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༡) གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་སྒའི་དོན་རྣམས་དགག་པ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌632

༢) རང་ལུགས་ལ་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་གཞན་སེལ་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ།༌༌637

ག སོབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀིས་སྒ་རྟོག་གཞན་སེལ་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་

 རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌640

ང ཕྱིས་ཀི་སེལ་བ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་གཞན་སེལ་འཇོག་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརོད་པ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌645

༦ སྤིའི་མཇུག་བསྡུ་བ།༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌༌651



01རོམ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

རོམ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

 འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔོན་བ་ན་མེད་པ་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་

མགོན་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སོན་པ་

སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དང་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་རེས་

འཇུག་མཁས་པ་རིམ་བྱོན་གིས་མཛད་པའི་དགོངས་འགྲེལ་གི་བསན་བཅོས་དག་

གི་བརོད་བྱ་རྣམས། གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་དང་། དེ་དང་

འབྲེལ་བའི་ལྟ་གྲུབ། ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་བཅས་སེ་ཚན་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་སྡུད་

པའི་སོལ་གསར་དུ་ཕྱེ་བ་ལས། གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་དང་། 

ལྟ་གྲུབ་ཀི་སེ་ཚན་གཉིས་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཆོས་ལུགས་

གཞན་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ཆོས་ལུགས་ལ་དོ་སང་མེད་པའི་རིགས་དང་། ཐ་ན་ཆོས་

ལུགས་ལ་ངོ་རོལ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་སྦྱང་བརོན་བྱ་འོས་པའི་ཤེས་ཡོན་

གི་སེ་ཚན་ཁྱད་ཆོས་འབུར་དུ་ཐོན་པ་དུ་མས་ཕྱུག་ཅིང་། ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདིའི་

དགོས་མཁོ་དང་ཤིན་ཏུ་འཚམ་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འཛམ་གླིང་སྤིའི་ཤེས་ཡོན་གི་

སེ་ཚན་ནང་འཇུག་ཐབས་དང་། དེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་པས་དཔྱད་ཞིབ་བྱ་ཡུལ་

གི་ཤེས་བྱའི་ཁོར་ཡུག་ནང་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྱ་

རྒྱུ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་རེས་འཇུག་གི་ཁོད་དུའང་། གནའ་སོལ་བཞིན་ཆོས་

སེ་ཆེན་པོ་ཁག་ཏུ་སོབ་གཉེར་རྒྱུན་རིང་པོར་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སབས་མེད་པའི་རིགས་

ལ་བཀའ་བསན་གི་བརོད་བྱ་གཞི་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་ཁུངས་དང་འབྲེལ་



02 ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར་བསྡུས་པ།

བའི་གོ་བ་རགས་རིམ་སེར་ཐུབ་པ་དང་། ཚན་རིག་པ་དང་ཉམས་ཞིབ་པའི་ཁོད་དུ་

སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་སེམས་ཁམས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་འབྲེལ་

བའི་གནད་དོན་མང་པོར་དོ་སང་གསར་པ་སེབ་བཞིན་པ་རྣམས་ལ་གཏིང་ཟབ་ལ་

རྒྱ་ཆེ་བའི་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གི་སོ་

མོ་ཡངས་པོར་འབྱེད་ཐུབ་པ་སོགས་མདོར་ན་འཛམ་གླིང་སྤི་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོང་

ཐབས་སུ་དམིགས་ཏེ། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལམ་སོན་

ཟབ་མོ་གཞིར་བཟུང་ཐོག གོང་གསལ་སེ་ཚན་གཉིས་པོ་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་

རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ལས་ཟུར་དུ་བཏོན་ཏེ། འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་

བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་པའི་གླེགས་བམ་རྒྱས་འབྲིང་

བསྡུས་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་འདི་ཉིད་རོམ་སྒིག་གི་ངལ་བ་དང་དུ་བངས་པ་

ཡིན་ནོ།།

 དེ་དག་ལས་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་

དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་བསྡུས་པའི་གླེགས་བམ་འདི་ཉིད་ནི་ ལོ་ཤས་གོང་ནས་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀི་

གླེགས་བམ་རྒྱས་པའི་རགས་ཟིན་སྤན་འབེབས་ཞུ་སབས། གླེགས་བམ་རྒྱས་པར་

མ་ཟད་འབྲིང་བསྡུས་གཉིས་བཅས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་རོམ་སྒིག་བྱེད་ཐུབ་

ན་དོན་གཉེར་ཅན་བོ་རབ་འབྲིང་ཐ་གསུམ་གི་དབང་པོའ་ིརིམ་པ་དང་མཐུན་པས་

ལེགས་ཚུལ་གི་བཀའ་སྩལ་སྤི་བོར་ཕེབས་པ་བཞིན། ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་

བཏུས་རྒྱས་འབྲིང་གཉིས་ལས་ལུང་འདྲེན་སོགས་སྤོས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་བསྐྱུངས་ཏེ་

དོན་གི་གནད་རྣམས་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པའི་སོ་ནས་རོམ་སྒིག་བགིས་པ་ཞིག་ཡིན།



03རོམ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

 གླེགས་བམ་བསྡུས་པ་འདིར་ཚན་རིག་གི་སོར་དང་ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་

སོར་བཅས་སེ་ཚན་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སེ། སེ་ཚན་དང་པོ་ནང་པའི་གཞུང་ལས་

བྱུང་བའི་ཚན་རིག་གི་སོར་འཆད་སབས་གཟུགས་ཕྲ་རགས་དང་། འབྱུང་བ་འབྱུང་

གྱུར། གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་ཀི་ར་བའི་རོམ་གཞི་རྡུལ་གི་གནས་ཚུལ་གང་ཡིན་

དང་། ཕྲ་མོ་ནས་བརམས་ཏེ་རགས་པ་གྲུབ་ཚུལ། གཞན་ཡང་སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་

རྟེན་ཆགས་འཇིག་གི་རིམ་པ་དང་། སར་དཔྱད་རིག་པ། ཀླད་པའི་གནས་ཚུལ་

སོགས་ཕྱི་དངོས་ཁམས་རིག་པའི་སོར་དང་། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དང་། དབང་

ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན། རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད། སེལ་འཇུག་

དང་སྒྲུབ་འཇུག སེམས་ཕྲ་རགས། བོ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་སོགས་ནང་སེམས་ཁམས་

རིག་པའི་རྣམ་གཞག་སོགས་རོད་བྱེད་སབས་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སེ་བཤད་ཡོད་ལ། 

སྤིར་ཕྱི་གཟུགས་ཅན་གི་རྣམ་གཞག་ནི་ནང་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཞར་བྱུང་དུ་གྱུར་

པས། ནང་པའི་གཞུང་དུ་གཟུགས་ཅན་གི་རྣམ་གཞག་ལས་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག་

རྒྱས་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ལ་ཐུག་གོ།

 སེ་ཚན་གཉིས་པ་ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར་འཆད་སབས་ཐོག་མར་ཕྱི་

ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་རེ་དང་། དེ་ནས་གྲུབ་མཐའ་

སོ་སོའ་ིགཞུང་ལས་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་

གཞག་དང་། དོན་དམ་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་བདག་དང་

བདག་མེད་བརྟག་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དབུ་སེམས་ཀི་ལྟ་བའི་སོར། འཇལ་བྱེད་

ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དང་། དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་སྒ་དོན་བརྟག་པ་སོགས་ལྟ་

གྲུབ་ཀི་གནད་འགག་གལ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་བཅས་རོད་བྱེད་



04 ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར་བསྡུས་པ།

སབས་དགུར་ཕྱེ་ཞིང་། དོན་གི་གོ་རིམ་རྣམས་གླེགས་བམ་རྒྱས་འབྲིང་གཉིས་ཀི་

འགྲོས་དང་བསྟུན་ཏེ་བཀོད་ཡོད།

 ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རོམ་སྒིག་གི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་

རིམ་དང་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་སོགས་ནི་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་

གླེགས་བམ་རྒྱས་པའི་དབུར་བཞུགས་པའི་༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆེད་དུ་སྩལ་

པའི་སྔོན་གླེང་དང་། རོམ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། ཡང་༸མགོན་པོ་མཆོག་གིས་

ཆེད་དུ་སྩལ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀི་གླེགས་བམ་རྒྱས་པའི་སྔོན་གླེང་སོགས་

ལས་མཁྱེན་པར་འགྱུར་བས་བསྐྱར་ཟློས་བྱ་དགོས་མ་མཐོང་ལ། གླེགས་བམ་འདི་

དག་རོམ་སྒིག་སབས་སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་

ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཟབ་མོ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་དང་།  

རོམ་སྒིག་འགན་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་བཅར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་

མཁན་པོ་སེར་བྱེས་ཁོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་ལས་

རིམ་གང་ཅིར་རྣམ་ཀུན་གཟིགས་རྟོག་གནང་བ་དང་། ཚོགས་མི་སེར་སྨད་དགེ་

བཤེས་ཡང་སེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བོ་གླིང་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་དཔལ་

བཟང་ལགས། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་སོབ་སྤི་ཐུབ་བསན་ཡར་འཕེལ་ལགས་བཅས་

ནས་ཀང་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་ལྷོད་མེད་གནང་བ་དང་། རོམ་སྒིག་སོབ་སོན་པ་

སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀིས་གཞུང་འདིའི་སྒོམ་

གཞི་དག་སྒིག་དང་། དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡོད་པའི་མུ་སེགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོན་པའི་

གཞུང་ལུགས་ཁག་ལས་སབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་དུ་མ་མཁོ་སྤོད་མཛད་པ། ལྟ་

གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པའི་སྨད་ཆའི་སབས་ཀི་སྒ་དོན་དང་གཞན་སེལ་གི་



05རོམ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

རྣམ་གཞག་གི་ས་བོན་གསར་སྒིག་གནང་བས་མཚོན་དུས་ནས་དུས་སུ་རོགས་

འདེགས་མི་དམན་པ་གནང་བ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་གང་ཅིའི་

འགྲོ་གྲོན་ཕངས་མེད་དུ་སྦྱར་བ་དང་། སྐུ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་ལེགས་

བཤད་གླིང་གྲྭ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་གུས་ཅག་རོམ་སྒིག་པ་རྣམས་ཀི་ལས་ཁུངས་

དང་ལས་ཤག་འཚོ་བ་ནར་མ་སྦྱར་བ་བཅས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པའི་ཐུགས་ཁུར་དང་

རམ་འདེགས་ནི་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལས་རིམ་འདི་ཉིད་བདེ་བག་ངང་འགྲུབ་པའི་

ཆ་རྐེན་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར།

 ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་རིམ་པར་བྱོན་པའི་མཁྱེན་དཔྱོད་ཀི་ཉིང་བཅུད་དུ་

གྱུར་པའི་ལྟ་གྲུབ་ས་ཚོགས་པ་རྣམས་ནི་ཟབ་ཅིང་བརིང་ལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་།  

གུས་ཅག་རོམ་སྒིག་པ་རྣམས་ཀི་བོ་གྲོས་ཀི་ནུས་མཐུ་ལ་ཚད་ཡོད་པས་གཞུང་

འདིར་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པའི་དབང་གིས་ནོངས་པའི་རིགས་མཆིས་

ཚེ་གཟུར་གནས་བོ་གྲོས་ཀི་ནོར་ཅན་རྣམས་ཀིས་དགོངས་འཆར་ལྷུག་སྩོལ་སོས་

ཡོ་བསང་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཞུ་ཞིང་། རྣམ་པར་དཀར་བའི་བགི་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་

སྤི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤི་ལ་དགོངས་པའི་

རབས་ཆེན་ཐུགས་བཞེད་ཆ་ཙམ་སོང་ཐུབ་པ་དང་། གངས་ཅན་བོད་ཀི་མེས་

པོ་དམ་པ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་ཀིས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་རྒྱུན་འཛིན་དང་

དར་སེལ་གནང་བའི་རིག་གཞུང་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཉེར་འཚོའི་

གསོས་སུ་ཕྱོགས་དང་དུས་ཀིས་གཏུགས་པ་མེད་པར་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་།  

རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་རྒྱུད་བྱམས་བརེའི་

སིང་པོ་ཅན་གི་ཤེས་ཡོན་ཟབ་མོས་ཕྱུག་པ་དང་། འཛམ་གླིང་ནོར་འཛིན་ཡངས་



06 ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར་བསྡུས་པ།

པའི་ཁྱོན་ཀུན་ཞི་བསིལ་ཟླ་བའི་འཛུམ་ཟེར་གིས་རྟག་ཏུ་འཁྱུད་པའི་སྨོན་འདུན་

བཅས། གུས་པ་རོམ་སྒིག་པ་དགའ་ལྡན་ཤར་རེ་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་བྱང་ཆུབ་

སངས་རྒྱས་དང་། འབྲས་སྤུངས་བོ་གསལ་གླིང་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་སངས་

རྒྱས། དགའ་ལྡན་བྱང་རེ་དགེ་བཤེས་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ། འབྲས་སྤུངས་སོ་

མང་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་མཁས་མཆོག་བཅས་སྤི་མགྲིན་ནས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་

བདུན་པའི་ནང་ཚན་ས་མོ་ཕག་གི་ལོའ་ིས་ག་ཟླ་བའི་གྲལ་ཚེས་ ༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ 

ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༤ ལ།



1སབས་དང་པོ། གཞུང་གི་སྤི་བཤད།

ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

སབས་དང་པོ། གཞུང་གི་སྤི་བཤད།

༡ ནང་པའི་གཞུང་ནས་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་སྤི་སྒོམ་མི་འདྲ་བར་གསུངས་པ།
 དེ་ཡང་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་

གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། མངོན་པ་སེ་བདུན་གི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡེ་

ཤེས་ལ་འཇུག་པ་དང་དེའི་དགོངས་འགྲེལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་གསུམ་གི་སོ་ནས་གཏན་

ལ་འབེབས་ཏེ། འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་། ཚོར་བའི་

ཕུང་པོ། འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ། འདུ་བྱེད་ཀི་ཕུང་པོ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་སེ་

ཕུང་པོ་ལྔ་དང་། ཡང་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ཆོས་བཅས་དམིགས་པ་ཡུལ་

གི་ཁམས་དྲུག་དང་། མིག་གི་དབང་པོ་ནས་ཡིད་ཀི་དབང་པོའ་ིབར་རྟེན་དབང་

པོའ་ིཁམས་དྲུག མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་

བརྟེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁམས་དྲུག་སེ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་། ཡང་གཟུགས་ཀི་

སྐྱེ་མཆེད་ནས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་ཕྱིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་། མིག་གི་སྐྱེ་

མཆེད་ནས་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་སེ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་

གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་མཛད་ཅིང་། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཁམས་བཅོ་



2 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

བརྒྱད་ལས་ཆོས་ཀི་ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ལས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

དུ་བསྡུས་སོ།།

 ཡང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གཞུང་མངོན་པ་མཛོད་ལྟ་བུར་ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔའི་

རྣམ་གཞག་གསུངས་ཏེ། ༡ ཕྱི་ནང་གི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་སང་བ་གཟུགས་དང་། 

༢ ནང་ཤེས་པའི་ཆོས་རྣམས་གཙོ་བོ་སེམས་དང་། ༣ འཁོར་སེམས་བྱུང་གི་གཞི་

གཉིས་སུ་བསྡུས་ཤིང་། ༤ འདུས་བྱས་ཀི་སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་ལྟ་བུ་གཟུགས་

ཤེས་གང་གིའང་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ལྡན་པ་མ་ཡིན་

པའི་འདུ་བྱེད་ཀི་གཞི་དང་། ༥ རྒྱུ་རྐེན་གིས་མ་བསྐྱེད་པའི་ཆོས་རྣམས་འདུས་མ་

བྱས་ཀི་གཞིར་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སོལ་མཛད།

 ཡང་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་དུ་ནི། ཤེས་

བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། ཤེས་བྱེད་བོའ་ིརྣམ་གཞག བོ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་

འཇུག་པའི་ཚུལ་བཅས་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་། རྣམ་རིག་

པའི་གཞུང་དུ་གཞན་དབང་དང་། ཡོངས་གྲུབ། ཀུན་བཏགས་བཅས་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གི་སོ་ནས་ཡུལ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། དབུ་

མའི་གཞུང་དུ་གཞི་བདེན་པ་གཉིས། ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས། འབྲས་བུ་ཆོས་

གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཏེ་ཆོས་རྣམས་གཞི་དང་ལམ་དང་འབྲས་བུའི་སོ་ནས་གཏན་

ལ་འབེབས། གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་དུ་གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ། ལམ་བགྲོད་

པའི་རིམ་པ། འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་སོགས་མདོར་

ན་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ་སྤིའི་སྒོམ་མི་འདྲ་བ་

མཛད་ཡོད་དོ།།

 འདིར་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གམ་



3སབས་དང་པོ། གཞུང་གི་སྤི་བཤད།

ཚན་རིག་གི་སོར་རྣམས་ར་བའི་དོན་ཚན་ལྔའི་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་འཆད་ཅིང་། དེ་

ཡང་ ༡ ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་ལས་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་སྤི་དང་། འབྱུང་

བ་འབྱུང་གྱུར་གི་ཁྱད་པར། གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་རྣམས་རོམ་བྱེད་རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ི

རྣམ་གཞག་ནི་གཙོ་བོར་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀི་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སོགས་

མངོན་པ་གོང་མའི་གཞུང་རྣམས་དང་། མངོན་པ་སེ་བདུན་དང་། བསན་བཅོས་བྱེ་

བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ། དེའི་དགོངས་འགྲེལ་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གི་མངོན་

པ་མཛོད་སོགས་མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་རྣམས་ཁུངས་སུ་བྱས་ཤིང་། སབས་

སབས་སུ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གི་དབུ་མའི་སིང་པོ་ར་འགྲེལ་དང་། ཆ་མེད་ཀི་

རྡུལ་ཡོད་མེད་ཀི་དཔྱད་པའི་ཐད་དུ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ལྷ། སོབ་

དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་སོགས་ཀི་རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་

པའི་རིགས་པ་རྣམས་ལ་ཁུངས་གཏུགས། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་འཇིག་

གི་རིམ་པ་དང་། མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་དགའ་བོ་མངལ་འཇུག་

གི་མདོ་དང་། མངོན་པ་གོང་འོག་གི་གཞུང་། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིགཞུང་།  

སྨན་གཞུང་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན། ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་སོར་རྣམས་སྔགས་བ་

མེད་ཀི་གཞུང་དང་སྨན་གཞུང་རྣམས་ལས་བཏུས་ཤིང་། ཀླད་པའི་རྣམ་གཞག་ཀང་

སྨན་གཞུང་ལ་བརྟེན།

 ༢ སེམས་སེམས་བྱུང་དང་སེམས་ཕྲ་རགས་སོགས་ཡུལ་ཅན་བོའ་ིརྣམ་

གཞག་ནི། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀི་ས་སེ་སོགས་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་གཞུང་

རྣམས་དང་། མངོན་པ་མཛོད་ར་འགྲེལ། ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་རེས་འབྲང་དང་

བཅས་པའི་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་བཏུས་ཤིང་། སྔགས་བ་

མེད་ནས་བྱུང་བའི་སེམས་ཕྲ་རགས་དང་། རླུང་སེམས་ཐིམ་རིམ་སོགས་ནི། གཙོ་



4 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

བོར་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སོར་རྣམས་དང་། དུས་འཁོར་གི་ཆོས་སོར་སོགས་

ལའང་བརྟེན་ནས་བཀོད་ཡོད།

 ༣ བོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་

རྣམས་ར་བར་བྱས་ཤིང་། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་རྣལ་

འབྱོར་སྤོད་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཀང་བཏུས། ༤ བོས་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཐབས་

གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནི་མདོ་དང་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀི་ཉན་ས་

སོགས་དང་། ཁྱད་པར་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན། བོ་སྦྱོང་བའི་

ཐབས་རྣམས་ནི། མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་དང་། མངོན་པ་གོང་འོག་དང་རྣལ་འབྱོར་

སྤོད་པའི་གཞུང་རྣམས་དང་། ལྷག་པར་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷའི་སྤོད་འཇུག་དང་བསབ་

བཏུས་ར་འགྲེལ་དང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གྲགས་པའི་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། སོབ་

དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་བསོམ་རིམ་སོགས་ལ་གཙོ་བོར་གཞི་བཅོལ། ༥ ཡུལ་འཇལ་

བ་པོའ་ིགང་ཟག་ནི་དབུ་མའི་གཞུང་སོགས་ལ་བརྟེན་ཏེ་རྣམ་གཞག་བྱས་སོ།།

༢ གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཐབས།
 དེ་ལ་སྔ་མོའ་ིའཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་མཁས་པ་སྤི་དང་ལྷག་པར་ན་

ལེནྡྲའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཚེ། གསུང་རབ་ལས་གང་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་

ནམ། ཡང་ན་རིགས་པ་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་དཔྱོད་པ་ལ་འཇུག་པའི་

ཚུལ་ནི། མདོ་ལས།



5སབས་དང་པོ། གཞུང་གི་སྤི་བཤད།

  དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །

  བསེགས་བཅད་བརྡར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ།།

  ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །

  བང་བར་བྱ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན།།1

ཞེས་རེས་འཇུག་རྣམས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་འཇུག་པ་ན། གསེར་ལ་བསེག་

བཅད་བརྡར་གསུམ་གིས་བརྟག་པ་ལྟར། བརོད་བྱའི་དོན་དེར་དཔྱད་པ་ཞིབ་མོར་

བྱས་ནས་གདེང་འཁེལ་བ་བྱུང་ན་ད་གཟོད་ཡིད་ཆེས་བྱ་རིགས་པ་ལས། རང་གི་

སོན་པས་གསུངས་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་མི་རིགས་པར་

གསུངས་ལ། འདིས་ནི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ན་ཡང་དག་པའི་

སྒྲུབ་བྱེད་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་དགོས་པར་བསན། དེ་ཡང་དོན་གང་ཞིག་ལ་དཔྱོད་

པ་ན་མངོན་སུམ་གི་མོང་བ་ནི་རིགས་པ་དང་ལུང་ལས་ཀང་གལ་ཆེ་བར་བརི་

ཞིང་། གལ་ཏེ་ལུང་ཙམ་ཁུངས་སུ་འཛིན་ན་ལུང་དེ་ཡང་ལུང་གཞན་ཞིག་གིས་

ཚད་མར་སྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ལུང་གཞན་ཞིག་ལ་བརྟེན་དགོས་པ་སོགས་

ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བས། མཐར་གཏུགས་ན་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པ་ཞིག་ལ་

བརྟེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའང་མཐར་ཐུག་རང་གི་མོང་

བ་ཚད་མ་ཞིག་ལ་གཏུག་དགོས་པར་བཞེད་དོ།།

 ཡུལ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་དཔྱོད་པ་ན་དཔྱོད་པ་པོ་ལ་མ་མཐའ་

1  ལུང་འདི་བཀའ་འགྱུར་མདོ་སེའི་ཁོངས་སུ་མ་རེད་མོད། འགྱུར་ཅུང་མི་འདྲ་བ། ‘‘བསེགས་བཅད་བདར་བའི་
གསེར་བཞིན་དུ། །ཡོངས་སུ་བརྟགས་ནས་ང་ཡི་བཀའ། །བང་བར་བྱ་ཡི་མོས་པ་འམ། །གཞན་གིས་མཁས་པ་
འཇུག་མི་བྱ། །’’ཞེས་པ། དཔལ་སོབས་པོ་ཆེའི་རྒྱུད། ལེའུ་དང་པོ། སེ་དགེ བཀའ། རྒྱུད། ག ཤོག ༢༡༦ དཔེ་
བསྡུར་མ། དེབ། ༧༩ ཤོག ༦༢༧ གསལ། ལུང་འདི་དང་ཆ་འདྲ་བ་ཞིག་འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པའི་མདོ་
ལུང་གཅིག་ལས་འཕྲོས་པའམ་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་ལས་འཕྲོས་པ་ཨངྒུ་ཏྟར་ནི་ཀཱ་ཡའི་ནང་ཚན་ཀཱལཱམ་གི་མདོའམ་
ཀེསམུཏྟི་མདོའ་ིནང་དུའང་འབྱུང་།



6 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

ཚང་དགོས་པའི་ཆ་རྐེན་ནི་རྟོན་པ་བཞི་ཡིན་ཞིང་། རྟོན་པ་ཞེས་པ་ཡིད་ཆེས་

པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྟོན་པ་བཞི་ལས་ ༡ གང་ཟག་ལ་མི་རྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན་

ཞེས་པ་ནི། གང་ཟག་དེ་སན་གྲགས་ཆེ་ཆུང་སོགས་ལ་མི་ལྟ་བར་གང་ཟག་དེས་

བཤད་པའི་ཆོས་ལ་ལྟ་དགོས་ཞེས་པ་སེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་གཉིས་ལས་གཙོ་

བོ་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་དགོས་པའི་དོན་ནོ། །༢ ཚིག་ལ་མི་རྟོན་དོན་ལ་རྟོན་ཞེས་

པ་ནི། གང་བཤད་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་ཚིག་གི་སེབ་སྦྱོར་ལེགས་པོ་ཡོད་མེད་ཙམ་

སོགས་ལ་མི་ལྟ་བར་དོན་ལ་ལྟ་དགོས་ཞེས་པ་སེ། དོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་ནི་

བང་བར་བྱ་ལ། ཉེས་པར་བཤད་པ་ནི་རོད་བྱེད་ཀི་ཚིག་ལེགས་ཀང་དོར་བར་བྱ་

དགོས་པས་ཚིག་ཙམ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པར་དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་དགོས་པའོ། །༣ 

དྲང་དོན་ལ་མི་རྟོན་ངེས་དོན་ལ་རྟོན་ཞེས་པ་ནི། ཚིག་གི་དོན་ཡང་དགོས་དབང་

གིས་གཞན་དུ་གསུངས་པའི་དོན་ཙམ་ལ་མི་ལྟ་བར་ངེས་དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་

ལུགས་ཉིད་ལ་གཙོ་བོར་ཡིད་ཆེས་དགོས་པའོ། །༤ རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རྟོན་ཡེ་

ཤེས་ལ་རྟོན་ཞེས་པ་ནི། ངེས་པའི་དོན་དེ་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོའ་ི

ཤེས་པ་དང་། ཡིད་ཤེས་རྟོག་པ་ལ་དེ་ལྟར་སང་བ་ཙམ་ལ་ཡིད་ཆེས་མི་བྱེད་

པར། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡིད་ཆེས་

བྱེད་དགོས་ཞེས་པའོ།།

 དེ་ལྟར་ན་ལེནྡྲའི་མཁས་པའི་བཞེད་སོལ་ནི་རིགས་པ་རལ་འདོན་གི་

ལུགས་ཡིན་པས་འོག་ཏུ་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སབས་སུ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་

ཆོས་ཉིད་དང་། ལྟོས་པ། བྱ་བ་བྱེད་པ་སོགས་དངོས་པོའ་ིརང་བཞིན་རྣམས་

གཞིར་བྱས་ཏེ། འཐད་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོག་གྱུར་གི་དོན་རྣམས་

རེས་དཔག་གིས་དཔོག་དགོས་ལ། དེ་ཡང་གཞལ་བྱ་ལ་མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་



7སབས་དང་པོ། གཞུང་གི་སྤི་བཤད།

མཐོང་བ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གིས་མོང་བའི་རིགས་གཅིག་དང་། ཡང་དངོས་སུ་མོང་

བས་མ་གྲུབ་ནའང་། དུ་བ་མཐོང་བའི་རྟགས་ཀིས་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཏུ་མེ་ཡོད་པར་

རྟོགས་པ་ལྟ་བུའི་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་རིགས་ཤིག་དང་། ཡང་

གནས་སབས་དེར་མངོན་སུམ་གིས་མོང་བ་དང་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་གང་

གིས་ཀང་ངེས་མི་ནུས་ཀང་། ཡིད་ཆེས་པའི་ངག་ཚད་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡིད་ཆེས་

རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་། 

ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་དང་། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་བཅས་གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་ཡོད་

པ་ལས། གཞལ་བྱའི་གནས་དང་པོའ་ིརིགས་རྣམས་རིགས་པས་སྒྲུབ་མི་དགོས་

པར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཀང་། གཞལ་བྱའི་གནས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་

གྲས་སུ་ཚུད་པའི་ཚེ་རིགས་པས་སྒྲུབ་དགོས་པ་སེ། གཞལ་བྱའི་གནས་དང་བསྟུན་

ནས་དཔྱད་པ་བྱེད་དགོས། དེ་ལ་ཡང་རིགས་པས་ཇི་ཙམ་ཞིག་འགོག་ནུས་མི་

ནུས་ཀི་མཚམས་ངོས་ཟིན་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། འདི་ལ་བསམས་ཏེ་རིགས་པ་དེས་

ཡོད་པར་མ་བསྒྲུབས་པ་དང་། མེད་པར་བསྒྲུབས་པ་གཉིས་དང་། ཚད་མ་དེས་

དོན་དེ་མ་རེད་པ་དང་། མེད་པར་རེད་པ་གཉིས་དང་། རིགས་པ་དེས་ཡིན་པར་

མ་བསྒྲུབས་པ་དང་། མིན་པར་བསྒྲུབས་པ་གཉིས་དང་། ཚད་མ་དེས་དོན་དེ་ཡིན་

པར་མ་རྟོགས་པ་དང་། མིན་པར་རྟོགས་པ་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་པར་

གསུངས་སོ།།  །།





9སབས་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག

སབས་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག

༡ གཏན་ལ་དབབ་བྱ་གཞིའི་རྣམ་གཞག་སྤིར་བཤད་པ།
 དེ་ལ་སྤིར་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཞེས་པ་ནི། བོ་ཚད་མ་ཞིག་གིས་གྲུབ་ན་

ཡོད་པ་དང་། དེས་མ་གྲུབ་ན་མེད་པར་འཇོག་དགོས། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཚད་

མས་གྲུབ་པས་ཡོད་པ་དང་། རི་བོང་གི་རྭ་ལྟ་བུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་མེད་པར་

འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད། ཡོད་པ། གཞི་

གྲུབ། ཡུལ། ཤེས་བྱ། གཞལ་བྱ། ཆོས་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན། ཚད་མས་གྲུབ་པ་

གཞི་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། བོས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད། བོའ་ིཡུལ་དུ་

རུང་བ་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད། ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་གཞལ་བྱའི་མཚན་ཉིད། 

རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག

 ཤེས་བྱ་ཡུལ་ལ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་

བ་སོགས་ནང་པའི་གཞུང་གི་སབས་སོ་སོར་དབྱེ་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་ཀང་། 

རྒྱུ་རྐེན་གིས་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་འགྱུར་ལྡོག་མེད་པའི་རིགས་ཤིག་དང་། རྒྱུ་རྐེན་

གིས་འདུས་བྱས་ཤིང་འགྱུར་ལྡོག་ཡོད་པའི་རིགས་བཅས་གཉིས་སུ་ཤེས་བྱ་ཐམས་

ཅད་འདུ་ཞིང་། དེའི་དང་པོ་རྣམས་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་དང་། གཉིས་པ་རྣམས་

འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་སུ་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་རིགས་དང་པོར་གཏོགས་པ་རྣམས་ནི། 

རང་གི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་དོན་མི་བྱེད་པས་དངོས་མེད་དང་། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་

མ་སྐྱེས་པས་མ་བྱས་པ། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་མི་རུང་བས་འདུས་མ་བྱས། སད་

ཅིག་སད་ཅིག་གིས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་རྟག་པར་འཇོག་གོ།
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 དངོས་མེད་ཀི་ཆོས། མ་བྱས་པའི་ཆོས། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས། རྟག་

པ་རྣམས་དོན་གཅིག དོན་བྱེད་ནུས་སོང་དངོས་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད། མ་སྐྱེས་པ་

མ་བྱས་པའི་མཚན་ཉིད། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་མི་རུང་བ་འདུས་མ་བྱས་ཀི་

མཚན་ཉིད། ཆོས་དང་སད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་རྟག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་ནོ། །རྟག་པ་ལ་དབྱེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དུས་གཏན་

དུ་གནས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རྟག་པ་དང་། བུམ་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་

བུམ་པ་ཡོད་པའི་ཚེ་ཡོད་ཅིང་དེ་མེད་པའི་ཚེ་མེད་པའི་རེས་འགའ་བའི་རྟག་པ་

བཅས་གཉིས་འཇོག

 གཞན་ཡང་རྟོག་ངོ་འབའ་ཞིག་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་ཆོས་དཔེར་ན། 

མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བྱ། གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའི་སྤིའི་ཆ་རྣམས་ཀང་

རྟག་པར་འཇོག་གོ།

 གཉིས་པ་རྒྱུ་རྐེན་གིས་འདུས་བྱས་ཤིང་འགྱུར་ལྡོག་ཡོད་པའི་རིགས་

རྣམས་ལ་ནི། རང་གི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་དོན་བྱེད་པས་དངོས་པོ་དང་། རང་གི་

རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པས་བྱས་པ། རྒྱུ་རྐེན་རྣམས་འདུས་ནས་བྱས་པས་འདུས་

བྱས། སད་ཅིག་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གྱུར་པས་མི་རྟག་

པ་ཞེས་བྱའོ། །དངོས་པོ། བྱས་པ། འདུས་བྱས། མི་རྟག་པ་རྣམས་དོན་གཅིག 

དོན་བྱེད་ནུས་པ་དངོས་པོའ་ིམཚན་ཉིད། སྐྱེས་པ་བྱས་པའི་མཚན་ཉིད། སྐྱེ་

འགག་གནས་གསུམ་རུང་བ་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད། སད་ཅིག་མ་མི་རྟག་

པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ། །མི་རྟག་པ་ལ་དབྱེ་ན། གཟུགས། ཤེས་པ། ལྡན་མིན་

འདུ་བྱེད་དང་གསུམ་ཡོད། དེ་ཡང་མིག་གིས་མཐོང་རྒྱུ་དང་ལག་པས་རེག་རྒྱུ་

ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་ཐོགས་རེག་ཅན་རྣམས་གཟུགས་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་



11སབས་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག

ནང་མོང་བ་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཤེས་པ་དང་། གཟུགས་ཤེས་

གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཡང་། དེ་གཉིས་གང་རུང་གི་ཆ་ལ་བཏགས་པ། དཔེར་

ན། དུས་གསུམ་ལྟ་བུ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དུ་འཇོག་གོ།

༢ གཟུགས་ཅན་གི་ངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ།
 གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་སུ་རུང་བ་གཟུགས་ཀི་

མཚན་ཉིད། གཟུགས་སུ་རུང་བ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། གཟུགས་ཅན་ནང་ཕན་ཚུན་

ཕྲད་པ་ལས་འགྱུར་བ་མི་འདྲ་བ་སྐྱེད་པས་གནོད་པ་བྱར་རུང་བ་ལ་ཟེར།

 མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ། གཟུགས་སུ་ཡོད་པ་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོར་

གསུངས་ཤིང་། དེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀིས་རེག་པས་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སེ། ཐོགས་

རེག་ཅན་གི་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་རིགས་གཅིག་དང་། ཡུལ་དཔྱད་པས་གཟུགས་

སུ་རུང་བ་སེ། བོས་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སོགས་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཡུལ་

ཆ་དང་བཅས་པར་དཔྱད་དུ་རུང་བས་གཟུགས་སུ་ཡོད་པའི་རིགས་ཤིག་བཅས་

གཉིས་གསུངས། ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་རྣམས་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། ཐོགས་

མེད་ཀི་གཟུགས་རྣམས་ཡུལ་དཔྱད་པས་གཟུགས་སུ་རུང་བ་ཡིན་ཡང་། རེག་པས་

གཟུགས་སུ་རུང་བ་མིན་པས། དེ་གཉིས་ལས་ཕྱི་མ་ཡུལ་དཔྱད་པས་གཟུགས་

སུ་རུང་བ་ཁྱབ་ཆེ། མངོན་པ་མཛོད་དང་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ་ཐོགས་མེད་ཀི་

གཟུགས་རྣམས་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་ཀང་། མདོ་སེ་པ་ལྟ་བུས་གཟུགས་

ལ་ཐོགས་བཅས་ཀིས་ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད།

 གཟུགས་ལ་ནང་གསེས་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་དང་། 
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ཡིད་ཤེས་ཁོ་ནའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་གཉིས་ཡོད་ལ། དང་པོ་ལ་གཟུགས་

སོགས་དོན་ལྔ་འཇོག་ལ། གཉིས་པ་ལ་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཆོས་ཀི་

སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་རྣམས་འཇོག  གཟུགས་ཞེས་པ་ནི་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་

སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་རིགས་ཀི་མིང་དང་། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་དེའི་ནང་ཚན་མིག་

ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱར་གྱུར་པའི་དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་གི་གཟུགས་རྣམས་ལ་གོ་

དགོས་པས། སྒ་དང་། དྲི། རོ། རེག་བྱ་རྣམས་གཟུགས་ཡིན་ཡང་། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་མིན་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས།

༣ གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་བཤད་པ།
 སྤིར་གཟུགས་ཀི་དབྱེ་བ་འཆད་པ་ན། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལྔ་ལྟ་

བུ་ཕྱིའི་གཟུགས་དང་། མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ལྟ་བུ་ནང་གི་གཟུགས་གཉིས་སུ་

ཕྱེ་བའང་ཡོད་ཀང་། འདིར་ནི་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ༡ ཕྱིའི་

གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དང་། ༢ ནང་གི་གཟུགས་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ། ༣ 

ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས། ༤ དེ་དག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འབྱུང་བ་བྱེ་བྲག་

ཏུ་བཤད་པ་བཅས་བཞིའི་སོ་ནས་གཟུགས་ཀི་དབྱེ་ཚུལ་རྣམས་བརོད་པར་བྱ་ལ། 

ཐོག་མར་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་ནི། སོ་ལྔའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཚུལ་གི་

སོ་ནས་འཇོག་སེ། དེ་ཡང་མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དང་། རྣ་བའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དང་།  

སའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དང་། ལེའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དང་། ལུས་ཀི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་གཟུགས་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་གཟུགས་དང་སྒ་དང་དྲི་དང་རོ་དང་

རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་འཇོག དེ་ཡང་རྟེན་མིག་དབང་ལ་གཟུགས་ཤར་བའི་སོ་
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ནས་མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་

འདྲའོ།།

 ༡ གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ་ལ། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱ་གཟུགས་

ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་ལྟ་བུ། དབྱེ་ན། ཁ་དོག་དང་

དབྱིབས་གཉིས། སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའི་མདོག་ལ་ཁ་དོག་དང་། རིང་ཐུང་ལ་

སོགས་པའི་བཟོ་ལྟ་ལ་དབྱིབས་སུ་འཇོག མདོག་ཏུ་རུང་བ་ཁ་དོག་གི་མཚན་

ཉིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ར་བའི་ཁ་དོག་དང་། ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་གཉིས། ར་བའི་

ཁ་དོག་ལ་དབྱེ་ན། སྔོ་སེར་དཀར་དམར་བཞི། འདི་བཞི་ལ་ར་བའི་ཁ་དོག་ཅེས་

བརོད་པ་ནི། འདི་བཞི་ནང་ཕན་ཚུན་འདུས་པ་ལས་ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་རྣམས་

འབྱུང་བས་ན་དེ་ལྟར་བརོད། དཔེར་ན། སེར་པོ་དང་འདུས་པའི་སྔོན་པོ་ཤས་ཆེ་

བ་ལས་ཁ་དོག་ལྗང་གུ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ར་བ་ཞེས་པ་སབས་འདིར་

ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་རྣམས་ཀི་ར་བ་ལ་གོ་དགོས། ཡང་ན་འབྲས་བུའི་གཟུགས་

རྣམས་ཀི་ར་བར་གྱུར་པའི་འབྱུང་བཞིའི་ཁ་དོག་བཞི་དང་མཐུན་པས་ར་བའི་ཁ་

དོག་ཅེས་ཀང་བརོད།

 ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ལ་དབྱེ་ན། ༡ ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སང་

བ། ༢ མུན་པ། ༣ སྤིན། ༤ དུ་བ། ༥ རྡུལ། ༦ གྲིབ་མ། ༧ ཁུག་རྣ། ༨ ཉི་མའི་འོད་

ཟེར་གི་ཁ་དོག་དང་བརྒྱད། ར་བའི་ཁ་དོག་བཞི་པོ་ཤས་ཆེ་ཆུང་དུ་འདུས་པའི་བྱེ་

བྲག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡན་ལག་གི་ཁ་དོག་རྣམས་འབྱུང་བས་ཡན་ལག་ཅེས་བྱ། ཡན་

ལག་གི་ཁ་དོག་ལ་དེ་བརྒྱད་པོ་གང་རུང་ཡིན་མི་དགོས་ཀང་མངོན་པའི་གཞུང་

ལས་བརྒྱད་དུ་བཤད་པ་ནི། སྤིན་དང་། དུ་བ་དང་། རྡུལ་དང་། ཁུག་རྣ་བཞི་པོ་ཐག་

རིང་པོ་ནས་བལྟས་ན་རིག་པ་ལྟ་བུར་སང་ཡང་། འཁིས་ནས་བལྟས་ན་མི་མཐོང་
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བས་དེ་དག་མེད་དོ་སམ་པའི་ལོག་རྟོག་བཟློག་པའི་ཆེད་དང་། སང་བ་དང་། མུན་

པ་དང་། གྲིབ་མ་དང་། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གི་ཁ་དོག་བཞི་ཡང་དེ་དག་གང་དུ་ཡོད་

པའི་གཞི་དེ་ལས་ལོགས་སུ་མེད་དོ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་

པར་གསུངས།

 དབྱིབས་སུ་རུང་བ་དབྱིབས་ཀི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། ༡ རིང་པོ་དང་། ༢ 

ཐུང་ངུ་། ༣ ལྷམ་པ། ༤ ཟླུམ་པོ། ༥ མཐོ་བ། ༦ དམའ་བ། ༧ ཕྱ་ལེ་བ། ༨ ཕྱ་ལེ་

བ་མ་ཡིན་པ་དང་བརྒྱད། དེ་དག་ལས་ལྷམ་པ་ནི་གྲུ་བཞི་དང་། ཟླུམ་པོ་ནི་གོར་གོར་

རམ་རིལ་རིལ་པོའ་ིདབྱིབས་སོ། །ཕྱ་ལེ་བ་ནི་ངོས་མཉམ་པ་དང་། ཕྱ་ལེ་བ་མ་ཡིན་

པ་ནི་ངོས་མི་མཉམ་པའི་དབྱིབས་ལ་བྱ། དེ་ལྟར་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་དབྱེ་

བའི་གྲངས་རྣམས་བསོམས་ན་ཉི་ཤུ་ཡོད་ལ། ལྗང་གུ་དང་ནག་པོ་ལ་སོགས་པའང་

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པས་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་དེ་ཉི་ཤུ་པོ་གང་རུང་

ཡིན་མི་དགོས་སོ།།

 ༢ སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ་ལ། རྣ་ཤེས་ཀི་མཉན་བྱ་སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ཆུ་སྒ་ལྟ་བུ། དབྱེ་ན། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་

བཞི། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་བཞི་སེ་བརྒྱད་ཡོད། ཟིན་པའི་འབྱུང་

བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་བཞི་ནི། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་སེམས་ཅན་དུ་སོན་

པ་སན་པའི་སྒ་དང་མི་སན་པའི་སྒ་གཉིས་དང་། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་

སེམས་ཅན་དུ་མི་སོན་པ་སན་པའི་སྒ་དང་མི་སན་པའི་སྒ་གཉིས་ཏེ་བཞིའོ། །དེ་

དག་གི་མཚན་གཞི་ཡང་རིམ་པ་བཞིན། སྐྱེས་བུས་གླུ་སན་པོ་ལེན་པའི་སྒ་དང་། 

ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བའི་སྒ་དང་། བྱ་ཁུ་བྱུག་གི་སད་དང་། ཁུ་ཚུར་རྡེག་པའི་སྒ་ལྟ་བུའོ། ། 

མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་བཞི་ནི། མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་
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སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་སན་པའི་སྒ་དང་མི་སན་པའི་སྒ་གཉིས་དང་། མ་ཟིན་པའི་

འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བ་སེམས་ཅན་དུ་མི་སོན་པ་སན་པའི་སྒ་དང་མི་སན་པའི་སྒ་

གཉིས་ཏེ་བཞིའོ། །དེ་དག་གི་མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན། བརན་འཕྲིན་གི་ཚིག་

སན་པོ་དང་། བརན་འཕྲིན་གི་ཚིག་རྩུབ་པོ་དང་། པི་ཝང་གི་སྒ་དང་། བྲག་རལ་

བའི་སྒ་ལྟ་བུའོ། །སེམས་ཅན་དུ་སོན་མི་སོན་ནི་བརོད་བྱའི་དོན་སོན་མི་སོན་ལ་

བྱེད་ཅིང་། ཟིན་མ་ཟིན་གི་དོན་ནི། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གིས་ཟིན་མ་ཟིན་ལ་བྱ། 

དེ་ཡང་དེ་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་ལས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་ཕན་གནོད་དུ་

འགྱུར་བ་ནི་དབང་པོས་ཟིན་པའི་དོན་དང་། དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་བ་ནི་དབང་པོས་མ་

ཟིན་པའི་དོན་ཡིན་ནོ།།

 ཞར་བྱུང་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་བཤད་པ་ལ། རང་གི་བརོད་བྱ་གོ་བར་བྱེད་པའི་

མཉན་བྱ་རོད་བྱེད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་ལྟ་

བུ། དབྱེ་ན། མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་ཡོད། དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པའི་སྒ་དེ་མིང་

གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། དངོས་མིང་དང་། བཏགས་མིང་གཉིས། ཡང་ན་ཐོག་མ་

ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་མིང་འདོད་རྒྱལ་བ་དང་། རེས་སུ་གྲུབ་པའི་མིང་གཉིས། ཚད་མའི་

གཞུང་རྣམས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། དངོས་མིང་དང་མིང་གཙོ་བོ་དང་འདོད་རྒྱལ་

གི་མིང་རྣམས་དོན་འདྲ་ལ། བཏགས་མིང་དང་མིང་ཕལ་པ་དང་རེས་གྲུབ་ཀི་མིང་

རྣམས་ཀང་དོན་འདྲའོ། །དོན་དེ་ལ་ཐོག་མར་བརྡ་སྦྱར་བའི་མིང་ནི་དངོས་མིང་

སེ། དཔེར་ན། ཚ་ཞིང་སེག་པ་ལ་མེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་དོན་

དེ་དང་འདྲ་བའམ་འབྲེལ་པ་གང་རུང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་གཞི་དེ་ལ་ཕྱིས་བརྡ་

སྦྱར་བའི་མིང་ལ་བཏགས་མིང་ཞེས་བྱ། དབྱེ་ན། འབྲེལ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པའི་

བཏགས་མིང་དང་། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པའི་བཏགས་མིང་གཉིས། དང་པོ་ལ་
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དེ་བྱུང་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་དང་། བདག་གཅིག་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

པ་གཉིས། དེ་བྱུང་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་ནི། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལ་ཉི་མ་ཞེས་པ་

ལྟ་བུ། བདག་གཅིག་འབྲེལ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་ནི། ཚོགས་པའི་མིང་ཡ་གལ་ལ་

བཏགས་པ་གདན་གི་ཟུར་གཅིག་ཚིག་པ་ལ་གདན་ཚིག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པ་ནི། མི་ཁ་ཆེ་ས་ཉག་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརོད་

པའི་སྒ་ལྟ་བུའོ།།

 ཡང་བརྡ་སྤོད་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། དངོས་མིང་དང་

བཏགས་མིང་གཉིས་པོ་རེ་རེ་ལ་འདོད་རྒྱལ་བ་དང་རེས་གྲུབ་པ་གཉིས་ལས། ལྟོ་

ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དངོས་མིང་འདོད་རྒྱལ་བ་དང་། ཟླ་བ་ལ་འོད་

དཀར་ཅན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དངོས་མིང་རེས་གྲུབ་པ་དང་། བུ་ཆུང་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་

ལ་རྡོ་རེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་བཏགས་མིང་འདོད་རྒྱལ་བ་དང་། མི་ཁ་ཆེ་ས་ཉག་ལ་

སེང་གེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་བཏགས་མིང་རེས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

 དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས་སྦྱར་ནས་སོན་པའི་སྒ་དེ་ཚིག་གི་མཚན་ཉིད། 

དཔེར་ན། འདུས་བྱས་རྣམས་མི་རྟག་ཅེས་བརོད་པའི་སྒ་ལྟ་བུ། མིང་ཚིག་གཉིས་

ཀི་རོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་སད་ཀི་གདངས་དེ་ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད། ཡི་གེའི་ངོ་བོ་

སད་གདངས་ཉིད་ལ་འདོད་ཅིང་། བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་གཟུགས་ནི་ཡི་གེ་དངོས་མིན་

ནོ། །ཡི་གེ་ལ་དབྱེ་ན། དབྱངས་དང་། གསལ་བྱེད་གཉིས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དོན་གི་

ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པ་མིང་དང་། དེའི་ཁྱད་པར་སོན་པ་ཚིག དེ་གཉིས་གང་ཡང་མི་

སོན་པའི་སྒ་ཡི་གེ་སེ། དཔེར་ན། ཁང་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་སོན་པའི་

མིང་དང་། ཁང་པ་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དེའི་ཁྱད་པར་སོན་པའི་ཚིག་དང་། ཁང་

པ་ཞེས་པའི་མིང་གི་ཟུར་གི་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མི་སོན་པའི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ། ། 
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གོང་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་དག་ཀང་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་མིང་

དང་ཚིག་དང་ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་པ་ལས་སྤིར་མིང་སོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་མིན་ནོ།།

 ༣ དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ་ལ། ས་ཤེས་ཀི་བསམ་བྱ་དྲིའི་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ཙན་དན་ལ་སོགས་པའི་དྲི་ལྟ་བུ། དབྱེ་ན། དྲི་ཞིམ་པ་

དང་། མི་ཞིམ་པ་གཉིས་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པ་གཉིས་

གཉིས་སུ་ཕྱེ་བས་བཞིའོ། །དེ་ལ་མཉམ་པ་ནི་དྲི་ཞིམ་པ་དང་མི་ཞིམ་པ་ཅི་རིགས་

ཤས་ཆུང་བ་དང་། མི་མཉམ་པ་ནི་དེ་གཉིས་ཅི་རིགས་ཤས་ཆེ་བ་ལ་བཤད་དོ།།

 ༤ རོའ་ིསྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ་ལ། ལེ་ཤེས་ཀི་མོང་བྱ་རོའ་ིསྐྱེ་མཆེད་ཀི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བུ་རམ་གི་རོ་ལྟ་བུའོ། །རོ་ལ་དབྱེ་ན་དྲུག་སེ། མངར་བ་

དང༌། སྐྱུར་བ་དང༌། ལན་ཚྭ་དང༌། ཚ་བ་དང༌། ཁ་བ་དང༌། བས་བའོ། །དེ་དག་

གི་མཚན་གཞི་ཡང་། མངར་བ་ནི་ཀ་ར་དང་། སྐྱུར་བ་ནི་སྐྱུར་རི་དང་། ལན་ཚྭ་ནི་

ཚྭ་དང་། ཁ་བ་ནི་ཏིག་ཏ་དང་། ཚ་བ་ནི་ས་སྨུག་དང་། བས་བ་ནི་ཨ་རུ་རའི་རོ་ལྟ་

བུའོ། །རོ་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་མངར་བའི་མངར་བ་སོགས་དྲུག་དྲུག་ཕྱེ་བས་སོ་དྲུག་

ཡོད་པ་དང་། སོ་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་མངས་ཚེ་ལེ་ཤེས་ལ་ཕན་པའི་རོ་དང་། འཇུ་

བར་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཚེ་ལུས་ཤེས་ལ་མི་གནོད་པའི་རོ་དང་། ཞུ་ཟིན་པའི་

ཚེ་ལུས་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་རོ་སེ་གསུམ་རེ་ཕྱེ་བས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་

ཀང་བཤད་དོ།།

 ༥ རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་བཤད་པ་ལ། ལུས་ཤེས་ཀི་རེག་བྱ་རེག་བྱའི་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། འབྱུང་བ་བཞི་ལྟ་བུའོ། །རེག་བྱ་ལ་དབྱེ་ན། རྒྱུའི་

རེག་བྱ་འབྱུང་བ་དང་། འབྲས་བུའི་རེག་བྱ་འབྱུང་གྱུར་གཉིས། སྔ་མ་འོག་ཏུ་འཆད་
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ཅིང་། འབྱུང་གྱུར་བཤད་པ་ལ། སྤིར་འབྱུང་གྱུར་ཅེས་པ་རང་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ལས་

གྱུར་པའམ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས་འབྱུང་གྱུར་ཅེས་བརོད། འབྱུང་གྱུར་གི་རེག་བྱ་ལ་

དབྱེ་ན་བདུན། འཇམ་པ་དང༌། རྩུབ་པ། ལི་བ། ཡང་བ། གྲང་བ། བཀེས་པ། སོམ་

པའོ། །འབྱུང་གྱུར་གི་རེག་བྱ་བདུན་རང་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་ཚུལ་ནི། ཆུ་དང་

མེའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་ལས་འཇམ་པ། ས་དང་རླུང་གི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་ལས་

རྩུབ་པ། ས་དང་ཆུའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་ལས་ལི་བ། མེ་དང་རླུང་གི་ཁམས་ཤས་ཆེ་

བ་ལས་ཡང་བ། ཆུའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་ལས་གྲང་བ། རླུང་གི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་

ལས་བཀེས་པ། མེའི་ཁམས་ཤས་ཆེ་བ་ལས་སོམ་པའོ།།

 དེ་ལྟར་མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་དུ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་ཉི་ཤུ་དང་། 

སྒ་ལ་བརྒྱད། དྲི་ལ་བཞི། རོ་ལ་དྲུག རེག་བྱ་ལ་འབྱུང་བ་བཞི་དང་འབྱུང་གྱུར་བདུན་

ཏེ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་ལ། མངོན་པ་གོང་མའི་གཞུང་དུ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

ལ་ཉེར་ལྔ་དང་། སྒ་ལ་བཅུ་གཅིག དྲི་ལ་དྲུག རོ་ལ་བཅུ་གཉིས། རེག་བྱ་ལ་འབྱུང་

བ་བཞི་དང་འབྱུང་གྱུར་ཉེར་གཉིས་ཏེ་ཉེར་དྲུག་ཡོད་པར་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་

པའི་སོད་ཆར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

༤ མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་བཤད་པ།
 མིག་སོགས་དབང་པོ་རྣམས་ནི་འོད་ལྟར་ཤིན་ཏུ་དང་བས་དུམ་བུར་

གཅོད་པ་དང་སང་ལ་འཇལ་བ་སོགས་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་

དང་བའི་ངོ་བོར་གྲུབ་ཅིང་། རང་རང་གི་དབང་རྟེན་ཁོག་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། རང་

འབྲས་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་སེ། དཔེར་ན། མེ་ལོང་ལ་



19སབས་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག

གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞིན་དུ། མིག་གི་དབང་པོར་ཡང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་

ཀི་གཟུགས་བརན་ཤར་ཏེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེའོ།།

 རང་འབྲས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་

བྱེད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་དང་བ་དེ་མིག་གི་དབང་པོའ་ི

མཚན་ཉིད། དེས་རྣ་བའི་དབང་པོ་སོགས་བཞིའི་མཚན་ཉིད་འཇོག་ཚུལ་ཡང་ཤེས་

སོ། །མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལའང་རྟེན་བཅས་དང་དེ་མཚུངས་གཉིས་

རེ་ཡོད་ཅིང་། གཟུགས་ལ་ལྟ་བཞིན་པའི་སབས་ཀི་མིག་དབང་དེ་རྟེན་བཅས་

དང་། གཉིད་ལོག་པ་དང་མིག་བཙུམས་པ་སོགས་ཀི་སབས་ཀི་མིག་དབང་དེ་

དེ་མཚུངས་ཡིན་ནོ། །འདིས་དབང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་ལའང་རིགས་འགྲེའོ། །དབང་

པོ་ལྔའི་དབྱིབས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་ཟར་མའི་མེ་ཏོག་དང་། གྲོ་ག་གཅུས་ཏེ་མདུད་

པ་དང་། ཐུར་མ་གཤིབས་པ་དང་། ཟླ་བ་ཕྱེད་པ་དང་། པགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་

བཤད།

༥ ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་བཤད་པ།
 སྤིར་གཟུགས་ལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་

དང་། ཡིད་ཤེས་འབའ་ཞིག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་གཉིས་ལས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་གཟུགས་རྣམས་ནི་ཕྱི་མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། རྡུལ་གི་གོང་བུ་ལྟ་བུའི་

རགས་པའི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ཆ་སོ་སོར་ཕྱེ་བའི་ཚེ་མཐར་ཕྲ་བར་གྱུར་ཏེ་དབང་

ཤེས་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་ཀང་དེ་དག་གཟུགས་མིན་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟ་

བུའི་གཟུགས་རྣམས་ནི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དང་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་



20 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

གང་ཡང་མིན་པས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་སུ་འཇོག་དགོས་སོ། །དེས་ན་

ཡིད་ཤེས་ཁོ་ན་ལ་སང་ཞིང་རྟེན་དབང་པོའ་ིཁམས་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སུ་རུང་

བ་དེ་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཡིད་ཤེས་ཁོ་ན་ཞེས་པས་

སོ་ལྔའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་གཅོད་ཅིང་། མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ཡིད་ཤེས་

ཁོ་ན་ལ་སང་བའི་གཟུགས་ཡིན་ཡང་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་མ་ཡིན་པས་

དེ་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རྟེན་དབང་པོའ་ིཁམས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་སྨོས་སོ།།

 མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་དེ་ལ་ལྔར་

གསུངས་ཏེ། ༡ བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་སེ། བསྡུས་

པའི་གོང་བུ་ཡིད་ཀི་ཤེས་པས་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་བ་ལས་གཟུགས་ཀི་ཆུང་མཐར་

