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༑ ཤཱཀྱ་མུ་ནའེ་ིམཛསེ་པའ་ིསྤྱན་ལ་ཐགོས་པའ་ིབད་ེགཤགེས་སངི་པ་ོལ་དཔྱད་པ་ཞུམ་པའ་ིསམེས་རྩ་                                                                                
གཅདོ་པའ་ིསྤུ་ག།ི 

  

          ས་ེརྒ་ན་འཆ་ིམ་ིཚའེ་ིའཆངི་ཐག་དེ།། 

ཤསེ་རབ་སྤུ་གིས་རྩད་ནས་གཅོད་བདེ་ཕརི།། 

བས་མཐའི་ཚལ་དུ་བཤསེ་གཉནེ་སུ་ཕྲད་བསནེ།། 

དགོས་པ་གཅདོ་པའ་ིལན་ཞིག་འཐེབས་མ་བྱུང།། 

 

མདུན་པས་གོང་ཁརེ་ས་ོབཞིར་འཁདི་པའ་ིཚ།ེ། 

ས་ེརྒ་ན་འཆ་ིམི་ཚའེ་ིགནས་ལུགས་ཤགི ། 

ཡིན་ཞེས་རྒྱལ་བུར་སེམས་གས་ོམཛད་པ་འདིས།། 

གནད་ལ་མ་འཁལེ་ལན་གིས་ངམོས་མ་བྱུང།། 

 

བང་ཆུབ་ཤངི་དྲུང་ཐུགས་ན་ིམཉམ་བཞག་སེ།། 

བདག་མེད་རནེ་འབལེ་གནས་ལ་གདངེ་ཐོབ་པས།། 

སེམས་ཅན་ཀུན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་སངི་པ་ོརུ།། 

མཚུངས་པར་གཟགིས་པའ་ིཟས་གཙང་སྲས་ལ་འདུད།། 
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ཟ་འཐུང་གཉདི་ཀྱ་ིདུས་ཚོད་རབ་འཕྲོགས་ཏེ།། 

རྣམ་དཔྱདོ་རྒྱས་ཏེ་རེ་ཞིག་བརྩམས་མིན་ཀྱང་།། 

དཔེ་ཀགོ་ཞོར་དུ་གང་ཐོས་ཡིག་བཏབ་པའ།ི། 

དཔྱད་རྩོམ་འདི་ན་ིབདག་ལ་ཕན་ཕརི་བིས།། 

ཞེས་སོན་པ་ལ་མཆོད་བརོད་དང་རྩོམ་པ་པོའ་ིཀུན་སོང་གི་མོང་བ་སོན་དུ་བརོད་དེ་འགོ་མར་དཔྱད་རྩོམ་
འདི་བི་བའི་བོ་སོབས་སམ་སེམས་འགུལ་ཇི་ལྟར་འཐེབས་པའི་གཏམ་གིས་དཔྱད་རྩོམ་གི་བ་བ་ལྷུར་ལེན་
པར་བའ།ོ། <<འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤགེས་པ་རིན་པོ་ཆའེི་མད་ོལས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་
གི་སངི་པ་ོལའེུ>>ལས་བ་ོགོས་ཆནེ་པོ། ངའང་མ་ིམཇེད་ཀྱ་ིའཇིག་རནེ་ག་ིཁམས་འད་ིན་མངི་གངས་མེད་པ་
བརྒྱ་སོང་ཕྲག་གསུམ་ཡོད་པར་བིས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་ཏེ། སོ་སོ་ནས་ངའི་མིང་བརོད་ཀྱང་དེ་
དག་གིས་ངའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་མི་ཤེས་སོ།། སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ནི་ང་ལ་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་སོ།། ཁ་ཅིག་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཤེས་པའང་ཡོད་དོ།། སངས་
རྒྱས་སུ་ཤེས་པའང་ཡོད་དོ།། ཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁེན་པའི་ཀོང་བརོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བཀའ་
བསན་ག་ིགསུང་དི་མ་མེད་པ་འཛིན་མའི་ཁོན་འདརི་མ་དར་ན་ད་གཟོད་ང་ཚོས་ཀྱང་ད་ེབཞིན་གཤགེས་པ་
ནི་གང་ཟག་ཞིག་གམ་སངས་རྒྱས་ནི་མི་མཁས་པ་ཞིག་ལས་རང་སོབས་ཀྱིས་ལྟ་ཚུལ་ཚད་མཐོན་པོ་ག་
ལས་སེས་སམ།  འཆི་བ་ནི་གང་ཞིག་གིས་བཟོག་ཏུ་མེད་པ་སེ་སུ་ཡིས་ཀྱང་གདོང་ལེན་བ་དགོས་ཕིར་ད་ེ
ཉིད་མི་ཚེའི་སིང་པོར་རོམ་པ་དང་རོག་བཟོས་ཚོར་ཤུགས་ལས་སེས་པའི་རིན་ཐང་ལ་སིང་པོའ་ིསྒྲ་སྦྱར་བ་
ཡོད་ཀྱང་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་དེ་འཛམ་གིང་ཆོས་ལུགས་ཀུན་ལས་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སད་དམིགས་བསལ་བ་ཞིག་ཡིན།  དེ་སྤྱིར་གདུལ་བ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་
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[1]ཡིད་ཅེས་བ་བ་བསན་པ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་ཏེ། ཡིད་རང་བཞིན་གིས་
དག་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ།ོ།   ཞེས་མདོ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་
ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པས་[2]“ཉན་ཐོས་པ་རྣམས་བདེར་གཤེགས་སིང་པོ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་འཇུག་
པའི་ཆེད་དུ་དེ་དག་གི་གྲུབ་མཐའ་དང་སོ་བསྟུན་ནས་གསུངས་པ་སེ། དེ་དག་ནི་སེམས་སོང་པར་མི་འདོད་
པས། སོང་པའི་ཆ་དང་གསལ་སོང་ཟུང་འཇུག་ལ་བདེར་གཤེགས་སིང་པོ་བཞག་ཏུ་མེད་ཅིང་། གསལ་བ་
ལའང་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་མི་འདོད་ཅིང་། སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ནི་འཆིང་གོལ་གི་གཞིར་མི་རུང་བས་
ཡིད་ཤེས་ལ་འཇོག་པ་སེ་”གསུངས་པ་ལྟར་རོ།། བདེ་གཤེགས་སིང་པོའ་ིཐ་སད་དེ་ཉན་ཐོས་ལ་གགས་
ཅིང་དེ་ཡོད་པ་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པས་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན། ཐེག་ཆེན་རྣམས་ལ་ཆེད་
དུ་སོད་རུང་དུ་སོས་ཏེ་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མང་པོས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཡོད། དཔེར་ན་ཐེག་ཆེན་གི་
<<སོར་ཕྲེང་ལ་ཕན་པའི་མདོ>>་དང་<<སིང་པོའ་ིམདོ>>་ལྟ་བུའ།ོ གནས་བརན་པའི་སེ་སོད་དུ་བཞུགས་
པའ་ིསརོ་མའོ་ིཕྲངེ་བའ་ིམདོ་དང་མཚན་མཚུངས་ཀྱང་བརོད་བའི་སོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དང་བདེ་གཤེགས་
སངི་པ་ོབསན་པའ་ིཁད་པར་ཡོད།  རགོ་ལ་ོཙཱ་བས་ད་ེབཞིན་གཤགེས་པའ་ིསངི་པ་ོཞེས་དྲུག་པའ་ིརྣམ་པར་
དབེ་བ་མཛད་དེ་འཆད་ཀྱང་། [3]འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས་སཾསྐྲྀཏ་ལ། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་གརྦྷ་
ཞེས་གཞི་མཐུན་གི་བསྡུ་བ་མཛད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་སིང་པོ་ཡང་ཡིན་པ་ནི་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བརོད་པར་བས། དཔེར་ན་དོན་ཡང་ཡིན་ལ་དམ་པའང་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་
པའི་བདེན་པ་ཞེས་འབོད་པ་ལྟ་བུའོ།། སོན་པས་ལོ་དུ་མ་ཆོས་ཀྱི་དཀའ་བ་སྤྱད་དེ་མཐཪ་ཐུག་བརེད་པའི་
བདེན་པ་མཆོག་འདི་ལགས་པས། སོན་པས་འདི་ཉིད་རྩལ་སོན་ཤུགས་ཆེར་མཛད་པ་ཀུན་མཁེན་གོ་
རམས་པའི་<<སོམ་གསུམ་རབ་དབེ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་དགོངས་གསལ>>ལས་མཇལ་

                                                           
[1] ངསེ་དནོ་མད་ོསེའ་ིསརོ་ལས།  <<འཕགས་པ་སརོ་མོའ་ིཕྲངེ་བ་ལ་ཕན་པ>>་ཞསེ་བ་བ། དར་ཐང་པར་མ། ཤགོ་ངོས།༧༢༢ལ་གསལ། 
[2] སོམ་གསུམ་རབ་དབ་ེརྣམ་བཤད<<་རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་དགངོས་གསལ>>། ཤགོ་ཨང་། ༦༣  

[3]  ན་ིཏཱརྠའ་ིཤསེ་རགི་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ནས་བཟོས་པའ་ིརྒྱུད་བ་མའ་ིའགལེ་བ་<<དེ་ཁ་ོན་ཉདི་རབ་ཏུ་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ>>། མཛད་པ་པ།ོ འགསོ་ལ་ོཙཱ་བ། གགེ་བམ་གཉསི་པ། ཤོག་ཨང་༡༡་ན་གསལ། 
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ནུས་ཏེ། [4]ཆསོ་ཅན་གསལ་བའི་ལགོ་པ་ནས་གསུངས་པ་དང། ཆསོ་ཉིད་སངོ་པའི་ལགོ་པ་ནས་གསུངས་
པ་དང། ཆོས་སྐུའི་ལོག་པ་ནས་གསུངས་པ་དང། དེ་གསུམ་ཅར་གི་སོ་ནས་གསུངས་པ། ཞེས་ཕི་རབས་
ཀྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ལའང་གོ་བ་མ་འད་བ་བྱུང་བའི་རེན་དུའང་གྱུར་ཡོད།  བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ཆོས་
བརྒྱུད་ཀྱི་བར་ལ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀྱི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་གང་ཡིན་ཐད་དེ་ལྟར་གཅིག་
གྱུར་མིན་པར་ས་ཚོགས་སུ་གེས་ཡོད། དེ་རྣམས་ཀྱང་ཧིལ་གིས་བསྡུས་ན་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ངོས་
འཛིན་ཚུལ་ལ་ཐུག་ཡོད། དཔེར་ན། རྒྱུད་བ་མའི་རྩ་བར། “ཉེས་པ་གོ་བུར་དང་ལན་དང།། ཡོན་ཏན་རང་
བཞནི་ཉིད་ལན་ཕརི།། ཇི་ལྟར་སར་བཞིན་ཕིས་ད་ེབཞིན།། འགྱུར་བ་མདེ་པའ་ིཆསོ་ཉིད་དོ།།” ཞེས་པ་འདི་
དགེ་ལན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སར་སོ་སེའི་སེམས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་བཞིན་དུ་ཕིས་ཉན་རང་འཕགས་པ་
དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་གནས་སབས་དང། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་གནས་སབས་ན་ཡང་
དེ་བཞིན་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། ཐ་མའི་གནས་
སབས་བཞིན་དུ་དང་པ་ོགཉསི་ཀྱ་ིགནས་སབས་ན་ཡང་གནས་པས་འགྱུར་བ་མེད་པའ་ིཆསོ་ཉིད་ད།ོ། ཞེས་
ཆསོ་ཉིད་བདནེ་སངོ་མདེ་འགག་ཏུ་འདདོ་པ་དང། ཇ་ོནང་པའ་ིདགོངས་པ་ལྟར་ན། སར་མ་དག་པའ་ིགནས་
སབས་ན་ཉོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་སང་རུང་གོ་བུར་བ་ཉིད་སེམས་ཅན་ལ་
ལན་པ་ཡིན་གི་རང་བཞིན་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་གོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང། ཕིས་དག་པའི་གནས་སབས་ན་
སབོས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་དུ་གདོད་མ་ཉིད་ནས་ལན་པ་ཡིན་པ་
རང་གི་ངོ་བོས་མི་སོང་ཆོས་ཉིད་རག་བརན་བདེན་གྲུབ་ཞིག་ཏུ་བཞེད། དཔལ་ལན་ས་ས་པའི་བཞེད་པ་
ལྟར་ན། ཆོས་དབིངས་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་སེ་མདོར་ན་ལ་ལས་མ་ཡིན་དགག་འདོད་པ་དང་
འགའ ་ཤས་ཀྱིས་མེད་དགག་དང་སོས་བལ་དུ་འདོད་པ་ས་ཚོགས་ཡོད། མི་རྣམས་ཀྱིས་ཡུལ་དང་དུས་མི་
འད་བ་མང་པོ་བརྒྱུད་ནས་ཡོང་དུས་ལྟ་གྲུབ་ལ་འགྱུར་ལོག་འགོ་བ་ནི་རིག་གཞུང་སྤྱིའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཏུ་
ངེས་བཤད་པ་ལྟར་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་འགྱུར་ལོག་ཀྱང་རྒྱུད་རིམ་འདི་བཞིན་ཡིན་ལས་ཆེ། གངས་
                                                           
