བྱེ ད ་ལ་རྫོ ག ས་རྒྱུ་མེ ད ་པ་ཞི ག ་རྙེ ད ་ནས་མཐའ་མར་

པའི་ཕྱིར་དེ་དག་གི་རྒྱུ་ནི་མི་བརྟེན་ཞིང་སྐྱེ་འགག་གི་

འགྱུར་ངེས། གྲངས་ཅན་པ་གཞིར་བཟུང་དེ་ནི་གཙོ་

པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་ ཆུང་ནས་ཆུང་དུ། མཐར་མི ་ མངོ ན ་པའི ་ གནས་སུ་
ཚད་གཞི་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན།

བོའ།ོ །མདོར་ན་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་གནས་

གཉི ས ། ཆོ ས ་དག་གི ས ་ཐུན་མོ ང ་བའི ་ ཁྱད་ སྐབས་ལ་གཙོ་བོ་བྱ་ཞིང་། ཡོན་ཏན་གསུམ་ལས་གང་

ཆོས་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་དེ་དག་གིས་དགའ་བ་དང་སྐྱོ་

རུང་གི་ཆོས་ཤིག་ཤས་ཆེར་འགྲོ་བའི་ཚེ་སྐྱེ་འགག་འབྱུང་

ཆེན་གྱི་རྒྱུ་རུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་དང་ལྡན་

དད་པ་ནི་མིན་ནོ། །

བ། བཏང་སྙོམས་སོགས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། དེས་ན་སྟོང་ བས་དེའི་གནས་སྐབས་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་བྱའི། དོན་དུ་ཐ་
པ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན།

དེས་ན་གཙོ་བོ་དང་རྒྱུ་དེ་གཉིས་ནི་དོན་གཅིག་

གསུམ། ཆོ ས ་མཐའ་དག་ལ་འབྲས་བུ་ཞི ག ་ པས་རྒྱུ་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ལྟ་བུ་ནི། རྒྱུ་ནི་མངོན་པར་གསལ་

བསྐྱེད་པའམ་ཡང་ན་འདུས་ན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་
བའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་ལ། དེས་ན་སྟོང་ཆེན་གྱི་ཁམས་

ཟི ན ་པའི ་ འབྲས་བུ་དག་མངོ ན ་པར་མི ་ གསལ་བའི ་
གནས་སྐབས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་བྱ་ཞིང་འོ་ན་མངོན་པར་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གསལ་མིན་ནི་དོན་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན། དཔེ་ཡི་སྟེང་ནས་

འགྲེལ་བར་བྱེད་དེ། མངོན་པར་གསལ་བ་དང་འབྲས་བུ་

ནི་མཐར་ཐུག་གི་ངོ་བོ་སྟེ། འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་། འབྲལ་བ་
མེད། ཡལ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་སྟེ། ངེད་

དོན་གཅིག མི་གསལ་བ་དང་རྒྱུ་དོན་གཅིག་གོ །དེ་ཡང་ ཅག་གིས་འཚོལ་བཞིན་པ་གང་དེའ།ོ །འདིས་སྟག་ཚང་
དཔེར་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་གྲུབ་གཞི་རྡུལ་ཕྲན་དག་ བས། སྣང་བའི་ལམ་དུ་གང་འགྱུར་བ། །སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་

མ་འདུས་པར་སོ་སོར་ཡོད་པའི་ཚེ་རྒྱུ་སྟེ། ཡིན་གཅིག་ ཤིན་ཏུ་གསོབ། །ཅེས་པའི་ལུང་དྲངས་ནས། གྲངས་ཅན་

འདམ་གཅིག་པོ་ལ་གོ་དགོས་པ་ནི་མིན་ནོ། །ཆུ་སོགས་ པའི་ལྟ་བ་དེ་ཀུན་རྫོབ་རང་སྟོང་དུ་འདོད་པའི་ཕྱོགས་
ཀྱང་དེ་ཡི་རྒྱུ་ཡིན་པས། དེ་དག་འདུས་ནས་ཕྱིས་སུ་རྡོག་

ལ་བསྡུར་བ་ནི ་ ཁག་རང་མེ ད ་པའི ་ སྒྲ་གྲགས་སྟོ ང ་དུ་

འབྲས་བུ་བྱའོ། །དེས་ན་འགག་པ་ནི་རྒྱུ་ཡི་གནས་སྐབས་

ལེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་དག་གི་རྫུན་པའི་དོན་ཡང་

རྡོག་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་ཚེ་དེ་ལྟར་འདུས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་

སོང་སྟེ། གྲངས་ཅན་པས་ཀུན་རྫོབ་གཏན་མེད་དུ་ཁས་

ལ་ཕར་ལོག་པ་ལ་བྱ་ཞིང་། སྐྱེ་བ་ནི་རྒྱུ་ཡི་གནས་སྐབས་ དེར་གཏན་ཏུ་མི་བདེན་པའི་དོན་དེ། མངོན་པར་གསལ་
ལས་འབྲས་བུའི་གནས་སྐབས་ལ་ཚུར་ཡོང་བ་ལ་བྱ་བ་
ནི་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན། ངེད་ཅག་གིས་གྲངས་ཅན་པས་བདག་

དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་འདོད་
ཟེར་བ་ལའང་གཙོ་བོ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་འདོད་མིན་ནི་དཔྱད་
པར་བྱ་མོད་བདག་དང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ནི་

བའི་བུམ་པ་རྡོག་རྡོག་སྔར་རྒྱུ་དུས་ན་རྡུལ་ཕྲན་དུ་གནས་

པ་དེ། སླར་ཡང་འགག་ནས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ད་ནི ་ གཙོ ་ བོ འ ་ི རང་བཞི ན ་གསུམ་གྱི ་ སྐོ ར ་

གླེང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གཙོ་བོ་ནི་རྡུལ་ཕྲན་རྐྱང་པའི་

རང་བཞིན་དུ་མེད་ཅིང་ཡང་ན་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་

དོན་དམ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་བཞེད་པར་གདོན་མི་ཟ། དེ་ ངོ ་ བོ ར ་ཡང་མེ ད ། འོོན ་ཀྱང་དེ ་ ནི ་ ས་རྡོ ་ རི ་ བྲག་གི ་
ཡང་(SWAMI JNANESHVARA) ཁོང་གིས་གཙོ་བོ་དང་དེའི་

བཅོས་འགྱུར་ཞེས་པ་ལས། གྲངས་ཅན་པས་འགྱུར་བའི་

ཆོ ས ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོ ག ས་འབྱུང་དུ་རུང་བའི ་ གཞི ་ མ་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་དོ། །དེ་ཉིད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པའི་ཚེ་

ངོ་བོ་ཅན་དཔེར་ན། འཆི་བ། ཡལ་བ། འཐོར་བ་སོགས་ རང་བཞིན་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་འབྱེད་དེ། རྡུལ་དང་མུན་
ནི ་ བདེ ན ་པ་མི ན ་པར་མི ་ བདེ ན ་པའི ་ རང་བཞི ན ་དུ་

པ། སྙིང་སྟོབས་གསུམ་མོ། །འོན་ཀྱང་འདི་ལེགས་སྦྱར་

ཀྱི་དོན་ནི་མིན་ནོ། །འོན་ཀྱང་དེ་རྟག་ཏུ་དེ་ལྟར་བདེན་པ་

ཡོན་ཏན་ལ་གོ་དགོས་པ་ཡིན་མོད། དོན་དངོས་རྡུལ་

དགོས་པས་སོ། །འོ་ན་བདེན་པ་གང་། ཅི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟ་བུ་ཡིན་གྱི་དེ་གཉིས་ལ་ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་

འདོད། འོན་ཀྱང་འདི་ཡི་དོན་ནི་ཆོས་དེ་དེར་གཏན་མེད་ གྱི་སྐད་དོད་དུ། གུ་ནཱ་ཞེས་པ་སྟེ་བོད་སྐད་དུ་འགྱུར་ན་
མིན་པའི་དོན་ཏེ་སླར་ཡང་རྒྱུ་ཡི་གནས་སྐབས་ལ་ལོག་
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མུན་སྙིང་སྟོབས་གསུམ་ནི་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

གྱི་འབྲེལ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ནི་གཏན་ནས་མིན་ནོ། །འདི་ནི་

བཏང་སྙོ མ ས་གསུམ་གང་རུང་ཞི ག ་བསྐྱེ ད ་པའི ་ ནུས་

ཡོད་ཚད་ལ་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་ཡོད། དེ་མེད་

གིས་རྗེས་སུ་དཔག་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་གཅིག མི་

ངེད་ཅག་གི་གསོ་བ་རིག་པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ། མི་

པ་ཡོད་པ་ལས་ཡོད་ཏན་གསུམ་པོ་ཡོད་པར་ངེད་ཅག་

པའི་གང་ཟག་ནི་གཏན་ནས་མི་སྲིད་མོད། ན་བ་ཞེས་པ་ གཅིག་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། གཅིག་ལ་མི་འོང་བ་ཡོང་

ནི་དེ་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་མཐོ་པོ་ཆགས་པས་ཡིན་ལ་ སྲིད་ལ། གཞན་ལ་གང་ཡང་མིན་པའང་སྲིད་དོ། །དཔེར་

སྨན་གྱིས་ཀྱང་དེ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཆ་སྙོམས་པའི་ཐོག་ ན་བུད་མེ ད ་གཅི ག ་རང་གི ་ ཁྱོ ་ གར་དགའ་བསྐྱེ ད ་པ་
ལ་དོན་བྱེད་པར་འགྱུར། དེ་བས་ངེད་ཅག་ལ་རླུང་མཁྲིས་

དང་། དེ་མིན་ཕྲག་དོག་ཅན་གྱི་བུད་མེད་ལ་སྐྱོ་བ་སྐྱེད་

དེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ། །དེ་བས་དེ་གསུམ་ཆ་

སྟེ་རྒྱུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་དུ་རུང་བའོ། །ཁྱད་ཆོས་སམ་ཡོན་

བད་ཀན་གསུམ་སྐྱེས་ཙམ་ནས་ཡོད་པ་བཞིན་གཙོ་བོར་

སྙོམས་པའི་སྐབས་ལ་གཙོ་བོ་བྱ་ཞིང་དེ་གསུམ་གྱི་གཙོ་
བོ་དང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་ཡོད། དཔེར་ན་གར་དང་
གར་འཁྲབ་མཁན་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། གར་འཁྲབ་མཁན་ལས་

པ་དང་། དེ་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་བའི་ངོར་བཏང་སྙོམས་

ཏན་དེ་གསུམ་བུད་མེད་དེར་ཡོད་ཀྱང་ཁྱོ་གའི་དམིགས་
པ་ཡོན་ཏན་དེ་གསུམ་ལས་བདེ་བ་ལ་སོང་བ་དང་། དགྲ་

བོའ ི་དམིགས་པ་སྡུག་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་བའི་དམིགས་

ལོགས་སུ་གར་དབྱེ་རྒྱུ་མེད་པ་བཞིན། ཡང་ན་དེ་ནི་རྩིད་ པ་བཏང་སྙོམས་ལ་སོང་བས་དེ་དག་མངོན་པར་གསལ་
པ་དུ་མ་དྲིལ་བ་ལས་ཐག་པ་ཆགས་པ་ལྟར་ཏེ། རྩིད་པ་དུ་

ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ནོ། །མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་

རྙེད་དུ་མེད་དེ་རྩིད་པ་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ལ་ཐག་

པར་ལས་འབྲས་བུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་འདིས་མཚོན་

མ་དེ་དག་རེ་རེ་ནས་ཐག་པ་གང་ཡིན་བཙལ་ན་ཐག་པ་

པར་བཏགས་པ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་བས་ཡོན་ཏན་གསུམ་
རེ་རེ་ནས་དཔྱད་དེ་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་བཙལ་ན་རྙེད་དུ་

མེད་དེ། དེ་གསུམ་ཆ་སྙོམས་པའི་གནས་སྐབས་ལ་གཙོ་
བོའམ་རྒྱུ་ཞེས་འཇོག་པ་ཡིན་པས་སོ། །

གྲངས་ཅན་པ་གཞིར་བཟུང་བའི་ཚེ། ངེད་ཅག་

གྱིས་བུད་མེད་དེར་ཡོད་ཅིང་གང་ཟག་གཞན་གྱི་ཁྱད་
ཏེ་གཙོ་བོ་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་གསུམ་ཆ་སྙོམས་དུ་ཡོད་ཀྱང་
བདག་ཤེས་རིག་གི་འོད་གང་དུ་ཕོག་པ་དེས་རྐྱེན་སྣོད་

བཅུད་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་འདི་དག་འབྱུང་བ་སོགས་
ཀྱང་རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །

ཡོ ན ་ཏན་གསུམ་ལས་སྙིང་སྟོ བ ས་ནི ་ དགེ་

གི་དབང་པོའ་ི ལམ་དུ་འགྱུར་བའི་སྣོད་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ བའི་རང་བཞིན། བདེ་བ་དང་། བསམ་བློ་དང་རྣམ་
པ་འདི ་ དག་གི ་ གཞི ་ རྟེ ན ་ལྟ་བུར་ཡོ ན ་ཏན་གསུམ་པོ ་

དཔྱོད། སེམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བདེ་བའི་མྱོང་

འཛིན་འབྱུང་བ་བཞི་སོགས་མཐའ་དག་ལ་བདེ་སྡུག་

ལེན་པ། ཆགས་པ་དང་བྲལ་བའི་དཔྱོད་ལྡན་སོགས་ཀྱི་

ཡོད། དེ་ཡང་སྣོད་བཅུད་སྣ་ཚོགས་པ་སྟེ་བློ་དང་ངར་

ཚོར། དོན་ལ་སེམས་པ། དྭངས་བའི་རང་བཞིན། གོ་རྟོགས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དོན་ལ་འཇུག རྡུལ་ནི་གཡོ་འགུལ་ལམ། ནུས་པ་སོགས་
ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག མུན་པ་ནི་སྟངས་འཛིན། བག་ལ་ཉལ་

ངེས་པས་སོ། །འདིས་རྟོགས་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་གཡོ་
འགུལ་གྱི་རང་བཞིན་རྡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་གྲོགས་ལས་

བའི་རང་གཤིས། ལྗིད་ཁོག འཐོམ་འཐོམ། ཉོབ་སྣང་ སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤུགས་ཆེ་རུ་སོང་བའི་ཚེ། འགྱུར་
སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག་གོ །གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡོན་

ཏན་གསུམ་པོ་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེ ན་ནི་བདག་གི ་

བའི་བྱ་བ་དེའི་མྱུར་ཚད་མགྱོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སྙིང་
སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ག་ས་གང་དུ་ཁྱབ་ནས་འགྲོ་ཞིང་

འོད་གང་དུ་ཕོག་མིན་ལས་བལྟ་དགོས། འོན་ཀྱང་རྡུལ་ མཐར་མྱུར་ཚད་རིམ་གྱིས་འགྲིབ་པའི་ཚེ་ག་ས་གང་དུ་
ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། མུན་པ་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་

ཁྱབ་པའི་སྙིང་སྟོབས་དེ་དག་སླར་ཡང་འདུས་ནས་ཡོང་

འགྱུར་གྱི ་ རི མ ་པ་གང་དུའང་རྡུལ་ནི ་ དེ ་ དག་གི ་ རྟེ ན ་

གྱིས་ཁྱབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཞིང་། རྡུལ་གྱིས་ཀྱང་མུན་པའི་རང་

བ། སྙི ང ་སྟོ བ ས་ཤས་ཆེ ་ བར་འགྱུར་བ་སོ ག ས་བཅོ ས ་

བ་ཡིན། དུས་དེའི་ཚེ་མུན་པའི་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་

གཞི་ལྟ་བུར་ཡོད་དེ་བཅོས་འགྱུར་རང་གཡོ་འགུལ་གྱི་ བཞི ན ་ལ་གྲོ ག ས་བྱེ ད ་པ་ཡི ན ་ནོ ། །དེ ་ ནས་ཡང་མྱུར་
རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕན་ཚུན་ཤས་ཆེ་བར་ ཚད་དེས་མུན་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱབ་མགོ་བཙུགས་ནས་
འགྱུར་བ་རང་གཡོ་བ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཉིད་རྡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་

སླར་ཡང་དེ་བྲི་བ་ཡིན། འགྱུར་རིམ་དེ་ནི་དུས་རྟག་ཏུ་

འགྱུར་རུང་རྡུལ་ནི་གྲོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གཏན་དུ་དགོས་པ་

ནོ། །དཔེར་ན་གནམ་གཤིས་ཇི་ཙམ་ཚ་ནའང་མཐར་གྲང་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྙིང་སྟོབས་དང་མུན་པ་གང་ཤས་ཆེ་བར་

ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་རྡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་བ་ལའང་
སྙིང་སྟོབས་དང་མུན་པ་དགོས་ཏེ། ཆོས་དེ་གཡོ་བ་ལ་

གཡོ་བའི་ཆོས་ཤིག་མེད་ན་གཏན་ནས་མི་འགྲིགས་པས་
སོ། །

ཡོ ན ་ཏན་གསུམ་པོ ་ ཆ་མི ་ སྙོ མ ས་པའི ་ མགོ ་

ཚུགས་པའི་ཚེ། ཤས་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་དེས་གཞན་གཉིས་
པོ་ལ་ཟིལ་གྱིས་མནོན་པའང་དབང་འོག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་

ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ། གནམ་གཤིས་ཚ་བོ་དང་གྲང་བ་བཞིན་

བ་ཡོང་ངེས་ཡིན་ཞིང་། ཇི་ཙམ་གྲང་ནའང་མཐར་ཚ་བ་

ཡོད་ངེས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་འདི་དག་གིས་ཀྱང་ཡོན་
ཏན་དག་ལ་ཐོག་མ་མེད་ཀྱང་མཐའ་མ་ཡོད་པར་འདོད་
ཅེས་པའང་དེ་དག་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་ཐོག་མ་

མི་རྙེད་ཀྱང་མཐའ་མ་ཡོད་དེ་ཆ་སྙོམས་པར་འགྱུར་དུ་
ངེས་པས་སོ། །

སྙིང་སྟོབས་དང་མུན་པ་གཉིས་ཀྱང་སྣང་ཚུལ་

བུ་བྱེད། གང་ལྟར་ཡང་དེ་གསུམ་གཏན་དུ་ཐ་དད་པ་ལྟ་

ལ་འགལ་བ་ལྟ་བུ་ཡི ན ་ཏེ ་ གཅི ག ་ནི ་ དགེ ་ བའི ་ རང་

མིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དེ་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་ཤས་ཆེ་བར་

མི་དགེ་བ། མི་དྭངས་བ། རྨོངས་པའི་རང་བཞིན་ལྟ་བུ་

བུ་ནི་མིན་ཞིང་གཏན་དུ་ཁ་འབྲལ་བའང་གཏན་ནས་ བཞིན། ཡང་བ་དང་དྭངས་བའི་རང་བཞིན། གཞན་ནི་

འགྱུར་བ་ན་གཞན་རྣམས་ཀྱང་དེ་དང་ལྷན་དུ་ཡོད་པར་ ཡིན་མོད། འོན་ཀྱང་འདི་གཉིས་ནི་རྟག་ཏུ་གཅིག་ལ་
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གཅིག་ཕན་དུ་འགྲོ་བ། གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ནས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

འགྱུར། དེའི་ཚེ་སྣང་བ་མེད་ཅིང་མུན་པ་མེད། ཡང་བ་

ཡོང་བ་མདུན་དང་རྒྱབ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞིང་། ཆོས་མཐའ་ མེད་ཅིང་གཡོ་བ་མེད། གཟུགས་མེད་ཅིང་སྒྲ་མེད། དེ་

དག་ཀྱང་རགས་པ་ནས་ཕྲ་བར་འགྱུར། ཕྲ་བ་ནས་ ནི་ངེད་ཅག་མངོན་སུམ་གྱི་མི་རིག་པས་རྗེས་སུ་དཔག་

རགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ པ་ཁོ་ནས་རྟོགས་ནུས། དེ་བས་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མི་
ཆོས་མངོན་པར་བྱེད་པ་ལ་གཅིག་མངོན་ཀྱང་གཞན་

རྙེད་ཀྱང་མཐའ་མ་ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་ཡང་གྲངས་ཅན་

མདུན་མཐོ ང ་ཡང་མ་མཐོ ང ་བའི ་ རྒྱབ་དང་བུམ་པའི ་

འབྱེད་པ་མེད་པའི་གནས་སྐབས། རིས་མེད་པའི་གནས་

རྒྱབ་ན་ཡོད་པར་ངེས་སོ། །དཔེར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བུམ་པའི་
ནང་དེ་དག་མངོན་པར་མི་གསལ་བ་ལྟ་བུར་ཡོད་པས་

སོ། །དེ་བས་དང་ཐོག་ངེད་ཅག་གི་ཡོན་ཏན་དེ་གསུམ་

པ་ལྟར་ན་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་འདུག་གོ །གནས་སྐབས་དེ་
སྐབས་སོ ག ས་གང་ཞི ག ་ཟེ ར ་རུང་དོ ན ་དུ་གཙོ ་ བའི ་
གནས་སྐབས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཙོ་བོ་ལས་འབྱུང་

པོ་འགལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་ཡིན་མོད། རྣམ་འགྱུར་གྱི་ ཞིང་། གཙོ་བོར་འཐིམ་པའི་དོན་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །ངེད་
ཆོ ས ་དག་མངོ ན ་པར་བྱེ ད ་པ་ལ་དེ ་ གསུམ་གཅི ག ་ལ་ ཅག་གི་སྟོང་པ་ཉིད་ལས་སྤྲོས་ཏེ་སྟོང་ཉིད་ལ་བསྟིམས་

གཅིག་བརྟེན་པ། གཅིག་མེད་གཞན་ཡང་མི་སྲིད་པའི་ པའི ་ རྣམ་གཞག་དག་དང་འདྲ་མཚུངས་སུ་སྣང་མོ ད ་
ཚུལ་དུ་ཡོད། དཔེར་ན་མར་མེ་འབར་བ་ལ། མཆོད་ཀོང་
དང་སྡོང་རས། མར་སོགས་ཚོགས་ན་གཞི་ནས་མར་མེའི་

དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་ངེས་པར་དུ་འདི་དག་ལ་དཔྱད་

པར་བྱས་ཏེ་གནད་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས་ཀྱི། དེ་མིན་ནང་

འོད་འབྱུང་བ་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་དག་མངོན་པར་ པ་དང་མཚུངས་པར་གྲངས་ཅན་པས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་
བྱེད་པ་ལའང་དེ་གསུམ་ཀ་དགོས་སོ། །

དེས་ན་དེའི་འགྱུར་རིམ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་

ལས་ཐར་བའི ་ དོ ན ་དུ་ལམ་བསྒོ མ ་དགོ ས ་པར་འདོ ད ་

པས། བདེན་པ་བཞི་ཡི་རྣམ་གཞག་ཀྱང་དེ་དག་གིས་

གཉིས་ཏེ་ཤས་ཆེ་ཆུང་གི་འགྱུར་ནས་འགྲོ་བ་དང་བཏང་ གསལ་བོར་བརྗོད་འདུག་གོ །
སྙོམས་སུ་འགྱུར་ནས་འགྲོ་བའོ། །དང་པོའ ི་སྐབས་སུ་རྣམ་

ད་ནི་བདག་གི་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བར་བྱ་

འགྱུར་འདྲ་མིན་མཐོང་དུ་ཡོད་མོད་ཕྱི་མའི་ཚེ་ནི་མཐོང་

སྟེ། དེ་ཡང་དེང་སང་ཕལ་མོ་ཆེས་གྲངས་ཅན་པས་བདེན་

སྦྱར་ནས་ཤེས་པར་བྱའོ། །མཐའ་མའི་ཚེ་ནི་རགས་པ་རྣམ་

ཡི ན ་ཟེ ར ་ཞི ང ་། དེ ་ གཉི ས ་ནི ་ གསལ་རི ག ་གི ་ བདག་

དུ་མེད་དོ། །དེ་བས་འདིས་མཚོན་ཏེ་གང་ཟག་རེ་རེ་ནས་
འགྱུར་ཆོས་མཐའ་དག་རྡུལ་དུ་འགྱུར། རྡུལ་ཡང་ཕྲ་བར་

པ་དམ་པ་ལ་གཉི ས ་སུ་ཡོ ད ་པར་སྨྲ་བའི ་ རི ང ་ལུགས་

ཉིད་ཅན་གྱི་བདག་དང་མི་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་

འགྱུར། དེ་ལས་ཕྲ་བ་ཡང་ཡོན་ཏན་ལ་འཐིམ། ཡོན་ གཙོ་བོའ་ི གནས་སྐབས་སོ། །དེས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་
ཏན་ཡང་ཆ་མི་སྙོམས་པའི་གནས་སྐབས་ཏེ་གཙོ་བོ་ལ་

ནི་གཉིས་ཏེ་གཙོ་བོ་དང་བདག་གོ །གང་ཟག་གི་ཕུང་པོ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

རེ་རེ་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་བདག་རེ་རེ་ཡོད་ཅིང་བདག་

ཞིང་། བེམ་པོའ་ི ངོ་བོ་ཅན་གཞན་གྱིས་ཀྱང་དེ་ལ་ལོངས་

དེ་གང་ཟག་དེའི་བློ་དང་ངར་འཛིན། ཚོར་བ་སོགས་ སུ་སྤྱད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ངེས་པར་དུ་གསལ་རིག་གི་
ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད། འདི་ནི་འོད་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་ནི་བདག་ཤེས་རིག་
ཅན་རྟོག་པ་མེད་པ་གཅིག་གོ །འགྱུར་བའི་ཆོས་ཏེ་སྐྱེ་བ་

གི་སྐྱེས་བུ་ཡིན།

མ་གཏོགས་བདག་གི་སྟེང་ན་མེད་པས་འདི་ཡང་རྟག་

པ་པོར་མི་རིགས་ཏེ། འདི་ནི་བེམ་པོའ་ི ངོ་བོ་ཅན་ཡིན་

དགོས་པ་ཞིག་ལ། བདག་རང་ཉིད་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་

འཇོག་པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་མཐའ་དག་གི་རྒྱུ་

དང་འགག་པའི་རིམ་པ་ནི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་དག་ལ་
པའི་རང་བཞིན། གཙང་བའི་ངོ་བོ་ཅན་ནོ། །འདིར་ཤེས་
ལ་གཡེང་སོང་བ་མིན་པར་བདག་ནི་དེའི་གཡོ་འོག་ཏུ་

གཉིས་པ། གཙོ་བོ་ནི་དེ་དག་གི་ལོངས་སྤྱོད་

ལ། ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་སྙོམས་པའི་སྐབས་ལ་གཙོ་བོར་

རུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་རང་བཞིན་དུ་དེ་དང་ཐ་མི་དད་

ཚུད་ཅིང་། དེའི་ཚེ་བདག་དེས་རང་ཉིད་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ པའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ལོངས་སྤྱོད་པ་པོར་མི་
ཆོས་ལས་ཐ་དད་དུ་མིན་པ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་རྣམ་འགྱུར་

གྱི་ཆོས་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་དོ། །དེ་ཡང་ངེད་ཅག་གིས་

འཐད་དེ། རལ་གྲི་ཇི་ཙམ་རྣོ་ཡང་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་

སོ་གཅོད་མི་ནུས་ཤིང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ཕྲག་པར་རང་ཉིད་

ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་བསམ་པ་དང་། ངེད་ཅག་ལ་ཡོད་ བཞོན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཡང་དེ་མི་རུང་བ་ཉིད་དུ་རིག་
པའི་སེམས་བདག་ཡིན་བསམ་པའང་ངར་འཛིན་ཡིན་

པར་བྱའོ། །དེས་ན་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་

རང་ཡིན་ནོ། །

སྐབས་ལ་མི་འཇོག་པར། དེ་དག་ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར། རྨོངས་པའི་ངོ་བོ་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ནི་སྤང་བྱ་

མིན་ཞིང་། དེ་ཆ་སྙོམས་མི་སྙོམས་གང་གིའང་གནས་

དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་པས་བདག་ཡོད་པའི་བརྗོད་ པ། གསལ་རིག་གི་བདག་ཉིད་གཅིག་དགོས་པའི་ཕྱིར་

གཞི་ནམ་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟ་བུ་ལྔ་འགོད་དེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཆོ ས ་འདི ་ དག་ནི ་ རྣམ་འགྱུར་གྱི ་ ཆོ ས ་ལས་ཐ་དད་པ་