གྱུར་པས་ན་བསྡུས་པ་ལས་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཞེས་བརོད། ༢ མངོན་པར་སབས་

ཡོད་ཀི་གཟུགས་ཞེས་པ་ནི། ཡིད་ཤེས་ཁོ་ན་ལ་བར་གི་སང་བ་སྐྱ་སེང་སེང་པོར་

སང་བའོ། །མིག་ཤེས་ཀིས་ཕ་རིའི་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་ངེས་པར་དགོས་པའི་

བར་གི་སང་བ་སྐྱ་སེང་བ་དེ་སྤིར་མངོན་པར་སབས་ཡོད་ཀི་གཟུགས་སུ་འཇོག་

ཀང་། སབས་འདིར་ནི་ཡིད་ཤེས་ཁོ་ན་ལ་བར་སང་སྐྱ་སེང་བ་སང་བ་དེ་འཇོག་ལ། 

མིག་ཤེས་ལ་སང་བའི་བར་གི་སང་བ་སྐྱ་སེང་བ་ནི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་

ནོ། །༣ ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ནི། སོ་སོར་ཐར་པའི་

སོམ་པ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་རྣམས་སོ། །དེ་དག་གིས་

རང་ཀུན་ནས་སོང་བའི་ཀུན་སོང་གཞན་གི་བོ་ཡུལ་དུ་རིག་པར་མི་བྱེད་པས་རྣམ་

པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱ་ལ། སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ་དེ་སོབ་དཔོན་གི་

དྲུང་ནས་ཆོ་གས་ཡང་དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བས་ན་ཡང་དག་པར་བངས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུགས་ཞེས་ཕྱོགས་གཅིག་གི་ཆ་ནས་བཏགས། ཡང་ན་ཡང་
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དག་པར་བངས་པ་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ཀི་གཟུགས་ཞེས་སོགས་སྒ་སྦྱར་དགོས་

པར་གསུངས་སོ། །༤ ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས་ནི། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་རི་

ལམ་གི་རྟ་གླང་སོགས་ཡུལ་ལྔ་གསལ་བར་སང་བ་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་རི་ལམ་གི་ཤེས་

པ་ལ་རྟ་གླང་སོགས་སུ་སང་བ་ཙམ་ལས་རི་ལམ་ན་རྟ་གླང་སོགས་མ་གྲུབ་པས་དེ་

ལྟར་སང་བ་རྣམས་ལ་ཀུན་བཏགས་པའི་གཟུགས་ཞེས་བརོད། ༥ དབང་འབྱོར་

བའི་གཟུགས་ནི། ཟད་པར་མེ་དང་ཆུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་ལ་མེ་དང་ཆུ་སོགས་

གསལ་བར་སང་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་ཐོབ་པའི་སོབས་ཀིས་

མེ་དང་ཆུས་ཁྱབ་པ་དང་མེ་དང་ཆུ་སོགས་སུ་བསྒྱུར་བའི་གཟུགས་ཡིན་པས་

དབང་འབྱོར་བའི་གཟུགས་ཞེས་བྱ།

 དེ་ལྟར་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་ལྔ་པོ་ཡིད་ཤེས་ཁོ་ན་ལ་སང་

ཞེས་པའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ནི། རྟོག་མེད་ཡིད་ཤེས་ལ་བྱ་ཞིང་། རྟོག་པ་ཡིད་ཤེས་

ལ་སང་བའི་ཆ་ནི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་སུ་འཇོག་

དཀའོ། །དེ་ལ་སྤིར་སྔོན་གི་ནང་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་གཟུགས་ཞེས་པ་ཡིད་ཤེས་ཁོ་ནའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཤིག་ལ་

འཇོག་པར་མཐུན་མོད། འོན་ཀང་དེ་ལ་ནང་གསེས་ལྔ་འཇོག་མིན་དང་། ལྔ་པོ་དེ་

དག་གཟུགས་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་མིན་ལ་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ཚུལ་ཚན་

རིག་ཀུན་བཏུས་པོད་དང་པོར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།
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༦ རྒྱུ་འབྱུང་བ་བཤད་པ།
 དེ་ཡང་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ རྒྱུ་འབྱུང་བ་དང་། དེས་རྒྱུ་བྱས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་འབྱུང་གྱུར་གཉིས་པོ་ཅི་རིགས་སུ་འདུ་ལ། རྒྱུའི་གཟུགས་དེ་ལ་འབྱུང་བ་

བཞི་དང་། དེ་དག་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུའི་གཟུགས་སམ་འབྱུང་གྱུར་

གི་གཟུགས་ལ་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དང་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་སོགས་

ཡོད་དོ།།

 འབྱུང་བ་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ནི། འབྲས་བུའི་གཟུགས་ས་ཚོགས་སུ་

འགྲུབ་པ་ན་ས་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་འབྱུང་བས་ན་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་སེ། 

དཔེར་ན། རྡོ་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུ་སའི་འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་བས་ས་བའི་རྣམ་པར་འབྱུང་བ་

དང་། འོ་མ་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུ་ཆུའི་འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་བས་གཤེར་བའི་རྣམ་པར་འབྱུང་

བ་ལྟ་བུའོ། །འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་ལས་ས་ཤས་ཆེ་

བ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཆུ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་སྡུད་པ་དང་། མེ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་སྨིན་པ་དང་། 

རླུང་ཤས་ཆེ་བ་ལ་གཡོ་བའི་བྱ་བ་ཤས་ཆེ་བས་ན་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ། ཡང་འབྱུང་བ་

ཆེན་པོ་ཞེས་པའི་དོན་གཞན་ཞིག་ནི། རྒྱུར་བྱས་པའི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་

ཡིན་པས་གཏོས་ཆེ་བ་དང་། ཡང་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་

ལ་ས་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་གནས་པ་ཐ་གྲུ་ཆེ་བས་ན་དེ་ལྟར་བརོད་དོ། །འབྱུང་

བ་ལ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་ན། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་བ་བཞི་ཡོད་ཅིང་། འབྲས་བུའི་

གཟུགས་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཚུལ་བཞིར་ངེས་པས་འབྱུང་བ་བཞིར་གྲངས་ངེས་པ་

ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་བཞི་པོ་འདི་ཙམ་གིས་འབྱུང་བའི་བྱ་བ་བརྟེན་པ་དང་། སྡུད་པ་
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དང་། སྨིན་པ་དང་། སྐྱོད་པ་བཅས་རྫོགས་པར་བྱེད་ནུས་པ་དང་། དེ་དག་ལས་གང་

རུང་ཞིག་མ་ཚང་ན་འབྱུང་བཞིའི་བྱ་བ་མི་རྫོགས་པས་སོ། །འབྱུང་བ་སོ་སོའ་ིམཚན་

ཉིད་ནི། ས་ཞིང་འཐས་པ་སའི་མཚན་ཉིད། བརན་ཞིང་གཤེར་བ་ཆུའི་མཚན་ཉིད། ཚ་

ཞིང་སེག་པ་མེའི་མཚན་ཉིད། ཡང་ཞིང་གཡོ་བ་རླུང་གི་མཚན་ཉིད་དོ།།

 མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་འབྱུང་བ་བཞི་རེ་རེའི་ཚོགས་པ་ན་

འབྱུང་བ་གཞན་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཡོད་ཀང་གང་ཤས་ཆེ་བ་ནི་མངོན་དུ་འགྱུར་ལ་

གཞན་རྣམས་ནི་མི་མངོན་པའི་ཚུལ་དུ་གནས་པར་བཤད་དེ། དཔེར་ན། ས་རྡོ་ལྟ་བུ་

གཅིག་ལའང་། འདུས་པ་དང་། སམ་པ་དང་། གཡོ་བ་ཡོད་པས་ཆུ་མེ་རླུང་གསུམ་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་ཆུ་ལའང་ཤིང་འདེགས་པ་དང་མེ་ཏོག་སྨིན་པ་དང་

གཡོ་བ་ཡོད་པ་དང་། མེ་ལའང་མེ་ལེ་འདེགས་པ་དང་དེ་འདུས་པ་དང་གཡོ་བ་ཡོད་

པ་དང་། རླུང་ལའང་འདེགས་པ་དང་གྲང་བ་དང་དྲོ་བའི་རེག་བྱ་ཡོད་པས་འབྱུང་

བ་གཞན་གསུམ་གསུམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པར་འདོད། དེ་ལྟར་གཟུགས་འདུས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བ་བཞི་ཀའི་བྱེད་ལས་ཚང་བར་ཡོད་པས་འབྱུང་བཞི་མཚན་

ཉིད་པ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་བྱེད་ལས་གང་ཤས་ཆེ་བ་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དེའི་ཆ་

ནས་འབྱུང་བ་དེ་དང་དེའི་ཐ་སད་བྱེད་པ་ནི། མེ་དམར་འབར་བའི་སབས་སུ་འབྱུང་བ་

གཞན་གསུམ་ཡོད་ཀང་མེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་མེ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ།།

 དེ་ལྟར་མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་དུ་བཤད་པ་བཞིན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་

བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ལའང་འབྱུང་བ་བཞི་དང་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་

རྫས་བཞི་སེ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ཚང་དགོས་ལ་རྡུལ་རྫས་དེ་དག་ཀང་ས་དང་ཆུ་

མཚན་ཉིད་པ་སོགས་ཡིན་ཟེར། མདོ་སེ་པས་བེམ་པོ་རྣམས་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་

འདུས་སུ་འདོད་ཀང་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ཅེས་པའི་རྫས་དེ་ནུས་པའམ་ས་བོན་ལ་
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བྱ་སེ། གང་སང་བ་ན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་མི་སང་བ་ན་ས་བོན་གི་ཚུལ་དུ་ཡོད་

ཀི། ངེས་པར་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་མི་དགོས་པས། གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་ས་ཆུ་

སོགས་ཀི་ནུས་པའམ་ས་བོན་ཚང་བར་ཡོད་ཀང་ས་ཆུ་སོགས་མཚན་ཉིད་པ་ངེས་

པར་ཡོད་མི་དགོས་ཟེར།

 འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ནི། 

འབྱུང་བ་གང་ཤས་ཆེ་བའི་གནས་སབས་ལ་འབྱུང་བ་དེ་དང་དེ་ཞེས་དངོས་སུ་མིང་

གིས་སྨོས་ལ། ཤས་ཆུང་ཞིང་མཐུ་ཆུང་བའི་གནས་སབས་ལ་ཁམས་ཞེས་འབྱུང་

བ་བཞི་དང་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཁམས་ལ་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནས། བསགས་པའི་གཟུགས་

ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཁམས་ཚང་བར་ཡོད་ནའང་འབྱུང་བ་བཞི་མཚན་ཉིད་

པ་ཡོད་མི་དགོས་པར་བཤད། དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་འདུས་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་བ་

བཞིའི་ཁམས་ཚང་བར་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་སོབ་དཔོན་ཟླ་

བ་གྲགས་པའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ་སོགས་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཇི་ལྟར་

བཤད་པའི་ཚུལ་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་པོད་དང་པོར་བཀོད་ཡོད།

 དེས་ན་མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་དུ་ནི་འབྱུང་བ་བཞི་དང་འབྱུང་བ་

བཞིའི་ཁམས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། གཟུགས་འདུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་

བ་བཞི་ཀའི་བྱེད་ལས་ཚང་བར་ཡོད་པས་འབྱུང་བཞི་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་པར་

བཤད་ལ། མངོན་པ་གོང་མ་དང་དབུ་མའི་གཞུང་དུ་ནི། འབྱུང་བཞི་དང་འབྱུང་

བཞིའི་ཁམས་ལ་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནས། བསགས་པའི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་

བཞིའི་ཁམས་ཚང་བར་ཡོད་ནའང་འབྱུང་བཞི་མཚན་ཉིད་པ་ཡོད་མི་དགོས་པ་

དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ཚོགས་པའི་ཆུའི་རྫས་ལྟ་བུ་ཆུའི་ཁམས་སམ་ནུས་པ་ཡིན་

གི་ཆུ་མ་ཡིན་པར་བཤད་དོ།།
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༧ ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་བཤད་པ།
 འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་ལ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་དང་།  

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་དང་། གཟུགས་ཤེས་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་

ཡང་དེ་གཉིས་གང་རུང་གི་ཆ་ལ་བཏགས་པ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང་གསུམ་དུ་ཡོད་

པ་ལས། གསུམ་པ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་བཤད་པ་ནི། གཟུགས་ཤེས་གང་རུང་མ་

ཡིན་པའི་འདུས་བྱས་དེ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ཀི་མཚན་ཉིད། སེམས་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀི་ཕུང་པོ་ཡིན་པས་ན་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ཅེས་

བརོད། མཚན་གཞི་ནི། བུམ་པའི་སྐྱེ་འཇིག་གནས་གསུམ་ལྟ་བུའོ།།

 བུམ་པའི་སྐྱེ་གནས་འཇིག་གསུམ་ལྟ་བུ་ནི། དཔེར་ན། བུམ་པ་སྔར་མེད་

གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་། བུམ་པ་རང་དུས་སུ་གནས་པ་དང་། བུམ་པ་རང་དུས་ལས་

སད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་སོད་པ་རྣམས་བུམ་པ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅིག་ལས་སྐྱེས་

པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་འདུས་བྱས་ནི་ཡིན་ལ། དེ་དག་གཟུགས་ཡིན་ན་བུམ་པའི་

གཟུགས་ལས་གཞན་པའི་གཟུགས་ཡིན་ཚུལ་མེད་ལ། བུམ་པའི་གཟུགས་ནི་མིན་

ཞིང་ཤེས་པ་ཡང་མིན་པས། བུམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་

དུ་འཇོག་དགོས་སོ། །མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་ལ་གཟུགས་ཤེས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་གསུམ་

ཡོད་མོད། རང་ལྡོག་ནས་གཟུགས་ཤེས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་འདུས་བྱས་ཡིན་

པས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དུ་འཇོག་དགོས།

 སོག་ནི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་ཚེ་ལ་བྱེད་ཅིང་། དེ་

ཡང་དྲོད་དང་རྣམ་ཤེས་ཅི་རིགས་ཀི་རྟེན་དུ་བཤད་ལ། མདོ་སེ་པས་དེ་བཀག་ནས། 
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ལས་ཀི་དབང་གིས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་རིས་མཐུན་པར་

གནས་པ་ལ་བཤད། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་ནི་ལས་ཀི་དབང་གིས་ཀུན་གཞི་

རྣམ་ཤེས་རིས་མཐུན་པར་གནས་པ་ལ་སོག་ཅེས་བཏགས་པར་གསུངས། ཡང་

སོག་རླུང་ལ་འདོད་པའི་ལུགས་ཀང་ཡོད།

 ཡང་སྨན་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་བ་སོག་ཚེ་གསུམ་ཞེས་པ། ལུས་

མདངས་ཀི་མཆོག་དེ་བ་དང་། ལུས་སེམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཚོགས་པའི་ཡུན་ལ་

ཚེ་དང་། རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀི་ཆ་ལ་སོག་སེ། དཔེར་ན། མར་མེ་ལྟ་བུ་ལ་

སྦྱར་ན། བ་ནི་སྣུམ་དང་། སོག་སོང་བུ། ཚེ་མར་མེའི་འོད་ལྟ་བུར་བཤད་དོ།།

༨ རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག
 འདུས་བྱས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་དགོས་

པས། འདིར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ལ། ༡ རྒྱུ་བཤད་

པ་ནི། རང་གི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་འབྲས་བུ་གང་འབྱུང་

སའི་གཞི་དེ་ལ་དེའི་རྒྱུ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། སྤིར་རྒྱུ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦྱར་བ་ནི་གཞུང་

ལས་དུ་མར་སང་སེ། དཔེར་ན། ༡ རྐེན་གསུམ་ཚོགས་ནས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལྟ་

བུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་། ༢ ཟས་བཞིས་ལུས་འཚོ་བ་ལྟ་བུ་གནས་པའི་རྒྱུ་དང་། ༣ 

སས་རྟེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་དང་། ༤ སྒོན་མེས་གཟུགས་གསལ་བར་

བྱེད་པ་ལྟ་བུ་གསལ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ༥ མེས་བུད་ཤིང་འགྱུར་བར་བྱེད་པ་དང་།  

མགར་པས་གསེར་རྡུང་བའི་སོ་ནས་སྒྱུར་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་སྒྱུར་བའི་རྒྱུ་དང་། ༦ 

སྨན་གིས་ནད་འགོག་པ་ལྟ་བུ་འགོག་པའི་རྒྱུ་དང་། ༧ ཡང་དེས་ནད་མེད་པའི་བདེ་



27སབས་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག

བ་འཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་འཐོབ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། ༨ དངོས་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཉེ་བའི་རྒྱུ་

དང་། ༩ བརྒྱུད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་རིང་བའི་རྒྱུ། ༡༠ ལའི་སེང་དུ་མེ་ཡོད་པར་དཔོག་བྱེད་ཀི་

དུ་བ་ལྟ་བུའི་ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་སོགས་སུ་ཡོད། དེ་ཡང་སྤིར་ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཞེས་

པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གི་དོན་ལ་འཇུག་མོད། སབས་འགར་རྒྱུ་གཅིག་ཉིད་ཤེས་བྱེད་དང་

སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་གཉིས་ཀར་འཇོག་པའང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

བའི་གཞུང་དུ་སྣུམ་ཟད་པ་མར་མེ་ཤི་བའི་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དང་ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་

གཉིས་ཀར་འཇོག་པ་ལྟ་བུའོ།།

 གཞན་ཡང་ནང་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་རྒྱུ་དང་རྐེན་གཉིས་གསུངས་པ་

ལས། ཆོས་དེའི་རྒྱུ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་དེའི་སྐྱེད་བྱེད་གཙོ་བོ་སེ་ཉེར་ལེན་དང་། རྐེན་

ཅེས་པ་རྒྱུ་དེས་རང་འབྲས་དེ་སྐྱེད་པའི་གྲོགས་བྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་ལ་

གོ་དགོས་པའི་སབས་ཀང་ཡོད། དེས་ན་གཞི་དེའི་རྒྱུ་རྐེན་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་རྒྱུ་

དང་རྐེན་དོན་མི་གཅིག་ཀང་། སྤིར་རྒྱུ་དང་རྐེན་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ནོ།།

 རྒྱུའི་དབྱེ་བ་ལ། དུས་ཀི་སོ་ནས་དངོས་རྒྱུ་དང་། བརྒྱུད་རྒྱུ་གཉིས་སུ་

དབྱེ་བ་དང་། སྐྱེད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཉེར་ལེན་དང་། ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གཉིས་

ཡོད། རང་འབྲས་དངོས་སུ་སྐྱེད་བྱེད་དེ་དངོས་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མེ་དེ་

རང་འབྲས་དུ་བའི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། རང་འབྲས་དུ་བ་དང་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རྒྱུ་

གཞན་མ་བརྒྱུད་པར་རང་འབྲས་དུ་བ་དངོས་སུ་སྐྱེད་བྱེད་ཡིན་པས་སོ། །རང་གི་

འབྲས་བུ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེད་བྱེད་དེ་བརྒྱུད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བུད་ཤིང་

དེ་རང་འབྲས་དུ་བའི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། བུད་ཤིང་དེས་རང་འབྲས་དུ་བ་དངོས་སུ་

སྐྱེད་མི་ནུས་པར་བར་དུ་མེ་བརྒྱུད་ནས་དུ་བ་བསྐྱེད་པས་སོ།།

 རང་གི་ཉེར་འབྲས་རང་གི་རྫས་རྒྱུན་དུ་གཙོ་བོར་སྐྱེད་བྱེད་དམ། ཡང་



28 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

ན་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ངོ་བོ་སྐྱེད་བྱེད་དེ་ཉེར་ལེན་གི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། འབྲས་ཀི་ས་བོན་དེ་རང་འབྲས་མྱུ་གུའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་ལྟ་

བུའོ། །རང་གི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་འབྲས་རང་གི་རྫས་རྒྱུན་མ་ཡིན་པར་གཙོ་བོར་སྐྱེད་

བྱེད་དམ། ཡང་ན་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ཁྱད་པར་སྐྱེད་

བྱེད་དེ་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ཆུ་ལུད་དེ་མྱུ་གུའི་ལྷན་ཅིག་

བྱེད་རྐེན་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་སེ། ས་བོན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མྱུ་གུའི་རྐེན་བྱེད་པས་མྱུ་གུའི་

ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་ཅེས་བྱའོ། །ཉེར་ལེན་གིས་གཙོ་བོ་ངོ་བོ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་དང་། 

ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གིས་གཙོ་བོ་ཁྱད་པར་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། ནས་ཀི་མྱུ་

གུ་དང་འབྲས་ཀི་མྱུ་གུ་སོགས་མྱུ་གུ་གང་ཞིག་སྐྱེ་མིན་གཙོ་བོ་ཉེར་ལེན་གིས་བྱེད་

པ་དང་། མྱུ་གུ་དེ་ཆེ་ཆུང་དང་ཡག་ཉེས་རྣམས་གཙོ་བོ་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གིས་

བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་

གཉིས་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ལ་རང་གི་ཉེར་

ལེན་ས་བོན་དང་། ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་ཆུ་ལུད་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེ་དགོས་ལ། ས་བོན་རྐང་པས་མྱུ་གུ་སྐྱེད་མི་ནུས་ཤིང་། ས་བོན་མེད་

པར་ཆུ་ལུད་རྐང་པས་ཀང་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེད་པ་བཞིན་ནོ།།

 ༢ འབྲས་བུ་བཤད་པ་ནི། རང་རྒྱུས་བསྐྱེད་བྱ་འབྲས་བུའི་མཚན་ཉིད། 

དཔེར་ན། ས་བོན་གི་འབྲས་བུར་མྱུ་གུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འབྲས་བུ་ལ་དབྱེ་ན། 

དུས་ཀི་སོ་ནས་དངོས་འབྲས་དང་། བརྒྱུད་འབྲས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་དང་། རྒྱུན་

གི་སོ་ནས་ཉེར་འབྲས་དང་། ལྷན་ཅིག་བྱེད་འབྲས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལས། དང་

པོ་དངོས་འབྲས་བཤད་པ་ལ། དངོས་སུ་བསྐྱེད་བྱ་དངོས་འབྲས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དཔེར་ན། མེ་ལས་དུ་བ་སྐྱེ་བ་ན་བར་དུ་འབྲས་བུ་གཞན་གིས་མ་ཆོད་པར་དངོས་



29སབས་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག

སུ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ན་དུ་བ་དེ་མེའི་དངོས་འབྲས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

བརྒྱུད་ནས་བསྐྱེད་བྱ་བརྒྱུད་འབྲས་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བུད་ཤིང་ལས་དུ་

བ་སྐྱེ་བ་ན་བར་དུ་འབྲས་བུ་གཞན་མེ་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ན་དུ་

བ་དེ་བུད་ཤིང་གི་བརྒྱུད་འབྲས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་གི་རྫས་རྒྱུན་དུ་གཙོ་བོར་

བསྐྱེད་བྱ་དེ་ཉེར་འབྲས་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། རྫ་བུམ་དེ་རང་རྒྱུ་འཇིམ་པའི་

ཉེར་འབྲས་ཡིན་ཏེ། ཉེར་ལེན་འཇིམ་པའི་ངོ་བོ་འགྱུར་ནས་རྒྱུན་ཕྱི་མ་རྫ་བུམ་གི་ངོ་

བོར་སོང་བས་ཉེར་འབྲས་ཞེས་བརོད་དོ། །རང་གི་རྫས་རྒྱུན་མ་ཡིན་པར་གཙོ་བོར་

བསྐྱེད་བྱ་དེ་ལྷན་ཅིག་བྱེད་འབྲས་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། རྫ་བུམ་དེ་རང་རྒྱུ་རྫ་

མཁན་གི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་འབྲས་ཡིན་ཏེ། རྫ་མཁན་གི་ངོ་བོ་འགྱུར་ནས་རྫ་བུམ་གི་ངོ་

བོར་མ་སོང་བར་རང་འབྲས་རྫ་བུམ་འབྱུང་བས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་འབྲས་ཞེས་བརོད། འོ་

ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་ཅེ་ན། སྤིར་དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་འཇོག་

སེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་དེ་རང་གི་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་དང་། རང་གི་འབྲས་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་

སོགས་འདུས་བྱས་ཀུན་ལ་འདྲ། འོན་ཀང་གཞི་གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་དེ་གཉིས་འགལ་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། མེ་དེ་རང་འབྲས་དུ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་འབྲས་བུ་མིན་པ་དང་། དུ་བ་

དེ་རང་རྒྱུ་མེའི་འབྲས་བུ་ཡིན་གི་རྒྱུ་མིན་པ་ལྟ་བུའོ།།
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༩ བོའ་ིགཞལ་བྱ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་

གཞན་བཤད་པ།

ཀ མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་བཤད་པ།

 གཞལ་བྱའི་དབྱེ་བ་འཇོག་ཚུལ་ལ་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བར་མ་

ཟད་མཚན་མཚོན་གཞི་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་སོགས་ཡོད་པ་ལས་ཐོག་མར་མཚན་

མཚོན་གཞི་གསུམ་བཤད་པ་ལ། དེ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་གང་མཚོན་པར་བྱ་

བ་མཚོན་བྱ་དང་། གང་གིས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་མཚན་ཉིད། གང་དུ་མཚོན་པར་

བྱེད་པའི་གཞི་མཚན་གཞི་སེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་མཚན་གཞི། ཤེས་བྱ་མཚོན་

བྱ། བོའ་ིཡུལ་དུ་བྱར་རུང་བ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་བུམ་པ་བོའ་ིཡུལ་

དུ་བྱར་རུང་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བུམ་པ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པར་ཤེས་

ཐུབ་པ་སེ། མཚན་ཉིད་དེས་བུམ་པ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པར་བོ་དེའི་ངོར་མཚོན་པར་

བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ།།

 སྤིར་མཚན་ཉིད་ཅེས་པའི་སྒ་འཇུག་ས་ལ་མང་དུ་ཡོད་ཀང་། རིགས་མི་

མཐུན་སེལ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་སྐྱོན་གསུམ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ༡ མ་

ཁྱབ་པའི་སྐྱོན་དང་། ༢ ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐྱོན། ༣ མཚན་གཞི་ལ་མི་གནས་པའི་

སྐྱོན་བཅས་སོ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཤུག་པའི་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་དེ་

ལྗོན་ཤིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ན། དེ་ནི་ལྗོན་ཤིང་གི་གསལ་བའི་དབྱེ་བ་

མཐའ་དག་ལ་མ་ཁྱབ་པས་ཁྱབ་ཆུང་བ་སེ་མ་ཁྱབ་པའི་སྐྱོན་ཞུགས་ཤིང་། ཡང་

ས་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་ལྗོན་ཤིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ན། དེ་ནི་ལྗོན་ཤིང་ཙམ་དུ་
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མ་ཟད་སྐྱེ་དངོས་གཞན་ལའང་ཁྱབ་པས་ན། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐྱོན་

ཞུགས། ཡང་ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་ཆུ་སྐྱོར་གི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དེ་ལྗོན་ཤིང་གི་

མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ན། མཚན་ཉིད་དེ་ནི་ལྗོན་ཤིང་གི་མཚན་གཞི་ལང་སོང་ལྟ་

བུའི་སེང་དུ་མ་གྲུབ་པས། མཚན་གཞི་ལ་མི་གནས་པའི་སྐྱོན་ཞུགས་པས། དེ་

དག་རིམ་པ་བཞིན་ལྗོན་ཤིང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཐད་པ་ལྟ་བུའོ། །སྤིར་མཚན་

ཉིད་འཇོག་ཚུལ་ལ་བྱེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་འཇོག་ཚུལ་དང་། བྱེད་ལས་དང་ངོ་བོ་

གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་འཇོག་ཚུལ་སོགས་ཡོད་པ་ལས། བྱེད་ལས་ཀི་ཆ་ནས་དོན་

དེ་གོ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ནི། གདུང་འདེགས་ཀི་དོན་བྱེད་

ནུས་པ་ཀ་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། རང་འབྲས་སྐྱེད་བྱེད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་

པ་ལྟ་བུའོ། །བྱེད་ལས་དང་ངོ་བོ་གཉི་གའི་ཆ་ནས་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ནི། ཚ་

ཞིང་སེག་པ་མེའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཚ་བ་མེའི་ངོ་བོ་དང་སེག་པ་

མེའི་བྱེད་ལས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།

 བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་དེ་མཚོན་བྱའི་མཚན་ཉིད། ཆོས་

གསུམ་ནི། ༡ རང་ཉིད་མཚོན་བྱ་ཡིན་པ། ༢ རང་གི་མཚན་གཞིའི་སེང་དུ་གྲུབ་

པ། ༣ རང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་གང་གིའང་མཚོན་བྱ་མི་བྱེད་

པའོ། །དངོས་པོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དངོས་པོ་རང་ཉིད་མཚོན་བྱ་ཡིན་པ་དང་། རང་

གི་མཚན་གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་སེང་དུ་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་དོན་བྱེད་ནུས་པ་

ལས་གཞན་གི་མཚོན་བྱ་མི་བྱེད་པ་བཅས་ཆོས་གསུམ་ཚང་ངོ་། །རྫས་ཡོད་ཆོས་

གསུམ་ཚང་བ་དེ་མཚན་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད། ཆོས་གསུམ་ནི། ༡ རང་ཉིད་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པ། ༢ རང་གི་མཚན་གཞིའི་སེང་དུ་གྲུབ་པ། ༣ རང་གི་མཚོན་བྱ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ལས་གཞན་གང་གིའང་མཚན་ཉིད་མི་བྱེད་པའོ། །དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལྟ་བུ་
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ལ་མཚོན་ན། རང་ཉིད་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། མཚན་གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་སེང་དུ་

གྲུབ་པ། རང་གི་མཚོན་བྱ་དངོས་པོ་ལས་གཞན་པའི་མཚན་ཉིད་མི་བྱེད་པ་བཅས་

ཆོས་གསུམ་ཚང་ངོ་།།

 མཚན་མཚོན་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པ་སོ་བརྒྱད་ཚང་སེ། དཔེར་ན། དོན་བྱེད་

ནུས་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ལ་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས་དང་། མིན་ཁྱབ་མཉམ་

གཉིས། ཡོད་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས་དང་། མེད་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས་ཏེ། ཁྱབ་པ་སོ་

བརྒྱད་བརི་རུང་བ་ལྟ་བུ། སྤིར་མཚོན་བྱ་དེ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་དེ་

ཚད་མས་ངེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས། མཚན་མཚོན་གཉིས་ལ་ཚད་མས་

ངེས་པའི་རིམ་པ་ཡོད་དོ།། 

ཁ གཅིག་དང་ཐ་དད་བཤད་པ།

 སྤིར་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། སོ་སོ་བ་

མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད། སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ནི་རྟོག་

པ་ལ་འཆར་ཚུལ་སོ་སོར་མེད་པ་དང་། སྒས་བརོད་ཚུལ་སོ་སོར་མེད་པ་ལ་བྱེད། 

དཔེར་ན། ཀ་བ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་ཚིག་ཟིན་ལ་ཀ་བ་ལས་གཞན་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པ་མ་བརོད་པ་དང་། ཀ་བ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་ཀ་བ་ལས་གཞན་བུམ་པ་

ལ་སོགས་པ་མི་འཆར་བས་ཀ་བ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུ། རི་བོང་རྭ་ལྟ་བུ་སྒས་

བརོད་ཚུལ་དང་རྟོག་པ་ལ་འཆར་ཚུལ་སོ་སོར་མེད་ཀང་ཆོས་མ་ཡིན་པས་གཅིག་

མིན་ནོ། །སོ་སོ་བའི་ཆོས་དེ་ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད། སོ་སོ་བ་ཡིན་ཚུལ་ཡང་རྟོག་

པ་ལ་འཆར་ཚུལ་དང་སྒས་བརོད་ཚུལ་སོ་སོར་ཡོད་པ་ལ་བྱེད། དཔེར་ན། ས་དང་



33སབས་གཉིས་པ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག

ཆུ་གཉིས་དང་། བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་བྱས་པ་དང་མི་རྟག་

པ་གཉིས་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ཡང་། རྟོག་པའི་ངོར་དེ་གཉིས་ཀི་དོན་སྤི་སོ་སོར་

འཆར་ཞིང་། དངོས་མིང་ཐ་དད་ཀིས་སོ་སོར་གོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ན་སོ་སོ་

བའམ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཅེས་ཟེར། དེས་ན་སྤིར་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཅེས་པ་ནི། སྒ་དང་

རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇོག་དགོས་པས། ལྡོག་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་བྱ་དགོས་

སོ།།

 ཚད་མའི་གཞུང་ལས་གཞན་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་དང་། རྫས་

གཅིག་དང་ཐ་དད། དེ་བཞིན་དུ་ལྡོག་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཀང་འབྱུང་བས། ངོ་བོ་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད། 

དཔེར་ན། བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ། ཆོས་དེ་དང་ངོ་བོ་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཆོས་དེ་ཆོས་དེ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད། ངོ་བོ་གཅིག་པ། རང་བཞིན་

གཅིག་པ། བདག་ཉིད་གཅིག་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་གོ །ཀ་བ་དེ་ཉིད་ཤེས་བྱ་དང་

ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཀ་བ་རང་ཉིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཤེས་བྱའི་རང་

བཞིན་དུ་གྲུབ་པས་ཡིན་ནོ། །དོན་གཅིག་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་དགོས། ངོ་བོ་སོ་

སོ་བའི་ཆོས་དེ་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ལྟ་

བུ། ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་ན་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་ཀང་། ཐ་དད་ཡིན་ན་ངོ་བོ་ཐ་དད་ཡིན་

མི་དགོས་པ་ནི། དཔེར་ན། བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ལྟ་བུའོ།།

 ངོ་བོ་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པར་སྐྱེས་པའི་ཆོས་དེ་རྫས་གཅིག་པའི་མཚན་

ཉིད། འདུས་བྱས་སུ་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་དང་རྫས་གཅིག་གཉིས་དོན་གཅིག  

དཔེར་ན། ཀ་བ་དང་གསེར་གི་ཀ་བ་གཉིས་ལྟ་བུ། དེ་དག་རང་སང་བའི་མངོན་

སུམ་ལ་སོ་སོར་མི་སང་བའི་འདུས་བྱས་ཡིན་པས་ན་རྫས་གཅིག་ཡིན་ནོ། །འདུས་



34 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

མ་བྱས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་འཇོག་ཀང་རྫས་གཅིག་གཞག་ཏུ་མེད་པས་ངོ་བོ་

གཅིག་ཡིན་ན་རྫས་གཅིག་ཡིན་མི་དགོས་ཀང་། རྫས་གཅིག་ཡིན་ན་ངོ་བོ་གཅིག་

ཡིན་དགོས་སོ། །སྤིར་རྫས་གཅིག་དང་། གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་དང་། གྲུབ་བདེ་

དབྱེར་མེད་ཀི་རྫས་གཅིག་དང་། གྲུབ་བདེ་གཅིག་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་

དེ། རྫས་གཅིག་གི་དོན་སྔར་ལྟར་ཡིན་ལ། གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་གི་དོན་ནི། རྫས་

གཅིག་ཀང་ཡིན་ལ། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དུས་གཅིག་ཀང་ཡིན་པའོ། །དཔེར་

ན། ཀ་བ་དང་ཀ་བའི་ཚོགས་པའི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་རྫས་གཅིག་

ཡིན་ན་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། བུམ་པ་དང་དེ་རིང་གི་བུམ་པ་

གཉིས་རྫས་གཅིག་ཡིན་ཡང་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དུས་མི་མཉམ་པས་གྲུབ་

བདེ་རྫས་གཅིག་མིན་ནོ། །གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀི་རྫས་གཅིག་གི་དོན་ནི། སྐྱེ་

འགག་གནས་གསུམ་དུས་མཉམ་ཞིང་ཅིག་ཤོས་སང་བའི་མངོན་སུམ་ལ་ཅིག་

ཤོས་སང་དགོས་པའང་ཡིན་ལ་རྫས་གཅིག་ཀང་ཡིན་པའོ། །དཔེར་ན། ཀ་བ་དང་

ཀ་བའི་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཀ་བ་སང་བའི་རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལ་ཀ་བའི་མི་རྟག་

པ་སང་དགོས་ལ། ཀ་བའི་མི་རྟག་པ་སང་བའི་རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལའང་ཀ་བ་སང་

དགོས་ཤིང་། དེ་གཉིས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དུས་མཉམ་དང་རྫས་གཅིག་ཀང་

ཡིན་པས་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀི་རྫས་གཅིག་ཡིན་ནོ།།

 གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་ཡིན་ལ་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀི་རྫས་གཅིག་མིན་

པ་ནི། དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་ཚོགས་པའི་རླུང་རྡུལ་གཉིས་ལྟ་བུ་སེ། དེ་

གཉིས་རྫས་སོ་སོར་མེད་ཀང་བུམ་པ་སང་བའི་མངོན་སུམ་ལ་བུམ་པའི་ཚོགས་

པའི་རླུང་རྡུལ་སང་མི་དགོས་པས་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀི་རྫས་གཅིག་མིན་

ནོ། །གྲུབ་བདེ་གཅིག་པ་ཞེས་པ་ནི། སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དུས་མཉམ་པ་ལ་
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བྱེད། གྲུབ་བདེ་གཅིག་ཡིན་ལ་གྲུབ་བདེ་རྫས་གཅིག་མིན་པ་ནི། དཔེར་ན། བུམ་

པའི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལྟ་བུ་སེ། དེ་དག་སྐྱེ་འགག་གནས་

གསུམ་དུས་མཉམ་ཡིན་པས་གྲུབ་བདེ་གཅིག་པ་ཡིན་ཡང་རྫས་སོ་སོ་བ་ཡིན་

པས་རྫས་གཅིག་མིན་ནོ། །ངོ་བོ་སོ་སོ་བར་སྐྱེས་པའི་འདུས་བྱས་དེ་རྫས་ཐ་དད་

ཀི་མཚན་ཉིད། འདུས་བྱས་སུ་གྱུར་པའི་ངོ་བོ་ཐ་དད་དང་རྫས་ཐ་དད་གཉིས་དོན་

གཅིག དཔེར་ན། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ། དེ་གཉིས་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་

སང་བའི་ཚེ་ངོ་བོ་སོ་སོར་སང་བའི་འདུས་བྱས་ཡིན་པས་རྫས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་གོ།

ག སྤི་དང་བྱེ་བྲག་བཤད་པ།

 རང་གི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་དེ་སྤིའི་མཚན་ཉིད། རང་

གི་གསལ་བ་ཞེས་པ་རང་གི་བྱེ་བྲག་ལ་གོ་དགོས། དཔེར་ན། ཀ་བ་ལྟ་བུ་རང་གི་

གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ནི། ཙནྡན་གི་ཀ་བ། ཤུག་པའི་ཀ་བ། རྡོའ་ིཀ་

བ་རྣམས་ཀ་བའི་གསལ་བའམ་བྱེ་བྲག་ཡིན་ལ། ཀ་བས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་

པ་ཡིན་པས་ན་ཀ་བ་དེ་ཉིད་རང་གི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་ཞེས་བྱའོ། །སྤི་ལ་

སྒས་བརོད་རིགས་ཀི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། རིགས་སྤི། ཚོགས་སྤི། དོན་སྤི་དང་གསུམ། 

རང་གི་རིགས་ཅན་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་དེ་རིགས་སྤིའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་

ན། ཀ་བ་ལྟ་བུ། རང་གི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། རང་གི་རིགས་ཅན་ལ་

རེས་སུ་འགྲོ་བ་གཉིས་དོན་འདྲ་བས་རིགས་སྤི་དང་སྤི་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་

ནོ། །རང་གི་ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུས་པའི་གཟུགས་རགས་པ་དེ་ཚོགས་སྤིའི་མཚན་

ཉིད། ཚོགས་སྤི་དང་གཟུགས་རགས་པ་གཉིས་དོན་གཅིག དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་
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བུ། དོན་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞི་ཤིང་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཤིང་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་

ལ་ཤིང་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཤིང་ལྟ་བུར་སང་བའི་སང་ཆ་དེ་ཤིང་གི་དོན་སྤིའི་མཚན་

ཉིད། དེ་ཡང་ཤིང་གི་དོན་གི་རྣམ་པ་སྤི་ཙམ་རྟོག་ངོར་ཤར་བའི་ཆ་ཡིན་པས་ན་

དོན་སྤི་ཞེས་བྱ། དཔེར་ན། གནས་གཞན་ན་འདུག་བཞིན་དུ་རང་གི་སོད་གནས་ཀི་

བཀོད་པ་ཡིད་ལ་ཤར་བའི་ཆ་ལྟ་བུ།

 ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རང་གི་རིགས་ཡོད་པའི་ཆོས་དེ་བྱེ་བྲག་གི་མཚན་

ཉིད། དཔེར་ན། ཆུ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་ཆུ་ལ་དངོས་པོས་ཁྱབ་པས་ན་དངོས་པོ་ཁྱབ་

བྱེད་དང་། ཆུ་ཁྱབ་བྱ་ཡིན་པ་དང་། དངོས་པོ་དེ་ཆུ་རང་གི་རིགས་དང་ཆུ་རང་ཉིད་

དངོས་པོའ་ིརིགས་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཆོས་དེའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགྲོ་བ་ལ་ཁྱད་ཆོས་

གསུམ་ཚང་དགོས་ཏེ། ཤེས་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཀ་བ་ལྟ་བུ་ལ་སྦྱར་ན། ཀ་བ་ཤེས་བྱ་

ཡིན། ཀ་བ་ཤེས་བྱ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ། ཀ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་ཤེས་བྱ་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་ན་ཀ་བ་ཤེས་བྱའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་ནོ། །སྤི་ཡིན་

ལ་བྱེ་བྲག་མ་ཡིན་པ་ནི། ཤེས་བྱ་ལྟ་བུ། བྱེ་བྲག་ཡིན་ལ་སྤི་མ་ཡིན་པ་ནི། ཀ་

བུམ་གཉིས་ལྟ་བུ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་བུམ་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པ་རི་བོང་རྭ་ལྟ་བུ། བུམ་པ་དེ་ཉིད་གསེར་བུམ་གི་སྤི་དང་། དངོས་པོའ་ིབྱེ་བྲག་

ཡིན་པས་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ།།
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ང  འགལ་བ་དང་འབྲེལ་པའི་རྣམ་གཞག
 སྤིར་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་ནི་དུས་མི་མཉམ་པའི་ལྟོས་ཚུལ་དང་། ཆ་

དང་ཆ་ཅན་དང་། ཚོགས་པ་དང་དེའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་སོགས་ཕན་

ཚུན་ལྟོས་པ་ནི་དུས་མཉམ་པའི་ལྟོས་པ་སེ། ལྟོས་ཚུལ་གི་རིགས་གཉིས་ཡོད་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དེ་ལ་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་

ཞེས་པའི་ཐ་སད་མཛད། འབྲེལ་པ་དེ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་

པ་དང་། བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དང་པོ་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་ཕྱི་

བའི་འབྲེལ་པ་དང་། ཕྱི་མ་དུས་མཉམ་པའི་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་འབྲེལ་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་

མ་དེ་ལའང་དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་ཚོགས་པ་དང་ཆ་

ཤས་བར་གི་འབྲེལ་པ་དང་། ཤུག་པ་དང་ཤིང་ལྟ་བུའི་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱེད་བར་གི་

འབྲེལ་པ་དང་། བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུའི་ཁྱབ་མཉམ་དོན་གཅིག་པའི་འབྲེལ་

པ་ལྟ་བུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་ནི་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབྲེལ་པ་ཡིན་ནོ། །དུ་བའི་

རྟགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལའི་སེང་དུ་མེ་ཡོད་པར་དཔོག་ནུས་པ་ནི། གཙོ་བོ་མེ་དུ་

གཉིས་ལ་དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པས། འབྲེལ་པའི་ཚུལ་

འདི་ནི་གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

ལ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།།

 འབྲེལ་པ་བཤད་པ་ནི། ཁྱོད་ཆོས་དེ་དང་ཐ་དད་གང་ཞིག ཆོས་དེ་ལྡོག་

པའི་སོབས་ཀིས་ཁྱོད་ལྡོག་དགོས་པ་དེ་འབྲེལ་པའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། བདག་

ཉིད་གཅིག་པའི་འབྲེལ་པ་དང་། དེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་གཉིས། ཁྱོད་ཆོས་དེ་དང་



38 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་སོ་ནས་ཐ་དད། ཆོས་དེ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པ་དེ་ཆོས་

དེ་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ཤུག་པ་དང་ཤིང་གཉིས་ལྟ་

བུའོ། །སྤི་དང་བྱེ་བྲག་དང་། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་

པ་ཅན། ཆ་དང་ཆ་ཅན་རྣམས་ལ་ནི་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །ཁྱོད་ཆོས་དེ་དང་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པའི་སོ་ནས་འབྲེལ་པ་གང་ཞིག ཆོས་དེ་མེད་

ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པ་དེ་ཆོས་དེ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་

དང་ས་བོན་གཉིས་ལྟ་བུ། ཆོས་གང་དང་གང་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བྱུང་འབྲེལ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ལ་ནང་ཕན་ཚུན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་

ཡོད་པའི་རིགས་ཤིག་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་བར་གྱུར་པའི་

རིགས་ཤིག་ཀང་ཡོད་པ་དཔེར་ན། ཚ་གྲང་གཉིས་དང་། བཟོད་པ་དང་ཞེ་སང་ལྟ་བུ་

སོགས་སོ།།

 འགལ་བ་བཤད་པ་ནི། ཐ་དད་ཅིང་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆོས་དེ་འགལ་

བའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་། ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་

གཉིས། ནུས་པ་མཚུངས་པའི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་གནོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་

མི་རུང་བའི་དངོས་པོ་དེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ཚ་

གྲང་གཉིས་ལྟ་བུའོ། །སང་མུན་གཉིས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཡིན་ཚུལ་དང་། ཚ་

གྲང་གཉིས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཡིན་ཚུལ་མི་འདྲ་སེ། སང་མུན་གཉིས་ནི། སང་

བ་སྐྱེས་པ་དང་མུན་པ་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པའི་སོ་ནས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་

གྱུར་པ་སེ། གཞི་དེར་སང་བ་སྐྱེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དང་། རང་གི་བསལ་བྱའི་

མུན་པ་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དུས་མཉམ། གཞི་དེར་སང་བ་སྐྱེས་ཟིན་

པ་དང་རང་གི་བསལ་བྱའི་མུན་པའི་རྒྱུན་འགགས་ཟིན་པ་དུས་མཉམ་པའི་སོ་ནས། 
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དེ་གཉིས་རྒྱུན་ནུས་པ་མཚུངས་པ་ཅན་དུ་གཞི་གཅིག་ལ་གནོད་མེད་དུ་འགྲོགས་

སུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཚ་གྲང་གཉིས་ནི། ཚ་རེག་གིས་གྲང་རེག་ལ་གནོད་པའི་

གནོད་བྱ་ལྡོག་དུས་ནི་མྱུར་ན་སད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྡོག་སེ། སད་ཅིག་དང་པོ་ལ་

ཚ་གྲང་གཉིས་ཕྲད། སད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གྲང་རེག་ནུས་མེད་དུ་བྱས། སད་ཅིག་

གསུམ་པ་ལ་གྲང་རེག་གི་རྒྱུན་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ།།

 ཡང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་དབྱེ་ན། གཟུགས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷན་

ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་། ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཚ་གྲང་གཉིས་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། ཞེ་སང་དང་བྱམས་པ་གཉིས་ལྟ་

བུའོ། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་མི་སིད་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། 

དཔེར་ན། ས་བོན་དང་དེའི་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་གནས་མི་སིད་ཀང་། དེ་གཉིས་ཕན་གདགས་བྱ་འདོགས་བྱེད་ཡིན་གི་གནོད་

བྱ་གནོད་བྱེད་མིན་པས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་མིན་ནོ། །བོའ་ིཡུལ་དུ་ཆོས་དེ་

ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲུབ་ན་ཅིག་ཤོས་དེ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་དགོས་པ་དེ་ཕན་

ཚུན་སངས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། རྟག་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ལྟ་བུ། 

དེ་ཡང་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་རྟག་པ་ཡིན་པར་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པའམ་ཡོངས་སུ་རྟོགས་པའི་བོ་དེས། ནམ་མཁའ་མི་རྟག་པ་ཡིན་

པ་རྣམ་པར་བཅད་པའམ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་ནུས་ལ། དེ་མི་རྟག་པ་ཡིན་

པ་རྣམ་པར་བཅད་པའམ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་རྟོགས་པའི་བོ་དེས་རྟག་པ་ཡིན་པ་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པའམ་རྟོགས་ནུས་པ་ཡིན་པས་ན། རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་

སོ་ནས་འགལ་བ་ཞེས་བྱའོ།།

 ཡང་འགལ་བ་ལ་དངོས་འགལ་དང་བརྒྱུད་འགལ་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་
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ནི། རྟག་མི་རྟག་གཉིས་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། རྟག་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ལྟ་བུ། 

རྟག་དངོས་གཉིས་དངོས་འགལ་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་

མེད་པས། དོན་སེང་ནས་གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་སུམ་མེད་ཀང་། གཞི་འགའ་

ཞིག་གི་སེང་དུ་གཅིག་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་པ་ན། ཅིག་ཤོས་ཡོངས་གཅོད་ལ་

གྲུབ་པའི་སོ་ནས་བོ་ངོར་ཕུང་སུམ་གི་དོགས་པ་ཟློག་ནུས་པ་དེ་མ་ཡིན་པས། 

རྟག་པ་དང་དངོས་པོ་གཉིས་ལ་དངོས་འགལ་གི་དོན་མ་ཚང་ངོ་། །དེས་ན་དེ་ལྟ་

བུ་ལ་བརྒྱུད་འགལ་ཞེས་བྱའོ།།

ཅ དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག

 ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་དང་བོའ་ིའཇུག་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་

པ་ལ། གཞན་སེལ་དང་སེལ་བས་འཇུག་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་དགོས་

པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རིགས་པས་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཚེ། རིགས་པས་འགོག་

པའི་དགག་མཚམས་ཤེས་དགོས་པ་སོགས་གནད་མང་པོ་ཞིག་དང་འབྲེལ་ཆེ་

བས། དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་ཤེས་པ་གལ་ཆེའོ། །དེ་ཡང་སྤིར་ཆོས་

གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་རང་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཞིག་བཞག་ཕྱིན་ཆད། དེ་ལ་རང་མ་

ཡིན་ལས་ལྡོག་པའི་ངོ་བོ་རེ་འཇོག་དགོས་ཤིང་། དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའི་ཆོས་བྱེ་བྲག་པ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ནི་རང་གི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་སུ་བྱ་

དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་ཆ་དཔེར་ན་བུམ་

པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུ་ནི། རང་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་བཀག་པའི་ཆ་ནས་

འཇོག་པས་དགག་པའི་ཆོས་སུ་བྱ་དགོས། དེ་ཡང་དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་
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མ་གོ་ཞེས་པ་ལྟར། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། བུམ་པ་ལ་

གོ་དགོས་ཀང་། མ་ཡིན་པ་དེས་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཆ་ནས་དགག་

པར་འཇོག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དགག་བྱ་བུམ་པ་བཅད་ཙམ་གི་

ཆ་ནས་འཇོག་དགོས་ལ། བུམ་པ་ལྟ་བུ་དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཅད་པ་ལ་ལྟོས་མི་

དགོས་པར་འཇོག་ནུས་པས། བུམ་པ་མེད་པ་དགག་པ་དང་། བུམ་པ་སྒྲུབ་པར་

འཇོག་པའི་གནད་ཀང་དེ་ཡིན་ནོ།།

 རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བོས་རང་གི་དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་

རྟོགས་དགོས་པའི་ཆོས་དེ་དགག་པའི་མཚན་ཉིད། དགག་པ། སེལ་བ། གཞན་

སེལ་རྣམས་དོན་གཅིག དཔེར་ན། བུམ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་བོས་དགག་བྱ་

དངོས་སུ་བཅད་ནས་རྟོགས་ཚུལ་ཡང་། བོ་ལ་རྣམ་པ་འཆར་བ་ན་དགག་བྱ་བཅད་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་ལ་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་བུམ་མེད་ཅེས་བརོད་པ་ན། 

དགག་བྱ་བུམ་པ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་ནས་དེ་མེད་ཙམ་མམ། དེ་ཁེགས་པའི་སོ་ནས་

ངེས་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་བོས་རང་གི་དགག་བྱ་དངོས་

སུ་བཅད་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་

ན། ཀ་བ་ལྟ་བུ།

 དགག་པ་ལ་དབྱེ་ན། མེད་དགག་དང་། མ་ཡིན་དགག་གཉིས། དགག་བྱ་

དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་གང་ཞིག དགག་བྱ་བཀག་ཤུལ་

དུ་ཆོས་གཞན་བོ་ངོར་མི་འཕེན་པ་དེ་མེད་དགག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། གནས་

འདིར་གླང་ཆེན་མེད་པ་ལྟ་བུ། དེ་ནི་གནས་འདིར་གླང་ཆེན་ཡོད་མེད་དྲིས་པ་ན། གླང་

ཆེན་མེད་ཅེས་བརོད་པས་གནས་དེར། གླང་ཆེན་ཡོད་པ་བཀག་ཙམ་ལས། གླང་

ཆེན་ལས་གཞན་སག་སོགས་ཡོད་མེད་གང་ཡང་བོ་ངོར་མི་འཕེན་པས་མེད་དགག་
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ཏུ་འཇོག་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་ཡང་རང་གི་དངོས་མིང་ལ་དགག་ཚིག་སྦྱར་

མེད་ཀང་། བོ་ངོར་འཆར་བའི་ཚེ་དགག་བྱ་ཐོགས་རེག་བཀག་པ་ཙམ་ལས་གཞན་

མི་འཆར་བས་མེད་དགག་ཏུ་འཇོག་གོ །མེད་དགག་ལ་དབྱེ་ན། ༡ རང་གི་དགག་

བྱ་ཤེས་བྱ་ལ་སིད་པའི་མེད་དགག་དང་། ༢ རང་གི་དགག་བྱ་ཤེས་བྱ་ལ་མི་སིད་

པའི་མེད་དགག་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཀ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེའི་དགག་བྱ་ཀ་བ་ཡོད་

པ་སྤིར་ཤེས་བྱ་ལ་ཡོད་པས་སོ། །གཉིས་པ་དགག་བྱ་ཤེས་བྱ་ལ་མི་སིད་པའི་མེད་

དགག་ནི། རི་བོང་རྭ་མེད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེའི་དགག་བྱ་རི་བོང་རྭ་ཡོད་པ་ཤེས་བྱ་ལ་

མི་སིད་པས་སོ། །དགག་བྱ་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་གང་

ཞིག དགག་བྱ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་འཕེན་པ་དེ་མ་ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད། 

དཔེར་ན། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུ། དེ་ནི་རང་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་

བོས་དགག་བྱ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་དངོས་སུ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་བུམ་པ་འཕེན་པའམ་

རྟོགས་པས་ན་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་འཇོག་གོ།

 མ་ཡིན་དགག་ལ་ཆོས་གཞན་འཕེན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ༡ ཆོས་

གཞན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་དང༌། ༢ ཤུགས་ལ་འཕེན་པ། ༣ དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་

ལ་འཕེན་པ། ༤ སབས་སོབས་ཀིས་འཕེན་པ་དང་བཞི་ཡོད། དཔེར་ན། ༡ རི་མེད་

པའི་ཐང་ཞེས་པས་ཆོས་གཞན་དངོས་སུ་འཕེན་ཏེ། རང་གི་དགག་བྱ་རི་ཡོད་པ་ཚིག་

ཟིན་ལ་བཀག་ནས་ཐང་དངོས་སུ་སོན་པ་དང་། ༢ ལྷས་སྦྱིན་ཚོན་པོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་

ཟ་ཞེས་པས་ཆོས་གཞན་ཤུགས་ལ་འཕེན་ཏེ། རང་གི་དགག་བྱ་ཉིན་པར་ཟས་ཟ་བ་

ཚིག་ཟིན་ལ་བཀག་ནས་ཚོན་པོ་ཞེས་པས་ཟས་ཟ་བར་ཤེས་ལ། ཟས་ཟ་དུས་ལ་ཉིན་

མཚན་གཉིས་སུ་ངེས་པས། ཉིན་པར་མི་ཟ་ཞེས་པས་མཚན་མོར་ཟ་བ་ཤུགས་ལ་

སོན་པ་དང་། ༣ ལྷས་སྦྱིན་ཚོན་པོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་རིད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་ཅེས་
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པས་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀར་འཕེན་ཏེ། ཉིན་པར་ཟ་བ་བཀག་ནས་མཚན་མོ་ཟ་བ་

ཤུགས་ལ་སོན་ཅིང་། རིད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་སོན་པ་དང་། ༤ མི་ཞིག་

རྒྱལ་རིགས་དང་བྲམ་ཟེའི་རིགས་གང་རུང་དུ་ངེས་པ་ལ་དེ་བྲམ་ཟེའི་རིགས་མིན་

ཞེས་བརོད་པས་སབས་སོབས་ཀིས་འཕེན་ཏེ། དེ་ལྟར་བརོད་པས་སབས་སོབས་

ཀིས་རྒྱལ་རིགས་ཡིན་པར་གོ་བ་ལྟ་བུའོ།།

ཆ གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ།

 གཞལ་བྱའི་གནས་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན། མངོན་སུམ་གིས་ངེས་ནུས་

པའི་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་དང་། མངོན་སུམ་གིས་ངེས་མི་ནུས་ཤིང་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་དགོས་པའི་ལོག་གྱུར་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ཕྱི་མ་ལའང་དངོས་

སོབས་ཀི་རིགས་པས་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་དང་། ལུང་ཚད་མ་

ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་དགོས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གཉིས་ཡོད་པས་གཞལ་བྱའི་

གནས་ལ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་སོ།།

 རྟགས་ཡང་དག་ལ་མ་བརྟེན་པར་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་ནུས་པའི་ཆོས་

དེ་མངོན་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་ཀ་བ་ལྟ་བུ། དངོས་སོབས་ཀི་

རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ་ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་

ན། གཟུགས་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་ཁྱད་གཞི་གཟུགས་ནི་མངོན་སུམ་གིས་

གྲུབ་ཀང་། དེ་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ནི། རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་

པའི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པ་དང་། རང་ཉིད་འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་

ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པ་སོགས་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔོག་དགོས་ཀི། ཁྱད་
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གཞི་གཟུགས་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་དེས་འགྲུབ་མི་ནུས་སོ། །མངོན་སུམ་དང་

དངོས་སོབས་ཀི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་མི་ནུས་ཤིང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་དེ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་མཚན་

ཉིད། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་ཅེས་པ་ནི། ལུང་ངམ་ངག་དེས་མཐོང་བ་མངོན་

གྱུར་བསན་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་

བསན་པ་ལ་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་། མ་མཐོང་བའི་

དོན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་བསན་པ་ལ་རང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་སོགས་ཀིས་གནོད་

པ་མེད་པ་ལ་བྱ། དེ་ལ་གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་པ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ། འཇིག་

རྟེན་ཡོངས་གྲགས་ཀི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། འདས་པའི་བྱུང་བ་མང་པོ་ལོ་རྒྱུས་

ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་དགོས་པ་དང་། རང་གི་སྐྱེས་ཚེས་གང་ཡིན་ཕ་མ་ལྟ་བུ་ཆ་

འཇོག་ཐུབ་པའི་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གི་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པ་ལྟར། 

གནས་སབས་དམིགས་བསལ་འགའ་ཞིག་ལ་ལུང་ཚད་མར་བཟུང་སེ་སྒྲུབ་དགོས་

པའང་ཡོད་དོ། །ལུང་ཚད་མར་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཡང་། ལུང་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་

པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལུང་རང་ཉིད་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པའི་དོན་མིན་གི། གོང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལུང་གི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་དང་རིགས་པས་མི་གནོད་པ་དང་། 

ལུང་ཚིག་ལ་ནང་འགལ་མེད་པ་དང་། གསུང་བ་པོར་དགོས་དམིགས་གཞན་མེད་

པ་སོགས་ཆ་རྐེན་མང་པོ་ཞིག་ཚང་དགོས་པའི་གནད་འདི་ཤེས་དགོས་པ་གལ་

ཆེའོ།། །།
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སབས་གསུམ་པ། གཟུགས་ཅན་རོམ་བྱེད་ཀི་

རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ིརྣམ་གཞག

༡ གཟུགས་ཀི་ཆུང་མཐའ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་དེ་བསགས་

པ་ལས་རགས་པ་འགྲུབ་ཚུལ།
 སྤིར་གཟུགས་ཕྲ་རགས་ནི་བོངས་ཚོད་ཆེ་ཆུང་གི་སོ་ནས་འཇོག་གི མི་

རྟག་པ་ཕྲ་རགས་ལྟར་རྟོགས་དཀའ་སའི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་མིན་ལ། རགས་པའི་

གཟུགས་རྣམས་ཕྲ་མོ་བསགས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ཐུན་མོང་གིས་འདོད་ལ། མུ་སེགས་བྱེ་བྲག་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་

པའི་ལུགས་ལ། འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་སོང་པའི་ཚེ་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་མི་

འཇིག་པར་གནས་ལ། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མ་ཆགས་པའི་ཚེ། ནམ་མཁར་

འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྟག་ཅིང་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཕྱོགས་སོ་སོར་གནས་པ་ལས། 

དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་འགྲོ་བ་རྣམས་འབྱིན་པར་འདོད་པའི་དབང་གིས་སོད་བཅུད་

རྣམས་རིམ་གིས་འབྱུང་བས། ར་བའི་རྒྱུ་མཐར་ཐུག་ནི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་རྟག་པ་

ཞིག་ལ་འདོད།

 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས་ནི། བུམ་

པ་ལྟ་བུའི་བསགས་པའི་གཟུགས་ཤིག་འགྲུབ་པའི་ཚེ། ངེས་པར་ས་ཆུ་མེ་རླུང་དང་

གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་དགོས་པས། དེ་གང་

རུང་ཞིག་མ་ཚང་བར་སྐྱེ་བ་མེད་པར་བཤད་ལ། ཆ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་

རིམ་གིས་ཆ་སོ་སོར་ཕྱེ་ན་མཐར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ཐུག་པ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དུ་མ་
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འདུས་པ་ལས་གཟུགས་ཅན་རགས་པའི་བར་རིམ་གིས་གྲུབ་པར་འཇོག་གོ།

 རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་ནས་གཟུགས་ཅན་རྣམས་

གྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་། དཔེར་ན། ཆུ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཤིང་ལ་སོགས་པ་ཆུའི་ཁར་

ཡར་འདེགས་པས་སའི་རྡུལ་དང་། རི་ཤིང་སོགས་རྒྱས་པས་མེའི་རྡུལ་དང་། ཆུ་

གཡོ་བར་བྱེད་པས་རླུང་གི་རྡུལ། རང་ཉིད་ཆུ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཆུའི་རྡུལ་རྣམས་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། མིག་ཤེས་ཀིས་ཆུའི་མདོག་དང་། ས་ཤེས་ཀིས་ཆུའི་

དྲི། ལེ་ཤེས་ཀིས་ཆུའི་རོ། ལུས་ཤེས་ཀིས་ཆུའི་རེག་བྱ་རྣམས་མོང་བ་ཡོད་པས་

རིམ་བཞིན་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱའི་རྡུལ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བ་སོགས་

གཟུགས་ཅན་གཞན་ལའང་འདྲའོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་རྡུལ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཕྲ་

ཤོས་དང་། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱོགས་ཆ་དང་ཆ་ཤས་འབྱེད་རྒྱུ་མེད་

པ་དང་། དབུས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ལའང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཞན་གིས་མཐའ་བསོར་

བ་དང་། དེ་དག་ཕན་ཚུན་རེག་ན་ནི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རེག་ན་ཕན་ཚུན་

འདྲེས་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱོགས་རེས་རེག་ན་ཆ་བཅས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ཕན་

ཚུན་མ་རེག་པར་འདོད་དོ།།

 སྤིར་རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཉིས་ལས། དང་

པོ་ནི། གཟུགས་ཀི་ཆུང་མཐའ་དང་། གཉིས་པ་ནི། འདུས་པའི་ཆུང་མཐར་འཇོག་

ལ། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་དང་། བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་བཅས་ཡིན། ཐོགས་

བཅས་ཀི་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གནས་ཤིང་། གཟུགས་ཅན་

གཞན་གིས་གཞོམ་མི་ནུས་པར་མ་ཟད། བོས་ཀང་ཆ་ཤས་སོ་སོར་འབྱེད་མི་

ནུས་ཤིང་གཟུགས་ཀི་ཆུང་མཐར་གྱུར་པའི་ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་དེ། རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

ཀི་ངོ་བོ་དང་། བོས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་འབྱེད་ནུས་ཀང་གཟུགས་ཅན་གཞན་གིས་
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གཞོམ་མི་ནུས་ལ། དེ་ལས་ཆ་ཕྲ་བའི་བསགས་པའི་གཟུགས་གཞན་མེད་པའི་

རྡུལ་དེ་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན། རྫས་རྡུལ་ཆ་མེད་བརྒྱད་རེ་རེ་བ་ནི་

རྫས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། དེ་བརྒྱད་འདུས་པའི་ཆུང་མཐའི་རྡུལ་ནི་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་ཡིན་ནོ།།

 མངོན་པ་གོང་མའི་གཞུང་དུ་རྡུལ་ཕྲ་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་

གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་པ་ཇི་ཙམ་བཤིག་ཀང་ཐུག་པ་མེད་ཅིང་

རགས་པའི་གཟུགས་ལ་བོས་ཇི་ཙམ་དབྱེ་བར་ནུས་ཀི་བར་དུ་ཆ་ཤས་སུ་རྣམ་

པར་ཕྱེ་བའི་ཆུང་མཐའ་ཡིད་ངོར་སང་བའི་ཆ་བཅས་ཀི་གཟུགས་ཤིག་ལ་འདོད། 

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་དབྱིབས་ཡོད་མེད་ནི། བུམ་པ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་པའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་། ཐམས་ཅད་ཀི་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ཡིན་

པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་གསུངས།

 སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ནི། གཟུགས་ཅན་རྣམས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་

བཞི་དང་། གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བཞིའི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་པ་ལས་གྲུབ་

པར་མ་ཟད། རོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀང་ཡན་གར་བར་མི་གནས་པར་

རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་དང་རྫས་ཡོད་དུ་བཞེད་ལ། བསགས་པ་དང་འདུས་པ་

གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བཞེད་དེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྫས་རིགས་མཐུན་པ་དུ་

མ་གཞི་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་ཚོགས་པ་ལ་བསགས་པ་དང་། རྫས་རིགས་མི་

མཐུན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྟེན་གཞི་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ལ་

འདུས་པར་འཇོག་སེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་བུ་རང་གི་རོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་རྫས་

རིགས་མཐུན་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དུ་མ་འདབ་འབྱར་བའི་ཚུལ་གིས་ཚོགས་པས་ན་

བསགས་པ་དང་། གླང་པོ་ཆེ་དང་རྟ་དང་ཤིང་རྟ་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པའི་དམག་
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དང་། ཤིང་སྐྱེར་པ་དང་སེང་ལྡེང་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པའི་ནགས་ཚལ་ལྟ་བུ་

རྟེན་གཞི་ཐ་དད་པའི་ཤིང་རིགས་དུ་མ་ཚོགས་པས་འདུས་པར་འཇོག་གོ།

 སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་དང་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་སོགས་ཀི་

གཞུང་དུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་རང་གི་གོ་སར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཞན་འབྱུང་བ་ལ་

གེགས་བྱེད་པས་ཐོགས་བཅས་དང་། ཐོགས་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་

ཆད། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་རགས་པ་རྣམས་དང་འདྲ་བར་རྟག་པར་

ནམ་ཡང་ཁས་ལེན་མི་རུང་བ་དང་། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་བཏགས་

ཡོད་དང་། རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་འདུས་ཡིན་དགོས་པར་གསུངས།

༢ ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱད་པ།
 མུ་སེགས་བྱེ་བྲག་པ་སོགས་ཀིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ནི་ཕྱོགས་ཀི་ཆ་མེད་དང་།  

མི་འཇིག་པའི་རྟག་པ་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གི་རྫས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། 

དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ཡིན་པ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་ཀིས་རགས་པ་རོམ་པའི་ཚེ་ཕན་

ཚུན་མ་རེག་པ་སོགས་སུ་འདོད། རང་སེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ནི། རོམ་གཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་དེ་དག་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པའི་ཕྱིར་ཕན་ཚུན་རེག་པ་ནི་མེད་ཀི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་

མེད་པ་གཅིག་ལ་དུ་མས་བསོར་བ་ན་ཕན་ཚུན་བར་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་

རེག་ན་ནི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་རེག་ན་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱོགས་རེ་

རེས་རེག་ན་ཆ་བཅས་སུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་འཇུག་པ་དང་། ཡང་གལ་ཏེ་བསགས་པའི་

གཟུགས་འདི་དག་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མ་རེག་ན་ཞིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། དེའི་ལན་དུ། རླུང་གིས་བཟུང་བ་དང་། རྫས་ཀི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་ཕན་ཚུན་

འབྲེལ་བས་མི་འཐོར་བར་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྐྱོན་སོང་བྱེད།
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 མདོ་སེ་པའི་སོབ་དཔོན་བཙུན་པས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རེག་

ན་ཆ་བཅས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། བར་ཡོད་ན་ཉིན་མོ་སང་བ་དང་མཚན་མོ་མུན་པའི་

རྡུལ་བར་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བས། བར་མེད་ཀང་མ་རེག་པར་འདོད། རྡུལ་ཕྲ་

རབ་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པ་མེད་ན། ཚ་རེག་གིས་གྲང་རེག་ལ་གནོད་པར་མི་འགྱུར་རོ་

སམ་ན། ཚ་རེག་གི་རྡུལ་རྣམས་ཉེ་བར་གནས་པ་ན་གྲང་རེག་གི་རྡུལ་གི་འགྲོས་

འགགས་པ་ལ་གྲང་རེག་ལ་གནོད་པའི་ཐ་སད་བྱས་པ་ཙམ་ལས། དེ་དག་གི་

ཚོགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཕྲད་པར་མི་འདོད་དོ།།

 དེ་ལ་རྡུལ་ཆ་མེད་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་བསམ་ཚུལ་ནི། རགས་པའི་

གཟུགས་ས་རྡོ་ལྟ་བུ་དུམ་བུ་དུམ་བུར་གསིལ་ཏེ་ཆར་ཕྱེ་བས་དེ་ལས་ཆུང་བ་མེད་

པའི་མཐར་ཐུག་གི་རྡུལ་ཞིག་ལ་ཐུག་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་རྡུལ་དེ་ཉིད་ཆ་བཅས་

ཡིན་ན་ད་དུང་ཆ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡོད་དགོས། དེ་ལྟར་ན་ཆུང་བའི་མཐར་ཐུག་མིན་པར་

འགྱུར་བའི་སྐྱོན་འབྱུང་བས། ཆ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པའམ་ཡང་ན་ཆ་ཐུག་མེད་དུ་

ཁས་ལེན་པ་གང་རུང་ལས་འོས་མེད་ལ། གལ་ཏེ་ཆ་ཐུག་མེད་དུ་ཁས་བངས་ན་

ཆུ་ཐིགས་ཕྲ་མོ་གཅིག་ཀང་ཆ་ཕྱེ་ནས་ནམ་ཡང་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བས་

ཆ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལས་འོས་མེད་པར་འདོད་དོ།།

 དབུ་སེམས་ཀི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ནི་ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་མི་བཞེད་ཅིང་། དེ་

དག་གི་གཞུང་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་འགོག་པའི་རིགས་པའང་མང་

དུ་འབྱུང་བ་ལས། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གི་ཉི་ཤུ་པར་རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་

ཚུལ་ནི། ཆ་མེད་དུ་འདོད་པའི་རྡུལ་གི་ཆུང་བའི་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཡང་བརྟགས་

ཤིང་དཔྱད་ན་ཆ་བཅས་སུ་ཁས་བང་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་རྡུལ་ཆུང་

བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ལ་ཕྱོགས་བཞི་དང་སེང་འོག་གཉིས་ཀི་རྡུལ་



50 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

བཅས་དྲུག་གིས་བསོར་བའི་དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་དེ་ཡང་ཆ་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ིཤར་ལ་བསན་པའི་རྡུལ་ཕྲན་གི་ངོས་དེ་ལ་ལྷོ་ནུབ་

སོགས་ལ་མ་བསན་པའི་ཆ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་མིན་ན་ཤར་རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ིགོ་

སར་ཕྱོགས་གཞན་ལྔའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་

དེ་འདྲའི་རྡུལ་ཕྲན་དྲུག་པོའ་ིགོ་ས་འདྲེས་པའི་སྐྱོན་དང་། གོ་ས་འདྲེས་ན་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་ཇི་ཙམ་བསགས་ཀང་གཟུགས་རགས་པའི་གོང་བུ་མི་འགྲུབ་པར་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་གཅིག་དང་ཆེ་ཆུང་མཉམ་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས།

 རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་

དུ་རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག་གིས་རྡུལ་ཆ་མེད་རྣམས་བར་མེད་པར་

འདོད་པའམ། ཁ་ཅིག་གིས་གཅིག་ལ་དུ་མས་བསོར་བའི་བར་དང་བཅས་པར་

འདོད་པའམ། ཡང་ཁ་ཅིག་གིས་མ་རེག་ཅིང་བར་མེད་ཀང་རེག་པར་སང་བ་ཙམ་

ཡིན་ཟེར་བ་ཐམས་ཅད་སྒོ་འདོགས་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། གལ་ཏེ་བར་མེད་

པར་འདོད་པ་ལྟར་ན་མ་ཕྲད་ཅེས་སྨྲས་ཀང་བར་མེད་ན་ཕྲད་དགོས་པས། ཆ་

ཐམས་ཅད་ནས་ཕྲད་ན་འདྲེས་ནས་དབྱེར་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་

ཕྲད་ལ་ཕྱོགས་གཅིག་མ་ཕྲད་ན་ཆ་བཅས་སུ་འདོད་དགོས་པ་དང་། བར་དང་

བཅས་པར་ཁས་ལེན་ཟེར་ནའང་བར་དུ་མཚན་མོ་མུན་པ་དང་ཉིན་མོ་སང་བའི་

རྡུལ་ཕྲ་མོ་གཞན་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས། གནོད་བྱེད་བསན་ཏེ་ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་

བཀག་ཅིང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་སྨྲས་པ་དེ་ལའང་ཤར་ལྷོ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ཀི་ཆ་

ཡོད་དགོས་པས་ཆ་བཅས་སུ་འདོད་དགོས་པའི་ཚུལ་འབྱུང་།

 དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷའི་བཞི་བརྒྱ་པར། རྡུལ་ཕྲན་ཕྲད་

ནས་ཡན་ལག་ཅན་གི་རྫས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ན། རྡུལ་ཕྲན་གི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕྲད་



51སབས་གསུམ་པ། གཟུགས་ཅན་རོམ་བྱེད་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ིརྣམ་གཞག

ན་བོངས་ཚོད་ཆེ་རུ་འགྲོ་མི་སིད་པ་དང་། ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་ཕྲད་ལ་འགའ་ཞིག་

མ་ཕྲད་ན། ཕྲད་པའི་ཆ་དེ་རྒྱུར་འགྱུར་ལ་མ་ཕྲད་པའི་ཆ་དེ་རྒྱུར་མི་འགྱུར་བས་ཆ་

བཅས་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ནི་རང་གི་ཆ་ཤས་ས་ཚོགས་ཅན་

དུ་འགྱུར་བས་རྟག་པར་ཁས་ལེན་པ་མི་འཐད་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་

ཕྱོགས་མེད་ན་དེའི་ཕྱོགས་བཞི་ན་རྡུལ་མི་གནས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ལ། ཕྱོགས་

ཡོད་ན་རྡུལ་གང་ལ་ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ཡོད་ན་ཕྱོགས་ཅན་ཤར་གི་ཆ་

ཡང་ཡོད་དགོས་པས། རྡུལ་ཆ་མེད་འདོད་པ་མི་འཐད་པ་དང་། ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

ལ་ཆ་ཤས་མེད་ན་དེ་ལ་གོ་ས་གཞན་ནས་གཞན་དུ་འགྲོ་བ་མེད་པས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་

གཞན་དང་སྦྱོར་བ་མེད་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་ཅན་གི་རྫས་རོམ་བྱེད་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་བགྲོད་པའི་འགྲོ་བ་པོ་ཡིན་ན་མདུན་གི་ཕྱོགས་གནོན་ཞིང་

རྒྱབ་ཀི་ཕྱོགས་གཏོང་བའི་ཆ་གཉིས་དང་ལྡན་དགོས་པ་ལ། ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་

ལ་གཏོང་ལེན་གི་ཆ་གཉིས་འཇོག་ས་མེད་པར་ཐལ་བ་སོགས་རིགས་པ་དུ་མས་

འགོག་པར་མཛད་དོ།།  །།





53སབས་བཞི་པ། འཕྲོས་དོན་དུས་ཀི་རྣམ་གཞག

སབས་བཞི་པ། འཕྲོས་དོན་དུས་ཀི་རྣམ་གཞག
༡ དུས་གསུམ་འཇོག་ཚུལ།

 དུས་ཞེས་པ་གཟུགས་ཤེས་གང་རུང་གི་ཆ་ལ་བཏགས་པའི་ལྡན་མིན་

འདུ་བྱེད་ཅིག་ལ་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་དུས་ཅན་གི་ཆོས་རྣམས་བྱུང་ཟིན་པ་དང་། 

འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། འབྱུང་བཞིན་པ་གསུམ་ལ་དེ་ལྟར་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་

ནོ། །སྤིར་ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གཏན་

ལ་འབེབས་པའི་ཚེ། དུས་ཀི་ངོ་བོ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དེ་གནད་ཆེན་

པོར་བརི་བར་མཐུན་ཡང་། དུས་ཀི་ངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ་ལ་འདོད་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོད། 

དཔེར་ན། སྔོན་གི་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བྱེ་བྲག་པ་ལྟ་བུས། དུས་ཞེས་པ་

དུས་ཅན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ། བྱ་བ་ཀུན་གི་བྱེད་པ་པོ་རྟག་

པའི་རྫས་ཤིག་ཏུ་འདོད་དོ།།

 ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སོ་སོས་དུས་གསུམ་འཇོག་ཚུལ་ལ། བྱེ་བྲག་

སྨྲ་བའི་སོབ་དཔོན་བཞིའི་འདོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་

དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནི་བཙུན་པ་ཆོས་སྐྱོབ་ཀི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེའི་

ལུགས་ལ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་བ་དང་ད་ལྟར་བ་ནས་འདས་པར་

འཇུག་པའི་ཚེ། མྱུ་གུའི་རྫས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་། མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་དོར་

ནས་ད་ལྟར་གི་དངོས་པོ་འཐོབ་ལ། དེ་དོར་ནས་འདས་པའི་དངོས་པོ་འཐོབ་པས་

དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་བཞེད་དེ། དཔེར་ན། གསེར་གི་སོད་བཅོམ་ནས་

སོད་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཚེ། གསེར་གི་རང་བཞིན་དང་ཁ་དོག་ལ་འགྱུར་བ་མེད་
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ཀང་སོད་ཀི་དབྱིབས་ཙམ་ཞིག་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ།།

 གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནི་བཙུན་པ་དབྱངས་

སྒོགས་ཀི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེའི་ལུགས་ལ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང་འདས་མ་

འོངས་ད་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ག་དང་ལྡན་ཡང་གང་གི་མཚན་ཉིད་ཤས་ཆེ་

བའི་སོ་ནས་འདས་པ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་སེ། དཔེར་ན། སྐྱེས་པ་གཅིག་བུད་མེད་

གཅིག་ལ་ཆགས་སོ་ཞེས་པ་ཡང་དེ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་བརོད་

པ་ཡིན་གི། བུད་མེད་གཞན་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

 གསུམ་པ་གནས་སབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནི་བཙུན་པ་དབྱིག་

བཤེས་ཀི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེའི་ལུགས་ལ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་བ་

དང་ད་ལྟར་བ་ནས་འདས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་བྱ་བ་མི་བྱེད་པའི་གནས་སབས་ལ་

མ་འོངས་པ་དང་། བྱ་བ་བྱས་ལ་མ་འགགས་པའི་གནས་སབས་ལ་ད་ལྟར་བ། བྱ་བ་

བྱས་ནས་འགགས་པའི་གནས་སབས་ལ་འདས་པ་ཞེས་གནས་སབས་ཐ་དད་པའི་

དབང་གིས་འཇོག་སེ། དཔེར་ན་རིས་པའི་རི་ལུ་གཅིག་ཉིད་ངོ་བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་

མེད་ཀང་གཅིག་གི་ཤོ་མིག་ཏུ་བཞག་ན་གཅིག་དང་། བརྒྱའི་ཤོ་མིག་ཏུ་བཞག་ན་

བརྒྱ་དང་། སོང་གི་ཤོ་མིག་ཏུ་བཞག་ན་སོང་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

 བཞི་པ་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནི་བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་

ལྷའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེའི་ལུགས་ལ་དུས་གསུམ་པོ་དེ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་

ཐ་སད་བྱེད་དེ། དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་དུས་རྣམས་སུ་འཇུག་པ་ན་སྔ་མ་འདས་པ་

དང་ད་ལྟ་བ་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་མ་འོངས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པ་

གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་འདས་པ་དང་སྔ་མ་འདས་པ་དང་ཕྱི་མ་མ་འོངས་པ་གཉིས་ལ་

ལྟོས་ནས་ད་ལྟ་བར་འཇོག་སེ། དཔེར་ན། བུད་མེད་གཅིག་ཉིད་རང་གི་བུ་མོ་ལ་



55སབས་བཞི་པ། འཕྲོས་དོན་དུས་ཀི་རྣམ་གཞག

ལྟོས་ནས་མ་དང་རང་གི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་བུ་མོར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། 

དེ་དག་ལས་གཙོ་བོ་ནི་བཙུན་པ་དབྱིག་བཤེས་ཀི་ལུགས་དེ་ཡིན་པར་བཤད་དོ།།

 མདོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་དུས་

གསུམ་གི་འཇོག་ཚུལ་འདྲ་ལ། དེ་ཡང་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་གཉིས་རྟག་པ་

དང་། ད་ལྟ་བ་དང་དངོས་པོ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད། མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་གཅིག་

ཞིག་པ་ན། མྱུ་གུའི་ཆ་ཤས་ཀི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི་འགགས་ལ། དངོས་པོ་གཞན་

གང་ཡང་མ་ཐོབ་ཅིང་། དེ་འདྲའི་འདས་པ་ནི་དགག་བྱ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ཞིག་

ཡིན་པས་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ལ། མྱུ་གུ་མ་འོངས་པའང་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་

གིས་རེ་ཞིག་མ་སྐྱེས་པའི་ཆ་དེ་མ་གཏོགས་དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་གང་

ཡང་མཚན་གཞིར་མི་རེད་པས། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་འདོད། དུས་ལ་ལྡན་མིན་

འདུ་བྱེད་ཡིན་དགོས་པས། བུམ་པ་ལྟ་བུ་ད་ལྟ་བ་ཡིན་ཡང་ད་ལྟ་བའི་དུས་མ་ཡིན། 

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་རྟག་པ་ཡིན་ཡང་། འདས་པའི་དུས་དང་མ་འོངས་པའི་

དུས་དངོས་པོ་དང་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དུ་འཇོག་པ་དང་། ཡང་བུམ་པའི་འདས་པ་

ལྟ་བུ་སྤིར་འདས་པ་ཡིན་ཡང་བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་འོངས་པ་ཡིན་པ་དང་། བུམ་

པའི་མ་འོངས་པ་ལྟ་བུ་སྤིར་མ་འོངས་པ་ཡིན་ཡང་བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འདས་པ་ཡིན་

པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་འབྱེད་དགོས། ལུགས་དེ་དག་གི་ལྟར་ན། རང་གི་དགག་བྱའི་

དངོས་པོ་དེ་ཞིག་པའི་ཆ་འདས་པའི་མཚན་ཉིད། འདས་པ་དང་། འགགས་པ། ཞིག་

པ་རྣམས་དོན་གཅིག དཔེར་ན། བུམ་པའི་འབྲས་བུའི་དུས་སུ་བུམ་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ། 

སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ད་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད། ད་ལྟ་བ་དང་། དངོས་པོ། འདུས་བྱས་

རྣམས་དོན་གཅིག དཔེར་ན། བུམ་པ་དང་ཀ་བ་ལྟ་བུ། དངོས་པོ་དེ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡོད་

ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་མ་སྐྱེས་པའི་ཆ་དེ་མ་འོངས་པའི་མཚན་
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ཉིད། དཔེར་ན། བུམ་པའི་རྒྱུའི་དུས་སུ་བུམ་པ་མ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུའོ།།

 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། སྤིར་དུས་ཞེས་པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལྟོས་

ཤིང་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཤིག་ཏུ་འཇོག་པ་ལས། དུས་ཞེས་པ་དུས་ཅན་གི་ཆོས་ལ་མ་

ལྟོས་པའི་རང་མཚན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་མི་འདོད། དེ་ལྟ་ནའང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་

ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས། གནས་སབས་བྱེ་བྲག་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཐུན་མོང་གི་དུས་ལྟ་

བུ་འཇོག་ནུས་པ་ནི། དཔེར་ན། ལོ་དང་། ཟླ་བ། ཞག་སོགས་ནི་དུས་ཅན་གི་

དངོས་པོ་དུ་མ་བསྡུས་ཏེ་འཇོག་པ་ལས། རང་ངོས་ནས་ལོ་ཟླ་ཞག་སོགས་འཇོག་

མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །ལུགས་འདིས་མདོ་སེམས་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་དང་མི་འདྲ་

བར་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་གསུམ་ག་དངོས་པོ་དང་། འདས་མ་འོངས་གཉིས་མེད་

དགག་ཏུ་མི་འདོད་པར་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་བཞེད་ཅིང་། དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་དངོས་

པོར་ཁས་ལེན་ནའང་། མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་དང་། མྱུ་གུ་འདས་པའི་དུས་ན་མྱུ་གུ་

ཡོད་པར་ཁས་མི་ལེན་པས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་ཡང་མི་འདྲའོ། །དངོས་པོ་གཞན་

ཞིག་ཞིག་ཟིན་པའི་ཆ་དེ་འདས་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་ཞིག་པ་ལྟ་བུ། 

དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་རང་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བས་མ་སྐྱེས་

པའི་ཆ་དེ་མ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མྱུ་གུའི་རྒྱུའི་དུས་སུ་མྱུ་གུ་མ་

སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ། དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་པའི་ཆ་དང་དངོས་པོ་གཞན་མ་འོངས་པའི་

ཆ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ད་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་

ན། མྱུ་གུ་ལྟ་བུའོ། །མྱུ་གུ་ལ་མཚོན་ན། མྱུ་གུ་རང་ཉིད་ནི་ད་ལྟ་བ་དང༌། དེ་ཞིག་

པ་འདས་པ་དང༌། སྤིར་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་སབས་འགར་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བས་མྱུ་གུ་མ་

སྐྱེས་པ་མ་འོངས་པར་འཇོག་གོ །དེ་ལྟར་ན་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ནི། དངོས་

པོ་གཞན་ཞིག་འགགས་པའི་ཆ་ནས་འདས་པ་དང་། དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་རང་
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སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བའི་ཆ་ནས་མ་འོངས་པར་འཇོག་ཅིང་། ད་

ལྟ་བ་ནི། དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་འགགས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པའི་སོ་ནས་འཇོག་མི་

དགོས་པར། དངོས་པོ་རང་ཉིད་སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ཞིག་ལ་འཇོག་པས་དུས་

གསུམ་གི་ནང་ནས་ད་ལྟ་བ་གཙོ་བོ་དང་། གཞན་གཉིས་ཕལ་པར་འཇོག

 དེས་ན་ལུགས་འདིར་གཞི་ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་གནས་སབས་ཐ་དད་

ཀི་ཆ་ནས་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་བ་ཞེས་ལྟོས་ས་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་རྟོག་པས་

བཏགས་ཤིང་གྲགས་པའི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ལས། དུས་གསུམ་རང་མཚན་པ་ཞིག་

གཞག་ཏུ་མེད་པས། གཞི་གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལོ་དང༌། ཟླ་བ། ཞག ཆུ་ཚོད། སར་མ། 

སར་ཆ་བཅས་བརིས་པ་ན། འདི་ཕན་ཆད་འདས་པ་དང༌། འདི་ཚུན་ཆད་མ་འོངས་

པ་ཡིན་ཞེས་བསལ་བའི་ཤུལ་ན་ད་ལྟ་བ་ཟེར་བ་ཞིག་འཇོག་དཀའོ།།

༢ དུས་ཀི་ཐུང་མཐའ་ལས་བརམས་པའི་དཔྱད་པ།
 སྤིར་སད་ཅིག་མ་ལ་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མ་དང་། བྱ་རྫོགས་ཀི་སད་ཅིག་

མ་བཅས་གཉིས་ནང་པའི་གཞུང་ལས་འབྱུང་ལ། དང་པོ་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མ་

ནི། ཡོངས་གྲགས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན། དུས་ཀི་ནང་ནས་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པའི་

སད་ཅིག་མ་ལ་བྱ་ཞིང་། དེའི་ཡུན་ཚད་ལ་ནང་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་དེ། མངོན་པ་མཛོད་ར་འགྲེལ་དུ་གཟུགས་ཀི་ཆུང་བའི་མཐའ་ནི་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་དང་། མིང་གི་ཆུང་བའི་མཐའ་ནི་ཡི་གེ་དང་། དུས་ཀི་ཐུང་བའི་

མཐའ་ཆ་མེད་ནི་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མར་འཇོག་ཅིང་། དེའི་ཡུན་ཚད་ནི། སྐྱེས་བུ་

སོབས་ལྡན་གཅིག་གིས་སེ་གོལ་གཅིག་གཏོགས་པའི་ཡུན་ལ་ཆ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔར་ཕྱེ་



58 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

བའི་ཆ་གཅིག་ལ་འཇོག་པར་མཛད། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གྲགས་པ་དང་སོབ་དཔོན་

ཟླ་བ་གྲགས་པའི་གཞུང་ལས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བ་འབྱུང་། ཡང་སྐྱེས་བུ་སོབས་དང་

ལྡན་པས་སེ་གོལ་གཏོགས་པའི་ཡུན་ལ་ཆ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་བའི་

ཆ་གཅིག་ལ་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མར་བཤད་པ་དང་། སེ་གོལ་གཅིག་གཏོགས་པའི་

ཡུན་ལ་ཆ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔར་ཕྱེ་བའང་ཡོད་པར་བཤད།

 ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མ་ལ་

སུམ་བརྒྱ་རེ་ལྔར་ཕྱེ་བའི་ཆ་གཅིག་པོ་དེ་ལས་ཐུང་བའི་དུས་མེད་པར་སོན་པ་

མིན་ཏེ། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་ཤུགས་ལས་ཀང་མགོགས་པའི་ཤིང་རྟའི་

འཁོར་ལོ་གཅིག་འཁོར་བའི་ཡུན་ལ་སྦྲུལ་གདུག་པ་ཅན་གིས་སོར་བ་བདུན་ཐུབ་

པའི་སོར་བ་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་ཀུན་དགའ་བོས་ཆོས་བཅུ་བཤད་ཅིང་དོན་གོ་བར་

བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དེས་ཆོས་གཅིག་བཤད་པའི་ཡུན་ལ་ཤ་རིའི་བུས་ཆོས་སོང་

བཤད་ཅིང་དོན་གོ་བར་བྱེད་ཐུབ་པ་དང་། དེའི་ཡུན་ལ་མཽང་གལ་གི་བུས་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཁི་འདའ་ནུས་པ་དང་། དེས་ཁམས་གཅིག་འདའ་

བའི་ཡུན་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་མཛད་

པ་བཅུ་གཉིས་སོན་ཐུབ་པར་མདོ་ཕལ་པོ་ཆེ་ལས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་

དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མ་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་དེ་ལས་ཐུང་བའི་དུས་ཀི་ཆ་ཞིག་མེད་མི་

དགོས་པ་དང་། དུས་ཀུན་གི་ཐུང་མཐའ་ཡང་ཡིན་མི་དགོས་པར་སང་ངོ་།།

 མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བར་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མ་

ལྟ་བུའང་། ཐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གི་ཆ་དང་ལྡན་པས་ཆ་མེད་མ་ཡིན་པར་

བསྒྲུབས་པ་ལྟ་བུར་བརྟགས་ན། དུས་ཀི་ཐུང་མཐའི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞིག་ངོས་བཟུང་

ནའང་། དེ་ལ་དུས་ཀི་སད་ཅིག་གི་ངོ་བོ་འཇོག་ཕྱིན་ཆད། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་
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པའི་སད་ཅིག་ནི་གཞག་ཏུ་མེད་པས། དུས་ཀི་སད་ཅིག་དེར་རྟོག་པས་བརྟགས་

པའི་ཚེ། དེ་ལ་ཐོག་མ་དང་ཕྱི་མ་དང་དབུས་ཀི་ཆ་གསུམ་ཡོད་པར་ངེས་པར་

ཁས་ལེན་དགོས་པར་སང་། དེས་ན་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་ལ་རོམ་བྱེད་མཐར་

ཐུག་པ་རྡུལ་ཆ་མེད་འཇོག་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ། དུས་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་དུས་སད་

ཅིག་ཆ་མེད་ཀང་མི་བཞེད་པར་དབུ་སེམས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་མཐུན་ནོ།།

 གཉིས་པ་བྱ་རྫོགས་ཀི་སད་ཅིག་མ་ནི། བྱ་བ་ཞིག་བརམས་ནས་མ་

རྫོགས་བར་གི་སད་ཅིག་མ་ལ་བྱ་ཞིང་། དེ་ལ་རིང་ཐུང་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡོད་དེ། 

དཔེར་ན། ཟླ་བ་གཅིག་ལྟ་བུ་ཚེས་གཅིག་ནས་ཚེས་སུམ་ཅུ་མ་རྫོགས་བར་གི་

ཡུན་ཚད་ཅན་དང་། ཡང་སྐྱེས་བུས་སེ་གོལ་གཏོགས་པ་ལྟ་བུ་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུ་

ཙམ་ཞིག་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་བྱ་བ་རིང་ཐུང་དུ་མའི་དབང་གིས་ཚད་མ་ངེས་ཀང་། 

ཐུང་མཐའ་ནི་སེ་གོལ་གཅིག་གཏོགས་པ་དང་། མིག་འབྱེད་འཛུམ་གཅིག་དང་། ཨ་

ཐུང་གཅིག་བརོད་པའི་ཡུན་ཚད་སོགས་ལ་འཇོག་གོ།

  

༣ མི་རྟག་པ་ཕྲ་མོ་འཇོག་ཚུལ།
 སྤིར་རྟག་མི་རྟག་ཅེས་པ་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་མི་འགྲོའ་ིསོ་ནས་འཇོག་ཅིང་། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་ཡོད་ན་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་རྒྱུ་ཡོད་ལ་མེད་ན་འགྱུར་ལྡོག་འགྲོ་རྒྱུ་མེད། 

འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་ཡང་གཙོ་བོར་རང་ཉིད་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀིས་བྱས་པས། 

འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སད་ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་དུས་ཀུན་ཏུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་

བ་སེ། དཔེར་ན། ལྗོན་ཤིང་གི་ལོ་མ་འགྱུར་ནས་དགུན་དུས་སུ་ས་ལ་ལྷུངས་པ་འདི། 

གློ་བུར་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་མིན་པར་ཞག་དང་བདུན་ཕྲག་རེ་རེའི་ནང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་
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ནས་མཐར་ས་ལ་ལྷུངས་པ་ཞིག་ཡིན། ཉིན་མང་པོའ་ིནང་གི་འགྱུར་ལྡོག་དེ་ཡང་། 

ཤིང་ལོ་དེ་ཉིད་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གྲུབ་པས་ཡིན། 

དེས་ན་སད་ཅིག་སད་ཅིག་གིས་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་རྣམས་མིག་ཤེས་ཀིས་མི་མཐོང་

ཡང་དོན་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད། སད་ཅིག་སད་ཅིག་གིས་འགྱུར་བའི་འགྱུར་

བ་ཕྲ་མོ་དེ་མེད་ན་འགྱུར་བ་རགས་པ་དེ་དག་ཡོང་མི་ཐུབ་བོ།།

 སད་ཅིག་མ་མི་རྟག་པའི་མཚན་ཉིད། མི་རྟག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་

སད་ཅིག་མ་ནི་རང་གྲུབ་པའི་དུས་ལས་དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པ་ཡིན་གི། ཡུད་ཙམ་

ཞིག་ལས་མི་སོད་པ་ནི་སད་ཅིག་མའི་དོན་མིན་ནོ། །དེ་ལ་ཡུན་རིང་ཐུང་ས་ཚོགས་

ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ལོ་གཅིག་ལ་མཚོན་ན། རང་གྲུབ་དུས་དེ་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་

ཡོད་ཅིང་། ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་འདས་པའི་ཚེ་ལོ་དེ་མི་སོད་པ་ཡིན། ཡང་རང་གྲུབ་

པའི་དུས་ལས་དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པ་དེ་ཉིན་ཞག་གཅིག་དང་ཚོགས་ན་རང་

གྲུབ་དུས་དེ་ཆུ་ཚོད་ཉེར་བཞིའི་ཡུན་ཚད་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། དུས་ཀི་ཐུང་བ་སར་

ཆ་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་ཅན་གི་དངོས་པོ་དང་ཚོགས་ན་སར་ཆ་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་

ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

 འོ་ན་དུས་རབས་གཅིག་ལྟ་བུ་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་མ་རྫོགས་ཀི་བར་དུ་

གནས་སམ་མི་གནས། མི་གནས་ན་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་མ་རྫོགས་ཀི་བར་དུ་ལོ་གནས་

པ་དང་འགལ་ལ། གནས་ན་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ལས་མི་གནས་པའི་མི་རྟག་པ་ཡིན་

པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དཔེར་ན། ལོ་ལྟ་བུ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཆ་

ཅན་ཡིན་ཞིང་། ཆ་དང་ཆ་ཅན་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པས། དེའི་ཆ་ཤས་ཟླ་བ་དང་པོ་

འཇིག་པས་ཆ་ཅན་ལོ་འཇིག་པ་སོགས་འདུས་བྱས་ཀུན་ལ་འདྲ། འོན་ཀང་ལོའ་ིཆ་

ཤས་ཟླ་བ་གཅིག་འཇིག་པ་ན་ཆ་ཅན་ལོ་འཇིག་པ་ཡིན་ཡང་ཞིག་པ་མིན། མི་སོད་པ་
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ཡིན་ཡང་མ་བསད་པ་མིན་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་འབྱེད་དགོས་སོ།།

 སྤིར་མི་རྟག་པ་ལ་རྒྱུན་གིས་མི་རྟག་པ་དང༌། སད་ཅིག་གིས་མི་རྟག་པ་

གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་རགས་པའི་མི་རྟག་པ་དང༌། གཉིས་པ་ལ་ཕྲ་བའི་མི་རྟག་པ་

ཞེས་བྱ་ཞིང་། ལྷས་བྱིན་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ལྷས་བྱིན་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་མི་སོད་པ་

ནི་རྒྱུན་གི་མི་རྟག་པ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་སུས་ཀང་མངོན་སུམ་གིས་ངེས་ནུས་པས་ཤིན་

ཏུ་རགས་ལ། དེ་ལས་སད་ཅིག་དང་པོའ་ིདུས་ཀི་ལྷས་བྱིན་སད་ཅིག་གཉིས་པར་

མི་སོད་པ་ཕྲ་ཞིང་། དེ་ལས་ཀང་སད་ཅིག་དང་པོའ་ིདུས་ཉིད་ནས་འཇིག་པ་ཕྲ་བས། 

མི་རྟག་པ་ཕྲ་མོ་རྟོགས་པ་ལ་སྤིར་རགས་པའི་མི་རྟག་པ་ལ་སྔོན་དུ་གོ་བ་ཆགས་པ་

ཞིག་དགོས་སོ། །སད་ཅིག་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པའི་ཕྲ་བའི་མི་རྟག་པ་དེ་ཡང་།   

གློ་བུར་བའི་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ཞིག་གམ། ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་གིས་འཇིག་

པ་མིན་པར། རང་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀིས་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བསྐྱེད་པ་

ཡིན་ནོ།།  །།
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སབས་ལྔ་པ། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་

འཇིག་གི་རིམ་པ་བཤད་པ།

༡ མངོན་པའི་གཞུང་སོགས་ནས་བཤད་པའི་སོད་བཅུད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་ཆགས་འཇིག་གི་རིམ་པ།
   སྤིར་སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་འཇིག་གི་ཚུལ་ལ། སྔོན་གི་

འཕགས་ཡུལ་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མང་པོ་ཞིག་

བྱུང་ཞིང་། དེ་དག་ལས་བྱེ་བྲག་པ་སོགས་མུ་སེགས་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ད་ལྟའི་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་མ་ཆགས་གོང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་སོགས་རྡུལ་

ཕྲན་མང་པོ་ཞིག་བར་སང་སོང་པའི་ནང་སོ་སོར་མི་འཇིག་པར་གནས་ནས་ཡོད་

པ་ལ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོས་ནམ་མཁའ་སོང་པ་དེར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཤིག་

བཟོ་དགོས་སམ་ནས་བོའ་ིའཕེན་པ་བཏང་བ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆོས་

དང་ཆོས་མིན་གི་ལས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་དབང་གིས་ཐོག་མར་རླུང་རྡུལ་ཕྲ་མོ་

གཉིས་མཉམ་དུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་ཅིང་། དེ་ནས་རླུང་རྡུལ་ཕྲ་མོ་གསུམ་སྦྱོར་བར་

བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་རླུང་རྡུལ་རྣམས་ཀིས་འབྲས་བུའི་རྫས་རོམ་པར་

བྱས་ཏེ་རླུང་གི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཤིང་། དེའི་སེང་དུ་ཆུ་རྡུལ་རྣམས་སྔར་ལྟར་

སྦྱར་བས་ཆུའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཆགས་པ་དང་། དེའི་སེང་དུ་སའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་

པོ་དང་། དེའི་སེང་དུ་མེའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་སྔར་གི་རིམ་པ་ལྟར་གྲུབ་པར་གྱུར་
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པ་སོགས་ལས་སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་ཆགས་པར་བཤད། མུ་སེགས་

གྲངས་ཅན་པས་ནི། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སྤི་གཙོ་བོའ་ིརྣམ་འགྱུར་དུ་

འདོད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ལྷ་ཚངས་པ་དང་། ཁྱབ་འཇུག་སོགས་འཇིག་རྟེན་གི་བྱེད་

པོར་འདོད་པའི་མུ་སེགས་པའང་ཡོད་ལ། རྒྱང་འཕེན་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

འདི་བེམ་རྫས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པར་འདོད།

 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འདི་

བྱེད་པ་པོའ་ིབོའ་ིགཡོ་བ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་གྲུབ་པ་དང་། སྤི་གཙོ་བོ་ལས་གྲུབ་

པ་དང་། ཡང་རྒྱུ་མེད་ཐོལ་བྱུང་དུ་གྲུབ་པ་སོགས་གཏན་ནས་མི་འདོད་པར། རྐེན་

ཉིད་འདི་པ་ཞེས་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལས་གྲུབ་པར་བཤད་ལ། འཇིག་རྟེན་ཆགས་

ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་སོན་པའི་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གཞུང་ལ་མདོ་ཕལ་པོ་

ཆེ། མདོ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག འཇིག་རྟེན་བཞག་པ། མངོན་པ་གོང་འོག་གི་གཞུང་

དང་། དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་སོགས་མང་དུ་ཡོད་ཀང་གཙོ་བོ་ནི། ཆོས་

མངོན་པའི་གཞུང་རྣམས་དང་། དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་རྣམས་ཡིན། དེ་དག་ཏུ་

སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་འཇིག་གི་ཚུལ་དང་། བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་

ཚེ་ཚད། སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་དབྱིབས་བཀོད་ཀི་ཁྱད་པར་དང་ཚད་སོགས་ལ་

བཤད་ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་གཞི་རའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་མི་མཐུན་པ་

མེད། དེས་ན་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ་ཐོག་མའི་རོམ་གཞིའི་ས་ཆུ་མེ་

རླུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐུན་མོང་གི་ལས་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐུན་མོང་གི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དེ་བྱུང་བ་དང་། སོ་སོའ་ིཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་སོ་སོའ་ིབདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བྱུང་བ་སེ། དེ་

ལྟར་རང་རང་གི་ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གི་དབང་གིས་བྱུང་བར་འགྲེལ་
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བརོད་བྱེད་ཅིང་། ད་ལྟ་རང་ཅག་གནས་སའི་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དང་། བཅུད་ཀི་

སེམས་ཅན་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པ་དང་། དེའི་རེས་

སུ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཆགས་པར་བཤད་དོ།།

 འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆགས་ཚུལ་མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་དུ་དང་པོ་

རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར། དེ་ནས་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར། དེ་ནས་སའི་དཀིལ་འཁོར་

རྣམས་རིམ་བཞིན་ཆགས་པར་གསུངས། དེ་ཡང་འོག་གཞི་ནི་དང་པོར་བར་སང་

སོང་པར་ཡོད་པ་ལ། འཇིག་རྟེན་འཆགས་པའི་སྔ་ལྟས་སུ་གྱུར་པའི་རླུང་འཇམ་

བུ་ལྡང་བ་ལོ་གྲངས་དུ་མའི་བར་དུ་འཁིགས་པ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ཆགས་

ཤིང་། དེ་ནི་སོད་ཀི་འོག་གཞི་ཡིན་ལ། རླུང་དེའི་མིང་ལ་འཇམ་པོ་ཞེས་དང་། 

དབྱིབས་ནི་ཟླུམ་པོ། ཁ་དོག་ས་ཚོགས་པ། ངོ་བོ་ནི་ས་ལ་སོགས་པ་རྫས་བརྒྱད་

ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་རླུང་ཤས་ཆེ་བས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ཞེས་བརོད། དེ་

ལྟ་བུའི་རླུང་དེའི་སེང་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་འཁིགས་པ་ལས་ཆར་གི་རྒྱུན་ལོ་

མང་པོར་བབས་པ་ལས་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་དང་། ཆུ་དེ་ཡུན་རིང་པོར་རླུང་གིས་

དཀྲུགས་པ་ལས་སའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམས་རིམ་བཞིན་ཆགས། ཆུ་དང་སའི་

དཀིལ་འཁོར་གི་སེང་དུ་ཆར་གི་རྒྱུན་སྔར་ལྟར་བབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིའི་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཤིང་། དེའི་ཁམས་རབ་རླུང་གིས་དཀྲུགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་དང་། ཁམས་འབྲིང་རླུང་གིས་བསྲུབས་པ་ལས་གཉའ་ཤིང་

འཛིན་སོགས་རི་བདུན་དང་། ཁམས་ཐ་མ་རླུང་གིས་བསྲུབས་པ་ལས་གླིང་བཞི་

དང་གླིང་ཕྲན་རྣམས་ཆགས་པར་བཤད་དོ།།

 དེ་ལྟར་རིའི་རྒྱལ་པོ་རི་རབ་ལྟེ་བར་བྱས་པའི་ཕྱོགས་བཞི་ན་གླིང་ཆེན་

བཞི་དང་། མཚམས་བཞིར་གླིང་ཕྲན་བརྒྱད་གྲུབ་པར་བཤད་ཅིང་། དེའི་མཐའ་



66 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

འཁོར་དུ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་དང་རྒྱུ་སར་རྣམས་ཀིས་བསོར་བ་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀི་

གླིང་ཆེན་ནི་རང་ཅག་གནས་སའི་འཛམ་བུའི་གླིང་འདི་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། གླིང་དེ་

དག་གི་བར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོས་ཁེངས་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་

བར་སང་སོང་པར་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཡོད་ཚུལ་སོགས་བཤད་

དོ། །2 གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་ཉི་ཟླ་རི་རབ་སོགས་སོང་ལ་སོང་སྤི་ཕུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་དང་། སོང་སྤི་ཕུད་དེ་ལྟ་བུ་སོང་ལ་སོང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་དང་། སོང་གཉིས་པ་དེ་ལྟ་བུ་སོང་ལ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའ་ི

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཞེས་བྱའོ། །མདོར་ན་གླིང་བཞི་རི་རབ་སོགས་ནས་ཚངས་

པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་བར་བྱེ་བ་བརྒྱ་ལ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའ་ིའཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་དག་མཐར་མཉམ་དུ་འཇིག་ཅིང་དང་པོར་མཉམ་དུ་

ཆགས་པའི་ཚུལ་སོགས་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ར་འགྲེལ་ལས་གསུངས་ཤིང་། རྒྱ་

ཆེར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་ནི་མཛོད་ལས་བཤད་པ་དང་ཅུང་མི་འདྲ་བར། གླིང་བཞི་

པ་ནས་འོག་མིན་གི་བར་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ་སོང་གསུམ་གི་སོང་ཆེན་པོའ་ིའཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་སུ་གསུངས་སོ།།

 སྤིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་སོགས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ལ་འདོད་

ཁམས་དང༌། གཟུགས་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཁམས་བཅས་གསུམ་སེ། དེ་གསུམ་

ནི་རིམ་བཞིན་ཕྱི་གཟུགས་སྒ་སོགས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་པ་

2  ༸གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་རོམ་དུ། གོ་ལའི་དབྱིབས་དང་ཚད། ཉི་ཟླ་སོགས་ཀི་འཁོར་བགྲོད། ཉི་ཟླ་གཟའ་

འཛིན་སོགས་ཀི་འགྲེལ་བཤད་བཅས་གནད་བྱེ་བྲག་པ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ཆོས་མངོན་

པ་ལྟ་བུར་རི་རབ་དཀིལ་དུ་བྱས་ཤིང་། འཛམ་གླིང་ལེབ་མོ་དང་། ཉི་ཟླ་སོགས་རྒྱུ་སར་རྣམས་འཛམ་གླིང་

ལ་ཚུར་བསོར་བའི་བཤད་པ་ཐོན་པ་ནི། སྔོན་གི་རྒྱ་གར་གི་རིག་བྱེད་སོགས་ཀི་བཤད་པ་གཞིར་བཞག་

པར་མངོན། ཞེས་འབྱུང་།
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ཞིག་དང་། ནང་བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་པ་ཞིག་དང་། བསམ་

གཏན་གི་བདེ་བས་ཀང་ཡིད་སུན་ནས་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཞི་

བའི་ཡོན་ཏན་འབའ་ཞིག་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་པའི་རིགས་ཐ་དད་པའི་འཇིག་རྟེན་

གསུམ་ཡིན་པར་བཤད།

 ཡང་ཁམས་གསུམ་པོ་དེ་ལུས་དང་ཚོར་བ་དང་ལོངས་སྤོད་གསུམ་གི་

སོ་ནས་འགྲེལ་ན། འདོད་ཁམས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ལུས་རགས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་

བདེ་སྡུག་འདྲེས་མ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། ཕལ་ཆེ་བ་ཁམ་ཟས་རགས་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་། 

གཟུགས་ཁམས་ནི་ལུས་འོད་ཀི་རང་བཞིན་དང་། ཕལ་ཆེ་བ་རྟག་ཏུ་བདེ་ཚོར་གིས་

ཁྱབ་ཅིང་། ཁམ་ཟས་རགས་པ་ལ་མི་བརྟེན་པ་དང་། གཟུགས་མེད་ཁམས་ནི་སེམས་

ཅན་དུ་མཚོན་བྱེད་ཀི་ལུས་ཕུང་རགས་པ་མེད་ཅིང་། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལས་ཡོངས་

སུ་འདས་ནས་ཚོར་བ་བཏང་སོམས་ལ་གནས་པ་དང་། ཟས་ལ་མི་བརྟེན་པར་ཡིད་ལ་

བྱེད་པ་གང་ཡང་བཀག་པ་ལྟ་བུའི་དམིགས་ཡུལ་ནམ་མཁའ་སོགས་ལ་བརྟེན་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་འབའ་ཞིག་ལ་ཚེ་གང་པོར་གནས་པ་ཡིན་ལ། འདོད་ཁམས་ཀི་གནས་

རིམ་མཐོ་བོར་གནས་པའི་སྐྱེས་བུ་དང༌། གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་

གཉིས་ཀི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ལྷ་ཡིན་པར་བཤད།

 ཡང་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ར་འགྲེལ་དུ། ཉི་མ་དང་ཟླ་བའི་ཚད་དང་། སའི་

གོ་ལ་འདི་དང་ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀི་བར་ཐག་རིང་ཐུང་། ཉི་མས་རི་རབ་ལ་བསོར་བ་

ལས་ཉིན་མཚན་འབྱུང་ཚུལ། དབྱར་དགུན་གི་ཉི་མ་རིང་ཐུང་གི་བཤད་པ་སོགས་

དངོས་མཐོང་གི་ཆོས་དུ་མའི་འགྲེལ་བཤད་འབྱུང་བ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་སར་རིས་རིག་པའི་བཤད་པ་རྣམས་

ཟུང་དུ་འབྲེལ་ཏེ། འཕགས་བོད་གཉིས་ཀར་སྔོན་གི་མཁས་པ་རྣམས་ནས་ལོ་ཐོ་
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འདོན་པ་དང་། ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་ནམ་འབྱུང་སོགས་སར་རིས་ཀི་ལམ་ནས་གཏན་

ལ་འབེབས་པའི་སོལ་དར་རོ།།

 བཅུད་ཀི་འགྲོ་བ་བྱུང་ཚུལ་ལ། མངོན་པ་མཛོད་དུ་བྱུང་བ་དང་ཚུལ་

མཐུན་པ་འཇིག་རྟེན་བཞག་པ་དང་འདུལ་བ་ལུང་དུའང་རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་

ཚུལ་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་སོད་ཆར་བཀོད་ཡོད།

 འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འཇིག་པའི་ཚུལ་ལ་ནང་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་

གསུངས་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་འབྱུང་སེ། མངོན་པ་འོག་མའི་གཞུང་ལས་རང་

ཅག་གནས་སའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་འཇིག་པའི་ཚེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་

གི་ཚ་དྲོད་རིམ་གིས་ཆེ་རུ་སོང་བའི་མེས་འཇིག་པ་ཡིན་ལ། སྤིར་སོད་ཀི་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་ཤིག་འཇིག་པའི་ཚེ་འབྱུང་བ་མེ་ཆུ་རླུང་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་གིས་

འཇིག་དགོས་ལ། དེ་ཡང་བསྟུད་མར་མེས་འཇིག་པ་ལན་བདུན་དང་། དེའི་འོག་

ཏུ་ཆུས་འཇིག་པ་རེ་རེ་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལྟར་ཆུས་འཇིག་པ་ལན་བདུན་གི་རེས་སུ་

ཡང་མེས་འཇིག་པ་བདུན་དང་། དེ་ནས་རླུང་གིས་འཇིག་པ་འབྱུང་བར་གསུངས། 

དེ་ལྟར་མེས་འཇིག་ང་དྲུག་ཆུས་འཇིག་བདུན་ཏེ་བསོམས་པས་མེ་ཆུས་འཇིག་པ་

རེ་གསུམ་གི་རེས་སུ། རླུང་གིས་འཇིག་པ་གཅིག་འབྱུང་བར་བཤད། འཇིག་རྟེན་

བཞག་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་ས་གཉིས་ལས་བཤད་ཚུལ་དེ་དང་ཅུང་མི་འདྲ་

བ་འབྱུང་།།
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༢ དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པའི་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་

ཆགས་འཇིག་གི་རིམ་པ།
 དུས་འཁོར་གི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཆགས་

ཚུལ་ནི། རང་ཅག་གནས་སའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ཉིད་མ་ཆགས་གོང་