[4] སོམ་གསུམ་རབ་དབ་ེརྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའ་ི<<གསུང་རབ་དགངོས་གསལ>>། ཤོག་ངསོ། ༦༣་ལ་གསལ། ཐ་ེཝན་དཔར་མ། 
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ཅན་པའི་མཁས་པ་ཚོས་གཙ་ོབོ་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་སོགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལ་བསེན་ནས་སོན་པའི་
དགོངས་པ་འགེལ་གིན་ཡོད་སང་ཞིག་ནང་བསན་ལ་སེམས་ཁུར་བཞེས་མཁན་རོག་དཔྱོད་པ་འགའ་ཞིག་
ལ་འཆར། ངོ་ཐོག་བཤད་ན་རེ་བཙུན་འཇམ་མགོན་སོགས་ཀྱིས་བསན་བཅོས་མཛད་དགོས་པ་ནི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་བཀའ་ལ་འཇུག་ཕིར་བརྩམས་པ་རེད།  འནོ་ཀྱང་ང་འད་བོ་སོབ་གཉེར་བ་ནི་
ཐད་ཀར་ཁུངས་དག་དངོས་ལ་འཇུག་མ་ིནུས་པ་རེད། ཇི་སད་དུ། གཤིབ་སྡུར་བེད་ན་གོ་བ་སེས་པ་དང་།། 
དབེ་ཞིབ་བས་ན་ཆ་ལག་འགྲུབ་བར།། སྨྲ་བ་ལྟར་མཁས་པའི་ཁོད་ནས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོའ་ིསོར་
འཆད་ཚུལ་མ་འད་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ་དང་རོང་སོན་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་
བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་འཆད་ཚུལ་དེ་མཁས་པ་གཞན་གི་འཆད་ལུགས་དང་གཤིབ་སྡུར་གི་དཔྱད་པ་དང་
མདོའ་ིདགོངས་པ་ལ་བབ་ཚུལ་སོགས་བཅས་མཐའ་མཇུག་གཞན་སོང་བདེ་གཤེགས་སིང་པོའ་ིསོར་གེང་
ཏེ་མཇུག་སྡུད་བསན་པའ་ིབར་ས་བཅད་རྣམ་པ་ལྔའི་ས་ོནས་དཔྱད་རྩམོ་ག་ིའགྲུལ་ཞུད་བརྩམས་ན་འདོད།། 

   དང་པ་ོསངི་པའོ་ིམངི་ག་ིརྣམ་གངས་མད་ོདང་སྦྱར་ཏ་ེདཔྱད་པའ་ིས་བཅད་འཆད།  

ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པས་<<གསུངས་རབ་དགོངས་གསལ>>་དུ་མདོ་རྣམས་ལས་བདེ་གཤེགས་སིང་
པོའ་ིམིང་གི་རྣམ་གངས་བསན་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིགས། སེམས་ཅན་གི་ཁམས། བདེ་གཤེགས་
སིང་པོ། རང་བཞིན་གནས་རིགས་བཅས་གསུངས་ཡོད། པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས་བདེ་གཤེགས་
སིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ལ་འདོད་པས་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་སོགས་ཀྱི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་མི་འདོད། 
འོན་ཀྱང་[5]<<འཕགས་པ་སོར་མོའ་ིཕྲེང་བ་ལ་ཕན་པའི་མདོ>>་ལས་སེམས་གང་གྱུར་པ་ནི་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཉོན་མོངས་པ་བེ་བའི་ནང་དུ་ཞུགས་པའི་དོན་ཏོ། ཞེས་པའི་མདོ་ཚིག་འདིས་སེམས་
ཅན་གི་ཁམས་དང་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ནི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་བསན་འདུག་པ་མ་ཟད་ [6]<<ཤེར་ཕིན་

                                                           
[5] དར་ཐང་པར་མ། ངསེ་དནོ་མད་ོསེའ་ིསོར་ལས། <<འཕགས་པ་སརོམོའ་ིཕྲངེ་བ་ལ་ཕན་པ>>་ཞསེ་བ་བ། ཤགོ་ཨང་། ༧༢༣་ལ་གསལ། 
[6] འཇང་བཀའ་འགྱུར། ཨ་དར་ཤ  ལབེ་མ།  257a 
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སངོ་ཕྲག་བརྒྱ་པ་ལས>>་ཀྱང་། ཆསོ་ཀྱ་ིདབངིས་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅམོ་ལན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་བ། 
བདག་ག་ིཁམས་དང་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དང་སྲགོ་གི་ཁམས་དང་གང་ཟག་གི་ཁམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། 
ཞེས་དང་། [7]<<འཕགས་པ་ར་བོ་ཆེ་ཆེན་པོའ་ིལེའུ་མདོ་ལས>>། གཏན་ཚིགས་བཞི་པོ་འདི་དག་གིས་ཇི་
ལྟར་ང་ལ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ཤེས་པར་
བའ།ོ ཞེས་དང་། ཤཱ་རིའི་བུ་དེའི་ཕིར་ན་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཀྱང་གཞན་ལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་གཞན་པ་ན་ི
མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཉིད་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཏེ། འདི་ནི་དོན་
གིས་གཉིས་སུ་མེད་པ་དེ་ཡི་གེ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་དང། [8]<<ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བ་མའི་བསན་
བཅོས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་བདེ་གཤེགས་སིང་པོའ་ིམཛེས་རྒྱན>>་ལས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ་ིརྣམ་
གངས་གསུམ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པའ་ིསིང་པོ། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་དག ། རང་བཞིན་གནས་རིགས་
རྣམས་དོན་གཅིག་ལ་མིང་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་ཤསེ་པར་བའ།ོ། མདོ་དང་བསན་བཅོས་དེ་དག་གིས་ཀྱང་བདེ་
གཤེགས་སིང་པོ་ནི་ཆོས་དབིངས་དང་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་གངས་སུ་བསན་པར་སང་བས་བདེ་
གཤེགས་སིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ནའི་རྣམ་གངས་སུ་འདོད་པ་ནི་དཔྱད་པའི་རྒྱུ་རུ་སོང་ཡོད་། དེ་བཞིན་
འགོས་ལོ་ཙཱ་བ་གཞོན་ནུ་དཔལ་གིས་ཀྱང། [9]སིང་པོ་འདི་ལ་ནི། སཾསྐྲྀཏ་ལ། སཱ་ར་ཞེས་བ་བ་དང། ཧྐྲྀ་ད་
ཡ་ཞེས་བ་བ་དང། གརྦྷ་ཞེས་བ་བ་དང། མཎྜ་ཞེས་བ་བ་དག་གོ། །ངེས་པའི་ཚིག་ལས་སཱ་ར་ཞེས་བ་བ་
ཆོས་དུ་མ་སོ་བའི་གཞིར་གྱུར་བས་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བའ།ོ། མཁས་པ་ཕལ་མོ་
ཆེས་གསུངས་བ་ལྟར་ན་སིང་པོ་ནི་ངེས་པར་དུ་ཤུན་པའི་ནང་གི་འབས་བུ་བཞིན་མི་གསལ་བ་ཞིག་ལ་གོ་
དགོས་པའ་ིབཤད་པ་ན་ིཁབ་པ་མེད་དེ། ཧྐྲྀ་ད་ཡ་ཞེས་བ་བ་གཅེས་པས་སིང་པ་ོཞེས་བ་ས་ེམའིི་སངི་བཞིན་
ནོ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བ་སེ། ཐར་པ་འདོད་པས་འདི་ཉིད་ལ་གཅེས་སས་བ་བའི་ཕིར་རོ།། གརྦྷ་ཞེས་

                                                           
[7] དར་ཐང་པར་མ། ངསེ་དནོ་མད་ོསེའ་ིསོར་ལས།  <<འཕགས་པ་ར་བ་ོཆ་ེཆནེ་པོའ་ིལེའུ་>>ཞསེ་བ་བ།  
[8] ཐགེ་པ་ཆེན་པ་ོརྒྱུད་བ་མའ་ིབསན་བཅོས་ཀྱ་ིརྣམ་བཤད<<་བད་ེགཤགེས་སངི་པའོ་ིམཛེས་རྒྱན>>། ཆསོ་རེ་བ་ོགོས་བརན་པ། ཤགོ་ཨང་།༥༧ 

[9] ན་ིཏཱརྠའ་ིཤེས་རགི་དཔ་ེསྐྲུན་ཁང་ནས་བཟོས་པའ་ིརྒྱུད་བ་མའ་ིའགེལ་བ་<<ད་ེཁ་ོན་ཉདི་རབ་ཏུ་གསལ་བའ་ིམ་ེལངོ>>། འགསོ་ལ་ོཙཱ་བ་གཞནོ་ནུ་དཔལ། གགེས་བམ་
གཉསི་པ།  ཤགོ་ཨང་༡༤་ལ་གསལ། 
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བ་བ་ནི་ས་བོན་དང་མངལ་ལ་འཇུག་སེ། ཤུན་པའི་སྦུབས་ན་གནས་པ་ཞིག་ལ་བ་བ་ཡིན་པས་རིགས་ལ་
བའོ།། གོང་དུ་ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པས་སོས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་འདི་དག་གི་ཁུངས་གར་ཡོད་
བཙལ་ཏེ་སྒྲུབ་བདེ་དུ་དངས་ཟནི་ནས། 