དེ་ནི་བདག་གོ །

གསུམ། རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་མཐའ་དག་ནི་ལོང་

ཞིག་གིས་ལོངས་སྤྱད་པར་བྱ་བའམ། རྣམ་འགྱུར་གྱི་ བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། བློ་དང་ངར་འཛིན་སོགས་ཀྱང་འདིར་
ཆོས་ལས་ཐ་དད་པ་ཞིག་གི་དོན་དུ་ཡིན། བུམ་པ་ནི་བུམ་

པའི་དོན་དུ་མིན་ཞིང་། བུམ་པ་ནི་རང་གིས་ལོངས་སྤྱད་

ཚུད་དོ། །སོང་ཙང་དམིགས་བུ་གཅིག་མེད་པར་དེ་དག་
གི ་ ཆོ ས ་འདྲ་མི ན ་སྤྲུལ་པ་དང་། རྣམ་འགྱུར་གྱི ་ ཆོ ས ་

པར་བྱ་བ་མིན། དེ་བཞིན་ས་རྡོ་རི་བྲག་སོགས་ཀྱང་རང་ གཞན་བསྐྱེད་པ་སོགས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། མིག་དང་
ཉིད་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱད་པར་བྱ་བ་མིན་ནོ། །དེ་བས་རྣམ་

འགྱུར་གྱི་ཆོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་ཉིད་མྱོང་ནུས་པ་མིན་
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ལྡན་པ་གཅིག་ལ་སྐྱབས་བཅོལ་དགོས་ཏེ་དེ་ནི་བདག་
ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། འདམ་ཞིག་ཡོད་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པའི་ཚེ། རང་ཉིད་ཀྱིས་བུམ་པ་བཟོ་མི་ནུས་ཀྱང་གང་

སེ མ ས་ཅན་གྱི ་ རི ག ས་ནི ་ དུ་མ་སྟེ ། དུད་འགྲོ ་ དང་ལྷ་

དེས་དམིགས་པ་ཤོར་ཏེ་བུམ་པ་དང་ལྷ་ལྟ་བུར་འགྱུར་

ཡོད་དགོས་ཀྱི་དེ་མིན་བདག་ལ་དུ་མ་མེད་པས་དེ་དག་

ཟག་གཅི ག ་གི ་ རྒྱུད་ཀྱི ་ བདག་ཤེ ས ་རི ག ་གི ་ སྐྱེ ས ་བུ་

དང་ལྷ་མི ན ་སོ ག ས་དུ་མ་ཡོ ད ་པས་བདག་ཀྱང་དུ་མ་

བ་བཞིན་ནོ། །དེ་མིན་དེ་ནི་ས་རྡུལ་དུ་ལུས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ གཅིག་ཏུ་ཐལ་ལོ། །འདིར་གྲངས་ཅན་པས་ཤིང་དང་རྩ་
བཞིན་ནོ། །དེས་ན་བདག་ཡོད་པར་རྟོགས་པར་བྱའོ། །

སོགས་ལའང་བདག་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་འགའ་ཞིག་

སྡུག་བསྔལ། བཏང་སྙོ མ ས་གསུམ་གྱི ་ རང་བཞི ན ་དེ ་

ལ་ནི་ཆ་མ་འཚལ། འོན་ཀྱང་འདིར་བདག་ཁོ་ན་གསལ་

བཞི ་ པ། རྣམ་འགྱུར་གྱི ་ ཆོ ས ་ཏེ ་ བདེ ་ བ་དང་

དག་གསལ་ཞིང་མྱོང་བའི་མྱོང་མཁན་མེད་ཚེ་མི་རུང་
བས། དེ་ལྟར་མྱོང་མཁན་ནི་བདག་གོ །

ལྔ་པ། སྐྱེ་འགྲོ་ཡོངས་ནི་ཐར་པ་ལ་དགའ་བ་

གིས་གསུངས་མོད་བདེན་མིན་དཔྱད་པར་བྱ་སྟེ་ཁོ་བོ་
ཞིང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་འདོད་ཀྱི་དེ་མིན་བློ་ཞེས་

དང་། ངར་འཛིན་སོགས་ཀྱང་དེའི་རང་བཞིན་དུ་ངེད་
ཅག་ནང་པས་འདོད་པ་ལྟར་མིན་ཏེ། དེ་ཡང་། མ་ཧཱ་

ཅན་ཏེ། ནམ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ལས་ཐར་བའི་ པཎྜིཏ་བྷི་བྷེཀ་ནན་དཱས། དྲང་སོང་ཀ་པི་ལཱ་གཞིར་བཟུང་
ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱེད། དེ་བས་གཙོ་བོས་གང་ཞིག་

ན། བློ་དང་ངར་འཛིན། སེམས་སོགས་ངེད་ཅག་གིས་

བས་གཙོ་བོ་འབའ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་ཐར་པ་རྙེད་དུ་མེད་

བསྔལ་ལས་ཐར་པ་པོ་ཡང་མིན། འདམ་གྱི་ཕུང་པོ་ལྟར་

བས་གལ་ཏེ་ཐར་པའི་བདག་ཅེས་པ་མེད་ཚེ། གང་ཟག་

པའི་ཚེ། ངའོ་སྙམ་པའི་བློ་དེ་མེད་པས་སོ། །དེ་བས་སེམས་

སྤྲུལ་ཡང་ཡོད་ཚད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ལས་མི་སྲིད་ལ། དེ་ བསམ་པ་ལྟ་བུའི་བདེ་སྡུག་ལོངས་སྤྱོད་པ་པོ་མིན། སྡུག་
དེ། དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་

འདི་ཡང་སེམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཐར་པ་ཐོབ་

ཡོད་ཚད་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ། ཐར་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་ དང་བློ་རང་ལ་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་ནུས་སྟོབས་གང་
དྲང་སྲོང་དག་གིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཀའ་བསྩལ་བ་

ཡང་མེད་མོད། བློ་འམ་ཆེན་པོ་བརྒྱུད་ནས་གསལ་རིག་

པར་དུ་དགོས་པས། དེ་ལ་བདག་ཅེས་བྱའོ། །

པའི་ཆོས་ཤིག་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་བདག་ཅེས་

གང་ཟག་རེ ་ རེ ་ ལ་བདག་རེ ་ རེ ་ ཡོ ད ་པས་སོ ། །ཅི ་ སྟེ ་

ཡང་མིན། དེ་བས་འདི་ཁོ་ན་སྒྲ་དང་རྟོག་པའི་ཡུལ་ལས་

འཆི་བ་ན་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འཆི་བ་འབའ་ཞིག་

འོ་ན་གྲངས་ཅན་པས་ལྷ་དང་བདག་གཉིས་ཀྱི་

དག་སྙིང་པོ་གཏན་ནས་མེད་པར་སོང་བས་དེ་ནི་ངེས་ གི་འོད་བཀྱེས་ཏེ་ཡོན་ཏན་གསུམ་པོ་འཁྲུག་ཏུ་འཇུག་

གྲངས་ཅན་པས་བདག་ནི ་ བགྲང་དུ་མེ ད ་དེ ་ པ་དེའ།ོ །བདག་ནི་དུ་མ་མིན་ཞིང་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་

བདག་གཅི ག ་ཁོ ་ ནར་འགྱུར་ན་ནི ་ གང་ཟག་གཅི ག ་ འདས་པའོ། །
ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་བདག་ནི་དུ་མ་ཡོད་དོ། །དེ་བཞིན་

ཁྱད་པར་གང་ནས་འབྱེད་ཅེ་ན། གྲངས་ཅན་པ་ནི་ལྷ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

མེད་སྨྲ་བ་ཡིན་ཞེས་པའང་ནང་པ་ལྟར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་

དེ ་ བས་ངའོ་ བསམ་པ་ལྟ་བུའི ་ འཛི ན ་སྟངས་

འགོ ད ་པ་པོ འ་ི ལྷ་ཞི ག ་མི ་ འདོ ད ་མོ ད ་ཀྱི ་ ལྷ་ནི ་ འདོ ད ་

ཅན་གྱི་རྟོག་པ་དག་ནི་ལོངས་སྤྱོད་པོ་མིན་ཞིང་དེ་བས་

སྟེ། གཙོ་བོ་ཡོན་ཏན་འཁྲུག་པ་ལས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་

དེའ།ོ །བདེ་སྡུག་མྱོང་མཁན་ངའོ་བསམ་པའི་རྟོག་པ་དེ་

པར་མངོན་ཏེ་མཁས་དབང་ཁོང་གིས། སེར་སྐྱའི་ལྟ་བ་
འགོ་བཙུགས་པའི་ཐོག་མ་བློ་ལས་འགོ་ཚུགས་ཤིང་ཐ་
མ་གང་ཟག་གཅིག་གི་གཟུགས་པོ་ནས་མཇུག་བསྡུ། དེ་

དག་གི་རྒྱབ་ལྗོངས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་པ་པོའ ི་བདག་གི་རྣམ་
གཞག་ཅིག་བྱེད་པའི་ཕྱིར། སྟོང་ཆེན་གྱི་ཁམས་འདིར་
ཡང་རིགས་པ་དེ་ཉིད་རིགས་བསྒྲེ་དགོས་ཏེ། སྟོང་ཆེན་

གྱི་ཁམས་འདི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ཡིན་པས་དེ་ལ་ལོངས་
སྤྱོད་པ་པོ་དགོས་པས་སོ། །ཅི་སྟེ་དེ་དག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་

པ་པོ ་ བདག་ཆེ ན ་པོ ་ ཞི ག ་མེ ད ་ན་སྤྱི ་ ཆེ ན ་པོ ་ དེ ་ ཇི ་

ལྟར་འཐུས་སྒོ ་ ཚང་བ་ཆགས་ཏེ ་ མི ་ སྲི ད ་པའི ་ ཕྱི ར ་དེ ་
དགོས། དེ་བས་གང་ཟག་གི་གཟུགས་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་

པོ་པོའ་ི བདག་གི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་ལྟར་རིགས་པ་དེ་
ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་ཆེན་གྱི་ཁམས་ལའང་ཁ་སྤོ་ནས་རིགས་

བསྒྲེ་བ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པོའ་ི བདག་དེ་

ནི་ལྷ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་དང་། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འགོད་
པ་པོའ་ི ལྷ་ཞིག་ནི་མི་དགོས་ཏེ་གཙོ་བོ་དང་བདག་གི་

འབྲེལ་འདྲིས་ལས་དེ ་དག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར ་དེ ་འདྲའི་
ལྷ་ནི་མི་སྲིད་དོ། །ཞེས་གསུངས། འོན་ཀྱང་ངེད་ཅག་ལ་
གྲགས་པ་ལྟར་གྲངས་ཅན་པ་ལྷ་ཡོད་སྨྲ་བ་དང་ལྷ་མེད་

སྨྲ་བ་གཉིས་འགའ་ཞིག་གིས་གླེང་མོད་གྲུབ་མཐའ་དེ་

བདེ་སྡུག་སོགས་མྱོང་བའི་ཤེས་པ་ནི་བདག་གཅིག་པུ་

ནི་མ་ཡིན་པར་ཧ་གོ་བ་འདུག། ལྷག་ཏུ་འགའ་ཞིག་རྟོག་
པ་དག་ནི་སྒྲ་རང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་པས། དཔེར་

ན། ང་དང་ཁོ། བུམ་པ་དང་ཀ་བ་སོགས། དྲན་པའི་ཚེ་
སྐད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དྲན་དགོས་པ་ནི་ལོས་ཡིན། བོད་པས་

བོད་སྐད་དང་། དབྱིན་ཇིས་དབྱིན་སྐད་དུ་དྲན་དགོས་

མོ ད ་དེ ་ཉི ད ་སྒྲ་རང་ཡི ན ་མི ན ་ནི ་ ངེ ད ་ཅག་གི ་ དཔྱད་

དགོས་པར་འདུག་གོ །དཔེར་ན་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་ལ་ང་
ཞེས་དྲན་པ་ལྟ་བུ་རྟོག་པ་གང་སྐྱེས་རྣ་ཤེས་ཀྱིས་དེ་དག་

ལ་ཉན་དགོ ས ་པས་ཁྱེ ད ་ལ་རྟོ ག ་པ་སྐྱེ ་ བའི ་ ཚེ་ གཞན་
གྱི་སྐད་ཆ་གོ་མི་ཐུབ་ཅེས་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་རླབས་ཆེན་

མཐོང་ངོ་། །ལྷག་པར་དུ་ལྟ་གྲུབ་དེའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་
དག་གིས། ཕྱི་རོལ་གྱི་བུམ་པ་ནི་དྲན་མི་ནུས་ཤིང་བརྗོད་
མི་ནུས་ཏེ་བརྗོད་པ་ནི་སྒྲ་ལས་མ་འདས་ཤིང་དྲན་པ་ནི་

རྟོག་པ་ལས་མ་འདས་པས་སོ། །དེ་བས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་
པོ་དག་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་པའོ། །བསམ་དུ་མེད་པའོ། །ཞེས་

སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དག་ཀྱང་གླེང་ནས་འོང་བ་འདུག་
པས་དེ ་ དག་གི ས ་འཛི ན ་པ་གང་སྤང་མ་ཐུབ་པ་སྟོ ན ་

ཞིག་ཅེ་ན་ཁག་ཙམ་ཡོང་བ་འདུག ངེས་པར་དུ་དཔྱད་
དགོས་པར་སེམས། འོན་ཀྱང་དེ་དག་དེང་སང་གི་མཁས་

ལ་མཁས་པར་འགྱུར་བ་དག་གིས་ནི་དེ་འདྲའི་དབྱེ་བ་ པ་དག་གིས་གསུངས་མོད། གྲངས་ཅན་པ་རང་གིས་
མི་བྱེད་པར་འདུག
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རྩ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་མིན་ནི་ད་དུང་ཡང་དཔྱད་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

དགོས་སོ། །

བློའམ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་ཡོད། འདི་ཉིད་ལ་གྲངས་ཅན་

དེ་དག་ལས་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་འབྱུང་

ཞེས་པའང་ངེད་ཅག་གིས་བསམ་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཡིན་པར་

རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་དག་གི་འབྱུང་ཚུལ། ད་ནི་

ཚུལ་རོབ་ཙམ་གླེང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་འདིར་གོ་དགོས་

པ་དག་གིས་ཤེས་པར་མིང་མི་འདོགས་མོད། བེམ་པོ་
མི་སེམས་སོ། །རྒྱ་སྐད་མཁྱེན་མཁན་ཡོད་ན་འདི་ཉིད་

པ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་གསུམ་ཞེས་ཡོ ན ་ཏན་དང་ ཀྱི་མིང་གོ་བ་ཙམ་གྱིས་དོན་ལ་ངེས་པ་ཏོག་ཙམ་སླེབས་
ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་མི་བསམ་པར། ངེད་ཅག་གིས་བེམ་

ངེས་པས། འདི་ཉིད་ལ། བྷུ་དྷི་(BUDDHI) ཟེར། ཐོག་མར་

འདོད་པ་དེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན་ཆུ་ཞིག་

འདི་ཉིད་དང་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ཀྱི་བར་

གཟུགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་གླེ ང ་བའི ་ རྡུལ་ཕྲན་ལྟར་
ལ་མཚོ ན ་ན་གནས་ཀྱི ་ ཁྱད་པར་ལས་རྣམ་པའི ་ ཁྱད་
པར་འདྲ་མིན་ཡོང་སྟེ། གངས་དཀར་གྱི་སྟེང་ན་འཁྱག་
པའི་རྣམ་པ་དང་། བར་སྣང་ན་སྤྲིན་གྱི་སྟེང་ན་རླངས་

པའི་རང་བཞིན་དང་། ཚ་བའི་ས་ནས་གཤེར་བའི་རྣམ་

དྭངས་བའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་མངོན་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་དུས་
འབྲེལ་བ་ཁ་ཐུག་བྱེད་ཐུབ་མོད། དེ་ནས་ཡོན་ཏན་གཞན་
རྣམས་ཀྱི ་ འཕེ ལ ་རྒྱས་ཆེ ་ རུ་འགྲོ ་ བའི ་ ཚེ ་ འདི ་ཉི ད ་བྲི ་

བར་བཤད། འདི་ཉིད་ལས་ངར་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་འབྱུང་
བར་གླེང་བས། འདི་ལ་གསལ་ཁ་ཏོག་ཙམ་ཆགས་པའི་

པར་ཡོད་པ་ལྟར་རྡུལ་དང་མུན་པ། སྙིང་སྟོབས་ཀྱང་རྣམ་ ཕྱིར། ཡོ་ག་བ་ཚོས་སེམས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞི་པ་
པ་འདྲ་མིན་གྱི་སྒོ་ནས་གནས་པར་བྱེད། བློའམ་ཆེན་པོ་ ཞིག་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པས་འདི་ཉིད་གླེང་ན།
ཞེ ས ་པ་ནི ་ རྡུལ་དེ ་ དག་ལས་ཐོ ན ་པའི ་ ཐོ ག ་མའི ་ རྣམ་

སེམས་ཀྱི་འཁོ ར ་ལོ ་ རྩིབས་བཞི་ནི།

མཱ་

པ་དེ་ཡིན། འདི་ཉིད་དྭངས་བའི་ཡོན་ཏན་ལས་གྲུབ་

ནཱ། ཅིཏྟ། བྷུདྡྷི། དང་ཨ་ཧམ་ཀར་ཡང་ན་ངར་འཛིན་ཞེས་

པར་བཞེད། འདི་ཡི་བྱེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ན་དབྱེ་

སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་པ་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་

ཅི ང ་རྗེ ས ་ཀྱི ་ རྣམ་འགྱུར་གྱི ་ ཆོ ས ་མཐའ་དག་ལ་ཡོ ད ་
འབྱེད་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ལ་མིང་གཞན་ཞིག་གིས་བསམ་

བརྗོད་པས་ཀྱང་ཆོག་པ་ཉིད་ཡིན། འདི་ཉིད་ནང་གི་

ཞིང་། འདི་ཉིད་ཤེས་པའི་དགོས་པ་ནི་འཁོར་ལོའ་ི ལྟེ་བ་

ན། དེང་སང་ཀླད་པ་སྤྱང་པོ་འདུག་ཟེར་བའི་ཀླད་པ་ ན་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཡོད་པས་
དང་། ཡང་ན་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་སུ་གྲགས་

དེ་དང་མཇལ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཡིན། དེས་ན་ལྟེ་བ་ན་བདག་

མིན་གྱིས་ཐག་གཅོད་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཚོར་བ་

ཡོད་དེ་དཔེར་ན་རྩིབས་བཞི་པོ་གཅིག་སྟེང་ལ་སླེབས་

པའི་རིག་པ་དེར་གོ་ཆོག ངེད་ཅག་གིས་ཡིན་ཡིན་མིན་
ལ་བཟང་ངན་འབྱེད་པ། ཚོར་བ། དེ་བཞིན་དཔྱད་པ་

ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་པ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་
དུས་གཅིག་འོག་ན་ལུས། གཅིག་གཡས་སུ་ཕྱོགས་དུས་

བྱེ ད ་པ་སོ ག ས་ཐམས་ཅད་ཀྱི ་ རྩ་བའི ་ འགྲམ་ལྟ་བུར་ གཅིག་གཡོན་ན་ལུས་སྲིད་མོད། ལྟེ་བའི་བདག་ལ་དེ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

འདྲའི་ཁྱད་པར་མེད་དོ། །

ངེད་ཅག་གིས་ཤེས་པ་ད་ལྟ་བ་ལ་བཞག་ན་རྣམ་རྟོག་མི་

གི ས ་དབང་པོ ་ རྣམ་པར་ཤེ ས ་པར་གྲགས་པའི ་ དབང་

ཚུལ་གསར་པ་ལེ ན ་དགོ ས ་པས་རྙི ང ་པ་འཆར་བའི ་

དེ་ལས་ཐོག་མའི་མཱ་ནཱ་ཞེས་པ་ནི། ངེད་ཅག་

ཤེས་ལྟ་བུར་གོ་ཆོག འདི་ཉིད་ཀྱིས་ཕྱི་ཡི་ཡུལ་དང་ཁ་

ཐུག་འབྲེལ་བ་བྱས་ནས་གཟུགས་སྒྲ་དྲི་རོ་སོགས་གང་

འཆར་ཟེར་བ་ལྟར་དབང་ཤེས་དང་འབྲེལ་ན། གནས་
སྐབས་མེད་པ་ཡིན།

གསུམ་པ། བྷུདྡྷི་ཞེས་པ་དེ་ཏོག་ཙམ་བཞག ངར་

དང་གང་ལ་དམི ག ས་པ་དེ ་ཉི ད ་ཀྱི ་ གནས་ཚུལ་ནང་ འཛིན་ནི་ནམ་རྒྱུན་གྱི་ང་དང་ངར་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་
སེམས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བསྐྱེལ་བར་བྱེད། དེ་བས་འདི་ཉིད་ནི་
ཕྱི་དང་ནང་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་ལྟ་བུ་ཡིན། འོན་ཀྱང་

ཡིན་པས་འགྲེལ་བརྗོད་དེ་ཙ་མ་མི་དགོས་མོད། འདི་
ཉིད་ནི་གོང་གི་གཉིས་ལས་འབྱུང་བའི་སེམས་སམ་རྣམ་

ནང་སེམས་ལས་ཆེས་རྟིང་མཐར་ལུས་པའི་བདག་ཤེས་ རྟོག་དག་ལ་ཚོན་འབྱུག་མཁན་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན། དཔེར་
རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཡོད་པས། ནང་སེམས་ཟེར་ཡང་

ན་སེ མ ས་སུ་འདྲེ ་ ཡི ་ སྐོ ར ་འཆར་བའི ་ ཚེ ། འཇི ག ས་

ཅིཏྟ་ནི་མཱ་ནཱ་ཡིས་གནས་ལུགས་གང་དང་གང་

བ་དང་། གཞན་ལ་སྐྱོ་བ་སོགས་ཚོན་འདྲ་མིན་འབྱུག་

ཤེས་པ་ལ་མི་གོ

སྣང་གི ་ ཚོ ར ་བ་འདྲ་ཡོ ང ་བ་དང་། གཞན་ལ་དགའ་

བསྐྱེལ་བ་དེ་དག་གསོག་འཇོག་བྱེད་ས་དེ་ཡིན། ཕྱོགས་ མཁན་ནི་ངར་འཛིན་འདི་ཉིད་ཡིན།
གཞན་ནས་བསམ་ན་འདི ་ཉི ད ་ངེ ད ་ཅག་གི ས ་ཀུན་

བཞི ་ པ་བྷུདྡྷི ་ ནི ་ སེ མ ས་ཀྱི ་ གནས་བབས་ལས་

གཞི་ཞེས་པ་དེ་དང་འདྲ་མཚུངས་སུ་མཆིས། འོན་ཀྱང་ མཐོ་ཤོས་ལྟ་བུར་ཡོད། འདི་ཉིད་ཡོན་ཏན་གྱི་སྒོ་མོ་ལྟ་

འདི་ཉིད་ཀྱི་གསོག་འཇོག་བྱེད་པའི་གནས་ཚུལ་རིགས་ བུར་ཡོད་པས། བྷུདྷ་ཞེས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་ཚིག་
གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། གཅིག་ནི་སྒྲ་ལྟ་བུ་དང་གཅིག་ནི་

ཀྱང་འདི་ཉིད་ལས་འབྱུང་། འདི་ཉིད་ལ་ཐག་གཅོད་པ་

ཕྱིན་པ་སླར་དྲན་པའི་ཚེ། ཁྲོམ་གྱི་བཟོ་ལྟ་སེམས་ལ་ཤར་

ན་ཡོད་ཚད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་ཡོད་པས། འཇིག་རྟེན་འདིའི་

གཟུགས་ལྟ་བུའོ། །དཔེར་ན། མདང་དགོང་ཁྱེད་ཁྲོམ་ལ་

དང་། དཔྱོད་པ་དང་། དབྱེ་འབྱེད་བྱེད་པ་སོགས་མདོར་

འདུག་པ་ནི་གཅིག་དང་། ནམ་རྒྱུན་བཟོ་ལྟ་འཆར་རྒྱུ་ ཐོག་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་སློབ་སྦྱོང་ཞེས་རིན་ཐང་ཅན་དུ་བརྩི་
མེད་པར་ང་དང་ང་སོགས་སྐད་ཀྱི་སྒོ་ནས་དྲན་འདུག་ བ་དེ་ཡི་འབྱུང་གནས་ལྟ་བུར་ཡོད་པས། འདི་ཉིད་ལ་
པ་ནི་གཅིག་གོ །འདིས་བསགས་པའི་གནས་ཚུལ་དག་

མཐོ་ཤོས་སུ་བཞག་པ་ཡིན། དེ་བས་དང་ཐོག་ངེད་ཅག་

ཉིད་ཀྱི་འབྲེལ་ཐག་རིང་དུ་སོང་ན་འདི་ཡི་གནས་ཚུལ་

དེའི་ཕྱིར་ངེད་ཅག་གིས་དམིགས་བུ་ཡང་བྷུདྡྷི་འདི་ཉིད་

ག་དུས་སླར་འཆར་རམ་སྙམ་ན། དབང་ཤེས་དང་འདི་ བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་མཇལ་དུ་འགྲོ་དགོས་པས་
དག་འཆར་བར་བྱེད་ལ། དེ་མིན་མི་འཆར་ཏེ། མདོར་ན་
158

ཡིན་དགོས། ངེད་ཅག་ལ་བཀོད་འདོམས་འདི་ཡིས་མ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

བྱས་ན། ཅིཏྟའི་ནང་བསགས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་

དང་ཆགས་སྡང་སོགས་ཇེ་ཞན་དུ་འགྱུར་བས་སེམས་ཀྱི་

དགོས་པས་ཐར་པ་ཐོབ་མི་སྲིད། མདོར་ན་ངེད་ཅག་གི་

མཇུག་རྫོགས་ལ་ཁད་པའི་ཚེ་བྷུདྡྷི་ཆེས་དྭངས་གཙང་དུ་

དང་གོམས་གཤིས་རྙིང་པ་ཚོས་བཀོད་འདོམས་འོག་འགྲོ་

ཐར་པ་རགས་ཙམ་ཐོབ་པའོ། །དེ་ནས་མཐར་མ་རིག་པའི་

བྷུ་དྡྷི་ནི་ངར་འཛིན་གྱིས་ཚོན་བྱུག་པའི་རྟོག་རིས་འདྲ་ འགྱུར་བས་དེ ས ་འཁྲུལ་བའི ་ གནས་ལུགས་ཡོ ད ་ཚད་
མིན་གྱིས་སྦག་པའི་ཚེ་དེས་ནི་ཐར་པའི་ཕྱོགས་ལ་འཁྲིད་

མི་སྲིད་པས་ཐོག་མར་ཡོ་ག་བ་ཚོས། སྦག་གཙོག་འདི་
ཉིད་སེལ་བར་བྱ་དགོས།

ཀྱང་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་བདག་གི་ཕྱོགས་ལ་
ཉམས་ལེན་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་བསྒྱུར་བ་ནི་ཐར་པ་ཐ་མའོ། །

འདི ་ དག་ལ་ལྟོ ས ་ཏེ ་ བྷུདྡྷི ་ ཞེ ས ་པ་དང་བློ འ མ་

བྱས་ཙང་སྒོམ་གྱི་ཉམས་ལེན་རགས་པའི་རིགས་

ཆེན་པོ་དེའི་སྐོར་རགས་ཙམ་མཁྱེན་པར་འགྱུར་བས་

བྱེད་ལྟ་བུར་སྤྱད་དགོས། ད་དུང་ཉམས་ལེན་ཕྲ་རུ་འགྲོ་

དོ ན ་ཡང་རྟོ ག ས་པར་འགྱུར་ཏེ ། འཁོ ར ་དང་ཐར་པ་

ལ་བྷུདྡྷི་ནི་ཡག་སྡུག་དང་དགེ་སྡིག་གི་དབྱེ་བ་འབྱེད་ འདི་ཉིད་མེ་ལོང་དང་ཆ་མཚུངས་པར་འགྲེལ་བ་དེའི་
བའི་ཚེ། ཡག་དང་སྡུག་བསམ་པའི་རྣམ་རྟོག་གི་དབྱེ་བ་
ཙམ་ཡང་བྷུདྡྷི་ལས་འབྱུང་བ་ཤེས་དགོས། དེ་བས་ཡོན་

ཏན་གསུམ་གྱི ་ ཐོ ག ་མའི ་ འབྲས་བུ་ལྟ་བུའི ་ བྷུདྡྷི ་ དང་

བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུའི་ཁྱད་ཤེས་པར་བྱས་ནས་
བདག་ཤེ ས ་རི ག ་གི ་ དགྱེ ས ་ཞལ་མཇལ་དུ་འགྲོ ་ བ་ནི ་
ཉམས་ལེན་ཕྲ་མོའ་ི རིགས་ཡིན། དེ་བས་ཐོག་མར་ཅིཏྟ་