སོང་སང་ཞིག་ཏུ་གནས་ཏེ། དེ་ཡང་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་ཞིག་ནས་བར་སང་

ཁམས་ལ་སོང་པའི་རྡུལ་གི་མིང་ཅན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སིལ་བུར་གནས་པ་རྣམས་

འདུས་པ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནས་རིམ་གིས་ཆགས་ལ། སོང་པའི་མིང་

ཅན་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས། དང་པོར་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་

མ་འབྱར་བར་ནམ་མཁའ་ལ་མི་སང་བའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་

འབྱར་ལ། དེ་རྣམས་སྔར་མ་འབྱར་གོང་རང་ཉིད་ཡང་ཞིང་གཡོ་བའི་ངོ་བོར་ཡོད་

ཀང་གཡོས་ནས་གོ་ས་གཞན་དུ་བགྲོད་པའི་ནུས་པ་མེད་ཅིང་། འབྱར་ནས་ཡང་

ཞིང་གཡོ་བ་ཉིད་དུ་གོ་ས་གཞན་དུ་བགྲོད་ནུས་པ་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་རོམ་པའི་རླུང་

ཞེས་བརོད་ལ། དེ་ཉིད་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་གི་ཐོག་

མའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་དངོས་མིན་པར་གསུངས།

 དེའི་རེས་སུ་རླུང་དེ་དང་མེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སིལ་བུར་གནས་པ་རིམ་གིས་

འབྱར་བ་རྣམས་ཕྲད་པས། རླུང་དང་ལྡན་པའི་གློག་གི་མེའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་མེའི་

དཀིལ་འཁོར་གི་ཐོག་མ་རོམ་པའི་མེ་ཞེས་བརོད་དོ། །དེའི་རེས་སུ་མེ་དེ་དང་ཆུའི་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་རྣམས་འདུས་པ་ཀུན་ཏུ་འབྱར་བར་གྱུར་པ་ཕྲད་པས། རླུང་དང་མེ་

དང་ལྡན་པའི་ཆར་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་རོམ་པའི་ཐོག་མའི་ཆུ་
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ཞེས་བརོད། དེའི་རེས་སུ་ཆུ་དེ་དང་སའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རིམ་གིས་ཀུན་ཏུ་འབྱར་བ་

རྣམས་ཕྲད་པས། ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་སང་བ་ལ་འཛིན་མ་

སའི་དཀིལ་འཁོར་རོམ་པའི་ཐོག་མའི་ས་ཞེས་བརོད་དོ།།

 དེ་ལྟ་བུའི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་པོ་རིམ་གིས་འཕེལ་བ་ལས། འོག་གཞིའི་

རླུང་མེ་ཆུ་སའི་དཀིལ་འཁོར་ཟླུམ་པོའ་ིདབྱིབས་ཅན་རྣམས་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ནས་

རི་རབ་ལྷུན་པོ་དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ར་བ་ཕྲ་ལ་རེ་མོ་སོམ་པ་དང་། དེའི་མཐའ་འཁོར་

དུ་རི་བདུན་མཚོ་བདུན་གླིང་བདུན་རྣམས་དང་། སེང་གི་གཟའ་སར་སོགས་རིམ་

གིས་གྲུབ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་ས་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་དེ་རིམ་གིས་

རགས་པར་གྱུར་ཏེ་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་། རོའ་ིརྡུལ་ཕྲ་རབ་

བམ་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་གོ་སར་ཁྱབ་

པར་གནས་པར་བཤད།

 མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་དབུས་སུ་བྱས་པའི་ཤར་ལྷོ་ནུབ་

བྱང་དང་མཚམས་བཞི་སེང་འོག་བཅས་ཕྱོགས་བཅུ་པོ་རེ་རེར། གླིང་བཞི་པ་ལྟ་

བུའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སོང་སོང་གནས་པ་ཚུན་ཆད་སོང་གཅིག་གི་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་དང༌། དེ་རྣམས་བརི་གཞིར་བྱས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

སོང་ཕྲག་གཉིས་གཉིས་གནས་པ་ཚུན་ཆད་ནི་སོང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་

རྟེན་དང༌། ཡང་དེ་རྣམས་བརི་གཞིར་བྱས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་སོང་ཕྲག་

གསུམ་གསུམ་ཚུན་ཆད་ནི་སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་དང༌། དེ་བརི་

གཞིར་བྱས་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གྲངས་མེད་པ་ཆེན་པོ་ཚུན་ཆད་ལ་སོང་

ཆེན་མོའ་ིའཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ཞེས་བྱ་ལ། གྲངས་མེད་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་

ནི་སྤིར་གྲངས་ཀ་མེད་པ་ཙམ་ལ་མི་བྱེད་པར་གཅིག་བཅུ་བརྒྱ་སོང་ཁི་འབུམ་
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སོགས་གྲངས་ཀི་གནས་དྲུག་ཅུ་ཡོད་པའི་ཐ་མ་ལ་བྱའོ།།

 ཆོས་མངོན་པ་ལས་བཤད་པ་དང་དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་ལས་བཤད་པ་མི་

འདྲ་བའི་ཚུལ་ནི། རི་རབ་ཀི་དབྱིབས་མི་འདྲ་བ་མངོན་པ་ལས་གྲུ་བཞི་དང་དུས་

འཁོར་ལས་ཟླུམ་པོར་བཤད། ཁ་དོག་མི་འདྲ་བ་ནི་མངོན་པའི་ལུགས་ལ། རི་རབ་

ཤར་དངུལ། ལྷོ་བཻ་ཌཱུརྱ། ནུབ་ཤེལ་དམར་པོ། བྱང་གསེར་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་

ཁ་དོག་ཅན་ཡིན་ལ། དེའི་འོད་བར་སང་ལ་སོང་བས་གླིང་བཞི་སོ་སོའ་ིཐད་ཀི་

ནམ་མཁའི་ཁ་དོག་ཀང་དེ་དང་དེའི་ཁ་དོག་ཏུ་སང་བར་བཤད།

  དུས་འཁོར་གི་ལུགས་ལ། རི་རབ་ཀི་ཤར་ནག ལྷོ་དམར། བྱང་དཀར། 

ནུབ་སེར་པོར་བཤད་ལ། ཚད་ཀང་མངོན་པ་ལས་ནི་དཔག་ཚད་བརྒྱད་ཁི་ཆུ་

མཚམས་ཡན་ཆད་དུ་འཕགས་ཤིང་བརྒྱད་ཁི་ཆུའི་ནང་དུ་ནུབ་པར་བཤད་ལ། 

དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་ལས་སའི་སེང་དུ་རི་རབ་ཀི་དཔངས་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་

གཅིག་ཏུ་བཤད་ཅིང་། དེར་བཤད་པའི་དཔག་ཚད་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་ལ་མངོན་པ་

བའི་འབུམ་ཕྲག་གཉིས་འོང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་མངོན་པ་ནས་རི་རབ་ཀི་མཐའ་སོར་

ལ་གསེར་གི་རི་བདུན་དང་རོལ་མཚོ་མདུན་སེལ་ནས་གནས་པར་བཤད་ཀི། དེ་

དག་གི་བར་ན་གླིང་མེད་ལ། དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་ལས་གླིང་དྲུག མཚོ་དྲུག རི་དྲུག་

གིས་བསོར་བའི་ཕྱི་རོལ་ན་གླིང་བདུན་པ་འཛམ་གླིང་ཆེན་པོ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་བདུན་

པ་ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོར་གྲགས་པ་བ་ཚྭའི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། རི་བདུན་པ་ཁོར་ཡུག་གི་རིར་

བཤད་པ་སོགས་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་ངོ་།།

 དུས་འཁོར་གི་གཞུང་ལས་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འཇིག་པའི་ཚུལ་བཤད་

པ་ནི། སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དེ་ཉིད་ཐོག་མར་བར་སང་ཁམས་ཀི་རྡུལ་གིས་བསྐྱེད་

ལ། འཇིག་པའི་ཚེ་ཡང་གཟུགས་རགས་པ་རྣམས་ཇེ་ཕྲ་ཇེ་ཕྲར་སོང་ནས་བར་
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སང་ཁམས་ཀི་སོང་པའི་རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ིངོ་བོར་གནས་ལ། འཐོར་ཞིག་གི་གོ་རིམ་ནི་

ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་རིམ་པ་ལྟར་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། དང་པོར་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་

གི་ཁམས་སའི་རྡུལ་ཕན་ཚུན་འབྱར་ནས་འདབས་ཆགས་སུ་གནས་པ་རྣམས་སོ་

སོར་བྱེ་ནས་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་དང་།  ཆུའི་རྡུལ་རྣམས་དེ་ལྟར་བྱེ་ནས་མེ་ལ་འཇུག་

པ་དང་། མེའི་རྡུལ་རྣམས་དེ་ལྟར་བྱེ་ནས་རླུང་ལ་འཇུག་པ་དང་། རླུང་གི་རྡུལ་

རྣམས་དེ་ལྟར་སོ་སོར་བྱེ་ནས་ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་འཆགས་པའི་འགོ་རོམ་པའི་

སྔ་རོལ་གི་རྡུལ་ལྟར་དབང་པོའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་སིལ་བུའི་རྣམ་

པར་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པར་གསུངས།

 ནང་པའི་གཞུང་མདོ་སེ་ཕལ་པོ་ཆེ་དང་། ལག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའི་

རྒྱུད་སོགས་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཕྱོགས་བཅུར་འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་རྣམ་པ་དང་དབྱིབས་མི་འདྲ་བ་

དང་། ལ་ལར་འོད་ཡོད་པ་དང་ལ་ལར་འོད་མེད་པ་སོགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་གསུངས།

 སྤིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་ལ་ཐོག་མཐའ་མེད་ཀང་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་

བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་ལ་མཚོན་ན་དེའི་ཐོག་མ་དང་། བར་དང་མཐའ་མ་བཅས་དུས་

ཀི་རིམ་པ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད་ཅིང་། དེ་ཡང་རང་ཅག་གནས་སའི་

འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་ཉིད་ཀི་འཕེལ་རིམ་ནང་སོང་པ་དང་། ཆགས་པ། གནས་

པ། མཐར་འཇིག་པའི་བསལ་པ་ཞེས་པའི་དུས་ཀི་རིམ་པ་གཙོ་ཆེ་བ་བཞི་ཡོད་

པར་གསུངས། རིམ་པ་འདི་དག་རེ་རེ་ལའང་དུས་ཡུན་བར་བསལ་ཉི་ཤུ་རེ་ཡོད་

ལ། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་རྟེན་གཞི་ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་

ར་བའི་ཁམས་བཞི་བཅས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་གྲུབ་ཅིང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀིས་

ཁམས་གཞན་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་བྱ་བ་བྱེད་པའི་གོ་འབྱེད་དོ། །འཇིག་པའི་རྐེན་
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ནི་ས་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་འབྱུང་བ་མེ་ཆུ་རླུང་

གསུམ་གིས་འཇིག་པར་བྱེད་པར་གསུངས་སོ།།

 

༣ དུས་འཁོར་ནས་གསུངས་པའི་མཁའ་རྡུལ་དང་

གོ་ལའི་འཁོར་བགྲོད།
 དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིགཞུང་རྣམས་ལས་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་ཞིག་རེས་

བར་སང་སོང་པར་གནས་ཤིང་། གང་ཟག་ཐ་མལ་པའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་

རྣམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་སིལ་བུའི་རྣམ་པར་གནས་པ་དེ་དག་

ལ་སོང་པའི་རྡུལ་ཞེས་བཤད་ཅིང་། སོང་པའི་རྡུལ་དེ་ལ། ས་དང་། ཆུ་དང་། མེ་དང་། 

རླུང་དང་། ནམ་མཁའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཅས་ལྔ་ཡོད་ལ། ནམ་མཁའི་རྡུལ་ཞེས་པ་དེ་

ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་གཟུགས་ཅན་གི་རྡུལ་གཞན་རྣམས་ཀི་རྟེན་གཞི་ཡིན་པར་བཤད། དེ་

ལྟ་བུའི་ནམ་མཁའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ལ་མཁའ་རྡུལ་ཞེས་ཀང་བྱ་ལ། ནམ་མཁའི་རྡུལ་

ཕྲ་རབ་ཅེས་པའི་ནམ་མཁའ་ནི། ཅང་མེད་ཀི་སོང་སང་ཞིག་མིན་པར་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་གཟུགས་ལྔའི་ནང་ཚན་མངོན་པར་སབས་ཡོད་པའི་གཟུགས་དེ་ཉིད་བོས་

ཇི་ཙམ་དབྱེ་བར་ནུས་ཀི་བར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆུང་མཐའ་ཡིད་ངོར་སང་བ་ལ་ནམ་

མཁའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་པའི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའི་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་དེ་ལ་མིང་གཞན་རོའ་ིརྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་ཀང་ཟེར།

 འཛམ་གླིང་འདི་རྟེན་གཞི་ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་ར་

བའི་ཁམས་བཞི་བཅས་ཁམས་ལྔ་ལས་གྲུབ་ཅིང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀིས་ཁམས་

གཞན་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་། བྱ་བ་བྱེད་པའི་གོ་འབྱེད་པས་འབྱུང་བ་བཞི་པོ་འབྱུང་
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འཇིག་གི་གཞི་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་སོང་པའི་གནས་སབས་སུ་ནམ་

མཁའི་རྡུལ་དེས་རྟེན་གཞི་བྱས་ནས་གསར་དུ་ཆགས་པའི་འཇིག་རྟེན་དེའི་ནང་གི་

བེམ་པོའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་ཅིང་། ནམ་མཁའི་རྡུལ་དེས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་རྡུལ་གོ་

ས་གང་ན་གནས་པའི་གོ་ས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་གནས།

 གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་སྔ་མ་ཞིག་ནས་བར་སང་ཁམས་

ལ་སོང་པའི་རྡུལ་གི་མིང་ཅན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་སིལ་བུར་གནས་པ་རྣམས་འདུས་པ་

ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནས་རིམ་གིས་ཆགས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུའི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་

བཞི་པོ་རིམ་གིས་འཕེལ་བ་ལས། འོག་གཞིའི་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་དཀིལ་འཁོར་ཟླུམ་

པོའ་ིདབྱིབས་ཅན་རྣམས་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ནས་རི་གླིང་རྣམས་རིམ་གིས་གྲུབ། དེའི་

རེས་སའི་གོ་ལའི་སེང་གི་བར་སང་ལ་རླུང་གིས་བཏེགས་པའི་བགྲོད་བྱ་ཁྱིམ་གི་གོ་

ལ་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ཉིད་དབུས་མཐོ་ལ་མཐའ་དམའ་བ་གདུགས་ཕུབ་པ་བཞིན་ཆགས་

པའི་སེང་རྒྱུ་སར་ཉེར་བརྒྱད་རྣམས་གཡོན་སོར་གིས་ཆགས། དེའི་རེས་བགྲོད་

བྱེད་རེས་གཟའ་བདུན་དང་སྒ་གཅན་དུས་མེ་དུ་བ་མཇུག་རིང་བཅས་གཟའ་བཅུ་

པོ་རྣམས་སྐྱེས། ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ནི་སར་མ་གྲོ་བཞིན་དང་བྱི་བཞིན་གཉིས་ལ་སར་

ཁྱིམ་གཅིག་ལས་མེད་པས་དེ་གཉིས་སར་ཁྱིམ་གཅིག་ཏུ་བརིས་པས་རྒྱུ་སར་ཉེར་

བདུན་གི་སར་ཁོངས་རེ་ལ་ཆ་བཞི་བཞིར་བྱས་པའི་ཆ་རེ་ལ་རྐང་པའི་ཐ་སད་བྱས་

ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྐང་པ་དགུ་དགུའམ་རྒྱུ་སར་གཉིས་རེ་དང་། རྒྱུ་སར་གཅིག་གི་རྐང་

པའི་བཞི་ཆ་གཅིག་རེའི་ཁྱོན་ལ་ཁྱིམ་རེའི་ཐ་སད་བྱས་ལ། ཁྱིམ་བཅུ་གཉིས་ནི། ༡ 

ལུག ༢ གླང་། ༣ འཁིག་པ། ༤ ཀར་ཀ་ཊ། ༥ སེང་གེ ༦ བུ་མོ། ༧ སང་། ༨ སིག་

པ། ༩ གཞུ། ༡༠ ཆུ་སིན། ༡༡ བུམ་པ། ༡༢ ཉའི་ཁྱིམ་རྣམས་སོ།།

 དེ་ཡང་ཐ་སར་བྲ་ཉེ་གཉིས་དང་སྨིན་དྲུག་གི་རྐང་པ་གཅིག་གི་བར་ལུག་



75སབས་ལྔ་པ། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་འཇིག་གི་རིམ་པ་བཤད་པ། 

གི་ཁྱིམ་དང་། དེ་ནས་སྨིན་དྲུག་གི་རྐང་པ་གསུམ་དང་སར་མ་དང་མགོའ་ིརྐང་པ་

གཉིས་ཀི་བར་གླང་ཁྱིམ་དང་། དེ་ནས་མགོའ་ིརྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་དང་ལག་དང་

ནབས་སོའ་ིརྐང་པ་གསུམ་གི་བར་འཁིག་པའི་ཁྱིམ་དང་། དེ་ནས་ནབས་སོའ་ི

རྐང་པ་ཕྱི་མ་དང་རྒྱལ་དང་སག་གཉིས་ཀི་བར་ཀར་ཀ་ཊའི་ཁྱིམ་དང་། མཆུ་དང་

གྲེ་གཉིས་དང་དབོའ་ིརྐང་པ་དང་པོའ་ིབར་སེང་གེའི་ཁྱིམ་དང་། དབོའ་ིརྐང་པ་ཕྱི་

མ་གསུམ་དང་མེ་བཞི་དང་ནག་པའི་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་བར་བུ་མོའ་ིཁྱིམ་

དང་། ནག་པའི་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་དང་ས་རི་དང་ས་གའི་རྐང་པ་སྔ་མ་གསུམ་

གི་བར་སང་གི་ཁྱིམ་དང་། ས་གའི་རྐང་པ་ཕྱི་མ་དང་ལྷ་མཚམས་དང་སྣོན་གཉིས་

ཀི་བར་སིག་པའི་ཁྱིམ་དང་། སྣྲུབས་དང་ཆུ་སོད་གཉིས་དང་ཆུ་སྨད་ཀི་རྐང་པ་

དང་པོའ་ིབར་གཞུའི་ཁྱིམ་དང་། ཆུ་སྨད་ཀི་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གསུམ་དང་། གྲོ་བཞིན་

དང་བྱི་བཞིན་སར་ཁོངས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། མོན་གྲེའི་རྐང་པ་སྔ་མ་གཉིས་

ཀི་བར་ཆུ་སིན་གི་ཁྱིམ་དང་། མོན་གྲེའི་རྐང་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་དང་མོན་གྲུ་དང་

ཁྲུམས་སོད་ཀི་རྐང་པ་སྔ་མ་གསུམ་གི་བར་བུམ་པའི་ཁྱིམ་དང་། ཁྲུམས་སོད་ཀི་

རྐང་པ་ཕྱི་མ་དང་ཁྲུམས་སྨད་དང་ནམ་གྲུ་རྣམས་ནི་ཉའི་ཁྱིམ་མོ།།

 གཞན་ཡང་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིགཞུང་རྣམས་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སར་

རིས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་གཟའ་བདུན་སོ་སོས་ས་གཞི་འདི་ཉིད་ལ་སོར་བ་

ལན་གཅིག་འཁོར་བའི་ཡུན་ཚད་ཀི་ཞག་གྲངས་ལ་གཟའ་རྣམས་ཀི་ཉིན་ཞག་

དཀིལ་འཁོར་ཞེས་འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཡུན་ཚད་ལ་ཉིན་ཞག་ཇི་ཙམ་དགོས་

པའི་གྲངས་ནི། ཉི་མ་ལྟེ་བར་བྱེད་པ་དང་ས་གཞི་ལྟེ་བར་བྱེད་པའི་ལུགས་ཐ་དད་

པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དེང་དུས་ཀི་ཚན་རིག་པས་བཤད་པ་དང་ཕལ་ཆེར་གཅིག་

མཚུངས་སུ་སང་ངོ་།།
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 རང་འགྲོས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྒ་གཅན་དང་དུས་མེ་མ་གཏོགས་པའི་

གཟའ་ཐམས་ཅད་ཁྱིམ་རྒྱུ་སར་དང་བཅས་པ་ལ་གཡོན་སོར་གིས་འཁོར་རོ། །དེ་

ལྟ་བུའི་ཁྱིམ་གི་གོ་ལ་དེ་ཉིད་ས་ཆེན་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ལ་གཡས་སོར་ཉིད་བྱེད་

ཅིང་། ཁྱིམ་གི་གཞི་ལ་གནས་པའི་ཉི་མ་སོགས་གཟའ་སར་ཐམས་ཅད་ཀང་གོ་

ལ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པའི་སོབས་ཀིས་ས་ཆེན་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ལ་གཡས་སོར་

གིས་ཉིན་ཞག་རེར་སོར་བ་རེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བགྲོད་ཚུལ་དེ་ལ་

རླུང་འགྲོས་ཞེས་བྱའོ། །གཟའ་དེ་དག་གི་རང་འགྲོས་ནི་སྒ་གཅན་མ་གཏོགས་

གཡོན་དུ་སོར་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་སར་རྣམས་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་བྱེད་ཅིང་། དེ་

ལྟར་གོ་ལ་དང་གཟའ་རྣམས་འཁོར་ཚུལ་གི་དབང་གིས་ཉ་དང་གནམ་སོང་ལ་ཉི་

ཟླ་སྒ་གཅན་གིས་སྒིབ་ཚུལ་དང་། སར་མ་དུ་བ་མཇུག་རིང་འཆར་ཚུལ་ཡང་མ་

འཁྲུལ་བར་ངོས་འཛིན་པའི་ཚུལ་རྣམས་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིགཞུང་ལས་འབྱུང་

ངོ་། །དེ་ཡང་གཟའ་རྣམས་ནི་ལྷོ་བགྲོད་དང་བྱང་བགྲོད་སོ་སོར་བྱེད་ཅིང་། ཁྱིམ་

སར་རྣམས་ནི་ལྷོ་བགྲོད་བྱང་བགྲོད་དང་རང་འགྲོས་སོགས་མེད་པར་ས་དུམ་བུ་

གང་གི་ཐད་དུ་སྔར་འགྲོ་བའི་ལམ་གཅིག་པུ་དེ་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རླུང་འགྲོས་

ཀིས་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།།

 དེ་ལྟར་ན་ཉི་མ་ནི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་སོགས་པ་སོན་བྱེད་གཙོ་བོ་ཡིན་

པས། དེའི་འགྲོས་ལ་བརྟེན་ནས་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཁྱོན་སོ་སོར་ཉི་མ་ཁྱིམ་

གང་ཞིག་ན་གནས་པའི་ཚེ་ལྷོ་བྱང་གི་བགྲོད་པ་དང་ཉིན་མཚན་མཉམ་མི་མཉམ་ལ་

སོགས་པ་བྱུང་བ་ཡིན་པར་བཤད།
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༤ ཨཱརྱ་བྷ་ཊའི་རིས་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་གོ་ལའི་འཁོར་བགྲོད།
 དུས་རབས་ལྔ་པའི་ནང་བྱོན་པའི་ན་ལེནྡྲའི་སར་རིས་རིག་པའི་མཁས་

པ་ཨཱརྱ་བྷ་ཊ་ཞེས་པ་དེས།3 ཆོས་མངོན་པ་དང་དུས་འཁོར་གི་གཞུང་སོགས་

ལས་བཤད་པའི་རྣམ་གཞག་དང་མི་འདྲ་བར། སོར་དབྱིབས་ཅན་གི་སར་ཚོགས་

ཀི་དབུས་སུ་གཟའ་སར་གི་འཁོར་ལམ་གིས་བསོར་བའི་ནམ་མཁའི་དབུས་སུ་

འབྱུང་བ་བཞིའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་སའི་གོ་ལ་གནས་ཤིང་། དབྱིབས་ཟླུམ་པོ་ཡིན་

པར་བཤད། དེ་ཡང་དཔེར་ན། གྲུ་ལ་ཞུགས་ནས་མདུན་དུ་བསྐྱོད་པའི་ཚེ་བརྟན་

པར་གནས་པའི་རི་བོ་རྣམས་ལྡོག་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བར་སང་བ་ལྟར། སའི་གོ་ལ་རང་

ཉིད་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་འཁོར་བའི་དབང་གིས་བརྟན་སར་རྣམས་ནམ་མཁའི་ཚངས་

ཐིག་ལས་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་འགྲོ་བ་ལྟར་སང་ཡང་། དོན་ལ་བརྟན་སར་རྣམས་འགྲོ་

བ་མེད་པར་བཤད། སར་མ་དེ་དག་འགྲོ་བ་མེད་ན་འཆར་བ་དང་ནུབ་པར་སང་བ་

འདི་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། བརྟན་སར་རྣམས་འཆར་ནུབ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ས་གཞི་
3  སོབ་དཔོན་འདི་ཕྱི་ནང་གང་ཡིན་སོར་ལ་བཤད་ཚུལ་མི་མཐུན་ཡང་། ན་ལེནྡྲར་སོབ་གཉེར་མཛད་པ་ལ་རོད་

པ་མེད། ཨིན་ཇིའི་ཚིག་མཛོད་ (Britannica Learning Library p 27) ལྟར་ན། སོབ་དཔོན་
དེ་ནང་པ་ཡིན་པ་དང་། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་གི་ཧིན་རྡུའི་སོབ་དཔོན་ཚངས་པ་སས་པའི་རིས་གཞུང་
ཚངས་པའི་དོན་གསལ་ཞེས་པའི་ནང་ཨཱརྱ་བྷ་ཊ་ལ་དགག་པ་ཐོན་པ་དང་། ཡང་དུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་
ནང་གི་སར་རིས་རིག་པའི་མཁས་དབང་ཧིན་རྡུའི་སོབ་དཔོན་ཉིན་བྱེད་གཉིས་པའི་རིས་གཞུང་གྲུབ་མཐའ་
གཙུག་གི་ནོར་བུ་ཞེས་པའི་ནང་དུའང་། གོ་ལའི་ལེའུའི་ཚིགས་བཅད་བདུན་པ་དང་དགུ་པ་གཉིས་སུ་རིམ་
བཞིན། “སར་ཚོགས་རྒྱུན་དུ་འཁོར་བར་མཐོང་བ་ལས། །ས་འདི་འཛིན་བྱེད་རྟེན་གིས་སོང་པ་ཡིན། །ལི་
དངོས་མཁར་གནས་ནུས་པ་མ་མཐོང་བས། །མཁའ་ནས་ཐུར་དུ་འགྲོ་ཞེས་ནང་པས་བཤད། །” ཅེས་ཨཱརྱ་བྷ་
ཊའི་འདོད་པ་དེ་ནང་པའི་འདོད་ཚུལ་དུ་སྨྲས་པ་དང་། ཡང་། “མཁའ་ལ་འཕེན་པའི་ལི་བའི་དངོས་པོ་ནི། །ས་
ལ་ལྷུང་བར་མཐོང་བར་གྱུར་ཀང་ནི། །ས་གཞི་མཁའ་ནས་ཐུར་དུ་འགྲོ་ཞེས་པའི། །ནང་པའི་བོ་གྲོས་ངན་དེ་ཇི་
ལྟར་ཡིན། །”ཞེས་ས་གཞི་ཟླུམ་པོ་རང་འཁོར་རྒྱག་པའི་འདོད་ཚུལ་ལ་དགག་པ་མཛད་སབས། ཕྱོགས་སྔ་མ་
སོབ་དཔོན་ཨཱརྱ་བྷ་ཊ་ནང་པ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་མཛད་པ་སོགས་འབྱུང་།
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གཟའ་དང་བཅས་པ་རླུང་ལ་བརྟེན་ནས་ལྷོ་བྱང་གི་སེ་གཉིས་ལྟེ་བར་བྱས་པའི་

དབུས་ཀི་ཚངས་ཐིག་ལ་རང་འཁོར་རྒྱག་བཞིན་འཁོར་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་

གསུངས། གཞན་ཡང་གནམ་སོང་གི་ཚེ་ན་ཟླ་བས་ཉི་མ་སྒིབ་པར་བྱེད་ཅིང་། ཉ་

ལ་ས་གཞིའི་གྲིབ་ནག་ཆེན་པོས་ཟླ་བ་སྒིབ་པར་བཤད་པ་སོགས་གོ་ལའི་འཁོར་

བགྲོད་དང་། ཉིན་མཚན་གི་ཁྱད་པར་དང་རིང་ཐུང་། ཉི་ཟླ་གཟའ་འཛིན་སོགས་

སར་རིས་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་མང་པོ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྣམས་དེང་རབས་

ཀི་རྒྱུ་སར་རིག་པའི་ལྟ་ཚུལ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ནོ།།

༥ འཇལ་བྱེད་ཀི་ཚད་དང་གྲངས་ཀི་རྣམ་གཞག

ཀ གཟུགས་ཅན་གི་ཚད་བཤད་པ།

 མངོན་པ་དང་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིགཞུང་སོགས་ལས་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་

གི་རྒྱ་ཁྱོན་དང་། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་

དང་སོང་པའི་ཡུན་ཚད་སོགས་གཏན་ལ་འབེབས་སབས། དེ་དག་འཇལ་བྱེད་ཀི་

ཚད་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་། འཇལ་བྱེད་ཀི་ཚད་དེ་ལ་གཟུགས་

ཀི་ཚད་དང་། དུས་ཀི་ཚད་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། གཟུགས་ཀི་ཚད་བཤད་པ་ནི། 

རྡུལ་ཕྲ་རབ་བདུན་འདུས་པ་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་གི་ཚད་དང་། རྡུལ་ཕྲན་བདུན་ལ་

ལགས་རྡུལ་གཅིག ལགས་རྡུལ་བདུན་ལ་ཆུ་རྡུལ་གཅིག ཆུ་རྡུལ་བདུན་ལ་རི་བོང་

གི་རྡུལ་གཅིག རི་བོང་གི་རྡུལ་བདུན་ལ་ལུག་རྡུལ་གཅིག ལུག་རྡུལ་བདུན་ལ་

གླང་རྡུལ་གཅིག གླང་རྡུལ་བདུན་ལ་ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་གཅིག ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་བདུན་

ལ་སོ་མ་གཅིག སོ་མ་བདུན་ལ་ནི་ཤིག་གཅིག ཤིག་བདུན་ལ་ནས་གཅིག ནས་
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བདུན་ལ་སོར་མོའ་ིཚིགས་གཅིག སོར་བཅུ་གཉིས་ལ་མཐོ་གང་། སོར་ཉེར་བཞི་

ལ་ཁྲུ་གང་། ཁྲུ་བཞི་ལ་འདོམ་གང་། གཞུ་འདོམ་ལྔ་བརྒྱ་ལ་རྒྱང་གྲགས་གཅིག 

རྒྱང་གྲགས་བརྒྱད་ལ་དཔག་ཚད་གཅིག་ཏུ་མཛོད་ར་འགྲེལ་ལས་བཤད་ལ། 

འཕགས་པ་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་མོ། རྡུལ་ཆུང་

ངུ་། ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ། རི་བོང་གི་རྡུལ། ལུག་རྡུལ། གླང་རྡུལ། སོ་མ། ཡུངས་འབྲུ། 

ནས། སོར་རྣམས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྔ་མ་སྔ་མའི་བདུན་འགྱུར་གི་ཚད་དང་། སོར་བཅུ་

གཉིས་ལ་ནི་མཐོ་གང་དང་། མཐོ་དོ་ལ་ནི་ཁྲུ་གང་དང་། ཁྲུ་བཞི་ལ་ནི་གཞུ་གང་གི་

ཚད་དུ་གསུངས་ལ། འཕགས་པ་མཽང་གལ་གི་བུའི་འཇིག་རྟེན་བཞག་པ་ལས་ནི་ཉི་

ཟེར་གི་རྡུལ་བཞི་བཅུ་ར་དགུའི་ཆ་གཅིག་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ཚད་དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་

དང་། རྡུལ་ཕྲ་མོ། ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ། རི་བོང་གི་རྡུལ། ལུག་རྡུལ། གླང་རྡུལ། སོ་མ། 

ཨ་བ་ག་ན། བ་ཏི་ཀ ནས་འབྲུ། སོར་རྣམས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྔ་མ་སྔ་མའི་བདུན་འགྱུར་

གི་ཚད་དང་། སོར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཁྲུ་གང་གི་ཚད་དུ་གསུངས། འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་

འབྱེད་སོགས་ལས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་མོ། ཆུ་རྡུལ། ལགས་རྡུལ། རི་བོང་

གི་རྡུལ། ལུག་རྡུལ། གླང་རྡུལ། ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ། སོ་མ། ཤིག ནས། སོར། ཁྲུ་གང་

རྣམས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྔ་མ་སྔ་མའི་དྲུག་འགྱུར་གི་ཚད་དུ་གསུངས་སོ།།

 དེ་ལྟ་ན་མངོན་པ་མཛོད་ར་འགྲེལ་ལས་བཤད་པའི་ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་ལ་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གྲངས་ ༨༢༣༥༤༣ དང་། འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལྟར་ན་དྲུག་

འགྱུར་དུ་རི་བས་ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གྲངས་ ༢༧༩༩༣༦ ཡོད། དེ་

བཞིན་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་མདོ་ལས་བཤད་པའི་ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་

གྲངས་ ༣༤༣ དང་། འཇིག་རྟེན་བཞག་པ་ལས་བཤད་པའི་ཉི་ཟེར་གི་རྡུལ་ལ་

རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་གྲངས་ ༤༩ ཡོད་པ་དེ་དག་འགལ་བར་མི་འགྱུར་བ་ནི། རྡུལ་ཕྲ་
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རབ་སོགས་འདུས་པའི་གནས་སབས་དེ་དང་དེ་ལ་མིང་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་

གི། སོག་ཆགས་ཀི་སྤུའི་རེ་མོ་ཁོ་ན་ལ་བརི་བ་སོགས་ནི་མིན་པས་དོན་ལ་འགལ་

བ་མེད་པའི་ཚུལ་ཡང་མཛོད་ཀི་འགྲེལ་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བཤད་དོ།།

 ཡང་རི་བོང་གི་སྤུའི་རེ་མོར་འགོས་པའི་ཐལ་བ་ལ་རི་བོང་གི་རྡུལ་དང་། 

ལུག་གི་སྤུའི་རེ་མོར་འགོས་པའི་ཐལ་བ་ལ་ལུག་རྡུལ་དང༌། བ་གླང་གི་སྤུའི་རེ་མོར་

འགོས་པའི་ཐལ་བ་ལ་གླང་རྡུལ་ཟེར་ཞིང༌། རི་བོང་གི་སྤུ་དང་ལུག་གི་སྤུ་དང་གླང་

གི་སྤུ་ལ་སོམ་ཕྲའི་དབྱེ་བ་ཡོད་པས་དེའི་རེ་མོར་གནས་པའི་རྡུལ་ལའང་ཆེ་ཆུང་

ཡོད་ཅེས་འགྲེལ་ཚུལ་ཡང་འབྱུང་།

 དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིགཞུང་ལས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཕྲེང་བར་བརེགས་པ་བརྒྱད་

ནི་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་གི་ཚད་དང༌། དེ་ཕྲེང་བར་བརེགས་པ་བརྒྱད་ནི་སྐྲའི་རེ་མོ་ཟླུམ་

པོ་གཅིག་གི་ཚད་དང༌། སྐྲ་རེ་ཟླུམ་པོ་བརྒྱད་ཕྲེང་བར་བརེགས་པ་ནི་སེ་ཚེའི་ཚད་

དང༌། སེ་ཚེ་བརྒྱད་བརེགས་པ་ཤིག་གི་ཚད་དང༌། ཤིག་བརྒྱད་བརེགས་པ་ནས་

ཀི་ཚད་དང༌། ནས་བརྒྱད་བརེགས་པ་སོར་གི་ཚད་དང༌། སོར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཁྲུའི་

ཚད་དང༌། ཁྲུ་བཞི་གཞུ་འདོམ་གང་གི་ཚད་དང༌། གཞུ་འདོམ་སོང་ཕྲག་གཉིས་རྒྱང་

གྲགས་ཀི་ཚད་དང༌། རྒྱང་གྲགས་བཞི་དཔག་ཚད་ཀི་ཚད་དུ་གསུངས་སོ།།

ཁ དུས་ཀི་ཚད་བཤད་པ།

 དུས་ཀི་ཚད་འཇལ་བྱེད་ལ་ལོ་དང་བསལ་པ་གཉིས་ལས་ལོ་བཤད་པ་ནི། 

གོང་དུ་བཤད་པའི་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་མཐུད་པའི་ཡུན་ལ་དེའི་

སད་ཅིག་མ་དང་། དེའི་སད་ཅིག་མ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཐང་ཅིག་དང་། ཐང་ཅིག་སུམ་ཅུ་ལ་

ཡུད་ཙམ་གཅིག་དང་། ཡུད་ཙམ་སུམ་ཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག་དང་། ཉིན་ཞག་སུམ་



81སབས་ལྔ་པ། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འབྱུང་འཇིག་གི་རིམ་པ་བཤད་པ། 

ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པར་མངོན་པ་འོག་མའི་

གཞུང་རྣམས་ལས་བཤད་དོ།།

 དུས་འཁོར་བའི་རིས་ཀི་ལུགས་ལ་ནི། ཉི་མའི་རང་འགྲོས་གཡོན་སོར་

གིས་ཁྱིམ་གི་གོ་ལར་སོར་བ་གཅིག་རྫོགས་པའི་ཡུན་ལ་ཆ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུར་

ཕྱེ་བའི་ཆ་གཅིག་གམ། ཁྱིམ་རེ་ལ་ཆ་སུམ་ཅུ་རེར་བགོས་པའི་ཆ་རེ་ལ་ཉི་མས་

བགྲོད་པའི་ཡུན་ལ་ཁྱིམ་ཞག་ཅེས་བྱ་ལ། ཉི་མའི་རླུང་འགྲོས་གཡས་སོར་གིས་

སའི་གོ་ལར་སོར་བ་བྱེད་སབས་ས་གནས་སོ་སོར་ཞོགས་པ་སྔ་པོ་ལག་པའི་རི་

མོ་མཐོང་བ་ནས་སང་ཉིན་ལག་པའི་རི་མོ་མཐོང་བའི་བར་ལ་ཉིན་ཞག་ཅེས་བྱ་

ཞིང་། ཟླ་བའི་རང་འགྲོས་གཡོན་སོར་གིས་སའི་གོ་ལར་སོར་བ་གཅིག་འཁོར་

བའི་ཡུན་ལ་འཕེལ་ཆ་བཅོ་ལྔ་དང་འགྲིབ་ཆ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པའི་འཕེལ་འགྲིབ་ཀི་ཆ་

རེ་ལ་ཚེས་ཞག་ཅེས་བྱའོ།།

 དེ་ཡང་སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་གཅིག་གི་དབུགས་ཕྱིར་གཏོང་བ་དང་ནང་དུ་

རྔུབ་པའི་ཁུགས་པ་གཅིག་ལ་དབུགས་གཅིག་དང་། དབུགས་དྲུག་ལ་ཆུ་སང་

གཅིག ཆུ་སང་དྲུག་ཅུ་ལ་ཆུ་ཚོད་གཅིག ཆུ་ཚོད་དྲུག་ཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གཅིག ཉིན་

ཞག་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ་གཅིག ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལོར་འཇོག་པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་

ལྟར་བརིས་པས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་ནི་དབུགས་ཀི་ཁུགས་པ་ཉི་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་

བརྒྱ་ཡོད་པར་བཤད། ཁྱིམ་ཞག་ཉིན་ཞག་ཚེས་ཞག་གསུམ་པོ་རང་རང་གི་དབང་

དུ་བྱས་པའི་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་རེ་རྫོགས་པ་ན་ཞག་གསུམ་པོ་རང་རང་གི་ལོ་རེར་

འཇོག་དགོས་པས། ཚེས་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཚེས་ཞག་གི་ལོ་གཅིག་དང་། 

ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་ཉིན་ཞག་གི་ལོ་གཅིག་དང་། ཁྱིམ་ཞག་སུམ་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུ་ལ་ཁྱིམ་ཞག་གི་ལོ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་གསུམ་གི་ནང་ནས་
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ཐུང་ཤོས་ཚེས་ཞག་གི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ལོ་ཡིན་ཞིང་། ཉིན་ཞག་གི་དབང་དུ་

བྱས་པའི་ལོ་ནི་ཚེས་ཞག་གི་ལོ་ལས་ཞག་དྲུག་གིས་རིང་ལ། ཁྱིམ་ཞག་གི་དབང་

དུ་བྱས་པའི་ལོ་ནི་ཉིན་ཞག་གི་ལོ་ལས་ཀང་ཞག་ལྔ་ལྷག་ཙམ་གིས་རིང་ལ། དེ་ལྟར་

ན་རགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཚེས་ཞག་སུམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་དོན་གཅིག་དང་། 

ཉིན་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་རེ་ལྔ། ཁྱིམ་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཐམ་པ་རྣམས་ཡུན་

ཚད་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ།།

 བསལ་པའི་ཚད་བཤད་པ་ནི། གོང་དུ་སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་བྱུང་རིམ་

འཆད་སབས་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བསལ་པ་ལ་གནས་པའི་བསལ་པ་དང་། ཆགས་

པའི་བསལ་པ། འཇིག་པའི་བསལ་པ། ཞིག་ནས་སོང་པར་འདུག་པའི་བསལ་པ་

བཞི་ཡོད་པ་རེ་རེའི་ཡུན་ཚད་ལ་བར་བསལ་ཉི་ཤུ་ཉི་ཤུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་བསོམས་

པའི་བར་བསལ་བརྒྱད་ཅུ་ནི་བསལ་ཆེན་གཅིག་གི་ཚད་ཡིན་པར་མཛོད་ར་འགྲེལ་

ལས་བཤད་དོ།།

 དེ་ལྟ་བུའི་བསལ་པ་དེ་དག་གི་ཡུན་ཚད་མི་ལོའ་ིགྲངས་ལ་ཕབ་ན། 

འདི་ལ་བར་བསལ་གཅིག་ལ་མི་ལོ་དཀིགས་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། དཀིགས་

གསུམ། གཏམས་ཆེན་པོ་དགུ། གཏམས་བདུན། རབ་བཀམ་ཆེན་པོ་གསུམ། 

རབ་བཀམ་བརྒྱད། ཁག་ཁིག་ཆེན་པོ་དྲུག ཁག་ཁིག་གཉིས། ཐེར་འབུམ་ཆེན་

པོ་བཞི་སེ། དེ་ཨང་ཀིར་ཕབ་ན། ༣༣༩༧༣༨༦༢༤༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ བཅས་

གྲངས་ཀི་གནས་བཅུ་དགུ་ལོངས་པ་དང་། བསལ་ཆེན་གཅིག་ལ་མི་ལོ་མི་

འཁྲུགས་ཆེན་པོ་གཉིས་དང་། མི་འཁྲུགས་བདུན། དཀིགས་ཆེན་པོ་གཅིག  

དཀིགས་བདུན། གཏམས་ཆེན་པོ་དགུ རབ་བཀམ་ཆེན་པོ་བརྒྱད། རབ་བཀམ་

དགུ ཁག་ཁིག་ཆེན་པོ་དགུ ཁག་ཁིག་གཉིས་ཏེ། དེ་ཡང་ཨང་ཀིར་ཕབ་ན། 
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༢༧༡༧༩༠༨༩༩༢༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠༠ བཅས་གྲངས་གནས་ཉེར་གཅིག་ལོངས་

པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་། ཡང་བར་བསལ་གཅིག་ལ་མི་ལོ་དཀིགས་ཕྲག་དགུ་

དང་། བསལ་ཆེན་གཅིག་ལ་མི་ལོ་མི་འཁྲུགས་བདུན་དང་དཀིགས་ཆེན་གཉིས་

ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བར་སང་།

 པཎི་ཏ་སོབས་བཅུ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གིས་ནི། ལགས་ཀི་ར་བ་གྲུ་

བཞི་པ་མཐོ་ཚད་དང་ལོགས་བཞི་ལ་རྒྱང་གྲགས་རེ་ཡོད་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཏིལ་

འབྲུའམ་ཡུངས་ཀར་གིས་བཀང་བ་ལས་ལོ་བརྒྱ་རེའི་མཚམས་སུ་འབྲུ་རེ་རེ་

བཏོན་ཏེ་རྫོགས་པའི་ཡུན་ཚད་ནི་བར་བསལ་གཅིག་དང་། དེ་འདྲ་བ་བརྒྱད་ཅུ་

བསོམས་པ་བསལ་ཆེན་གཅིག་གི་ཡུན་ཚད་དུ་གསུངས།

 དུས་འཁོར་འགྲེལ་ཆེན་དྲི་མེད་འོད་སོགས་དཔལ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ི

ཆོས་སོར་ལས་བསལ་པ་ཆུང་ངུ་དང་། བསལ་པ་བར་མ། མཆོག་གི་བསལ་

པ། བསལ་པ་ཆེན་པོ་བཅས་ཀི་ཐ་སད་འབྱུང་ཞིང་། དེ་དག་གི་ཡུན་ཚད་ནི་ངོས་

བཞི་དང་ཟབས་སུ་དཔག་ཚད་རེ་རེ་ཡོད་པའི་དོང་གྲུ་བཞི་པ་གཅིག་སྐྲའི་རེ་མོ་

ཟླུམ་པོས་བཀང་བ་ལས་ལོ་བརྒྱ་རེ་སོང་བའི་མཚམས་སུ་སྐྲ་རེ་རེ་རེ་བཏོན་

ནས་རྫོགས་པའི་ཡུན་ཚད་ནི་བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ཞག་གཅིག་གི་ཚད་དང་། དེ་ལྟ་

བུའི་ཞག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ལ་ལོ་གཅིག་ཏུ་བརིས་པའི་ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ནི་བསལ་

པ་ཆུང་ངུའི་ཡུན་ཚད་དང༌། བསལ་པ་ཆུང་ངུའི་ལོ་དེ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་རེ་སོང་བའི་

མཚམས་སུ་སྔར་བཤད་པའི་དོང་སྐྲ་རེས་བཀང་བ་དེའི་ནང་ནས་སྐྲའི་རེ་མོ་རེ་རེ་

བཏོན་ནས་རྫོགས་པའི་ཡུན་ཚད་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ནི་

བསལ་པ་བར་མའི་ཡུན་ཚད་དང༌། བསལ་པ་བར་མའི་ལོ་དེ་ལྟ་བུ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་

སྔར་བཤད་པའི་དོང་སྐྲ་རེས་བཀང་བ་དེའི་ནང་ནས་སྐྲའི་རེ་མོ་རེ་རེ་བཏོན་ནས་
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རྫོགས་པའི་ཡུན་ཚད་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་ལོ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ནི་མཆོག་གི་

བསལ་པའི་ཚད་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།།

ག གྲངས་ཀི་གནས་བཤད་པ།

 འདི་ལ་མདོ་དང་བསན་བཅོས་དག་ལས་རི་ཚུལ་དུ་མ་འབྱུང་བ་ལས། 

མཛོད་རང་འགྲེལ་དུ་ནི། གཅིག བཅུ། བརྒྱ། སོང་། ཁི། འབུམ། ས་ཡ། བྱེ་བ། 

དུང་ཕྱུར། ཐེར་འབུམ། ཐེར་འབུམ་ཆེན་པོ། ཁག་ཁིག ཁག་ཁིག་ཆེན་པོ། རབ་

བཀམ། རབ་བཀམ་ཆེན་པོ། གཏམས། གཏམས་ཆེན། དཀིགས། དཀིགས་

ཆེན། མི་འཁྲུགས། འཁྲུགས་པ་ཆེན་པོ། ཁྱད་ཕྱིན། ཁྱད་ཕྱིན་ཆེན་པོ། པང་སེང་། 

པང་སེང་ཆེན་པོ། དེད་འདྲེན། དེད་འདྲེན་ཆེན་པོ། མཐའ་སང་། མཐའ་སང་ཆེན་

པོ། རྒྱུ་རིག རྒྱུ་རིག་ཆེན་པོ། འོད་མཛེས། འོད་མཛེས་ཆེན་པོ། དབང་པོ། དབང་

ཆེན། ལེགས་ཕྱིན། ལེགས་ཕྱིན་ཆེན་པོ། རྟོགས་འགྲོ། རྟོགས་འགྲོ་ཆེན་པོ། འབྱིང་

རྡུལ། འབྱིང་རྡུལ་ཆེན་པོ། རྒྱ་རྟགས། རྒྱ་རྟགས་ཆེན་པོ། སོབས་འཁོར། སོབས་

འཁོར་ཆེན་པོ། བརྡ་ཤེས། བརྡ་ཤེས་ཆེན་པོ། རྣམ་འབྱུང་། རྣམ་འབྱུང་ཆེན་པོ། 

སོབས་མིག སོབས་མིག་ཆེན་པོ། གྲངས་མེད་པ་བཅས་གསུངས་ལ། གྲངས་

གནས་དེ་རྣམས་གཅིག་ནས་འགོ་བརམས་ཏེ། གཅིག་བཅུར་བསྒྱུར་བས་བཅུ་དང་། 

བཅུ་བཅུར་བསྒྱུར་བས་བརྒྱ། བརྒྱ་བཅུར་བསྒྱུར་བས་སོང་སོགས་གྲངས་གནས་

སྔ་མ་སྔ་མའི་བཅུ་འགྱུར་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཡིན་པས། གྲངས་ཀི་གནས་དྲུག་ཅུ་པ་གྲངས་

མེད་ཅེས་པ་ནི། གྲངས་གཏན་ནས་བརིར་མི་རུང་བ་ཞིག་ལ་མི་གོ་བར་གྲངས་ཀི་

གནས་ང་དགུ་པ་དེ་བཅུར་བསྒྱུར་བའི་གྲངས་ལ་བྱའོ། །དེ་དག་ལས་གཅིག་ནས་

དུང་ཕྱུར་བར་གྲངས་གནས་དགུ་ལ་རྐང་པའི་གྲངས་ཀ་དང་། ཐེར་འབུམ་ནས་
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བཟུང་གྲངས་མེད་ཀི་སྔ་ལོགས་བར་ཆེན་པོའ་ིཟླ་དང་བཅས་པའི་གྲངས་ཀ་རྣམས་

ལ་ཁུགས་པའི་གྲངས་ཀ་ཟེར་ལ། བར་གི་གྲངས་ཀ་བརྒྱད་ཀི་མིང་མ་རེད་པས་

གྲངས་ཀའི་མིང་གང་ཡང་རུང་བ་བརྒྱད་སོན་དགོས་པར་གསུངས་པས། མཁས་

པ་རྣམས་ཀི་ཕྱག་ལེན་ལ་གོང་གི་སོབས་མིག་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུའི་འཕྲོར་བྱམས་

སོགས་ཚད་མེད་བཞིའི་མིང་བཅུག་སེ། སོབས་མིག་ཆེན་པོ་ཕྲག་བཅུ་ལ་བྱམས་

པ། བྱམས་པ་བཅུ་ལ་བྱམས་པ་ཆེན་པོ། བྱམས་པ་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་སིང་རེ། སིང་རེ་

བཅུ་ལ་སིང་རེ་ཆེན་པོ། སིང་རེ་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་དགའ་བ། དགའ་བ་བཅུ་ལ་དགའ་

བ་ཆེན་པོ། དགའ་བ་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་བཏང་སོམས། བཏང་སོམས་བཅུ་ལ་བཏང་

སོམས་ཆེན་པོ། བཏང་སོམས་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་གྲངས་མེད་གཅིག་ཅེས་རི་བའམ། 

ཡང་ན། ས་ཆུ་མེ་རླུང་གི་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་ཆེན་པོའ་ིཟླ་དང་བཅས་རི་བའི་སོལ་

ཡང་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་གྲངས་ཀི་གནས་དྲུག་

ཅུ་པ་གྲངས་མེད་པའི་འཕྲོར། ཚད་མེད། དཔག་མེད། བརོད་མེད། དཔག་ཡས། 

གཞལ་མེད། གཞལ་གིས་མི་ལང་། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་

དུ་བཅུ་བཅུས་བསྒྱུར་བའི་གྲངས་རི་ཚུལ་སོགས་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ཆེར་རོལ་པའི་

མདོ་དང་། མདོ་སེ་ཕལ་ཆེན་སོགས་ལས་གྲངས་ཀི་གནས་རི་ཚུལ་གཞན་ཡང་

གསུངས་སོ།།  །།
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སབས་དྲུག་པ། མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་རིམ་དང་

ཀླད་པའི་རྣམ་གཞག

༡ སྐྱེ་བའི་གནས་བཤད་པ།
 དེ་ལ་ནང་པའི་གཞུང་དག་ཏུ་སྐྱེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མངལ་

དུ་མིའི་ལུས་ཀི་ཆགས་རིམ་སོར་གསལ་བར་བཤད་ཡོད་ཅིང་། ནང་པ་རང་གི་

ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་ནས་བཤད་ན། འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་པོ་དག་དང་

གཅིག་མཐུན་དུ་ཚེ་འདིའི་སྐྱེ་བ་ནི་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་མིན་པར་

སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་འོངས་པར་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་སྨྲ་བར་བརྟེན། སིད་པ་

ལ། ༡ སྐྱེ་བའི་སིད་པ་དང་། ༢ བར་གི་སིད་པ་སེ་ཚེ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ཀི་བར་གི་

གནས་སབས་དང་།4 ༣ སྐྱེ་བའི་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་མ་ཤིའི་བར་གི་གནས་

སབས་ལ་སྔོན་དུས་ཀི་སིད་པ་དང་། ༤ མཐར་འཆི་བའི་སིད་པ་བཅས་སིད་པ་

བཞིའི་རྣམ་གཞག་བྱེད། འདིར་ནི་ནང་པའི་མདོ་རྒྱུད་དང་སྨན་གི་གཞུང་ལས་བྱུང་

བ་ལྟར་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་བརོད་པར་བྱའོ།།

 དེ་ལ་ཐོག་མར་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་ལ། སོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ། མངལ་ལས་སྐྱེ་

བ། དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེ་བ། རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་བཅས་བཞི་བཤད་ལ། ངང་པ་སོགས་སོང་

4  ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་གནས་བརྟན་སེ་པ་ལྟ་བུ་རེ་གཉིས་ཀིས་བར་དོའ་ིསིད་པ་མི་བཞེད་པའང་བྱུང་སེ། 
དཔེར་ན་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གིས་མངོན་པ་མཛོད་དུ། འབྲུ་ཡི་རྒྱུན་དང་ཆོས་མཐུན་ཕྱིར། །ཞེས་བར་
དོ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བཀོད་པ་ལས་རྟོགས་ནུས། སེ་དགེ བསན། མངོན་པ། ཀུ གནས་གསུམ་པ། ཤཽཀ 
༡༠ ཤོག ༧-ན། དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ། ༧༩  ཤོག ༡༦
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སྐྱེས་དང་། རྟ་གླང་སོགས་མངལ་སྐྱེས་དང་། སིན་བུ་སོགས་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་དང་། 

ལྷ་སོགས་རྫུས་སྐྱེས་སུ་མངོན་པ་མཛོད་ར་འགྲེལ་སོགས་ལས་བཤད།

 སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་མངལ་དུ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལ། བར་

དོ་བ་དེ་མའི་མངལ་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ནི། ཕ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཆགས་ཏེ་འཁིག་

པའི་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་དང༌། མ་ལ་དུས་ཀི་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ་དང༌། བར་དོ་བ་ཡང་

ཉེ་བར་ཡོད་པ་དང་། མའི་མངལ་དང་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ལ་སྐྱོན་མེད་ཅིང་ཕ་མ་གཉིས་

དང་བར་དོ་བ་གསུམ་གིས་སྔོན་བསགས་པའི་ལས་ཀི་རྐེན་བཅས་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་

དག་ཚང་ན་མའི་མངལ་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བར་མངལ་དུ་འཇུག་པའི་མདོ་ལས་

གསུངས།

 ཡང་མངལ་ཆགས་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་ཕ་མ་གཉིས་འཁིག་པའི་སྦྱོར་བ་

བྱེད་མི་དགོས་པ་ནི། སེད་མ་ཞེས་པའི་བུད་མེད་དེས་ཆགས་པའི་སེམས་ཀིས་

རང་གི་སྔོན་གི་ཁྱོ་ག་འཆར་ཀའི་ཁུ་བ་གོས་ཀི་སེང་དུ་འབྱར་བ་བངས་ཏེ་མངལ་

དུ་བླུགས་པས་མངལ་ཆགས་ཏེ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་འདུལ་བ་ལུང་རྣམ་

འབྱེད་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། ཡང་བུད་མེད་གཞན་གི་མངལ་ནས་ཁུ་ཁག་འདྲེས་

པའི་གོང་བུ་བུད་མེད་གཞན་གི་མངལ་དུ་བླུགས་ནའང་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཚུལ་

མཛོད་རང་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་།

 བར་དོ་བ་དེའི་རྣམ་ཤེས་ཐོག་མར་མའི་མངལ་དུ་འཇུག་པའི་སོ་ལ་ཕའི་

སྤི་བོ་བརྒྱུད་ནས་མངལ་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཕའི་ཁ་བརྒྱུད་ནས་འཇུག་པ་དང་། 

མའི་མངལ་གི་སོ་ནས་འཇུག་པ་བཅས་ཡོད་པར་བཤད། བར་དོ་བ་དེ་མའི་མངལ་

དུ་ཞུགས་རེས་ཀི་ལུས་ཀི་འདུག་སངས་ནི། མངལ་དུ་ཞུགས་པ་དེ་ཕོ་ཡིན་ན་ནི་

མའི་ལྟོ་བ་གཡས་པར་ཁ་མའི་སལ་ཚིགས་ངོས་ལ་བསན་ནས་ཙོག་ཙོག་པོར་
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གནས་ལ། མོ་ཡིན་ན་ནི་མའི་ལྟོ་བ་གཡོན་པར་ཁ་མའི་མདུན་ཕྱོགས་སུ་བསན་ཏེ་