    ས་བཅད་གཉིས་པ་བདེ་གཤགེས་སིང་པ་ོགང་ནས་བསན་ཚུལ་ཐད་ཀྱི་གཤབི་སྡུར་དང་སིང་པ་ོལ་རྒྱུ་          
འབས་གཉསི་སུ་ཕ་ེབ་མདའོ་ིདནོ་དང་འབརོ་བ། 

         པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་གོ་བུར་གི་དི་མས་རྣམ་
པར་དག་ཅིང་སོབས་སོགས་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་དང་དབེར་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། རྒྱུད་
བའི་རྩ་བ་གང་ཕརི་ད་ེན་ིཆསོ་སྐུ་ད་ེནི་བད་ེབཞིན་གཤགེས། ཞེས་སྒྲུབ་བདེ་དུ་དངས་ཏེ་བད་ེབར་གཤེགས་
པའི་སིང་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཚུལ་རྒྱུད་བ་མའི་དགོངས་པ་དང་མདོ་ལས་སེམས་ཅན་
གི་ཁམས་ལ་སིང་པོར་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་བ་མ་འདིར་ཇི་བཞིན་མིན་པ་བསན་པར་བཞེད་དེ་། 
རོགས་སངས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་ཕིར་དང།། དེ་བཞིན་ཉིད་དབེར་མེད་ཕིར་དང།། རིགས་ཡོད་ཕིར་ན་ལུས་ཅན་
ཀུན།། རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སིང་པོ་ཅན།། ཞེས་པ་འདིས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་དངོས་རྩ་ནས་བསན་མེད་
པ་དང་དགོངས་གཞི་ཁོ་ན་བསན་པ་ཡང་འགེལ་བར་དི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་ནས་
གསུངས་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས། [10]རེ་ཀརྨ་པ་མི་བསོད་རོ་རེས། སེམས་ཅན་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་
ཡོད་སྨྲ་བ་འདི་དང་དོན་ཡིན་སྨྲ་ན།སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་བརས་པ་ན་ཡང་སོན་མིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་མེད་པ་དང། ཡང་དག་པར་བདེ་གཤེགས་སིང་པོར་ཆོས་འཛིན་པ་ལ་
དགོས་པ་མེད་དེ། དེ་དང་བའི་དོན་ཡིན་པ་དང། ཆོས་སྐུ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའང་
སོན་མེད་དེ། ཡེ་ནས་མེད་པ་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀྱི་མཐར་མི་ལྷུང་བས་གནས་ཚུལ་བརོད་པའི་ཕིར་དང། 
སེམས་ཞུམ་པའང་འསོ་པར་འགྱུར་ཏེ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་རང་རྒྱུད་ལ་མེད་པས་སོ་ཞེས་སེམས་ཅན་ལ་

                                                           
[10] རྒྱུད་བ་མའ་ིརྣམ་བཤད<<་ཕིར་མ་ིལགོ་པའི་སངེེའ་ིང་རོ>>། མཛད་པ་པོ། བ་ོགོས་མཐའ་ཡས།  ལྦཱ་ཎ་བཀའ་བརྒྱུད་ཚོགས་པས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས། ཤགོ་ངསོ ༡༤༨ 
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བད་ེགཤེགས་སངི་པ་ོཡོད་པར་གསུངས་པ་ན་ིདང་དོན་དུ་འདདོ་མཁན་ལ་སནོ་བརོད་མཛད།  དི་བཅས་དེ་
བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་བས་གསུངས་པ་འདིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་དངོས་སུ་བསན་པ་སྒྲུབས་
པར་བཤད་དགོས་ཏེ་ཚིགས་བཅད་འདིས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོས་འགོ་ཀུན་ཁབ། ལུས་ཅན་སངས་རྒྱས་
སིང་པོ་ཅན་ཞེས་བཀའ་བསན་དག་ལས་གསུངས་པ་འདིར་གཙོ་བོ་དོན་གསུམ་གི་སོ་ནས་ལུས་ཅན་ཀུན་
ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སིང་པོ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་བཤད་པའི་སབས་ཡིན་ཏེ། [11]ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རོ་རེས། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་འཕྲོ་བ་སེ། སེམས་ཉིད་མ་བཅོས་པ་བསོམ་
པས་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཅན་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དེ་བཞིན་
ཉིད་ལ་དབེར་མེད་པའི་ཕིར་དང། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟག་མེད་སེམས་ཀྱི་ས་བོན་རིགས་ཡོད་པའི་
ཕིར། ད་ེདག་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤགེས་པའ་ིསངི་པ་ོཅན་ཡིན་ནོ།།  ཞེས་གསུངས་སོ།།                  

  <<བདེ་གཤེགས་སིང་པོའ་ིམཛེས་རྒྱན>>་ལས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོའ་ིངོ་བོ་ནི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀྱི་
ཆོས་དབིངས་ཀྱང་ཡིན། དི་མ་ལས་མ་གོལ་བ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་འདོད།བདེ་བར་གཤེགས་པའི་
སིང་པོ་ནི་དི་མ་མ་སངས་པ་དི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབང་དུ་གསལ་བར་བཤད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་
ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཡོད་པ་མི་བཞེད་ཅེས་པའི་འཁྲུལ་གཞིའང་འདི་ནས་བྱུང་སམ་མོ། 
སེམས་ཅན་རྒྱུད་ལ་བད་ེགཤེགས་སངི་པ་ོཡོད་པའ་ིརྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ི      

         ས་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་མེད་ཚུལ་གསུངས་མེད། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་གིས་ཀྱང། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་རྒྱུའི་སབས་འབའ་ཞིག་ལ་མཛད་པ་ཆེས་གསལ་བས་མཐཪ་ཐུག་ཆོས་སྐུ་ལ་
བེད་པ་ན་ིརྩ་འགལེ་དག་ལ་མདེ་གསུངས།།འནོ་ཀྱང་པཎ་ཆེན་རིན་པ་ོཆསེ་བད་ེགཤེགས་སངི་པ་ོཆསོ་སྐུར་
བསན་པའི་རྒྱུད་བ་མའི་དངོས་བསན་གི་རྩ་བ་ནི། གང་ཕིར་དེ་ནི་ཆོས་སྐུ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས།། དེ་ནི་
འཕགས་པའི་བདེན་པ་དོན་དམ་མ་ངན་འདས།། དེ་ཕིར་ཉི་དང་ཟེར་བཞིན་ཡོན་ཏན་དབེར་མེད་པས།། 

                                                           
[11] ཐགེ་པ་ཆེན་པ་ོརྒྱུད་བ་མའ་ིའགེལ་བ་<<གསལ་བ་ཉ་ིམའ་ིསིང་པོ>>། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རོ་རེས་མཛད། ཤགོ་གངས། ༡༤ 
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སངས་རྒྱས་ཉིད་ལས་མ་གཏགོས་མ་ངན་འདས་པ་མེད།། ཅསེ་པ་ལ་ངསོ་འཛིན་ནོ།།  གང་ལྟར་པན་ཆེན་
ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རྒྱུད་བའི་རྩ་ཚིག་འདིས་དངོས་སུ་
བསན་པ་མེད་གསུངས་པ་དང་དར་ཏིཀ་རྣམས་ཀྱིས་མཐཪ་ཐུག་ཆོས་སྐུ་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་བཤད་
པ་གང་ནའང་མེད་པར་འདོད་དོ།།  འདིར་དཔྱད་པ་ལ་ཀརྨ་པ་མི་བསོད་རོ་རེས། [12]འབས་བུ་བདེ་
གཤེགས་སངི་པ་ོདང་ཆསོ་ཉིད་ཀྱི་སྐུ་རང་བཞནི་གཅིག་པའ་ིསབས་ཡདོ་ཀྱང་། རྒྱུ་བད་ེགཤེགས་སངི་པོ་ནི་
ཆསོ་སྐུ་མ་ཡནི་ལ་ཞེས་དང་། དསེ་ན་འབས་བུ་བད་ེབར་གཤགེས་པ་ལ་དནོ་དམ་ང་ོབོ་ཉིད་ཀྱ་ིསྐུ་དང་ཀུན་
རོབ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་ཡོད་གསུངས་སོ།། འགོས་ལོ་ཙཱ་བས་[13]གོ་བུར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་
བའི་སྒྲིབ་པ་མཐའ་དག་རྣམ་པར་དག་པ་འངོས་ཤིང་གྱུར་ལ་རོགས་པ་དེའི་ཚེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་
བའི་སྒྲས་བརོད་པར་བ་བའི་གངས་སུ་འགོ་སེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དངོས་སོ།། ཞེས་འབས་བུ་ལ་བདེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་དངོས་གསུངས་བ་དང་དེ་ཉིད་སིང་པོའང་ཡིན་པའ་ིཕིར་རོ།། རོག་ལོ་ཙཱ་བས་འབས་བུ་
དང་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་གསུམ་གི་སོ་ནས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་འཆད་པ་དང་ཀུན་མཁེན་རོང་སོན་ཆེན་
པོས་ཀྱང་[14]དཔལ་ཕྲེང་དང་འགེལ་བར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཉོན་མོངས་པའི་སྦུབས་ལས་
མ་གལོ་བའི་ཁམས་དང་ད་ེབཞནི་གཤེགས་པའ་ིཆསོ་སྐུ་ན་ིསྦུབས་ལས་གོལ་བར་བཤད་དོ།། ད་ེཡང་ཕི་མ་
ནི་དེ་ལྟར་ངེས་ལ། ས་མ་ནི་གཙ་ོཆེ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་སེ། སིང་པོ་ནི་འབས་བུའི་གནས་སབས་ན་ཡང་
ཡོད་པར་བཤད་པས་སོ།།།  འདསི་ན་ིད་ེབཞནི་གཤེགས་པའ་ིསངི་པ་ོམཚན་ཉིད་པ་དག་པ་གཉིས་ལན་གི་
སངས་རྒྱས་ཁོ་ནར་འདོད་པའང་བཀག་སེ་ཞེས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ཕེ་བ་དང། ཀུན་
མཁནེ་ག་ོབ་ོརབ་བམས་པས་རྒྱུ་བདེ་གཤེགས་སངི་པ་ོདང་འབས་བུ་བད་ེགཤགེས་སིང་པོ་ཞེས་གཉིས་སུ་
ཕེ་ནས་འབས་དུས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་དག་པ་གཉིས་ལན་གི་ཆོས་དབིངས་སུ་ཞལ་གིས་བཞེས། 

                                                           
[12] <<བད་ེགཤགེས་སངི་པ་ོདང་ཆོས་སྐུའ་ིདསི་ལན་བཞུགས།>>   ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲངེ་བརྒྱད་པའ་ིགསུང་འབུམ། BDRC རྒྱུད་ནས་བརདེ་པའ་ིཤགོ་ལ་ེགཉསི་ཅན་ཞགི ། 
[13] འགསོ་ལོས་རྒྱུད་བའི་འགེལ་བ།  
[14] རངོ་སོན་ག་ི<<རྒྱུད་བ་མའ་ིབསན་བཅོས་ལེགས་པར་བཤད་པ>> ། ཤགོ་གངས། ༢༧།  རགིས་སོབ་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས། 
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བད་ེགཤེགས་སངི་པ་ོལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉསི་སུ་དབེ་བ་དེ་དག་གི་ལུང་ཁུངས་ན།ི <<[15]ད་ེབཞནི་སིང་
པོའ་ིམདོ>>་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་འདི་ནི་རྣམ་པར་བང་བའི་གནས་སབས་འབའ་ཞིག་ཏུ་
མ་ཟད་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་འདི་ལས་མི་འདའ་བས་ཆོས་ཉིད་དེ། དེས་ན་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ་ིཆོས་ཅན་ཏེ། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
བྱུང་མ་བྱུང་གིས་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། ཞེས་རྣམ་བང་བང་ཆུབ་ལའང་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའ་ིསངི་པོར་མད་ོལུང་འདིས་གྲུབ་སམ་མོ། ར་ེཙངོ་ཁ་བས་ཀྱང་བད་ེགཤེགས་སངི་པོ་ལ་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་
གཉིས་སུ་ཕེ་བར་གསལ་གང་ལྟར་ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་སངས་
རྒྱས་མཚན་ཉིད་པ་ཀུན་མཁནེ་ཇ་ོནང་པས་བཞདེ་པ་ལྟ་བུའི་བད་ེགཤེགས་སངི་པ་ོན་ིའདདོ་པ་མནི་ནོ།།   