དང་ངར་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག་ལས་བྷུདྡྷི་བསྒྲལ་བར་
བྱ་དགོས། དེ་ལས་གྲོལ་ཏེ་ཐར་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཐོབ་

གཉིས་ཆ་ཡང་འདིས་འཁྲུལ་བ་ཤེས་མ་ཤེས་ལ་རག་ལུས་

པས་སོ། །མདོར་ན། བྷུདྡྷི་ལས་ངར་འཛིན་འབྱུང་ཞིང་དེ་
ལས་རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཤས་ཆེ་བར་

འགྱུར་བ་དེའི་འབྲས་བུར་རྣམ་འགྱུར་གྱི་ཆོས་ཀྱང་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རོ། །དྭངས་བ་དང་དགེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལས་
དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ལས་དེ་ཙམ་
ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔ། ནུས་པའམ་གཡོ་བའི་ཡོན་ཏན་གྱི་

པར་འགྱུར་ཏེ། ངར་འཛིན་དང་ཅིཏྟ་གཉིས་པོ་མཉམ་ གཉིས་ཀའི་གྲོགས་ལྟ་བུར་ཡོད་དོ། །
དུ་འབྲེལ་བའི་དུས་ཡུན་ཉམས་ལེན་གྱི་སྒོ་ནས་ཉུང་དུ་
ཕྱིན་པའི་ཚེ་ཁྱོད་ནི་འདས་པའི་བཀོད་འདོམས་ཀྱི་འོག་

གོ་བདེར་བརྗོད་ན། ཐོག་མར་ཁྱེད་ཀྱི་རི་བྲག་

ལྟ་བུ་གང་ཞིག་མཐོང་རུང་། མིག་སོགས་དབང་པོ་བཅུ་

ཏུ་ཚུད་མི ་ དགོ ས ་པས་ཁྱོ ད ་ཀྱི ་ བྱ་བ་འདས་པའི ་ ཕྱི ར ་ གཅི ག ་གམ་མཱ་ནཱ་ཡི ས ་ནང་ལ་བསྐྱེ ལ ་འདྲེ ན ་བྱེ ད ་དེ ་
དུ་བརྩམས་མི་དགོས་པ་ནི་བྱ་བ་ལ་ཐར་པའོ། །བྷུ་དྡྷི་ ཅིཏྟ་ལ་གཏང་ངེས། ཅིཏྟ་ལ་དེ་སླེབས་པའི་ཚེ་སྔར་ཉར་

ཇེ་གཙང་ནས་ཇེ་གཙང་ལ་ཕྱིན་པའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་དབང་ བའི་གནས་ཚུལ་གཞན་དང་བསྡུར་ནས་ངར་འཛིན་གྱི་
ཤེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གཏོང་ལེན་བྱེད་པ་དག་ལ་དགའ་སྐྱོ་

ཆགས་སྡང་སོགས་ཀྱི་ཚོན་གྱིས་བྱུགས་ངེས། དེ་ནས་

159

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བྷུདྡཱིས་ཚོར་ངེས་མོད་དེས་སྤོང་ལེན་སོགས་གང་ཡང་ གོ་ཐབས་མེད། དབུགས་ནི་འདི་ཡི་ཡན་ལག་གཅིག་
བྱེད་མི་ཐུབ་མོད་བདག་གི་འོད་ཀྱིས་གྲོགས་ཐོབ་པའི་

ཚེ་དེ་ནས་སྤང་བླང་སོགས་བྱ་ངེས་སོ། །དེ་བས་ཡོད་

ཙམ་ལས་མིན། འདི་ཉིད་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཡོ་

འགུལ་གྱི་ནུས་ཤུགས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་བྲམ་ཟེ་

ཚད་ཀྱང་མཐར་བདག་གི ་ བཀོ ད ་འདོ མ ས་འོག ་འགྲོ ་ བྷི་བྷེཀ་ནན་དཱས། པྲ་ཎ་ནི་གཡོ་འགུལ་ལ་གོ་ནའང་ཆོག
དགོས། དེ་ལས་ནང་བློ་ཡི་དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཕྱི་ལས་ཀྱི་

འདི འི ་ ཐོ ག ་མའི ་ རྣམ་པ་ནི ་ དབུགས་འབྱུང་རྔུབས་ཀྱི ་

ལས། ནང་བློ་ཡི་དབང་པོ་ལྔ་ནི་མཱ་ནཱ་ཞེས་གོང་དུ་བརྗོད་

གིས་འདི་ལ་མི་དབང་བས། གྲངས་ཅན་པའི་ཉམས་ལེན་

དབང་པོ་ལྔ། དེ་བཞིན་ཡིད་ཅེས་ངེད་ཅག་ལ་གྲགས་པ་

གཡོ་འགུལ་དེ་ཡིན། རླུང་ལ་འདིས་དབང་བ་ལས་རླུང་

པ་དེ་དག་གོ །དེ་ནས་ཡིད་ཅེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི་ གྱི་རིམ་པ་གལ་ཆེན་ཏེ། པྲ་ཎ་ཡ་མ་ནི་གཡོ་འགུལ་འདི་
ཅིཏྟ་ཞེས་བརྗོད་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན། ནང་གི་དབང་པོ་

ལ་དབང་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན། ཡང་ན་དབུགས་ཀྱི་

ཆེ་བའི། (Prana པྲ་ཎ།) ཞེས་པ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །

ཞེས་བརྗོད་ཆོག གྲངས་ཅན་པ་རྣལ་འབྱོར་བ་ཚོས་འདི་

དག་ལ་ཅིཏྟས་བཀོད་འདོམས་བྱས་པ་ལས་གནད་དོན་

རྒྱུད་རིམ་འདི་ལ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཐབས་ཤིག་ཀྱང་ཡིན་

འདི་ཉིད ་ངེ ད ་ཅག་བོ ད ་ཀྱི ་ ཕྱོ ག ས་སུ་རྩ་རླུང་ ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་པ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བའི་དཀའ་གནད་ཆེ་

ཐིག་ལེ་ཞེས་པའི་རླུང་དེ་ཡིན་པས་ད་ལྟའི་བསམ་ཚོད་ ཤོས་ཀྱི་གྲས་ཤིག་ཡིན་པས་འདི་ཉིད་ཏོག་ཙམ་རྒྱས་པར་
ཀྱི་རླུང་དེ་གཏན་ནས་མིན་པ་ཤེས་དགོས། བོད་དུ་རླུང་

གླེང་ན། དེ་ཡང་རིམ་པ་བརྒྱད་པོ་ནི། ཡཱ་མཱ། ནི་ཡཱ་མ། ཨ་

པ་ལ་དབྱེ་བའི་དབྱེ་བ་ལྔ་ཡང་བོད་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་

མཱ་དཱི། ཞེས་པ་དག་ཡིན་ལ། དང་པོ་ནི་སྡོམ་ཁྲིམས་ལྟ་

ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སྟེ་བཞག་ཡོད་པས་པྲ་ཎ་ཞེས་

ཡིན། འདིར་མི་འདྲ་བ་ནི། ཅིཏྟ་ཞེས་པ་དེས་སེམས་

ཅན་ཀུན་གྱི ་ ལུས་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེ ད ་པའི ་ པྲ་ཎ་ཞེ ས ་

པ་དེ་སྐྲུན་པར་བྱེད། འདི་ཉིད་ཕལ་ཆེ་བས་དབུགས་

སམ་ཡང་ན་རླུང་ལྟ་བུ་ལ་འགྲེ ལ ་མོ ད ་དེ ་ མི ་ འཐད་

ས་ན། པྲ་ཎ་ཡ་མ། པྲ་ཏྱ་ཧཱ་ར། དཱ་ར་ན། དྱ་ནཱ། དང་སཱ་
བུ་སྟེ། སྤང་བྱ་སྤོང་བའི་རིམ་པ་ཞིག་ཡིན། གཉིས་པ་ནི་

བསླབ་བྱ་ལ་སློབ་པའི་རིམ་པ་ཞིག་དང་། ཨ་སཱ་ནཱ་ཞེས་
འདུག་སྟངས་ལ་གོ་བས་སྒོམ་ཉམས་ལེན་གྱིས་ཚེ་འདུག་

སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ཡིན་ལ། དེ་ནས་པྲ་ཎ་ཡ་མ་དང་། འདིའི་

ཅེས་གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་ཚད་ལྡན་དག་གིས་ འོག་མན་ཆད་སྒོམ་གྱི་རིམ་པ་སྟེ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་
གསུངས། བོད་དུ་རླུང་ཞེས་པའང་དོན་དུ་འགུལ་ཤུགས་
ལྟ་བུ་ལ་གོ་བ་མིན་ན་ད་ལྟའི་རླུང་རགས་པ་དེ་ལ་ནི་
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མཚུངས་པ་ཡིན་པས་མཐར་སཱ་མཱ་དཱི་ཞེས་བྱ་བ་སྒོམ་གྱི་
མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །

པྲ་ཎ་ཡཱ་མ་ཟེར་བ་གཡོ་འགུལ་ལ་དབང་བསྒྱུར་

བྱེ ད ་ཐབས་ཤི ག ་ལས་རླུང་གཅི ག ་པུ་དང་འབྲེ ལ ་བ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ནས་ཡོད་པ་ཤེས་ངེས། དེ་ནས་མཐར་སྟོང་ཆེན་གྱི་ཁམས་

ཡོད་ཚད་ཁྱོད་དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་དེ་མཆིས། དེ་བས་

གཏན་ནས་མིན། ལུས་པོའ་ི ནང་གི་པྲ་ཎ་གལ་ཆེ་ཤོས་ ཁྱོད་ཀྱང་ཟུར་གཅིག གངས་དཀར་ཡང་ཟུར་གཅིག
དེ ་གློ་བའི་གཡོ་ འགུལ་དེ ་ ཡི ན ། གལ་ཏེ ་ གཡོ ་ འགུལ་
དེ་མཚམས་འཇོག་ན་ལུས་པོས་ལས་ཀ་བྱེད་མཚམས་

ཡིན་རྒྱུ་གོང་བུ་གཅིག་ཏུ་གླེང་དགོས་དོན་དེ་ཡིན་ལ། པྲ་
ན་ལ་དབང་ཐོབ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་པྲ་ཎ་དེ་མི་གཞན་དང་། དེ་

འཇོག་ངེས། ལུས་པོའ་ི ནང་གི་ཧ་ལམ་གཡོ་འགུལ་ཕལ་ བཞིན་ཉི་ཟླའི་བར་ན་བཏང་ནུས། དེ་ལས་སླ་པོར་མི་
ཆེ་བ་ལ་མཚམས་འཇོག་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་འཆར་

འབྱུང་ཡང་ཐོག་མར་རྣ་བ་འགུལ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་དཀའ་

ཆེ། དེ་བས་གཡོ་འགུལ་འདིས་དབུགས་བསྐྲུན་པ་ལས་

ངེད་ཅག་གི་སྒལ་ཚིགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཉིས་ན་

ངེས། གཡོ་འགུལ་འདི་དབུགས་དང་འབྲེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ ངལ་ཡོད་པ་ལྟར་ཤེས་མཛོད།
རླུང་གིས་ཚུར་བསྐྲུན་པ་མིན། དེ་བས་འདི་ལ་དབང་ཐོབ་

རྩ་གཉིས་ཡོད། པིངྒལ་དང་ཨི་དྷ། དབུས་ན་སུ་སུ་མ་

དབང་ཐོབ་པ་དེ་གཙོ་བོར་དམིགས་པ་བཟུང་བའི་དོན་

དེའི་རྟིང་མཐར། གཏུམ་མོ་མེ་ཡི་ཉལ་ས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་

ན་ལུས་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པས་པྲ་ཎ་ཡཱ་མཱི་སྐབས། འདི་ལ་

ཞེས་བྱ་བ་སྟེ་ཡུར་བ་སྟོང་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད། ཡུར་བ་

དེ་ཡིན། དེ་བས་རྣལ་འབྱོར་བ་ཚོས་ཕུ་བཏབ་པ་ལས་ ཉིད་ཡོད། བྲམ་ཟེ་དག་གིས་འདི་ཉིད་ཟུར་གསུམ་མ་

ནད་དྲག་སྐྱེད་འབྱུང་བ་དང་། དམིགས་པ་བྱེད་པ་ཙམ་ ཅན་དུ་འགྲེལ། གནས་དེར་གཏུམ་མོའ་ི ནུས་ཤུགས་ཏེ་པྲ་
གྱིས་དོན་གྲུབ་པ་སོགས་ཡོད་ཚད་ཀྱང་འདི་དང་འབྲེལ་

ཎའི་ནང་ནས་ལུས་པོའ་ི ནང་གི་ཆེ་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་ལྟ་བུ་

ཀྱི་ལུས་པོའ ི་བར་ན་བར་སྟོང་གཏན་ནས་མེད། དཔེར་ན་

དབུས་ཀྱི་ཡུར་བ་སྟོང་པ་དེ་བརྒྱུད་དེ་ཡར་འཛེག་ཐབས་

བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐོད་ཀྱི་གངས་དཀར་དང་ཁྱོད་ དེ་ཡོད། གཏུམ་མོའ་ི ནུས་ཤུགས་དེ་ཆེར་རྒྱས་པའི་ཚེ་ན་

པྲ་ཎ་ཡ་མ་ལ་དབང་མ་ཐོབ་ཀྱང་ངེད་ཅག་འགའ་ཞིག་ བྱེད་ཅིང་། འདིས་ལྟེ་བ་ནས་སྙིང་ག། དེ་ནས་མགྲིན་པ་
གིས་ཨ་མཆོག་འགུལ་ནུས་ལ་གཞན་གྱིས་མི་ནུས་པའི་ བརྒྱུད་དེ་སྤྱི་གཙུག་གི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱས་པར་བྱེད། དང་
ཁྱད་ཡོད། འོན་ཀྱང་འབད་ན་ངེད་ཅག་གིས་ཀྱང་རྣ་བ་

ཐོ ག ་ལྟེ ་ བར་ནུས་ཤུགས་འདི ་ སླེ བ ས་པའི ་ ཚེ ་ ཁྱོ ད ་ཀྱི ་

འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་བཞིན། རྐང་པ་དང་ས་གཞི་གཉིས་

ནས་ཇི་ཙམ་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་སྣང་བ་ལའང་

འགུལ་ཐུབ་ངེས། དེ་བཞིན་མགོ་དང་རྐང་བའི་བར་ན་ མཐོང་སྣང་དང་ཐོས་སྣང་ལ་འགྱུར་བ་ཐེབས་ངེས། དེ་
མཐུད་དེ་དེད་ན། གངས་དཀར་དང་ཁྱོད་ཀྱང་འབྲེལ་

འགྱུར་བ་ཐེབས་ངེས། མཐར་སྤྱི་གཙུག་ན་སླེབས་དུས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གང་ཟག་དེས་ལུས་སེམས་ལ་ཆགས་པ་ཆད་དེ་གྲོལ་བ་

ཅན་གྱི་རིགས་གཉིས་ལས་གསང་གནས་ན་གནས་པའི་

དེས་ན་དབུགས་ལ་བསླབ་དགོ ས ་པའི་རྒྱུ་

དེ་གྱེན་ལ་དྲང་དགོས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཡོ་གཱར་ཐིག་

ཐོབ་ངེས།

མཚན་ནི། དེ་ཡང་བྷི་བྷེཀ་ནན་དཱས། དེང་རབས་ཀྱི་
ཚན་རིག་དང་མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་འགྲེལ་ཐབས་བྱེད་

ཐིག་ལེ་མེ་ཡི་ནུས་སྟོབས་ཅན་ནམ་ཚ་བའི་རང་བཞིན་

ལེ ་ ཕྱི ར ་འབྱི ན ་པ་དགག་བྱ་ཤི ན ་ཏུ་ཆེ ་ བར་བརྩི ་ བར་
བྱེད། དཔེར་ན་ཞབས་རྡོལ་བའི་སྣོད་དུ་ཆུ་བླུགས་ན་

ན། གློ ག ་དང་འཛམ་གླི ང ་ནང་ཡོ ད ་པའི ་ ནུས་ཤུགས་ མི་ཕན་པའི་ཕྱིར་སྨད་གསང་གནས་ཕྱོགས་ནས་འཛག་
གཞན་གྱི་བར་ཁྱད་ཅི་ཞིག་ཡོད། དཔེར་ན། ཅོག་ཙེ་འདི་

པ་གཅོད་པའི་དོན་དུ་དཀའ་བ་འབད་མེད་བྱེད་དགོས་

ཚད་ཀྱི་གཡོ་འགུལ་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་བྱེད་ན་དེ་གློག་གི་

གཏུམ་མོ འ་ི ནུས་ཤུགས་ཞེ ས ་བྱ་བ་དེ ་ གྱེ ན ་དུ་

ལ་མཚོན་ན། གལ་ཏེ་ཅོག་ཙེ་འདི་ཡི་གྲུབ་རྫས་ཕྲ་བ་ཡོད་

པའང་དེའི་ཕྱིར་ཡིན།

ནུས་ཤུགས་གཅིག་ཆགས་ངེས། ནམ་རྒྱུན་རྡུལ་ཕྲ་བ་ཡོད་

དྲང་བ་ནི་བདག་གི་ངོ་བོ་མཐོང་བའམ་ཡེ་ཤེས་མཐར་

ཏུ་མི་བྱེད། གློག་གི་ནུས་ཤུགས་ཞེས་པ་དུས་གཅིག་ལ་

རྐྱང་གཉིས་ཀྱི་ནང་གི་པྲ་ཎ་(བོད་དུ་རླུང་དུ་གྲགས)དག་གཙང་

ཚད་གཡོ་འགུལ་བྱེད་མོད་དུས་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་

ཕྱོགས་མཚུངས་པར་གཡོ་འགུལ་བྱེད་པ་ལས་འབྱུང་། དེ་

བས་དབུགས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་གློ་བ་ལ་རྐྱེན་ཕྲད་དེ་ལུས་
ཀྱི་པྲ་ཎ་ཕྲ་མོ་ཡོད་ཀྱི་གཡོ་འགུལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བྱེད་

འཇུག་དུས་ངེད་ཅག་གི་ལུས་པོ་འདི་གློག་གི་གཏེར་ཆེན་

ཞིག་ཆགས་ངེས། དེ་ཉིད་ཡོ་གཱི་ཞིག་ལ་དགོས་པ་ཆེ་ཤས
ོ ་

དེ་ཡིན། དེ་བས་པྲ་ཎ་ཡཱ་མཱས་དམིགས་ཡུལ་ནི། མུ་ལ་

དྷ་ར་སྟེ་གསང་གནས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ན་གཏུམ་མོ་མེ་ཡི་

ཉལ་སར་ཡོད་པའི་ནུས་ཤུགས་དེའི་གཡོ་འགུལ་ཡོད་

ཐུག་པའི་གྲས་ཤིག་ཡིན། བོད་སྐད་དུ་གྲགས་པའི་རྩ་རོ་
མ་བྱས་ནས་དབུ་མར་འཛུད་དགོ ས་པས། སྣ་གཡས་

གཡོན་གཉིས་ནས་དབུགས་དྲང་སྟེ་གྲོད་ཁོག་དུ་བཀག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན། (ཉམས་ལེན་དེར་ཀུམ་བྷ་ཀ་ཞེས་ཟེར། ངེད་ཅག་
གིས་བུམ་པ་ཅན་དུ་འབོད།)དེ ་ ནས་འོག ་རླུང་གི ས ་དེ ་ ཡར་དྲང་

བའི་ཚེ་དབུ་མར་ཚུད་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་སྣང་བ་འདྲ་

མིན་མང་པོ་འཆར་ངེས་པས་གཟབ་དགོས། དེའི་ཚེ་ད་

ལྟའི་འཆར་སྣང་ཡོད་ཚད་ལས་འདས་པའི་སྣང་བ་ཞིག་
འཆར་ཡོ ང ་བས་འགའ་ཞི ག ་གི ས ་བཟོ ད ་མ་ཐུབ་པར་

ཚད་གྱེན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་དྲང་སྟེ་མཐར་སྤྱི་གཙུག་ལ་སླེབ་ སྨྱོ ན ་པ་ཡང་ཆགས་པའི ་ ཕྱི ར ་ན་གཏུམ་མོ འ་ི སྐོ ར ་དེ ་
པར་བྱེད་པ་ནི་དེ ་ཡི་དམིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་པ་དེ ་
ཡིན། དེས་ན་ཐིག་ལེ་ལ་བསིལ་བའི་རིགས་དང་དྲོད་
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སྦེད་པར་བྱེད་ཅིང་སློབ་དཔོན་གཅིག་གི་མདུན་ནས་
མ་གཏོགས་ཞུ་ཆོག་པའི་གནང་བ་མི་སྟེར།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

འོ་ན་ཡོ་གཱ་དང་གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་བ་དབར་ ཡོ་ག་ནི་དེ་ལས་ཀྱང་ཚད་མཐོ་བའི་གནས་སུ་བཀུར་

འབྲེ ལ ་བ་ཅི ་ ཞི ག ་ཡོ ད ་ཅེ ་ ན། དེ ་ ཡང་བྷ་གཱ་ཝད་གྷི ་

བར་བྱེད། དྲང་སྲོང་ཆུར་ལྷུང་གིས་མདོ་དེ་མཛད་པ་ལས་

ཅན་འདི་ཡི་ལེའུ་གཉིས་པའི་བརྗོད་དོན་ཡང་འདི་ཉིད་

ཡོད་མོད་ཁོ་བོའ་ི བློ་ལ་བབས་པ་ནི་གོང་དུ་ཞུས་ཟིན།

ཏ། (BHAGAVAT

GITA)

ཧི ན ་དྷུའི ་ བསྟན་བཅོ ས ་གྲགས་

ཡིན་པས་དེ་ཡང་ཅུང་ཙམ་གླེང་ན། གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་

ལྷ་བཅས་ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་གཉིས་སུ་གྱེས་ཞེས་གྲགས་པའང་
ཚད་ལྡན་གྱི ས ་ཡོ ་ གའི ་ཉམས་ལེ ན ་ལ་བརྟེ ན ་

བ་དང་ཡོ་ག་གཉིས་བྱ་གཅིག་གི་འདབ་གཤོག་གཉིས་ ནས་ལུས་པོའ་ི ནང་གི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་

ལྟ་བུ་སྟེ་འདབ་གཤོག་ཟུང་ལྡན་གྱི་བྱ་གཅིག་པུ་མཁའ་ རྒྱས་སུ་འཇུག་པར་བྱེ ད ་ཐུབ་ལ་ཡོ ན ་ཏན་དེ ས ་ལུས་
ལ་འཕུར་ཐུབ་པ་བཞི ན ་གྲངས་ཅན་པའི ་ ལྟ་བ་དང་ སེམས་གཉིས་ཀའང་བདེ་ཐང་དུ་འཇོག་པར་བྱེད་ཅིང་
ལྡན་ཞིང་དེ་ཉིད་སྤྱོད་པའི་སྣ་འདྲེན་དུ་འཁྱེར་ཐུབ་པ་

བདག་དང་གཙོ་བོའ ི་རྣམ་འགྱུར་གྱི་དབར་ཐག་ཤེས་པའི་

དང་ལྡན་པ་དང་སྤྱོད་པ་ལ་ལྟ་བས་སྣ་འདྲེན་མི་བྱེད་པ་

རགས་པའི་ལུས་པོའ་ི འགུལ་བསྐྱོད་ནས་མགོ་བཙུགས་

ཁོ་ན་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་ཐུབ་ལ། དེ་མིན། ལྟ་བ་ཁོ་ན་

ཤེས་རབ་ཀྱང་དྭངས་སུ་འཇུག བྱས་ཙང་ཐོག་མར་ཆེས་

གཉིས་ཀ་མཐའ་ལ་ལྷུང་བས་ཉམས་པའོ། །དེ་བས་དྲང་ པ། དཔེར་ན་ཨཱ་སཱ་ན་ལྟ་བུས་ལུས་པོར་སྟོབས་འབྱིན་
སྲོང་ཆུར་ལྷུང་གིས་མཛད་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་མདོ་དང་

ནས་དེ་ནས་ཉམས་ལེན་ཕྲ་བའི་རིགས་ལ་འཇུག་པར་

ན་གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་བའི་ཐོག་ནས་ཉམས་ལེན་གྱི་རིམ་

གྲོ ག ས་ལ་བརྟེ ན ་ནས་ལུས་ཀྱི ་ མུན་པའི ་ ཡོ ན ་ཏན་གྱི ་

ཡང་ན་རཱ་ཇ་ཱ ཡོ་གའི་རྩ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་ངོས་ནས་བསམ་

བྱེད། པྲ་ན་ཡཱ་མས་ལུས་ཀྱི་རྩ་དང་རླུང་(PRANA)གིས་

པ་བརྒྱད་པོ་ངོ་སྤྲོད་མཛད་ཡོད་པས་ཆེས་མཛེས་པར་ རིགས་དེ་དག་གཙང་སེལ་དུ་བྱེད། དེ་དག་གིས་འགྲམ་
གྲགས། དེ་མིན་གྱི་ཡོ་གཱ་དཔེར་ན། ཧཱ་ཐཱ་ཡོ་ག་ལྟ་བུའི་

ལྟ་བུའི ་ སྟེ ང ་དུ་དེ ་ ནས་ནང་སེ མ ས་ཀྱི ་ ཐོ ག ་ལ་ཉམས་

དམིགས་པས་ཚེ་རིང་བ་ཙམ་ལས་ལྟ་གྲུབ་དང་མི་ལྡན་

གི ་ ཐབས་ཙམ་ལ་བསྟེ ན ་ཞི ང ་ཆོ ག ་ཤེ ས ་པ་ཙམ་གྱི ས ་

དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་གཟུགས་པོའ་ི འཕྲོད་བསྟེན་ལ་

ལེན་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཐབས་ཕྱི་མ་དག་སྤྱད་དགོས། གོང་

པའི་ལོང་བའི་བྱ་སྤྱོད་དེ་མདོར་ན་མཐའ་ལ་ལྷུང་བར་ བློ འ མ་ཆེ ན ་པོ ་ ལས་འབྱུང་བའི ་ ངར་འཛི ན ་དེ ་ ལྡོ ག ་
གྲགས། ཧཱ་ཐཱ་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་པ་ལོ་བརྒྱ་ལས་མི་ཉུང་

མི ་ ནུས་པའི ་ ཕྱི ར ་རྗེ ས ་ཀྱི ་ཉམས་ལེ ན ་ལ་ངེ ས ་པར་དུ་

བ་བཞུགས་མཁན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་ཀྱང་ཚེ་རིང་བ་ འཇུག་དགོས། དེ་མིན་ད་ལྟའི་ཚེ་ངེད་ཅག་གི་མི་ཚེར་

ཙམ་གྱིས་མི་ཕན་པས་འདབ་གཤོག་ཟུང་ལྡན་གྱི་ར་ཇཱ་ བཀོད་འདོམས་པ་ལྟ་བུ་ངར་འཛིན་དེ་ཡིན་པས་དེ་མ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཐུལ་ན་ཡོ་གའི་ཉམས་ལེན་ལ་ཡར་རྒྱས་གཏན་ནས་མི་

ཇི་ལྟར་བཞེད་པའི་བཞེད་གཞུང་སྐྱོར་བ་ལས། །

འཛིན་གྱི་ནུས་སྟོབས་ཆེ་རུ་འབྱིན་པར་བྱེད། དེའི་གྲོགས་

ཀུན་གྱིས་སྨད་པའི་གནས་སུ་འཇོག་པ་སྟེ། །

འབྱུང་། དེའི་ཕྱིར་རྗེས་ཀྱི་བཞི་པོས་དྲན་པ་དང་ཏིང་ངེ་
ལྟ་བུར་སྔགས་བཟླ་བའང་གནང་སྟེ་དེས་སེམས་ཀྱི་དྲན་
པ་བརྟན་ཞིང་མི་གཡེང་བར་བྱེད་ཅེས་བཞེད་དོ། །

སྲིད་ཞིའི་རྣམ་གཞག་སྒྲོག་པའི་ཡང་མེས་ཏེ། །
སེར་སྐྱ་དྲང་སོང་རྒྱལ་པོའ་ི ལྟ་གྲུབ་ཉིད། །

འདི་ནས་རིས་སུ་འཕོས་པའི་དགེ་བ་ཀུན། །
སྡུག་གི་མཚོ་མོ་སྐམ་པའི་ཕྱིར་དུ་བསྔོ། །

ཕྱོགས་ཞེན་དུག་གི་འཛུམ་ལ་མི་ཆགས་ཤིང་། །

རྨོངས་པའི་ཨུ་ཚུགས་ཉིད་ཀྱིས་མ་བཟིས་པའི། །

དཔྱོད་ལྡན་ཀུན་གྱིས་དཔྱད་འོས་གྲངས་ཅན་པའི། །
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སྔོན་ཆད་བོད་ན་གྲགས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཡི། །