ཙོག་ཙོག་པོར་གནས་ཤིང་། མ་ནིང་ཡིན་ན་ནི་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་རང་ཉིད་ལ་ཕོ་

མོའ་ིའདོད་ཆགས་གང་ཤས་ཆེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པར་མངལ་དུ་འཇུག་པའི་

མདོ་སོགས་ལས་གསུངས།

 མངལ་དུ་ཞུགས་པ་དེ་ཕོ་མོ་མ་ནིང་དུ་འགྱུར་ཚུལ་སྨན་གཞུང་སོགས་

ནས་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཀང་འབྱུང་སེ། སོབ་དཔོན་ཕ་ཁོལ་གི་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པའི་སིང་པོ་བསྡུས་པ་ལྟར་ན། ཕ་མ་གཉིས་ཉལ་པོ་བྱེད་པའི་ཚེ་ཕ་མ་

གཉིས་ཀི་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་གི་ཐིགས་པ་ཐ་མའི་ཚེ་ཕའི་ཁུ་བ་མང་ན་ཕོར་

འགྱུར་བ་དང་། མའི་ཁག་མང་ན་མོར་འགྱུར་བ་དང་། ཁུ་ཁག་གཉིས་ཆ་མཉམ་ན་མ་

ནིང་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་གཉིས་རླུང་གིས་སོ་སོར་ཕྱེ་

བའི་ཚེ། ཕའི་ཁུ་བ་ཤས་ཆེ་ན་བུ་དང་མའི་ཁག་ཤས་ཆེ་ན་མོ་དང་ཁུ་ཁག་གཉིས་ཆ་

མཉམ་ན་བུ་མཚེ་མའམ་བུ་མོ་མཚེ་མར་འགྱུར་བ་དང་། རྐེན་གཞན་གི་དབང་གིས་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་སིད་པས་ངེས་པ་མེད་པར་བཤད་དོ།།

 ཡང་གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་རྒྱུད་སོམ་འབྱུང་ལས་ཕའི་ཁུ་བའི་ཐིགས་པ་

ཐ་མ་མའི་མངལ་དུ་ལྷུངས་པའི་ཚེ་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་འདུས་པའི་

གཡས་ནས་རླུང་རྒྱུ་ན་བུར་འགྱུར་བ་དང་། གཡོན་ནས་རླུང་རྒྱུ་ན་བུ་མོར་འགྱུར་

བ་དང་། དབུས་ནས་རླུང་རྒྱུ་ན་མ་ནིང་དུ་འགྱུར་བར་ཡང་བཤད་ལ། འདི་ཡང་རྐེན་

གཞན་གི་དབང་གིས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་སིད་པས་ངེས་པ་མེད་དོ།།
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༢ མངལ་དུ་ལུས་ཀི་ཆགས་རིམ་མདོ་སེ་ལས་གསུངས་ཚུལ།
 མངལ་དུ་ལུས་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཚུལ་དང་བདུན་ཕྲག་རེ་རེ་ནས་རླུང་མི་འདྲ་

བ་བྱུང་བའི་སོབས་ཀིས་ལུས་དེ་ཇི་ལྟར་རྒྱས་པའི་ཚུལ་རྣམས་དགའ་བོ་མངལ་

གནས་ཀི་མདོ་ལས་གསལ་བར་འབྱུང་ལ། བཤད་པ་དེ་ནི་དེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་

པའི་ལྟ་ཕྱོགས་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན། དེ་ཡང་བར་དོ་བ་དེ་མའི་མངལ་དུ་ཞུགས་པའི་

བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིཚེ་མེར་མེར་པོ་ཞེས་བྱ་ལ། མེར་མེར་པོ་དེའི་དབྱིབས་ནི་

འབྲས་བཙོས་པའི་ཁུ་བའམ་ཞོའ་ིཁ་སྤིས་དང་འདྲ་བ་དང་། ཞག་བདུན་གི་བར་དུ་ཁུ་

ཁག་དཀར་དམར་གི་ནང་དུ་བཙོས་པ་ལྟར་གྱུར་པས་ན། མེར་མེར་པོ་བ་དེའི་ལུས་

ཀི་དབང་པོའ་ིཚོགས་པར་སའི་ཁམས་ས་བ་དང་། ཆུའི་ཁམས་གཤེར་བ་དང་། 

མེའི་ཁམས་དྲོ་བ་དང་། རླུང་གི་ཁམས་གཡོ་བ་རྣམས་གཞི་ནས་མངོན་དུ་འགྱུར་

བར་གསུངས་སོ། །བདུན་ཕྲག་གཉིས་པ་ལ་ནུར་ནུར་པོར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སྔར་གི་

མེར་མེར་པོ་དེ་ཉིད་ཞོ་ནུར་པོ་ལྟར་གྱུར་པས་ནུར་ནུར་པོ་ཞེས་བྱ།

 བདུན་ཕྲག་གསུམ་པ་ལ་ལྟར་ལྟར་པོར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སྔར་གི་ནུར་ནུར་

པོ་དེ་ཉིད་ནར་མོར་གྱུར་པས་ལྟར་ལྟར་པོ་ཞེས་བྱ། བདུན་ཕྲག་བཞི་པ་ལ་མཁང་

བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སྔར་གི་ལྟར་ལྟར་པོ་དེ་ཉིད་མཁེགས་པོར་གྱུར་པས་མཁང་

འགྱུར་ཞེས་བྱ། བདུན་ཕྲག་ལྔ་པ་ལ་རྐང་ལག་འགྱུས་པའི་ཚུལ་ནི། སྔར་གི་མཁང་

འགྱུར་དེ་ཉིད་ལ་དཔུང་པ་གཉིས་དང་བར་གཉིས་དང་མགོའ་ིམཚན་མའི་འབུར་པོ་

བཅས་ཡན་ལག་དོད་པའི་མཚན་མ་ལྔ་འབྱུང་ངོ་།།

 བདུན་ཕྲག་དྲུག་པ་ལ། དཔུང་པ་གཉིས་ལ་ལག་ངར་གཉིས་དང་བར་
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གཉིས་ལ་རེ་ངར་གཉིས་འབྱུང་བར་འགྱུར། བདུན་ཕྲག་བདུན་པ་ལ་ལག་ངར་

གཉིས་ལ་ལག་པའི་བོལ་གཉིས་དང་རེ་ངར་གཉིས་ལ་རྐང་པའི་བོལ་གཉིས་འབྱུང་།  

བདུན་ཕྲག་བརྒྱད་པ་ལ་ལག་པའི་སོར་མོ་བཅུ་དང་རྐང་པའི་སོར་མོ་བཅུ་བཅས་

སོར་མོ་ཉི་ཤུའི་མཚན་མ་ཐོག་མར་འབྱུང་། བདུན་ཕྲག་དགུ་པ་ལ་མིག་གཉིས་

དང་རྣ་བ་གཉིས་དང་ས་གཉིས་དང་ཁ་དང་བཤང་བའི་བུ་ག་དང་གཅི་བའི་བུ་ག་སེ་

དགུའི་མཚན་མ་འབྱུང་ངོ་།།

 བདུན་ཕྲག་བཅུ་པ་ལ། མངལ་ན་གནས་པ་དེ་ས་ཞིང་བརྟན་པ་དང་།  

རྒྱས་པར་བྱེད། བདུན་ཕྲག་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་མངལ་ན་གནས་པའི་ལུས་དེ་ཁོང་

སོང་དུ་བྱེད་ཅིང་མིག་གཉིས་ཀི་བུ་ག་སོགས་བུ་ག་དགུ་པོ་འབྱིན་པར་འགྱུར། 

བདུན་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ནང་ཁོལ་རྒྱུ་མ་དང་གཉེ་མ་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། 

རྒྱུ་མ་དང་གཉེ་མ་པད་མའི་ར་བ་བཞིན་དུ་ཁོག་པའི་ནང་སོལ་མར་གནས་ཤིང་། 

ཚིགས་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་དང་ལུས་གནད་བརྒྱ་ར་གཅིག་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །བདུན་

ཕྲག་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་མངལ་ན་གནས་པ་དེས་རང་ཉིད་བཀེས་པ་དང་སོམ་པ་

ཤེས་པས། མས་ཟ་འཐུང་བྱས་པའི་བཅུད་ཇི་སེད་པས་མངལ་ན་གནས་པ་དེའི་

ལྟེ་བའི་ར་བརྒྱུད་ནས་དེའི་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད། བདུན་ཕྲག་བཅུ་བཞི་

པ་ལ་ལུས་ལ་ར་རྒྱུས་སོང་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཅིང་། དེ་ཡང་དེའི་ལུས་ཀི་མདུན་ན་ར་

རྒྱུས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་ལུས་ཀི་རྒྱབ་ན་ར་རྒྱུས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་ལུས་ཀི་

གཡས་ཕྱོགས་ན་ར་རྒྱུས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་དང་ལུས་ཀི་གཡོན་ཕྱོགས་ན་ར་རྒྱུས་

ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་གནས་སོ།།

 བདུན་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་པ་ལ། ལུས་ལ་རར་རྒྱུ་བ་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་བསྐྱེད་

ནས་རོ་རྣམས་འཇིབ་པར་བྱེད་པ་དང་། རར་རྒྱུ་བ་སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་པོ་དེ་དག་ལ་
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བུ་ག་གཅིག་དང་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ནས། བུ་ག་བདུན་གི་བར་དང་ལྡན་ཞིང་། བུ་ག་དེ་

དག་ཀང་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་དཔེར་ན། པད་མའི་ར་བ་ལ་བུ་ག་

མང་པོ་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །བདུན་ཕྲག་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་དང་། 

རྣ་བའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་དང་། སའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་དང་། ཁའི་སོ་དང་། མིད་པའི་

བུ་ག་དང་། སིང་གི་ཉེ་འཁིས་དང་། བཟའ་བཏུང་རྣམས་འགྲོ་སའི་གནས་རྣམས་སྐྱེད་

ཅིང་། དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ཆད་པ་མེད་པར་བྱེད།

 བདུན་ཕྲག་བཅུ་བདུན་པ་ལ། མིག་དང་། རྣ་བ་དང་། ས་དང་། ཁའི་སོ་དང་།  

མིད་པ་དང་། སིང་གི་ཕྱོགས་དང་། ཟས་འགྲོ་སའི་གནས་རྣམས་རབ་ཏུ་དང་བར་

བྱེད་ཅིང་། དབུགས་ཕྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་གནས་གཙང་མར་བྱེད། བདུན་ཕྲག་བཅོ་

བརྒྱད་པ་ལ་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད། བདུན་ཕྲག་བཅུ་དགུ་པ་

ལ་མངལ་དུ་གནས་པ་དེ་ཐོག་མར་མའི་མངལ་དུ་ཞུགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཐོབ་

པའི་ལུས་ཀི་དབང་པོ་དང་སོག་གི་དབང་པོ་དང་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་གསུམ་གི་སེང་

དུ། མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་མངོན་པར་འགྲུབ་བོ།།

 བདུན་ཕྲག་ཉི་ཤུ་པ་ལ། རྐང་པ་གཡོན་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སོར་མོའ་ིརུས་པ་ཉི་

ཤུ་དང་། རྐང་པ་གཡས་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སོར་མོའ་ིརུས་པ་ཉི་ཤུ་དང་། རྐང་པའི་རྟིང་

པའི་རུས་པ་བཞི་དང་། རེ་ངར་གི་རུས་པ་གཉིས་དང་། པུས་མོའ་ིརུས་པ་གཉིས་

དང་། བརའི་རུས་པ་གཉིས་དང་། རྐེད་པའི་རུས་པ་གསུམ་དང་། ལོང་བུའི་རུས་

པ་གསུམ་དང་། སལ་ཚིགས་ཀི་རུས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། རིབ་མའི་རུས་པ་ཉི་ཤུ་

ར་བཞི་དང་། ཡང་ལག་པ་གཡོན་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སོར་མོའ་ིཚིགས་ཀི་རུས་པ་ཉི་ཤུ་

དང་། ལག་པ་གཡས་པ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སོར་མོའ་ིཚིགས་ཀི་རུས་པ་ཉི་ཤུ་དང་། ཡང་

ལག་ངར་གི་རུས་པ་བཞི་དང་། དཔུང་པའི་རུས་པ་གཉིས་དང་། བྲང་གི་རུས་པ་
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བདུན་དང་། ཕྲག་པའི་རུས་པ་བདུན་དང་། གཉའ་བའི་རུས་པ་བཞི་དང་། འགྲམ་

པའི་རུས་པ་གཉིས་དང་། སོའ་ིརུས་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། མགོའ་ིརུས་པ་བཞི་

སྐྱེད་ཅིང་། དེའི་ཚེ་རུས་པ་ཕྲ་མོ་མ་གཏོགས་བསྐྱེད་བྱའི་རུས་པ་ཆེན་པོ་གྲངས་ཉིས་

བརྒྱ་སྐྱེའོ།།

 བདུན་ཕྲག་ཉེར་གཅིག་པ་ལ་ལུས་ལ་ཤ་དང་། བདུན་ཕྲག་ཉེར་གཉིས་པ་

ལ་ཁག་དང་། བདུན་ཕྲག་ཉེར་གསུམ་པ་ལ་པགས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་ཅིང་། བདུན་

ཕྲག་ཉེར་བཞི་པ་ལ་ལུས་ཀི་པགས་པ་རྐོང་ཞིང་མདོག་དང་ལྡན་པར་བྱེད། བདུན་

ཕྲག་ཉེར་ལྔ་པ་ལ་ལུས་ཀི་ཤ་དང་ཁག་རབ་ཏུ་དང་བར་བྱེད། བདུན་ཕྲག་ཉེར་དྲུག་

པ་ལ་ལུས་ཀི་སྐྲ་དང་སྤུ་དང་སེན་མོ་རྣམས་སྐྱེད་ཅིང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ར་རྒྱུས་

རྣམས་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ལོ།།

 བདུན་ཕྲག་ཉེར་བདུན་པ་ལ། སྐྲ་དང་སྤུ་དང་སེན་མོ་རྣམས་མངོན་པར་

འགྲུབ་པར་བྱེད། བདུན་ཕྲག་ཉེར་བརྒྱད་པ་ལ་མངལ་དུ་གནས་པ་དེར་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་གི་བོ་ཁྱིམ་གི་འདུ་ཤེས་དང་བཞོན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་ཀུན་དགའ་ར་བའི་

འདུ་ཤེས་སོགས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། བདུན་ཕྲག་ཉེར་དགུ་པ་ལ་ལུས་ཀི་པགས་པའི་

མདོག་ཀུན་ཏུ་གསལ་ཞིང་ཡོངས་སུ་དཀར་བ་སོགས་སུ་བྱེད། བདུན་ཕྲག་སུམ་

ཅུ་པ་ལ་སྐྲ་དང་སྤུ་དང་སེན་མོ་རྣམས་སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་བར་བྱེད་ཅིང་། ཁ་དོག་དཀར་

གནག་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་། བདུན་ཕྲག་སུམ་ཅུ་སོ་གཅིག་པ་ནས་སོ་བཞི་པའི་བར་

ལ་མའི་མངལ་དུ་གནས་པ་དེ་རིམ་གིས་ཆེར་སྐྱེ་བ་དང་རྒྱ་ཆེར་སྐྱེ་བར་བྱེད་དོ།།

 བདུན་ཕྲག་སོ་ལྔ་པ་ལ། མངལ་དུ་གནས་པ་དེར་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར། བདུན་ཕྲག་སོ་དྲུག་པ་ལ་མངལ་དུ་

གནས་པ་དེ་མའི་མངལ་དུ་འདུག་མི་འདོད་པར་འགྱུར། བདུན་ཕྲག་སོ་བདུན་པ་ལ་
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མངལ་མི་གཙང་བའི་འདུ་ཤེས་སོགས་སྐྱེ་བར་འགྱུར། བདུན་ཕྲག་སོ་བརྒྱད་པ་ལ་

ལུས་ཀི་འདུག་སངས་བསྒྱུར་ནས་མགོ་ཐུར་དུ་སོན་པ་དང་ལག་པ་གཉིས་བཅུམ་

ནས་མའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་སོར་འཇོག་པར་བྱེད་པ་དང་། མགོ་ཐུར་དུ་ལྟ་ཞིང་རྐང་པ་

གཉིས་གེན་དུ་བསན་ནས་མའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་སོ་ནས་ཕྱིར་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ།།

༣ མངལ་དུ་ལུས་ཀི་ཆགས་རིམ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ི

རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཚུལ།
 མངལ་དུ་ལུས་ཀི་ཆགས་རིམ་དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་ལས་གསུངས་

ཚུལ་ནི། ཕ་མ་གཉིས་ཉལ་པོ་བྱས་པའི་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་གི་དབུས་སུ་བར་དོ་

བའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དེ་ཞུགས་ནས། ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་གསུམ་མའི་

མངལ་དུ་འདྲེས་པ་ལས། སེམས་ཅན་གི་ལུས་རགས་པ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

ཁུ་ཁག་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདྲེས་པའི་ས་བོན་ནམ་ཁུ་བའི་གོང་བུ་དེ་མའི་མངལ་དུ་

འབྱུང་བ་ལྔ་ལས་སའི་ཁམས་ཀིས་འཛིན་པར་བྱེད། ཆུའི་ཁམས་ཀིས་སྡུད་པར་

བྱེད། མེའི་ཁམས་ཀིས་སྨིན་པར་བྱེད། རླུང་གི་ཁམས་ཀིས་འཕེལ་བར་བྱེད། ནམ་

མཁའི་ཁམས་སམ་མངལ་གི་སོང་པའི་ཆ་དེས་འཕེལ་བའི་གོ་སབས་འབྱེད་པར་

གསུངས།

 དེ་ཡང་མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་དང་པོ་དང་གཉིས་པའི་བར་ཉའི་གནས་

སབས་དང་སྦྱར་བ་ནི། ཉ་རོ་ཧི་ཏའི་དབྱིབས་ནར་མོ་དང་ཁ་དོག་དམར་པོ་ཡིན་

པ་ལྟར། ཟླ་བ་གཉིས་པོ་དེའི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་དུ་ཆགས་པ་དེའི་ལུས་ཀི་

དབྱིབས་ཀང་ནར་མོ་དང་ཁུ་ཁག་གི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་ཅིང་། ཁ་དོག་དམར་པོ་
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ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནོ། །ཟླ་བ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་བར་རུས་སལ་

གི་གནས་སབས་དང་སྦྱར་བ་ནི། རུས་སལ་ལ་རྐང་པ་གཉིས་དང་ལག་པ་གཉིས་

མགོ་སེ་འབུར་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ལྟར། ཟླ་བ་གཉིས་པོ་དེའི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་

དུ་ཆགས་པ་དེའི་ལུས་ལ་ཡང་རྐང་ལག་བཞི་དང་མགོ་བཅས་འབུར་པོ་ལྔ་ཡོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནོ།།

 ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནས་སྐྱེ་བའི་སྔ་རོལ་གི་བར་ཕག་གི་གནས་སབས་དང་སྦྱར་

བ་ནི། ཕག་མི་གཙང་བ་བཤང་བ་སོགས་ཀིས་འཚོ་བ་བཞིན་དུ། ཟླ་བ་ལྔ་པ་ནས་

སྐྱེ་བའི་སྔ་རོལ་གི་གནས་སབས་ཀི་མངལ་དུ་ཆགས་པ་དེ་ཡང་མའི་བཟའ་བཏུང་

གི་དྭངས་མའི་མི་གཙང་བ་ཙམ་གིས་འཚོ་བའམ་དེའི་ལུས་ཀི་དབྱིབས་སྒུར་པོ་

ཕག་གི་རྣམ་པར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པར་གསུངས། མངལ་དུ་ཆགས་

པ་འགའ་ཞིག་ཟླ་བ་དགུ་པ་རྫོགས་མ་ཐག་ཏུ་དང༌། ལ་ལ་བཅུ་པ་ལ་དང༌། ཁ་ཅིག་

བཅུ་གཅིག་པ་ལ་དང༌། གཞན་དག་བཅུ་གཉིས་པ་ལ་མངལ་ནས་འབྱུང་ངོ་།།

 ཟླ་བ་དགུ་པ་རྫོགས་མ་ཐག་པ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་སེང་གེའི་གནས་སབས་

ལ་སྦྱར་བ་ནི། ཁྱབ་འཇུག་རོ་སྨད་མི་དང་རོ་སོད་སེང་གེའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་པ་དེས་

སེར་མོས་ལྷ་མིན་རྒྱལ་པོའ་ིལྟོ་བ་དྲལ་བའི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར། མངལ་དུ་ཆགས་པ་

དེ་ཟླ་བ་དགུ་བ་རྫོགས་མ་ཐག་པ་སོགས་སུ་སྐྱེ་སབས། དེའི་ལག་པ་གཉིས་ཀིས་

མའི་སྐྱེ་གནས་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པར་བཤད་པ་སོགས་

མདོར་ན། མངལ་གི་གནས་སབས་སུ་ཁུ་ཁག་འདུས་པའི་ས་བོན་ལྟ་བུ་དེ་རིམ་

གིས་རྒྱས་ཏེ། ར་དང་རླུང་རྣམས་རིམ་གིས་གྲུབ་པ་དང་། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གྲུབ་

པ་དང་། དབང་པོ་དོད་པ་སོགས། ༡ ཟླ་བ་དང་པོ་ནས་གཉིས་པ་རྫོགས་པའི་དུས་

དང་། ༢ གསུམ་པ་ནས་བཞི་པ་རྫོགས་པའི་བར་དང་། ༣ ལྔ་པ་ནས་སྐྱེ་བའི་སྔ་
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རོལ་གི་བར་དང་། ༤ མཐར་སྐྱེ་བའི་གནས་སབས་བཅས་བཞིར་ཕྱེ་ཞིང་། དེ་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན། ཉ་དང་། རུས་སལ་དང་། ཕག་རོད་དང་། མིའི་སེང་གེ་

དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཤིང་། ནང་གསེས་ཟླ་བ་སོ་སོའ་ིནང་དུའང་

མངལ་གི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་སོ།།

 

༤ མངལ་དུ་ལུས་ཀི་ཆགས་རིམ་ནང་པའི་སྨན་གི་

གཞུང་ལས་གསུངས་ཚུལ།
 འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་མཁས་པས་མཛད་པའི་སྨན་གི་གཞུང་ནས་

ཀང་མངལ་གི་གནས་སབས་ཀི་བཤད་པ་འབྱུང་སེ། དེ་ཡང་ཡན་ལག་བརྒྱད་

པའི་སིང་པོ་བསྡུས་པ་ལས་ཕ་མ་གཉིས་ཀིས་སྦྱོར་བ་བྱས་པའི་ས་བོན་ནམ་ཁུ་བ་

དཀར་དམར་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་སོགས་དང༌། ཕལ་པའི་དབང་པོའ་ི

སྤོད་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་རང་གི་ཉེར་ལེན་སེམས་སྔ་མའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་

རྣམ་ཤེས་དང༌། མའི་ཁ་ཟས་ཀི་དྭངས་མའི་བཅུད་བཅས་ལ་བརྟེན་ནས། མངལ་དུ་

གནས་པ་དེ་རིམ་གིས་མངལ་དུ་འཕེལ་ནས་ནུར་ནུར་པོ་སོགས་ཀི་གནས་སབས་

རྣམས་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ།།

 ༡ མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་དང་པོའ་ིཞག་བདུན་ཕྲག་དང་པོའ་ིརིང་མངལ་

དུ་གནས་པ་དེ་ནུར་ནུར་པོ་སོགས་སུ་མངོན་པར་མི་གསལ་ཞིང་། ཞག་བདུན་

ཕྲག་དང་པོ་དེ་འདས་ནས་བས་ས་འདྲེས་པའི་ཚུལ་དུ་ནུར་ནུར་པོ་རུ་ཟླ་བ་གཅིག་

གི་བར་དུ་གནས་སོ། ། ༢ སྔར་གི་ནུར་ནུར་པོ་དེ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་དུ་གོར་

གོར་པོའམ་མེར་མེར་པོའམ་ནར་ནར་པོར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ཡང་སྔར་གི་ནུར་ནུར་
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པོ་དེ་གོར་གོར་པོར་གྱུར་པ་ལས་ཕོ་དང་། མེར་མེར་པོར་གྱུར་པ་ལས་མོ་དང་། ནར་

ནར་པོར་གྱུར་པ་ལས་མ་ནིང་དུ་འགྱུར་བར་བཤད། ༣ མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་

གསུམ་པའི་ནང་དུ་མངལ་དུ་གནས་པ་དེའི་ལུས་ཀི་མགོ་བོ་དང་དཔྱི་གཉིས་དང་

དཔུང་པ་གཉིས་ཏེ། ཡན་ལག་ལྔ་གསལ་བར་དོད་པ་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་ཀང་རིམ་

གིས་འབྱུང་ཞིང༌། མགོ་བོ་སོགས་བྱུང་བ་དང་མཉམ་དུ། བདེ་སྡུག་ཤེས་པ་ཡང་

འབྱུང་ལ། མངལ་དུ་གནས་པའི་ཕྲུ་གུའི་ལྟེ་བ་དང༌མའི་སིང་གི་ར་གཉིས་འབྲེལ་བས། 

རའི་བརྒྱུད་ལམ་དེ་ནས་མས་ཟ་འཐུང་བྱས་པའི་བཅུད་རྣམས་དྲངས་ནས་མངལ་དུ་

གནས་པ་དེའི་ལུས་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ། དཔེར་ན། ཡུར་བའི་ལམ་ནས་ཆུ་དྲངས་ཏེ་

ཞིང་གི་ལོ་ཏོག་འཕེལ་བ་བཞིན་ཡིན་པར་གསུངས།

 ༤ མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ནང་དུ་མངལ་ན་གནས་པ་དེའི་

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་སྔར་མི་གསལ་བ་ལས་གསལ་བར་དོད་པར་འགྱུར་བར་

གསུངས། ༥ མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་མངལ་ན་གནས་པ་དེའི་

སེམས་སྔར་ལས་ཆེས་གསལ་བར་འགྱུར་བར་གསུངས། ༦ མངལ་ཆགས་པའི་

ཟླ་བ་དྲུག་པའི་ནང་དུ་མངལ་དུ་གནས་པ་དེའི་ལུས་ལ་རྒྱུས་པ་དང༌ར་དང༌བ་སྤུ་

དང༌སེན་མོ་དང༌པགས་པ་དང་མདོག་དང༌སོབས་རྣམས་སྐྱེ་བར་གསུངས། ༧ 

མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་བདུན་པའི་ནང་དུ་མངལ་དུ་གནས་པ་དེའི་ལུས་ཀི་ཡན་

ལག་དང་ཉིང་ལག་གི་དབྱིབས་ཀུན་ནས་རྫོགས་ཤིང་འཕེལ་བར་གསུངས།

 ༨ མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་སབས་རེར་མ་དང་མངལ་

གི་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ཀི་ལུས་ཟུངས་ཀི་དྭངས་མའི་བཅུད་ཕན་ཚུན་འཕོ་ཞིང་། དེ་ཡང་

བཅུད་དེ་མངལ་གི་ཕྲུ་གུ་ལ་འཕོས་ན་ཕྲུ་གུ་དགའ་ཞིང་ལུས་མདངས་ཅན་དུ་འགྱུར་

ལ་མའི་ལུས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་བཅུད་དེ་མ་ལ་འཕོས་ན་མ་དགའ་ཞིང་
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ལུས་ལ་མདངས་འབྱུང་ལ་ཕྲུ་གུའི་ལུས་ཞུམ་པར་འགྱུར་བར་བཤད། ཡང་བཅུད་

མ་ལ་འཕོ་བ་དེའི་ཚེ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ན་ཕྲུ་གུ་མི་འཚོ་ཞིང་། ཡང་ཕྲུ་གུ་ལ་བཅུད་འཕོ་

བའི་ཚེ་ཕྲུ་གུ་བཙས་ན་མའི་སོག་འཚོ་མི་འཚོ་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་སུ་འགྱུར་བར་

ཡང་བཤད། ༩ མངལ་ཆགས་པའི་ཟླ་བ་དགུ་པའི་ངོ་ཤར་བ་ནས་བཟུང་སྦྲུམ་མ་དེ་

ཕྲུ་གུ་བཙའ་བའི་ཁྱིམ་དུ་འཇུག་དགོས་པ་སོགས་བཤད་དོ།།

 མདོར་ན་དགའ་བོ་མངལ་གནས་ཀི་མདོ་ལྟ་བུར་ནི་གཙོ་བོར་བདུན་

ཕྲག་རེའི་དུས་ལ་ཚད་བཟུང་སེ། དེ་དག་གི་གནས་སབས་སུ་མངལ་དུ་འགྱུར་བ་

འགྲོ་ཚུལ་བཤད་ལ། དུས་འཁོར་གི་གཞུང་དུ་ནི་སྤིར་ཟླ་བ་སོ་སོར་འགྱུར་བ་ཇི་

ལྟར་འགྲོ་བའི་བཤད་པ་མཛད་མོད། གཙོ་བོར་ཟླ་བ་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་གཉིས། 

གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས། ལྔ་པ་ནས་སྐྱེ་བའི་སྔ་རོལ་བར་དང་། མཐར་སྐྱེ་བའི་

གནས་སབས་བཅས་བཞིར་མཛད་དེ། དེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན། ཉ་དང་། རུས་

སལ། ཕག་རོད། མིའི་སེང་གེ་སོགས་དང་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་ཏེ་གསུངས། སྨན་གི་

གཞུང་དུ་ནི། གཙོ་བོར་ཟླ་བ་རེ་ལ་གནས་སབས་རེར་བཞག་སེ་དེ་དག་སོ་སོའ་ི

སབས་སུ་མངལ་དུ་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས།

 འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་དང་། སྨན་

གི་གཞུང་ལས་ཕྲ་བའི་ལུས་ར་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་

ཚུལ་མདོ་ཙམ་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་སོད་ཆར་བཀོད་པ་ལས་ཤེས་སོ།།
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༥ ཞར་བྱུང་ནང་པའི་སྨན་གཞུང་ནས་བྱུང་བའི་ཀླད་པའི་རྣམ་གཞག

ཀ མངལ་དུ་ཀླད་པའི་ཆགས་རིམ།

 སྔོན་གི་ནང་པའི་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཀླད་པའི་སོར་གི་རྣམ་

གཞག་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ལས། འདིར་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་བཤད་རྒྱུད་དང་། 

མན་ངག་རྒྱུད་། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པར་གྲགས་པ་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་

བརྒྱད་པ་ཡས་མས་སུ་རྒྱའི་བཙུན་པ་ཧ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན་དང་། ལོ་ཆེན་བ་ཻརོ་ཙ་ནས་

བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བར་བཤད་པའི་གཞུང་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པོ་སེ་སོ་མ་རཱ་ཛ་

ཞེས་པ་དང་། སྨན་གི་རྒྱུད་བཞི་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཀླད་པའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་

འཆད་དོ། །སྤིར་སྨན་གཞུང་དུ་ལུས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཕ་མ་ལས་ཐོབ་པའི་རྫས་རྣམས། 

དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ཆུ་དང་འོ་མ་འདྲེས་པ་ལྟར་གནས་ཀང་སོ་སོར་འབྱེད་

རྒྱུ་ཡོད་པར་བཤད་ལ། ཕ་ལས་ཐོབ་པའི་རྫས་ལས་རུས་པ་དང་། ཀླད་པ་དང་། 

གཞུངས་པ་དང་། མ་ལས་ཐོབ་པའི་རྫས་ལས་ཤ་དང་ཁག་དང་། གཞན་ཡང་སིང་། 

གློ་བ། མཆིན་པ། མཚེར་བ། མཁལ་མ་བཅས་དོན་ལྔ་དང་། ཕོ་བ། རྒྱུ་མ། ལོང་ག  

མཁིས་ཐུམ། ལྒང་ཕུག བསམ་བསེའུ་བཅས་སོད་དྲུག་རྣམས་གྲུབ་པར་བསན་པས་

ཀླད་པ་འགྲུབ་བྱེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཕའི་ཁུ་བ་ཡིན་པར་བཤད།

 ཀླད་པ་ཆགས་ཚུལ་ནི། ལུས་འདི་ཉིད་མའི་མངལ་དུ་ཆགས་སབས་ར་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་མར་ཆགས་པའི་ར་ལྟེ་བའི་དབུས་ནས་རེ་མོ་མི་འདྲ་བ་གསུམ་

དུ་གེས་པ་ནི། ཁག་རྒྱུ་བའི་ར་དང་། ཟླ་བའི་ཁམས་རྒྱུ་བའི་ར་དང་། རླུང་ཁམས་

རྒྱུ་བའི་ར་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་ཟླ་བའི་ཁམས་རྒྱུ་བའི་ར་དཀར་པོ་དེ་ཉིད་
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ལུས་ཀི་གཡོན་ཕྱོགས་ནས་སིང་ག་དང་། མགྲིན་པ་དང་། སྤི་བོའ་ིའཁོར་ལོའ་ིལྟེ་

བ་རྣམས་བརྒྱུད་ནས་གཞན་དུ་གེས་པའི་ཚུལ་གིས་གེན་དུ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཀླད་པ་ཆགས་ཤིང་། ཀླད་པས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་བྱས་ནས་གཏི་མུག་དང་། ཉེར་

ལེན་བྱས་ནས་བད་ཀན་འབྱུང་བས་ན། མགོ་བོ་རོངས་ཤིང་ལི་འཐིབས་སོགས་

ཀང་ཀླད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་ནོ།།

ཁ ཀླད་པའི་ནང་གསེས་ཀི་དབྱེ་བ།

 ཀླད་པ་ལ་ར་བའི་དབྱེ་བ་ཕོ་ཀླད་དང་མོ་ཀླད་གཉིས་སུ་བཤད་ཅིང་། དེ་

ཡང་གར་སའི་དབང་གིས་ཀླད་པ་གར་བ་ཐམས་ཅད་ཕོ་ཀླད་དང་། ས་བ་ཐམས་ཅད་

མོ་ཀླད་དུ་འདུ་ལ། དེ་ལའང་རུས་པའི་སྲུབས་མང་ཉུང་དང་། མགོ་བོའ་ིདབྱིབས། 

མིའི་གཤིས་རྒྱུད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱེ་ཚུལ་ཡང་བཤད་དེ། རུས་སྲུབས་

མེད་པ་ནས་སྲུབས་བཅུ་དྲུག་པ་ཅན་གི་བར་ཡོད་ལ། སྤི་བོ་ཟླུམ་ཞིང་མཐོ་བ་ནི་

ཕལ་ཆེར་སྲུབས་གཅིག་པ་དང་གཉིས་པ་ཅན་དང་། མཐོ་ཞིང་གྲུ་བཞི་པ་ནི་སྲུབས་

བཞི་པ་ཅན་དང་། སྤི་བོ་འཕང་དམའ་བ་ནི་ཕལ་ཆེར་སྲུབས་དྲུག་པ་ཅན་དང་། ལྟག་

པ་འབུར་ཞིང་མཚོགས་མ་དམའ་བ་ནི་ཕལ་ཆེར་སྲུབས་བརྒྱད་པ་བུང་ཚང་ཅན་ཡིན་

ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕོ་ཀླད་དུ་འདུའོ། །ཡང་ཁམས་བཟང་ལ་མིག་ཀོང་བ། སྨྲ་བ་

ཉུང་ཞིང་བརྟན་པར་སྨྲ་བ། མིག་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བ་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་ཀླད་པ་བཟང་བ་དང་། 

སྤི་བོ་ལེབ་ཅིང་འཇོང་བ་ནི་ཕལ་ཆེར་སྲུབས་བཅུ་བ་ཅན་དང་། མཚོགས་མ་མཐོ་

ཞིང་འཇོང་བ་ནི་སྲུབས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅུ་དྲུག་པ་ཅན་ཡིན་ལ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་མོ་ཀླད་དུ་འདུའོ།།

 གཞན་ཡང་ཀླད་པའི་དབྱེ་བ་བདུན་འཇོག་ཚུལ་ཡང་། བད་ཀན་ཤས་ཆེ་
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བའི་མི་ལ་ཤ་དང་ས་མཁེགས་མཚུངས་པའི་ཀླད་པ་དང་། མཁིས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་

མི་ལ་མར་དང་ས་མཁེགས་མཚུངས་པའི་ཀླད་པ་དང་། འདུས་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་སྦྲང་

མའི་ཚང་ལྟར་སོབ་སོབ་ཏུ་ཆགས་པའི་ཀླད་པ་དང་། བད་མཁིས་དང་ལྡན་པ་ལ་

འོ་མ་དང་དར་བ་བསེས་པའི་ཞོ་ཕྲུམ་མའི་གར་ས་དང་མཚུངས་པའི་ཀླད་པ་དང་། 

བད་རླུང་གི་མི་ལ་ཞོའ་ིགར་ས་དང་མཚུངས་པའི་ཀླད་པ་དང་། རླུང་མཁིས་ཀི་མི་

ལ་འོ་མའི་གར་ས་དང་མཚུངས་པའི་ཀླད་པ་དང་། རླུང་གི་རང་བཞིན་ཅན་གི་མི་ལ་

ཆུ་ལྟར་ས་བའི་ཀླད་པ་སེ་བདུན་ནོ།།

ག ཀླད་རའི་རྣམ་གཞག

 ཡང་གསོ་བ་རིག་པའི་གཞུང་ལས་ཀླད་རའི་རྣམ་གཞག་འཆད་སབས། 

ལུས་འདི་ལ་སིད་པའི་ར་བོ་ཆེ་ཞེས་མིང་བཏགས་པའི་རའི་གཙོ་བོ་སེ་ཚན་བཞི་

དང་། སེ་ཚན་རེར་ར་ཉེར་བཞི་རེ་དང་ར་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱ་རེ་ཡོད་པ་ལས། མིག་རྣ་བ་

ས་ལེ་ལུས་ཀི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་ལྔ་

འཆར་ཞིང་ཚོར་བར་བྱེད་པའི་ར་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་རྟེན་གཙོ་

བོར་གྱུར་པ་ནི་ཀླད་པར་ར་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་འཁྱིལ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ར་ལ་གནས་

ཤིང་། དེ་ཉིད་ལས་འཁོར་ར་ཕྲན་དང་། དེ་ལས་ཡང་ཕྲན། དེ་ལས་དྲ་བ་ལྟར་གི་ར་

ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསོར་ཏེ་གནས། ཀླད་པའི་རྒྱ་དར་གི་འོག་ན་གནས་པའི་ཀླད་པ་ལ་

ཀླད་ཁྱིམ་གི་མདུན་ངོས་ཀི་ཆར་གནས་པའི་ཀླད་པ་དང་། ཀླད་ཁྱིམ་གི་རྒྱབ་ངོས་

ཀི་ཆར་གནས་པའི་ཀླད་སིང་གཉིས་ཡོད་ལ། དབང་པོ་ལྔའི་ར་རྣམས་དེ་དང་འབྲེལ་

བས་ལུས་ཀི་དབང་པོའ་ིརྟེན་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་མཆིན་ར་ལ་སོགས་པའི་

ར་བརྒྱད་དང་། འཕར་ར་བཞི་དང་། འགྲོགས་པ་བཞིའི་ར་རྣམས་ཀང་ཀླད་སིང་
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དང་འབྲེལ་བ་དང་། ཀླད་སིང་གི་དབྱིབས་རྟ་མིག་ཕྱེད་ཀ་དང་འདྲ་ལ། ཀླད་པའི་

དབུས་ན་ས་བོན་བཅུད་ཀི་ར་ལས་ལུས་ཀི་བདེ་བ་འཕེལ་འགྲིབ་བྱེད་ཚུལ་སོགས་

གསུངས།

 ཡང་ཀླད་པ་ནི་ར་དཀར་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་གཞི་རྒྱ་མཚོ་དང་མཚུངས་

ལ། དེ་ལས་ར་བ་ལྟ་བུར་ཐུར་དུ་ཟུག་པའི་ར་རྒྱུངས་པ་ནི་སོག་ར་དཀར་པོ་སེ་

གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཆུའི་ཁམས་གསོ་ཞིང་སྐྱེད་པའི་ཆུ་ར་རགས་པའི་དབང་དུ་

བྱས་པ་བཅུ་དགུ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ཀླད་པ་ནས་མགྲིན་པའི་ནང་བརྒྱུད་དེ་དོན་སོད་

དང་ནང་ནས་འབྲེལ་བའི་དར་གི་དཔྱངས་ཐག་བཅུ་གསུམ་ཞེས་སས་པ་ལྟ་བུའི་ར་

བཅུ་གསུམ་དང་། དེའི་སེང་ཡན་ལག་རྣམས་དང་ཕྱི་རོལ་ནས་འབྲེལ་བའི་རི་མོ་

མངོན་པའི་ར་དྲུག་བཅས་བསོམས་པས་བཅུ་དགུ་སེ། དེ་དག་ནི་གཙོ་ཆེར་ལུས་

འགུལ་བསྐྱོད་སོགས་ཀི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། བཅུ་དགུ་པོ་དེ་ལས་ཀང་ཆུ་ར་ཕྲན་

བུ་བཅུ་དྲུག་མགོ་དང་རྐང་ལག་སོགས་ལ་འབྲེལ་བར་གསུངས་ལ། རྒྱུངས་པའམ་

གཞུངས་པ་ནི། ཕྱི་ནང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་ཕལ་ཆེ་བར་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་སོག་

ར་དཀར་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཀླད་པ་ནས་གཞུག་ཆུང་བར་ལྗོན་ཤིང་གི་ར་བ་བཞིན་

སེ་དང་སལ་ཚིགས་ཀི་སྦུབས་བརྒྱུད་དེ་འབྲེལ་བ་ཞིག་གོ།

 ཀླད་རྒྱའམ་རྒྱ་དར་ནི། ལུས་དབང་ཀླད་པ་དང་། ཀླད་སིང་དང་། རྒྱུངས་

པ་རྣམས་ཀི་ཕྱི་བཏུམས་པའི་རྣམ་པས་ཀུན་ནས་གཡོགས་ཤིང་རྒྱ་དར་ལྟར་ཕྱི་

ནང་མི་སྒིབ་པས་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ། ཁག་སོགས་ཟུངས་ཀི་རྒྱུ་བ་དང་ལྡན་

པས་མདོག་སྨུག་མདངས་ཅན་ས་ལ་མཉེན་པ་རི་དྭགས་གླ་བའི་པགས་པའི་སབ་

མཐུག་ཙམ་ཡོད་པ། བྱེད་ལས་མཚོན་དང་གནོད་འབུ་སོགས་སྲུང་བར་བྱེད་པ་

ཞིག་ཏུ་བཤད། ཚངས་དུང་གི་འཁོར་ལོ་ནི། སོག་ར་ལས་འོངས་པའི་ལྗོན་ཤིང་
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བཞིའི་རེ་མོ་གེན་དུ་སོང་བ་ཀླད་པར་འབྲེལ་བའི་རེ་ཐག་བཞི་དང་། ཀླད་པ་ལས་

ཐུར་དུ་རྒྱུ་ཞིང་ནང་གི་དོན་སོད་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆུ་ར་དང་དབང་ར་རྣམས་

འདུས་པ། ཀླད་པའི་དབུས་སུ་སེམས་ཀི་བཞོན་པ་རླུང་གིས་ཐིག་ལེ་དང་ར་དང་

རླུང་དང་སེམས་རྣམས་མ་ཚང་བ་མེད་པར་བཟུང་ཞིང་། ཀླད་དབུས་དེའི་ར་འགྲོ་

ལམ་ལྟ་བུ་ལས་རླུང་རྒྱུ་བ་དང་ཐིག་ལེ་འཕོ་ལ་ད་དུང་ཐིག་ལེ་དང་རླུང་དེ་གཉིས་

གནས་གཞན་དུའང་འདྲེན་པའི་རའི་འཁོར་ལོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཚངས་དུང་གི་

འཁོར་ལོ་ཡིན་པར་བཤད། ཡང་ཀླད་པའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལུས་ཀི་ར་དང་འབྲེལ་

ཞིང་ར་ལ་བརྟེན་པའི་སོག་འཛིན་གི་རླུང་སོགས་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་

རྣམས་སོ་སོས་ཐུན་མིན་གི་བྱ་བ་རྣམས་བྱེད།

 མདོར་ན་ཀླད་པ་ནི་དབང་སྒྱུར་བ་པོ་དང་། དབང་པོ་དོན་སོད་སོགས་

ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་ནི་དབང་བསྒྱུར་བྱ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། སྔོན་གི་གསོ་རིག་གི་

གཞུང་དག་ལས་ཀླད་པ་ལ་ལུས་ཀི་དབང་པོ་ཞེས་བཤད་ལ། དབང་བསྒྱུར་ཚུལ་

ནི། སིང་ལྟ་བུ་ཡང་ཀླད་པ་ལ་རག་ལས་པའི་སོ་ནས་རང་གི་ལས་བྱེད་ལ། དོན་

སོད་དབང་པོ་སོགས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀང་ཀླད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ར་རྣམས་

ཀིས་བསྐུལ་ཏེ་སོ་སོའ་ིཐུན་མིན་གི་བྱ་བ་རྣམས་བྱེད་དོ། །ཡང་ཀླད་པ་ནི་ཀླད་སིང་

དང་དོན་སོད་དང་དབང་པོ་དང་དབང་ར་དང་ཆུ་ར་དང་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་རག་

ལས་ཤིང་དེ་དག་ཀང་ཀླད་པ་ལ་རག་ལས་པའི་སོ་ནས་རང་རང་གི་བྱ་བ་བྱེད་པ་

ལས། ཕན་ཚུན་རག་མ་ལས་པར་ཀླད་རྡུལ་ཁོ་ནས་བྱ་བ་གང་ཡང་མི་བྱེད་པ་ནི་

གསོ་རིག་བཤད་རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྒྱུད་དང་སྨན་དཔྱད་ཟླ་བའི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀི་

དགོངས་པར་གནས་སོ།།
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༦ ལུས་སེམས་ཀི་འབྲེལ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ།
 དེ་ལ་སྤིར་སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་གྲུབ་རིམ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་དང་

འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་དང་། བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་ལུས་ད་ལྟ་ང་ཚོར་མངོན་བཞིན་པ་

འདི་ཕྲ་བའི་རིམ་པ་ཞིག་དང་འབྲེལ་ཡོད་པ་དང་། ཕྲ་བ་དེ་ཡང་མཐར་ཐུག་ན་རླུང་

སེམས་དབྱེར་མེད་ཀི་ཆེས་ཕྲ་རིམ་ཞིག་ནས་གྲུབ་ཡོད་པར་བཤད། དེ་ལྟ་བུའི་

ལུས་དང་སེམས་ཀི་འབྲེལ་པའི་ཚུལ་མདོ་སྔགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་

མཚོན་ཙམ་འཆད་པ་ལ། ནང་པའི་མདོ་ཕྱོགས་ཀི་གཞུང་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། 

དེ་ཡང་མའི་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཚེ་འདིའི་གཟུགས་

ཕུང་གསར་དུ་གྲུབ་ཅིང་། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཚེ་འདིའི་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་

བྱེད་རྣམ་ཤེས་ཏེ། མིང་བཞིའི་ཕུང་པོའང་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་ཚེ་ཇི་སིད་

ཀི་བར་དུ་མདུང་ཁྱིམ་ལྟར་གཅིག་ལ་གཅིག་རྐེན་གི་ཚུལ་དུ་འབྲེལ་ཏེ་གནས་ཤིང་།  

ནམ་ཞིག་གང་ཟག་དེའི་ལུས་སེམས་གཉིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འབྲེལ་པ་ཆད་

དེ་ཕུང་པོ་དོར་བ་དང་དྲོད་ཡལ་བ་དང་སོག་ཀང་འགགས་པས་གང་ཟག་དེ་ཤི་བ་

ཡིན་ནོ།།

 སེམས་སམ་རྣམ་ཤེས་ལ་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་སུ་གྱུར་པའི་

སེམས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ནི་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་ལ་ལྟོས་ཚབས་ཆེ་བས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཡོད་མེད་དང་

གསལ་མི་གསལ་གི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཡིན་ལ། དེ་བས་ན་དེའི་བདག་རྐེན་ཁྱད་

པར་བ་ལ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་འཇོག་པ་ཡིན་མོད། ཡིད་བོ་རྣམས་ནི་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྟེན་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་། ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་
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ཕྱིན་མཐར་ཐུག་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དང་ཀླད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ངེས་པར་

བརྟེན་མི་དགོས་པ་ནི། འཆི་བའི་གནས་སབས་སུ་ཕྱི་དབུགས་ཆད་དེ་ཀླད་པའི་

ནང་ཁག་གི་འཁོར་རྒྱུག་མཚམས་ཆད་ནས་ཀླད་པའི་བྱ་བྱེད་མཐའ་དག་འགགས་

ཀང་ད་དུང་ཤེས་པ་ཕྲ་མོའ་ིའགྱུར་བ་མ་ལོག་པར་ཉིན་གྲངས་མང་པོར་སོད་པ་དུ་

མ་ཡོད་པས་སོ། །དེས་ན་ལུས་ཀིས་རང་འབྲས་ཡིད་བོ་རྟོག་པའི་རྐེན་ཙམ་བྱེད་

པ་ལས་ཡིད་བོ་རྟོག་པ་ལ་འགྱུར་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་བ་མི་བྱེད་ལ། ཡིད་

བོ་རྟོག་པས་ནི་ལུས་ལ་འགྱུར་བ་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་བ་བྱེད་དོ།།

 ཡང་དཔེར་ན་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་

པས་ལུས་ཀི་ཁག་དྭངས་པ་དང་། བཞིན་གི་མདོག་གསལ་བ། བལྟ་ན་མཛེས་

པ་སོགས་མཐོང་ཆོས་ལ་ལུས་ལ་འགྱུར་བ་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་ཡང་མདོ་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་ལས་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་མུ་གེས་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་ཐལ་བའི་

རྐལ་པ་ལ་ཕྱེ་ཡིན་ནོ་སམ་པའི་བསམ་པ་ཡོད་པ་དེ་སིད་དུ་མ་ཤི་ལ། ནམ་ཞིག་

གི་ཚེ་ཐལ་བའི་རྐལ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་ནས་རེ་བ་མེད་པར་གྱུར་ཚེ་ཤི་བ་སོགས་

མཛོད་རང་འགྲེལ་སོགས་ལས་གསུངས་པ་ལས་ཀང་ལུས་སེམས་འབྲེལ་བའི་

ཚུལ་ཤེས་ནུས་སོ།།

 གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་ནི། སྤིར་འབྱུང་ལུས་རགས་

པའང་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྟེན་དུ་བཞེད་ཀང་། གཙོ་བོར་ཕྲ་བའི་རླུང་ལུས་དང་རྣམ་

ཤེས་ཀི་འབྲེལ་པ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་ཅིང་། དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་རྣམས་རླུང་

གི་བཞོན་པ་ཅན་དུ་གསུངས་ལ། དེའི་ཚུལ་ནི་རླུང་གི་སོ་ནས་ཡུལ་བགྲོད་པ་ནི་

སེམས་ཀིས་རླུང་ལ་ཞོན་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་དང་། རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བ་དང་

སད་ཅིག་སྔ་མ་ནས་ཕྱི་མར་གཡོ་བའི་བྱ་བ་རླུང་གིས་བྱེད་པ་སེ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་
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ཞ་བོ་མིག་ཅན་དང་ལོང་བ་རྐང་ཅན་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཏེ་ཡུལ་གཞན་

དུ་བགྲོད་ནུས་པ་ལྟར། རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཕོ་བའམ་བགྲོད་པ་ནི་རང་གི་བཞོན་

པའི་རླུང་གིས་བྱེད་ལ། ཡུལ་མཐོང་བ་ནི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་བྱེད་པས་དེ་གཉིས་ནམ་

ཡང་འབྲལ་ཐབས་མེད་དོ། །ཡང་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ལུས་སྒུལ་སྐྱོད་སོགས་བྱེད་

པའང་རླུང་དང་བཅས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་བྱེད་པ་ཡིན་གི། གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་རླུང་

དང་བྲལ་ན་དེ་ལྟར་བྱེད་མི་ནུས་སོ།།  །།
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སབས་བདུན་པ། ཡུལ་ཅན་བོའ་ིརྣམ་གཞག་བཤད་པ།

༡ ཡུལ་ཅན་བོའ་ིངོ་བོ་སྤིར་བཤད་པ།

 སྤིར་ཡུལ་ཅན་བོའམ་ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནི། དཔེར་ན། དགའ་སང་དང་སྐྱོ་

སང༌། ཉེན་ཁ་ལ་སྐྲག་པའི་འཇིགས་སང་། གནོད་བྱེད་ལ་སང་བའི་ཁོང་ཁོ། སེམས་

ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་སོགས་མོང་ཚོར་གི་རིགས་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་མེ་ཏོག་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་དང་། སྒ་སན་པོ་སོགས་ཐོས་པའི་རྣ་བའི་

ཤེས་པ་ལྟ་བུའི་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་དང་། ངས་འདི་བསམས་བྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

སྔར་གི་མོང་བ་དྲན་པའི་བོ་དང་། དེ་ཡིན་ན་དེའང་ཡིན་དགོས་སམ་དུ་རྒྱུ་མཚན་

བསམ་པའི་བོ་སོགས་ནང་གི་མོང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པས། ཤེས་པའི་ངོ་བོ་

གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་ཕྱོགས་གང་བཟུང་རུང་། སྤིར་ཤེས་པ་

ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་མོང་བས་གྲུབ་པས་ངེས་པར་རིགས་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་

ཞིག་མིན།

 འོ་ན་ཤེས་པ་དང་གཟུགས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་

གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་ཐོགས་བཅས་ཡིན་མིན་དང་། གསལ་རིག་

གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ། མོང་བ་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་མིན། ཡུལ་རིག་

ནུས་མི་ནུས་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་ལ། སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པ་ན། མདོ་

ལས་སེམས་དེ་ངོས་གཟུང་དཀའ་བ་དང་། ཐོགས་རེག་ཅན་གི་ཆོས་མིན་པས་

ཡང་བ་དང་། མགལ་མེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བས་རྣལ་དུ་མི་སོད་པ་དང་། རྒྱ་མཚོའི་
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རབས་བཞིན་རྟག་ཏུ་གཡོ་བས་མི་བརྟན་པ་དང་། ནགས་ཀི་མེ་བཞིན་དུ་ལུས་ངག་

གི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་སེག་པ་ལྟ་བུར་བྱེད་པ་སོགས་གསུངས།།

 སྤིར་སྐྱེས་བུའི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་སེམས་གཙོ་བོར་

གྱུར་པ་དང་། སེམས་དེ་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་རྣམས་དང་མི་འདྲ་བར་ངོས་གཟུང་

དཀའ་བ་དང་། དྲན་ཤེས་བག་ཡོད་སོགས་བསེན་ཏེ་བོ་སྦྱངས་ན་གནས་སབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་རྣམས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བས། སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་ལ་ནི། ཆེས་སྔ་མོ་ནས་སེམས་ཀི་སོར་ལ་རྟོག་དཔྱོད་ཤིན་ཏུ་ཞིབ་མོ་བྱེད་

པའི་སོལ་དར་ཞིང་། སྐྱེས་བུའི་འདོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་བདེ་སྡུག་གཉིས་ནི་མཐར་

གཏུགས་ན་སེམས་ཀི་བྱེད་ལས་ལ་ལྟོས་པ་དང་། སེམས་དུལ་མ་དུལ་གི་དབང་

གིས་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྡུག་རྣམས་འབྱུང་བས། སངས་རྒྱས་

པའི་ཆོས་ཀི་སིང་པོའང་སེམས་ཡོངས་སུ་འདུལ་བ་དེ་ཡིན་པར་གསུངས།

 ནང་པའི་གཞུང་མང་པོར། བོ་དང་། ཤེས་པ། རིག་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་

ཏུ་བཤད་ཅིང་། རིག་པ་བོའ་ིམཚན་ཉིད་དང་། གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཤེས་པའི་

མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་ལ། འདིའི་གསལ་བ་ནི་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་དང་རིག་པ་ནི་ཤེས་

པའི་བྱེད་ལས་སོ། །དེ་ཡང་གསལ་བ་ཞེས་པ་ལ་ ༡ ཐོགས་རེག་ཅན་གི་བེམ་པོའ་ི

རང་བཞིན་ལས་འདས་པས་ངོ་བོ་གསལ་བ། ༢ མེ་ལོང་དུ་གཟུགས་བརན་འཆར་

བ་བཞིན་ཤེས་པ་ལའང་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་ཅི་ཡང་འཆར་དུ་རུང་བས་ཡུལ་གསལ་

བ་དང་། ༣ ཡང་རང་གི་རང་བཞིན་ལ་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མས་

བསད་པ་མ་ཞུགས་པས་རང་བཞིན་གསལ་བའམ་འོད་གསལ་བ་སེ་གོ་དོན་དུ་མ་

གསུངས།

 ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་བཟང་ངན་དང་བདེ་སྡུག་སོགས་ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་ཅི་ཡང་
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འཆར་དུ་རུང་བས་གསལ་བར་འཇོག་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། གློག་འོད་སོགས་ཀིས་

གཟུགས་རྣམས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་གང་ཡིན་རུང་ཤེས་

པའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བར་བྱེད་པའོ། །འོན་ཀང་གློག་འོད་སོགས་ཀི་གསལ་བ་དང་། 

ཤེས་པའི་ངོ་བོ་གསལ་བ་གཉིས་གཏན་ནས་མི་འདྲ་སེ། གློག་འོད་སོགས་ཀིས་

རང་ཉིད་གང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་ལས་དེ་ལས་གཞན་

པའི་ཡུལ་རྣམས་གསལ་བར་བྱེད་མི་ནུས་ལ། ཤེས་པས་ཡུལ་གསལ་བར་བྱེད་

ཚུལ་ནི་དེ་ཙམ་མིན་ནོ། །ཤེས་པའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བར་འཇོག་ཚུལ་ནི། 

ཆུའི་རང་བཞིན་ལ་རོག་པ་མ་ཞུགས་པ་བཞིན། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་དྲི་མ་མ་

ཞུགས་ཤིང་། སེམས་སེང་ན་ཡོད་པའི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་རྣམས་གློ་བུར་

བ་ཡིན་པའོ། །ཡང་རང་རིག་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་གསལ་བའི་གོ་དོན་