ས་བཅད་གསུམ་པ་རང་བཞནི་གནས་རགིས་འདདོ་ཚུལ་དང་ཆསོ་ར་ེས་པཎ་ག་ིདགངོས་པ་སངི་པ་ོཆསོ་
དབངིས་ཡནི་ཚུལ་བཤད་པ། 

ཡང་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས་རང་བཞིན་གནས་པའི་རིགས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
འཆད་པ་ལ་ལུང་རིགས་རྒྱུད་བའི་བསན་བཅོས་ཀྱི་རྩ་འགེལ་གང་ནའང་མེད་གསུངས། རྩ་བར། རིགས་
ཡོད་ཕིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན།། རག་ཏུ་སངས་རྒྱས་སིང་པོ་ཅན།། ཞེས་པའི་རིགས་ནི་རང་བཞིན་གནས་
རིགས་དང་རྒྱས་གྱུར་གི་རིགས་གཉིས་ལ་གོ་དགོས་པ་འགེལ་བ་དག་ལས་ཡོངས་སུ་གགས། འཇམ་
མགོན་བོ་གོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས། [16]རིགས་དང་ཁམས་དང་ས་བོན་སོགས་རྣམ་གངས་སུ་གྱུར་ཅིང་
ཁམས་ཞེས་པ་རྒྱུའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ་མ་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་སིང་པོ་ཞེས་པའི་སྒྲ་དོན་ཀྱང་གནས་པས་
ཆོས་དབིངས་དེ་རིགས་དང་ཁམས་སུ་བསན་ཕིར་རོ།། ཞེས་དང་། རང་བཞིན་གནས་རིགས་ནི་དབུལ་
བའོ་ིཁམི་ག་ིགཏརེ་བཞནི་སམེས་ཅན་ག་ིརྒྱུད་ལ་ཐགོ་མ་མདེ་པ་ནས་སངི་པའོ་ིཚུལ་དུ་བཞུགས་པ་དང། ད་ེ

                                                           
[15] དར་ཐང་དཔར་མ། 
[16] རྒྱུད་བ་མའ་ིརྣམ་བཤད་<<ཕརི་མ་ིལགོ་པ་སངེའེི་ང་རོ>> ཞསེ་བ་བ། འཇམ་མགོན་བ་ོགོས་མཐའ་ཡས། ཝཱ་ཎ་བཀའ་རྒྱུད་ཚོགས་པས་དཔར་སྐྲུན་ཞུས། 
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ཉིད་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཚེ་རིགས་ཞེས་བ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སིང་པོ་ཅན་དུ་བརོད། རྒྱུད་བ་
མའི་བསན་བཅོས་ཀྱི་རྩ་བ་ལའང། རིགས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་བསན་པ་ནི། སྲིད་དང་མ་ངན་འདས་ལ་
དེའི།། སྡུག་བདེའི་སོན་ཡོན་མཐོང་བ་ནི།། རིགས་ཡོད་ལས་ཡིན་གང་ཕིར་དེ།། རིགས་མེད་དག་ལ་མེད་
ཕིར་རོ།། ཞེས་འདི་མཚོན་པའི་རྩ་བར་སིང་པོ་གསུམ་ལ་དཔེ་དོན་དང་སྦྱར་ནས་དེ་དག་སོ་སེས་སོགས་
ཀྱསི་དད་པས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པ་གསུངས་ཡོད། ར་ེཙངོ་ཁ་པས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ན་ིའདུས་
མ་བས་བདེན་སོང་དུ་ཞལ་བཞེས་ཀྱང་ཀུན་མཁེན་རོང་སོན་ཆེན་པོས་རང་བཞིན་གནས་རིགས་ནི་རིག་
སངོ་གཉསི་ས་ོསོར་མ་ིའདདོ་པར་ཟུང་འཇུག་ལ་འདདོ་ད།ོ། 

            ཆསོ་ར་ེས་པཎ་ག་ིདགངོས་པ་སངི་པ་ོཆསོ་དབངིས་ཡནི་ཚུལ་བཤད་པ། 

        ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པའ་ིདགངོས་པ་ལ་རྒྱུད་བ་མ་འདིར་བདེ་གཤེགས་སིང་པོའ་ིངོ་བོ་ཡངོས་སུ་
རོགས་པ་ཞིག་བསན་པ་འདོད་དགོས་ཏེ། <<སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བའི་ཁ་སོང་གཞི་ལམ་འབས་
གསུམ་གསལ་བར་བེད་པའི་ལེགས་བཤད་འོད་སང>>ལས། འདིར་ནི་བམས་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས།། 
གསལ་བ་རྒྱུན་ཆགས་མ་འགགས་པ།། མཐའ་བཞའི་ིསོས་པས་སོང་པ་ཡི།། ཟུང་འཇུག་འདུས་མ་བས་ལ་
བཞདེ།། ད་ེཡང་ཐེག་ཆནེ་རྒྱུད་བ་མར།། གཞ་ིལམ་འབས་བུའི་ཡོན་ཏན་ག།ི། ལགོ་པ་མ་ལུས་ཚང་བ་ནི།། 
སྒྲུབ་བེད་གསུམ་གིས་ཡོད་པར་སྒྲུབས།། ཞེས་གསུངས། <<སོམ་གསུམ་རབ་དབེ་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་
གསུང་རབ་དགངོས་གསལ>>ལས་སིང་པ་ོརང་གི་ང་ོབོ་འཇོག་པའ་ིཚེ། ཐོག་མ་མདེ་པའ་ིདུས་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སའི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། དགེ་མི་དགེ་ལ་སོགས་པའི་རིས་སམ་ཕོགས་སུ་མ་ཆད་པ་ཐབས་
ཀྱིས་ཟིན་མ་ཟིན་གི་བེ་བག་གིས་འཆིང་གོལ་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པ། ཐབས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་མཚན་ཉིད་
གསལ་ཙམ་མ་འགགས་པ་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀྱི་རིགས་པས་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་བརག་ན་ཡོད་མེད་དང་
རག་ཆད་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་སོས་བལ་ལས་མ་འདས་པའི་གསལ་སོང་ཟུང་
འཇུག་གམ་རིག་སོང་ཟུང་འཇུག་འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། ཁོ་བོས་དེ་ཉིད་རྒྱུད་བ་མའི་དགོངས་པ་
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དང་འབོར་བ་སང་ཏེ།  རྒྱུད་བའི་རྩ་བར། སིན་དང་རྨི་ལམ་སྒྱུ་བཞིན་དེ་དང་དེར།། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་
རྣམ་ཀུན་སོང་པ་ཞེས།། གསུངས་ནས་ཡང་འདིར་རྒྱལ་རྣམས་སེམས་ཅན་ལ།། སངས་རྒྱས་སིང་པོ་ཡོད་
ཅེས་ཅི་སེ་གསུངས།། དེའི་ལན་དུ། ཡང་དག་མཐའ་ནི་འདུས་བས་ཀྱིས།། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དབེན་པ་
སེ།།  ཉནོ་མོངས་ལས་དང་རྣམ་སིན་དོན།། སིན་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་བརདོ།།  ཉནོ་མོངས་སིན་འད་བ་བ་
ཡིན།། ལས་ནི་རྨི་ལམ་ལོངས་སྤྱོད་བཞིན།།  ཉནོ་མོངས་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སིན།། ཕུང་པོ་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་
བཞནི།། ཞེས་པའ་ིགསུངས་དོན་ལྟར་ན། ཡང་དག་མཐའ་འམ་ཆསོ་དབངིས་ནི་འདུས་བས་ལས་འདས་པ་
ཡིན། ལས་ཉོན་ཀྱང་གོ་བུར་བ་བདེན་མེད་ཉིད་ཡིན་པས་དོན་ལ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཀུན་སོང་པ་ཡིན་
ལུགས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ།།  པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས། [17]ས་པཎ་གི་བཞེད་པ་ནི། རྒྱུད་བ་
མར། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ་ིམིང་ཅན་གསུམ་གསུངས་པའི་ནང་ནས། ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ལ་སིང་པོ་
དངསོ་སུ་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། སངི་པ་ོམཚན་ཉིད་པ་ཞིག་བཞེད་ན་ིདགོས་ལ། ཆསོ་དབིངས་དང་སེམས་ཅན་
གི་ཁམས་ནི་སིང་པོ་དངོས་ཡིན་པ་རིགས་པས་འགོག་པར་མཛད་པའི་ཕིར་རོ། རིགས་པ་གང་གིས་གང་
དུ་ཇི་ལྟར་བཀག་ཅེ་ན། ཇི་སད་དུ། གལ་ཏེ་བེམ་པོའ་ིཆོས་ཀྱི་དབིངས།། བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་མ་ཡིན་
ཡང།། སེམས་ཅན་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཀྱི་དབིངས།། བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ཡིན་སམ་ན།། མ་ཡིན་ཆོས་ཀྱི་
དབིངས་ལ་ནི།། དབེ་བ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས།། ཞེས་བཤད་ལ། དེའི་དོན་ཡང་སེམས་ཅན་གི་
ཆོས་དབིངས་ཆོས་ཅན། སིང་པོ་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། བེམ་པོའ་ིཆོས་དབིངས་དང་དབེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 
བེམ་པོའ་ིདབིངས་ནི་སིང་པོ་དངོས་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ན། 
བུམ་པ་དེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འཇོག་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། ཞེས་ས་པཎ་གི་དགོངས་པ་ནི་བདེ་
གཤེགས་སིང་པོ་ཆོས་དབིངས་ལ་མི་བཞེད་པར་ཆོས་སྐུ་འབའ་ཞིག་ལ་བཞེད་པ་འདོད་དོ།། ཆོས་རེ་ས་
པཎ་གི་གསུང་འདིའི་ཚིག་རིས་ལ་དཔྱད་ན།  ཆོས་རེ་ས་པཎ་གི་གསུང་འདོད་པ་སེ་ཁ་ཅིག་གིས་བདེ་