ངེད་ཀྱིས་བཟོས་ཤིང་ངེད་ཀྱིས་བཤིག་པ་ཡི། །
དྲང་སྲོང་ཆུང་ངུ་དེ་ཡི་བཞེད་པ་མིན། །

དེའི་ཕྱིར་འབད་ཅིང་གུས་པས་ཕུལ་བ་ཡི། །

གཏམ་འདིས་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐོམ་འདོད་སེལ་འགྱུར་ཅིག །
རྣམ་དཔྱོད་རྣོ་ཞིང་རིག་རྩལ་ཡངས་པ་ཡི། །

དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་འདི་ལ་བསམ་པར་རིགས། །

(གསལ་བཤད། འགལ་འདུའི་དཔྱད་པ་དང་ཡག་སྡུག་གི་དབྱེན་འབྱེད་
བོར་ཏེ་དྲང་སོང་སེར་སྐྱ་བའི་ལྟ་གྲུབ་རགས་ཙམ་གླེང་བའི་གཏམ་འདི་ཉིད་གཙོ་བོར་
དྲང་སོང་བྷི་བྷེཀ་ནན་ཐའི་རྩོམ་ཐོར་བུ་དག་ལ་གཞི་བཅོལ་ཞིང་གཞན་ཡང་རང་ཉིད་
ཀྱི་འཆར་སྣང་འགའ་དང་ཡང་བསྲེས་ཏེ་བྲིས་སོ། །)

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

༄༅། །སྔགས་སྡོམ་གྱི་སྐོར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་བློ་གསར་འཇུག་ངོགས།
བཀྲ་ཤིས་འབྲུག་པ།

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གཡུ་རལ་ཆེར་བརྟས་ནས། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ངར་སྐད་སྒྲོག་དང་ལྷན། །
རྒོལ་ངན་རི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་སྐྲག་མཛད་པ། །མི་ཡི་སེང་གེ་གང་དེས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག །

ཅེ ས ་མཆོ ད ་པར་བརྗོ ད ་པར་སྔོ ན ་དུ་སོ ང ་ནས་ཀུན་ ལས་སྐྱོབ་པ་ཡུལ་གྱི་སྤུ་རིས་སོ་སོ་བར་འཛིན་པའི་ཐ་
མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྔགས་སྡོམ་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་

མལ་སྣང་ཞེན་དང་གྱ་ནོམ་ལྷ་ཞེན་གཉིས་ལས། གང་

ཏུ་བསྡེབ་པ་དང་། དེར་ཁ་མི་གསལ་བ་རྣམས་ངོར་ཆེན་

ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས་ཀྱིས་སྐྱོབ་ཅེས་པའི་

གསུངས་པ་རྣམས་རང་བློར་ངེས་བདེ་ཕྱིར་ཕྱོགས་གཅིག་

གྱི་གཞུང་ལས་བཏུས། མཚམས་སུ་རང་བློར་གང་དྲན་རེ་
བསྣན་ཏེ་ཞུ་བར་བྱའོ། །

དེ་ལ་སྔགས་སྡོམ་གྱི་ངོ་བོ། དེའི་དབྱེ་བ། མ་

གིས་སྐྱོབ་པ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་
དོན་ནོ། །ཚིག་དོན་གཞན་ནི་གོ་སླ་ལ། བཅས་ཞེས་པ་ནི་
ཟིན་པའི་དོན་ཏེ། མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་སོགས་མི་མཐུན་

ཕྱོགས་སྤོང་བའི་འཛིན་སྟངས་མངོན་འགྱུར་བ་མེད་ཀྱང་

ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་ག ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་ དེ་དང་བཅས་པའམ་དེས་ཟིན་པའི་སྒོ་ནས་སྔགས་སྡོམ་
བསྲུང་བའི ་ བསླབ་བྱ། ཉམས་ན་ཕྱི ར ་བཅོ ས ་པའི ་

དུ་འཇོག་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །

པོ་ནི། ཡིད་མཚན་རྟོག་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་

ཀྱི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། རྒྱུ་རྒྱུད། ཐབས་རྒྱུད། འབྲས་རྒྱུད་ཀྱི་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །ཡིད་མཚན་རྟོག་ལས་

ཅད་རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་

ཚུལ། སྡོམ་པ་གནས་གཏོང་གི་ཚུལ་དང་དྲུག་ལས། དང་
ཅན་གང་ཞི ག མི ་ མཐུན་ཕྱོ ག ས་སྤོ ང ་བའི ་ སེ མ ས་པ་

སྐྱོབ་པའི་དོན་ཡང་། གང་སྐྱོབ་པ་ཡུལ་གྱི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་

བའི་ཚོགས་དྲུག་གམ་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བ་དེ། གང་

གཉི ས ་པ་དབྱེ ་ བ་ལ། བརྗོ ད ་བྱ་དོ ན ་གྱི ་ རྒྱུད་

སྔགས་སྡོམ་གསུམ། དང་པོ་ནི། སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་

སྡོམ་པ། གཉིས་པ་ནི། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་མཚན་བཅས་
མཚན་མེད་གཉིས་སམ། ཡང་ན་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ཀྱི་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ངོ་བོར་སྡོམ་པ། གསུམ་པ་ནི། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་

སྔགས་སྡོ མ ་གྱི ་ ངོ ་ བོ ར ་སྐྱེ ་ རྒྱུ་ཡོ ད ་པར་དགོ ང ས་ནས་

ནི་སྔགས་སྡོམ་བཏགས་པ་བར་གསུངས།

སྔགས་སྡོམ་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །འོན་ཀྱང་དཔྱད་པར་བྱ་

སྣང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོར་སྡོམ་པའོ། །འོན་ཀྱང་རྒྱུ་རྒྱུད་
རྗོད་བྱེད ་རྒྱུད་སྡེ ་བཞི འི ་སྒོ ་ནས་དབྱེ་ན། བྱ་

རྒྱུ། སྤྱོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་ལས་

ཐོབ་པའི་སྔགས་སྡོམ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། བལྟས་
པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྱིས། གཉིས་པ་ནི། དགོད་པའི་
བདེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྱིས། གསུམ་པ་ནི། ལག་བཅངས་ཀྱི་

བདེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྱིས། བཞི་པ་ནི། གཉིས་གཉིས་འཁྱུད་

གསུངས་པ་ལས་དངོ ས ་གཞི འི ་ དབང་མ་ཐོ བ ་བར་
བ་འདི་ལྟར་ཡོད་དེ། སྐལ་ལྡན་ཅིག་ཅར་བ་དང་སྐལ་
དམན་རིམ་འཇུག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོའ་ི བྱེད་པའི་
ཚེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆིས། །ཞེས་

སོགས་ནས། འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་
ཤོག །ཅེས་པའི་སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་སོར་སྡོམ་དང་བྱང་
སྡོམ་ཐོབ་དང་མི་འཐོབ། དང་པོ་ལྟར་ན་དེའི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་

པའི་བདེ་བ་ལམ་བྱེད་ཀྱིས་ཡིད་མཚན་རྟོག་ལས་སྐྱོབ་ པ་དེ་སྔགས་སྡོམ་དུ་ཐལ། རྒྱུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ལམ་ལ་

པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཞིག མི་མཐུན་ཕྱོགས་ མ་ཞུགས་པར་སྔགས་ལམ་ལ་ཐད་ཀར་ཞུགས་པའི་གང་
སྤོང་བའི་སེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའོ། །

ཟག་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་དེ་ལ་

ཐོབ་པ། འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པ། དངོས་གཞིའི་

མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཁོ་བོ་ནི་ཕྱོགས་སྔ་མ་

ཆོ་གའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན། སྟ་གོན་གྱི་སྐབས་སུ་

སྐབས་སུ་ཐོབ་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། རྒྱུན་བཤགས་

ཀྱི ་ སྐབས་སུ་ཐོ བ ་པའི ་ ཐེ ག ་ཆེ ན ་སོ ་ ཐར་དང་བྱང་
སྡོམ། གནས་གསུམ་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པ་

རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་འཇུག་གི་

འདོད་པ་དྲིས་པའི་ལན་དང་། ནང་འཇུག་དམ་བཞག་

བྱང་སྡོམ་དང་སོར་སྡོམ་ཐོབ་པ་ཐལ། རྒྱུ་ཚང་ཞིང་གེགས་
ལྟར་འདོད་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་སྐྱོན་དེ་ལྟར་མི་འཇུག་

སྟེ། དེ་དག་སྔགས་ལམ་ཡིན་ཡང་སྔགས་སྡོམ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ་སྙམ་མོ། །དེས་ན་སྔགས་སྡོམ་དང་སྔགས་
ལམ་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ཆོ་ག་ལ། གང་ལ་ནོད་པའི་བླ་མ། གང་

སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱུད་

གི ས ་ནོ ད ་པའི ་ སློ བ ་མ། ཇི ་ ལྟར་ནོ ད ་པའི ་ ཆོ ་ ག་དང་

དང་། བླ་མེད་ལ་བུམ་དབང་དང་དབང་ཕྱི་མ་གསུམ་གྱི་

ལས་བླང་བ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་། སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོའ་ི

དེ ་ ལ་དང་པོ ་ གཉི ས ་ནི ་ ཕྱི ས ་དངོ ས ་གཞི འི ་

དཔོན་ལ་དབང་ཞུ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན། བརྟན་ཅིང་

སྡེ་འོག་མ་གསུམ་གྱི་རང་རང་གི་དངོས་གཞིའི་སྐབས་ གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སྤྱིར་ས་ཐོབ་ནས་ལོངས་སྤྲུལ་
སྐབས་སུ་ཐོབ་པ་རྣམས་སོ། །

སློབ་མ་སྣོད་ལྡན་ཞིག་གིས་སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོའ་ི རྡོ་རྗེ་སློབ་

གནས་སྐབས་སུ་སྔགས་སྡོ མ ་ཐོ བ ་པ་དང་མཉམ་དུ་ དུལ་ལ་བློ་གྲོས་ལྡན་པ། བཟོད་ལྡན་དྲང་ལ་གཡོ་རྒྱུ་མེད་
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པ། སྔགས་དང་རྒྱུད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཤེས་པ། སྙིང་རྗེར་ལྡན་

དབང་བསྐུར་བས་གྲོལ་བར་གསུངས་པས་དེ་དག་ནི་

འཁོར་འབྲི་མཁས། སྔགས་བཤད་པ་ཡི་སྦྱོར་བ་ཤེས་

སྡོམ་ལེན་ཆོག་པར་གསུངས།

ལྡན་ཞིག་དགོས་པ་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས་གསུངས་། འོན་

བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག དེ་

གསུམ་སོ་སོའ་ི གཞུང་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་མཚན་ཉིད་

དུས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་བསྐུར་སའི་དཀྱིལ་

ཞིང་བསྟན་བཅོས་མཁས་པ། དེ་ཉིད་བཅུ་དང་དཀྱིལ་ ལམ་རིམ་གྱིས་བགྲོད་མི་དགོས་པས་ཐད་ཀར་སྔགས་
པ། རབ་ཏུ་དང་ཞིང་དབང་པོ་དུལ་བ་སྟེ། མཚན་ཉིད་དེ་
ཀྱང་གཞུང་འདི འི ་ དངོ ས ་བསྟན་གྱི ་ བླ་མ་ནི ་ ཐེ ག ་པ་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་པས། སྤྱིར་བླ་མ་དང་བླ་མ་དམ་
པ། བྱེ་བྲག་བླ་མ་དམ་པ་དང་གཞུང་འདིའི་དངོས་བསྟན་

གྱི་བླ་མ་དམ་པ་སོགས་ལ་མུ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་པར་
ཤེས་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་ནོད་པའི་ཆོ་ག་ལ། གང་དུ་

ལྟར་བསྐུར་བའི་དགོས་པ། དེ་ལས་སྔགས་སྡོམ་ཐོབ་པའི་

འཁོར་ནི་ལྔ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། སྤྲུལ་པའི་

དཀྱིལ་འཁོར། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། རྡུལ་ཚོན་
གྱི་དཀྱིལ་འཁོར། རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །དང་པོ་
ནི། སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ་ཡེ་

གཉིས་པ་གང་གིས་ནོད་པའི་སློབ་མ་ལ་སྐལ་ ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའ།ོ །གཉིས་

དམན་རིམ་འཇུག་པ་དང་། སྐལ་ལྡན་གཅིག་ཆར་བ་

པ་ནི། ས་ཐོབ་འཕགས་པ་དང་། སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོ་ལས་དག་

སོགས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་

སྐུས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་དེ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ལེན། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་

སོ་སོའ་ི སྐྱེ་བོའ་ི རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་། འཕགས་པའི་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ པ་རྣམས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་སངས་རྒྱས་མཆོ ག ་གི ་ སྤྲུལ་པའི ་
བརྒྱད་སོགས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལེན་དུ་འཇུག དེ་ནས་

གྲུབ་མཐའ་བཞི་དང་རྒྱུད་སྡེ་སོགས་ལ་བསླབས་ཏེ་མཐར་

བླ་མེད་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དང་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་

ཡིན། གསུམ་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པའི་
གང་ཟག་འགའ་ཞི ག ་གི ས ་ལུས་ངག་གི ་ བྱེ ད ་པ་མེ ད ་

པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་འབའ་ཞིག་གིས་ས་ཆོག་ནས་མཇུག་

ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་རྒྱལ་སར་གཤེགས་པའི་ གི་ཆོ་ག་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཇི་
རིགས་ཅན་ཏེ། གཞུང་འདིའི་དངོས་བསྟན་གྱི་སློབ་མ་

ནི་འདི་ཡིན་པར་སེམས། གཉིས་པ་སྐལ་ལྡན་ཅིག་ཆར་

ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཞེངས་པའོ། །བཞི་པ་ནི། རྡོ་ཚོན་ཁ་དོག་

སྣ་ཚོགས་བླུག་ནས་གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེའ།ོ །ལྔ་པ་

བ་ནི། ལྷ་དང་ལྷ་མིན། མི་དང་དྲི་ཟར་སོགས་ཐམས་ ནི། རས་ངོས་སུ་བྲིས་པ་དེར་འཇོག་གོ །གཞུང་འདིའི་
ཅད་རྒྱུད་ཉན་པའི་སྣོད་དུ་གསུངས་པ་དང་། ཨུ་རྒྱན་གྱི་ རྗེས་འབྲང་དག་གིས་ཁས་ལེན་ཐོག་ལ་ལག་ལེན་མེད་
ཡུལ་གྱི་ཀླུ་རྣམས་གསང་བ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་

ཅེ ས ་པ་ལྟར་མ་ཡི ན ་པར། ཐོ ག ་མར་སློ བ ་མ་རྒྱུད་མ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སྨིན་པར་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ དཀྱིལ་འཁོར་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ནས་ལེན་པའོ། །བཞི་པ་
དང་། ཕྱིས་ནས་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ལ་ སློབ་མ་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དེ་ལ་རྒྱུད་སྡེ་
བརྟེན་ནས་འཇུག་ན་ལེགས་སོ། །

སོ་སོ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དུ་མ་སྣང་ཡང་ཚུར་བསྡུ་ན། བྱ་

ས་ཆོག་ནི། ནུབ་དང་པོ་ལ་ས་བརྟག་པ། ས་བླང་བ། ས་

རྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ། དྲིལ་བུ། མིང་

གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ནི། དང་པོ་

སྦྱང་བ། ས་བཟུང་བ་སོགས་བྱེད་དགོས་པ་དང། གཉིས་

རྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཆུ་དང་ཅོད་པན་གྱི་དབང་གཉིས། སྤྱོད་
གི་དབང་དང་ལྔ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་སུ་དེའི་སྟེང་

པ་སྟ་གོན་ནི། དེ་ལ་ས་ཡི་ལྷ་མོ་སྟ་གོན་དང་། རྒྱུད་ཕྱི་མར་ ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་དབང་དང་དྲུག་གོ །
ལྷ་སྟ་གོན། བུམ་པ་སྟ་གོན། སློབ་མ་སྟ་གོན་བཞི་ཡོད་པ་

བླ་མེ ད ་ཀྱི ་ སྐབས་སུ་དབང་བཅུ་བཞི ་ དབྱེ ་

སཾ་བྷུ་ཊི་ལས་གསུངས་གསུངས། དེ་ནི་གཞུང་གི་སྐབས་

བ། བཅུ་གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ། བཞིར་བསྡུ་བ་དང་གསུམ་

གནང་དགོས་པའི་ངེས་པ་ནི་མི་སྣང་། གསུམ་པ་དངོས་

རྡོ་རྗེ། ༤༽དྲིལ་བུ། ༥༽མིང་གི་དབང་སྟེ་སློབ་མའི་དབང་

སུ་ནུབ་གཉི ས ་པ་ལ་ཞེ ས ་གསུངས་ཀྱང་དེ ར ་སྟ་གོ ན ་
གཞིའི་ཆོ་ག་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་བ། སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་

པ། བདག་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བ། སློབ་མ་འཇུག་ཅིང་

དབང་བསྐུར་བ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ་ཐིག་གིས་བྲི་
བ་དང་། ཚོན་གྱིས་བྲི་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་ཐིག་

ལས། དང་པོ་ནི། བུམ་དབང་ལ། ༡༽ཆུ། ༢༽ཅོད་པན། ༣༽
ལྔ། ༦༽རྡོ ་ རྗེ ་ སློ བ ་དཔོ ན ་གྱི ་ དབང་། ༧༽སྔགས་ཀྱི ་

དབང་། ༨༽ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་གི་དབང་། ༩༽རྡོ་

རྗེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་དབང་། ༡༠༽སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་
ཀྱི་དབང་། ༡༡༽རྗེས་གནང་གི་དབང་དང་བཅུ་གཅིག

སྐུད་ཆ་ཕྲན་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་དང་། ཆ་ཕྲན་དགུ་བཅུ་གོ་ ༡༢༽དེའི་སྟེང་གསང་དབང་། ༡༣༽ཤེར་དབང་། ༡༤༽
དྲུག་ཏུ་བྲི་བའི་ཕྱོགས་གཉིས་ཡོད་གསུངས། གཉིས་པ་

ཚིག་དབང་ངམ་དབང་བཞི་པ་དང་བཅུ་བཞིའ།ོ །གཉིས་

མཚན་བྲི་བ་དང་། མ་ནུས་ན་མཚན་མ་ཙམ་བྲི་བ་སྟེ་

ནི། ༡༽ཆུ། ༢༽ཅོད་པན། ༣༽དར་དཔྱངས། ༤༽རྡོ་རྗེ་དྲིལ་

ནི། སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་

པ་བཅུ་གཅི ག ་ཏུ་བསྡུ་བ་ལ་གཉི ས ་ལས། དང་པོ ་

བཞི། གཉིས་པ་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། བདག་མདུན་ཐ་དད་ བུ། ༥༽རིགས་བདག ༦༽མིང་། ༧༽སངས་རྒྱས་བཀའ་
པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐ་མི་དད་པའི་སྒོ་ནས་སྒྲུབ་ བསྒོ། ༨༽བུམ་དབང་སྟེ་བུམ་དབང་ལ་བརྒྱད་དང་། ༩༽
པ་གཉིས་ཡོད། མཆོད་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ དེའི་སྟེང་གསང་དབང་། ༡༠༽ཤེར་དབང་། ༡༡༽དབང་
ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་བཞི་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་བདག་ཉིད་

བཞི་པ་དང་བཅུ་གཅིག་གོ །དེ་དག་ནི་རྡོ་རྗེ་གུར་ལས་

འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བ་ནི། སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་ གསུངས་པ་རྣམས་ཡི ན ་ལ། ཡེ ་ཤེ ས ་ཐི ག ་ལེ ་ ལས་དེ ་

བའི་སྔོན་དུ་ཇི་ཙམ་བསྐུར་རྒྱུའི་དབང་དེ་བླ་མ་རང་ཉིད་ དང་ཅུང་མི་འདྲ་བ་གསུངས། གཉིས་པ་ནི། ༡༽ཆུ། ༢༽
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ཅོད་པན། ༣༽དར་དཔྱངས། ༤༽རྡོ་རྗེ། ༥༽དྲིལ་བུ། ༦༽ རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་པོ་ལ། །དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་མ་གཏོགས་
བརྟུལ་ཞུགས། ༧༽མིང་རྒྱལ་དབང་སྟེ་བྱིས་པ་འཇུག་

པ། །སེམས་བསྐྱེད་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །ཡི་དམ་བསྒོམ་

གསང་དབང་། ༡༠༽ཤེར་དབང་། ༡༡༽དབང་བཞི་པ་

ནི་དཔྱད་གཞི་ཙམ་ལས་རྒྱུད་སྡེ་ལ་མཐོང་རྒྱ་ཆུང་བས་

པའི་དབང་བདུན་དང་། ༨༽དེའི་སྟེང་བུམ་དབང་། ༩༽
དང་བཅུ་གཅིག་གོ །གསུམ་པ་བཞིར་བསྡུ་བ་ནི། བུམ་
དབང་། གསང་དབང་། ཤེར་དབང། དབང་བཞི་པའོ། །

པ་གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་
འཐད་མི་འཐད་ཀྱི་ཆ་གང་ཡང་ཞུ་སྤོབས་མ་ནུས་སོ། །

གསུམ་པ་དེ ་ ལྟར་བསྐུར་བའི ་ དགོ ས ་པ་ལ་

དེ ་ ལ་དཔྱད་པ་འདི ་ ལྟར་སྣང་སྟེ ། གཞུང་

གཉིས་ལས། དང་པོ་དབང་མ་བསྐུར་བའི་ཉེས་དམིགས་

གནང་ཡིན་ན་དབང་བསྐུར་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཤུགས་

ལ་ཡོ ད ་ཀྱང་སློ བ ་མ་ལ་དབང་མེ ད ་པར་རྒྱུད་འཆད་

ལས། རྗེས་གནང་ཡིན་གྱི་དབང་བསྐུར་མིན། །ཞེས་རྗེས་
ལ་བཞེད་པར་སྣང་བས། དེ་ལྟར་ན་རྗེས་གནང་ཆོས་

ནི། བླ་སློབ་གཉིས་ཀ་དབང་མེད་པའམ། ཡང་ན་བླ་མ་

ཉན་བྱེད་པ། ཟབ་མོའ་ི དེ་ཉིད་སྒོམ་པ་སོགས་བྱེད་ན་བླ་

ཅན། དབང་བསྐུར་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་དབང་ཡིན་ སློབ་གཉིས་ཀ་དམྱལ་བ་སྐྱེ་བར་དུས་འཁོར་དང་། བཤད་
པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གལ་ཏེ་བུམ་དབང་ལ་དངོས་

རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་བ། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་སོགས་རྒྱུད་སྡེ་དུ་

དེ་དག་མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ལས་མ་གསུངས་

ག ཉི ས ་ པ ་ ད བ ང ་ བ སྐུ ར ་ བ འི ་ ཕ ན ་ ཡོ ན ་

བཏགས་གཉིས་ཡོད་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། མི་འཐད་དེ་

མ་ལས་གསུངས།

པའི་ཕྱིར་ཞེས་བརྒལ་ཞིང་བརྟག་ན་གསུང་ལན་ཇི་ལྟར་

ནི། དཀྱིལ་འཁོར་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་བསྐལ་པ་ས་ཡར་

དབང་འཇོག་གམ། ཡང་ན་དེ་ཚང་མ་བསྡོམས་ནས་བུམ་

དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། གསང་ཆེན་

གནང་། ཡང་བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་པོ་རེ་རེ་ནས་བུམ་

བྱས་པའི་སྡིག་པ་འཛད་པ་དང་། མཆོག་ཐུན་མོང་གི་

དབང་འཇོག དང་པོ་མི་འཐད་དེ། ཆག་ལོའ་ི དྲིས་ལན་ སྟོན་པའི་སྣོད་དུ་འགྱུར་བ། དབང་བསྐུར་ཐོབ་ཅིང་དམ་
ལས། བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་ཟེར་ཡང་ཡན་ལག་ལ་མིང་ ཚིག་དང་ལྡན་ན་མ་བསྒོམ་ཡང་སྐྱེ་བ་བདུན་དང་བཅུ་
བཏགས་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་

དྲུག་ཚུན་ཆད་ལ་འཚང་རྒྱ་བ་འགྱུར་བ་སོགས་ཕན་ཡོན་

མའི་དབང་ཆོས་ཅན། དབང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་

བཞི ་ པ་དེ ་ ལས་སྔགས་སྡོ མ ་ཐོ བ ་པའི ་ དུས་

ཡང་མི་འཐད་དེ། འོ་ན་བླ་མེད་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་གསུངས།

བཞི་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལྷ་བསྒོམ་ བསྟན་པ་ནི། སྤྱིར་སྔགས་སྡོམ་ལ་ཁས་བླངས་ཀྱིས་ཐོབ་
པ། སྔགས་བཟླས་པ། སྦྱིན་བསྲེག་བྱེད་པ་སོགས་མི་རུང་
བ་ཐལ། དབང་མ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། རྟགས་གྲུབ་སྟེ། ལྷག་མ་

པ་དང་། ཆོ་གས་ཐོབ་པ་གཉིས་གསུངས་ཀྱང་དང་པོ་ནི་
སྔགས་སྡོམ་དེ་དག་ཐོབ་པའི་ཚེ་བསྲུང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཁས་བླངས་པ་ཙམ་ལས་སྔགས་སྡོམ་དངོས་ཐོབ་པ་ནི་

མེད་རྒྱུད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་དང་བཞི་ལས། དང་པོ་ལ་སྤྱིའི་

སྡོམ་ཐོབ་པ་དང་། སྔགས་སྡོམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐོབ་

པོ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་དེའི་

མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཆོ་གས་ཐོབ་པ་ནི། དེ་ལ་སྔགས་

པ་གཉིས། སྔ་མ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་དེ་དང་དེ་ནས་བཤད་པའི་

དབང་གང་རུང་ཞིག་ཐོབ་པ་དང་མཉམ་དུ་སྔགས་སྡོམ་

དམ་ཚིག་དང་། དབང་གི་དམ་ཚིག་གཉིས་ལས། དང་

བསླབ་བྱ་རྣམས་བསྲུང་བ། བྱང་ཆུབ་སེ མ ས་དཔའི ་

སྡེ ་ སྣོ ད ་ལས་བྱུང་བའི ་ ཚུལ་ཁྲི མ ས་གསུམ་ལ་བསླབ་

ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། སྔགས་སྡོམ་ཐོབ་མ་ཐོབ་དེ་དབང་ཐོབ་ པ། རིག་སྔགས་དང་གསང་སྔགས་ (རིག་སྔགས་ཞེས་
མ་ཐོབ་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇོག་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ནི་རྒྱུད་སྡེ་རང་

རང་གི་ལུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཡོངས་སུ་

པ་ལྷ་མོ་དང་། གསང་སྔགས་ཞེས་པ་ལྷ་ཕོ་ཡིན་གསུངས)
ལ་དད་པ་དང་གུས་པ་བརྟན་པོ ར ་བྱ་བ་དང་གསུམ་

རྫོགས་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སྔགས་སྡོམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ མོ། །གཉིས་པ་ནི། ༡༽རྒྱུན་དུ་རང་གི་འདོད་པའི་ལྷར་ལྷ་

ཐོབ་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན། དཔེར་ན་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་ གཞན་ལས་མོས་པ། ༢༽རྒྱུད་དེའི་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་
སུ་ཐོག་མར་ཆུ་དང་ཅོད་པན་གྱི་དབང་ཐོབ་ནས་ཡང་

ཚིག་དང་ལྡན་པ་ལ་གུས་པ། ༣༽བསྟན་ལ་ཞུགས་ཞིང་

སྔགས་སྒྲུབ་ཆེ ད ་སྔགས་ཀྱི ་ བཟླས་ལུང་། བགེ ག ས་

གུས་པ། ༤༽རང་ལ་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་སྟོན་པའི་བླ་

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཆུ་ཅོད་དང་། རིགས་
འཇོམས་ཕྱིར་བྱབ་ཁྲུས་བསྲུང་གསུམ། འབྱོར་པ་ཐོབ་
ཕྱིར་བཀྲིས་རྫས་བརྒྱད་སོགས་སྦྱིན་པར་གསུངས། དེས་