ལ། ཤེས་པ་ལ་རང་ཉིད་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་དང་། ཡུལ་

གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་ཡུལ་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པར་འདོད། 

ཤེས་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཉིས་པ་རིག་པ་ཞེས་པ་ནི། ཤེས་པའི་བྱེད་ལས་ཏེ། ཤེས་

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ཡུལ་འཛིན་པའམ་ཡུལ་རིག་པ་ལ་བྱ་

དགོས།

 ཡང་གཞིའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ལས་གང་ཞིག་ར་

བར་འཇོག་དགོས་པ་དང་། གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ལ་འབྲེལ་པ་ཡོད་མེད་ཀི་ཚུལ་

ལ། སྔོན་གི་རྒྱ་གར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྒྱང་ཕན་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་ཅན་

གི་ཆོས་ར་བར་འཇོག་ཅིང་། ནང་ཤེས་པའི་ཆོས་རྣམས་གཟུགས་དང་གྲིབ་མ་

ལྟ་བུའམ། མར་མེ་དང་མར་མེའི་འོད་ལྟ་བུའམ། ཆང་དང་ཆང་གི་ནུས་པ་ལྟར་

གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་འབའ་ཞིག་ཏུ་འདོད་ཀང་། ནང་པའི་མཁས་པ་
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སྤིའི་བཞེད་ཚུལ་ལ། གཞིའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཆ་མཉམ་

དུ་ར་བའི་ཆོས་སུ་འཇོག་ཅིང་། གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་རྣམས་མཐར་གཏུགས་

ན་ཤེས་པའི་རྫས་སམ་རྣམ་འགྱུར་ལྟ་བུར་མི་རུང་བ་བཞིན་དུ། ཤེས་པའི་ཆོས་

རྣམས་ཀང་མཐར་གཏུགས་ན་གཟུགས་ཅན་གི་རྫས་དཔེར་ན་འབྱུང་བ་ཕྲ་མོ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཏུ་མི་རུང་བར་བཤད་དོ།།

 གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་ཤིག་གིས་ཤེས་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་བྱེད་མི་ནུས་

ཀང་། གཟུགས་ཤེས་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་གི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་

པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པར་ནི་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དཔེར་

ན། དབང་ཤེས་རྣམས་རྟེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་མེད་ན་མི་སྐྱེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་

གསལ་ལ། ཡིད་ཤེས་ཀི་རིགས་ཀང་མང་པོ་ཞིག་དབང་པོའ་ིཤེས་པས་དྲངས་

པས་བརྒྱུད་ནས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནང་

པའི་གྲུབ་མཐའ་གཞིར་བྱས་ནའང་། སོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁྱད་པར་མང་པོ་

ཞིག་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་གི་ལས་དང་འབྲེལ་པ་ཡོད་པར་གསུངས་ཤིང་། ཁྱད་

པར་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་རླུང་སེམས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་

ཀི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པས། ཆེས་ཕྲ་བའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་མཚོན་ནའང་

རླུང་དང་འབྲལ་མེད་དུ་གནས་པར་བཞེད་པས། གཟུགས་ཤེས་གཉིས་གཏན་

དུ་ཁ་འབྲལ་དུ་མེད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ནའང་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་

ཕྱིན་མཐར་ཐུག་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དང་ཀླད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ལ་ངེས་པར་

བརྟེན་མི་དགོས་སོ།།

 ཤེས་པ་ཞེས་པ་དེ་གཟུགས་ཅན་ལས་འདས་པའི་གསལ་རིག་གི་ཆ་

ཞིག་ཡིན་མོད། ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་རྟེན་དང་ར་བའི་གནས་གང་ཞེ་ན། སྤིར་ཤེས་
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པ་ནི་གཙོ་བོར་རླུང་ཁམས་ལ་བརྟེན་ཅིང་ལུས་ཀི་སྤི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་བར་

གི་ལུས་ཀི་སོད་སྨད་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ནས་གནས་ཡོད། བྱེ་བྲག་ཏུ་མིག་

ཤེས་ནི་མིག་གི་དབང་རྟེན་ཁོག་པ་ལ་གནས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྣ་བའི་ཤེས་པ་

རྣའི་དབང་རྟེན་ཁོག་པ་ལ་གནས་པ་ནས། ལུས་ཀི་ཤེས་པ་ལུས་ཀི་དབང་རྟེན་

ཁོག་པ་ལ་གནས་པའི་བར་འདྲ་ཡང་། དབང་ཤེས་དང་པོ་བཞི་ལུས་ཀི་ཆ་སོ་

སོ་དང་ལྔ་པ་ལུས་ཤེས་ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་ལ། ཡིད་ཤེས་ལ་ཕྲ་

རགས་གཉིས་ལས་རགས་པ་ནི་སོག་འཛིན་གི་རླུང་རགས་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་ཕྲ་

མོ་ནི་སོག་འཛིན་གི་རླུང་ཕྲ་མོ་ལ་བརྟེན་ཅིང་སིང་གར་གནས་པར་གསང་སྔགས་

བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས་སོ།།

 

༢ ཡུལ་ཅན་བོའ་ིདབྱེ་ཚུལ་བཤད་པ།
 ནང་པའི་གཞུང་དུ་བོ་ལ་དབྱེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། བོ་རིག་

བདུན་དུ་དབྱེ་བ། བོ་རིག་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། བོ་རིག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་རྣམས་

ལས། དང་པོ་བོ་རིག་བདུན་དུ་དབྱེ་ཚུལ་ནི་འོག་ཏུ་བོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་

པའི་སབས་སུ་འཆད་དོ། །གཉིས་པ་བོ་རིག་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་ལ།  ༡ དོན་སྤི་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་པ་ནི། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། ༢ རང་མཚན་གཟུང་

ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་རྟོག་མེད་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་

ལྟ་བུ། ༣ མེད་པ་གསལ་སང་ཅན་གི་རྟོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་ནི། གངས་རི་སེར་

པོར་སང་བའི་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །དབྱེ་ཚུལ་འདི་ནི་གཙོ་བོ་གཟུང་ཡུལ་

གི་སོ་ནས་ཕྱེ་ཞིང་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སོ། །བོ་རིག་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལ་ནང་

གསེས། ༡ བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་དགོས་མི་དགོས་ཀི་སོ་
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ནས་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས། ༢ སྒ་དོན་གི་སང་བ་ཡོད་མེད་ཀི་སོ་ནས་

རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་གཉིས། ༣ གསར་རྟོགས་ཡིན་མིན་གི་སོ་ནས་ཚད་མ་དང་

ཚད་མིན་གཉིས། ༤ སང་བ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་མི་གནས་ཀིས་འཁྲུལ་པ་དང་མ་

འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས། ༥ རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཇུག་མིན་གིས་

སེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གཉིས། ༦ གཙོ་འཁོར་རམ་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་

པར་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་སུ་འཇོག་གོ།

༣ དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།
 ཤེས་པ་ལ་ནང་གསེས་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་དང་། བདག་

རྐེན་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་གཉིས་ཡོད་

ལ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་པོ་ཅི་རིགས་ཀིས་དམིགས་རྐེན་དང་། མིག་

སོགས་དབང་པོ་ཅི་རིགས་ཀིས་བདག་རྐེན་བྱས་ནས་དབང་ཤེས་ལྔ་པོ་དེ་དག་

སྐྱེས་པ་ཡིན། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ནི་

ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ཡིན་གི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་མིན་ལ། དེས་ན་དབང་ཤེས་

དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་གི་སོ་ནས་

འབྱེད་དེ། དཔེར་ན། རྔ་སྒ་དེ་ལག་པ་དང་དབྱུ་གུ་སོགས་ལས་བྱུང་ཡང་། དེ་དག་

གི་སྒ་ཞེས་མི་ཟེར་བར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྔ་ཡིན་པས། རྔ་སྒ་ཞེས་མིང་

བཏགས་པ་བཞིན་ཡིན་པར་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས།

 ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་འདས་མ་འོངས་དང་རྟོག་བཏགས་སོགས་ཡུལ་

ས་ཚོགས་འཆར་ནུས་ཀང་། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ལ་དེ་ལྟར་འཆར་མི་ནུས་ལ། 
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དབང་པོའ་ིཤེས་པ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྟོས་

ཤིང་། ཡིད་ཤེས་ནི་ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་མི་

དགོས། དེའི་ཕྱིར་མེ་ཏོག་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ནི་གཟུང་དོན་མེ་ཏོག་མེད་ན་མི་

སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་མེ་ཏོག་འཛིན་པའི་ཡིད་ཤེས་དྲན་པ་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་ནི་གཟུང་

དོན་མེ་ཏོག་ཉེ་བར་མེད་ནའང་སྐྱེ་ནུས་སོ།།

 གཞན་ཡང་མོང་ཚོར་ཅན་གི་ཤེས་པ་རྣམས་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་དག་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་གཙོ་བོ་ལུས་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་ནས་འཇུག་

པ་དང་། གཙོ་བོ་སེམས་དང་འབྲེལ་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་སྔ་

མ་ལ་དབང་ཤེས་དང་ཕྱི་མ་ལ་ཡིད་ཤེས་ཞེས་བྱ་ཞིང་། མིག་གི་ཤེས་པས་

གཟུགས་དང་། རྣ་བའི་ཤེས་པས་སྒ་བཟུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་བོས་འདི་ནི་

འདིའོ། །འདི་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་བཟང་ངན་འབྱེད་ལ། མིག་བཙུམས་པའི་དུས་

སུ་མིག་ཤེས་ཀིས་བྱ་བ་མི་བྱེད་ཀང་། ཡིད་བོ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་ཏེ་ཡུལ་ལ་

བྱ་བ་བྱེད། དེ་བཞིན་དུ་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་དབང་པོའ་ིཤེས་པས་བྱ་

བ་མི་བྱེད་ཀང༌། ཡིད་བོ་རྟོག་པས་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་སུའང་བདེ་སྡུག་

གི་ཚོར་བ་མོང་བ་སོགས་བྱ་བ་ས་ཚོགས་བྱེད་པས་སོ་ལྔའི་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་

བོ་བཅས་ཤེས་པ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་མོང་བས་གྲུབ་ལ། དེས་ན་དེར་མེ་ཏོག་

འདུག་སམ་པ་དང་། འདི་རྣམས་མེ་ཏོག་གོ་སམ་དུ་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་པའི་བོ་དང་། 

མེ་ཏོག་འདི་དག་དྲི་མ་ཞིམ་མོ་སམ་དུ་ཁྱད་པར་འཛིན་པའི་བོ་དང་། མེ་ཏོག་

མཛེས་པོ་རིས་པའི་རི་ལམ་གི་བོ་དང་། སྔར་མེ་ཏོག་མཐོང་བ་ཕྱིས་དྲན་པའི་

ཤེས་པ་དང་། མིག་བཙུམས་པའི་ཚེའང་བོ་ལ་མེ་ཏོག་སང་བའི་ཤེས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་འཇིགས་སང་དང་། བརེ་བ་དང་། གདུང་སེམས་སོགས་མོང་ཚོར་དང་། 
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འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་། ང་རྒྱལ་སོགས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བོ་དང་། 

གཞན་ཡང་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་སོགས་བོའ་ིརིགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་གཙོ་

བོ་ཡིད་ཀི་ཤེས་པའི་སེང་ནས་འཇོག་དགོས་སོ།།

 དེས་ན་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ། དབང་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། རང་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ། ཡིད་ཤེས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དོ། །དབང་ཤེས་ལ་དབྱེ་ན། མིག་གི་ཤེས་པ། རྣ་བའི་ཤེས་པ། སའི་

ཤེས་པ། ལེའི་ཤེས་པ། ལུས་ཀི་ཤེས་པ་དང་ལྔ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་བདག་རྐེན་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་མིག་ཤེས་ཞེས་བྱ་

ལ། དཔེར་ན། དཀར་པོ་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐེན་རྣ་བའི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་རྣ་བའི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། 

དཔེར་ན། ཆུའི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐེན་སའི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་ས་ཤེས་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན། ཙན་

དན་གི་དྲི་སོམ་པའི་ས་ཤེས་ལྟ་བུ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ལེའི་

དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་ལེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན། བུ་རམ་གི་རོ་

མོང་བའི་ལེ་ཤེས་ལྟ་བུ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ལུས་ཀི་དབང་

པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་ལུས་ཤེས་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན། འཇམ་པའི་རེག་བྱ་

མོང་བའི་ལུས་ཤེས་ལྟ་བུའོ།།

 ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་རྟོག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དབང་ཤེས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་བྱས་ཏེ་བྱུང་བའི་རྟོག་མེད་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང་། དངོས་པོ་བདེན་པའི་

གནས་ལུགས་དཔེར་ན་མི་རྟག་པ་སོགས་ལ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་རིམ་གིས་
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བྱས་པ་ལས་ཡུལ་ལ་གསལ་སང་ཇེ་ཆེར་འཕེལ་ཏེ་ནམ་ཞིག་མི་རྟག་པ་སོགས་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་དོ།།

༤ དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་བཤད་པ།
 དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་བཤད་པ་ནི། སྤིར་རྒྱུས་རང་འབྲས་རྣམས་སྐྱེ་

བ་ལ་གྲོགས་བྱེད་པ་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་

རྐེན་ཆུ་ལུད་ཀིས་གྲོགས་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་དང་རྐེན་གཉིས་དོན་གཅིག་ཅིང་མིང་

ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡིན། རྐེན་ལ་དབྱེ་ན། རྒྱུ་རྐེན། དམིགས་རྐེན། བདག་རྐེན། དེ་མ་

ཐག་རྐེན་དང་བཞི་ཡོད། ཤེས་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་དང་མི་འདྲ་བར་

རྒྱུ་རྐེན་ཁྱད་པར་བ་གང་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ཡང་ཤེས་པ་ལ་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་

ཤེས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་དབང་ཤེས་རྣམས་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ཁྱད་པར་བ་ནི། དམིགས་

རྐེན། བདག་རྐེན། དེ་མ་ཐག་རྐེན་བཅས་རྐེན་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། ཡིད་ཤེས་རྣམས་

ལ་རྐེན་གཉིས་དང་གསུམ་ཅི་རིགས་ཡོད།

 དབང་ཤེས་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེད་བྱེད་དེ། དབང་

ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད་དང་། དབང་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་གཙོ་

བོར་དངོས་སུ་སྐྱེད་བྱེད་དེ། དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། དབང་

ཤེས་གསལ་རིག་གི་ངོ་བོར་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེད་བྱེད་དེ། དབང་ཤེས་ཀི་དེ་

མ་ཐག་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། རྐེན་གསུམ་སོ་སོའ་ིམཚན་གཞི་ནི། དཔེར་ན། སྔོན་

འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བ་ལ། དམིགས་རྐེན་སྔོན་པོ་དང་། བདག་རྐེན་མིག་

དབང་གཟུགས་ཅན་པ། སྔོན་པོ་ལ་ལྟ་འདོད་ལྟ་བུའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་རྣམས་ཚོགས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་དགོས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ལོང་པ་རྣམས་ལ་རང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་
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ཕྱིའི་རྐེན་གཟུགས་ཡོད་ཀང་གཟུགས་སོགས་དེ་དག་བདག་རྐེན་མིག་དབང་ལ་

འཆར་མི་ཐུབ་པས་མིག་ཤེས་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལྟར་དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་པོ་སོ་སོས་ལག་རེས་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་འཇོག་ཚུལ་ཡང་། དཔེར་ན། སྔོ་སང་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡུལ་སྔོན་པོའ་ི

རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་ནི་གཙོ་བོར་དམིགས་རྐེན་སྔོན་པོས་བྱེད་ཅིང་། སྔོ་སང་

དབང་ཤེས་སྔོན་པོ་འཛིན་ནུས་སུ་སྐྱེས་པ་ནི་གཙོ་བོར་བདག་རྐེན་མིག་དབང་

གིས་བྱེད་ལ། སྔོ་སང་དབང་ཤེས་གསལ་རིག་གི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པ་ནི་གཙོ་བོར་དེ་

མ་ཐག་རྐེན་གིས་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

 གཞན་ཡང་བདག་རྐེན་གིས་ཤེས་པ་དེ་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གང་

གི་ཁོངས་གཏོགས་ཡིན་མིན་གི་རིགས་འབྱེད་ལ། མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་

འཛིན་ལ་སྒ་མི་འཛིན་པ་དང་། རྣ་ཤེས་ཀིས་སྒ་ཐོས་ཀི་གཟུགས་མི་འཛིན་པའང་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་གིས་བྱས་སོ། །དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པའི་རྐེན་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ནི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་བཞིན་བཤད་པ་སེ། ནང་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སྤིའི་འདོད་ཚུལ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན།

 སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་གཞན་གཉིས་གོང་དང་

འདྲ་ལ་དམིགས་རྐེན་འཇོག་ཚུལ་ནི། སང་བའི་དམིགས་རྐེན་དང་ནུས་པ་འཇོག་

པའི་དམིགས་རྐེན་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་དབང་ཤེས་ལ་སང་བའི་གཟུགས་དང་། 

གཉིས་པ་ནི་དབང་ཤེས་སྔ་མ་སྔ་མའི་སེང་གི་རང་འབྲས་དབང་ཤེས་ཕྱི་མ་ཡུལ་གི་

རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ལ་བྱ་སེ། འདི་ནི་དམིགས་རྐེན་དངོས་ཡིན་ལ། སྔ་མ་

དམིགས་རྐེན་བཏགས་པ་བར་བཤད་དོ།།
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༥ རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ཀི་བོའ་ིཁྱད་པར་བཤད་པ།
  གོང་དུ་བཤད་པའི་དབང་ཤེས་རྣམས་རྟོག་མེད་དང་། ཡིད་ཤེས་ལ་རྟོག་

པ་དང་རྟོག་མེད་གཉིས་ཀའི་ཆ་ཡོད། ཤེས་པའི་རིགས་འགའ་ཞིག་རང་ཉིད་གང་

ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་ཐད་ཀར་རིག་ཅིང་། དེ་ལ་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ཟེར། དཔེར་

ན། མདུན་གི་བུམ་པ་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ། ཡང་ཤེས་པའི་རིགས་མང་

པོ་ཞིག་ཡུལ་དེ་ཐད་ཀར་སང་མི་ཐུབ་པར། ཡུལ་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་སང་ཆ་ཞིག་

གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་སོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན། དེ་འདྲའི་བོ་ལ་རྟོག་པ་

ཟེར། དཔེར་ན། ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཁ་སང་གི་ཟས་དྲན་པའི་བོ་ལྟ་བུ། ད་ལྟའི་དུས་སུ་

ཁ་སང་གི་ཟས་དེ་ཐད་ཀར་མི་སང་ཡང་། དྲན་ཤེས་དེ་ལ་ཁ་སང་གི་ཟས་དེ་དང་ཆ་

འདྲ་བའི་སང་བ་ཞིག་འཆར་ཞིང་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཁ་སང་གི་ཟས་དེ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་

དང་དྲན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་བུམ་པ་མཐོང་བའི་མིག་གི་ཤེས་པ་དེ་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་

པ་དང་། མིག་ཤེས་དེས་བུམ་པ་མཐོང་ཟིན་པའི་རེས་སུ་མིག་བཙུམས་པའི་ཚེའང་

བུམ་པ་ཡིད་ལ་འཆར་ཞིང་། དེ་འདྲའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ནི་རྟོག་པ་ཡིན། དེས་ན་སྒ་

དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། འདྲེས་རུང་

ཞེས་སྨོས་པའི་དོན་ནི། བརྡ་ལ་མ་བྱང་བའི་བྱིས་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་ཀི་རྟོག་པས་སྒ་སྤི་

དང་དོན་སྤི་གང་རུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་ཀང་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་པས། 

སྒ་དོན་འདྲེས་པར་མི་འཛིན་ཀང་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་པར་གསུངས། འོན་

ཀང་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྒ་དོན་ཞེས་པ་ནི་བོ་ལ་ཤར་བའི་སྤི་ཉིད་ལ་འཇོག་གི་སྒ་

སྤི་དང་དོན་སྤི་ཞེས་སོ་སོར་ཕྲལ་ནས་འཆད་རྒྱུ་མིན་པར་ཡང་གསུངས།

 རྟོག་པ་ལ་དབྱེ་ན། རྟོག་པ་དོན་མཐུན་དང་དོན་མི་མཐུན་གཉིས། རང་གི་
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འཇུག་ཡུལ་ཡོད་པའི་རྟོག་པ་ལ་རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ཟེར། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་

པ་ལྟ་བུ། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་མེད་པའི་རྟོག་པ་ལ་རྟོག་པ་དོན་མི་མཐུན་ཟེར། དཔེར་

ན། རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། བུམ་པ་དེ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའི་འཇུག་ཡུལ་དང་། 

རི་བོང་གི་རྭ་དེ་རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པའི་འཇུག་ཡུལ་དུ་འཇོག་གོ།

 ཡང་རྟོག་པ་ལ་དགོས་པའི་དབང་གིས་དབྱེ་ན། མིང་སྦྱོར་རྟོག་པ་དང་

དོན་སྦྱོར་རྟོག་པ་གཉིས་ལས། བརྡ་དུས་ཀི་མིང་དང་ཐ་སད་དུས་ཀི་དོན་སྦྱར་ནས་

འཛིན་པའི་བོ་ལ། མིང་སྦྱོར་རྟོག་པ་ཟེར། དཔེར་ན། དཀར་ཟལ་འདི་བ་ལང་ངོ་སམ་

དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། བརྡ་དང་ཐ་སད་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། ཡུལ་དེ་ལ་དང་པོར་

བཏགས་པ་བརྡ་དང་བརྡ་དེ་ཕྱིས་སུ་འཇགས་པའི་གནས་སབས་ལ་ཐ་སད་ཅེས་བྱ། 

ཁྱད་གཞིའི་དོན་དང་ཁྱད་ཆོས་ཀི་དོན་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་དོན་སྦྱོར་

རྟོག་པ་ཟེར། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་འདི་དབྱུག་པ་ཅན་ནོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་

བུ། དེ་ནི་ཁྱད་གཞི་སྐྱེས་བུ་ལ་ཁྱད་ཆོས་དབྱུག་པ་སྦྱར་ནས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ།།

 ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས་སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་ལྷ་སྦྱིན་ནོ་སམ་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་

མིང་སྦྱོར་རྟོག་པ་དང་། ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུ་འདི་ནི་བ་ལང་ངོ་སམ་པའི་

རྟོག་པ་ལྟ་བུ་རིགས་ཀི་སོ་ནས་དོན་སྦྱོར་རྟོག་པ་དང་། པདྨ་དཀར་པོའ་ིཁ་དོག་འདི་

ནི་དཀར་པོའ་ོསམ་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་ཡོན་ཏན་གི་སོ་ནས་དོན་སྦྱོར་རྟོག་པ་དང་། 

འབྲས་འཚེད་པའོ་སམ་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་བྱ་བའི་སོ་ནས་དོན་སྦྱོར་རྟོག་པ་དང་། སྐྱེས་

བུ་འདི་ནི་དབྱུག་པ་ཅན་ནོ་སམ་པའི་རྟོག་པ་དང་གཡག་འདི་ནི་རྭ་ཅན་ནོ་སམ་པའི་

རྟོག་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་རྫས་ཀི་སོ་ནས་དོན་སྦྱོར་རྟོག་པར་གསུངས་སོ།།

 ཡང་རྟོག་པ་ལ་བརྡ་རྟེན་ཅན་གི་རྟོག་པ། དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའི་

རྟོག་པ། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྟོག་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པའང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་
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བཤད་ཅིང་། མིང་བརྡ་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྟོག་པ་ནི་བརྡ་རྟེན་ཅན་གི་

རྟོག་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་འདི་ནི་བུམ་པའོ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒའམ་བརྡ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། དོན་དེ་གཞན་དུ་སྒོ་འདོགས་པའམ་གཞན་དུ་

འཛིན་པ་ནི་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའི་རྟོག་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ཡུལ་ཡིད་དུ་མི་

འོང་བ་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བར་སྒོ་འདོགས་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀི་རྣམ་རྟོག་ལྟ་བུ། 

རང་ཡུལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཤིག་ལ་དམིགས་པའི་རྟོག་པ་ནི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་

རྟོག་པ་ཡིན། དཔེར་ན། བུམ་པ་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུའོ།།

 སྒ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་པ། རྟོག་

མེད་ཀི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དོན་མཐུན་དང་དོན་

མི་མཐུན་གཉིས། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ཡོད་པའི་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ལ། རྟོག་

མེད་ཀི་ཤེས་པ་དོན་མཐུན་ཟེར། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ། རང་

གི་འཇུག་ཡུལ་མེད་པའི་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ལ། རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དོན་མི་

མཐུན་ཟེར། དཔེར་ན། ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའོ།།

 མདོར་ན་རྟོག་པ་ཡིད་ཤེས་དང་རྟོག་མེད་དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་སྤིའི་ཆ་

ནས་བཤད་ན། རང་ཡུལ་གསལ་བར་སང་མི་སང་། སྒ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་

མི་འཛིན། བརྡ་ལ་བརྟེན་མ་བརྟེན། ཡུལ་དེ་དང་དེ་སང་བ་ན་དོན་སྤི་སོགས་དང་

འདྲེས་ནས་སང་མི་སང་། ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཐ་དད་དུ་སང་མི་སང་། ཁྱད་གཞི་

དང་ཁྱད་ཆོས་ཕན་ཚུན་སྦྱར་ནས་འཛིན་མི་འཛིན། རིགས་དང་ཡོན་ཏན་དང་བྱ་

བའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་མ་སྦྱར། བརྡ་དྲན་པས་རྒྱུ་བྱས་མ་བྱས། དུས་ཀིས་ཁྱད་པར་

དུ་བྱས་མ་བྱས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དུས་སྔ་ཕྱི་འདྲེས་པར་སང་མི་སང་། གཟུང་

དོན་གི་ཡུལ་ཉེ་བའི་སོབས་ལས་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ།།
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༦ ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་བོ་བཤད་པ།
 དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་པ་དེ་

དག་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་ཤེས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་ཞིང་། ཚད་མ་

ཡང་དག་པ་ཞིག་རེད་ན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བང་དོར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འབྱུང་

བས་འདོད་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།།

 ཚད་མའི་སད་དོད་པྲ་མ་ཎའི་པྲ་ཞེས་པ་དོན་དུ་མ་ལ་འཇུག་ཀང་། འདིར་

པྲ་ཞེས་པ་དང་པོ་དང་། མ་ཎ་ཞེས་པ་འཇལ་བ་ལ་འཇུག་པས། སྔར་མ་རྟོགས་པའི་

དོན་དང་པོར་ཏེ་གསར་དུ་འཇལ་བར་བྱེད་པས་ཚད་མ་ཞེས་བྱ། ཡང་ན་པྲ་ནི་པ་ར་

མ་ཐ་སེ་མཆོག་གམ་རབ། མ་ཎ་འཇལ་བྱེད་དེ། རང་གི་གཞལ་བྱ་ལ་མི་བསླུ་བས་

འཇལ་བྱེད་མཆོག་ཡིན་པས་ཚད་མ་ཞེས་བྱ། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཚད་

མའི་མཚན་ཉིད། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་གསར་དུ་ཞེས་སྨོས་པས་བཅད་ཤེས་ཚད་

མ་ཡིན་པ་གཅོད་ཅིང་། མི་བསླུ་བ་ཞེས་པས་ཡིད་དཔྱོད་དང་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ཤེས་

རྣམས་ཚད་མ་ཡིན་པ་གཅོད། རིག་པ་ཞེས་པས་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་ཚད་

མ་ཡིན་པ་གཅོད། ཡུལ་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཤེས་པས་མི་བསླུ་

བ་དང་། ཡུལ་དང་པོར་ཤེས་པའམ་རང་དབང་དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པས་གསར་

རྟོགས་སུ་གསུངས། ཚུལ་འདི་ལ་མདོ་སེ་པ་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་བར་མཐུན།

 སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་དུ་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་

མའི་མཚན་ཉིད་དང་མངོན་སུམ་འདོད་ཚུལ་སོགས་བཀག་ཅིང་། རང་ལུགས་

ཀི་ཚད་མའི་བཞེད་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སབས་སུ་

འཆད་དོ།།
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 སྤིར་ཚད་མ་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་ཡུལ་ལ། ཤེས་པ་ཚད་མ། སྐྱེས་བུ་ཚད་

མ། ལུང་ཚད་མ་སོགས་ཡོད་ཀང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཚད་མ་དངོས་མིན་ཞིང་། ཤེས་པ་

ཚད་མ་དང་ཚད་མ་དོན་གཅིག་ཡིན། ཚད་མའི་དབྱེ་བ་མངོན་རེས་གཉིས་ནི་བོ་

རིག་བདུན་གི་སབས་སུ་འཆད་དོ།།

 རང་ཡུལ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་མ་ཡིན་པའི་རིག་པ། ཚད་མིན་གི་བོའ་ི

མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། སྒ་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་བཅད་ཤེས་དང་། སྒ་རྟག་

འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་སྒ་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་བཅད་ཤེས་དེ་སྒ་མི་རྟག་

པ་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་པས་མི་བསླུ་བའི་དོན་ཚང་ཡང་། སྒ་མི་རྟག་པ་གསར་དུ་

རྟོགས་པ་མིན་པས་གསར་རྟོགས་ཀི་དོན་མ་ཚང་ལ། སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ནི་

སྒ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པའི་བོ་ཡིན་པས་མི་བསླུ་བ་དང་གསར་རྟོགས་

གཉིས་ཀའི་དོན་མ་ཚང་། ལོག་ཤེས། ཐེ་ཚོམ། ཡིད་དཔྱོད། བཅད་ཤེས། སང་

ལ་མ་ངེས་པའི་བོ་རྣམས་ཚད་མིན་གི་བོ་ཡིན་ནོ།།

༧ འཁྲུལ་ཤེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།
 སྤིར་འཁྲུལ་ཤེས་ལ། སང་ཡུལ་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། སང་ཡུལ་དུ་མ་

ཟད་འཇུག་ཡུལ་ལའང་འཁྲུལ་བ་སེ་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། བུམ་པ་འཛིན་

པའི་རྟོག་པ་ལ་རང་གི་སང་བ་བུམ་པ་མ་ཡིན་ཡང་བུམ་པ་ཡིན་པར་སང་བས་རང་

གི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཞེས་བྱ། བུམ་པ་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་བུམ་

པ་རྟག་པ་ཡིན་པར་སང་བར་མ་ཟད། བུམ་པ་རྟག་པ་ཡིན་པར་སང་བ་ལྟར་འཛིན་

པས། དེ་ནི་རང་གི་སང་ཡུལ་དུ་མ་ཟད་འཇུག་ཡུལ་ལའང་འཁྲུལ་བ་ཞེས་བྱའོ།།

 རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ། འཁྲུལ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། 
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འཁྲུལ་ཤེས་ལ་རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ཅི་རིགས་ཡོད་

ཀང་། རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །དབྱེ་ན། རྟོག་པ་འཁྲུལ་ཤེས་

དང་། རྟོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་གཉིས། དང་པོ་ནི། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་

པ་ནི། གངས་རི་སྔོན་པོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ། རྟོག་པ་རྣམས་དོན་སྤི་དོན་

དུ་སང་བའི་ཆ་ནས་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། ལོག་ཤེས་རྣམས་རང་གི་འཇུག་

ཡུལ་དེ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་དེར་འཛིན་པའི་ཆ་ནས་འཇུག་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འཇོག་

གོ།

 འཁྲུལ་ཤེས་རྣམས་འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་དང་ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་རྒྱུ་གང་རུང་

གི་སོབས་ཀིས་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཞིང་། འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་ལས། ༡ འཁྲུལ་

རྒྱུ་རྟེན་ལ་ཡོད་པ་ནི། མིག་རབ་རིབ་ཀིས་བསད་པ་ལས་ཟླ་གཉིས་གསལ་བར་

སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ། བོ་དེ་འཁྲུལ་བར་བྱེད་པའི་རྐེན་གཙོ་བོ་ནི་རྟེན་མིག་

དབང་གིས་བྱེད་པས། འཁྲུལ་རྒྱུ་རྟེན་ལ་ཡོད་པ་ཟེར། ༢ འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་

ནི། རླུང་འཁོར་མྱུར་དུ་འཁོར་བ་ལས་འཁོར་ལོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ། ༣ 

འཁྲུལ་རྒྱུ་གནས་ལ་ཡོད་པ་ནི། གྲུར་ཞུགས་པ་ལས་ལྗོན་ཤིང་འགྲོ་བར་སང་བའི་

དབང་ཤེས་ལྟ་བུ། ༤ འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་ཡོད་པ་ནི། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཞེ་

སང་གིས་ཡིད་དཀྲུགས་པ་ལས་ས་གཞི་དམར་པོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའོ།། 

 ཡང་འཁྲུལ་བའི་རྐེན་དེ་ལ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་གནོད་པའི་རྐེན་

དང་། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ལ་གནོད་པའི་རྐེན་གཉིས། དང་པོ་ལ། དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་པ་ལ་གནོད་པའི་རྐེན་ཕྱི་ན་ཡོད་པ་དང་། ནང་ན་ཡོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། 

བྲག་ཕུག་ལ་སོགས་པའི་ནང་ནས་སྒ་བརོད་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ནི་དབང་པོ་ལ་གནོད་

པའི་རྐེན་ནང་ན་མེད་ཀང་བྲག་ཆ་ལ་སྒར་འཛིན་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། 
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རིམས་ནད་ལ་སོགས་པ་སེ་དེ་དག་ནི་དབང་པོ་ལ་གནོད་པའི་རྐེན་ཕྱི་ན་མེད་ཀང་

དེ་དག་གིས་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་བར་བྱེད་པས་སོ།།

 གཞན་ཡང་དབྱིབས་སོགས་ལ་འཁྲུལ་བ་ནི། དཔེར་ན། རླུང་འཁོར་མྱུར་

དུ་འཁོར་བ་ལས་འཁོར་ལོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་དབྱིབས་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། 

དུང་དཀར་སེར་པོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཁ་དོག་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། གྲུར་

ཞུགས་པས་ལྗོན་ཤིང་འགྲོ་བར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་བྱ་བ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། 

ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་གྲངས་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། སྐྲ་ཤད་

འཛག་སང་གི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ངོ་བོ་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། ནམ་ཕྱེད་ན་ཉི་མ་ཤར་བར་

སང་བའི་རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་དུས་ལ་འཁྲུལ་བ་དང་། རྒྱང་རིང་པོ་ནས་བལྟས་

ཚེ་གོང་བུ་ཆེན་པོ་ཡང་ཆུང་ངུར་སང་བའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ཚད་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡིན། 

འདི་དག་ལས་རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་ནི་ཡིད་ཤེས་ཡིན་ལ་གཞན་རྣམས་དབང་ཤེས་

ཡིན།

 ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཞེས་པ་ནི་གོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་

བརྟན་པོ་དག་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་ལྟོས་མེད་ཚུགས་ཐུབ་

ལྟ་བུར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་རིང་ནས་གོམས་པའི་དབང་གིས། མི་འདོད་པའི་ཡུལ་

དགྲ་ལྟ་བུ་ལ་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་བའི་ཚེ། དམིགས་ཡུལ་གི་གང་ཟག་དེ་ལྟོས་མེད་ཚུགས་

ཐུབ་ཀི་མི་སྡུག་པར་སང་བ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ལ་གནོད་པའི་

རྐེན་ནི། གཉིད་དང་ཆང་འཐུང་བ་དང་སྨན་ལ་སོགས་པ་སེ་དེ་དག་གིས་ཡིད་

ཤེས་འཁྲུལ་བར་བྱེད་དོ།།

 རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་རྟོགས་པའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ། རྟོག་པ་རྣམས་ཡུལ་
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དེའི་དོན་སྤི་དོན་དུ་འཁྲུལ་པས་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་ཇི་ལྟར་

ཡང་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ལ། རྟོག་མེད་ཤེས་པ་ནི་རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ལ་

མ་འཁྲུལ་ན་སང་ཡུལ་ལའང་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་དགོས་པས། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པ་ཡིན་ན་རྟོག་མེད་ཡིན་དགོས། ཡང་མངོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་། སང་ལ་མ་

ངེས་པའི་བོ་རྣམས་ཀང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

ལ་ཚད་མའང་ཡིན་མི་དགོས་སོ། །འདི་ནི་མདོ་སེ་པ་དང་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་

པའི་ལུགས་ལྟར་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པ། 

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུའང་

ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པས་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདོད་དོ།།  །།
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སབས་བརྒྱད་པ། སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག་

རྒྱས་པར་བཤད་པ།

༡ སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།
    བོ་རིག་གི་དབྱེ་བ་ལ་ནང་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་གཙོ་འཁོར་རམ་ཡུལ་

གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་

སུ་འབྱེད་པར་མཛད། སྤིར་སེམས་དང་། ཡིད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་

དོན་གཅིག་ཡིན་ལ། སྒ་བཤད་སོ་སོར་ཡོད་དེ། འཇུག་ཤེས་དྲུག་པོ་རྣམས་སྐྱེས་

བུའི་རྒྱུད་ལ་མོང་བ་དང་གོམས་པ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བག་ཆགས་གསོག་པས་ན་

སེམས་དང་། ཡུལ་རྟོགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པས་ཡིད་དང་། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་སོ་སོར་

ཤེས་པས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ། ཡང་ན་བག་ཆགས་གསོག་པས་ན་སེམས་

དང་། རྟེན་དུ་གྱུར་པས་ན་ཡིད། བརྟེན་པར་གྱུར་པས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་

བརོད། སེམས་བྱུང་ཞེས་པ་གཙོ་བོ་སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་རམ་བྱེད་ལས་ཀི་ཁྱད་

པར་ལས་འཇོག་པའམ། ཡང་ན་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་རིག་ཙམ་མིན་པར་ཡུལ་དེའི་ཁྱད་

པར་རིག་པའི་ཆ་ནས་འཇོག་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཡོད།

 འཇོག་ཚུལ་དང་པོ་ནི། དཔེར་ན། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་གཙོ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། གཙོ་བོ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡུལ་

གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་ངོ་བོ་རྫོགས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་འཁོར་
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སེམས་བྱུང་རྣམས་ནི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་གཞིར་བྱས་ནས་དེ་ལ་སེམས་

གཡོ་བར་བྱེད་པ་དང་། སྔར་རྟོགས་ཟིན་གི་ཡུལ་མི་བརེད་པར་བྱེད་པ་སོགས་

བྱེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་རེ་རེའི་སོ་ནས་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན།

 སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་

པས་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀ་རིག་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། ཚོར་

བས་ཡུལ་མོང་བ་ནི་རང་སོབས་དང་། ཚོར་བ་ལས་གཞན་པའི་འདུ་ཤེས་ལ་

སོགས་པའི་སེམས་བྱུང་རྣམས་དང་གཙོ་སེམས་ཀིས་ཡུལ་མོང་བ་ནི་རང་

སོབས་ཀིས་མ་ཡིན་པར་ཚོར་བའི་སོབས་ཀིས་ཡིན་པ་དང་། ཡང་འདུ་ཤེས་

ཀིས་ཡུལ་གི་སྤུ་རིས་འབྱེད་པ་རང་སོབས་དང་། འདུ་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་

སེམས་བྱུང་དང་གཙོ་སེམས་རྣམས་ཀིས་ཡུལ་གི་སྤུ་རིས་འབྱེད་པ་རང་སོབས་

ཀིས་མ་ཡིན་པར་འདུ་ཤེས་ཀི་སོབས་ཀིས་ཡིན་པ་སོགས་གཞན་ལའང་འདྲ།

 འཇོག་ཚུལ་གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་སོགས་དོན་གི་ངོ་བོ་རིག་པར་

བྱེད་པ་ལ་སེམས་དང་། དོན་གི་ཁྱད་པར་རིག་པར་བྱེད་པ་ལ་སེམས་བྱུང་དུ་

བཤད། དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ཞེས་པ་ནི། གཟུགས་ལྟ་བུ་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་། 

གཟུགས་རིང་ཐུང་དང་མཛེས་མི་མཛེས་ལ་སོགས་པ་དོན་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་

པས། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོའ་ིརྣམ་པ་འཛིན་པ་ན། དེའི་འཁོར་

ཚོར་བས་ཕན་གནོད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་སོགས་གཞན་ལའང་རིགས་

བསྒེའོ།།

 དེ་ལྟར་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་གང་ལྟར་ནའང་། སེམས་གཅིག་གི་འཁོར་དུ་

སེམས་བྱུང་ཐ་དད་པ་ཡོད་ཚུལ་གཙོ་བོ་རྒྱལ་པོ་ཞིག་གི་འཁོར་དུ་བོན་པོ་ཐ་དད་

པ་མང་པོ་འཛོམས་ནས་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་གོ་རྒྱུ་མིན་པར། དཔེར་ན། མེ་ཏོག་ཅིག་
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ལ་ལྟ་བཞིན་པའི་ཚེ་ཡིད་ཀི་མོང་བ་སྤི་ཙམ་པ་ཞིག་ཡོད་པར་འཇོག་དགོས་པས། 

དེ་ནི་གཙོ་སེམས་ཡིན་ལ། མོང་བ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་བདེ་སྡུག་བཏང་

སོམས་གང་རུང་གི་མོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ལྟ་བུ་ནི་ཚོར་བ་དང་། འདི་སྔོན་པོ་དང་

འདི་སེར་པོའ་ོཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་རམ་སྤུ་རིས་འབྱེད་པའི་བྱེད་ལས་

ཅན་ལ་འདུ་ཤེས་སུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།

 རང་གི་འཁོར་སེམས་བྱུང་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་

ལྡན་པ། སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་གཙོ་བོ་སེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་

ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ། སེམས་བྱུང་གི་མཚན་ཉིད། ཡང་ན་ཡུལ་ལ་དམིགས་

པ་ཙམ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་ཕྱེ་ཞིང་། ཁྱད་པར་གཞན་གི་སོ་ནས་གཞག་དགོས་པ་མ་

ཡིན་པའི་རིག་པ་དེ་གཙོ་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། ཡུལ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་

གཞིར་བྱས་ནས་བྱེད་ལས་སོགས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་གི་སོ་ནས་ཡུལ་ལ་

འཇུག་པའི་རིག་པ་དེ་སེམས་བྱུང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་གོ །སེམས་ལ་དབྱེ་ན། 

མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་བར་དྲུག་དང་། སེམས་བྱུང་ལ་མངོན་པ་

ཀུན་བཏུས་ལྟར་ན་ང་གཅིག་ཡོད།

 སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔའི་སོ་ནས་

མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། ༡ རྟེན་མཚུངས་པ་ནི། གཙོ་འཁོར་གཉིས་ཀ་དབང་པོ་

གཅིག་ལ་བརྟེན་པ་སེ། དཔེར་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་བདག་རྐེན་མིག་གི་དབང་

པོ་ལ་བརྟེན་པ་ན་དེའི་འཁོར་གི་ཚོར་བའང་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པ་ལྟ་བུ། 

༢ དམིགས་པ་མཚུངས་པ་ནི། ཡུལ་གཅིག་ལ་དམིགས་པ་སེ། དཔེར་ན། མིག་

གི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་ན་དེའི་འཁོར་གི་ཚོར་བས་ཀང་

གཟུགས་ལ་དམིགས་པ་ལྟ་བུ། ༣ རྣམ་པ་མཚུངས་པ་ནི། འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་
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གཅིག་པ་སེ། དཔེར་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་ན་དེའི་

འཁོར་གི་ཚོར་བའང་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ། ༤ དུས་མཚུངས་པ་

ནི། དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བ་སེ། དཔེར་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དང་དེའི་འཁོར་གི་

ཚོར་བ་གཉིས་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དུས་མཉམ་པ་ལྟ་བུ། ༥ རྫས་མཚུངས་པ་

ནི། སེམས་དང་དེའི་འཁོར་སེམས་བྱུང་གཉིས་རྫས་རེ་རེ་བ་ལས་མི་འབྱུང་བ་སེ། 

དཔེར་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་རྫས་རེ་རེ་བ་ཡིན་པས་ན་དེའི་འཁོར་གི་ཚོར་བའང་

རྫས་རེ་རེ་ལས་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ།།

 མདོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཀི་ལུགས་ལ་གཙོ་སེམས་དང་དེའི་འཁོར་སེམས་

བྱུང་རྣམས་རྫས་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །སེམས་གཅིག་གི་

འཁོར་གི་སེམས་བྱུང་ནང་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངས་ཡིན་ཡང་

བྱེད་ལས་སོབས་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། སེམས་བྱུང་དད་པ་ཤས་

ཆེ་བའི་མི་ལ་དད་ལྡན་དང་། འདུན་པ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་དོན་གཉེར་ཅན་དང་། དྲན་པ་

ཤས་ཆེ་བ་ལ་དྲན་རིག་ཅན་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤས་ཆེ་བ་ལ་བོ་བརྟན་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་དབང་རྣོན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའོ།།

 སེམས་བྱུང་གི་སྒ་བཤད་ནི། ཆུ་ལས་ཆུ་རབས་འབྱུང་བ་ལྟར་སེམས་

ལས་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་བྱུང་བའམ་སེམས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སེམས་བྱུང་

ཞེས་བྱ། སེམས་གཅིག་གི་འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་མེད་ན་ཡུལ་མོང་བའི་བྱ་

བ་བྱེད་མི་ནུས་ལ། སེམས་པ་མེད་ན་སེམས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བའི་བྱ་བ་བྱེད་མི་ནུས་

པ་སོགས་ཡིན་པས་སེམས་དེ་ཉིད་རང་གི་འཁོར་སེམས་བྱུང་ཅི་རིགས་དང་ངེས་

པར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེ་དགོས་ཤིང་འབྲལ་མི་རུང་བ་ཡིན་ནོ།།



129སབས་བརྒྱད་པ། སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། 

༢ མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་བཤད་པའི་སེམས་བྱུང་

ང་གཅིག་གི་རྣམ་གཞག

ཀ ཀུན་འགྲོ་ལྔ།

 ཆོས་མངོན་པའི་གཞུང་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱེད་

པ། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་སོགས་མངོན་པ་སེ་བདུན་གི་ཁོངས་གཏོགས་དང་། དེ་

དག་ལ་བརྟེན་པའི་མངོན་པའི་བསན་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་སོགས་

ལས་ཀང་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག་འབྱུང་ལ། འདིར་ནི་མངོན་པའི་བསན་

བཅོས་གྲགས་ཆེ་བ་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་དང་། གོང་གི་མངོན་པའི་གཞུང་རྣམས་

གཞིར་མཛད་དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་གཉིས་གཞིར་བཞག་

གིས་སེམས་བྱུང་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ་ཕུང་

པོ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་འཆད་སབས་སེམས་བྱུང་གི་གྲངས་ང་གཅིག་ཏུ་གསུངས་

ལ། སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་གསུངས་པ་དེའི་ནང་དུ་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་འདུས་

སམ་ཞེ་ན། སེམས་ཤིན་ཏུ་དམའ་བའི་ཞུམ་པ་ལྟ་བུའི་གཞི་ཕྲན་ཚེགས་སོགས་

ལས་བཤད་པའི་སེམས་བྱུང་གི་རིགས་དུ་མ་ཞིག་དེའི་ནང་དུ་མ་འདུས་པར་

མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ཀི་འགྲེལ་པ་ལ་ལར་བཤད་དོ།།

 མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ་གསུངས་པའི་སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་རྣམས་སེ་

ཚན་དུ་བསྡུས་ན། ཀུན་འགྲོ་ལྔ་དང༌། ཡུལ་ངེས་ལྔ། དགེ་བ་བཅུ་གཅིག ར་ཉོན་དྲུག 

ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ། གཞན་འགྱུར་བཞི་རྣམས་སོ།།

 དེ་ལ་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་ལས་དང་པོ་ཚོར་བའི་ངོ་བོ་ནི། སིམ་གདུང་བར་མ་ཅི་
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རིགས་རང་སོབས་ཀིས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །དབྱེ་

ན། མོང་ཚོར་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བདེ་

སྡུག་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་བཏང་སོམས་དང་གསུམ་ཡོད་པས། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་

བཏང་སོམས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་དང༌། ལུས་ཚོར་དང་སེམས་ཚོར་གཉིས་སུ་དབྱེ་

ཚུལ་ཡོད། དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་རྣམས་ལ་ལུས་

ཚོར་ཞེས་བྱ་ལ། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་རྣམས་ལ་

སེམས་ཚོར་ཞེས་བྱ། ཡང་ཚོར་བ་ལ་ཚོར་བ་བདེ་བ། སྡུག་བསྔལ། ཡིད་བདེ། ཡིད་

མི་བདེ། བཏང་སོམས་དང་ལྔར་ཡང་དབྱེ་ཚུལ་ཡོད་དོ།།

 གཉིས་པ་འདུ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། རང་ཡུལ་ལ་རང་སོབས་ཀིས་མཚན་

མར་འཛིན་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །མཚན་མར་འཛིན་ཅེས་པ་ནི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་

རམ་སྤུ་རིས་མ་འདྲེས་པར་འབྱེད་པའི་དོན་ཡིན། དབྱེ་ན། མཚན་མར་འཛིན་པའི་

འདུ་ཤེས་དང༌། བཀ་བར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། དབང་ཤེས་

ལྔའི་འཁོར་གི་འདུ་ཤེས་ལྟ་བུས་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་དོན་མ་འདྲེས་པར་འཛིན་པས་

ན་དང་པོ་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་འཁོར་གི་འདུ་ཤེས་ལྟ་བུས་འདི་ནི་

སྔོན་པོའ།ོ །འདི་ནི་དཀར་པོའ་ོཞེས་སོགས་ཐ་སད་མ་འདྲེས་པར་འཛིན་པས་ན་

གཉིས་པར་འཇོག་གོ།

 གསུམ་པ་སེམས་པའི་ངོ་བོ་ནི། རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་ཡུལ་

ལ་གཡོ་ཞིང་སྐུལ་བར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །དཔེར་ན། ཁབ་ལེན་གི་རྡོས་

ལགས་གཡོ་བར་བྱེད་པ་ལྟར་སེམས་སེམས་བྱུང་གང་ཡིན་ཡང་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པར་བྱེད་པ་སེམས་བྱུང་འདིའི་མཐུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རྟེན་དབང་པོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་ན། 

མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་
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ལས་བྱུང་བའི་སེམས་པའི་བར་དྲུག་ཡོད་དོ།།

 བཞི་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ངོ་བོ་ནི། རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་

དམིགས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ལ་རང་སོབས་ཀིས་གཏོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །འདི་དང་

སེམས་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། སེམས་པས་རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་

ཡུལ་སྤི་ལ་གཡོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ནི་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ལ་

སེམས་ཕྱོགས་པར་བྱེད་པའོ།།

 ལྔ་པ་རེག་པའི་ངོ་བོ་ནི། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཚོར་

བ་བདེ་བ་སོགས་གང་མོང་འགྱུར་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡུལ་རང་སོབས་ཀིས་

ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་

དོན་ནི། ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་པ་ན་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་དེ་རང་གི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ལ་བྱའོ། །ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འདུས་

ཞེས་པ་ནི་དུས་མཉམ་དུ་འདུས་པ་ལ་བྱ་མི་རུང་སེ། བདག་རྐེན་དབང་པོ་དང་དེ་

ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་ཤེས་གཉིས་སྔ་ཕྱི་བ་ཡིན་པས་དུས་མི་མཉམ་མོ། །དེས་ན་

ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཚང་བ་ལ་བྱེད་དོ། །དབྱེ་ན་རྟེན་གི་སོ་ནས་མིག་གི་

འདུས་ཏེ་རེག་པ་ནས་ཡིད་ཀི་འདུས་ཏེ་རེག་པའི་བར་དྲུག་ཡོད་དོ།།

 དེ་ལྟར་ཚོར་བ་སོགས་སེམས་བྱུང་ལྔ་པོ་དེ་ལ་ཀུན་འགྲོ་ཞེས་བརོད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་དག་སེམས་ཀུན་གི་འཁོར་དུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན། དེ་

ཡང་སེམས་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་

ཞིག་མ་ཚང་ན། ཡུལ་ལ་རྫོགས་པར་ལོངས་སྤོད་མི་ནུས་ཏེ། ཚོར་བ་མེད་ན་མོང་

བ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། འདུ་ཤེས་མེད་ན་ཡུལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་

མ་འཛིན་པའམ་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་ནུས་ལ། སེམས་པ་མེད་ན་ཡུལ་ལ་
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ཕྱོགས་པ་མེད་ཅིང༌། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་ན་དམིགས་པ་བྱེ་བྲག་པ་ལ་ཡིད་གཏོད་

པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། རེག་པ་མེད་ན་ཡུལ་དང་འཕྲད་པར་མི་ནུས་པས་སེམས་

ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་ཀ་ཚང་དགོས་སོ།།

ཁ ཡུལ་ངེས་ལྔ།

 ཡུལ་ངེས་ལྔ་ལས་དང་པོ་འདུན་པ་བཤད་པ་ལ་འདུན་པའི་རྒྱུ་ནི་ཡུལ་

དེའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་སོགས་ལ་བྱ་ཞིང་། ངོ་བོ་ནི། འདོད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་

ལ་དམིགས་ནས་དེ་རང་སོབས་ཀིས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །དཔེར་

ན། རང་ལ་ཡོན་ཏན་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡོན་ཏན་དེ་དོན་དུ་གཉེར་

བའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ། སྒ་བཤད་ནི། རང་ཡུལ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སོ་ནས་རང་དང་

མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་རང་ཡུལ་ལ་འདུན་པར་བྱེད་པས་

ན་འདུན་པ་ཞེས་བཤད། བྱེད་ལས་ནི། དངོས་སུ་བརོན་འགྲུས་སྐྱེད་ཅིང་། བརྒྱུད་

ནས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱེད། དབྱེ་ན། འཕྲད་པར་

འདོད་པའི་འདུན་པ། མི་འབྲལ་བར་འདོད་པའི་འདུན་པ། དོན་དུ་གཉེར་བའི་འདུན་

པ་དང་གསུམ་མོ།།

 གཉིས་པ་མོས་པ་བཤད་པ་ལ། མོས་པའི་རྒྱུ་ནི། ཡུལ་དེའི་ཡོན་ཏན་དང་

སྐྱོན་སོགས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དྲན་པ་སོགས་སོ། །ངོ་བོ་ནི། སྔར་མཐོང་

ཐོས་སོགས་ཀི་ཡུལ་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་རང་སོབས་ཀིས་དེ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འཛིན་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །སྒ་བཤད་ནི། རང་ཡུལ་ངེས་པས་ན་མོས་པ་

ཞེས་བྱ། མོས་པ་དང་འདུ་ཤེས་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། མོས་པས་རང་སོབས་ཀིས་

སེམས་ཡུལ་ལས་མི་འཕྲོག་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀིས་རང་སོབས་ཀིས་ཡུལ་ལ་ཐ་
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སད་འདོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་མོས་པས་རང་སོབས་ཀིས་ཡུལ་དེ་ལ་དེར་

འཛིན་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་དེའི་སྤུ་རིས་ཙམ་འབྱེད་པའོ། །བྱེད་ལས་ནི། 

རང་གི་ཡུལ་གི་ཡོན་ཏན་ནམ། སྐྱོན་ནམ། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་གང་རུང་ལ་དེ་ཁོ་ན་

ལྟར་མོས་ནས་གཞན་དུ་མི་འཕྲོག་པར་བྱེད་དོ། །དབྱེ་ན། རང་གི་དམིགས་ཡུལ་གི་

ཡོན་ཏན་ལ་དམིགས་པའི་མོས་པ་དང་། དེའི་སྐྱོན་ལ་དམིགས་པའི་མོས་པ་དང་། 

དེའི་སྐྱོན་ཡོན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་ལ་དམིགས་པའི་མོས་པ་དང་གསུམ་མོ།།

 གསུམ་པ་དྲན་པ་བཤད་པ་ལ། དྲན་པའི་རྒྱུ་ནི། ཤིན་ཏུ་གུས་པ་དང་། དྲན་

པ་རང་ཉིད་འདྲེན་པར་བྱེད་པའི་སྔར་འདྲིས་པའི་ཡུལ་སོགས་སོ། །ངོ་བོ་ནི། སྔར་

འདྲིས་པའི་ཡུལ་ལ་དམིགས་ནས་རང་སོབས་ཀིས་དེ་མི་བརེད་པའི་ལས་ཅན་གི་

སེམས་བྱུང་ངོ་། །དཔེར་ན། སྔར་འདྲིས་པའི་ཕ་མ་དང་སྤུན་མཆེད་དྲན་པའི་དྲན་

ཤེས་ལྟ་བུའོ། །དྲན་པ་དེ་ཡང་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། ༡ དེ་ཡང་སྔར་

མ་འདྲིས་པ་ལ་དྲན་པ་མི་སྐྱེ་བས་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་འདྲིས་པའི་དངོས་པོ་དང་། ༢ 

སྔར་འདྲིས་ཀང་ད་ལྟ་བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་ན་དྲན་པར་མི་འགྱུར་བས་རྣམ་པའི་ཁྱད་

པར་བརེད་པ་མེད་པ་དང་། ༣ དྲན་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་གནས་

གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བས་བྱེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་གཡེང་བའི་ལས་ཅན་ནོ། །སྒ་

བཤད་ནི། རང་ཡུལ་བརེད་པ་མེད་པར་དྲན་པས་ན་དྲན་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །བྱེད་

ལས་ནི། དམིགས་པ་ལས་སེམས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་བྱེད་པ་སེ། སྔར་ཡུན་

རིང་དུ་ཡང་ཡང་བསམས་པའི་དོན་དང༌། སྔར་བྱ་བ་བྱས་པ་དག་དང་། སྨྲས་པའི་

དོན་དེ་དག་རེས་སུ་དྲན་པའི་སོ་ནས་མི་གཡེང་བར་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །དབྱེ་

ན། སེམས་ཀིས་བསམས་པ་དྲན་པ། ལུས་ཀིས་བྱས་པ་དྲན་པ། ངག་གིས་སྨྲས་པ་

དྲན་པ་དང་གསུམ་མོ།།
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 བཞི་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱུ་ནི། ལུས་འདུ་འཛིས་