                                                           
[17] མངནོ་རོགས་རྒྱན་འགེལ་<<ལུང་རགིས་རོལ་མཚོ>>། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆགོ་ལན་གི་གསུང་འབུམ། པདོ། ཀ ༽ཤགོ་ངསོ། ༤༨༣ ནས། 
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གཤེགས་སིང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཆོས་དབིངས་ལ་གོ་དགོས་པས་བེམ་པོའ་ིཆོས་དབིངས་ནི་བདེ་
གཤེགས་སིང་པོ་མིན་པར་བཤད་དེ་གང་ལྟར་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ཉིད་ཆོས་དབིངས་ཡིན་པ་མ་གོ་བའི་
རྒལོ་བའི་འདོད་པ་ཞིག་བསན་འདུག་སམ། འད་ིལ་ཆསོ་རེས་ཆོས་དབིངས་ལ་སིང་པོ་ཡིན་མིན་གི་དབེ་བ་
ཡོད་ན་ངོ་བོ་མི་འད་བའི་དབེ་བ་ཡོད་དགོས་པ་ལས་དེ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་
ནམ་སམ། ཆསོ་ར་ེས་པཎ་གསི་[18]<<རྣེལ་ཕུའ་ིཞུ་ལན>>་ལས་ཀྱང་། དམ་པའ་ིདནོ་དུ་ཆསོ་རྣམས་ཀུན།། 
རང་བཞིན་གདོད་ནས་ཉེ་བར་ཞི།། དེ་ལ་ཡོད་མེད་དབེ་བ་མེད།། དེ་ཕིར་སོས་པ་ཐམས་ཅད་བལ།།ཞེས་
ཆོས་དབིངས་ལ་དབེ་བ་མེད་ཚུལ་གསུངས།  ཀུན་མཁེན་<<རོང་སོན་རྒྱུད་བའི་འགེལ་བ>>་ལས་ཀྱང་
[19]དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཕི་ནང་ཀུན་ལ་ཁབ་པའི་ཕིར་གསུངས་པ་དང་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ནི་སེམས་རྒྱུད་ཀྱི་
སྡུས་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་སྤྱིར་བཏང་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ནི་ཕི་ནང་ཀུན་ལ་ནམ་
མཁའ་ལྟ་བུའ་ིདབ་ེབ་མདེ་པར་ཁབ་པའ་ིགནས་ལུགས་ཤགི་ཡནི་དགོས། གནས་ལུགས་རོགས་ཏེ་སེམས་
ཅན་སངས་རྒྱ་དགོས་དུས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ངོ་སོད་པའི་ཚེ་གོ་བུར་ཉོན་མོངས་པའ་ིརང་བཞིན་མིན་པ་
སོས་བལ་དེ་ལ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ཅེས་མིང་བཏགས་ཙམ་ལས་དབེ་བ་འབེད་པ་མིན་སམ། པཎ་ཆེན་
ཤཱཀ་མཆགོ་གསི་འགེལ་བ་བཞནི་འདདོ་ན་ཆསོ་ར་ེས་པཎ་ག་ིཡིག་འགོས་ཚགི་སྦྱོར་སངས་ད་ེསོམ་གསུམ་
གི་རྩ་ཚིག་གཞན་རྣམས་དང་ཆེས་མི་མཐུན་པ་ཞིག་ཁོ་བོ་ལ་སང་ངོ།། ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིས་བདེ་གཤགེས་
སིང་པོ་ཡང་ཆོས་དབིངས་སོས་བལ་ལ་འཇོག་པ་འདི་ཡིས་ཤེས། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས་གསུང་
བ་ལྟར་ཆོས་རེའི་ལུགས་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ནི་ཆོས་སྐུ་ཁོ་ན་ལ་བཞག་དགོས་ན་ཆོས་རེ་ས་པཎ་
གིས་འདི་ལྟར་བཞེད་པའི་མཚན་གཞི་བསན་བཅོས་སོན་དགོས་པས་སོ།། ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པས་
ཆོས་རེ་ས་པཎ་གིའང་ཆོས་དབིངས་སོས་བལ་ལ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་བཞག་པ་སྤྱིར་སོམ་གསུམ་རབ་

                                                           
[18] ས་པཎ་ག་ིགསུང་འབུམ་པོད། ན༽པ་ལ་བཞུགས་ས།ོ། 
[19] རངོ་སོན་རྒྱུད་བའ་ིའགེལ་བ། ཤགོ་གངས། ༣༤ ཐད།ལའེུ་དང་པ་ོཁམས་བད་ེགཤགེས་སངི་པ་ོབཤད་པའ་ིསབས། རགིས་སོབ་དཔ་ེམཛདོ་ཁང་ནས་དཔར་སྐྲུན་
ཞུས། 
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དབེ་བསན་བཅོས་ལས་གསལ་བ་དང་གཞན་ཡང་ས་པཎ་གི་སེ་མོ་སོམ་ཆེན་གི་དིས་ལན་དག་ལས་ཀྱང་
ཤེས་ནུས་པ་ཀུན་མཁེན་གིས་འདི་ལྟར་འདོད་པའོ།། མདོར་ན། [20]ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པས། གཞི་
འབས་ཀུན་ཏུ་དབེར་མེད་པའི།། ཆོས་དབིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་དང།། རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་སྒྲུབ་པ་
ཡི།། དོན་དམ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་ནི།། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམདོ་རྒྱུད་ཀྱི།། དགོངས་པ་ཡིན་པ་ཁོ་བོའང་
འདོད།། ཅེས་ཀུན་མཁེན་གོ་རམས་པའི་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ནི་ཆོས་དབིངས་ལ་འཇོག་དགོས་པ་མདོ་
རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པ་ཡིན་པ་འདོད་དོ།། ཆོས་དབིངས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ལ་གཞི་ལམ་འབས་བུ་གསུམ་
གི་སབས་སྦྱར་ན་ཀུན་མཁེན་ཇོ་ནང་པའི་དགོངས་པ་བཞེད་ཚུལ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འད་དོགས་པའི་མདུན་
བསུས་ས་ེཆསོ་ར་ེཇ་ོནང་པའ་ིབད་ེགཤེགས་སངི་པ་ོའདོད་སངས་ཅུང་ཙམ་སསོ་ན། 

ས་བཅད་བཞ་ིཔ་ཀུན་མཁནེ་དལོ་པསོ་བད་ེགཤགེས་སངི་པ་ོཇ་ིལྟར་འདདོ་པ་དང་ཞརོ་འཕྲསོ་གཞན་སངོ་
ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིབྱུང་རམི་རགས་ཙམ་བརདོ་པ། 

   ཆསོ་དབིངས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱ་ིཁམས། རང་བཞིན་གནས་རིགས། བད་ེགཤེགས་སངི་པ་ོསེ་དོན་དམ 
ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་དབེར་མེད་དུ་རང་བཞིན་གིས་ཚང་བ་གང་ཡིན་རྣམས་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་ལའང་
ཚང་དགོས་ཏ་ེད་ེདང་ད་ེརྣམ་གངས་ཡིན་པ་འདོད་པ་དང་སད་ཅགི་དང་བལ་བའི་འདུས་མ་བས་རག་པའ།ོ། 
དེ་ཡང་རྒྱུན་གི་རག་པ་དང་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པས་འདུས་མ་བས་ནི་མིན་པར་ཞལ་བཞེས་མཛད། 
མཚན་དང་དཔེ་བད་མངའ་བ་དེ་ཉིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡོད་ཅིང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་
ཁད་པར་མེད་ཀྱང་གང་ཟག་ལ་དི་མ་ཡོད་མེད་ཀྱི་དབང་གིས་འགའ་ཞིག་ལ་དི་བཅས་སུ་བཞུགས་པ་དང་
འགའ་ཞིག་ལ་དི་མེད་དུ་བཞུགས་པས་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འཇོག་གོ ། ལམ་སོམ་པས་གསར་དུ་བསེད་མི་
དགོས་པར་མེད་དགག་གི་གཞི་ལ་མ་ཡིན་དགག་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་རྣམ་བཅད་ཀྱི་གཞི་ལ་ཡོངས་གཅོད་
བཞུགས་པའི་ཕིར་དང་། སོན་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སངས་པའི་གཞི་ལ་མཐཪ་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་རོགས་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་རག་ཏུ་བཞུགས་པའ།ོ། འ་ོན་སེམས་ཅན་ལ་སངས་

                                                           
[20] ཀུན་མཁེན་ག་ིསོམ་གསུམ་ཁ་སངོ། 
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རོགས་མཐཪ་ཐུག་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དི་མ་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གིས་མ་
གྲུབ་པའི་སངས་པ་དང་དི་མ་གོ་བུར་བ་གཉེན་པོས་བཅོམ་ནས་ཟད་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་ཕིར་སོན་མེད། 
སངས་པ་དང་པོ་ནི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཚང་བ་དང་སངས་པ་ཕི་མ་ནི་ལམ་མ་བསོམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་མེད་
ཀྱང་གྲུབ་མཐའ་ལ་སོན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའམ་སངས་རྒྱས་
ཐོབ་པ་ཡིན་པར་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཀུན་མཁེན་དོལ་པོ་པས་<<རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ>>་
ལས་གསུངས་པ་ཕོགས་རེ་ཙམ་ཁ་ོབསོ་ཡིག་ཚགོས་སངས་ནས་དོན་འདུས་པ་ོབས་ནས་བཀདོ་པའ།ོ།  

           ཞརོ་འཕྲསོ་གཞན་སངོ་ལྟ་གྲུབ་ཀྱ་ིབྱུང་རམི་རགས་ཙམ་བརདོ་པ་ན།ི 

   གཞན་སོང་གི་ཐ་སད་མདོ་རྣམས་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ནི། <<སོང་པ་ཉིད་ཆེན་པོའ ་ིམདོ>>་
ལས།[21]ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་རི་དྭགས་འཛིན་གི་མིའི་ཁང་བཟང་འདི་གང་པོ་ཆེ་དང་ར་དང་
བ་ལང་དང་ལུག་དང་བ་གག་དང་ཕག་གིས་སོང་ཞིང་། ནོར་དང་འབྲུ་དང་འགོན་བུ་དང་གསེར་གིས་སོང་
ལ།བན་དང་བན་མོ་ལས་བེད་དང་ཞོ་ཤས་འཚོ་བ་དག་དང་སེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་ཁེའུ་དང་བུ་དག་
གིས་སོང་ཡང་འདི་ན་འདི་ལྟ་སེ་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་ཁོ་ནའམ། དེ་ལས་གཞན་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་མི་
སོང་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཀུན་དགའ་བོ་དེ་བཞིན་དུ་གང་ལ་གང་མེད་པ་དེ་དེས་སོང་ངོ་ཞེས་བ་བར་ཡང་དག་
པར་རེས་སུ་མཐོང་ཡང་དེ་ལ་ལག་མ་གང་ཡོད་པ་དེ་དེ་ལ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བ་བར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་སོང་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་འདི་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། 
ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། <<མདོ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ>>ར་ཡང་། དེ་ལྟར་རག་པ་
དང་བདེ་བ་དང་བདག་དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་ཆོས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་མི་བ་
སེ། ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་། <<སོར་ཕྲེང་གི་མདོ>>་ལས།[22] སོར་མོའ་ིཕྲེང་བས་འཇམ་དཔལ་ལ་སྨྲས་
པ། འཇམ་དཔལ་ཁདོ་སོང་པ་ཆེན་པོ་མཐངོ་བའི་མཆགོ་ན། འཇིག་རནེ་ན་སངོ་པ་མཐོང་བ་གང་ཡིན། སངོ་