བྱང་སེམས་ལ་ནན་ཏན་བྱེད་པ་ལ་སྐྱོན་མི་བརྗོད་ཅིང་

མར་མི་སྨད། ༥༽ལྷ་ལ་ཁྲོ་ཞིང་ཞེ་མི་སྡང་བ། ༦༽དུས་

སུ་དཀོན་མཆོག་དང་འདོད་པའི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ། ༧༽

ན་ཆུ་ཅོད་གྱི་དབང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཀྱང་ཕྱིས་རྡོ་རྗེ་སློབ་ དབང་ཕྱུག་དང་ཁྱབ་འཇུག་སོགས་ཀྱི་གཞུང་ལས་བྱུང་
དཔོན་གྱི་དབང་མ་ཐོབ་བར་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཡོངས་སུ་

བ་ལྟར་མི་མཆོད་ཅིང་ཉམས་ལེན་མི་བྱ་བ། ༨༽རྟག་ཏུ་

པར་ཞུ། བླ་མེད་ཀྱི་སྔགས་སྡོམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཀྱི་སྡོམ་པ་

ཀྱིས་མཆོད་པ། ༩༽སྲོག་ཆགས་ཕྲ་མོ་ལའང་བྱམས་པའི་

རྫོགས་པ་མ་ཐོབ་ཅེས་བཤད་དགོས་པ་འདྲ་བས་དཔྱད་
དང་། རྫོགས་རིམ་གྱི་སྡོམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བུམ་

དབང་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཐོབ་པ་དང་། གཉིས་པ་

ནི། དབང་གོང་མ་གསུམ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཐོབ་
པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ཐོ བ ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་

བསླབ་བྱ་ལ། བྱ་རྒྱུད། སྤྱོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། བླ་
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གློ་བུར་དུ་ལྷགས་པའི་མགྲོན་པོ་དག་ཟས་གོས་སོགས་

སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་གནོད་ལས་མི་བྱེད་པའི་སྡོམ་སེམས་
བརྟན་པོར་བྱ་བ། ༡༠༽ཐེག་ཆེན་ལ་མོས་པ་རྣམས་བསོད་

ནམས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་བཟླས་བརྗོད་དང་

སྡོམ་བཟུང་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱེད་པ། ༡༡༽བཟླས་བརྗོད་ལ་
འབད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་

དང་ལྡན་པས་བྱ་བ། ༡༢༽དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་སོགས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ནས་བཤད་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་འབད་པས་བསྲུང་

སེམས་བཏང་བ། ༣༽སྙིང་ཁར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་

རྣམས་ལ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་སྦ་བར་

སྤངས་པ། ༤༽ཐེག་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་རྣམས་

གཉིས་པ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ནི། དམ་པའི་

སེམས་ཀྱིས་འཐིང་སླད་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་སྤངས་པ། ༥༽

བ། ༡༣༽དབང་བསྐུར་མ་ཐོབ་ཅིང་ཉམས་པའི་གང་ཟག་ ལྔ་པ་བསྒོམས་ནས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབྱོར་དུ་བསྐྱེད་པ་
བྱེད་པ་དང་བཅུ་གསུམ་མོ། །

ཆོས་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་

བ་གཉིས་དང་། སེར་སྣ་དང་སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་མི་
བྱ་བ་གཉིས་ཏེ་བཞིའ།ོ །

ག སུ མ ་ པ ་ རྣ ལ ་ འ བྱོ ར ་ རྒྱུ ད ་ ཀྱི ་ བ སླ བ ་ བྱ ་

ལ། ཁས་བླངས་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དང་། ཆོ་གས་ཐོབ་པ་གཉིས་

རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་སྟོན་པའི་བསྟན་པ་མ་ཡིན་སོགས་

ཆོས་དེ་དག་བདག་ལ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ངག་དང་
དམ་ཆོས་གླེགས་བམ་འཚོང་བ་སོགས་ལུས་ཀྱི་སྒོ་ནས་

སྤོང་བ། ༦༽རྨོངས་པའི་དབང་གིས་གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་
འདི་དག་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སེམས་ཀྱིས་འཐིང་སླད་

བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་སྨོད་པ། ༧༽རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་

ལས། དང་པོ་ལ། རིགས་ལྔ་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་དང་། སོ་སོའ་ི བསྐུར་ཐོབ་ཕྱིན་ཆད་རང་ལུས་གདུང་བར་བྱེད་པ། ༨༽
དམ་ཚིག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྨོན་འཇུག་གཉིས་ཀྱི་

དམ་ཚིག་གི་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ནི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་

ལྟུང་བཅུ་བཞི་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་བསླབ་པའོ། །གཉིས་པ་

པའི་སྒོ་ནས་སྨོད་པ། ༩༽ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱ་བ་

བསླབ་བྱ་རྣམས་བསྲུང་བ་སྟེ། དབུ་མའི་ལུགས་ཀྱི་རྩ་
ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལ། ༡༽

སངས་རྒྱས། ༢༽ཆོས། ༣༽དགེ་འདུན་གསུམ་སྐྱབས་སུ་
བཟུང་བ། རྡོ་རྗེའི་རིགས་ལ། ༤༽རྡོ་རྗེ། ༥༽དྲིལ་བུ། ༦༽
ཕྱག་རྒྱ། ༧༽སློབ་དཔོན་བཟུང་བ། རིན་ཆེན་རིགས་
ལ། ༨༽ཟང་ཟིང་། ༩༽མི་འཇིགས་པ། ༡༠༽ཆོས། ༡༡༽

བྱམས་པའི་སྦྱིན་པ་དུས་དྲུག་ཏུ་གཏོང་བ། པདྨའི་རིགས་
ལ། ༡༢༽དམ་ཆོས་མ་ལུས་པར་བཟུང་བ། ལས་ཀྱི་རིགས་

ལ། ༡༣༽གོ ང ་གི ་ བསླབ་བྱ་རྣམས་ཅི ་ ནུས་སུ་བསྲུང་
བ། ༡༤༽མཆོད་པའི་ལས་ཅི་ནུས་བྱེད་པའོ། །

པ་ལ་དགོས་པ་མེད་ཅེས་སེམས་ཀྱིས་འཐིང་སླད་བྱེད་
དང་བཅས་པ་ཕྱག་རྒྱ་བཞིའི་རང་བཞིན་དུ་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པ་སྤངས་པ། ༡༠༽རྒྱུད་སྡེ་དེའི་དབང་སྐུར། རྒྱུད་

འཆད། དམ་ཚིག་གསུང། མན་ངག་སྦྱིན་མཁན་གྱི་རྡོ་རྗེ་
སློབ་དཔོན་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་མི་ལྡན་ཞེས་སོགས་ཀྱི་

སྒོ་ནས་སྨོད་པ། ༡༡༽དབང་གིས་རྒྱུད་མ་སྨིན་པའི་གང་
ཟག་ལ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་བཤད་པ་སྟེ་རྩ་
བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་གཅིག་པོ་མི་འབྱུང་བ་ལ་བསླབ་པའོ། །

བཞི་པ་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་བསླབ་བྱ་ནི། བུམ་

དབང་གི་བསྲུང་བྱའི་དམ་ཚིག་རྩ་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་

གཉིས་པ་ཆོ་གས་ཐོབ་པ་ནི། ༡༽སྨོན་པ་བྱང་ དང་། ཡན་ལག་གི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་ཡོད་དོ། །དབང་ཕྱི་མ་

ཆུབ་ཀྱི ་ སེ མ ས་བཏང་བ། ༢༽འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་གྱི ་ གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་ཀྱང་ཡོད་མོད་གཞུང་ལས་དངོས་སུ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

མ་གསུངས་པས་ཁོ་བོས་ཀྱང་གཞུང་གཞན་གྱིས་ཁ་སྐོང་
བར་མ་ནུས་སོ། །

གཉི ས ་ལས། དང་པོ ་ ནི ། ༡༽དང་པོ ་ཉན་ཐོ ས ་ཀྱི ་ སོ ་
ཐར་རིས་བདུན་གང་རུང་བླང་། དེ་ནས་དབུ་སེམས་

ལྔ་པ་ཉམས་པ་ཕྱིར་བཅོས་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས་ ཀྱི་ཆོ་གས་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བླང་། དེ་ནས་སྔགས་

ཏེ། ཡན་ལག་ཚང་བའི་རྩ་བ་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་སྡོམ་པ་

སྡོམ་བླང་བའི་ཚུལ་གཅིག ༢༽དང་པོར་ཐེག་ཆེན་གྱི་

ལྟུང་བྱུང་ན་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་

བ་དང་། ༣༽དང་པོར་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སོ་ཐར་གང་་རུང་

ཡང་དག་པར་བླང་བ་དང་། ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་རྩ་
ནི། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་དེ་སྔགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚུལ་
བཞིན་མི་ཤེས་ཤིང་ཉམས་ལེན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མ་བྱས་ལ་
དབང་བསྐུར་གྱི་སྒོ་ནས་སྔགས་སྡོམ་ཐོབ་པ་ཙམ་ཞིག་

སོ་ཐར། དེ་ནས་སྡོམ་པ་གོང་མ་གཉིས་རིམ་གྱིས་བླང་

བླང་། དེ་ནས་སྡོམ་པ་བར་མ་མ་བླངས་པར་སྔགས་སྡོམ་

བླང་བ་ཞིག་དང་། ༤༽དང་པོར་ཐེག་ཆེན་གྱི་སོ་ཐར་གང་
ཡང་རུང་བ་བླང་། དེ་ནས་སྡོམ་པ་བར་མ་མ་བླངས་པར་

ཡིན་ན་སྡོམ་པ་སླར་བླངས་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱིར་བཅོས་པ་ སྔགས་སྡོམ་བླང་བ་ཞིག་དང་།༥༽དང་པོར་སོ་ཐར་སྔོན་
དང་། གལ་ཏེ་ཉམས་ལེན་གྱི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིང་

དུ་མ་སོང་བར་བྱང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་སྔགས་

ཉིད་ཀྱིས་བདག་འཇུག་གི་སྒོ་ནས་བླངས་ཀྱང་སོར་ཆུད་

འོག ་མ་གཉི ས ་གང་ཡང་སྔོ ན ་དུ་མ་སོ ང ་བར་སྔགས་

རྒྱུན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་གང་ཟག་ཅིག་ཡིན་ན་རང་
པར་འགྱུར་བར་གཉིས་ཡོད་པར་གསུངས། གཉིས་པ་
ནི། སྟོབས་བཞིའི་སྒོ་ནས་བཤགས་པ་དང་། དམ་ཚིག་རྡོ་

རྗེའི་བསྒོམ་བཟླས་བྱེད་པ། བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོས་རིམ་
གཉིས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒོམ་པ། བཞི་འབུམ་ལ་སོགས་པ་

གྲངས་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱེད་པ། བསྙེན་པའི་བཅུ་ཆ་སོགས་ཀྱི་
སྦྱིན་སྲེག་བྱེད་པ། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་སྤུན་
གྲོགས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་
ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་བ་ཡོད་དོ། །

དྲུག་པ་སྡོམ་པ་གནས་གཏོང་གི་ཚུལ་ལ། གནས་

པའི་ཚུལ་དང་། གཏོང་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ལ་རི མ ་གྱི ས ་བླངས་པའི ་ ཚེ ་ གནས་འགྱུར་བའི ་ ཚུལ་

དང་། གསུམ་ཆར་ལྡན་པའི་ཚེ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཚུལ་
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སྡོམ་བླང་བའི་ཚུལ་དང་། ༦༽དང་པོ་ཉིད་ནས་སྡོམ་པ་

སྡོམ་བླང་པའི་ཚུལ་དང་། ༧༽དང་པོར་སྔགས་སྡོམ་བླང་

ནས་དེའི་རྗེས་སུ་སྡོམ་པ་འོག་མ་གཉིས་བླང་པའི་ཚུལ་

དང་བདུན་ཡོད། ལེན་ཚུལ་དང་པོ་ལ་གནས་འགྱུར་
གཉིས་དང་། ལེན་ཚུལ་གཉིས་པ། གསུམ་པ། བཞི་པ། ལྔ་
པ་བཞི་ལ་གནས་འགྱུར་རེ་རེ། ལེན་ཚུལ་དྲུག་པ་དང་

བདུན་པ་ལ་ནི་གནས་འགྱུར་བརྩིར་མེད་དོ། །གཉིས་པ་
ནི། སྔར་བཤད་པའི་ལེན་ཚུལ་བདུན་པོ་གང་ཡིན་ཀྱང་

སྔགས་སྡོམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་ཚེ་སྡོམ་པ་གསུམ་ཆར་ངོ་
བོ་གཅིག་ཏུ་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉི ས ་པ་སྡོ མ ་པ་གཏོ ང ་བའི ་ ཚུལ་ལ། སྡོ མ ་

གསུམ་རིམ་ཅན་དུ་བླངས་པའི་དགེ་སློང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་

པ་ལྟ་བུའི་གཏོང་ཚུལ་དང་། དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་ག་ཁོ་ན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ལས་སྡོམ་པ་གསུམ་ཆར་ཐོབ་པའི་གཏོང་ཚུལ་ལོ། །དང་ པ་ནི། སྔགས་ཀྱི་རྩ་ལྟུང་བྱུང་བའི་ཚེ་སྡོམ་པ་གསུམ་ཆར་
པོ་ནི། ༡༽དེ་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་བཏང་ནས་གོང་མ་
གཉིས་པོ་མི་གཏོང་བ་དང་། ༢༽གོང་མ་གཉིས་བཏང་

ནས་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་མི་གཏོང་བ་དང་། ༣༽དགེ་
སློང་གི་སྡོམ་པ་དང་སྔགས་སྡོམ་གཉིས་བཏང་ནས་བྱང་

སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མི་བཏང་བ་དང་། ༤༽སྔགས་སྡོམ་

བཏང་ནས་འོག་མ་གཉིས་མི་བཏང་བ་དང་། ༥༽གསུམ་

ཆར་དུས་མཉམ་དུ་བཏང་བ་དང་རྣམ་པ་ལྔ་ཡོད། དེ་
དག་གཏོང་ཚུལ་ཡང་རང་རང་གི་གཏོང་རྒྱུ་བྱུང་མ་བྱུང་
གི་སྒོ་ནས་འབྱེད་པར་གསུངས། དེ་དག་རྟེན་དགེ་ཚུལ་

དང་དགེ་བསྙེན་ལའང་རིགས་འགྲེ་བར་བྱའོ། །གཉིས་

གཏོང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཐུན་མིན་གསང་སྔགས་ཀྱི། །

རྣམ་གཞག་ཕྱོགས་སུ་བསྡེབས་པ་ཡི། །
དགེ་བ་གང་མཆིས་རང་གཞན་ལ། །
རིག་འཛིན་ཆེན་པོའ་ི ས་ཐོབ་ཤོག །

ཅེས་པའང་གཙོ་བོར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་གོ་བོ་རབ་འབྱམས་གྱི་སྡོམ་
གསུམ་སྤྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་རང་བློར་ངེས་བདེ་ཕྱིར་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་དང་། འདིར་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རིགས་ཅུང་མི་

གསལ་བ་རྣམས་ངོར་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལས་བཏུས། མཚམས་སུ་རང་
བློར་གང་དྲན་རེ་བསྣན་ཏེ་བྲིས་པའོ།། །།

“དཔལ་ཡོན་ཡར་ཐོན་ཟེར་བ་དེ་སྤྱོད་ལམ་ཞིག་ཡིན། གང་ལ་བརྟེན་ནས་མིས་རང་གི་ལས་

འགན་སྒྲུབ་པ་ཡིན། ལས་འགན་སྒྲུབ་པ་ཟེར་བ་ནི་བཟང་སྤྱོད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།
བཟང་སྤྱོད་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་གོ་དོན་ནི་རང་གི་སེམས་དང་དབང་པོ་རྣམས་སྒོ་བསྡམ་རྒྱུ་
དེ་ཡིན། འདི་འདྲའི་ངང་ནས་ང་ཚོས་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་ཀྱི་རེད། དེ་དཔལ་ཡོན་ཡར་
ཐོན་ཡིན་པ་རེད།”

མ་ཧཱ་གྷན་དྷི། རྒྱ་གར། (1969.10.09-1948.01.30)
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །སེམས་བསྐྱེད་ལ་དཔྱད་པ་གང་དྲན་མ།
རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ།

མངོ ན ་རྟོ ག ས་རྒྱན་ལས།

སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་

ལས། དང་པོ་འདོད་པ་བརྗོད་པ་ནི། དགའ་བའི་སེམས་ཀྱི་

གཞན་དོ ན ་ཕྱི ར ། །ཡང་དག་རྫོ ག ས་པའི ་ བྱང་ཆུབ་ རང་མདངས་ལས། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞི་བཤད་

འདོད། །ཅེས་དང་། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། ཐེག་པ་ ཚུལ་ལ་གཙོ ་ སེ མ ས་གཙོ ་ བོ ར ་འདོ ད ་པ་དང་སེ མ ས་
ཆེན་པོའ་ི སེམས་བསྐྱེད་ལ། །དབུ་མ་སེམས་ཙམ་རྣམ་པ་ བྱུང་འདོད་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་གཙོ་སེམས་རྣམས་ཀྱི་
གཉིས། །དེ་གཉིས་ལྟ་བ་ཐ་དད་པས། །ཆོ་ག་ཡང་ནི་ཐ་

ནང་ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ན་འདོད་པ་དང་། ཡིད་

བསྐྱེད་ནི་འདིར་བཤད་པར་བྱའི་གཞི་ཡིན། དེ་ལ་དགག་

པ་སྲིད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གཙོ་སེམས་ལ་བཞེད། དེ་ཡང་

དད་ཡིན། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་སེམས་ ཀྱི ་ཤེ ས ་པས་དཀར་པོ འ་ི ཆོ ས ་ཐམས་ཅད་ལ་དམི ག ས་
བཞག་སྤོང་གསུམ་མོ། །

འཕགས་སེང་གཉིས་དང་ཇོ་བོ་རྗེ་སོགས་ཀྱི་དགོངས་པ་

བོ ད ་ཁམས་གསེ ར ་རྟ་བླ་རུང་ལྗོ ང ས་སུ་ཡི ག ་ ཡིན་པར་འདོད། བྱམས་མགོན་རྗེས་འབྲངས་པ་རྣམས་

རྒྱུགས་ཀྱི ་ ཆེ ད ་དུ་དཔྱད་རྩོ མ ་ཞི ག ་འབྲི ་ སྲོ ལ ་ཡོ ད ་པ་ ཀྱི་ཚིག་ཟིན་ལ་སེམས་བྱུང་ལྟར་གསུངས་ཀྱང་། དོན་
འདྲ། སློབ་གཉེར་བ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་སེམས་ དུ་གཙོ་སེམས་འདོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། གནད་ཀྱི་དོན་

བསྐྱེད་ལ་དཔྱད་པ་《དགའ་བའི་སེམས་ཀྱི་རང་ ནི་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སོགས་དང་འཕགས་སེང་རྣམ་
མདངས།》ཞེ ས ་པའི ་ ཚི ག ་དོ ན ་གཉི ས ་ཀ་ཕུན་སུམ་ གཉིས་སོགས་ཀྱིས་སེམས་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་
ཚོགས་པ་ཞིག་བྲིས་འདུག འོན་ཀྱང་དེ་ལ་ཁོ་བོའ་ི ངོས་

ནས་སློབ་སྦྱོང་གི་ཆ་རྐྱེན་ཞན་པའི་སྟབས་ཀྱིས། སྐུ་ཉིད་

སོ ་ སོ ་ ཐ་དད་པ་མཚན་གཞི ར ་གསུངས་པ་མི ན ་པར་

ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་རྐྱང་པ་ལ་དངོས་བཏགས་གང་རུང་

ཀྱི ་ བརྩམས་ཆོ ས ་ལ་དོ ག ས་པ་འགའ་བྱུང་བས་འདི ར ་ མིང་གིས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་སེང་གཉིས་རྗེས་
རིམ་བཞིན་ཞུ་བར་བྱའོ། །

དང་པོ ་ ལ་མཚན་གཞི ་ ལ་ལོ ག ་རྟོ ག ་དགག་

འབྲངས་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞི་གཙོ་

སེམས་རང་གི་མིང་ནས་སྨྲོས་པ་དང་། བྱམས་མགོན་

པ་དང་། མཚན་ཉི ད ་ལ་ལོ ག ་རྟོ ག ་དགག་པ་གཉི ས ་ དང་ཐོགས་མེད་རྗེས་འབྲངས་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་གཞི་
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གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ལ་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་སྟེ་གཙོ་སེམས་ཡིན་པར་བཞེད་ཀྱང་

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དང་ནང་འགལ་བར་འགྱུར་

བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས།

བསྐྱེ ད ་དང་མཚུངས་ལྡན་སོ ང ་བའི ་ འདུན་པ་ཆོ ས ་

དགོས་པའི་དབང་གིས་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མིང་
གཉིས་པ་དགག་པ་ནི། འཕགས་སེང་གི་ལུགས་

ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་འགལ་མི་འགལ། དང་པོ་ལྟར་ན་

ཏེ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང་སེམས་
ཅན། སེམས་བསྐྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་བྱུང་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། འགྲེལ་ཆུང་དོན་གསལ་

ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་ཅན། སེམས་བྱུང་མ་ཡིན་ ལས། དེ་སེམས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་བདེན་མོད། ཅེས་

པར་ཐལ། གཙོ་སེམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཁས། ཁྱབ་ གསུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་གཞན་སྟོབས་ཀྱི་སེམས་
པ་འགལ་བས་གྲུབ། འདོད་ན། གཙོ་སེམས་སྟོབས་ཀྱིས་

བསྐྱེད་ཡིན་པ་བུད། འཁོར་གསུམ། གལ་ཏེ་འདུན་པ་

འདུན་པ་ཆོ ས ་ཅན། སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་དུ་མི ་ འགྲོ ་ བར་ དེ ་ རང་སྟོ བ ས་ཀྱི ས ་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་མི ན ་ནོ ་ ཞེ ་ ན། འོ་

ཐལ། གཙོ་སེམས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། སེམས་ ན་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཀ་
དང་སེམས་བྱུང་གཞི་མཐུན་དུ་ཐལ། སེམས་བསྐྱེད་དེ་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཞིག་འབུལ་ན་
འོས་ཤིང་མཚམས།

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་འགལ་བ་གཞི་མཐུན་དུ་སོང་འདུག་
གོ ཐུགས་ཟབ་མཛོད་ཅིག་ལ།

གཉི ས ་པ་མཚན་ཉི ད ་ལ་གཉི ས ་ལས་དང་པོ ་

གཉི ས་པ་ལྟར་ན་དེ ་ གཉི ས ་རྫས་ཐ་དད་མི ན ་

འདོ ད ་པ་བརྗོ ད ་པ་ནི ། ཐེ ག ་ཆེ ན ་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ནི ་

ཕྱིར། འདོད་ན། དེ་གཉིས་ལ་རང་སྟོབས་གཞན་སྟོབས་

མིན་ཏེ། རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དགའ་

པར་ཐལ། སེ མ ས་དང་སེ མ ས་བྱུང་མི ་ འགལ་བའི ་
སྦྱར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འབྲས་བུ་དང་

རྒྱུ་ལ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། རང་སྟོབས་གཞན་སྟོབས་སྦྱར་བ་མི་འཐད་

པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལས། དམིགས་

གཞན་གྱི་དོན་དུ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བློ་

བའི་སེམས་ཀྱི་རང་མདངས་ལས། དཔེ་གསུམ་དང་སྦྱར་
བའི་སེམས་བསྐྱེད་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཐེག་

ཆེན་སེམས་བསྐྱེད་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་

ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་པའི་

པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི ་ རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི ་ ངོ ་ བོ ་ ཙམ་ལ་ ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཆོས་ཅན་དེའི་
དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་ཉམས་

ཕྱིར། རྩ་བར་ཁྱབ་པ་མེད་ན་ཁྱབ་པར་ཐལ། རང་ཉིད་

སྒོ་ནས་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་ཡིན་གྱི། ཞེས་

བྱེད་ཀྱི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས།

སུ་ལེ ན ་འདོ ད ་ཅན་གྱི ་ གཙོ ་ སེ མ ས་དེ ་ རང་སྟོ བ ས་ཀྱི ་ སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་དེ་རང་དོན་ཡིད་
པའི་སྐབས་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་ལ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་སོང་

གཉི ས ་པ་དགག་པ་ནི ། སྨོ ན ་འཇུག་སེ མ ས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

བསྐྱེད་དེ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བློ་ཡིན་པ་སྐུ་ཉིད་

ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེའི་དོན་ཡང་

གྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཟུར་དུ་སེམས་ཅན་

པ་རྟོགས་རུང་བ་ལ་འཇོག་ལ། འོན་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་

ཀྱིས་ཀྱང་ཞལ་བཞེད་གནང་། དེ་ཡང་འདིར་བསྟན་ དཔེ ར ་ན་སྐད་ཅི ག ་མ་ལ་བརྟེ ན ་ནས་བུམ་པ་མི ་ རྟག་
དེ ་ དག་གི ་ ཆེ ད ་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོ བ ་འདོ ད ་ཅེ ས ་སྨྲོ ས ་

ཀྱི ་ མཚན་གཞི ་ དེ ་ ཙམ་ལ་མི ་ འཇོ ག ་པར་བློ ་ བསྐྱེ ད ་

པའི་ཕྱིར། འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་དེ་སེམས་ཅན་ ཚུལ་ལམ་བསམ་བློ ་ གཏོ ང ་སྟངས་ལ་འཇོ ག ་དགོ ས ་
གྱི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ལ་འཇོག་

པར་སེམས། དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་མཚོན་

འཇོག དང་པོ་ལྟར་ན་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་

ཤོག་ཅེས་པའི་སེམས་སྐྱེད་སྟངས་དང་། འཇུག་སེམས་

གམ། གཞན་སེ མ ས་ཅན་སངས་རྒྱས་ཐོ བ ་འདོ ད ་ལ་

ཅན། སེམས་བསྐྱེད་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་

ན། སྨོན་སེམས་ནི་སོ་སོ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་
ནི ་ ལམ་བསྒྲུབ་འདོ ད ་ཀྱི ་ བློ ་ སྐྱེ ད ་སྟངས་ལ་འཇོ ག ་པ་

ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་ཀུན་སློང་དང་ལྡན་པའི་ ཡིན། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ཤེས་རབ་དང་ཏི ང་
ཕྱིར། རྟགས་ཁྱབ་སོང་། འཁོར་གསུམ། གཉིས་པ་ལྟར་

འཛི ན ་གྱི ས ་ཆོ ས ་ཐམས་ཅད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་

གསུམ་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་ཐལ། སྨོན་ལམ་གྱི་མཐའ་མ་

དགོ ས ་སོ ། །དེ ་ ལྟར་ན་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ཀྱི ་ མཚན་གཞི ་

སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་ནི་མ་རྫོགས། གཞན་

རབ་དང་། ༤) ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་ལ་འཇོག་དགོས་པར་

ན། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་ཆོས་ཅན། རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་ རྟོ ག ས་པའི ་ སྒོ ་ ནས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལ་འཇོ ག ་
རྫོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་ཆེད་དུ་རང་ཉིད་
སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱང་མ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་

གྲུབ་སྟེ། རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་

ཁས། མ་ཁྱབ་ན། རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་བློས་སངས་རྒྱས་
པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྟོན་པ་ཉིད་སངས་རྒྱས་
ཀྱང་སེམས་ཅན་མང་པོ་འཁོར་བ་ན་ལས་ངན་མ་སྤངས་

པར་གནས་པ་དེ། ང་གཉིས་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་གཞུང་
གི་དགོངས་པའང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་བཞི་

ལས། དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞི་ལ་དཔྱད་

པ་ནི། མཚན་གཞི་ཞེས་པ་ཚད་མའི་སྐབས་མཚན་ཉིད་
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ལ། ༡) འདོད་པ་དང་། ༢) སེམས་པ་དང་། ༣) ཤེས་
སེམས་ཏེ། དང་པོ་གཉིས་ནི། སྦས་དོན་ཟབ་མོ་གཏེར་
གྱི་ཁ་འབྱེད་ལས། མགོན་པོ་བྱམས་པས་སེམས་བྱུང་ལ་

བཤད་དེ། འདིར་ཡང་ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་
འདོད་ཅེས་དང། མདོ་སྡེ་རྒྱན་དུ། དོན་གཉིས་ལྡན་

པའི ་སེ མས་བྱུང་བ། །ཞེ ས་གསུངས་པའི ་ཕྱི ར ། ཞེ ས་
དང་། ཡང་གནད་ཀྱི ་ དོ ན ་ནི ་ གཙོ ་ བོ ར ་སེ མ ས་བྱུང་
འདུན་པ་དང་། སེ མ ས་པ་གཉི ས ་ལ་འཇོ ག ་དགོ ས ་

ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་

མཚན་གཞི་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཇོག་དགོས་
པ་གཞུང་དུ་གསལ་བར་མི་མངོན་ཡང་། དེ་གཉིས་ཡིན་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

པ་དོན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡུལ་ངེས་ལྔའི་ནང་ གསུངས་པས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཚིག་དོན་

ཚན་དུ་གྱུར་པའི་ཏེང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གཉིས་ རབ་གསལ་དུ། གཙོ་སེམས་སུ་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་
པོ་དེ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་སྟོབས་ཀྱིས་

ལམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ཅེས་པའི་སྒྲ་དོན་ལ་

དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་དུ་སྒྱུར་བར་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའི་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། འཕགས་སེང་གཉིས་ཀྱིས་

དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་

གཞུང་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་གྲུབ་ཚུལ་ནི། འདུན་

དགོངས་པའམ། སློབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ལྟར་བཤད་

སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྒྲ་དོན་ལ་བསམ་ནས་གཙོ་སེམས་ལ་

པ་དང་སེ མ ས་པ་གཉི ས ་ནི ་ སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ཀྱི ་ མཚན་ འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ན་མི་འགལ་ལོ། །
གཞིར་འགྲོ་ཚུལ་དེ། རང་སྟོབས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་དུ་

གཉིས་པ་ལུང་གང་ལ་ཐུག་དཔྱད་པ། འོ་ན་ཀུན་

ནམ་སོང་བའི་ཚེ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་

མཁྱེན་གཉིས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞི་སེམས་

ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཤེས་རབ་ཏིང་འཛིན་གཉིས་ལ་ཚང་

ལུང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། མདོ་ལས། ཆོས་ཐམས་

ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་དུ་སོང་བ་བཤད་འདུག་པས། དེ་ལྟར་

བས། དེ་གཉིས་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞི་
ཡིན་པ་གྲུབ་འདུག་སྙམ།

དེས་ན་འདུན་པ་དང་སེམས་པ་གཉིས་ནི་གཙོ་

བོ་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞི་དང་། ཤེས་

བྱུང་ལ་འདོད་ན། བཀའ་དང་རྗེས་འཇུག་ཚད་ལྡན་གྱི་
ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་

རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཞེས་དང་། གཞུང་འདིར། བྱང་ཆུབ་

འདོད་ཅེས་དང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། བརྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་

སྨོན་ལམ་ནི། །སེམས་པ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ཞེས་

རབ་དང་ཏིང་འཛིན་གཉིས་ནི་གཙོ་བོ་དོན་དམ་སེམས་ གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཞུང་མ་དཀྲུགས་པར་སོར་
བསྐྱེ ད ་ཀྱི ་ མཚན་གཞི ་ ཡི ན ་པ་དེ ་ གཞུང་གི ་ དཀྱུས་ན་ བཞག་བྱས་ན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གྲུབ་བོ། །
གསལ། ཀུན་མཁྱེ ན ་རོ ང ་སྟོ ན ་ཆེ ན ་པོ ས ་ཀྱང་སེ མ ས་

ག ཞ ན ་ ཡ ང ་ཤེ ས ་ ར བ ་ སྒྲོ ན ་ མ འི ་ ཕྲེ ང ་ བ ་

བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞི་སེམས་བྱུང་དུ་བཞེད་དེ། ཟབ་དོན་

ལས། གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་འདོད་པ་ཉིད་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་

བྱུང་སྟེ། མདོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

བསྐྱེད་པ་ནི་ཡུལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་རྣམ་པ་ཅན་

གསུངས་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་ལས། བྱང་ཆུབ་འདོད་

ཤེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དུ་གཉེར་བ་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་

སྨོན་ལམ་ནི། །སེམས་པ་འདུན་དང་བཅས་པ་སྟེ། །ཞེས་

ཟད་དོ། །གཞན་དུ་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་དང་གྲོགས་ཅན་ལ་

གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར་ལས། རྩ་བའི་དགོངས་པ་ནི་སེམས་ ལ་འདུན་པ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ། སེམས་
མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འདོད་པས་ཞེས་ འབྱུང་བ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་ན་དེའི་མཚན་ཉིད་དུ་བརྟགས་

ཅེས་པ་དང་། མདོ་སྡེ་རྒྱན་ལས། བརྟན་པ་རྣམས་ཀྱི་ པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་སྐད་དུ་བརྡ་སྦྱར་བ་

177

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

དེ་དང་ལྷན་ཅིག ་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པར་བརྗོད་
ཀྱང་རང་གི་མཚན་ཉིད་འགྲུབ་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་

ཡིན་པའི་ཕྱིར།

འོ་ན་འགྲེལ་ཆུང་དོན་གསལ་ལས། དོན་གཉེར་

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་དོན་ནི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ གྱི་འདོ ད ་པ་དེ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་
དོན་གྱི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་རིག་པའི་གཙོ་སེམས་ཡིན་ན། རྩ་ ཏེ ། སེ མ ས་བྱུང་ཡི ན ་པའི ་ ཕྱི ར ་ཞེ ས ་པའི ་ གཞུང་དང་
བར་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ན་གཞན་དོན་ཕྱིར་ཡང་དག་

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཞུང་དེས་དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོ ད ་ཅེ ས ་སེ མ ས་བྱུང་གི ་ མི ང་ དེ་སེམས་བསྐྱེད་མིན་པ་བསྟན་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་དེ་
ནས་བསྟན་པས་མི་འཐད་ཅེས་རྩོད་པའི་ལན་དུ། བྱང་ འདོད་པ་མིན་པར་བསྟན་མི་འདུག་པའི་ཕྱིར། དཔེར་
ཆུབ་དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པའི་

ན་ཤེས་བྱ་མི་རྟག་མིན་ཡང་མི་རྟག་པ་ཤེས་བྱ་མིན་པར་

སྐྱོན་མེད་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །

གྱི ་ འདོ ད ་པ་ཆོ ས ་ཅན། སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་མ་ཡི ན ་པར་

བདག་ཉིད་དམ་གཙོ་སེམས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
གཞན་ཡང་གོང་གི་རྩོད་ལན་དུ་འཕགས་སེང་

ལྟར་བདེན་མོད་ཀྱི་ཞེས་པའི་ལན་མ་གསུངས་པར་མ་
ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་དོན་གཉེར་གྱི་

མི ་ གྲུབ་པ་བཞི ན ་ནོ ། །གལ་ཏེ ་ བྱང་ཆུབ་དོ ན ་གཉེ ར ་
ཐལ། སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འགྲེལ་ཆུང་དོན་

གསལ་ལས། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་
པ་ཉིད་ནི་དེ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་

འདུན་པ་ཉིད་གཙོ་སེམས་སུ་བསྟན་འདུག་སྙམ། ཡང་ པ་སེ མ ས་ལས་བྱུང་བ་ཡི ན ་ལ། སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་པ་ནི ་
འཕགས་སེང་གཉིས་ཀྱིས་རྩ་བར་འདོད་ཅེས་སྨྲས་པ་
དེ་རྒྱུ་མིང་འབྲས་བུ་ལ་བཏགས་པ་དང་། འདུན་པ་དང་

སེམས་ཡུལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་སྣང་བ་ཅན་འབྱུང་

བ་མ་ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ན་དེ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པར་

མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའི་གྲོགས་ཅན་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ འགྱུར་ཞེ་ན་བདེན་མོད་ཀྱི། ཞེས་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་
ལ་བཏགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་གཞུང་དེ་སེམས་བསྐྱེད་

བྱུང་གི་རྟགས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་མིན་པ་གྲུབ་པས་སོ་

གསུངས་པས་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་དེ་སེམས་དང་སེམས་

སྡེ་དང་མི་མཐུན་པར་སྣང་བས་དོན་དུ་རྟགས་འདི་ལྟར་

དྲིལ་ན། གཞན་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་

ཆོས་ཅན། སེམས་བསྐྱེད་མ་ཡིན་ཏེ། སྲེད་པ་ཡིན་པའི་

ཀྱི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་གཞུང་མིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་ ཞེ་ན། འགྲེལ་ཆུང་ལྟར་བཀོད་ན་འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་
བྱུང་གཉིས་ཀར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་སྦྱོར་བས་

འགོད་དགོས་པར་སེམས་ཏེ། དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་

ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་འདོད་པ་ཆོས་ཅན། ཐེག་ཆེན་ ཕྱིར། དེ་ཡང་ཉིར་སྣང་ལས། འོ་ན་ནི་དེ་སེམས་བསྐྱེད་

སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མིང་ པར་མི ་ འགྱུར་ཏེ ། སེ མ ས་ནི ་ ཡུལ་སོ ་ སོ ར ་རི ག ་པའི ་
འབྲས་བུ་དང་གྲོ ག ས་མི ང་གྲོག ས་ཅན་ལ་བཏགས་པ་
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མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་ལ། དོན་དུ་གཉེར་བ་ཞེས་བྱ་བ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ནི་སྲེད་པ་ཡིན་པས་སོ་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེའང་མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་ལ་འདོད་ཅིང་
རོ། །དེས་ན་འགོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་བཀོད་ན་འཕགས་སེང་

འདུན་པས་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་

གཞུང་གཉིས་དགོངས་པ་མི་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་དོན་ནི་སྲེད་པ་དང་མཚུངས་

གཉིས་དགོངས་པ་མཐུན་པར་སྣང་ལ། དེ་ལྟར་མིན་ན་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཞིང་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་

འོ་ན་དོན་གཉེར་གྱི་འདོད་པ་དེ་སྲེད་པ་ཡིན་པ་ ལྡན་གྱི་འདུན་པ་དེས་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་ཕུང་པོ་

གང་གིས་གྲུབ་ཅེ་ན། མངོན་པ་འོག་མའི་ལུགས་ལ་ཉོན་

ལ་ཆགས་སོ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན། དེས་ན་ལུང་དེ་རྣམས་

པ་ཀུན་བཏུས་སུ་ཉེ ར ་ལེ ན ་ངོ ས ་བཟུང་བ་ན་འདུན་

ལྷག་པར་དུ་ཉིར་སྣང་ལས། འོན་ཏེ་འདོད་པ་

གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་མངོན་པར་

འདོད་པས་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་གྲུབ་སྟེ། བརྡ་སྤྲོད་

པར་ཆགས་པའམ་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བ་ལྟར་ཉེ་བ་ད་ལྟར་གྱི་ཕུང་པོ་དང་རིང་བ་མ་འོངས་

མོ ང ས་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ ར ་ལེ ན ་དུ་བཤད་ཀྱང་མངོ ན ་ ཀྱིས་འདོད་པ་དེ་སྲེད་པ་ཡིན་པ་གྲུབ་པ་དང་།

པ་དང་། འདོད་ཆགས་གཉིས་ལ་བཤད་པ་དང་། དེ་ ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདི་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་འདོད་པ་དང་དེ་
འགྲུབ་པ་ལ་ཆགས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་ཕུང་པོ་ལ་ལྷག་

ཡང་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། ཉེ་བར་ལེན་པ་གང་
ཞེ་ན། འདིར་འདུན་པ་དང་། འདོད་ཆགས་གང་ཡིན་

པའོ། །ཅིའི་ཕྱིར་འདུན་པ་དང་འདོད་ཆགས་ཉིད་ཉེ་བར་
ལེན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་ཕུང་
པོ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བའི་
ཕྱིར་ཏེ། མ་འོངས་པ་ལ་འདོད་པ་དང་། ད་ལྟར་ལ་ལྷག་

པར་ཆགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་

པའི་གཞུང་ལས། རིང་ལ་དེ་དང་ཉེ་ལ་འདི། །ཞེས་བྱུང་

པའི ་ ཕུང་པོ ་ གཉི ས ་ལ་ཆགས་པ་ལ་རི མ ་བཞི ན ་ཉི ར ་
སྣང་ལས་གསུངས་པའི་འདི་འདོད་པ་དང་དེ་འདོད་པ་

ཞེ ས ་པའི ་ གཞུང་དེ འི ་ དོ ན ་གྲུབ་སྙམ་པས་དཔྱད་པར་

ཞུ། མདོར་ན་འདོད་པ་སྲེད་པ་ཡིན་པས་སེམས་བསྐྱེད་
མིན་ཞེས་བསྟན་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་སེམས་བྱུང་འདོད་

པ་དང་སེམས་པ་སོགས་མིན་པར་མི་གྲུབ་པ་དང་། ལྷག་

པར་དུ་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་ཡང་མཐུན་པས་སེམས་བསྐྱེད་

ཡང་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་ལས། ཅིའི་ཕྱིར་འདུན་པ་དང་ ཀྱི ་ མཚན་གཞི ་ གཉི ས ་ཀ་ཁས་ལེ ན ་ན་རྒྱན་གཉི ས ་ཀྱི ་
འདོད་ཆགས་ཉིད་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ལན་

དགོངས་པ་རྨ་མེད་པ་ཡིན་སྙམ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མིན་ན་

བཅས་པ་དག སྲེད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་འདུན་པས་

སྒུག་ཡོད་པས་ཀུན་མཁྱེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རྗེས་འབྲངས་

ནི ། མ་འོང ས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི ་ ཕུང་པོ ་ ཟག་པ་དང་

མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། དགའ་བའི་རྣམ་པ་

ལུང་རིགས་ཀྱི་གནོད་བྱེད་ལ་ཆར་འདོད་ཀྱི་བྱིའུ་བཞིན་

དག་གིས་གསུང་བར་མཛོདཅིག རེ་ཞིག་མཚན་གཞིའི་

ཅན་གྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བར་བྱེད་ སྤྲོས་པ་བསྟན་ཟིན་ཏོ། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

གསུམ་པ་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ཀྱི ་ མཚན་ཉི ད ་ལ་

བསམ་པ་དེ ་ ཐོ བ ་འདོ ད ་ཀྱི ་ འཛི ན ་སྟངས་མེ ད ་པའི ་

ལས། མགོན་པོ་བྱམས་པས། སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི་གཞན་

ན། འོ་ན་ཚོགས་ལམ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྟོག་པས་བསྡུས་པའི་

དཔྱད་པ། ས་པཎ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོའ་ི ཆོ་ག་
དོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད། །ཅེས་
གསུངས་པས་ཡུལ་གཞན་དོན་དུ། རྣམ་པ་སངས་རྒྱས་

ལ་དམིགས་ནས། བསམ་པ་དེ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་སྟེ་
ཆོས་གསུམ་ལྡན་ནོ། །འདི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་བརྡ་

ལས་བྱུང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་

ཀྱི། སེམས་བསྐྱེད་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དུ་བྱེད་ན། དོན་དམ་
ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་དང་། སྒྲིབ་པ་དག་པའི་སེམས་
བསྐྱེད་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས། དེའི་དོན་

ཡང་སློ བ ་པའི ་ དོ ན ་དམ་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ལ་ཀུན་རྫོ བ ་

སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཟུར་གསུམ་ནས། བསམ་
པ་དེ ་ ཐོ བ ་པར་འདོ ད ་པ་དེ ་ མ་ཚང་བས་དོ ན ་དམ་

སེམས་བསྐྱེད་ལ་མ་ཁྱབ་ཅེས་དགོངས་པ་འདྲ། ཡུལ་

གཞན་དོན་ལ་དམིགས་པ་ཚང་སྟེ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་

ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་
འཇུག་སེམས་ཆོས་ཅན། ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེའི་མཚན་ཉིད་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བསམ་
པ་དེ་ཐོབ་འདོད་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ལམ་སྒྲུབ་འདོད་ཀྱི་
འཛིན་སྟངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟོག་པ་གཅིག་ལ་
འཛིན་སྟངས་ཐ་དད་པ་གཉིས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་

འགྲེལ་ལས། རྟོག་གཉིས་ཅིག་ཆར་འཇུག་པ་མེད། །ཅེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཆོས་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པའི་སྦྱོར་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། སེམས་བསྐྱེད་

མིན་པར་ཐལ་ཏེ། ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་
གང་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་
ཡིན་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསམ་པ་དེ་ཐོབ་འདོད་

མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། འདོད་ན། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། དེ་ཕྱིར་ཕ་

ཟིན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པ་སངས་ རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །སེམས་བསྐྱེད་མིན་པའི་ཆོས་གཞན་
རྒྱས་ལ་དམིགས་པ་ཡང་ཚང་སྟེ། དེ་ཐོབ་ཆེད་སྒྲུབ་པའི་

ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྲིབ་པ་སྤངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ཏེ། སེམས་
བསྐྱེད་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་དོགས་

ལ་ཕྱི་མ་གཉིས་མི་ཚང་སྟེ། རིམ་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ ན་རྗེས་འབྲངས་པ་དག་ལན་ཅི་གསུང་།
འདོད་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་ཐོབ་ཟིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་ཚང་བ་ནི་གོང་དང་འདྲ།

དེ་ལ་ཅུང་དཔྱད་ན། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་

ཁོ ་ བོ འ ་ི རྟོ ག ་པ་ལ་ཆོ ས ་གསུམ་ལྡན་དེ ་ བརྡ་

ལས་བྱུང་བའི་སེམས་བསྐྱེད་ལ་དགོངས་ཞེས་གསུངས་
པ་དེ། སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནམ་

ལ་བསམ་པ་དེ་ཐོབ་འདོད་མ་ཚང་བ་ཡིན་ན། མ་ཚང་ སྙམ་སྟེ ། དཔེ ར ་ན་སྤྱི ་ མི ང ་བྱེ ་ བྲག་ལ་བཏགས་པ་
བའི ་ ཚུལ་ཇི ་ ལྟར་ཡི ན ། དོ ན ་དམ་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ལ་
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བཞིན། སྤྱི་ལྡོག་ནས་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མིང་

སྨྲོས་ཀྱང་། དོན་དུ་སྨོན་སེམས་ལ་གོ་དགོས་སོ་སྙམ། དེ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

དེ་ཡང་འགྲེལ་ཆུང་དོན་གསལ་ལས། སེམས་བསྐྱེད་པ་

ལྟར་མིན་ན་གོང་གི་གནོད་བྱེད་དེ་ལྡོག་དཀའ་བར་སྣང་ གཞན་གྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་

བས་དཔྱད་པར་ཞུ། ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་སློབ་ འདོད་པའི་མཚན་ཉིད་སྨོན་པ་དང་འཇུག་པའི་ངོ་བོ་
པའི་རྒྱུད་ཀྱི་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་འཇུག་

ཉིད་རྣམ་པ་གཉིས་སོ་ཞེས་པའི་གཞུང་ལ་གཞི་བཅོལ་

གྱི་ཁ་འབྱེད་ལས་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་ན་བསམ་པ་

འོ་ན་ས་པཎ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོའ་ི ཆོ་

གི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་སྦས་དོན་དོན་ཟབ་མོ་གཏེར་

དེ་ཐོབ་འདོད་ཚང་བར་འགྱུར་ཏེ ། སྨོ ན ་སེ མ ས་ཡི ན ་

པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོའ་ི ཆོ་ག་

ཏེ་གསུངས་པར་སྣང་།

ག་ལས། གཉིས་པ་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལ་སྒོ་ལྔ་སྟེ། རང་གི་
ངོ ་ བོ ས ་དབྱེ ་ ན་སྨོ ན ་འཇུག་གཉི ས ་དང་ཞེ ས ་ངོ ་ བོ འ ་ི

ལས། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་ལ་མ་ཁྱབ་ཅེས་གསུངས་ དབྱེ་བ་སྨོན་འཇུག་གཉིས་སུ་གསལ་བར་གསུངས། ངོ་
པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་དོན་དམ་

བོའ་ི དབྱེ་བ་ཡིན་ན་ཕན་ཚུན་གཞི་མཐུན་མེད་པ་ཞིག་

དེ། བཀའ་བསྟན་རྣམ་དག་གི་ལུང་ཚད་ལྡན་གང་དུ་

སྒོ་ནས་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་དང་། དོན་དམ་སེམས་

སེམས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་འཇུག་གཞི་མཐུན་གསུངས་པ་
གསུངས་ཡོད་དཔྱད་དགོས་པར་སྣང་།

བཞི་པ་དབྱེ་བ་ལ་དཔྱད་པ། རང་ལུགས་ལ་ས་

པཎ་དང་ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ་གཉིས་ཀས། སེམས་

ལ་འཇོག་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་སེམས་བསྐྱེད་ལ་ངོ་བོའ་ི
བསྐྱེད་འཇོག་སྐབས་གཞི་མཐུན་མེད་པ་བཞིན་དགོས་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་སྨོན་འཇུག་གཉིས་པོ་གཞི་མཐུན་

མེད་པར་ཐལ། ངོ་བོའ་ི དབྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་

བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་བོའ ི་དབྱེ་བ་ལ་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་དང་ ན། སློ བ ་པའི ་ རྒྱུད་ཀྱི ་ དོ ན ་དམ་སེ མ ས་བསྐྱེ ད ་ཆོ ས ་
དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་གཉིས་ཡིན་པ་དེ། ས་པཎ་གྱིས་

ཅན། སྨོན་འཇུག་དང་གཞི་མཐུན་མེད་པར་ཐལ། འདོད་

སྦྱོར་དང་། སྦས་དོན་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་གཉིས་

མོ་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་ལས། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་

ལྡན་གང་དུ་གསུངས་ཡོད་དཔྱད་དགོས་པར་སྣང་། དེང་

བཀག་ནས། རང་ལུགས་ལ་གཞི ་ མཐུན་གསུངས་པ་

བོའ་ི དབྱེ་བ་ལ་སྨོན་འཇུག་གཉིས་བཞག་ནས་དོན་དམ་

ཅི་ཡོད། ཁ་ཅིག་གིས་སྐྱོན་སྤོང་བར་འདོད་ནས་ངོ་བོའ་ི

མཛད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་གའི་ལུང་ པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྦས་དོན་ཟབ་

སུ་གསལ་བར་གསུངས་འདུག དེ་ཡང་བཀའ་བསྟན་ཚད་ དང་སྨོན་འཇུག་གི་གཞི་མཐུན་མེད་པ་འདོད་པ་རྣམས་
སང་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་ཕྱོགས་ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེས་རྒོལ་ན་རྗེས་འབྲངས་པ་དག་ལན་

སེམས་བསྐྱེད་སེམས་བསྐྱེད་བཏགས་པ་བ་བཞེད་པར་ སྒོ་ནས་སྨོན་འཇུག་གཉིས་བཞག་པ་དེ་ཀུན་རྫོབ་སེམས་
མངོན། སྨོན་འཇུག་གཉིས་པོ་ངོ་བོའ་ི དབྱེ་བ་ཡིན་པ་

བསྐྱེད་ལ་དགོངས་ཞེས་སྨྲས་ཀྱང་། འབྲེལ་མེད་ཀྱི་ལན་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

ཏེ། མཚན་ཉིད་འཇོག་སྐབས་སྤྱི་ལྡོག་ནས་བཞག དབྱེ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྨོན་པའི་སེམས་ནི་སྡོམ་པས་མ་

བ་འཇོག་སྐབས་བྱེ་བྲག་པའི་དབྱེ་བ་འཇོག་པ་ནི་རིགས་ ཟིན་པའི་སྨོན་པའི་སེམས་ཙམ་ལ་དགོངས་ཤིང་། ཇི་
པའི་ལམ་ལས་འདས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཞུང་གོང་འོག་ ལྟར་འཇུག་པའི་སེམས་བཞིན་དུ། །ཞེས་པ་ནི་དེ་ཉིད་
གི་བབས་མ་དགོངས་པའི་ལན་ནོ། །

སྡོམ་པས་ཟིན་ནས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ལ་དགོངས་པའི་

མཐུན་མེད་པ་གཞུང་གི་སྤྱི་སྐད་ཡིན་པས། དེས་ན་ཆོས་

སེ མ ས་བསོ ད ་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བའི ་ སྒྲུབ་

སྒོ་ནས་གཞི་མཐུན་མེད་པས། དེ་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་

པ་ཡི ན ་པས་འཇུག་སེ མ ས་ཡི ན ་ལ། འཇུག་སེ མ ས་

ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྨོན་འཇུག་གཉིས་པོ་ངོ་བོ་གཅིག་

ལས། དེ་ཉིད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ། གང་ནས་བཟུང་སྟེ་སེམས་

ཁོ་བོའ་ི རྟོག་པ་ལ་ནི། ངོ་བོའ་ི དབྱེ་བ་ལ་གཞི་ ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཞུང་དེས་སྨོན་

རྗེ་ས་པཎ་གྱིས། སྨོན་འཇུག་གཉིས་པོ་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ བྱེད་དུ། སྨོན་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་དང་ལམ་དུ་འཇུག་

བོའ ི་དབྱེ་བ་སྨོན་འཇུག་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་འདྲ། འོ་ན་ ཡིན་ན་བསོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་སྟེ། དེ་ཉིད་
ཏུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ་ཀུན་

ཅན་ཁམས། །ཞེས་པ་ནས། ནམ་མཁའ་མཉམ་པ་རབ་ཏུ་

མཁྱེན་བླ་མས་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ནི་ འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
ངོ་བོ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་འཇོག་པ་ཡིན། བསྡུ་ཚུལ་ནི་

འཇུག་སེ མ ས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཐོ བ ་འདོ ད ་ཀྱི ་

གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཀྱི་སྨོན་སེམས་ནི། ལམ་སྒྲུབ་

འཛིན་སྟངས་མེད་ཀྱང་། སྨོན་སེམས་མེད་ན་འཇུག་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འཛིན་སྟངས་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བྱང་

སེམས་ཀྱི་ངོ་བོར་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ལས། དེ་

འདོད་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱིས་འཇུག་སེམས་སུ་འཇོག་པ་

ཆུབ་ཐོབ་འདོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟོག་པ་གཅིག་

སེམས་ཀྱང་མེད་པས། དེའི་སྒོ་ནས་འཇུག་སེམས་སྨོན་
ལས་གཞན་དུ་འགྲོ་བའི་བྱ་བས་ཟིན་པའི་ཚེ་འགྲོ་བར་

ལ་འཛིན་སྟངས་གཉིས་མི་སྲིད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ལམ་ འདོད་པའི་བློ་མེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། འདི་ནི་
དུ་འཇུག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པས་འཇུག་སེམས་སུ་

འཇིག་རྟེན་གྱི་འགྲོ་བར་འདོད་པ་དང་། འགྲོ་བ་དཔེར་

ལས། སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་བསྐྱེད་མཚན་ཉིད་པ་སྡོམ་

ཀྱང་འགྲོ་བར་འདོད་པའི་བློ་མེད་ན་དེ་ཉིད་དུ་གནས་

འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། སྦས་དོན་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད་
པས་ཟིན་པ་དགོས་ན། སྤྱོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་

སྨོན་པའི་སེམས་ལས་ནི། །འཁོར་ཚེ་འབྲས་བུ་ཆེ་འབྱུང་

བྱས་པ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་ན་འགྲོ་བའི་བྱ་བས་ཟིན་

པའམ། ཕྱིར་ལྡོག་པ་མྱོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཞུང་དེས་འཇུག་སེམས་

ཡང་། །ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་སེམས་བཞིན་དུ། །བསོད་ སྨོན་སེམས་སུ་བསྟན་པ་ཡིན། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱེད་
ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་
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སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་དང་གཞི་མཐུན་གསུངས་པ་

ཡང་། གོང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་སེམས་
དང་བྱང་ཆུབ་ཐོ བ ་འདོ ད ་མེ ད ་ན་དོ ན ་དམ་སེ མ ས་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

གཉིས་སུ་དབྱེ་སྟེ། རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ལུགས་ལ་ལུས་

རྟེན་གླིང་གསུམ་གྱི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་རྟེན་ལ་

བསྐྱེད་ཀྱང་མེད་པར་ངེས་པས་དེ་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ སོ ་ ཐར་རི ག ས་བདུན་པོ ་ གང་རུང་གི ་ སྡོ མ ་པ་ལྡན་པ་
ཡིན་སྙམ། མདོར་ན་སྨོན་འཇུག་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་ན་

ལ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐལ་བ་ཡོད་ཀྱི་ཞེས་སོགས་འདོད་

ཁྱབ་བོ། །

ལྡན་འཆི་འཕོ་བའི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། བྱང་སྡོམ་མེད་པར་

བྱང་ཆུབ་ཐོབ་འདོད་དང་ལམ་སྒྲུབ་འདོད་ཡིན་པས་མ་

ཆོ ས ་རྗེ ་ ས་པཎ་གྱི ་ དགོ ང ས་པ་ལ་ཡང་གོ ང ་

བཞིན་བཤད་དགོས་པར་སེམས། སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་

ལས། དེ་ཕྱིར་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །སེམས་བསྐྱེད་མིན་