དབེན་པ་སེ་སྐྱེ་བོ་མང་པོའ་ིའདུ་ཚོགས་མེད་པ་དང་། སེམས་རྣམ་རྟོག་རགས་པས་

དབེན་པ་སེ་རྟོག་པ་ཡུལ་ས་ཚོགས་ཀི་རེས་སུ་མི་འགྲོ་བ་གཉིས་དང་། གཞན་ཡང་

སེམས་དམིགས་པ་ལ་འཇོག་པ་དང་། རང་གི་དམིགས་པ་མི་བརེད་པར་དྲན་པ་

དང༌། དམིགས་པ་ལ་སེམས་ཡང་ཡང་འཇོག་པར་བྱེད་པའི་བརོན་འགྲུས་རྣམས་

ཀང་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ངོ་བོ་ནི། དམིགས་པ་ལ་རང་སོབས་ཀིས་སེམས་རེ་གཅིག་

ཏུ་གནས་ཤིང་ཤེས་རབ་ཀི་རྟེན་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །སྒ་བཤད་

ནི། སེམས་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བརྟན་པར་འཛིན་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅེས་

བཤད། བྱེད་ལས་ནི། རང་འབྲས་ཤེས་རབ་ཀི་རྟེན་བྱེད་པའོ།།

 ལྔ་པ་ཤེས་རབ་བཤད་པ་ལ། ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱུ་ནི། ཐོས་པ་དང་རིགས་

འདྲ་གོམས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་འཕེལ་བ་སོགས་ཡིན། ངོ་བོ་ནི། བརྟག་པར་བྱ་བའི་

ཆོས་ལ་དམིགས་ནས་རང་སོབས་ཀིས་དཔྱོད་པར་བྱེད་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་གི་

སེམས་བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། རང་ཡུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སོགས་ཟློག་པར་བྱེད་པའི་

ལས་ཅན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཅེས་པ་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་འཚོལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་གྱུར་

པའམ། ཡང་ན་ཤེས་པའི་རབ་ཏུ་གྱུར་པས་ཀང་ཤེས་རབ་ཅེས་སྒ་བཤད་དུ་རུང་

ངོ་། །དབྱེ་ན། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ཤེས་རབ་དང་། སྦྱོར་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་

གཉིས། དང་པོ་ནི། ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་གང་ཟག་

རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ངང་གིས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་རབ་བོ། །ཕྱི་མ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་ཕྱེ་

ན། གཞུང་གི་ཚིག་སྔར་མ་ཐོས་པ་ཉན་པ་དང་། མི་བརེད་པར་བོ་ལ་འཛིན་པ་སོགས་

ཀི་སོ་ནས་སྒ་སྤི་ཙམ་གི་ངེས་པ་རེད་པའི་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ། ཇི་ལྟར་ཐོས་པའི་

དོན་ལ་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་མཐར་ཚད་མས་ངེས་པ་རེད་པའི་བསམ་བྱུང་གི་
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ཤེས་རབ། བསམ་བྱུང་གིས་ངེས་པ་རེད་པའི་དོན་ལ་ཡང་ཡང་གོམས་པར་བྱས་པ་

ལས་ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཤིན་སྦྱངས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་གྲོགས་དང་

ལྡན་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་དང་གསུམ་ཡོད། གཞན་ཡང་

ཤེས་རབ་ལ། ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང་། ཤེས་རབ་མྱུར་བ། ཤེས་རབ་ཟབ་པ། ཤེས་རབ་

གསལ་བ་སོགས་ཀང་ཡོད་དོ།།

 དེ་ལྟར་གོང་དུ་སྨོས་པའི་འདུན་པ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་བྱུང་ལྔ་པོ་དེ་

དག མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ་ཡུལ་ངེས་སུ་བཤད་ཅིང་ཀུན་འགྲོར་མི་འཇོག་པ་

ཡང་། དེ་དག་ཡུལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ཏེ། འདུན་

པ་ནི་དོན་དུ་གཉེར་བྱའི་ཡུལ་ལ་འབྱུང་ཡང་གཞན་ལ་མི་འབྱུང་བ་དང་། མོས་

པ་སྔར་ངེས་པ་དྲངས་པའི་ཡུལ་ལ་འབྱུང་ལ་གཞན་ལ་མི་འབྱུང་བ་དང་། དྲན་

པ་འདྲིས་པའི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་

བརྟག་པར༌བྱ༌བའི་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་བས་སོ། །ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ལས་ལྔ་

པོ་དེ་དག་ཀུན་འགྲོར་བཤད་པའི་ཚུལ་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།

 

ག དགེ་བ་བཅུ་གཅིག

 གསུམ་པ་དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་ལས་དང་པོ་དད་པ་ནི། རང་ཉིད་གང་ལ་

དད་པའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་དང༌། དང་བ་དང༌། འདོད་པ་གང་རུང་གི་རྣམ་པ་

ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། ཡུལ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་འདུན་པའི་རྟེན་

བྱེད་པའོ། །བདེན་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། བང་དོར་གི་གནས་སོགས་ལ་ཡིད་

ཆེས་པའི་དད་པ་དེ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་དང་། རང་ཉིད་གང་ལ་དད་པའི་སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་ཆུའི་རོག་པ་དྭངས་པ་བཞིན་དུ་སེམས་
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ཉོན་མོངས་ཀིས་རོག་པ་སངས་ནས། ཡོན་ཏན་གོང་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་རུང་དུ་སོང་

བའི་དད་པ་དེ་དང་བའི་དད་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོང་ནུས་དང་། ཡོན་ཏན་

གོང་མ་ཐོབ་ནུས་སུ་ཤེས་ནས་ངེས་པར་འཐོབ་པར་བྱའོ་སམ་པའི་དད་པ་དེ་

མངོན་འདོད་ཀི་དད་པ་ཡིན་ནོ།།

 གཉིས་པ་ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་སེམས་བྱུང་ནི། རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

ཉེས་སྤོད་ལ་འཛེམ་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། ཉེས་སྤོད་སོམ་པའི་རྟེན་

བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ཁེལ་ཡོད་པའི་སེམས་བྱུང་ནི། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་

ནས་ཉེས་སྤོད་ལ་འཛེམ་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། ཉེས་སྤོད་སོང་ཞིང་

ལེགས་སྤད་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའོ། །ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་གཉིས་ཀི་

ཁྱད་པར་ནི། གཉིས་ཀ་ཉེས་སྤོད་ལ་འཛེམ་པར་འདྲ་ཡང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་ནི། གང་

ཟག་རང་ཉིད་ཉེས་སྤོད་འདི་ལ་ཞུགས་ན་འཕྲལ་ཕུགས་གང་དུའང་མི་ཕན་པར་མ་

ཟད། གནོད་པ་འོང་བས་འདི་ནི་བདག་གི་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རང་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བྱས་ནས་ཉེས་སྤོད་ལ་འཛེམ་པ་དང༌། ཁེལ་ཡོད་པ་ནི། བདག་ཉེས་སྤོད་འདི་ལ་

ཞུགས་ན་དམ་པ་རྣམས་ཐུགས་ཁེལ་བ་དང༌། གཞན་གིས་སྨད་པ་སོགས་འབྱུང་

བས་མི་རུང་ངོ་ཞེས་གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཉེས་སྤོད་ལ་འཛེམ་པའོ།།

 བཞི་པ་འདོད་ཆགས་མེད་པའི་སེམས་བྱུང་ནི། ཡོ་བྱད་སོགས་ལ་

དམིགས་ནས་དེ་ལ་ཞེན་པ་ལོག་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། ཉེས་པ་ལ་

མི་འཇུག་པའི་རྟེན་བྱེད་པའོ། །ལྔ་པ་ཞེ་སང་མེད་པའི་སེམས་བྱུང་ནི། ཞེ་སང་སྐྱེ་

བའི་ཡུལ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལ་དམིགས་ནས་གནོད་པ་བྱ་འདོད་སོགས་མེད་

པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། ཉེས་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྟེན་བྱེད་པའོ། །ཞེ་

སང་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་གསུམ་ནི། སེམས་ཅན་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། སྡུག་བསྔལ་
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གང་ལས་འབྱུང་བའི་གནས་རྣམས་ཡིན་ནོ།།

 དྲུག་པ་གཏི་མུག་མེད་པའི་སེམས་བྱུང་ནི། ཡུལ་ལ་མ་རོངས་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །གཏི་མུག་མེད་པའི་སེམས་བྱུང་དང་ཤེས་རབ་

གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། གཏི་མུག་མེད་པའི་སེམས་བྱུང་ནི་རྣམ་པ་མ་རོངས་པ་

ཙམ་གིས་ཆོག་ཅིང་། བྱེད་ལས་ནི། ཉེས་སྤོད་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྟེན་བྱེད་པ་ཙམ་

གི་ཆ་ནས་བཞག་པ་དང༌། ཤེས་རབ་ནི་ཆོས་རྣམས་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྱེད་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། བྱེད་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཟློག་པར་བྱེད་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་གི་ཆ་

ནས་བཞག་པ་ཡིན། འདོད་ཆགས་མེད་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་གཏི་མུག་མེད་པའི་

སེམས་བྱུང་འདི་གསུམ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་དང་། ཉེས་སྤོད་

ཐམས་ཅད་འགོག་པའི་ཐབས་ཡིན་ནོ།།

 བདུན་པ་བརོན་འགྲུས་ནི། དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་

མངོན་པར་སྤོ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། དགེ་བ་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་པའོ། །བརོན་འགྲུས་ནི་དགེ་བ་ལ་སྤོ་བ་ཞིག་དགོས་པས་འཇིག་རྟེན་

པའི་བྱ་བ་ཕལ་པར་འབད་པ་རྣམས་བརོན་འགྲུས་མ་ཡིན། བརོན་འགྲུས་ལ་དབྱེ་

ན་ལྔ་བཤད་དེ། དགེ་བ་ལ་འཇུག་པའི་སྔ་རོལ་ནས་མངོན་པར་སྤོ་བ་ནི་གོ་ཆའི་

བརོན་འགྲུས་དང༌། དགེ་བར་སྦྱོར་བའི་ཚེ་རྟག་སྦྱོར་དང་གུས་སྦྱོར་གི་སོ་ནས་

མངོན་པར་སྤོ་བ་ནི་སྦྱོར་བའི་བརོན་འགྲུས་དང༌། དགེ་བ་སྐྱེས་པ་ན་སེམས་མི་

ཞུམ་པར་སྤོ་བ་ནི་མི་འགོང་བའི་བརོན་འགྲུས་དང༌། གང་ཟག་གཞན་ལ་སོགས་

པའི་འགལ་རྐེན་གིས་དགེ་བ་ལས་མི་ལྡོག་པར་སྤོ་བ་ནི་མི་ལྡོག་པའི་བརོན་

འགྲུས་དང༌། དགེ་བ་ལ་ཆོག་མི་ཤེས་པར་སྤོ་བ་ནི་ཆོག་པར་མི་འཛིན་པའི་

བརོན་འགྲུས་ཡིན་ནོ།།
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 བརྒྱད་པ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་སེམས་བྱུང་ནི། སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་

པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་ཅིང་ལས་སུ་རུང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། ། 

བྱེད་ལས་ནི། ལུས་དང་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་རྒྱུན་གཅོད་པར་བྱེད་པའོ། ། 

སྤིར་ཤིན་སྦྱངས་ལ་དབྱེ་ན། ལུས་ཤིན་སྦྱངས་དང་། སེམས་ཤིན་སྦྱངས་གཉིས་

ལས་འདིར་བཤད་པའི་ཤིན་སྦྱངས་ནི་སེམས་ཤིན་སྦྱངས་ཡིན་ལ། ཤིན་སྦྱངས་

དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཞི་གནས་ཀི་སབས་སུ་འཆད་དོ། །དགུ་པ་བག་ཡོད་པའི་

སེམས་བྱུང་ནི། སེམས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་སྲུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་

བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། དགེ་བ་སྐྱེ་བ་གནས་པ་འཕེལ་བ་ཅི་རིགས་བྱེད་པའི་

སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བཅུ་པ་བཏང་སོམས་ནི། བྱིང་རོད་འགོག་པའི་རོལ་བ་ཆེན་པོས་

བསྒིམ་མི་དགོས་པར་སེམས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་ཐོབ་པའི་སེམས་བྱུང་

ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། བྱིང་རོད་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་འབྱུང་བའི་སབས་མི་འབྱེད་

པའོ། །སྤིར་བཏང་སོམས་ཙམ་ལ་འདུ་བྱེད་བཏང་སོམས། ཚོར་བ་བཏང་སོམས། 

ཚད་མེད་བཏང་སོམས་བཅས་གསུམ་ཡོད་ཀང༌། སབས་འདིར་བཤད་པ་ནི་དང་

པོ་དེ་ཡིན་ནོ། །བཅུ་གཅིག་པ་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བའི་སེམས་བྱུང་ནི། དམིགས་པ་

སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་སམ་དུ་མི་བཟོད་པའམ་བརེ་

བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། སེམས་ཅན་གསོད་པ་དང་རྡེག་

པ་སོགས་སོང་བར་བྱེད་པའོ།།
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ང འཕྲོས་དོན་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་སོགས་བཤད་པ།

༡) སྤི་བཤད།

 བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་བཟོད་བསན་སོགས་བཟང་པོའ་ིབོ་རྣམས་མངོན་

དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་འཇིགས་སང་ཉུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། གདེང་ཚོད་གོང་མཐོར་འགྲོ་བ་

སོགས་ནང་གི་སོབས་ཤུགས་སྦྱིན་གི་ཡོད་ལ། གཞན་དང་ལྷན་དུ་ཉེ་འབྲེལ་གི་

ཚོར་བ་སྦྱིན་ཞིང་། མི་ཚེའི་ནང་དམིགས་ཡུལ་དང་དོན་སིང་ལྡན་པའི་ཚོར་བ་

རྣམས་ཡོང་བར་མ་ཟད། བྱམས་པ་དང་སིང་རེའི་ཕན་ཡོན་ནི་ཐོག་མར་རང་ཉིད་

ལ་འོང་ཞིང་། རང་ཉིད་དཀའ་ཚེགས་ཆེ་བའི་སབས་ངལ་གསོའང་སྦྱིན་གི་ཡོད། 

མི་སུ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ན་གཞན་ལ་བརེ་བའི་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་རང་ཉིད་

དང་རང་ཉིད་སོད་སའི་སྤི་ཚོགས་ལ་ཞི་བདེ་བག་ཕེབས་ཡོང་ཐུབ། གལ་ཏེ་མི་རེ་

ངོ་རེས་བཟང་སྤོད་ཀི་གལ་གནད་ལ་བརི་མཐོང་བྱེད་པ་དང་། བྱམས་པ་དང་སིང་

རེ། བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་ནང་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་སོ་སོའ་ིམི་ཚེའི་ནང་ཁ་འབྲལ་

ཐབས་མེད་པའི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཏུ་སྒྱུར་ཐུབ་པ་ན། དེའི་འབྲས་བུ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་

ཞིག་ཡོང་ཐུབ།

 མི་རྣམས་ནི་ཕ་མའི་བརེ་བའི་འོག་ནས་སྐྱེས་ཤིང་འཚར་ལོངས་བྱུང་

བ་ཞིག་ཡིན་སབས། གཞོན་ནུའི་སབས་ཀི་བྱམས་བརེའི་ཚོར་ཤུགས་སེམས་

ཁམས་ལ་ཐིམ་ནས་བསད་ཡོད། མི་ཚེའི་ནང་བྱམས་བརེའི་ཚོར་ཤུགས་ཆེན་

པོ་དང་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་ཡོད་ཚེ་ལུས་ཀི་འཕྲོད་བསེན་ལ་ཕན་པ་དང་། སེམས་

འཁྲུགས་ནས་བསད་ཚེ་ལུས་པོའ་ིའཕྲོད་བསེན་ལའང་གནོད་ཀི་ཡོད་པར་གསོ་
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རིག་སྨན་པས་ཉམས་ཞིབ་བྱས་པ་བརྒྱུད་དངོས་སུ་ར་འཕྲོད་བྱུང་ཡོད།

 བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ནི་འགྲོ་བ་མི་རྣམས་གཞན་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཡིད་སྨོན་བྱ་ཡུལ་ཞིག་དང་། ནང་སེམས་ཀི་ར་ཆེའི་

ཁྱད་ནོར་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད། འགྲོ་བ་མི་རྣམས་ཀི་བདེ་ཐབས་དང་མཛའ་མཐུན་

སྤི་ཚོགས་བཅས་ཀི་གཞི་རྟེན་ཡང་ཡིན། དེར་བརྟེན་གལ་ཏེ་སོ་སོའ་ིཆེད་དུ་བདེ་

སྐྱིད་འཚོལ་བའམ། གཞན་གི་དོན་དུ་བདེ་སྐྱིད་འཚོལ་ནའང་ངེས་པར་དུ་བྱམས་

པ་དང་སིང་རེའི་ཉམས་ལེན་དགོས། ནང་གི་ཀུན་སོང་བཟང་པོ་ནི་བཟང་སྤོད་ཀི་ར་

བ་ཡིན་ལ། ཀུན་སོང་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་གཞན་གི་ཁེ་ཕན་ལ་བོ་ཁ་ཕྱོགས་

སབས། རང་བཞིན་གིས་སོ་སོའ་ིབྱ་སྤོད་རྣམས་བཟང་སྤོད་ཀི་ཆ་ནས་ལྷད་མེད་

པ་ཞིག་ཆགས་ཐུབ། དེས་ན་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ནི་བཟང་སྤོད་ཀི་ཐབས་ལམ་

ཡོངས་རྫོགས་ཀི་ར་བ་ཚུགས་སའི་གཞི་རྟེན་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་ངེས། ཞི་བདེ་ཞེས་

པའང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ལ་གནོད་འཚེ་མི་བྱེད་པ་ཙམ་མིན་པར་བྱམས་བརེའི་

རྣམ་པ་གསལ་བར་མངོན་པ་ཞིག་ཡིན།

 འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་སྐྱིད་ཀི་ར་བ་བྱམས་བརེ་ལ་ཐུག་ཡོད་པས་འཛམ་གླིང་

སེང་གི་ཆོས་ལུགས་གཙོ་ཆེ་བ་དག་གིས་བྱམས་བརེའི་ཉམས་ལེན་རལ་འདོན་

བྱས་ནས་གསུངས་ཡོད། བྱམས་བརེ་ལ་མི་རྣམས་ལྟ་ཅི་དུད་འགྲོས་ཀང་དགའ་

མོས་བྱེད་ལ། མི་ལ་རིན་ཐང་བྲལ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སེམས་བཟང་པོ་

འདི་ཡིན་ཞིང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་དང་ཡ་རབས་དང་སེམས་བཟང་བྱེད་

པ་དེ་དག་ནི། མི་ཚེའི་ནང་གི་སིང་པོ་ཡིན་པས་དེ་དག་མེད་པར་གྱུར་ན་མི་ཚེའི་

སིང་པོ་བརགས་པ་ཡིན།

 བྱམས་བརེ་ཞེས་པ་འདི་ཡོང་ཐབས་མེད་པ་ཞིག་མིན་པར་མི་རྣམས་ཀི་
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རྒྱུད་ལ་ལུས་པོའ་ིགྲུབ་ཆ་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་གིས་བྱམས་བརེའི་ནུས་པ་ཞིག་ཡོད་

ཅིང་། ནུས་པ་དེ་རྣམ་དཔྱོད་ཀི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་

དགོས། མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་སོག་ཆགས་གཞན་ལའང་བྱམས་བརེས་ཁྱབ་པར་བྱེད་

པ་དང་། ཆོས་ལ་དད་པ་མེད་ནའང་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ཞེས་པ་ནི་མི་ཚེའི་ནང་

གལ་ཆེན་པོ་དང་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་དགོས། ཆུང་དུས་སུ་

བྱམས་བརེའི་ཚོར་བ་དང་མོང་བ་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཡོད་ནའང་། རིམ་གིས་འཚར་

ལོངས་བྱུང་བའི་དུས་རིམ་ནང་ཕྱིའི་ཁོར་ཡུག་གི་ཤུགས་རྐེན་ས་ཚོགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བྱམས་བརེའི་ནུས་ཤུགས་ལ་འགོག་རྐེན་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

 སྤིར་བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་འབྱེད་དགོས་ཤིང་། གཅིག་

ནི་ལུས་པོའ་ིགྲུབ་སངས་ཀི་ཆ་ནས་འོངས་པ་ཨ་མ་ཞིག་གིས་རང་གི་ཕྲུ་གུར་

བཅངས་པའི་བརེ་དུང་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་བརེ་བ་དེ་ཉིད་རྒྱ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་

པ་སེ་ཆེད་དུ་བསོམས་ནས་བསྐྱེད་དགོས་པའི་བྱམས་པ་དང་སིང་རེའོ། །ཕྱི་མ་དེ་

ཡོང་བ་ལ་ཕྱོགས་རིས་དང་བྲལ་བའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་དགོས། དེ་ཡང་ཕྱུག་པོ་དང་

དབུལ་པོ་སོགས་གང་ཡིན་ལ་མ་ལྟོས་པར། འཛམ་གླིང་འདིའི་སེང་གི་མི་ཚང་མ་

མི་ཡིན་པར་གཅིག་མཚུངས་དང་། བདེ་བ་འདོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པར་

གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་རྣམས་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟ་བུའི་

འདུ་ཤེས་དེ་ཡོད་ན་ང་ཚོ་དང་ཁོང་ཚོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་

ཆགས་སང་གི་བོ་རྣམས་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཐུབ།

 དེས་ན་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀ་བདེ་བ་འདོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་

མེད་བཞིན་དུ། བདག་གཅིག་པུ་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ལ་བརོན་པར་བྱེད་

ཅིང་གཞན་གི་བདེ་བ་ལ་མི་བརོན་པ་མི་རིགས་པ་དང་། བདག་དང་གཞན་གཉིས་
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ཀ་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མེད་བཞིན་དུ། གཞན་གི་བདེ་བ་

བསྲུང་བ་མིན་པར་བདག་གི་བདེ་བ་གཅིག་པུ་སྲུང་བ་མི་རིགས་པ་དང་། འཇིག་

རྟེན་ན་བདེ་བ་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་གཞན་བདེ་བར་འདོད་པ་ལས་

བྱུང་ལ། འཇིག་རྟེན་ན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་ཁོ་ན་

བདེ་བར་འདོད་པ་ལས་བྱུང་བས་བདག་གཅེས་འཛིན་སོ་དུ་མ་ནས་དགག་དགོས་

པར་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷའི་སྤོད་འཇུག་ལས་གསུངས་སོ།།

༢) བྱམས་པ་དང་བཟོད་པ་བཤད་པ།

 ཞེ་སང་གི་གཉེན་པོ་ལ་བྱམས་པ་དང་བཟོད་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་

བྱམས་པ་བཤད་པ་ལ། སིང་རེ་དང་བྱམས་པ་གཉིས་སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་གི་

ནང་ཚན་སེམས་བྱུང་ཞེ་སང་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་འདྲ་ནའང་། སིང་རེ་

ནི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དམིགས་ནས་དེ་དང་འབྲལ་འདོད་ཀི་རྣམ་པ་

ཅན་དང་། བྱམས་པ་ནི་བདེ་བ་ལ་དམིགས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་དང་ལྡན་

འདོད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །བྱམས་པའི་ངོ་བོ་ནི། སེམས་

ཅན་ལ་དམིགས་ནས་བདེ་བ་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང་། ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་

པའི་སེམས་བྱུང་ཞིག་གོ །བྱེད་ལས་ནི། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་གནོད་

སེམས་དང་། ཁོ་བ་དང་། འཁོན་འཛིན་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ཡང་། ཞེ་

སང་གི་གཉེན་པོ་དང༌། ངན་སྤོད་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ།།

 བཟོད་པའི་ངོ་བོ་ནི། ཁོ་བ་མེད་པ་སེ་གནོད་བྱེད་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡིད་

མི་འཁྲུག་པ་ཞིག་གོ །བཟོད་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ༡ སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་

གི་བཟོད་པ་ནི། སོ་སོའ་ིའཚོ་གནས་དང་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
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དང་དཀའ་ངལ་ཆེ་བ་རྣམས་དང་ལེན་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། གལ་ཏེ་སོ་སོར་དཀའ་ངལ་

ཞིག་བྱུང་སེ་བཟོད་བསན་བསེན་དཀའ་བར་གྱུར་བའི་ཚེ། གང་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་

བའི་ཡུལ་དེ་གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་ཡོད་ན་ནི་དེ་མ་ཐག་བཅོས་པས་ཆོག་པས་དེ་ལ་

མི་དགའ་བར་བྱ་མི་འོས་པ་དང་། གལ་ཏེ་བཅོས་སུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་ལ་མི་

དགའ་བ་བྱས་པས་ཅི་ཡང་མི་ཕན་པས་མི་དགའ་བར་བྱ་མི་རུང་བའི་ཚུལ་སྤོད་

འཇུག་ལས་འབྱུང་ངོ་། །༢ ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་ཀི་བཟོད་པ་ནི། བསོམ་བྱའི་དོན་

ལ་དཔྱོད་པ་དང་བསམ་པ་ལྟ་བུའོ། །༣ གནོད་བྱེད་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟོད་པ་

ནི། དགྲ་སོགས་གཞན་གིས་རང་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པའི་ཚེ་ན། དེ་ལ་མི་ཁོ་བར་

བཟོད་པ་བསོམ་པའོ། །དེ་ཡང་ཁོང་ཁོས་ནི། རང་གི་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་ཉམས་པར་

བྱེད་པས་ཁོང་ཁོའ་ིཉེས་དམིགས་རྣམས་ཤེས་པའི་སོ་ནས་བཟོད་པ་བསེན་དགོས། 

བཟོད་པ་འདི་གསུམ་ལས། གནོད་བྱེད་ལ་ཇི་མི་སམ་པའི་བཟོད་པ་འདི་གནོད་བྱེད་

ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་དང༌། གཞན་གཉིས་ནི་སབས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་སེ། ཐ་ན་ལམ་དུ་

འགྲོ་བ་ལྟ་བུའི་ཚེ། ལུས་ཀི་སྤོད་ལམ་ལ་གཟབ་ཅིང༌། བཀེས་སོམ་བཟོད་པ་ཚུན་ལ་

བཟོད་པ་དེ་གཉིས་ཚང་བར་བྱར་ཡོད་དོ།།

 བཟོད་པ་སོམ་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་ནི། དཔེར་ན། རྐང་པ་ལ་ཚེར་མ་ལ་

སོགས་པའི་གནོད་པ་བསྲུང་བའི་དོན་དུ་ས་སེང་ཐམས་ཅད་ཀོ་བས་གཡོག་

དགོས་ན་ཀོ་བས་མི་འདང་ཡང་། ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གི་ཀོ་བས་རང་རང་གི་རྐང་པ་

གཡོགས་ན་ས་སེང་ཐམས་ཅད་གཡོགས་པ་དང་འདྲ་བར། སེམས་ཅན་མ་རུང་

བ་མཐའ་ཡས་པས་དེ་དག་ཀུན་གཞོམ་པས་མི་ཚར་བས། ཁོ་བའི་སེམས་གཅིག་

པུ་བཅོམ་ན་ཕྱི་རོལ་གི་དགྲ་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོམས་པ་དང་འདྲ་བར་བསམ་པ་དང་། 

ཡང་དཔེར་ན། གཞན་གིས་རང་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་ལས། རང་གིས་གནོད་བྱེད་
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དེ་ལ་ཁོས་ནས་ལན་བསོགས་ན། གནོད་པ་བྱས་ཟིན་པ་སར་ལྡོག་ཏུ་མེད་པས། དེ་

ལ་གནོད་ལན་བྱས་པ་དོན་མེད་ཚུལ་བསམ་པ་དང་། ཡང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་

པ་དང་གནོད་ལན་བྱེད་པ་གཉིས་འགལ་བ་ནི། གནོད་ལན་བྱས་པས་འཁྲུག་རོད་

སོགས་ཆེ་རུ་སོང་ནས་རང་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་གི་གཉེན་ཉེ་དུ་སོགས་ལའང་

གནོད་པ་དང་། ཐ་ན་རང་གི་སོག་ཀང་འདོར་དགོས་པའི་མཐོང་ཆོས་ཀི་ཉེས་

དམིགས་རྣམས་བསམ་པ་དང་། ཡང་སྨན་པས་ནད་གསོ་བའི་ཐབས་སུ་གཙགས་

བུ་རྣོན་པོས་གཏར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པ་ལྟར། ཕུགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་

ཡས་པ་ལྡོག་པའི་དོན་དུ། འཕྲལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་བཟོད་

བསན་བསེན་དགོས་ཤིང་གནོད་ལན་བྱེད་པ་མི་རིགས་སོ་སམ་དུ་བསམ་པ་དང་། 

ཡང་སྨོ་ནད་ཀིས་ཟིན་པ་འགའ་ཞིག་གིས་སྨན་བཅོས་བྱེད་མཁན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་

ཀང་སྨན་པའི་ངོས་ནས་འདི་རང་དབང་མེད་པའོ་སམ་ནས་མི་ཁོ་བར་སྨོ་ནད་སེལ་

ཐབས་ལ་བརོན་པ་ལྟར། གནོད་བྱེད་ཀིས་གནོད་པ་བྱེད་པའི་ཚེ་འདི་ནི་སེམས་

ཉོན་མོངས་པས་དབང་མེད་དུ་བསྐུལ་བས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་སམ་ནས། ཉོན་

མོངས་དང་དེ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་སེ། གང་ཟག་དེ་ལ་མི་

ཁོ་བར་འདི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དང་དབྲལ་བར་བྱའོ་སམ་དུ་བསམས་པ་དང་། ཡང་

གཞན་གིས་རྡེག་པའི་ཚེ་དངོས་སུ་གནོད་བྱེད་ལ་ཁོ་ན་དབྱུག་པ་དང་མཚོན་ཆ་

ལའང་ཁོ་རིགས་ལ། བརྒྱུད་ནས་གནོད་པ་སྐྱེལ་བ་ལ་ཁོ་ན་གནོད་བྱེད་དེ་ཞེ་སང་

གིས་བསྐུལ་བས་དེ་ལ་ཁོ་བར་རིགས་ཀི་གནོད་བྱེད་ཀི་གང་ཟག་དེ་ལ་དངོས་

བརྒྱུད་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་ཁོ་མི་རིགས་སོ་སམ་དུ་བསམ་པའི་ཚུལ་བཞི་

བརྒྱ་པ་དང་། སྤོད་འཇུག དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་སེམས་བསྐྱེད་གསུམ་པ་སོགས་

ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་སོམ་པའོ།།
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༣) སིང་རེ་བཤད་པ།

 སིང་རེའི་ངོ་བོ་ནི། སེམས་ཅན་གཞན་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་

དང་བཅས་པ་དང་བྲལ་ན་ཅི་མ་རུང་། བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་པའི་སེམས་བྱུང་

ངོ་། །དཔེར་ན། ཉམ་ཐག་པའི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་མཐོང་ནས་

དེ་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་བརེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

ལ་སྤོད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་རྒྱུ་དེ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག་སམ་

པའི་བརེ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་སེང་སེམས་ཅན་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་

བདག་གིས་བྱའོ་ཞེས་པ་ནི་སྐྱོབ་འདོད་ཀི་སིང་རེ་ཁྱད་པར་ཅན་ནོ། །བྱེད་ལས་ནི། 

སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་མི་འཚེ་བའི་ལས་ཅན་ནོ། །སིང་རེའི་རྒྱུ་ནི། རང་

དང་སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་པ་གཅིག་མཚུངས་

ཡིན་པས་སེམས་ཅན་བོས་གཏོང་མི་རུང་བ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་སྔོན་ཡུན་

རིང་པོ་ནས་རང་གི་གཉེན་དུ་གྱུར་ཚུལ་དང་། དེ་དག་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་ཀིས་

མནར་ཚུལ་སེམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པས་འབྲས་བུ་བདེ་

སྡུག་འབྱུང་ཚུལ་སོགས་ཞིབ་ཏུ་སེམས་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕ་མ་

སོགས་གཉེན་གི་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་མདོ་

དང་བསན་བཅོས་རྣམས་ལས་སིང་རེའི་རྒྱུ་མང་དུ་གསུངས་སོ།།

 སིང་རེ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལ་སེམས་ཅན་རང་གི་གཉེན་དུ་འདུ་ཤེས་དགོས་པར་

གསུངས་པ་ནི། རང་ལ་དམིགས་བསལ་གི་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་བར་མའི་སེམས་

ཅན་དང་། གཞན་ཡང་རང་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའི་དགྲ་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ནས་སིང་

རེའི་བོ་སྦྱོང་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་གི། སྤིར་རང་གི་གཅེས་པའི་གཉེན་དང་། མ་
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ཤི་བའི་མ་ངན་གིས་གདུངས་པའི་ཕྲུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་སིང་རེ་སྦྱང་མི་དགོས་པར་ངང་

གིས་སྐྱེ་འོང་བ་ནི་མོང་བས་གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་སིང་རེའི་བསམ་པ་སྦྱོང་བའི་སབས་

བར་མའི་སེམས་ཅན་ལྟ་བུ་ལ་གཉེན་གི་བོ་སྐྱེད་དགོས་པའི་གནད་ནི། དེ་དག་ལ་

དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་བཟོད་པའི་བོ་སྐྱེ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟ་

བུའི་མི་བཟོད་པའི་བོ་མེད་ཚེ་དེ་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དེ་

ལྟ་ནའང་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷའི་སྤོད་འཇུག་ཏུ་ནི། སེམས་ཅན་ལ་གཉེན་གི་འདུ་

ཤེས་བསོམ་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར། རང་གཞན་བདེ་བ་འདོད་པར་མཉམ་པ་དང་། སྡུག་

བསྔལ་མི་འདོད་པར་མཉམ་པ་སོགས་བསམ་པའི་སོ་ནས་བདག་གཞན་བརེ་བའི་

བོ་བསྐྱེད་དེ་སིང་རེའི་བོ་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་གསུངས་སོ།།

ཅ ར་ཉོན་དྲུག

 དེ་ལ་ཉོན་མོངས་སྤིའི་ངོ་བོ་ནི། རང་ཉིད་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གི་

སེམས་རྒྱུད་མ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །ར་ཉོན་དྲུག་

གི་དང་པོ་འདོད་ཆགས་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་ལ་རང་གི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་

ཡིད་འོང་དུ་མཐོང་ནས་ལྷག་པར་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །དེ་ཡང་ཡུལ་

ཡིད་དུ་འོང་བ་ལུས་དང་ཟས་གོས་གནས་མལ་སོགས་མཐོང་བ་ན། དེ་ལ་དམིགས་

ནས་ཞེན་ཞིང་དེ་དང་མི་འབྲལ་བར་འདོད་པ་ལྟ་བུ། བྱེད་ལས་ནི། རང་འབྲས་སྡུག་

བསྔལ་སྐྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་སེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་། 

སེད་པ་ལ་འདོད་སེད། འཇིག་སེད། སིད་སེད་དང་གསུམ་ཡོད། དང་པོ་ནི། བདེ་བ་

དང་འཕྲད་པར་འདོད་པ་དང་། དེ་དང་མི་འབྲལ་བར་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་།  

གཉིས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་ནས་ཀེ་མ་བདག་ཤི་ཡང་ཅི་མ་རུང་།  
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མེད་པ་དང་མ་བྱུང་ཡང་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་པ་ལ་སེད་པའོ། ། 

གསུམ་པ་ནི། ཕུང་པོ་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་ལྟ་བུ། སེད་པ་དེ་ཉིད་ལྷག་པར་

འཕེལ་ཏེ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་སོང་བའི་གནས་སབས་ལ་ལེན་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། 

འདོད་ཆགས་ཀི་འཕྲལ་གི་གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པ་སོམ་པའི་ཚུལ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་

སོམ་ཚུལ་གི་ཐད་དུ་འཆད་དོ།།

 གཉིས་པ་ཁོང་ཁོ་ནི། ཁོང་ཁོའ་ིདམིགས་ཡུལ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལ་

དམིགས་ནས་མི་བཟོད་ཅིང་གནོད་པ་བྱ་བར་འདོད་པའི་སེམས་བྱུང་སེ། །དེ་

ཡང་དགྲ་སོགས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྩུབ་པའི་

རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན། ཁོང་ཁོའ་ིདམིགས་ཡུལ་གསུམ་ནི། སེམས་ཅན་དང་། 

རང་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མཚོན་དང་ཚེར་མ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དེ་དག་

གང་ལས་འབྱུང་བའི་གནས་རྣམས་སོ། །ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ལ་མདོ་ལས་

གསུངས་པའི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་གཞི་དགུ་ནི། བདག་ལ་འདས་པའི་དུས་

སུ་གནོད་པ་བྱས་སོ། །ད་ལྟ་བྱེད་དོ། །མ་འོངས་པ་ན་བྱེད་པར་འགྱུར་སིད་དོ་སམ་

དུ་དོགས་པ་དང༌། བདག་གི་གཉེན་ལ་དེ་བཞིན་གསུམ་དང༌། བདག་གི་དགྲ་ལ་

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བའི་དུས་སུ་རིམ་པ་བཞིན་ཕན་བཏགས་སོ། ། 

འདོགས་སོ། །གདགས་པར་འགྱུར་སིད་སམ་དུ་དོགས་པ་གསུམ་བཅས་དགུ་ཡོད། 

བྱེད་ལས་སམ་ཉེས་དམིགས་ནི། ལུས་དང་སེམས་མི་བདེ་བ་དང་། བཞིན་གི་

མདོག་མི་མཛེས་པ་དང་།  སྐྱེ་བོ་ཀུན་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་ཀུན་གི་ཡིད་དུ་

མི་འོང་བ་དང་། གཉིད་མི་འོང་བ་དང་། སོ་གསུམ་མི་གཙང་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་

སོགས་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས།།

 གསུམ་པ་ང་རྒྱལ་ནི། རྒྱུ་ནོར་རམ་ཡོན་ཏན་སོགས་རང་གི་ཕུན་ཚོགས་
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ཅི་རིགས་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སེམས་བྱུང་ངོ་། ། 

བྱེད་ལས་ནི། གཞན་ལ་མ་གུས་པ་དང་ཡོན་ཏན་གོང་མ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་

ཅིང་། སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་རྟེན་བྱེད་པའོ། །ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པོར་ཁམས་ཀི་

རབ་དབྱེ་བསོམ་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གིས་མི་ཤེས་པའི་ཤེས་བྱའི་

རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཚུལ་དང་རང་ལས་ལྷག་པའི་གང་ཟག་ཁྱད་པར་

བ་རྣམས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསམ་དགོས་སོ། །དབྱེ་ན་བདུན་ལས། དང་པོ་ང་རྒྱལ་ནི། 

དམན་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལས་བདག་མཆོག་གོ་སམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པའོ། །གཉིས་པ་

ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། རང་དང་མཉམ་པ་ལས་ལྷག་གོ་སམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པའོ། ། 

གསུམ་པ་ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་ནི། རང་ལས་ལྷག་པ་ལས་ཀང་བདག་མཆོག་

གོ་སམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པའོ། །བཞི་པ་ངའོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། ཕུང་པོ་ལ་

དམིགས་ནས་ངའོ་སམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པའོ། །ལྔ་པ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ནི། ཡོན་

ཏན་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་རོམ་ནས་སེམས་ཁེངས་པའོ། །དྲུག་པ་ཅུང་ཟད་སམ་པའི་

ང་རྒྱལ་ནི། རང་ལས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་དམིགས་ནས་འདི་ལས་བདག་

ཅུང་ཟད་དམན་པ་ཙམ་མོ་སམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པའོ། །བདུན་པ་ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་

ནི། ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡོན་ཏན་ཏུ་རོམ་ནས་སེམས་ཁེངས་པའོ། །གཞན་ཡང་

བདག་གསོན་ཡང་དགོས་པ་མེད་དོ་སམ་དུ་བདག་ཉིད་ལ་སྨོད་པ་ལྟ་བུ་ནི་དམན་

པའི་ང་རྒྱལ་ཡིན་པར་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སོགས་ལས་བཤད་དོ།།

 བཞི་པ་མ་རིག་པ་ནི། རང་ཡུལ་ལ་རོངས་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པའི་

སེམས་བྱུང་ངོ༌། །སྤིར་མ་རིག་པ་ཞེས་པ་མ་མཐོང་མ་རིག་ཟེར་བ་ལྟར་རིག་པ་ལ་

དགག་སྒ་སྦྱར་བས་མ་རིག་པ། མ་མཐོང་བ། མི་ཤེས་པ། མི་གསལ་བ་ལྟ་བུ་ལ་བྱ་

སེ། དཔེར་ན། མིག་བཙུམས་པ་ལྟ་བུའི་ནག་ཐོམ་མེ་བའམ་མུན་པས་ཁྱབ་པའི་ཚེ་
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ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་སོགས་མི་མཐོང་བ་བཞིན་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་སོགས་མི་

ཤེས་པའོ། །མ་རིག་པ་འདི་ལ་སེམས་བྱུང་མི་ཤེས་པའི་རོངས་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བོ་གཉིས་ལས། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀིས་

གཙོ་བོ་མ་རྟོགས་པ་དང་ལོག་པར་རྟོག་པའི་བོ་གཉིས་ལས་མ་རྟོགས་པའི་བོར་

བཞེད་ཅིང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གྲགས་པ་སོགས་ཀིས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་

པའི་རོངས་པ་ལ་བཞེད་ཀང་། མ་རིག་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀི་གཉེན་པོའ་ིགཙོ་བོ་

ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་འཇོག་པ་ནི་འདྲའོ། །བྱེད་

ལས་ནི། མ་རིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་སང་སོགས་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་རྣམས་

འབྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་དང་། ལས་ལ་བརྟེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་

འབྱུང་བས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་རྟེན་བྱེད་ཚུལ་ཉོན་

མོངས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རྐེན་འཆད་པའི་སབས་སུ་འཆད་དོ།།

 ལྔ་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ཐེ་ཚོམ་ནི། ལས་འབྲས་སོགས་གང་ཡང་རུང་

བ་ཞིག་ལ་དམིགས་ནས་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །དཔེར་ན། 

བདག་མི་རྟག་པ་ཡིན་ནམ་མིན་སམ་དུ་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པ་ལྟ་བུ། བྱེད་ལས་

ནི། བང་དོར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་སོགས་སོ།།

 དྲུག་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ལྟ་བ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་འཇིག་ལྟ་ནི། 

དམིགས་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་ང་དང་ང་ཡི་བ་གང་རུང་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་

དབང་བའི་ང་དང་ང་ཡིའོ་སམ་དུ་སེམས་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞིག་གོ ། 

དཔེར་ན། རང་ཉིད་ལ་གཞན་གིས་བསོད་སྨད་སོགས་བྱེད་པའི་ཚེ་ང་ལ་དེ་ལྟར་

བྱེད་པ་ཅི་ཡིན་སམ་དུ་བོ་ཕུགས་སུ་ང་ལིང་ལིང་བ་ཞིག་ཤར་ཡོང་བ་དེ་ལྟར་དུ་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ། འཇིག་ཅིང་ཚོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་
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ལྟ་བས་ན་འཇིག་ལྟ་ཞེས་བྱའོ། །འཇིག་ལྟ་ལ་དབྱེ་ན། ངར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་དང་། 

ང་ཡི་བར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་མཐར་ལྟ་ནི། འཇིག་ལྟའི་

དམིགས་ཡུལ་དེ་རྟག་པའམ་ཆད་པ་གང་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་

ཅན་ནོ། །འདིས་རྟག་ཆད་ཀི་མཐར་ལྟུང་བར་བྱེད་པས་ན་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་དང་

བྲལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བར་ཆད་ཀི་གཙོ་བོའ།ོ །མཐར་ལྟ་ལ་དབྱེ་ན། 

རྟག་པར་ལྟ་བ་དང་། ཆད་པར་ལྟ་བ་གཉིས་སོ། །གསུམ་པ་ལོག་ལྟ་ནི། ལས་རྒྱུ་

འབྲས་དང༌། བྱ་བྱེད་སོགས་ཡོད་པའི་ཆོས་ཤིག་ལ་དམིགས་ནས་དེ་མེད་པར་ལྟ་

བའི་ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞིག་གོ །འདིའི་བྱེད་ལས་ནི། དགེ་བ་ལ་མི་འཇུག་

པ་དང༌། དགེ་ར་གཅོད་པ་དང༌། མི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་ཅིང་སིག་སེམས་དམ་འཆའ་

བ་སོགས་བང་དོར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་

ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ནི། ལྟ་ངན་གཞན་རྣམས་དང་དེ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་

གནས་ཕུང་པོ་གཉིས་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་

ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞིག་གོ །ལྔ་པ་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་

འཛིན་ནི། ལྟ་ངན་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ངན་པའམ་ཚུལ་འཆལ་

གི་དམ་བཅའ་དང༌། ལུས་ངག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པ་དང་། དེ་དག་གང་ལས་

འབྱུང་བའི་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་དག་གྲོལ་གི་རྒྱུའམ་མཆོག་ཏུ་ལྟ་བའི་

ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ།།

 དེ་ལྟར་གོང་དུ་སྨོས་པའི་ལྟ་བ་ལྔ་དང་། འདོད་ཆགས། ཁོང་ཁོ། ང་

རྒྱལ། མ་རིག་པ། ཐེ་ཚོམ་བཅས་ལྟ་མིན་ལྔ་ལ་ར་ཉོན་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། འདི་བཅུ་པོ་གང་རུང་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཉེ་ཉོན་མེད་ཅིང་། ཉེ་ཉོན་རྣམས་འདི་

བཅུ་པོ་གང་རུང་དང་ཉེ་བ་ཤ་སག་ཡིན་པའམ། སེམས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པའི་
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གཙོ་བོ་ཡིན་པས་ན་ར་ཉོན་ཞེས་བྱའོ།།

ཆ ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ།

 ལྔ་པ་ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ་ལས་དང་པོ་ཁོ་བ་ནི། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའི་

གཞི་དགུ་གང་རུང་ཉེ་བར་གནས་པ་ན་གནོད་པ་བྱ་བར་འདོད་པའི་སེམས་བྱུང་

ངོ་། །བྱེད་ལས་ནི། མཚོན་ཆ་ལེན་པ་སོགས་གཞན་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པའོ། །ཁོང་

ཁོ་དང༌། ཁོ་བ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། ཁོང་ཁོ་ནི་ཁོ་བའི་ཡུལ་ཉེ་བར་མི་གནས་

ཀང་། སེམས་ལ་ཤར་བ་ཙམ་གིས་མི་བཟོད་པར་ཁོང་ནས་འཁྲུགས་པ་མེ་འབར་

བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཁོ་བ་ནི་ཁོ་བའི་གཞི་ཉེ་བར་གནས་པ་ན་ཁོང་ཁོ་ཆེར་འཕེལ་ཏེ་

ལུས་ཀིས་རྡེག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་འདོད་པ་མེ་ལ་མར་ཁུ་བླུགས་པ་ན་མེ་ལེ་ཆེར་

འབར་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་གོ།

 གཉིས་པ་ཁོན་འཛིན་ནི། གནོད་ལན་བྱེད་འདོད་པ་མི་གཏོང་བའི་སེམས་

བྱུང་ངོ་། །ཁོན་པའི་རྒྱུན་དམ་དུ་འཛིན་པས་ན་ཁོན་འཛིན་ཅེས་བྱ། བྱེད་ལས་ནི། 

གནོད་པ་ལ་མི་བཟོད་པར་གནོད་ལན་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་འཆབ་པ་ནི། གཞན་

གིས་ཕན་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་ཉེས་པ་གླེང་བ་ན་ཉེས་པ་ས་བར་འདོད་

པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། དངོས་སུ་འགོད་པ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་ལུས་

སེམས་མི་བདེ་བར་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །བཞི་པ་འཚིག་པ་ནི། གཞན་གིས་རང་

གི་ཉེས་པ་གླེང་བ་ན་ཉེས་པ་ལ་འགོད་པ་དང་མཐོལ་བཤགས་ཀི་བསམ་པ་མེད་

པར་ཁོ་བ་དང་ཁོན་འཛིན་གི་དབང་གིས་ཞེ་འགྲས་པའི་བསམ་པས་ཚིག་རྩུབ་པོ་

སྨྲ་བར་འདོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། ཚིག་རྩུབ་སོགས་བྱ་བ་མ་ཡིན་

པ་དུ་མར་འཇུག་པས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའོ། །ལྔ་པ་ཕྲག་དོག་ནི། གཞན་
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གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་མི་བཟོད་པར་སེམས་ཁོང་ནས་འཁྲུག་པའི་སེམས་བྱུང་

ངོ༌། །དབྱེ་ན། རང་དང་མཉམ་པ་དང་། རང་ལས་ལྷག་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་དམིགས་

པའི་ཕྲག་དོག་གཉིས་སོ། །སྒ་བཤད་ནི། སེམས་ཀི་ཕྲག་གམ་བར་དོག་པར་བྱེད་

པས་ན་ཕྲག་དོག་གོ །བྱེད་ལས་ནི། གཞན་ལ་ཕུན་ཚོགས་བྱུང་ན་ཡིད་མི་བདེ་བ་

སྐྱེད་པར་བྱེད་པའོ།།

 དྲུག་པ་སེར་ས་ནི། རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་ནས་ཡོ་བྱད་གཏོང་མི་ནུས་པར་

འཛིན་པར་འདོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། ཡོ་བྱད་མི་མཁོ་བ་རྣམས་

ཀང་གསོག་པར་བྱེད་པ་སོགས་སོ། །བདུན་པ་སྒྱུ་ནི། རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་ནས་

གཞན་བསླུ་བའི་བསམ་པས་རང་ལ་ཡོན་ཏན་མེད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་སོན་པར་

འདོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། ལོག་འཚོ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའོ། །བརྒྱད་

པ་གཡོ་ནི། རེད་བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་གཞན་མགོ་རོངས་པར་བྱེད་

འདོད་ཅིང༌། རང་གི་ཉེས་པ་གཞན་གིས་མི་ཤེས་པར་བྱེད་འདོད་པའི་སེམས་

བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་

ལས་ཅན་ནོ། །དགུ་པ་རྒྱགས་པ་ནི། ནད་མེད་པ་སོགས་རང་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་

ཚེ་འདིའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་དགའ་ཞིང་ཡིད་བདེ་བས་སེམས་ཁེངས་པའི་སེམས་

བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། བག་མེད་པ་སོགས་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་བྱེད་

པའོ། །བཅུ་པ་རྣམ་འཚེ་ནི། ཁོང་ཁོ་བའི་ཆར་གཏོགས་ཤིང་གཞན་ལ་སིང་བརེ་བ་

སོགས་མེད་པར་གནོད་པར་འདོད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། གཞན་ལ་

གནོད་པའི་ལས་བྱེད་པའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ངོ་ཚ་མེད་པ་ནི། རང་ངམ་ཆོས་ནས་

གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཉེས་པ་ལ་མི་འཛེམ་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །ངོ་

ཚ་མེད་པ་འདི་ངོ་ཚ་ཤེས་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀི་སེམས་བྱུང་ཡིན་ནོ། །བྱེད་ལས་ནི། 
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ཉོན་མོངས་པ་དང༌ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲོགས་བྱེད་པའོ།།

 བཅུ་གཉིས་པ་ཁེལ་མེད་པ་ནི། གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཉེས་པ་ལ་

མི་འཛེམ་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །ཁེལ་མེད་པ་ནི་ཁེལ་ཡོད་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀི་

སེམས་བྱུང་ཡིན་ནོ། །བྱེད་ལས་ནི། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་གྲོགས་བྱེད་པའོ། །བཅུ་གསུམ་པ་རྨུགས་པ་ནི། དམིགས་པ་གང་ལ་རྣམ་

པ་ཇི་ལྟར་བཟུང་ཡང་ལུས་སེམས་ལི་ཞིང་ལས་སུ་མི་རུང་བར་ཉོག་ཉོག་པོར་བྱེད་

པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་

ལས་ཅན་ནོ། །བཅུ་བཞི་པ་རོད་པ་ནི། འདོད་ཡོན་སོགས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆོས་ལ་

དམིགས་ནས་སེམས་མ་ཞི་བར་ཕྱིར་འཕྲོ་བར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་

ནི། སེམས་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པའོ། །བཅོ་ལྔ་པ་

མ་དད་པ་ནི། དད་པའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་དང༌། མི་དང་བ་དང༌། མི་འདོད་པར་

བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། ལེ་ལོའ་ིརྟེན་བྱེད་པའོ།།

 བཅུ་དྲུག་པ་ལེ་ལོ་ནི། དགེ་བ་ལ་སེམས་མི་སྤོ་བར་བྱེད་པའི་སེམས་

བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་པའི་བར་དུ་གཅོད་པའོ། །དབྱེ་

ན་གསུམ་ལས། སྒིད་ལུག་པའི་ལེ་ལོ་ནི། དགེ་བ་གང་ཡང་ཕྱི་བཤོལ་གི་དབང་

དུ་ཤོར་ནས་འཕྲལ་འཕྲལ་དུ་བྱེད་པར་མི་འདོད་པའོ། །བྱ་བ་ངན་ཞེན་གི་ལེ་ལོ་

ནི། འཇིིག་རྟེན་གི་བྱ་བ་ཕལ་པ་སོགས་ལ་ཞེན་ཏེ་དགེ་བ་ལ་མི་སྤོ་བའོ། །བདག་

ཉིད་ལ་བརས་པའི་ལེ་ལོ་ནི། དགེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་སྒིད་ལུག་ནས་བདག་ལྟ་བུས་མི་

ནུས་སམ་དུ་བདག་ཉིད་ལ་བརས་པའོ། །བཅུ་བདུན་པ་བག་མེད་ནི། ཉོན་མོངས་

དང་ཉེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལས་སེམས་མི་སྲུང་བར་བག་ཡངས་སུ་གཏོང་བར་

བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། བྱེད་ལས་ནི། མི་དགེ་བ་འཕེལ་བ་དང་། དགེ་བ་འགྲིབ་
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པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །བཅོ་བརྒྱད་པ་བརེད་ངས་ནི། ཉོན་མོངས་ཀི་

དམིགས་པ་དྲན་པའི་སོ་ནས་དགེ་བ་ལ་སེམས་མི་གསལ་ཞིང་རེད་པར་བྱེད་པའི་

སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་སེམས་གཡེང་

བར་བྱེད་པའོ། །བཅུ་དགུ་པ་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ནི། སོ་གསུམ་གི་སྤོད་པ་གང་

རུང་ལ་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། 

སིག་པ་དང་ལྟུང་བའི་རྟེན་བྱེད་པའོ། །ཉི་ཤུ་པ་རྣམ་གཡེང་ནི། དམིགས་པ་ལས་

སེམས་འཕྲོ་ཞིང་གཡེང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། སེམས་

དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་བར་ཆད་བྱེད་པའོ། །བྱིང་རོད་ཕྲ་རགས་

དང་རྣམ་གཡེང་སོགས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་ཞིབ་ཏུ་ཞི་གནས་ཀི་སབས་སུ་འཆད་

དོ། །དེ་ལྟར་ཁོ་བ་ནས་རྣམ་གཡེང་གི་བར་ཉི་ཤུ་པོ་འདི་རྣམས་ལ་ཉེ་བའི་ཉོན་

མོངས་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་ཉིད་གང་གི་ཆར་གཏོགས་པའི་ར་ཉོན་

དེ་དང་ཉེ་ཞིང་སེམས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བརོད་དོ།།

 ཉེ་ཉོན་དེ་དག་ར་ཉོན་གང་དང་གང་གི་ཆར་གཏོགས་ཚུལ་ནི། ཁོ་བ། ཁོན་

འཛིན། འཚིག་པ། ཕྲག་དོག རྣམ་འཚེ་དང་ལྔ་ནི་ཁོང་ཁོའ་ིཆར་གཏོགས། འཆབ་

པ། རྨུགས་པ། མ་དད་པ། ལེ་ལོ། བརེད་ངས། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དྲུག་ནི་གཏི་

མུག་གི་ཆར་གཏོགས། སེར་ས་དང༌། རྒྱགས་པ། རོད་པ་གསུམ་ནི་འདོད་ཆགས་

ཀི་ཆར་གཏོགས། སྒྱུ་དང་གཡོ་གཉིས་ནི་འདོད་ཆགས་དང་གཏི་མུག་ཅི་རིགས་ཀི་

ཆར་གཏོགས། ངོ་ཚ་མེད་པ། ཁེལ་མེད་པ། བག་མེད་པ། རྣམ་གཡེང་བཞི་ནི་དུག་

གསུམ་ཅི་རིགས་ཀི་ཆར་གཏོགས་སོ།།
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ཇ གཞན་འགྱུར་བཞི།

 དྲུག་པ་གཞན་འགྱུར་བཞི་ལས་དང་པོ་གཉིད་ནི། ལུས་ལི་བ་དང་ཉམ་

ཆུང་བ་དང་ངལ་བ་དང་མུན་པའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་ལ་

བརྟེན་ནས་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ནང་དུ་སྡུད་པར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་

ངོ༌། །བྱེད་ལས་ནི། བྱ་བ་ཤོར་བར་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །གཉིས་པ་འགོད་པ་

ནི། བྱེད་རུང་བ་དང༌མི་རུང་བ་གང་རུང་རང་གིས་བསམས་པའམ་གཞན་གིས་

བྱེད་དུ་བཅུག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་སེམས་

བྱུང་ངོ༌། །ཡིད་ལ་གཅགས་པའི་དོན་ནི། དཔེར་ན། བྱ་བ་དེ་བདག་གིས་མ་བྱས་

ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱེད་ལས་ནི། སེམས་གནས་པའི་བར་དུ་གཅོད་

པའི་ལས་ཅན་ནོ། །གསུམ་པ་རྟོག་པ་ནི། དོན་གང་ཡང་རུང་བ་རགས་པའི་རྣམ་པ་

ཙམ་འཚོལ་བའི་སེམས་བྱུང་ཞིག་ལ་རྟོག་པ་དང༌། བཞི་པ་དཔྱོད་པ་ནི། ཡུལ་ལ་

ཞིབ་ཏུ་ཕྱེ་ནས་དཔྱོད་པའི་སེམས་བྱུང་ཞིག་ལ་དཔྱོད་པར་འཇོག་གོ །སེམས་བྱུང་

འདི་བཞི་གྲོགས་སོབས་དང་ཀུན་སོང་གི་སོབས་ཀིས་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་