                                                           
[21] སེ་དག་ེབཀའ་འགྱུར། མད་ོསེ། ཤ་པ། <<མད་ོཆནེ་པ་ོསངོ་པ་ཉདི་ཆེན་པོ>>། 
[22] དར་ཐང་པར་མ། ངསེ་དནོ་མད་ོསེའ་ིསོར་ལས། <<སརོ་མའོ་ིཕྲངེ་བ་ལ་ཕན་པའ་ིམདོ>>། 
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པ་སངོ་པ་ཞསེ་བ་བའི་དོན་ཅི། ཤསེ་པ་ཆནེ་པོ་དང་ལན་པ་མྱུར་དུ་སསོ་ཏེ་ངའ་ིཐེ་ཚོམ་མྱུར་དུ་ཆདོ་ཅིག ད་ེ
ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས། སོར་མོའ་ིཕྲེང་བ་ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། ཞེས་པ་ནས། 
ཅི་ཁིམ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཡིན་ནམ། ཐམས་ཅད་སོང་པ་མ་ཡིན་གི་མི་མེད་པས་སོང་པ་ཞེས་བའ།ོ །ཅི་
བུམ་པ་ཐམས་ཅད་སངོ་པ་ཡིན་ནམ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་མ་ཡིན་གི་ཆུ་མེད་པས་སོང་པ་ཞེས་བའ།ོ །ཅ་ིཀླུང་
ཐམས་ཅད་སོང་པ་ཡིན་ནམ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་མ་ཡིན་གི་ཆུ་མི་འབབ་པའི་ཕིར་སོང་པ་ཞེས་བ་སེ། དེ་
བཞིན་དུ་ཐར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོང་པ་མ་ཡིན་ག་ིཉེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་བེ་བའི་
མི་དང་ལ་མེད་པའི་ཕིར་སོང་པ་ཞེས་བའ།ོ །ཀྱེ་མ་བཙུན་པ་འཇམ་དཔལ་ནི་སྦྲང་བུའ་ིསྤྱད་པ་སྤྱོད་དེ། སོང་
པ་དང་མི་སོང་པའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་མི་ཤེས་སོ། །གཅེར་བུ་པ་ཡང་ཐམས་ཅད་སོང་པར་བསོམ་སེ། གཅེར་བུ་
པའི་སྦྲང་མ་ཁོད་ཅང་མ་ཟེར་ཅིག ། ཅེས་པའི་བར་དང་། ཀུན་མཁེན་དོལ་པོའ་ི<<རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་
མཚ>ོ>ར་མད་ོལུང་དངས་པ་ལས་ཀྱང། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱསི་སངོ་ཡང་། རྣམ་པར་
གོལ་བའི་སངོ་ཉིད་འདུས་མ་བས་ཀྱསི་མ་ིསངོ་། ཞེས་དང། ད་ེལ་གཞན་ག་ིདངསོ་པ་ོསངོ་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། 
ཞེས་དང་། ཆསོ་ཀྱ་ིགནས་ཉིད་དང་ཆསོ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ད་ེབཞིན་ཉིད་ཀྱ་ིརྣམ་གངས་སུ་གཏགོས་པ་འདི་
རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འཇིག་རེན་དུ་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་སེ་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་
ཉིད་ནི་ཡེ་ནས་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་སེ་དེ་དག་ལ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀྱི་དངོས་པོ་
མེད་པ་དེ་ཉིད་གཞན་གི་དངོས་པོ་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་བའ།ོ།ཞེས་དང།  <<ཡུམ་རྒྱས་པ>>་དང་<<ཉི་ཁི་ལྔ་
སོང་པ>>། <<ཁི་བརྒྱད་སོང་པ>>་རྣམས་ཀྱི་འགེལ་བར་ཡང་སོང་པ་ནི་གཞན་དང་གཞན་བལ་བ་སེ་
དཔེར་ན་ཆུ་དང་བལ་བའི་ཕིར་བུམ་པ་སོང་པ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའ།ོ གོང་གི་མདོ་དག་ལས་ཐ་སད་ཐོན་པ་
བཞནི་གཞན་སངོ་ཞེས་པའ་ིཐ་སད་རྒྱུགས་ཆེན་པོ་ན་ིབོད་མཁས་རྣམས་ཀྱིས་རྩལ་འདནོ་གིས་གགས་ཙམ་
མ་གཏོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་མདོ་རྒྱུད་དག་ལས་མིང་གི་རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་མང་དུ་གསུངས་
ས་ེསངོ་པ་ཉིད་ཆེན་པོ་དང་དོན་དམ་པ་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་སོང་པ་ཆེན་པ་ོའགྱུར་མེད་ལྔ་འམ་སོང་པ་
ཆནེ་པ་ོཡི་གེ་ལྔ་དང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལན་ག་ིསོང་ཉིད་བཅས་ལུང་ལས་བྱུང་བ་ལས་ཀུན་མཁནེ་དོལ་པོས་
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རིགས་བཟོ་མིན་པར་མདོ་ལུང་དག་གིས་འགེལ་ནུས། རྒྱ་གར་དུ་རྣལ་འབོར་སྤྱོད་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་
པར་སྨྲ་བ་གགས་ཀྱང་བོད་འདིར་གགས་ཆེ་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རང་སོང་དང་གཞན་སོང་གཉིས་ཀྱི་གེས་
མཚམས་སམ་དགོངས་ཕོགས་སོ་སོར་མཉམ་རེས་གཉིས་གང་ནས་སོང་སམ་ན་། འདིར་སྨྲ་བར་བ་སེ་
འཕགས་པའ་ིམཉམ་བཞག་གིས་བསོམ་བའམ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཞིག་ཁས་ལེན་པའི་ཚ་ེན་ངོས་འཛིན་ཚུལ་
ནི་མཐུན་པར་སང་ཏེ། གསེར་མདོག་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས་“རྣལ་འབོར་སྤྱོད་པའི་ལུགས་ལ་
ཡང། ལྟ་བའི་ངརོ་ན་ིདསེ་གང་ལ་དམགིས་པའ་ིཆསོ་དབིངས་ད་ེཡོད་མེད་དང་བདེན་བརྫུན་ལ་སོགས་གང་
དུ་ཡང་མི་འཛིན་ཞིང་མི་འཛིན་པ་ལྟར་དེ་དང་དེར་མ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་”ཞེས་དང་ཆོས་རེ་ཀུན་མཁེན་ཇོ་ནང་
པ་ཆེན་པོས་“ལ་ཟོ་བ་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་ལ་འཁོར་ལོ་བར་པ་དང་མཐུན་པར་རོག་མེད་སོས་བལ་དུ་མཉམ་
པར་བཞག་”ཅསེ་དང་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མ་ོལ་ཤིན་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའ་ིསབས་སུ་ན་ིཡོད་མེད་ལ་སོགས་
པའི་སོས་པ་ཐམས་ཅད་དོར་ཞིང་སྨྲ་བསམ་བརོད་དུ་མེད་པ་ཡིན་གསུངས་པ་དག་གིས་རང་སོང་དང་ཁད་
མེད་དུ་སང། དེ་བཞིན་གྲུབ་མཐའི་རྩལ་འདོན་བེད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་ཀྱང་གཞན་སོང་ཞེས་པའ་ིགཞན་ན་ི
སསོ་པ་ལ་གོ་ཆོག་སམ་དོན་ལ་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་རང་གསལ་ལ་སསོ་པའི་མཚན་མས་སོང་པ་
ཞིག་དགོས།[23]ཏཱ་ར་ན་ཐས་རང་གི་ངོ་བོས་སོང་པ་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་རང་ལས་གཞན་གི་མཚན་
ཉིད་ཅན་སོས་པའམ་གཟུང་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སོང་པས་སོང་ཉིད་ཅེས་དང་གཞན་ཀུན་རོབ་ཀྱིས་
གདོད་ནས་སོང་པའི་ཕིར་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་གཞན་སོང་ཡིན་གི་རང་སོང་མིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། རེས་ཐོབ་ཀྱི་སབས་སུ་རང་སོང་སྨྲ་བས་མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ་མཉམ་རེས་གཉིས་ཀྱི་
འཇོག་ཚུལ་མཐུན་ཏེ། མཚན་ཉིད་གསུམ་ཆ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོང་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཐ་སད་ཀྱི་སབས་
ཡོད་མེད་སོགས་ཀྱི་སོས་པ་དང་འབལ་བར་བཞེད་དོ། གཞན་སོང་པས་མཉམ་གཞག་དེ་ལས་ལངས་པའ་ི
རེས་ཐོབ་ཏུ་ཐ་སད་འདོགས་ཚུལ་ནི་མི་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་བམ་ཆོས་དབིངས་

                                                           
[23] <<ཤསེ་བ་ཀུན་ཁབ་མཛདོ>>། ཤགོ་ངོས། ༡༦༡༦། ལ་གསལ། 
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གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡོད་མེད་དང་ཡང་དག་ཡིན་མིན་གི་རྣམ་བཞག་རེས་ཐོབ་ལ་གནས་ལུགས་
དང་མཐུན་པར་ཁ་ཚོན་ཆོད་དགོས་པ་དེ་ཡང་གསང་སགས་བ་མེད་དང་མཐུན་ཚུལ་འདོད་ཀྱི་ཡོད། དེ་
ཡང་རིས་མེད་བསན་འཛིན་གི་སེས་བུ་འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་<<ཀུན་ཁབ་མཛོད>>་
ལས། [24]གཞན་སོང་རང་སོང་ཀུན་རོབ་སོང་ཚུལ་དང་།། མཉམ་བཞག་སོས་མཐའ་འགོག་ལ་ཁད་པར་
མེད།། རེས་ཐོབ་ཐ་སད་ཆོས་ཉིད་ཡོད་མེད་དང་།། དཔྱད་མཐཪ་ཡེ་ཤེས་བདེན་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཁད།། དོན་
དམ་བདནེ་པའང་རང་བཞིན་མ་གྲུབ་པའི།། མདེ་དགག་ཙམ་ནི་བེམ་སངོ་ཡིན་པར་འདོད།། གཉསི་སོང་ཡེ་
ཤེས་རང་རིག་ཉིད་ལ་འཇོག ། མདོ་སགས་མཚམས་སྦྱོར་ཟབ་མོའ་ིལྟ་བར་བཞེད།། མདོར་སྡུས་ན་རང་
སོང་སྨྲ་བ་རྣམས་སོམ་དང་སྤྱོད་པའི་ཚེ་གཞན་སོང་དང་མཐུན་ཏེ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པའི་ཚེ་གཉིས་
མེད་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ཞལ་བཞེས་གཞིར་བཞག་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་འདི་ལ་དགོངས་སེ་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་
མཆོག་ལན་གིས་སོམ་པ་གཞན་སོང་ཟབ་ཅེས་གསུངས་ཡོད། ཅུང་ཙམ་སོས་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་རྒྱ་
ཆེན་སྤྱོད་པ་སོན་ཕིར་གཏམ་ཚོགས་དང་པོར་མཛད། ཐོས་བསམ་གིས་སྒྲོ་འདོགས་བཅད་པའི་སོང་ཉིད་
གཙ་ོབོར་སོན་པ་རིགས་ཚོགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་བར་དུ་མཛད། སོམ་པས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་སོང་པ་ཉིད་
གཙ་ོབརོ་སནོ་པ་བང་ཆུབ་སམེས་འགལེ་དང་སམེས་ཀྱི་ར་ོར་ེལ་བསོད་པ་མཐའ་མར་མཛད་བཅས་ཚན་པ་
གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ལས། པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་ལྟ་བས་སོས་པ་གཅོད་པ་ལ་རང་སོང་ཟབ་དེའི་རང་
སོང་ཡང་ཐལ་རང་གཞུང་ཕི་གསུམ་གི་ལུགས་ལ་ངོས་འཛིན་པའི་བསན་བཅོས་ཀྱང་གོང་སོས་རིགས་
ཚགོས་ཀྱ་ིགཞུང་ཡིན་པ་ཁ་ོབོས་འདོད། ད་ེབཞནི་ཀུན་མཁེན་དོལ་པ་ོཔས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བཞེད་པའི་
རང་སོང་གི་ལྟ་བ་དེ་སོས་པ་གཅོད་བེད་མཆོག་ཡིན་པ་བཞེད་ཡོད། སེས་ཆེན་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཁ་ོ
བོས་དཔྱད་པའི་གྲུབ་དོན་ནི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ་རང་སོང་ལྟར་མཚན་འཛིན་གི་སོས་པ་
མཐའ་དག་བཅད་དེ་སོམ་པའི་ཉམས་མོང་སེས་པའི་ཚུལ་འདོད་པའི་དགོངས་ཚུལ་གི་དགུང་མཐུན་པར་