པའི་ཆོས་གཞན་མེད། །ཅེས་པའི་སྐབས་ཐེག་ཆེན་གྱི་
ཉམས་ལེན་ཐམས་ཅད་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན་པར་གསལ་

པ་བཀོད་ནས། དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ནི། བྱང་སེམས་སྡོམ་
ཐལ། དེའི་རྟེན་སོར་སྡོམ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྲིད་འཚོ་

བའི་མཐའ་ཅན་གང་ཞིག་སོ་ཐར་སྡོམ་པ་གཏོང་བའི་

ཕྱིར། དཔེར་ན་གྱང་ལོག་པས་རི་མོ་ལོག་པ་བཞིན་ནོ་
ཞེས་བརྗོད་ན་ལན་ཅི་ཡོད་ཅེས་གསུངས།

གཉིས་པ་ལན་ནི། སྤྱིར་ཁོང་གིས་ཕྱོགས་སྔ་སུ་

བར་གསུངས། དེ་ལྟར་ན་སློབ་པའི་དོན་དམ་སེམས་

ཡིན་མིན་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀྱང་། ཕྱོགས་སྔའི་

དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་རྣམས་སྨོན་འཇུག་གང་རུང་དུ་ཁས་

ཆེར་ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་མིན་ནམ་སྙམ་

སྙམ། འོན་ཀྱང་སྒྲིབ་པ་སྤངས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཆོས་

བར་འདོ ད ་པས་གསོ ན ་ཅི ག གོ ང ་གི ་ གནོ ད ་བྱེ ད ་ནི ་

བསྐྱེད་དང་སྦྱོར་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། ཕྱིན་ འདོད་པ་བཀོད་པའི་ཚིག་ལ་བལྟས་ན་ཕལ་ཆེར་ཕལ་
ལེན་དགོས། དགོས་ན་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ་

པར་འདུག དེ་ལྟར་ན་གསུང་ལན་རིམ་བཞིན་འབུལ་

ཅན། སྨོན་འཇུག་གང་རུང་དུ་ཐལ། ཐེག་ཆེན་སེམས་ དབུ་སེམས་གང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་གནོད་བྱེད་དུ་འགྲོ་མི་
བསྐྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཚད་མ། ཁྱབ་སྟེ། ངོ་བོའ་ི འདུག་སྟེ། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་སྦྱོར་བའི་སྔོན་དུ་སྐྱེ་བ་

དབྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སྨོན་ དང་གནས་པ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་དུ་སོ་ཐར་རིས་བདུན་པོ་
འཇུག་ཡོ ད ་པར་ཐལ་ལོ ་ ཞེ ས ་རྒོ ལ ་ན་ལན་ཅི ་ གསུང་
དཔྱད་པར་ཞུ།

དགོས་པ་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་སེམས་ཙམ་

པའི་ལུགས་ལ་ཡང་སྦྱོར་བའི་སྔོན་དུ་སོ་ཐར་རིས་བདུན་

གསུམ་པ་རྩོད་པ་སྤོང་བ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ གང་རུང་གི་སྡོམ་པ་དགོས་པ་ཁས་བླངས་ཀྱང་གནས་

རྩོད་པ་དགོད་པ་ནི། དགའ་བའི་སེམས་ཀྱི་རང་མདངས་

པའི་རྟེན་དུ་དགོས་པ་ཁས་མ་ལེན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཀུན་

ལ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པའི་ལུགས་དང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་

ཐར་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སོ་ཐར་དང་། བྱང་

ལས། འགྲེལ་བྱེད་ཁ་ཅིག་གིས་འདིའི་སྐབས་སུ་ལུས་རྟེན་

མཁྱེན་ཆེན་པོས་སྡོམ་གསུམ་སྤྱི་དོན་ལས། དེ་ལ་སོ་སོར་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

སེམས་ཀྱི་སོ་ཐར་ལས། འདིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ སམ་དོན་གྱིས་དབང་དུ་བྱས། དང་པོ་ལྟར་ན་ཁས་བླངས་
སོ་སོར་ཐར་པ་ནི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པ་དང་གནས་པ་གཉིས་

མེད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ལན་ཡིན། གཉིས་པ་ལྟར་ན། སླར་

ན། དེ་ནི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རིས་བདུན་པོ་གང་རུང་

མཚུངས་ལྡན་སོང་བའི་འདུན་པ་ཆོས་ཅན། རང་སྟོབས་

ཀའི་རྟེན་དུ་རུང་གི། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་
དང་བྱང་སྡོམ་ལྡན་པའི་ཚེ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་ངོ་བོ་

ཡང་སྐུ་ཉིད་ལ། སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་ཡིད་རྣམ་དང་
ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་བོར་སོང་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་

གཅིག་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཀྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་ ཀྱི ་ ངོ ་ བོ ་ ལ་དམི ག ས་ནས་རྣམ་པ་དེ ་ ཐོ བ ་འདོ ད ་ཡི ན ་
པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྟེན་དང་ པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན་བུད། མ་གྲུབ་ན། སངས་
བརྟེན་པ་ཡིན་ན། རྟེན་མེད་ན་བརྟེན་པ་མེད་པ་ཡང་

ཀུན་མཁྱེ ན ་ཉི ད ་ཀྱི ས ་བཞེ ད ་པའི ་ ཕྱི ར ་ཏེ ། རྟེ ན ་དང་

རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་དམིགས་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ལ་དམིགས་

པའི་གཙོ་སེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་

བརྟེན་པ་རྫས་གཞན་འགོག་སྐབས་རྟེན་མེད་ན་བརྟེན་ སྟེ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་དམིགས་པ་མཚུངས་
པ་མེད་པའི་གནོད་བྱེད་གཏོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ལྷ་ལ་
སྡོམ་པ་གསར་ཐོབ་མེད་པར་ཐལ། ལྷ་ལ་རིས་བདུན་པོ་

དགོས་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། ལེགས་པར་བརྟགས་ན་

སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་དམིགས་པ་མི་མཚུངས་

མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་མ་ཁྱབ་ པར་སོང་འདུག་པས་མངོན་པ་ལ་ལན་གཅིག་ཕྱིར་དྲན་
ཅེས་བརྗོད་ལ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་འདོད་ལན་
འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

ཡང་ཁོང་གིས། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞིའི་

སྐབས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སངས་རྒྱས་

གནང་ན་མཁྱེན་ལས་ཆེ་སྙམ།

ཡང་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས། རང་སྟོབས་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་

སོང་བའི་འདུན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་
གྲོགས་འདུན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞུང་ལས་ཡོད་པར་

ཐོབ་འདོད་ཀྱི་ཡིད་རྣམ་ཆོས་ཅན། རང་སྟོབས་ཀྱི་སེམས་ གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས། དེ་ནི་བཞད་གད་ཀྱི་
བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་བོ་སོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་བྱུང་

གཏམ་སྟེ་ཡོད་པར་གསུངས་ན། ཁྱོད་རང་ལ་དེ་ཆོས་

ཏེ། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་མཚན་གཞི་སེམས་བྱུང་འདོད་པའི་

གསུངས་ཡོད་ཅེས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པས་སྟོན་པར་

མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་འདོད་ལན་ཡིན་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ། གཞུང་དུ་

ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། རང་སྟོབས་ཀྱི་ མཛོད་ཅིག་དང་སློབ་གཉེར་བ་ཡོངས་ལ་ཕན་ལས་ཆེ།
སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ངོ་བོར་སོང་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་
བོ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་དེ་ཐོབ་འདོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཆེན་འགའ་ལ་གཞི་བཅོལ་ཏེ་ ༢༠༡༦/༠༩/༡༤ ཉིན་བྲིས་

གསུངས། གནོད་བྱེད་དེ་ཁས་བླངས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ པའོ། །
184

ཞེས་པའང་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གྱི་གཞུང་

དཔྱད་གཞི་ཡིག་ཆ།

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

1. མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།
2. ཉི་ཁྲི་སྣང་བ། འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སྡེ།

3. འགྲེལ་ཆུང་དོན་གསལ། སེང་གེ་བཟང་པོ།
4. ཤེས་རབ་སྒྲོན་མའི་ཕྲེང་བ། བུདྷ་ཤྲཱི།

5. མངོན་པ་ཀུན་བཏུས། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད།

6. སེམས་བསྐྱེད་ཆེན་མོའ་ི ཆོ་ག ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།

7. སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆོ་གའི་ལུང་སྦྱོར། ས་པཎ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན།
8. སྦས་དོན་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་ཁ་འབྱེད། ཀུན་མཁྱེན་གོ་རམས་པ།
9. ཟབ་དོན་གནད་ཀྱི་ཟླ་ཟེར། ཀུན་མཁྱེན་རོང་སྟོན།
10. ཤེས་བྱ་རབ་གསལ། ས་བཟང་མ་ཏི།

11. དགའ་བའི་སེམས་ཀྱི་རང་མདངས། ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༄༅། །མདོ་རྩ་བའི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ལ་དཔྱད་པ་སེམས་ཀྱི་རང་མདངས།

རྒྱས་པབ་རྭ་བྲག་རྡོ་རྗེ།

མདོ ་ རྩ་བའི་དགོ ས ་སོ ག ས་ཆོ ས ་བཞི་ལ་དཔྱད་པ་ བ་དང་། དགོས་པའི་དགོས་པ་ནི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ངེས་
ལ། བསྟན་བཅོས་ལུས་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་བཞི་བསྟན་

པར་འབྱུང་བའི་སྒྲ་གཉིས་ཀྱིས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མངོན་

དང་། དགོས་འབྲེལ་ངག་ལ་ཡོད་པའི་དགོས་སོགས་ཆོས་

བསྟན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

པའི་ཚིག་ངོས་བཟུང་ནས་དེས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་ཚུལ་

བཞི་ངོས་བཟུང་བ། དགོས་འབྲེལ་ངག་གི་ཡོངས་གཅོད་

སུམ་དུ་བསྟན་ལ། འབྲེལ་བ་དང་དགོས་པ་ནི་ཤུགས་ཀྱིས་
གཉིས་པ་ནི། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་

ཀྱི་དགོས་པ་ལ་དཔྱད་པ། བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་འབྲེལ་

ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཞེས་པའི་དགོས་འབྲེལ་ངག་གི་

དང་པོ་ནི། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་

བཞི་ཡོད་པ། དགོས་པ་ནི། དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་

བ་ལ་དཔྱད་པ་སྟེ་བཞི་ལས།

ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་ཏེ། ཚུལ་
ཁྲིམས་ཀྱི་ཞེས་པས་བརྗོད་བྱ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བ་

ཞེས་པས་ཉིང་དགོས་དངོས་སུ་བསྟན་ཏེ། སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་

པ་དང་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བརྗོད་

བྱ་བསྟན་པའི ་ཤུགས་ཀྱི ས ་དགོ ས ་པ་དང་འབྲེ ལ ་བ་
གཉིས་བསྟན་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་བརྗོད་བྱ་ཡིན་པར་བསྟན་
པས་དེ་རྟོགས་པའི་བློ་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་དགོས་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་བསྟན་
བཅོས་རྩོམ་པ་ཡིན་པས་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་བརྟེན་
ནས་ཚུལ་ཁྲི མ ས་རྟོ ག ས་པ་དེ ་ འབྱུང་ཞེ ས ་འབྲེ ལ ་བ་

ཤུགས་ལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཊཱི་ཀ་ལས། བརྗོད་པར་བྱ་
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བརྗོད་བྱ་ནི། བསྟན་བཅོས་ལུས་ལ་དགོས་སོགས་ཆོས་

ཡོད་བསྟན་གྱི་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་བཅོས་ལུས་
ཀྱི་དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཡོད་པར་གོ་བ། ཉིང་དགོས་

ནི། དེ་ལྟར་གོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་ལྡན་བསྟན་བཅོས་

ལ་འཇུག་པ། འབྲེལ་བ་ནི། ཉིང་དགོས་དེ་དགོས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་ཞིང་དགོས་པ་དེ་དགོས་འབྲེལ་ངག་

ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའོ། །དེས་ན་མཚོ་ཊིཀ་ལས་དགོས་
འབྲེལ་ངག་གི་དགོས་པ་ལ་གཉིས་ལས། ཡོངས་གཅོད་
ཀྱི་དགོས་པ་ནི། དགོས་སོགས་ཆོས་བཞི་ཡོད་བསྟན་གྱི་
ངག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་བཅོས་ལུས་ཀྱི་དགོས་སོགས་

ཆོས་བཞི་ཡོད་པར་དང་པོར་རྟོགས་པ་སྟེ། དགོས་སོགས་

ཆོ ས ་བཞི ་ ཡོ ད ་པར་གོ ་ བ་དེ ་ ཡང་དབང་རྣོ ན ་གྱི ས ་ཐེ ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ཚོམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དོན་འབྲེལ་བར་ ཡང་དག་ཅིག་བཙལ་དགོས་པ་འདུག ངག་དང་དོན་
མ་ངེས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པར་དཀའ་བའིཕྱིར་རོ། །དབང་

ལ་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འོ་ན་བསྟན་བཅོས་

དོན་འབྲེལ་བ་མ་ངེས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་པར་སླ་བའི་ཕྱིར་

ཚད་མས་བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་

ཤེས་གཉིས་པོ་ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བའི་བཞེད་པ་དང་

ཁྲིམས་བསྟན་བཅོས་མ་ཡིན་པས་བདག་གཅིག་འབྲེལ་

རྟུལ་གྱིས་ངེས་ཤེས་སུ་སྐྱེ་བ་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་ ལ་བརྟེ ན ་ནས་ཀྱང་བརྗོ ད ་བྱ་ཚུལ་ཁྲི མ ས་ངེ ས ་པའི ་
རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་འདིར་བསྟན་གྱི་ཐེ་ཚོམ་དང་ངེས་

ཏེ། དེ་གཉིས་ལ་ཡང་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཚུལ་

ཚད་མ་ལས་བཤད་པའི་ཐེ་ཚོམ་བག་ཉལ་དང་མངོན་ མེད། ཕན་ཚུན་བརྗོད་བྱ་རྗོད་བྱེད་ཡིན་པས་རྒྱུ་འབྲས་
གྱུར་ལ་ཁྱད་པར་མེ ད ་པར་སྣང་བས་འོག ་ཏུ་དཔྱད་

སྲི ད ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དེ ་ བྱུང་འབྲེ ལ ་

བཞི་ཡོད་བསྟན་གྱི་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་བཅོས་

དེ ་ གཉི ས ་གང་རུང་ཡི ན ་དགོ ས ་པའི ་ ཞི བ ་ཆ་རྒྱ་གར་

དོ། །རྣམ་གཅོོད་ཀྱི་དགོས་པ་ནི། དགོས་སོགས་ཆོས་
ལ་བརྗོད་བྱ་སོགས་མེད་ངེས་སྙམ་པའི་ལོག་རྟོག་བཞི་

ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་འབྲེལ་བ་ལ་

མཁས་པའི་གསུང་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཡང། མཚོ་སྣ་བས་

དང་། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་མེད་ལས་ཆེ་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ འགལ་སྤོང་གི་སྐབས་རྣམས་སུ་མང་པོ་གསུངས་འདུག་
ཏེ་བརྒྱད་བསལ་བའོ། །འོན་ཀྱང་བརྟག་པ་འདི་འབྱུང་ གོ །བསྟན་བཅོས་ལ་བརྟེན་ནས་བརྗོད་བྱ་ཚུལ་ཁྲིམས་
ཏེ། ལོག་རྟོག་བཞི་པོ་ཚད་མ་ལས་བཤད་པ་བཞིན་གྱི་

ངེས་པའི་ཚད་མས་བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་མི་སྲིད་པར་

ལོག་རྟོག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ལྟར་བྱས་ འདོད་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་བཟང་པོས་བརྗོད་དགོས་

ན་དེ་དག་མེད་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་ འབྲེལ་གསུམ་པོ་དེ་མྱོང་བས་གྲུབ། དགོས་པའི་དགོས་པ་
བག་ཉལ་ཡིན་པར་བསམ།

ནི་ལུང་གིས་གྲུབ་ཏེ། ཚད་མ་རང་མཚན་པས་གྲུབ་པ་ནི་

ཀྱི་དགོས་པ་ལ་དཔྱད་པ་ནི། དབང་པོ་རྟུལ་པོས་ངེས་

གྲུབ་ཅེ ས ་པའི ་ འགྲུབ་བྱེ ད ་ཀྱི ་ བློ ་ དེ ་ ཡང་ཚད་མ་ལས་

གསུམ་པ་དགོས་འབྲེལ་ངག་གི་ཡོངས་གཅོད་

ཤེས་སུ་གོ་ཞེས་པའི་ངེས་ཤེས་དེ་ཚད་མས་བསྡུས་པའི་

མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། མྱོང་བས་
བཤད་པ་ལྟར་དྲན་པའམ་བཅད་ཤེས་ལས་མ་འདས་དེ་

ངེས་ཤེས་ཡིན་ནམ་མིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཀུན་མཁྱེན་ ཡང་ཚད་མས་བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་ཡིན་དགོས་ལ། མཚོ་
མཚོ་སྣ་བས་མིན་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་

སྣ་བས་ཀྱང། ཚད་མས་བསྡུས་པའི་བློ་ཡུལ་དུ་ལོག་

བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལས་

རོ། །ཡང་ན་དབང་རྟུལ་གྱིས་ངེས་ཤེས་སུ་གོ་བ་དེ། ཚད་

ལ། མིན་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅི། གལ་ཏེ་ངག་ཙམ་ལས་ཚད་མས་

རྟོག་སེལ་མི་ནུས་པས་ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་

ཚད་མས་བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་སྐྱེ་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ མས་བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་དགོས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

འབྲེལ་ངག་གི་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ མོ་སྙིང་ཁར་ཟུམ་ནས་ཞུ། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བས་ཚད་
ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། བརྗོད་དགོས་འབྲེལ་

མས་བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་སུ་མི་བཞེད་ཀྱང་ཐོས་བྱུང་གི་

ཤེས་དེ་ཡང་ཚད་མས་བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་མིན་པར་

དང་། སྤྱིར་བཏང་ནས་བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་ཚད་མིན་གྱི་

གསུམ་མྱོང་བས་གྲུབ་ཅེས་པའི་བརྗོད་བྱ་གྲུབ་པའི་ངེས་
འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་བརྗོད་བྱ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། མྱོང་བས་གྲུབ་ཅེས་པའི་འགྲུབ་བྱེད་ཚད་

ཤེས་རབ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་དེ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་

རྣམ་གཞག་ཡོད་མེད་དང་། ཡོད་ན་ཚད་མིན་ལ་རིགས་
ཇི ་ ཙམ་ཡོ ད ་མེ ད ་སོ ག ས་ཀྱང་དཔྱོ ད ་ལྡན་དག་གི ས ་

མ་དེ་རྗེས་དཔག་མིན་པར་སྨོས་མི་དགོས་པས་མངོན་ དཔྱད་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །
སུམ་ཡིན་དགོས། དེ་ཡང་བྱེ་སྨྲ་བས་རང་རིག་མི་འདོད་

བཞི ་ པ་བསྟན་བཅོ ས ་ལུས་ཀྱི ་ འབྲེ ལ ་བ་ལ་

པས་དོན་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་དགོས། དེས་བརྗོད་བྱ་ དཔྱད་པ་ནི། དངོས་ཀྱི་ཉིང་དགོས་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་
ཚུལ་ཁྲིམས་རྟོགས་པར་མི་སྲིད་དེ། དེའི་བརྗོད་བྱར་ བ་མེད་དེ། ཀུན་མཁྱེན་མཚོ་སྣ་བས། མྱ་ངན་ལས་འདས་
གྱུར་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་དེ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པའི་

པ་འདུས་མ་བྱས་ཡི ན ་པས་འབྲེ ལ ་བ་མེ ད ་ཀྱང་ཞེ ས ་

གཟུགས་ཀྱང་ཡོད་པས་སྐྱོན་མེད་སྙམ་ན། འོ་ན་བསྟན་

དང་འབྲེལ་བའི་འབྲེལ་བ་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མྱང་

ཏེ། བསྟན་བཅོས་ལ་ཞུགས་ཀྱང་མ་ཞུགས་ཀྱང་རྟོགས་

བ་བཤད་ཅིང་། དེ་ཡང་མཐར་ཐུག་གི་ཉིང་དགོས་ཡིན་

གཟུགས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀྱི་ གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་ཉིང་དགོས་དགོས་པ་
བཅོས་ལ་ཞུགས་དུས་མྱོང་བས་གྲུབ་ཅེས་སྨོས་མི་དགོས་

ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མ་ཟད་གདུལ་བྱ་ལ་བརྗོད་བྱ་གྲུབ་མ་
གྲུབ་ཀྱང་དངོས་བསྟན་གྱི་བརྗོད་བྱ་ལ་བལྟ་དགོས་པས་

དེའི་དངོས་བསྟན་གྱི་བརྗོད་བྱ་ནི་རིག་མིན་ཡིན་པར་

འདས་ཀྱི་ཐོབ་པ་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པས་དེ་དང་འབྲེལ་
པ་ཀུན་མཁྱེན་གྱིས་དངོས་སུ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་

འབྲེལ་བ་དེ་བྱུང་འབྲེལ་བ་ཡིན་པ་ཡང་། ཉིད་ཀྱིས། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པས་ཐོབ་

སྡོ མ ་པའི ་ ངོ ་ བོ ་ ངོ ས ་འཛི ན ་ལ་རྩོ ད ་སྤོ ང ་གི ་ སྐབས་སུ་ པ་ལ་དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པས་གྲུབ་
གསལ། དེས་ན་དབང་རྟུལ་གྱིས་དགོས་འབྲེལ་ངག་གི་

ཏེ། དེ་ལྟར་མིན་ན་མྱང་འདས་འདུས་མ་བྱས་ལ་འབྲེལ་

ཅེས་གསུངས་པར། ཁོ་བོ་ནི་ཚད་མས་བསྡུས་པའི་ངེས་

འབྲས་མཚན་ཉིད་པར་འཇོག་པའི་ཁུངས་ཀྱང་། ཊཱི་ཀ་

བརྗོད་བྱ་ཚད་མས་བསྡུས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་མི་གྲུབ་
ཤེས་ཀྱང་སྲིད་དམ་སྙམ་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་གསུང་དང་

འགལ་སྤོང་དཀའ་བར་སྣང་བས། དཔྱད་ལྡན་དག་གིས་

དེའི་ཐད་ལ་ལམ་སྟོན་གནང་རོགས་ཞེས་ལག་པའི་པད་
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བ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྲེལ་བ་རྒྱུ་

ལས། མདོ་འདི་ནིི་ཐབས་ཡིན་ལ། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་
པ་ནི་ཐབས་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་དང་ཐབས་

ལས་བྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་ནི་འབྲེལ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

འབྲས་བུའི ་ མཚན་ཉི ད ་ཅེ ས ་བྱའི ་ ཐ་ཚི ག ་གོ ་ ཞེ ས ་པ་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། ངོ་མཚར་གསུམ་ལྡན་

མདོ་རྩ་བའི་དངོས་ཀྱི་ཉིང་དགོས་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་

ལ་ལྡན་པར་བྱེ ད ་པའི ་ མི ་ ལྡན་པའི ་ འདུ་བྱེ ད ་རྫས་སུ་

དང་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེའ།ོ །དེས་ན་

ལས། ཐོབ་པའི་མཚན་ཉིད། ཐོབ་བྱའི་ཆོས་གང་ཟག་དེ་

ཡི ན ་པ་དང་། དེ འི ་ ཐོ བ ་པ་ཡོ ད ་པ་ཡང་ཀུན་མཁྱེ ན ་ གྲུབ་པ། ཞེས་གསུངས་པས་དེའི་ཚེ་གང་ཟག་མེད་པས་
མཚོ་སྣ་བས། ཕྲན་ཚེགས་འགྲེལ་པ་ལས། སྡུག་བསྔལ་

ཐོབ་པའང་མེད་དོ། །རིགས་པས་ཀྱང་གྲུབ་སྟེ། ཐོབ་པ་

པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱའི་བར་དགོས་

གཞི ་ དགོ ས ་པ་ལས་དེ འི ་ ཚེ ་ ལྡན་གཞི ་ མེ ད ་པའི ་ ཕྱི ར ་

ལ་ཆོ ས ་ཤེ ས ་པའི ་ བཟོ ད ་པ་ནས་ཕུང་པོ ་ ལྷག་མ་མེ ད ་

པའི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང་། ཊཱི་ཀ་ལས། ངེས་པར་
འབྱུང་བ་ནི་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པར་

བྱ་བ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་གསུངས་

ཞེ ས ་པ་དེ ་ ཆོ ས ་གཞན་ཞི ག ་ལྡན་བྱེ ད ་ཡི ན ་པས་ལྡན་
རོ། །གཉིས་པ་ལྷག་བཅས་ལ་ལྡན་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་

དེ། ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཚེ་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་མེད་པ་གང་
ཞིག་དེའི་ཐོབ་པ་སྔ་ཐོབ་ཀྱང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐོབ་པ་

སྔ་ཐོབ་ནི། སྤྱིར་ཟག་བཅས་དགེ་མི་དགེ་དང་། དགེ་བ་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་གསུངས། དེ་ལ་བརྟག་ན། ལྷག་མེད་ ཡང་སྐྱེ་ཐོབ་ལ་དང་། དམིགས་བསལ་ལུང་མ་བསྟན་
མྱང་འདས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡོད་ན་ལྷག་མེད་ཀྱི་ཚེའམ་ལྷག་

སྤྱན་དང་མངོ ན ་ཤེ ས ་ལ་ཡོ ད ་པར་གསུངས་པ་ལས་

མི་སྲིད། དང་པོ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། བཀའ་བསྟན་དག་

འདོད་དགོས་ཏེ། སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སྦྱོར་བས་གྲུབ་

བཅས་ཀྱི་དུས་སུ་ཡོད་དགོས་པ་ལས་གཞན་དུ་དེ་ཡོད་

ལས་དངོས་སྨྲ་བས་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་འདོད་པ་ལས་དབུ་

གཞན་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་གཉིས་པ་ལྟར་

པའི ་ ཆོ ས ་སྟོ བ ས་ཆེ ན ་ཡི ན ་པས་ཐོ བ ་པ་སྔ་ཐོ བ ་ཡོ ད ་

མ་པ་ལྟར་སྡུག་བདེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་པ་ལ་བཤད་པ་མ་ པ་རང་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པས་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཤེས་
མཇལ། དེས་ན་ལྷག་མེད་ཀྱི་ཚེ་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཕུང་པོ་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་སྦྱོར་བ་སྟོབས་ཆེན་རྒྱུན་མཐས་གྲུབ་

མཛོད་ལས། ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་རང་རྒྱུད་དུ། །གཏོགས་པ་

གསུམ་ལྡན་ལས། ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་

གཏོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་དུ་མ་

ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀྱང་སྤྱིར་ཐོབ་པ་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་

མཐའ་དག་ཟད་པས་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །གཞན་ཡང་ པས་ལྷག་མེད་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡང་འདྲེན་ནུས་སོ། །ངོ་མཚར་
རྣམས་ཀྱིའ།ོ ཞེས་དང་། དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། རྒྱུད་དུ་མ་

བགྲང་པ་དག་དང་ནི་འགའ་ཡང་ལྡན་པ་མེད་དོ། །ཞེས་

དང། མཆིམས་ཆེན་ལས། རྒྱུད་དུ་མ་གཏོགས་པ་ལ་
ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐོབ་པ་ནི་གང་ཟག་གི་ཐོབ་

འགོག་པ་ཐོབ་ཀྱང་མངོན་དུ་མི་བྱེད་ཅེས་གསུངས་པའི་
ལ་ཡོད་དགོས་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་ཐོབ་ཆོས་རྒྱུད་དུ་མ་

གཏོ ག ས་ཀྱང་དགག་ཆོ ས ་རྒྱུད་ཀྱི ་ འདུས་པས་འདུས་
མ་བྱས་གཉིས་ལ་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་གསུངས་ཤིང་། ནམ་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

མཁའ་ལ་དེ་མེད་པས་ཐོབ་པ་མེད་པར་གསུངས་པས་

པའི་བྲལ་བའང་དེ་ཙམ་ཡོད་ཅེས་པ་མིན། དེ་ལྟར་ཡིན་

བདེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་པ་ལྟར་སྣང་བས་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་

འགོག་པའང་རྫས་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་གྱི་མ་གཏོགས། གང་