                                                           
[24] <<ཤསེ་བ་ཀུན་ཁབ་མཛདོ>>། ཤགོ་ངོས། ༡༡༨༩ ལ་གསལ།  rigpe dorje institute ནས་དཔར་དུ་སྐྲུན། 
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སང་ངོ།   ད་ེལྟར་རྩལ་སནོ་བས་པའ་ིགཞན་སངོ་ག་ིགྲུབ་མཐའ་ད་ེཉིད་རྒྱ་གར་འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་མགོན་
པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་གཉིས་མ་བོན་ཡན་ཆད་དུ་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་ཐེག་ཆེན་སྨྲ་བ་
རྣམས་ཀྱསི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་རགི་སྨྲ་བ་ཁ་ོན་ས་ེགྲུབ་མཐའ་བཞ་ིཡ་ིསམེས་ཙམ་འད་ིཉིད་ཡིན་པར་འད་
འདེས་སུ་བས་པར་བཤད། དེ་བཞིན་བོད་དུའང་ཕལ་ཆེར་གིས་གཅིག་པར་འཁྲུལ། གཞན་སོང་གི་གྲུབ་
མཐའ་དེ་ཉིད་བོད་དུ་གཙང་མར་འཛིན་མཁན་ནི་ལོ་ཙཱ་བ་གཟུ་དགའ་བའི་རོ་རེ་དང་བཙན་ཁ་པོ་ཆེ་སོགས་
བམས་ཆོས་སོམ་ལུགས་པ་རྣམས་ཡིན་ཅིང་ཁད་པར་དུ་གཞན་སོང་ཟབ་མོ་སེངེའི་སྒྲས་ས་སེང་དུ་ཁབ་
པར་མཛད་པོ་ནི་ཀུན་མཁེན་དོལ་པོ་པ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་སེམས་ཙམ་གི་མིང་མཐུན་མོང་དུ་སྤྱད་པ་མདོ་
འགའ་ཤས་ལ་ཡོད་ཀྱང་མིང་ཙམ་གི་འཁྲུལ་བར་མི་བ་སོ་སོར་འབེད་དེ་དོན་ལ་རོན་དགོས་དེས་ན་ངེས་
དོན་ཟབ་མོ་རྣམས་ཤེས་པར་གྱུར་ཚུལ་<<རི་ཆོས་ངེས་དོན་རྒྱ་མཚོ>>་བསན་བཅོས་སུ་ཞིབ་པར་
གསུངས་ཀྱང་འདིར་ཉུང་ཙམ་ཞགི་གངེ་བར་སའོ།ོ། <<ལང་ཀར་གཤེགས་པའ་ིམདོ>>་ལས། སེམས་ཙམ་
ལ་ནི་བརེན་ནས་སུ།། ཕི་རོལ་དོན་དུ་མི་བརག་གོ ། སང་བ་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས།། སེམས་ཙམ་ལས་ནི་
འདའ་བར་བ།། ཡང་དག་དམིགས་པ་ལ་བརེན་ནས།། སང་བ་མེད་ལས་འདའ་བར་བ།། རྣལ་འབོར་སང་
བ་མདེ་གནས་ན།། ཐེག་པ་ཆནེ་པ་ོམི་མཐངོ་ངོ།། ཞེས་པའ་ིདནོ་ན་ིཀུན་མཁེན་ཇ་ོནང་པས། གནས་སབས་
སུ་སེམས་ཙམ་སོན་མོད་ཀྱི་མཐཪ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པར་འདས་ནས་སང་མེད་དབུ་མ་དང། དེ་ལས་ཀྱང་
འདས་ནས་སང་བཅས་དབུ་མ་སོན་ཅིང་དེ་ལ་མ་སེབས་ན་ཐེག་ཆེན་གི་དོན་ཟབ་མོ་མི་མཐོང་བར་
གསུངས། གཞན་སོང་གི་དབུ་མ་དེ་ཉིད་སེམས་ཙམ་མིན་ཚུལ་དང་སང་བཅས་དབུ་མ་ཡིན་པའི་ཁུངས་
འཆད་དོ། ཡང་སེམས་ཙམ་པ་ནི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཁོ་ནར་ག་ོརྒྱུ་མིན་པ་ངེས་དོན་དབུ་མའི་སེམས་ཙམ་ལ་
གོ་དགོས་པའི་ལུང་མདོ་ལས། གང་གི་ཚེ་ན་འདུས་བས་རྣམས།། དམིགས་དང་དམིགས་པར་བེད་བལ་
ཞིང།། སེམས་མེད་སེམས་ཙམ་མཐོང་བ་ལ།། སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ངས་བཤད་དོ།། ཙམ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་
དབངིས།། རེན་དང་དངསོ་པ་ོསངས་པ་ས།ེ། མཐཪ་ཕིན་ང་ོབ་ོཚངས་པའ་ིམཆགོ ། ད་ེལ་ངས་ན་ིཙམ་ཞེས་
བ།། ཟུར་གི་ཙམ་སྒྲ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སངོ་བའི་གཞི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་ལ་སེམས་ཙམ་ག་ིདོན་བསན་པ་དང་
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ཀུན་མཁེན་ཇོ་ནང་པས་ལུང་དོན་འགེལ་བའི་ཚེ། “འདུས་བས་ཀྱི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དང་རེན་དང་བལ་
ཞིང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སེམས་མེད་པའ་ིགཞི་དོན་དམ་པའ་ིསེམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་དབིངས་དང་སྐུ་རོ་རེ་ཚངས་པའ་ི
མཆགོ་ལ་སམེས་ཙམ་”ཞེས་གསུངས་། མདརོ་ན་མངི་འད་ཙམ་མ་ཟད་གཞུང་ལུགས་ཀྱ་ིརྣམ་བཞག་ལ་ལ་
འཇོག་ཚུལ་འད་བའི་ས་ོནས་གཅགི་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དག་ལ་གནོད་བེད་སོན་ཚུལ་ཡང།  ང་ོབ་ོཉིད་གསུམ་སོན་
པ་དང་ཀུན་ཤེས་རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་རྣམ་ ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་སོན་པས་སེམས་ཙམ་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅེས་པ་
སོགས་སེམས་ཙམ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་འབེད་མ་ཤེས་པས་འཁྲུལ་བ་དང་གོང་སསོ་ལྟར་ལང་གཤེགས་
མད་ོསོགས་སུ་དོན་དམ་པའ་ིསེམས་ཙམ་གསུངས་པ་ལ་འཁྲུལ་ནས་རྣམ་ཤསེ་ལས་མ་འདས་པའ་ིསེམས་
ཙམ་གི་རང་གཞུང་དུ་སྨྲ་བར་མི་བ་སེ། རྣམ་ཤེས་ལས་འདས་མ་འདས་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཚུལ་གི་དབེ་
འབེད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མང་དུ་ཀུན་མཁེན་དོལ་པོས་གསུངས་འདུག །རྣལ་འབོར་སྤྱོད་པ་ཡིན་ན་
སེམས་ཙམ་ཡིན་པའི་མ་ཁབ་དོལ་པོས་བཞེད་པ་བཞིན་པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེས། [25]“རྣལ་འབོར་སྤྱོད་པའི་
གཞུང་ལུགས་སུ།། སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པ།། གཉསི་སུ་དབེ་བའི་བམས་པའ་ིགཞུང།། འགེལ་བར་
བཅས་པ་དག་ན་ཞུགས་”ཞེས་སོ།།གནས་སབས་སུ་སེམས་ཙམ་སོན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་སེམས་ཙམ་གི་
རང་གཞུང་ཉིད་དུ་འདོད་ན་རྩོམ་པ་པོ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་མི་མཐུན་ནོ་གསུངས། 
དཔེ་མཚོན་ཞུ་ན་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས་<<ཆོས་དབང་གིས་མངོན་པའི་དིས་ལན>>ལས། 
[26]མདོ་སེའི་རྒྱན་ན་སེམས་ཙམ་དང།། དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་གཉིས་ཡོད་པ།། དེར་སང་སེམས་ཙམ་
གནས་ཞེས་དང།། སེམས་ཀྱང་མདེ་ཅསེ་བཤད་ལས་ཤསེ།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ར།ོ། །། 

            ས་བཅད་ལྔ་པ་རང་གསི་དཔྱད་པ་དང་སྦྲགས་ཏ་ེརྩམོ་ཤགོ་ག་ིམཇུག་བསྡུ་བསན་པ། 

                                                           
[25] ཚུལ་གཉིས་རྣམ་འབདེ་ལས་འཕྲོས་པའ་ིདིས་ལན། པདོ། ཙ༽ ཤགོ་གངས། ༣༣༧། ཐ་ེཝན་དཔར་མ།  
[26] པདོ་ཙ་པ། ཤགོ་གངས། ༣༥༥ ཐ་ེཝན་དཔར་མ། 
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 ཇོ་ནང་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐས་<<གཞན་སོང་སིང་པོ>>་ལས་། སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་སོང་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་འདི་
གཉིས་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་སིང་པའོ་ིངེས་གསང་དང། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་རང་གསལ་ནི་རང་ལུགས་
ལ་མི་འདོད་ཅིང་དེ་དག་གི་གནས་ཚུལ་མ་གོ་བས་སོབ་དཔོན་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་སོང་ལ་དགག་པ་
བས་པ་ན་ིམདེ་གསུངས།   <<ཤསེ་བ་ཀུན་ཁབ་ཀྱ་ིམཛོད>>་ལས། “སྤྱརི་སེམས་ཙམ་པ་གཞརི་བས་ཀྱི་
རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་ཐ་སད་ནི་བོད་རྣམས་ཀྱིས་རང་དགར་བཏགས་”ཞེས་དང་།  སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་ལྟ་
བ་བ་མདེ་ཀྱི་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་འཆད་པས་གྲུབ་མཐའི་རྩ་ེམོར་འདོད་མཁན་དང་ཐལ་རང་གཞུང་གི་རེས་
འབང་བའི་ཕར་ཕིན་པ་རྣམས་རྣམ་རྫུན་པ་གྲུབ་མཐའ་འགོ་མར་འདོད་པ་སོགས་བོད་ས་རབས་པ་རྣམས་
ལ་འདོད་པ་མ་མཐུན་པ་ཡོད་ཚུལ་དང་དེ་བཞིན་ཕིེས་བྱུང་མཁས་པ་རེད་མདའ་བས་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་
པ་ན་ིགཞན་དབང་སྒྱུ་མ་ཁས་བངས་པས་གྲུབ་མཐའ་བཞའི་ིསམེས་ཙམ་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་ཡངོས་གྲུབ་
བདེན་གྲུབ་བཞེད་པས་དབུ་མ་ལས་ཉམས་ཚུལ་གི་སོན་བརོད་ཡོད་པ་པན་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལན་གིས་
<<འབེད་རྣམ་གཉིས་ལས་འཕྲོས་པའ་ིདི་ལན>>་དུ་གསུངས་འདུག ། ཁོ་བོའ་ིརོག་པ་ལ་དེ་ལ་དགོངས་ས་ེ
རེ་རེད་མདའ་བས་ཀུན་མཁེན་དོལ་པོའ་ིགཞན་སོང་དབུ་མ་འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་མདོ་སེ་གང་གི་ཡང་
དགོངས་པ་མནི་ལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞ་ིཔོ་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཞངི་ཆསོ་འད་ིཔ་ལས་ཕ་ིརོལ་དུ་གྱུར་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དགག་པ་མཛད་པ་ཡིན་པར་སེམས། རྒྱུ་མཚན་ནི་རེ་རེད་མདའ་བས་རྣལ་འབོར་སྤྱོད་དང་
རྣམ་རིག་པ་སེམས་ཙམ་གསུམ་པོ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་དེ་ཡི་གྲུབ་མཐའ་ནི་གཞན་དབང་དང་
ཡོངས་གྲུབ་ན་ིབདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་ཀུན་བཏགས་གཅིག་པུ་བདེན་པར་མེད་པ་འདོད་པ་ལ་ཐུག་པས་སོ། 
འནོ་ཀྱང་འདིར་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ཡིས་འདི་ལྟར་ཡིན་ན་གྲུབ་མཐའ་ིརྣམ་དབེ་མི་འབེད་པ་ལ་སོགས་པའ་ི
སནོ་འག་ོཚུལ་ཆསོ་དབང་གིས་མངོན་པའ་ིདི་ལན་དུ་ཞིབ་པརོ་གསུངས་འདུག་པས་དོན་གཉརེ་ཅན་རྣམས་
ཀྱིས་ཅིས་ནས་གཟིགས་པར་ཞུ། འནོ་ཀྱང་རེ་རེད་མདའ་བས་བརོད་པའི་སོན་དེ་དག་ལ་ཀུན་མཁེན་གོ་
རམས་པས་<<ལྟ་བའི་ཤན་འབེད་ཐེག་མཆོག་གནད་ཀྱི་ཟ་ཟེར>>་དུ་དཔྱད་པ་མཛད་དེ་ཀུན་མཁེན་རང་
ལུགས་ཀྱསི་འད་ིལྟར་གསུངས་ཡདོ་སེམས་ཙམ་པའ་ིགྲུབ་མཐའ་མནི་པའ་ིཤསེ་བདེ་དུ་གཞན་དབང་བདེན་
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གྲུབ་ཏུ་མ་ིའདོད་པའ་ིཕིེར་ཅསེ་པ་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའ་ིསེམས་ཙམ་པ་དེ་
དབུ་མར་བ་ོསྦྱངོ་བའི་ཚེ་གཞན་དབང་བདེན་མདེ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ནས་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་ལ་བདེན་
འཛིན་ག་ིལག་མ་ལུས་པ་གཅགི་ངེས་པར་འདདོ་དགོས་པ་གཅགི་གསུངས་ཡོད། ད་ེབཞནི་ཀརྨ་པ་མི་སོད་
རོ་རེས། <<དྭགས་རྒྱུད་གྲུབ་པའི་ཤིང་ར>>་ལས། ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་རྣམ་རྫུན་པས་ཡེ་ཤེས་སམ་ཆོས་
དབིངས་དང་ཡང་དག་མཐའ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་སོང་པ་ཉིད་ཀྱི་མིང་གང་དུ་བཏགས་ཀྱང་དེ་བདེན་
པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བ་དེ་ནི་སེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི། དབུ་མ་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་ཉིད་སེམས་ཉིད་
དོན་དམ་པར་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་སྨྲ་བས་ཁད་པར་རབ་ཏུ་འབེད་པའི་ཕིེར་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་དེ་དངོས་སྨྲ་བའི་
སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས། ཁོང་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་དཔྱད་པ་འཕྲན་བུ་
ཙམ་བས་ན་<<གཞན་སོང་དབུ་མའི་རྒྱན>>་ལས། 27སོས་པས་དབེན་པའི་བདེན་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ། ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ཆོས་དབིངས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཚད་ནི་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོར་སང་
གནས་མཐུན་པ་དེ་ཡིན་གི་བར་པ་དང་རིགས་ཚོགས་ལས་བཤད་པའི་བདེན་གྲུབ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། 
<<གཞན་སོང་དབུ་མའི་རྒྱན>>་ལས། ཡོངས་གྲུབ་འདོད་ཕིར་དབུ་མ་མིན་ན་ནི།། སོས་འབལ་འདོད་
པའང་དབུ་མ་མནི་པར་གྱུར།། བདནེ་འདདོ་མི་འདོད་ཁད་པར་ཡོད་ཅེ་ན།། མཚན་མ་སསོ་པའ་ིབདེན་གྲུབ་
ངེད་མ་ིའདདོ། ཅསེ་དང་བདནེ་པར་གྲུབ་ཅེས་པའ་ིའཇོག་མཚམས་ངོས་ཟིན་པར་བ་བ་གལ་ཆེ་སམ་སེ། ཏཱ་
ར་ནཱ་ཐའི་ཤེར་ཊཱᨒཀ་ལས། དེས་ན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་ཆོས་གང་དང་གང་ལ་རང་གིས་ངོ་བོས་གྲུབ་ན་ཆོས་ཀྱི་
བདག་ཡོད་པར་འགོ་རྒྱུའི་ངོ་བོས་གྲུབ་ཚུལ་དང་། དོན་དམ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་ཚུལ་གཉིས། ངོ་བོས་གྲུབ་
པའི་བོ་རྩེ་གཏད་མཚམས་མི་འད་ཞིང་། ངོ་བོས་གྲུབ་ཚུལ་མི་འད་བས་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་དང་རང་གི་ངོ་
བོས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་མི་འགལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་པའ་ིཕིར། མདོར་ན་དོན་དམ་པར་བདེན་པས་བདནེ་
པ་དང་། མི་བསླུ་བས་ཡང་དག་པ་དང་། <<རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ>>ར། མ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་པུ། 
རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ། དེ་ཚེ་ལག་མ་ལོག་པ་ཞེས། མཁས་པ་སུ་ཞིག་རོག་མི་བེད། ཅེས་
                                                           
27 ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ འི་གསུང་འབུམ་པོད་གྲངས། ཚ༽ ཨ་དར་ཤ། ཤོག་ཨང་།18-1-110 
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གང་ལྟར་བདེན་གྲུབ་ལ་སོན་ཡོན་གཉིས་གཞིའི་སོ་ནས་གསུངས་ཚུལ་འདུག ། རེ་རེད་མདའ་བས་གཞན་
སངོ་བདནེ་གྲུབ་ལ་གཅིག་དུ་བལ་ག་ིགཏན་ཚགིས་ཀྱིས་སོན་བརོད་ཡོད། ཇ་ོནང་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་
[28]ཆོས་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གཅིག་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའི་རགས་མི་འཇུག་སེ། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་སོས་
པའི་སང་ཆ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ་མཉམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོས་བལ་གི་ངོར་རེན་
འབེལ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཀྱི་སང་ཆ་མི་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། <<གཞན་སོང་དབུ་མའི་རྒྱན་
ལས>>།  ཡོངས་གྲུབ་དེ་ལ་སོས་པའི་བདེན་པ་མེད།། སསོ་པའ་ིབདེན་པ་ཡོད་ན་ཀུན་རོབ་སེ།། དནོ་དམ་
ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅེས་བཤད་དོ།། ཞེས་དང་། བདེན་གྲུབ་འགོག་ཚད་སོས་པའི་བདེན་འགོག་སེ།། ཀུན་རོབ་
འགོག་པའ་ིརིགས་པ་འདརི་སྦྱར་ཕིར།།  

      ཅསེ་དནོ་དམ་ག་ིདབངིས་ད་ེན་ིགཅགི་དུ་བལ་ལ་སོགས་པ་རགིས་པའ་ིལམ་ནས་འདས་པ་ཀུན་རོབ་
རྣམས་དང་མ་ིའད་བས་རིགས་པ་དསེ་གནདོ་པ་མདེ་ཚུལ་བཞདེ་ད།ོ། །། 

འདརི་སྨྲས་པ། 

རག་ཆད་མུ་ལ་སགེས་པའ་ིགནའ་བའོ་ིབྷ་རཏ་ཡ་ིདང་སྲངོ་རྣམས།། 

རྟུལ་ཞུགས་མཆགོ་ཏུ་བརྩསི་ཕརི་མཐ་ོདམན་རགིས་རུས་དབེ་མཚམས་བཟསོ།། 

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཤསེ་རབ་རྣལ་མ་ཐུགས་བརྩསེ་འབིན་སབོས་ཀྱིས།། 

རྒྱ་གར་མུན་པའི་ཡུལ་འད་ིརགོས་ལན་གསརེ་ག་ིདུས་རབས་གྱུར།། 

                       དུས་རབས་ས་ེའཁདི་རནེ་འབལེ་སྨྲས་ས་ེརགིས་པའི་གཞུང་ལུགས་ཤགི ། 

ཤར་ཕགོས་ཡུལ་གྲུའི་མུན་ནག་འཇམོས་ཏ་ེརགིས་གསར་ཉ་ིམ་ཤར།། 

འག་ོབའི་བ་ོཁ་བསྒྱུར་བའ་ིདག་ེསྦྱོང་གཞནོ་ནུའ་ིཡནོ་ཏན་ལ།། 

                                                           
[28] གཞན་སངོ་གི་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཟད་དཔྱད་པ་<<མ་ིའཇིགས་སངེ་གེ་ཁསོ་པའ་ིགད་རྒྱངས>>། ཤགོ་གངས། ༢༦ ནས་གསལ། མཛད་པ་པོ། ཀུན་དགའ་དཔལ་ལན་རྒྱ་མཚ།ོ 
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བ་ོཡསི་འད་ིཙམ་འཇུག་པའང་ཞ་ེནས་སནོ་པའ་ིཐཪ་པའ་ིཕརི།། 

ཡོངས་སུ་བས་ོས་ེནམ་ཞགི་བསམ་པ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་གུ ། 

ཞསེ་སོབ་དཔནོ་སོབ་རིམ་མཐའ་མའ་ིསོབ་གཉརེ་བ་དག་ེམངི་འཛནི་པ་འཇམ་དབངས་བསམ་གཏན་(དལོ་པ་ོརྒྱ་མཚ)ོགསི་དཔལ་རངོ་སར་བཤད་གྲྭ་ཆོས་ཀྱ་ིབ་ོགོས་ཀྱི་

གཞུང་ཆནེ་དཔྱད་རྩམོ་བག་ོགངེ་ག་ིཆདེ་སྤྱ་ིལ་ོ༢༠༢༢ཟ་༠༨ཚེས་༢༦།བོད་ཟ་༠༦ཚེས་༢༩ མགནོ་པའོ་ིདུས་ཆནེ་དག་ེབའི་ཉནི་རགོས་པར་བསི་པའ།ོ། །། 