པ་འདུག མ་ཟད་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ལས་ཀྱང་ཉམས་

བྲལ་བའང་སོ་སོར་བྱས་ནས་རྫས་མང་པོ་མེད། དེ་ཡིན་

ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀྱི་དགག་བྱ་ཡང་གཞུང་ལས་སྡུག་ དུས་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དང་བྲལ་བའི་
པ་དང་སྡུག་བདེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་ཡིན་དཔྱད་དགོས་
རྒྱུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་དེ་དང་དེ་ལས་ཉམས་

པ་ནི་བྱེ་སྨྲ་བས་དེ་དང་དེའི་ཐོབ་པ་བཏང་བར་བཤད་
པས་ལྷག་བཅས་ལས་ཉམས་རྒྱུ་ཡོད་པ་གང་ཞིག དེ་ལས་

ཉམས་པའི་ཚེ་ལྷག་མེད་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཡང་བཏང་བའི་ཕྱིར་
ཏེ། དེའི་རྟེན་བཏང་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞུང་ལུགས་དང་
མཐུན་པའི་སྒོ་ནས་མཚམས་འདིར་རོ་འཛིན་གཡོ་མ་

ནུས་སོ། །དེ་ལས་འཕྲོས་ནས་འགོག་པ་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་སྐོར་

ཅུང་ཟད་ཞུས་ན། དེ་ལ་ཁོ་བོས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ལ། སོ་
སོར་བརྟག་འགོག་ཡིན་ན་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་
གྱིས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་དགོས་པ་འདྲ་སྟེ། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་

ཟག་རེ་རེས་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་རེ་རེ་སྤངས་པའི་

དུས་རྫས་གཅི ག ་པུ་དེ ་ཉི ད ་སྤང་བྱ་ད་ལྟ་འཇི ག ་རྟེ ན ་

པའི་ལམ་གྱིས་སྤངས་ཀྱང་། ངོ་བོ་སྔ་མ་ནས་སངས་རྒྱས་
རྒྱུད་ཀྱི་འདས་ལམ་གྱིས་ཐོབ་ཚར་བ་ཡིན། དེ་བས་ན་སོ་

སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་པ་ལ་ཟག་མེད་ལམ་གྱིས་མ་
ཐོབ་པ་རྩ་ནས་མེད་པ་དང། ཡིན་ནའང་གང་ཟག་སོ་

སོ་ལ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ནི་དེའི་ཐོབ་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་མི་ལྡན་

ལ་ལྟ་དགོས། ཞེས་བདག་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གནང་
བའི་བཀྲིན་ཅན་གྱི་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་དཔལ་
བསམ་གྱི ས ་གསུངས། གནད་དེ ་ འདྲ་གཞན་གྱི ་ སྤྱོ ད ་
ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་འདྲ། དེ་འདྲ་བའི་གནད་ལ་ཐུག་དུས་

པོས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའི་འགོག་པའི་ ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེང་གེ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་

ངོ་བོ་ཡང་འདས་ལམ་ཟག་མེད་ཀྱིས་ཐོབ་པ་གསུངས་ ཀྱང་ངང་གྱིས་འཆར་བ་འགོག་མ་ནུས་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་
འདུག་ཅེས་ཞུས་པ་ལ། སོ་སོར་བརྟགས་པའི་འགོག་པ་

གྱིས། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་གི་མཚན་ཉིད་ནི། ཟག་

གང། །བྲལ་བའོ་སོ་སོ་སོ་སོར་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྱི་སྟོབས་ཀྱིས་འཐོབ་པར་བྱ་
ཡང་སྤང་བྱ་རིས་ལྔ་ལས་བྲལ་བའི་བྲལ་བ་སོ་སོར་ཡོད་ བའི་འགོག་པའོ། །ཁ་ཅིག་ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་
ཅེས་པ་སྟེ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སྤང་དང་བྲལ་བའི་བྲལ་

གྱི་ངོས་སྐལ་གྱི་སྤང་བྱ་སྤངས་པས་ཐོབ་པ་ཞེས་པ་ཡང་

ཡོད་ཅེས་པ་མ་གཏོགས། ཉོན་མོངས་རེ་རེ་ནས་བྲལ་བའི་

བུ་གཉིས་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྔ་མ་ལ་ཡང་མ་

བ་ནས་སྒོ མ ་སྤང་དང་བྲལ་བའི ་ བྲལ་བ་བར་སོ ་ སོ ར ་

མི་འཐད་དེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའི་འབྲས་

བྲལ་བའང་རེ་རེ་ཡོད་པའི་དོན་མིན། དཔེར་ན་སྡུག་ ཁྱབ་པར་མཚུངས་སོ་སྙམ་ན། སྤང་བྱ་འཇིག་རྟེན་པའི་
བསྔལ་མཐོང་སྤང་སྤངས་དུས་དེ་ལ་གྲངས་ཇི་ཙམ་ཡོད་
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ལམ་གྱི ས ་སྤངས་ཀྱང་རང་གི ་ ངོ ་ བོ ་ འདས་ལམ་གྱི ས ་

གཞུང་དཔྱད་བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

ཐོབ་པས་མ་ཁྱབ་པ་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཁྱད་ པའི་ལམ་དེས་ཉོན་མོངས་ཀྱི་ས་བོན་གཏན་ནས་སྤངས་

པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལེགས་བཤད་དེ་འདྲ་སེམས་ལ་ མི་ནུས་ཤིང་མགོ་གནོན་པ་ཙམ་ཡིན་པས། དེའི་འགོག་

བཅངས་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་ཐོབ་པའི་འགོག་ པ་ལ་བརྡའི་འགོག་པ་ཞེས་སྒྲ་སྦྱར་བ་ཡིན་ལ། མཛོད་
་པ་དེ་ཟག་མེད་ལམ་གྱིས་མ་ཐོབ་ཀྱང་དེས་འཐོབ་པར་ ལས། ཉོན་མོངས་སྤངས་མ་སྤངས་དེའི་ཐོབ་པ་བཅད་མ་
བྱ་བ་ཡིན་ཞེས་པའང་དོན་མེད་ཀྱི་གྲགས་སྟོང་དུ་སོང་ བཅད་ཀྱི་སྒོ་ནས་འཇོག་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གྱིས་
ངོ། །ཡང་ཀུན་བཏུས་ལས་བཤད་པའི་བརྡའི་འགོག་པ་ ཀྱང་ཉོན་མོངས་པའི་ཐོབ་པ་བཅད་ནུས་པས། དེས་སྲིད་
དེ་འཁུར་ནས་མཛོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་སྦྱར་བའང་གནད་མ་ རྩེའི་བར་གྱི་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་པར་བཞག་གོ །དེས་

ཟིན་པ་སྟེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ཉོན་མོངས་སྤངས་མི་སྤངས་ ན་མཛོད་ཀྱི་ལུགས་འདིར་བརྡའི་འགོག་པ་ཞེས་བཤད་
དེའི་ས་བོན་བཅོམ་མ་བཅོམ་ལ་འཇོག་པས་འཇིག་རྟེན་ དགོས་དོན་གཏན་ནས་མེད་དོ། །

“སང་ཉིན་འཆི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར་འཚོ་བ་རོལ། གཏན་ཏུ་གནས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར་སློབ་གཉེར་གྱིས།”

མ་ཧཱ་གྷན་དྷི། རྒྱ་གར། (1969.10.09-1948.01.30)
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སྣ་འཛོམས་ཡིད་ཀྱི་ངལ་གསོ།

 ཤི་མ་གསོན་གྱི་ང་ཡི་གྲིབ་གཟུགས།
 དཔལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ།
 གཉིད་མི་ཁུག་པའི་གཏམ།

ཚོར་བ་པ།
ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ།
ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༈ ཤི་མ་གསོན་གྱི་ང་ཡི་གྲིབ་གཟུགས།
ཚོར་བ་པ།

ཨ་མའི་མངལ་ན་ཟླ་དགུ་དང་ཞག་བཅུ་སོགས་ཚང་ནས་བཙས་མ་ཐག་པའི་དུས་ནས་བཟུང་སྟེ་མི་ཚེ་ཡི་རྨི་
ལམ་རྣལ་མ་མིན་པའི་སྒོ་འཕར་ཞིག་ཕྱེས།

ཧ་ཅང་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དེ་བསླུ་མེད་ཡིན་པས་སྔོན་གྱི་དུས་སུ་རྣམ་དཀར་གྱི་བསོད་ནམས་
ཕྲན་བུ་ཞིག་བསགས་པའི་མཐུ་ལ་བརྟེན།

ས་ཡ་དྲུག་གི་ཞིང་དུ་ཡིག་དྲུག་གི་སྒྲ་ཡི་གསེབ་ནས་ངུ་དབྱངས་སུ་གྱེར་པའི་མི་ལུས་ཞིག་ལེན་ནས་འོ་ཞོ་དང་
རྩམ་པའི་བྲོ་བ་མྱོང་འགོ་བརྩམས།

ཤ་རྡོག་ཙམ་ལས་མེད་ཀྱང་ཚ་གྲང་བཀྲེས་སྐོམ་སོགས་ཀྱི་ཚོར་བ་སྐྱུར་མོ་ཞིག་གིས་བཟི་ནས་སོ་སྐྱེས་ཀྱི་གཤིས་
ཀ་རིམ་གྱིས་མངོན།

ལ་དང་ལུང་པའི་འདབས་སུ་རྟ་ནོར་ལུག་སོགས་འཚོ་ཞོར་སློབ་ཆུང་འགྲིམས་ནས་དབྱངས་གསལ་གྱི་སྦྱོར་ཀློག་
སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཅུང་ཟད་བསླབས།

ར་རོའ་ི ཆང་དང་དུ་བ་སྣ་ཐ་ལ་སོགས་རྫས་ངན་ལྷག་མ་བླུགས་པའི་གད་སྙིགས་ནང་ནས་བསྒྲུགས་ཏེ་ལོངས་
སུ་སྤྱོད་ཞོར་རྩེད་མོ་འདྲ་མིན་རྩེས།

ཡ་རབས་སྤྱོད་པའི་བྱ་བས་དབེན་པའི་བུ་ཆུང་ང་དང་བྱིས་པ་བསམ་མེད་འགའི་ཁ་སྣ་གཉིས་ནས་སྣབས་ལུད་
ཟགས་ཀྱང་ཡག་སྣང་ཤར་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་ཀུན་ལ་རྙོག་གྲ་མང་ཙམ་བསླངས།

འ་ཡོ་ཇི་བཞིན་གྲོང་ཆུང་ཞིག་ནས་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ན་མཉམ་གྲོགས་དང་ཕན་ཚུན་འཁྲུག་ཟིང་འཚུབས་
ནས་ངུ་མ་དགོད་ཀྱི་འཕྱ་སྨོད་བརྡོལ།

ཟ་མའི་རིགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཙག་ཙིག་གྲོང་ཁྱིམ་དག་གི་རྭ་བའི་ནང་ལས་བརྐུས་ཏེ་དོན་མེད་འཕྲོ་བརླག་ཚད་
མེད་བཟོས།

ཞ་བོར་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་དུད་འགྲོ་ཉམ་ཐག་འགའ་ཞིག་གི་རྭ་དང་རྔ་མ་སྤུ་སོགས་བཅད་གཏུབས་ལས་
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ངན་ཚབས་ཆེན་སྣ་ཚོགས་བྱས།

སྣ་འཛོམས་ཡིད་ཀྱི་ངལ་གསོ།

ཝ་ལེར་བྱིས་པའི་དུས་སུ་སྤྲོ་སྐྱིད་དང་སྐྱོ་གདུང་གི་མྱོང་ཚོར་ཡོད་ཚད་སླར་ཡང་དྲན་པས་ཁེར་ལབ་ཐེངས་
མང་བྱས།

ཛ་ལང་དུ་ཤར
ོ ་བའི་བྱིས་པའི་ལོ་ཚོད་དེ་བརྒལ་ནས་དགོན་ཆུང་ཞིག་ཏུ་ཞུགས་ནས་མགོ་སྤུ་བྲེགས་ཏེ་དམར་
གོས་ཟླུམ་པོས་ལུས་ཀྱི་སྟོད་སྨད་ཡོངས་སུ་བཀླུབས།

ཚ་གཟིགས་གཤིན་གསོན་གྱི་དཀོར་ཟས་རྣམས་རོལ་ན་འདོད་པས་འདོན་ཆོག་གི་སྐོར་དེ་ཀློག་ཤེས་པ་ཙམ་
གྱིས་གྲོང་ཆོག་ལོ་ཟླ་གྲངས་མང་རྒྱུགས།

ཙ་ར་མདོ་རྒྱུད་གཞུང་ལུགས་ལ་འབད་བརྩོན་མ་བྱས་ནས་ཆོས་སྤྱོད་འདོན་རྟ་དབྱངས་དང་རྔ་སིལ་རྐང་
གླིང་འབུད་དཀྲོལ་རན་ཙམ་སྦྱངས།

མ་ལུས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་ཚིག་ཙམ་བཏོན་པ་ལས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་མི་ཤེས་
པས་བྱམས་བརྩེ་སོགས་དབུལ་ཡང་རི་བོང་ཅལ་འདྲོགས་བྱས།

བ་ལང་ཇི་བཞིན་མགོ་རིལ་བདག་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་ཀུན་སློང་བཟང་པོ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་ཀྱང་རབ་
བྱུང་དང་བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ཁུལ་བྱས།

ཕ་རོལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་མ་མྱོང་ན་ཡང་གདན་གྱི་ཐོག་ཏུ་བསྡད་ནས་
ལག་ཟུང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ནས་མིག་ཟུང་བཙུམས་ཏེ་སྐུ་འགྱེད་བླངས།

པ་ལགས་མཆོག་དང་མ་ཡུམ་གཉིས་ལ་སེམས་ཁྲལ་དགོས་པའི་ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་མི་མཐུན་པའི་ཉེས་
སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བཟོས།

ན་ཚོད་དར་ལ་བབ་ཀྱང་རིག་གནས་ཆེ་ཆུང་གང་ཡང་མ་ཤེས་པས་དགེ་འདུན་གྱི་གྲལ་དུ་གནས་པའི་སྤོབས་
པ་རབ་ཏུ་ཞུམ་ཡང་ཅི་བྱ་གཏོལ་མེད་གྱུར།

ད་ནི་མི་ཚེ་ལྷག་མའི་ནང་དུ་གཞུང་པོད་ལྔ་དེར་ཐོས་བསམ་ཉུང་ཙམ་བྱེད་པར་འདོད་པས་བློ་ཁ་བསྒྱུར།

ཐ་ཆད་ཁྱིམ་ལས་མ་ཡུམ་དང་མིང་སྲིང་རྣམ་པས་འགྲོ་གྲོན་ཆེད་དུ་བུ་ལོན་བྱས་ནས་བུ་ང་རྒྱང་དུ་སྐྱེལ་བས་
གཞན་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་གོམ་པ་སྤོས་ནས་མགྲོན་དུ་ཡོང་།

ཏ་ཐཱ་ག་ཏའི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའི་སྡེ་སྣོད་གསུམ་ལ་སློབ་གླིང་ནང་ནས་ཅུང་ཟད་འབད་པའི་སྐལ་བཟང་
འབྲིང་ཙམ་ཐོབ།

ཉ་ར་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ལུས་ཕུང་ནད་ཀྱིས་ཟིན་ནས་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་གོ་སྐབས་མང་ཤས
ོ ་འབྲས་
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

མེད་གྱུར་ནས་ཡིད་སེམས་སྐྱོ་གདུང་རབ་ཏུ་མནར།

ཇ་ཡུན་ཙམ་ཡང་མཁན་སློབ་འདུས་པའི་དཀྱིལ་ནས་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གྱི་གཞན་དོན་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱེད་
མ་ནུས་པས་ཁྲེལ་དང་ངོ་ཚས་ལུས་སེམས་འདར།

ཆ་ལུགས་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལྟ་དགོངས་སྤྱོད་གསུམ་ཟབ་རྒྱས་དེ་ཁོང་དུ་མ་ཆུབ་ནས་འཛིན་གྲོགས་ཡོངས་
ཀྱི་རྗེས་ལུས་ཐེབས།

ཅ་འབྱིད་ལས་དང་ཉོན་མོངས་བྱེད་པར་མ་མོས་པས་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་དབང་དུ་ཤོར་སྟེ་ཟ་ཉལ་འཁྱམ་སོགས་བྲེལ་
བའི་ཕྱིར།

ང་ཡི་མི་ཚེ་ཤི་མ་གསོན་གྱི་གྲིབ་གཟུགས་ཆ་གསུམ་དུ་བགོ་ན་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་མདང་དགོང་
གི་རྨི་ལམ་བཞིན་དུ་ཡལ།

ག་ཚོད་ལྷག་ཡོད་པའི་མི་ཚེ་དེ་ནི་ད་ལྟར་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་ནས་མཆོག་དམན་གང་ཡང་མགོ་བོ་བཏེགས་ནས་
བཤད་མ་སྤོབས།

ཁ་ཚ་དགོས་གཏུགས་ཡིན་པའི་འདི་ཕྱི་བར་དུ་ཕན་པའི་གཞི་ལམ་འབྲས་སོགས་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཐོལ་བུ་ཙམ་
ཡང་ཕ་རོལ་དུ་འགྲོ་དུས་སུ་ལམ་རྒྱགས་མེད་པས་སྨྲེ་སྔགས་འདོན།

ཀ་མད་སུམ་ཅུའི་མེ་སྟག་ཙམ་ཞིག་ཁོང་དུ་ཚ་དྲོད་ལས་གཞན་བསྐྱེད་རིམ་ཉམས་མྱོང་གདམས་ངག་ཁྱད་ཆོས་
རྒྱུད་ལ་དབེན་པས་མི་ལུས་དོན་མེད་རྫོགས་ལ་ཉེ།
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སྣ་འཛོམས་ཡིད་ཀྱི་ངལ་གསོ།

༈ དཔལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ།
ཀུན་དགའ་བསམ་འགྲུབ།

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེ་ནོར་བུ་དང་། །
རྒྱལ་བའི་ཡོངས་འཛིན་མཁན་ཆེན་ཀུན་དབང་གིས། །
ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་བྱུང་ཆོས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་ཆེ། །

རྩོམ་པས་ཀུན་གྱི་ཡིད་དབང་འཕྲོག་བྱེད་པའི། །

འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ཕྱུག་པའི་བཤད་གྲྭ་རྒྱལ། །

འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་སྲིད་ན་རྒྱལ། །

མདོ་སྔགས་རིག་གནས་རྩེར་སོན་མཁས་པའི་ཚོགས། །

མཁས་པའི་བྱ་བ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་དང་། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་མངའ་བ་བཟང་པོའ་ི དཔུང་། །

གྲུབ་པའི་བྱ་བ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་སྟེ། །

མཁས་གྲུབ་གཉིས་ཀྱིས་བྱ་བས་དུས་འདའ་བའི། །

རྣམ་དག་ཁྲིམས་ཀྱིས་མཛེས་པ་བཙུན་པའི་སྡེ། །

མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ཕྱུག་པའི་བཤད་གྲྭ་རྒྱལ། །

འཕགས་ཡུལ་རྫོང་སར་བཤད་གྲྭ་སྲིད་ན་རྒྱལ། །

དཀར་དཀར་གངས་རིའི་ཕྲེང་བ་དཀར་པོས་བསྐོར། །

འཆད་པས་འགྲོ་བའི་མི་ཤེས་མུན་པ་སེལ། །

དམར་དམར་དགེ་འདུན་འདུས་སྡེ་དམར་པོ་ཡིས། །

རྩོད་པས་རྒོལ་བའི་ལོག་ལྟ་མཐའ་དག་བསྲེགས། །

མཛེས་མཛེས་མེ་ཏོག་སྤང་ལོ་མཛེས་པའི་དབུས། །
བརྩོན་བརྩོན་རྟག་ཏུ་ཆོས་ལ་བརྩོན་འདི་རྨད། །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༈ སེམས་ནང་གི་གྲོགས་པོ་ཞིག་གི་ཚོར་བ།
ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

ཐ་མག་ཐ་མག་ཟེར་བ། །

ཆུང་དུས་ཐ་མག་འཐེན་རྒྱུ། །

དངུལ་ཁུག་སྟོང་པར་ཆགས་དུས། །

ད་ཆ་ཐ་མག་མེད་དུས། །

ལྟས་ངན་མིན་ན་གང་རེེད། །

འཐེན་སྙིང་འདོད་རུ་འདོད་རུ། །

བྱིས་པའི་སྣང་བ་བྱས་ཀྱང་། །
ཉིན་མོ་མི་འཁྱོལ་ཆགས་འདུག །

བསོད་ནམས་ཆེ་སོང་ཟེར་ཡང་། །

ལུས་པོ་སྐྱོ་རུ་སྐྱོ་རུ། །

ཐ་མག་རེ་རེ་ཉོ་དུས། །

སེམས་བཟང་སྨན་པ་སྟེན་དུས། །

དབུལ་པོའ་ི ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པས། །
སེམས་པ་རེ་རེ་འཚབ་ཀྱི། །

ངོ་གདོང་ནག་ཏུ་ནག་ཏུ། །

གློ་བ་ནག་རྐྱང་ཆགས་བཞག །

ང་ཡི་ཡོང་འབབ་མཐོ་ན། །

སོ་དཀར་སེར་པོ་འགྱུར་སོང་། །

ཐ་མག་སྒམ་ཆུང་གང་གིས། །

རིན་བྲལ་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ། །

ཉིན་རེར་སྒོར་མོ་བཅུ་གྲངས། །
ཉིན་གཅིག་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག །
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མགྲིན་པའི་སྐད་ནི་འགག་སོང་། །
ཐ་མག་དུག་གིས་བཅོམ་སོང་། །

ཐ་མག་ཉེས་དམིགས་བསམ་ན། །
སྙིང་ལ་ན་ཚ་གཏང་གིས། །

སྐྱག་ལང་ཤོར་བའི་ཐ་མག །

ཕྱི་ཡག་ནང་དུག་ཐ་མག །

སྣ་འཛོམས་ཡིད་ཀྱི་ངལ་གསོ།

འཚོང་མཁན་མེད་ན་བསམ་བྱུང་། །

བཅད་ནི་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག །

ལུས་པོ་གཅོང་གིས་ཟིན་དུས། །

ཕྱི་ཤོག་དཀར་ཞིང་གཙང་ཡང། །

སྐྱག་ལང་ཤོར་བ་མིན་ན། །

ནང་དུ་དུག་ཆེན་ཧ་ལོ། །

འགྱོད་པ་སྐྱེས་ཀྱང་ཕྱིས་སོང་། །
ལམ་ནོར་འདི་ལ་མ་ཕེབས། །

“ང་ཚོས་ཤ ེས་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་ཡོད་པ་ནི་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བར་དུ་བྱུང་བའི་ལོ་རྒྱུས་
ཀྱི་རྩོད་རྙོག་རྣམས་ནི་དོན་དངོས་ཐོག་ཕར་དེད་ན། སྲིད་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་ལ་དགའ་བའི་བླ་ཆེན་སྤྲུལ་ཆེན་དང།

ཕྱག་མཛོད་གཉེར་པ་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཁ་ལ་འཁྱེར་ནས་དབང་ཤུགས་འགྲན་རྩོད་དང་མངའ་ཐང་ཆེ་ཆུང་བརྩད་

པ་སོགས་ལས་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པ་ལས། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དཀའ་
གནད་ལ་བརྒལ་བརྟག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་མ་རེད།”

སྒོ་ཤ ེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༈ ཨ་མ་དྲན་པ།
ལེགས་སྐྱིད་མཁའ་འགྲོ།

སྐྱ་རེངས་བུ་མོའ་ི འཛུམ་མདངས་མ་བསྟན་གོང་། །
ཕྱོགས་རིས་བྲལ་བའི་ཏིང་ཏིང་སྒྲ་ཆེན་དེས། །

སྐྱིད་པའི་རྨི་ལམ་དཀྲོགས་ཏེ་དབང་མེད་དུ། །
རྣ་བའི་བུ་གར་འཛུལ་དུས་ཨ་མ་དྲན། །

གཟི་དཔལ་རྣམ་པར་བརྗིད་པའི་འདུ་ཁང་དུ། །

ལྷག་བསམ་གངས་ལས་དཀར་བའི་སློབ་གྲོགས་ཚོ། །

མཉམ་དུ་འདུས་ཏེ་ཞོགས་ཚོགས་འཚོག་པའི་སྐབས། །
ཆོས་ལ་དད་པ་ཆེ་བའི་ཨ་མ་དྲན། །

རྟ་བདུན་དབང་པོ་རི་རྩེར་འཆར་བ་ན། །

ལྕགས་ཟོ་ལྕགས་ཕོར་སོགས་ཀྱི་ཁྲོག་སྒྲ་དེས། །
རྟག་ཏུ་བཅུད་ལྡན་འོ་ཇ་ལྡུད་པ་ཡི། །

འབྲུག་དབང་ཡུལ་ན་བཞུགས་པའི་ཨ་མ་དྲན། །
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སྣ་འཛོམས་ཡིད་ཀྱི་ངལ་གསོ།

༈ བདག་གི་བླ་མ།
ཀརྨ་བསྟན་འཛིན།

ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དུ་བཞུགས་པའི། །
བདག་གི་དྲིན་ཅན་བླ་མ། །

མ་རྒན་འཁོར་བའི་མཚོ་ལས། །

གཞན་ཕན་བྱང་སེམས་བསྐྱེད་ནས། །
ཐར་བའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་ཤིག །

ཐར་པའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་ཤིག །

མཚན་ལྡན་བླ་མར་བསྟེན་ནས། །

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་ལ། །

གདོད་མའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་ནས། །

བདེ་བ་ཅུང་ཟད་མེད་པས། །
དག་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་དུ། །

ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་བརྩོན་ཏེ། །
འགྲོ་རྣམས་བདེ་བར་དགོད་ཤོག །

སྐྱེ་བའི་ཐུགས་སྨོན་གནང་ཤོག །

ཐ་མལ་འཁོར་བར་འཁྱམ་ཚེ། །

མཐའ་ཡས་མར་གྱུར་སེམས་ཅན། །

སེམས་ཀྱིས་དྲན་པ་མ་གཏོགས། །

འཁོར་བའི་འདམ་དུ་བྱིང་རྣམས། །

བླ་མ་ཡང་ཡང་དྲན་སོང་། །

མཇལ་བའི་སྐལ་བ་མི་འདུག །
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ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

༈ གཉིད་མི་ཁུག་པའི་གཏམ།
ངག་དབང་རྡོ་རྗེ།

འཚིག་ཇ་ཤེལ་གྱི་ཕོར་པ་གང་བཏུང་པས། །

མཚན་མོའ་ི གཉིད་ཀྱང་གར་སོང་ཆ་མེད་གྱུར། །
ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཟིན་ཀྱང་གཉིད་མེད་པས། །

འཆར་གཞི་མི་སྒྲིག་དགུ་སྒྲིག་བསྒྲིགས་དྲགས་པས། །
གཉིད་ལ་བར་ཆད་བྱུང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག །

གཏམ་རྒྱུད་སྐྱུར་མོ་ངང་གིས་འབྲི་འདོད་བྱུང་། །

ཉལ་ཆས་ཇི་ཙམ་དྲོ་པོ་གྱོན་ན་ཡང་། །

སང་ཉིན་འཛིན་གྲྭ་མེད་པའི་དགའ་སྣང་དང་། །

མཁོ་བའི་དྲོད་ཅིག་ད་དུང་མ་རྙེད་པས། །

སྙིང་སྡུག་ཁྱེད་རང་དྲན་པའི་སྐྱོ་གདུང་འོག །

བསམ་བློ་མི་དྲན་སྣ་ཚོགས་འཁོར་དྲགས་པས། །

ཁྱེད་རང་དྲན་པའི་དམར་ཆུང་སེམས་འདི་ལ། །
ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཟིན་ཀྱང་གཉིད་མ་ཁུག །

ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་ཟིན་ཀྱང་གཉིད་མ་ཁུག །

འདས་པའི་མི་ཚེར་ཕྱིར་མིག་ཅིག་བལྟས་པས། །

ཁུ་སིམ་སིམ་གྱི་ཉལ་ཁང་གྲུ་བཞིའི་ནང་། །

བསགས་པ་མཐོང་དུས་འགྱོད་སེམས་དྲག་པོ་འདིས། །

ཁྱོད་དང་ང་ཡི་མ་འོངས་མི་ཚེ་ཆེད། །
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ལས་ངན་སྣ་ཚོགས་འདི་དང་འདི་ལ་སོགས། །

མཚན་མོ་གཉིད་ཐེབས་ཡོངས་སུ་བཅག་སོང་ངོ་། །