གསུམ་པོ་ཅི་རིགས་སུ་འགྱུར་བས་ན་གཞན་འགྱུར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།། 
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༣ མངོན་པ་མཛོད་ལས་བཤད་པའི་སེམས་བྱུང་

ཞེ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག
 མངོན་པ་མཛོད་ལས་དངོས་སུ་བསན་པ་སེམས་ཀི་ས་མང་པོ་བ་

དང༌། དགེ་བའི་ས་མང་པོ་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའ་ིས་མང་པོ་བ་དང༌། མི་

དགེ་བའི་ས་མང་པོ་བ་དང༌། ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ་ཞེས་ངེས་པའི་སེ་ཚན་ལྔ་

དང༌། ཞར་ལ་མ་ངེས་པའི་སེ་ཚན་གཅིག་བཅས་སེ་ཚན་དྲུག་ལས་དང་པོ་སེམས་

ཀི་ས་མང་དེ་ལ་བཅུ་ཡོད་དེ། ༡ ཚོར་བ། ༢ སེམས་པ། ༣ འདུ་ཤེས། ༤ འདུན་

པ། ༥ རེག་པ། ༦ བོ་གྲོས་སམ་ཤེས་རབ། ༧ དྲན་པ། ༨ ཡིད་ལ་བྱེད་པ། 

༩ མོས་པ། ༡༠ ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་སོ།།

 ཀུན་བཏུས་ར་འགྲེལ་དང་ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱེད་ལྟར་ན། འདུན་པ་དང་། 

ཤེས་རབ་དང་། དྲན་པ་དང་། མོས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ཡུལ་ངེས་སུ་

བཤད་པས་སེམས་ཀི་ས་མང་དུ་མི་འདོད་ལ། ལུགས་འདིར་དེ་དག་སེམས་ཐམས་

ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་

སེམས་ཀི་འཁོར་དུའང་ཤེས་རབ་ཡོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཐེ་ཚོམ་

ཟློག་པའི་བྱེད་ལས་ཅན་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཐེ་ཚོམ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་ལའང་ཤེས་རབ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མོད་ཤས་ཆུང་ཞིང་

ཐེ་ཚོམ་ཤས་ཆེ་བ་དཔེར་ན། བ་ཚྭ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ་དང་འདྲེས་པའི་ཆུ་ཕྲན་བཞིན་

ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་བ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ལ་འདུན་པ་དང་། རྣམ་གཡེང་དང་

ལྡན་པ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། བརེད་ངས་དང་ལྡན་པ་ལ་དྲན་པ་དང་། མ་དད་པ་
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དང་ལྡན་པ་ལ་མོས་པ་ཡོད་ཚུལ་ཡང་ཤས་ཆེ་ཆུང་གི་སོ་ནས་འཇོག་དགོས་པར་

བཤད། དེ་རྣམས་ལ་སེམས་ཀི་ས་མང་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

དེ་དག་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་འགྲོ་བས་སེམས་ཀི་ས་མང་དུ་འདོད།

 སེ་ཚན་གཉིས་པ་དགེ་བའི་ས་མང་པོ་བ་ལ་བཅུ་ཡོད་དེ། ༡ དད་པ། 

༢ བག་ཡོད། ༣ ཤིན་སྦྱངས། ༤ བཏང་སོམས། ༥ ངོ་ཚ་ཤེས་པ། ༦ ཁེལ་

ཡོད་པ། ༧ འདོད་ཆགས་མེད་པ། ༨ ཞེ་སང་མེད་པ། ༩ རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ། 

༡༠ བརོན་འགྲུས་རྣམས་སོ། །དེ་དག་ལས་གཞན་རྣམས་ཀུན་བཏུས་དང་འདྲ་ལ། 

ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་མ་གུས་པའི་ངོ་ཚ་མི་ཤེས་པ་དང་། སོག་གཅོད་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཉེས་སྤོད་ལ་འཇིགས་པར་མི་ལྟ་བའི་ཁེལ་མེད་པ་གཉིས་ཀི་ལྡོག་

ཕྱོགས་རིམ་བཞིན་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁེལ་ཡོད་པར་འཇོག་ལ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་

དེ་རྣམས་ལ་དགེ་བའི་ས་མང་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དགེ་བའི་སེམས་

ཐམས་ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བས་ན་དེ་ལྟར་བརོད།

 སེ་ཚན་གསུམ་པ་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའ་ིས་མང་པོ་བ་ལ་དྲུག་ཡོད་

དེ། ༡ རོངས་པ་དང༌། ༢ བག་མེད་པའི་སེམས་བྱུང༌། ༣ ལེ་ལོ། ༤ མ་དད་པ། 

༥ རྨུགས་པ། ༦ རོད་པ་རྣམས་སོ། །དྲུག་པོ་དེ་དག་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་

ཐམས་ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་ཆེན་པོའ་ིས་མང་དུ་འདོད། སེ་

ཚན་བཞི་པ་མི་དགེ་བའི་ས་པ་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། ༡ ཁེལ་མེད་པ་དང༌། ༢ ངོ་ཚ་མེད་

པ་གཉིས་སོ། །དེ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ཀུན་བཏུས་སུ་བྱུང་བ་དང་ཅུང་མི་འདྲ་སེ། ངོ་ཚ་

མེད་པའི་སེམས་བྱུང་ནི། ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་མ་གུས་པའི་སེམས་བྱུང་

དང༌། ཁེལ་མེད་པའི་སེམས་བྱུང་ནི། སོག་གཅོད་པ་སོགས་ཉེས་སྤོད་ལ་འཇིགས་

པར་མི་ལྟ་བའི་སེམས་བྱུང་དུ་གསུངས། དེ་གཉིས་ནི་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཐམས་
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ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བས་མི་དགེ་བའི་ས་མང་དུ་འདོད།

 སེ་ཚན་ལྔ་པ་ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ་ལ་བཅུ་ཡོད་དེ། ༡ ཁོ་བ་དང་། 

༢ ཁོན་དུ་འཛིན་པ། ༣ གཡོ། ༤ ཕྲག་དོག ༥ འཚིག་པ། ༦ འཆབ་པ། ༧ སེར་

ས། ༨ སྒྱུ། ༩ རྒྱགས་པ། ༡༠ རྣམ་འཚེ་རྣམས་སོ། །དེ་རྣམས་གྲོགས་མ་རིག་པ་

མ་གཏོགས་ར་ཉོན་གཞན་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པས། མཚུངས་ལྡན་གྲོགས་

ཀིས་ཆུང་བ་དང༌། བདེན་པ་ལ་ལོག་པར་མི་རྟོག་ཅིང་སང་བྱ་སོམ་སང་ཁོ་ན་ཡིན་

པས། སང་བྱ་རིས་ཀིས་ཆུང་བ་དང༌། ཡིད་ཤེས་ཁོ་ན་མ་གཏོགས་དབང་ཤེས་

དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་མི་འབྱུང་བས། འབྱུང་ས་རྟེན་གིས་ཆུང་བ་ཡིན་པས་ཉོན་

མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པར་གསུངས། སེ་ཚན་དྲུག་པ་ཞར་བྱུང་མ་ངེས་པ་དེ་ལ་

བརྒྱད་ཡོད་དེ། ༡ རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་རྟོག་པ། ༢ དཔྱོད་པ། ༣ འགོད་

པ། ༤ གཉིད། ༥ ཁོང་ཁོ། ༦ འདོད་ཆགས། ༧ ང་རྒྱལ། ༨ ཐེ་ཚོམ་རྣམས་སོ། ། 

དེ་དག་ལས་རྟོག་པ་ནི་ཡུལ་ལ་རགས་པར་འཇུག་པ་དང་། དཔྱོད་པ་ནི་ཞིབ་པར་

འཇུག་པ་ཡིན་པས། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འདི་གཉིས་སེམས་གཅིག་གི་འཁོར་དུ་སོང་

བའི་ཚེ། ཉི་འོད་ཕོག་པའི་ཆུ་གྲང་གི་ནང་དུ་མར་བཅུག་པ་ན་ཉི་འོད་ཀིས་ཧ་ཅང་

ཚ་བར་བྱེད་མི་ནུས་ལ་ཆུ་གྲང་གིས་ཧ་ཅང་གྲང་བར་བྱེད་མི་ནུས་པ་བཞིན། རྟོག་

པས་ཧ་ཅང་རགས་པར་མི་བྱེད་ལ་དཔྱོད་པས་ཧ་ཅང་ཞིབ་པར་མི་བྱེད་པར་འདོད་

ལ། མདོ་སེ་པས་དོན་གི་ངོ་བོ་བརོད་པའི་ཚིག་ཀུན་ནས་སོང་བ་རྟོག་པ་དང་། ཁྱད་

པར་བརོད་པའི་ཚིག་ཀུན་ནས་སོང་བ་དཔྱོད་པར་འཇོག་ཅིང་། སེམས་ཙམ་པས་

རྟོག་པ་ནི་དོན་འཚོལ་བར་བྱེད་པ་དང་། དཔྱོད་པ་ནི་དོན་ངེས་པར་བྱེད་པ་ལ་

འདོད་པར་ཡང་བཤད་དོ། །འདི་བརྒྱད་ལ་མ་ངེས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

སེ་ཚན་དང་པོ་ལྔ་པོ་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པས་མ་ངེས་པ་ཞེས་བརོད། སེམས་བྱུང་
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བཞི་བཅུ་ར་དྲུག་པོ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་བྱེད་ལས་རྣམས་ཕལ་ཆེ་བ་མངོན་པ་

ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་པ་དང་འདྲ་བས་འདིར་དེ་ཙམ་ལས་མ་སྤོས་སོ།།

 ཀུན་བཏུས་ལས་བཤད་པའི་ ༡ གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་ར་དང་། ༢ ར་

ཉོན་གི་ལྟ་བ། ༣ ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ། ༤ བརེད་ངས། ༥ རྣམ་གཡེང་བཅས་

ལྔ་པོ་དེ་མཛོད་ཀི་གྲངས་འདྲེན་དུ་མ་བྱུང་ལ། མཛོད་ལས་སེམས་བྱུང་ཞེ་དྲུག་ཏུ་

མཛད་པ་གཙོ་བོ་སེམས་བྱུང་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཤིང་། གཏི་

མུག་མེད་པའི་དགེ་ར་དང་། ར་ཉོན་གི་ལྟ་བ། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་བཅས་

གསུམ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ངོ་བོ་དང་། བརེད་ངས་དང་། རྣམ་གཡེང་གཉིས་ནི་

རིམ་པ་བཞིན། དྲན་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེ་དག་སེམས་བྱུང་

ཞེ་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ལོགས་སུ་མེད་པ་ལ་དགོངས་པར་སང་། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་

དགེ་བ་ལ་གཏི་མུག་མེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་ལྟ་བ། སེམས་

དང་སེམས་བྱུང་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ལ་ཤེས་

བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་། དྲན་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་བརེད་ངས་

དང་རྣམ་གཡེང་དུ་བཏགས་པར་བཤད་དོ།།

 གཞན་ཡང་གཞི་ཕྲན་ཚེགས་དང་། མདོ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག གནས་

བརྟན་སེ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་བསྡུས་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ། རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ། ཆོས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་པ། གཞི་བསྡུ་བ། ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱེད་

རྣམས་ལས་ཀང་མངོན་པ་གོང་འོག་གི་སེམས་བྱུང་གི་གྲངས་འདྲེན་དུ་ཡོད་པ་

དང་མེད་པའི་སེམས་བྱུང་ཅི་རིགས་ཤིག་འབྱུང་བ་དེ་དག་གི་གྲངས་དང་གོ་དོན་

སོགས་ཀུན་བཏུས་པོད་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

 དེ་ལྟར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་དུ་མར་སེམས་བྱུང་གི་གྲངས་
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འདྲེན་དང་དེ་དག་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་རྒྱས་པར་བྱུང་བ་ནི། སྤིར་

ཕྱིའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤོད་རྣམས་གཙོ་བོར་ནང་སེམས་ཀི་ཀུན་སོང་ལ་རག་ལས་

པ་དང་། སེམས་ཀང་གཙོ་བོར་རང་ཉིད་གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་

བྱུང་གི་བྱེད་ལས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བས་ན། ནང་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་བར་

འདོད་པ་རྣམས། མ་མཐར་སེམས་བྱུང་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་

བྱེད་ལས་རགས་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པ་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་དགོངས་ཏེ། གཞུང་

རྣམས་སུ་དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་དོ།། །།
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སབས་དགུ་པ། སེམས་ཕྲ་རགས་དང་འཆི་རིམ་གི་

རྣམ་གཞག

༡ ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བའི་གཞུང་ལས་སེམས་ཕྲ་རགས་

གསུངས་ཚུལ།
   གོང་དུ་བཤད་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གིས་བསྡུས་པའི་བོ་དེ་དག་

ལ་ནང་གསེས་ཕྲ་རགས་མང་པོ་ཡོད་ཅིང་། སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལུགས་ལྟར་ན་ཤེས་

པ་སོ་སོའ་ིབཞོན་པའི་རླུང་ཕྲ་རགས་ཀི་སོ་ནས་སེམས་ཕྲ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་

འབྱེད་ལ། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་གཞུང་ལྟར་ན་ནི། བོ་དེ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དཀའ་ས་

དང་། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་

པ་ཡིན་མིན་གི་སོ་ནས་དང་། བོ་དེའི་ཡུལ་ཕྲ་རགས་དང་། བོ་དེའི་དམིགས་རྣམ་

གསལ་མི་གསལ་སོགས་ལས་ཕྲ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དོ།།

 མིའི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་གསོན་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཤེས་པ་དེ་

རགས་པ་དང་། འཆི་བའི་སབས་ཀི་ཤེས་པ་ཕྲ་བ་ཡིན། གསོན་པའི་གནས་སབས་

སུའང་སད་དུས་ཀི་གནས་སབས་ཀི་ཤེས་པ་དེ་རགས་ལ། དེ་ལས་རི་ལམ་གི་

གནས་སབས་ཀི་ཤེས་པ་ཕྲ་ཞིང་། དེ་ལས་ཀང་རི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་མཐུག་

པོའ་ིསབས་ཀི་ཤེས་པ་ཕྲ་བ་ཡིན་ལ། ཡང་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པ་རྣམས་རིམ་གིས་འཆི་

བའི་ཚེ་ལུས་ཀི་འབྱུང་བཞིའི་ནུས་པ་ཉམས་ཤིང་། དྲོད་རིམ་གིས་བསྡུས་ཏེ་དབང་
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ཤེས་རྣམས་འགགས་ནས་མཐར་ཡིད་ཤེས་གཅིག་པུ་གནས་ཤིང་། ཡིད་ཤེས་

ཀང་རགས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་འགགས་ཏེ་མཐར་འཆི་སེམས་ཕྲ་མོ་མངོན་དུ་

གྱུར་པའི་ཚེ་འཆི་བ་དངོས་ཡིན་ཞིང་། འཆི་སེམས་ཕྲ་མོ་ནི་གཞིའི་གནས་སབས་

ཀི་སེམས་ཕྲ་ཤོས་སུ་འཇོག་གོ།

 ཡང་ནང་པའི་གཞུང་དུ་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབས་

ཏེ། སེམས་ཕྲ་རུ་བཏང་ནས་ས་གོང་མ་གོང་མའི་སེམས་ཐོབ་ཚུལ་བཤད་ལ། 

སེམས་དེ་ལའང་འདོད་ཁམས་ཀི་སེམས་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀི་སེམས། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀི་སེམས་བཅས་སེམས་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་གསུམ་ལས་

སྔ་མ་སྔ་མ་རགས་ཤིང་། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཕྲ་ལ། ཕྱི་མ་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་ལའང་

བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཀང་སིད་རེའི་སེམས་ཕྲ་ཤོས་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་ནི་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་གཡེང་བའི་སེམས་རགས་པ་རྣམས་ཞི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་དུ་བསྡུས་

ཏེ་བྱིང་རོད་ཕྲ་རགས་ཀི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ་ལས། སེམས་རིམ་གིས་ཕྲ་རུ་ཕྲ་རུ་འགྲོ་

བར་བཤད་དོ།།

 

༢ སྔགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ནས་བྱུང་བའི་སེམས་

ཕྲ་རགས་ཀི་རྣམ་གཞག

ཀ སྤིར་བཤད་པ།

 འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་པའི་སེམས་ཁམས་རིག་

པའི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། སྔགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་སྤི་དང་

ལྷག་པར་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ཆོས་སོར་ནས་གསུངས་པའི་ཚུལ་དེ་ཡིན་
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ཞིང་། གཞུང་དེ་དག་ཏུ་མདོ་ཕྱོགས་ཀི་གཞུང་ལས་མ་གསུངས་པ་མང་པོ་ཞིག་

འབྱུང་སེ། དཔེར་ན། རྣམ་ཤེས་རྣམས་བཞོན་པའི་རླུང་དང་ལྡན་པ་དང་། རླུང་

སེམས་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀི་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་

བཞོན་པའི་རླུང་གི་སེང་ནས་འགྲེལ་བརོད་མཛད་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་དང་

ནང་སེམས་ཀི་འབྲེལ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ནའང་། རླུང་གི་བྱེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་

ཕྱིའི་འབྱུང་བ་དང་ནང་གི་འབྱུང་བའི་བར་གི་འབྲེལ་པའི་བཤད་པ་སོགས་ཞིབ་

ཏུ་གསུངས་ལ། འདིར་ཡང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་སེམས་ཀི་

རྣམ་གཞག་མཚོན་ཙམ་འཆད་དོ།།

 སྤིར་སྔགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ནང་གསེས་ ༡ གློ་

བུར་བའི་ཤེས་པ་དང་། ༢ གཉུག་མའི་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས། གློ་བུར་བའི་

ཤེས་པ་ཞེས་པ་ནི། དབང་ཤེས་རྣམས་དང་། འདས་པའི་དོན་དྲན་པ་ལྟ་བུ་ཡིད་ཀི་

དབང་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པ་རགས་པ་རྣམས་དང་། ར་ཉོན་དང་ཉེ་ཉོན་རྣམས་

དང་། སང་བ་གསུམ་གི་སེམས་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གློ་བུར་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་

རྟེན་ལུས་རགས་པ་ཡོད་པའི་སབས་སུ་ཡོད་ཅིང་། དེ་འགགས་པར་གྱུར་པ་ན་དེ་

དག་ཀང་རིམ་གིས་འགག་པར་འགྱུར་ལ། ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པའི་འོད་གསལ་དང་དེའི་བཞོན་པའི་རླུང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གཉིས་ཆུ་དང་རན་

བཞིན་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་བར་གནས་པར་གསུངས།

 དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་ཤེས་པ་དེ་ལས་རགས་པ་གློ་བུར་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་། འདི་དག་

འཆི་སེམས་ཕྲ་མོ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་བར་དུ་སོག་འཛིན་གི་རླུང་རགས་པ་ལ་བརྟེན་

ཏེ་གནས་ལ། འཆི་བའི་གནས་སབས་སུ་སོག་འཛིན་གི་རླུང་རགས་པ་ལ་བརྟེན་
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པའི་རགས་པ་གློ་བུར་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་རིམ་གིས་འགགས་ཏེ། གཉུག་མ་ལྷན་

ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་མོ་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་ནས་གཉུག་སེམས་ཕྲ་མོ་ལ་

གནས་པའི་ཚེ་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཞེས་བརོད།

 འགྲོ་བ་མི་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། འཆི་བའི་གནས་སབས་སུ་ཕྱི་དབུགས་ཆད་

དེ་ཀླད་པའི་ནང་ཁག་གི་རྒྱུ་བ་མཚམས་ཆད་ནས་ཀླད་པའི་བྱ་བྱེད་ཀང་འགགས་

པ་ན། སྤིར་བཏང་གསོ་རིག་གི་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན་ཤི་ཟིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་

མོད། གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་དེ་རེས་རིམ་གིས། སང་བའི་ཡེ་

ཤེས་དང༌། མཆེད་པའི་ཡེ་ཤེས། ཉེར་ཐོབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་བཅས་རིམ་བཞིན་ཐིམ་

སེ། མཐར་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ཤེས་པ་འཆི་བ་འོད་གསལ་གི་སེམས་འཆར་བར་

གསུངས། དེ་དག་གི་གནས་སབས་སུ་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འགགས་ཟིན་

པ་ཡིན་ལ། ནམ་རྒྱུན་གི་ཡིད་བོ་རགས་པ་ལ་སང་བ་འདྲ་མིན་འཆར་བ་དེ་དག་ཀང་

འགགས་ཟིན་པས་ཡུལ་སང་དེ་དག་ཀང་མེད་པར་འཇོག་དགོས།

 དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་པ་ཕྲ་རགས་ཀི་རིམ་པ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཡང་། གཞི་

དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་ལུས་སེམས་སོ་སོ་བའི་གནས་ལུགས་དང་། དེ་

གཉིས་ཐུན་མོང་གི་གནས་ལུགས་གཉིས་ལས། ལུས་སེམས་སོ་སོ་བའི་གནས་

ལུགས་ནི། དེ་རེ་རེ་ལ་རགས་པ་དང་ཕྲ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་རེ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་

རྐང་ལག་སོགས་ནི་ལུས་རགས་པ་དང་། ལུས་ལ་གནས་པའི་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་

གསུམ་ནི་ལུས་ཕྲ་བ་དང་། སོང་པ་བཞིའི་སེམས་ཀི་བཞོན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་

རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་ལུས་ཡིན་ལ། སེམས་ལའང་སོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་རྣམས་ནི་

སེམས་རགས་པ་དང་། ར་ཉོན་ཉེ་ཉོན་རྣམས་དང་། སང་བ་གསུམ་མཚོན་བྱེད་ཀི་

ཀུན་རྟོག་བརྒྱད་ཅུ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་རྣམས་ནི་སེམས་ཕྲ་བ་དང་། སོང་
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པ་བཞིའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སེམས་རྣམས་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སེམས་ཡིན་ལ། དེ་

བཞིའི་ནང་ནས་ཀང་སོང་པ་བཞི་པ་འོད་གསལ་གི་སེམས་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་

ཡིན་ནོ། །ལུས་སེམས་ཐུན་མོང་གི་གནས་ལུགས་ནི། ནམ་ཡང་འབྲལ་དུ་མི་རུང་

བའི་རླུང་སེམས་ཕྲ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་པ་དེ་ལ་བྱའོ།།

 རྣམ་ཤེས་དེ་དག་ཕྲ་རགས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་། རྣམ་ཤེས་སོ་སོ་དང་ངོ་

བོ་དབྱེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་རྟེན་རླུང་ཕྲ་རགས་སམ་གཡོ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་

གིས་འཇོག་ལ། རླུང་སེམས་ཕྲ་མོ་གཉིས་འཇུག་པ་གཅིག་ཅིང་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་

ཡིན་ཞིང་ཡུལ་གསལ་བའི་ཆ་ཤེས་པ་དང་། གཡོ་བའི་ཆ་རླུང་དུ་འཇོག་ཅིང་། ཞ་

བོ་མིག་ཅན་དང་ལོང་བ་རྐང་ཅན་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་

བགྲོད་ནུས་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་བགྲོད་པ་ནི་རང་གི་བཞོན་པའི་རླུང་གིས་

བྱེད་ལ་ཡུལ་མཐོང་བ་ནི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་བྱེད་པས་དེ་གཉིས་ནམ་ཡང་འབྲལ་

ཐབས་མེད་པར་བཤད། རྣམ་ཤེས་རླུང་གི་བཞོན་པ་ཅན་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡང་

རླུང་གིས་རྣམ་ཤེས་གཡོ་བར་བྱེད་པའི་དོན་ཡིན་ནོ།།

 སྔགས་བ་མེད་སྤིའི་ལུགས་ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་སྔ་

མ་ཕྱི་མ་ལ་ཐིམ་པའི་ཚེ། རླུང་གི་གཡོ་བ་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་བའི་མཐར། རང་

བཞིན་གི་རྟོག་པ་གཡོ་བའི་རླུང་རྣམ་ཤེས་དང་བཅས་པ་སང་བ་དང་པོ་ལ་ཐིམ་པ་

ན་རང་བཞིན་གི་རྟོག་པ་རྣམས་ལོག་པས། སོང་པ་གསུམ་དང་སོང་པ་བཞི་པ་འོད་

གསལ་རིམ་གིས་འཆར་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་རླུང་གི་གཡོ་བ་ཇེ་

ཆུང་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་བའི་དབང་གིས་འཆར་རོ། །དེ་ནས་སྐྱེ་བའི་ཚེ་འོད་གསལ་གི་

རླུང་ལས་རླུང་ཅུང་ཟད་གཡོས་པ་ན་ཉེར་ཐོབ་དང་། དེ་ནས་མཆེད་པ་དང་སང་བ་

རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་རླུང་གཡོ་བ་ཆེར་སོང་བའི་དབང་གིས་འབྱུང་ཞིང༌། སང་
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བའི་རླུང་ལས་གཡོ་ཚབས་ཆེར་སོང་བ་ན་རང་བཞིན་གི་ཀུན་རྟོག་རྣམས་སྐྱེ་བར་

གསུངས་སོ། །སང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་། སང་གསུམ་མཚོན་བྱེད་

ཀི་ཀུན་རྟོག་བརྒྱད་ཅུའི་ངོས་འཛིན་སོགས་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་པ་པོད་

གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།

ཁ རླུང་སེམས་ཐིམ་པའི་རིམ་པ་དང་འཆི་རིམ་བཤད་པ།

   སེམས་རགས་པ་ཕྲ་མོར་ཐིམ་ཚུལ་ནི་བ་མེད་སྤིའི་ལུགས་ལྟར་ན། 

མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་མི་ཞིག་རིམ་གིས་འཆི་བ་ན། རྣམ་ཤེས་རགས་

པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་འབྱུང་བ་སོགས་ཐིམ་པའི་རིམ་པས་རྣམ་ཤེས་རགས་རིམ་ནས་

ཐིམ་རིམ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་རྟགས་འཆར་ཚུལ་སོགས་ནི། ཐོག་མར་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སའི་ཁམས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྟེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཤུགས་ཆུང་

དུ་ཕྱིན་ཏེ་ས་ཁམས་ཀི་ནུས་པ་ཉམས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཆུའི་ཁམས་ཀིས་རྣམ་

ཤེས་ཀི་རྟེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་དེ་ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་ཞིང་། རིམ་

པ་འདི་ལ་ས་ཁམས་ཆུ་ཁམས་ལ་ཐིམ་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་གི། ས་ཁམས་ཆུ་

ཁམས་ཀི་ངོ་བོར་སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ལ། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པའི་བར་དུའང་དེ་བཞིན་

ནོ། །འདིའི་ཕྱི་རྟགས་ལ་རྐང་ལག་ཕྲ་རུ་འགྲོ་བ་དང་། རྒུད་དུ་འགྲོ་བ། མདངས་

ཤོར་བ་དང་། རང་གི་ལུས་ས་འོག་ཏུ་ཐིམ་པའི་སང་བ་འབྱུང་བ་དང་། མིག་མི་

གསལ་བར་འགྱུར་བ་སོགས་འབྱུང་ཞིང་། ནང་རྟགས་ལ་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་སང་བ་

འཆར་རོ།།

 དེའི་རེས་ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པ་ཡིན་ཞིང་། སབས་འདིར་ཆུའི་ཁམས་ཀིས་རྣམ་

ཤེས་ཀི་རྟེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མེའི་ཁམས་
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ཀི་ནུས་པ་དེ་མངོན་གསལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ཞིང་། ཕྱིའི་རྟགས་ལ་ལུས་ཀི་རན་གཤེར་

སམ་འགྲོ་བར་བཤད་དེ། དཔེར་ན། ཁ་སམ་པ་དང་། མིག་ནང་གི་རན་གཤེར་དེ་

ཡང་ཕྲན་བུ་སམ་ཞིང་། མིག་འགུལ་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ནང་རྟགས་ལ་དུ་

བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་འཆར་རོ།།

 དེའི་རེས་མེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པ་ཡིན་ཞིང་། འདིའི་སབས་མེའི་ཁམས་ཀིས་

རྣམ་ཤེས་ཀི་རྟེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། རླུང་ཁམས་ཀི་ནུས་པ་དེ་

མངོན་གསལ་ཆེ་རུ་འགྲོ་ལ། ཕྱིའི་རྟགས་ལ་ལུས་ཀི་དྲོད་བསྡུས་པའི་སོ་ནས་རྐང་

ལག་གྲང་མོར་འགྱུར་ཞིང་དྲོད་ཀི་མོང་ཚོར་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སོ་སོར་ཉེ་

བའི་མི་རྣམས་ཀང་དྲན་མི་ནུས་པར་དྲན་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་ལ། ནང་རྟགས་ལ་

མཁའ་སང་མེ་འཁྱེར་རམ་མེ་སག་འཐོར་བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་འཆར་རོ། །དེའི་རེས་

རླུང་རྣམ་ཤེས་ལ་ཐིམ་པར་རོམ་པ་ཡིན་ལ། འདིའི་སབས་རླུང་ཁམས་ཀིས་རྣམ་

ཤེས་ཀི་རྟེན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཆུང་དུ་འགྲོ་ཞིང་། ཕྱི་རྟགས་ལ་དབུགས་འགགས་

པ་དང་། ནང་རྟགས་ལ་མར་མེ་ཏ་ལ་ལ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་འཆར་ཞིང་། སྔར་

མེ་སག་འཐོར་བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་ཡོད་པ་དེ་ཕྲ་རུ་སོང་ནས་དམར་ལྷང་ལྷང་གི་སང་

བ་ཙམ་ལྷག་ལ། སབས་དེར་སིང་འགུལ་མཚམས་དང་དབུགས་ཀི་འགྲོ་འོང་ཆད་

པས་ཡོངས་གྲགས་ལ་ཤི་བར་ངོས་འཛིན་བྱེད།

 དེའི་རེས་སུ་རྣམ་ཤེས་རགས་པ་རྣམས་རྣམ་ཤེས་ཕྲ་བར་ཐིམ་ཚུལ་ཡང་། 

ཐོག་མར་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རྟོག་བཞོན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་སང་བ་

ལ་ཐིམ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་སོང་པ་ཞེས་པ་སང་བ་དང་པོ་འཆར་ཞིང་། ནམ་མཁའ་

སྤིན་མེད་པ་ལ་ཟླ་འོད་ཤར་བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་འབྱུང་། དེ་ནས་སང་བ་དེ་བསྡུས་པའི་

རེས་སུ་ཤིན་ཏུ་སོང་པ་ཞེས་པ་སང་བ་མཆེད་པ་འཆར་ཏེ། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་
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པ་ལ་ཉི་འོད་ཤར་བ་བཞིན་དུ་དམར་པོའམ་དམར་སེར་གི་སང་བ་འཆར། དེ་ནས་

སང་བ་དེའང་བསྡུས་པའི་རེས་སུ་སོང་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་པ་སང་བ་ཉེར་ཐོབ་འཆར་

ཏེ། ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་གིས་ཁྱབ་པ་བཞིན་དུ་ནག་ལམ་

པའི་སང་བ་འབྱུང་ཞིང་དྲན་པའང་ཉམས་ནས༌འགྲོའ།ོ།

 དེ་ནས་ནག་ཐོམ་གིས་སོང་བའི་དྲན་མེད་དེ་སངས་པ་ན་ཐམས་ཅད་སོང་

པ་ཞེས་པ་འོད་གསལ་འཆར་ཏེ། ནམ་མཁའ་སོད་བྱེད་ཟླ་ཉིའི་འོད་དང་ནག་པོའ་ི

རྣམ་པ་ཅན་དང་བྲལ་བའི་ཐོ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུའི་སང་བ་

ཞིག་འཆར་ཞིང་དེ་ནི་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཡིན་ནོ། །འཆི་བ་འོད་གསལ་འདི་ལ་མི་

ཐ་མལ་བའི་རྣམ་ཤེས་ཕལ་ཆེར་ཞག་གསུམ་གི་བར་དུ་གནས་པ་དང་། ནད་ཀིས་

ཡུན་རིང་དུ་མནར་བས་ལུས་ཟུངས་ཟད་དྲགས་པ་རྣམས་ནི་ཞག་མ་སོང་ཙམ་དུ་

གནས་པ་སོགས་ཡོད་ལ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ནི་ཞག་གྲངས་མང་ཉུང་མ་ངེས་པ་

ལ་གནས་པའང་ཡོད་པར་བཤད་དོ།།

 རླུང་སང་བ་ལ་ཐིམ་ཞེས་པའང་རང་བཞིན་གི་རྟོག་པ་དངོས་སུ་གཡོ་བར་

བྱེད་པའི་རླུང་གིས་རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞོན་པ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ལོག་ནས་དེའི་ནུས་

པ་སང་བའི་རླུང་ལ་འཕོས་པ་ལྟ་བུ་ལ་རླུང་སང་བ་ལ་ཐིམ་པར་བཤད་པ་ཡིན་གི་

རླུང་ཐམས་ཅད་ཐིམ་པ་མིན་ནོ། །ལྷན་སྐྱེས་ཀི་རླུང་ཕྲ་མོ་གཅིག་པུས་ཤེས་པའི་

རྟེན་བྱེད་ཅིང་རླུང་རགས་པས་རྟེན་མི་བྱེད་པའི་དུས་ནི། འབྱུང་བ་སྡུད་པའི་ཚེ་རླུང་

སེམས་སང་བ་ལ་ཐིམ་པ་དང་། དེ་མཆེད་པ་ལ་ཐིམ་པ་དང་། དེ་ཉེར་ཐོབ་ལ་ཐིམ་པ་

དང་། དེ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་འོད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའི་དུས་རྣམས་ཡིན་ནོ།།

 སེམས་ཕྲ་མོ་ལས་རགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་ཡང་། འོད་གསལ་ལས་རླུང་ཅུང་

གཡོས་ཏེ་ལངས་པ་ན། དང་པོར་ཉེར་ཐོབ་དང་། དེ་ནས་མཆེད་པ་དང་། དེ་
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ནས་སང་བ་སྐྱེ་ལ། དེ་ནས་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ་ནས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་བར་བཞི་

ལུགས་ལྡོག་ཏུ་འབྱུང་བར་གསུངས། དེ་ཡང་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་མ་ཐག་

ཏུ་འབྱུང་བ་བཞི་ཀ་ཡོད་མོད། འོན་ཀང་འབྱུང་བ་རགས་པས་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྟེན་

བྱེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། དང་པོར་རླུང་མེ་ཆུ་ས་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་འབྱུང་

ཞིང་། དེ་ནས་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་རྣམས་དང་། མིག་སོགས་སྐྱེ་མཆེད་

རྣམས་འབྱུང་བར་གསུངས།

 ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་ ༡ སད་པ་དང་། ༢ རི་ལམ་དང་། ༣ གཉིད་

མཐུག་པོའ་ིགནས་སབས་གསུམ་ལའང་ཤེས་པ་རགས་པ་ནས་ཕྲ་རུ་འགྲོ་བ་ཡོད་

ལ། གཞིའི་གནས་སབས་སུ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་གཉུག་མའི་འོད་གསལ་གི་སེམས་

ཤིག་ཡོད་པའི་ཚུལ་ཐ་མལ་པའི་རྒྱུན་གི་སྤོད་པའི་གནས་སབས་སུའང་སབས་

འགར་མཚོན་རྟགས་ཙམ་མངོན་ཐུབ་པ་ནི། ཤི་བ་དང་། བརྒྱལ་བ་དང་། གཉིད་

མཐུག་པོའ་ིགནས་སབས་དང་། གླལ་བ་དང་། འཁིག་བདེ་མོང་བའི་གནས་སབས་

རྣམས་སུ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལའང་གཉུག་སེམས་ཆ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཞིག་

ལ་འཆར་བར་གསུངས་སོ།།  །།
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སབས་བཅུ་པ། བོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བཤད་པ།

༡ སང་ཡུལ་དང་འཇུག་ཡུལ་སོགས་བོའ་ིཡུལ་གི་རྣམ་གཞག
 དེ་ལྟར་ཡུལ་ཅན་བོའ་ིརྣམ་གཞག་བཤད་ཟིན་ནས། ད་ནི་བོ་ཡུལ་ལ་

ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་བོས་རིག་པར་བྱ་བ། ཡུལ་གི་

མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། ༡ སང་ཡུལ། ༢ གཟུང་ཡུལ། ༣ ཞེན་ཡུལ། ༤ འཇུག་

ཡུལ་དང་བཞི། སང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་དོན་གཅིག་ཅིང་དེ་གཉིས་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད། རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་སང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་ནི། རྟོག་

མེད་ཤེས་པ་གང་ལ་ཆོས་དེའི་རྣམ་པ་གསལ་བར་ཤར་བའི་སོ་ནས་ཤེས་པ་དེའི་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཡིན། རྟོག་པའི་སང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་ནི། རྟོག་པ་

རྣམས་ལ་རང་རང་གི་ཡུལ་འཆར་བའི་ཚེ་རྟོག་པ་དེའི་དངོས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

སང་བ་སེ་དོན་སྤི་རྣམས་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་གི་རང་ལྡོག་དངོས་

མེད་ཡིན་ཡང་། འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀང་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པས་

རྟོག་པའི་སང་ཡུལ་དང་དངོས་ཡུལ་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་སོ།།

 ཞེན་ཡུལ་ནི། རང་འཛིན་རྟོག་པའམ་སྐྱེས་བུའི་ཞེན་སངས་ཀི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པ་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེ་ནི་རྟོག་པ་དང་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ལ་ཡོད། དཔེར་

ན། བུམ་པ་ནི་བུམ་པའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང་སྐྱེས་བུའི་ཞེན་སངས་ཀི་

ཡུལ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ། སྒ་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་ཞེན་སངས་དོན་དང་

མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ཞེན་ཡུལ་ཡོད་ལ། སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་ཞེན་སངས་
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དོན་དང་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ཞེན་ཡུལ་མེད་དོ། །རྟོག་པ་རྣམས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་

དང་འཇུག་ཡུལ་དོན་གཅིག་ཅིང་། རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་འདི་དང་འདིའོ་

སམ་དུ་ཞེན་པ་མེད་པས་ཞེན་ཡུལ་མི་འཇོག་གོ།

 འཇུག་ཡུལ་ནི། བོ་དོན་མཐུན་དང་། གང་ཟག་རྣམས་ལ་ཡོད། བུམ་

པ་དེ་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་གཉིས་ཀའི་འཇུག་ཡུལ་

དུ་འཇོག་གོ །འོ་ན་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡུལ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡུལ་བཞི་དང་། ལ་ལར་ཡུལ་གཉིས་དང་གསུམ་ཅི་

རིགས་དང་ལྡན་པ་ཡོད། དེ་ཡང་དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་ཡུལ་བཞི་ཡོད་

ཅིང་། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སང་བ་དེ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའི་སང་ཡུལ་

དང་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ཡིན། བུམ་པ་དེ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་དང་

འཇུག་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། སེར་པོ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་ཡུལ་

གསུམ་ཙམ་ཡོད་དེ། སེར་པོ་དེ་སེར་པོ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་སང་ཡུལ་དང་

གཟུང་ཡུལ་འཇུག་ཡུལ་གསུམ་ཀ་ཡིན། རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཡུལ་

གཉིས་ཙམ་ཡོད་དེ། རི་བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་རི་བོང་གི་རྭ་སང་བ་དེ་རྟོག་པ་

དེའི་སང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ཡིན། རི་བོང་གི་རྭ་དེ་རྟོག་པ་དེའི་ཞེན་

ཡུལ་དང་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་ཡང་དེ་ནི་ཐ་སད་དུའང་མེད་དོ།།

 གཞན་ཡང་ཡུལ་ལ་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ། དངོས་ཡུལ། ཤུགས་ཡུལ། 

དམིགས་ཡུལ་སོགས་ཀང་ཡོད། བུམ་པ་དེ་བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་བུམ་འཛིན་

རྟོག་པའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སྒ་རྟག་པ་དེ་སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་

པའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ། བོ་དོན་མཐུན་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་

བ་ལྟར་གྲུབ་པས་རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ཡོད་ལ། བོ་དོན་མི་མཐུན་པ་རྣམས་
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ཀིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པས་རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་མེད་དོ།།

 དངོས་ཡུལ་དང་ཤུགས་ཡུལ་ཞེས་པ་ནི།5 བོ་དེ་ལ་སང་བའི་ཡུལ་དེ་

བོ་དེའི་དངོས་ཡུལ་དང་། བོ་དེ་ལ་མི་སང་ཡང་བོ་དེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་བོ་དེའི་

ཤུགས་ཡུལ་དུ་འཇོག་པ་ཡིན། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པས་བུམ་པ་དངོས་

སུ་རྟོགས་ཤིང་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཤུགས་ལ་རྟོགས་པས། བུམ་པ་

དེ་བུམ་འཛིན་རྟོག་པའི་དངོས་ཡུལ་དང་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་བུམ་

འཛིན་རྟོག་པའི་ཤུགས་ཡུལ་དུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུའོ།།

 བོ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ཞེས་པ་ནི། བོ་དེས་སྒོ་འདོགས་གཅད་པར་བྱ་

བའི་གཞིའམ། བོ་དེས་སྒོ་འདོགས་སའི་གཞི་སོགས་སབས་སོབས་ཀིས་འཇོག་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད། དཔེར་ན། སྒ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་

སྒོ་འདོགས་གཅད་པར་བྱ་བའི་གཞི་དང་། སྒ་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པས་སྒོ་

འདོགས་སའི་གཞི་ཡིན་པས། དེ་གཉིས་ཀའི་དམིགས་ཡུལ་དུ་འཇོག་ཅིང་། སྒ་

མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་དང་། སྒ་རྟག་པར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་གཉིས་

དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་བོར་

འཇོག་དགོས།

 སྤིར་བོ་དེས་ཡུལ་ལ་བཅད་དོན་ཐོབ་མ་ཐོབ་ལས་ཡུལ་དེ་རྟོགས་མ་

རྟོགས་ཀི་ཁྱད་པར་འཇོག་ཅིང་། རྟོགས་ཚུལ་ཡང་། དཔེར་ན། མིག་ཤེས་ཀིས་

མདུན་གི་བུམ་པ་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་ཚུལ་དང་། ཐག་རིང་

5  བོད་ཀི་ཚད་མ་པའི་ཁོད་ནས་ས་པཎ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་རྣམས་བོ་ལ་ཤུགས་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་
མི་མཛད་ལ། སོབ་དཔོན་ཕྱྭ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་རིགས་རལ། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས་སོགས་ཀིས་གཙོ་
བོར་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་དང་། ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མ་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་
ཀི་དགོངས་པ་བངས་ཏེ་བོ་ལ་ཤུགས་རྟོགས་ཡོད་པར་བཞེད་དོ།།
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ནས་ལའི་སེང་དུ་དུ་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་མེ་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་

རྟགས་སམ་རེས་དཔག་གིས་རྟོགས་ཚུལ་སོགས་ཡོད་དོ།།

༢ དབང་ཤེས་རྣམ་པ་དང་བཅས་མ་བཅས་ཀི་འདོད་ཚུལ།

 བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་ནི་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོ་སེར་སོགས་ཡུལ་འཛིན་པའི་ཚེ་

རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་རྣམ་མེད་རེན་ཅེར་དུ་འཛིན་པར་འདོད། མདོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་

ཀིས་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་མཐོང་བར་འདོད་ཅིང་། དབང་

ཤེས་རྣམ་བཅས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་

དེ་ལ་གཟུང་རྣམ་ཞེས་བྱ་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་

ཕྱི་རོལ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཆ་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རིག་གི་

ཆ་གཉིས་ཡོད་ལ། དང་པོ་ལ་ནི། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེ་དང་

གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་གཟུགས་

ཀི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་རྣམས་ཁྱད་མེད་པས། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ནི་མིག་ཤེས་

ཉིད་ཡིན་ལ། མིག་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་ཤར་ཞེས་པའི་དོན། རང་རྒྱུ་ལས་རང་ཉིད་

ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སྐྱེས་པ་ལ་བྱའི། རང་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པ་འཆར་རྒྱུ་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་མིག་ཤེས་ཀི་མོང་བ་གསལ་རིག་གི་ཆ་ལ། མིག་ཤེས་ཀི་

འཛིན་རྣམ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། རང་རིག་འདོད་པ་ལྟར་ན་དེ་དང་མིག་ཤེས་ཉམས་སུ་

མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དོ།།

 སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཞེས་པའི་གཟུང་བ་ནི་སྔོན་པོ་དང་། 

རྣམ་པ་ཞེས་པ་ནི་སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་དེ་གཟུང་བ་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པར་སྐྱེས་པ་ལ་

འདོད་པར་མདོ་སེམས་གཉིས་ཀ་མཐུན་ཡང་། མདོ་སེ་པས་མིག་ཤེས་གཟུགས་
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ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་རང་རྒྱུ་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ལས་སྐྱེས་པར་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་

པས་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་རྣམ་པའི་ངོ་བོར་སྐྱེས་པར་འདོད་པའི་ཁྱད་པར་

ཡོད། དེ་ཡང་ཕྱི་དོན་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཀིས་དཔེར་ན། ཤོག་བུའི་ངོས་ལ་ཐེལ་

ཙེའི་རི་མོ་འབེབས་པའི་ཚེ་རི་མོ་དེ་ཉིད་ཐེལ་ཙེའི་ངོས་ནས་ཕར་ཤོག་བུའི་ངོས་

ལ་གཏད་པ་ལྟར། སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོན་པོ་ལ་ལྟ་བའི་ཚེ་དེ་ལ་ཤར་བའི་

སྔོན་པོའ་ིའདྲ་རྣམ་དེ་ཉིད་སྔོན་པོས་ཚུར་གཏད་པར་འདོད་ལ། གལ་ཏེ་འདྲ་རྣམ་དེ་

ཉིད་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་གིས་གཏད་པའི་རྣམ་པ་མིན་ན་སྔོན་པོ་མེད་པའི་སར་ཡང་

སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་སྐྱེ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་འདོད། ཕྱི་དོན་མི་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་

མིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་སྔོན་པོའི་འདྲ་རྣམ་དེ་ཉིད་སྔོན་པོས་ཚུར་གཏད་པ་མ་ཡིན་

ཡང་། རི་ལམ་དུ་སྔོན་པོ་སང་བ་བཞིན་ནང་སེམས་རྒྱུད་ཀི་བག་ཆགས་སྨིན་པའི་

དབང་གིས་ཤར་བར་འདོད་དོ།།

 བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་སོགས་ནི་རྟེན་བཅས་ཀི་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པས་རེན་པར་མཐོང་བ་ཡིན་གི། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་བར་ན་

མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་ཀི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་ཞིག་མི་དགོས་པས། དབང་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་

མཐོང་བ་མ་ཡིན་ལ། བུམ་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བའི་ཚེ་གོ་ས་དེར་གནས་པའི་བུམ་པ་

རང་མཚན་པ་རྟེན་བཅས་ཀི་དབང་པོས་རེན་པར་མཐོང་བ་དང་། རྟེན་བཅས་ཀི་

མིག་དབང་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ན། མིག་ཤེས་ཀིས་ནི་གཟུགས་འཛིན་པའམ་

རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་མཐོང་བ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད། མདོ་སེ་

པས་མཐོང་བ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། གང་གིས་གཟུགས་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་མཐོང་བ་དང་

ཤེས་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འདོད། བྱེ་སྨྲས། གལ་ཏེ་མདོ་སེ་པ་སོགས་
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ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་མིག་ཤེས་ཁོ་ནས་གཟུགས་མཐོང་བ་ཡིན་ན། རྣམ་ཤེས་ནི་

ཐོགས་མེད་ཡིན་པས། རིག་པ་ལ་སོགས་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་གཟུགས་ཀང་

མཐོང་དགོས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་བརོད་དོ།།

 རྣམ་བཅས་འདོད་མཁན་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པས་རྣམ་པ་དང་བཅས་ཏེ་

ཡུལ་རིག་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། ཤེལ་དག་པ་ཚོན་གིས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་ཏེ་བལྟས་པའི་

ཚེ། ཚོན་དང་ཤེལ་གཉིས་ཀ་མཐོང་བར་འདྲ་ཡང་། ཤེལ་ནི་རང་ངོས་ནས་དང་།  

ཚོན་ནི་གཟུགས་བརན་གི་ཚུལ་གིས་རིག་པ་ལྟར། དབང་མངོན་ལ་ཡུལ་གི་འདྲ་

རྣམ་བར་མ་ཆད་པར་འཆར་ལ། གཟུགས་སྒ་སོགས་གཟུགས་བརན་གི་ཚུལ་དུ་

སང་བར་མདོ་སེ་པ་སོགས་དབང་ཤེས་རྣམ་བཅས་སུ་ཁས་ལེན་མཁན་ཐུན་མོང་

གིས་འདོད་ལ། དེ་དག་གིས་མིག་ཤེས་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ཞེས་པ་ནི་མིག་

ཤེས་ཡུལ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་སྐྱེས་པ་ལ་བྱེད་ཅིང་། མིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་ཡུལ་

གི་རྣམ་པ་དེ་མིག་ཤེས་ལས་ལོགས་སུ་མེད་པར་འདོད་དོ།།

༣ སེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གི་རྣམ་གཞག
 བོ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་བོ་ལ་ནང་གསེས་སེལ་

བས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་སེ་དངོས་པོའ་ིདབང་གིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པའི་རིགས་གཉིས་ཡོད་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཤེས་དགོས་པ་གལ་ཆེ་

བས་འདིར་དེ་དག་གི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་འཆད་པ་ལ། ཡུལ་ལ་སེལ་བས་འཇུག་པའི་

རྟོག་པའི་བོ་རྣམས་ནི། ༡ རྒྱུའི་ཁྱད་པར་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་མདུན་ན་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་

དམིགས་རྐེན་གིས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པར། ནང་གི་བོའ་ིགོམས་པའམ་བག་ཆགས་

ཀི་དབང་གིས་བྱུང་བ་དང་། ༢ ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་དོན་རང་མཚན་བྱེ་བྲག་པ་སང་
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ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་དོན་སྤིའམ་རྟོག་པས་བཅོས་པའི་ཆོས་ཤིག་སང་

ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དང་། ༣ བྱེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་འདྲེས་པར་

སང་བའི་སོ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུའི་བོ་རྣམས་ལ་སེལ་བས་

འཇུག་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཡང་སེལ་བས་འཇུག་ཚུལ་ལ། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་

ལྟ་བུར་བུམ་པ་སང་བའི་ཚེ་བུམ་པ་དང་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་བྱས་མི་

རྟག་སོགས་ཆ་ཐམས་ཅད་སང་བ་མིན་ཞིང་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཆ་གཅིག་ཙམ་སང་

བ་ཡིན་པས་བུམ་པ་ལ་སེལ་བས་འཇུག་པའམ་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཇུག་པ་ཞེས་

བྱའོ།།

 རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དཔེར་

ན། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུས་བུམ་པ་མཐོང་བའི་ཚེ་བུམ་པ་དང་ཡུལ་དུས་

རང་བཞིན་གཅིག་པའི་བྱས་མི་རྟག་སོགས་ཆ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ལ་མཐོང་

བར་འཇོག་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ཡང་། བུམ་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་དང་། དེ་བུམ་

པའོ་སམ་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར། བོ་དེའི་དམིགས་རྐེན་ཡུལ་བུམ་

པ་དེ་དང་ཕྲད་ཅིང་། དམིགས་རྐེན་དེས་བོ་ལ་ཚུར་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སོ་ནས་དེའི་

སང་བ་དེ་དབང་ཤེས་དེར་འཕོས་པ་ལྟ་བུའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྒྲུབ་པས་

འཇུག་པའི་བོ་རྣམས་ཀིས་ནི། ཡུལ་རང་མཚན་བྱེ་བྲག་པ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་གནས་པ་

ལྟར་སང་བའི་སོ་ནས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ཡིན།

 གཞན་ཡང་བོ་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་། ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་རིགས་

སམ་སྤི་དང་། ཡོན་ཏན་ནམ་ཁྱད་ཆོས། ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ། ཡུལ་དང་

དུས་སོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཇུག་པ་རྣམས་སེལ་བས་འཇུག་པར་

འཇོག་དགོས། དེས་ན་དབང་པོའ་ིཤེས་པ་རྣམས་བླུན་པ་དང་། དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རྟོག་
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པའི་ཤེས་པ་རྣམས་གྲུང་བའི་ཁྱད་པར་གསུངས། གཞན་ཡང་སེལ་བས་འཇུག་

པ་དང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཇུག་པ་གོ་དོན་འདྲ་སེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་

བུ་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པས་དུས་གཅིག་ཏུ་བུམ་པའི་མཆུ་དང་།  

ཞབས། ལྟོ་བ་སོགས་མཐོང་བ་དང་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིད་ལ་འཆར་ཡང་དེ་ནི་

བོའ་ིའཇུག་པ་མྱུར་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ལས། རང་གི་རྣམ་རྟོག་ཡུལ་ལ་འཇུག་

ཚུལ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་པ་ན་བུམ་པའི་མཆུའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ་ཞབས་དང་ལྟོ་

བའོ་སམ་དུ་མི་འཛིན་ལ། བུམ་པའི་ཞབས་སོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ་ཞབས་གཅིག་

པུ་ལས་གཞན་མི་འཛིན་ཅིང་། ཆ་ཤས་ཚོགས་པའི་བུམ་པ་སྤི་ཙམ་པ་ལ་འདིའོ་

སམ་དུ་ཡིད་གཏོད་པའི་ཚེ་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ནས་འདི་དང་འདིའོ་སམ་དུ་མི་འཛིན་པ་

ནི་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། དེས་ན་རྟོག་པ་རྣམས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ན་ཡུལ་དངོས་པོའ་ི

རྣམ་པ་གཏད་སོབས་ཀིས་འཇུག་པ་མིན་པར་ཡུལ་ཅན་རང་གི་ངོས་ནས་ཕར་

བཙལ་ནས་འཇུག་ཅིང་། གང་བཙལ་བའམ་གང་ལ་སེམས་གཏད་པའི་ཆོས་དེ་ལ་

འཇུག་གི་དེ་ལས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་གོ།

 རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རྣམས་ནི། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་

སུ་མ་ཕྱེ་བར་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། སྤིའི་ཆ་ནས་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རྣམས་ཡུལ་ལ་

འཇུག་པའི་ཚེ་མེ་ལོང་ལ་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཚུར་

གཏད་སོབས་ཀིས་འཇུག་པ་ལས། ཡུལ་ཅན་རང་གི་ངོས་ནས་ཕར་ཞེན་པའམ་

བརྟགས་ནས་འཇུག་པ་མིན་ནོ། །རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་མ་ཕྱེ་བར་འཇུག་ཅེས་

པ་ཡང་། ཡུལ་གང་ལ་འཇུག་ཀང་ཡུལ་དེའི་མཐོང་རུང་གི་ཆ་ཤས་སམ་ཡོན་ཏན་

མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་མ་ཕྱེ་བར་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའོ།།

 དེས་ན་རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་ནས་འཇུག་པ། སེལ་འཇུག་གི་མཚན་
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ཉིད། རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་མ་ཕྱེ་བར་འཇུག་པ། སྒྲུབ་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད། སྤིར་

སེལ་འཇུག་ལ་སྒ་བོ་གཉིས། སེལ་འཇུག་གི་སྒ་ནི་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་ཐམས་ཅད་དང་། 

སེལ་འཇུག་གི་བོ་ནི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །སེལ་འཇུག་ལ་གང་ཟག་འཇོག་མི་

འཇོག་གི་འདོད་ཚུལ་གཉིས་ཡོད། སེལ་འཇུག་གི་བོ་དང་རྟོག་པ་དོན་གཅིག  སྒྲུབ་

འཇུག་གི་བོ་དང་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དོན་གཅིག་ཡིན་ནོ།།

 

༤ ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ནས་

བོ་རིག་བདུན་གི་རྣམ་གཞག
 སྤིར་བོ་རིག་བདུན་དུ་དབྱེ་བ་ནི་གཙོ་བོར་བོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་

ནས་འཇོག་ཅིང་། དེ་ཡང་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་གཅིག་གི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ། བོ་རྣམས་

རིམ་གིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་ཡུལ་གི་

གནས་ཚུལ་ལ་རོངས་པའི་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་སྒོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་

ཀི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་རྣམས་ནི་ལོག་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་

པའི་ལོག་རྟོག་ཤུགས་ཆེ་བ་དག་ཐལ་འགྱུར་གིས་བཅོམ་ནས་ཐེ་ཚོམ་གི་བོ་སྐྱེད་

ཅིང་། དེ་ནས་རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་བསམས་པས་ཐེ་

ཚོམ་གི་བོ་དེ་ཡང་བཟློག་ནས་ཡིད་དཔྱོད་སྐྱེ་ལ། དེ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་ཚིམ་པར་སོ་

སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཡང་ཡང་བསམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ངེས་

པ་བརྟན་པོ་རེད་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྐྱེའོ། །དེ་ལྟར་དོན་དེ་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ཙམ་

གིས་ཀང་མི་འགྲིག་པར་གོམས་པ་རྒྱུན་བསིངས་ཏེ་རང་གི་བོའ་ིགོམས་གཤིས་

ལྟ་བུར་འགྱུར་དགོས་པས། དེ་ལྟར་གོམས་པའི་བོའ་ིརྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་བཅད་ཤེས་
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འབྱུང་། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་འགྲུབ་པའང་མཐར་མངོན་སུམ་ལ་ཐུག་པ་

དང་། ཡང་ཚད་མས་ངེས་པ་རེད་ནས་གོམས་པའི་བོ་དེ་ཡང་ཡང་གོམས་པས་མཐར་

དོན་སྤི་དང་མ་འདྲེས་པར་ཡུལ་གསལ་བར་སང་བའི་མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་

དགོས་ལ། མངོན་སུམ་དེ་ཡང་རང་ཡུལ་གསལ་བར་སང་ཡང་མ་ངེས་པའི་སང་ལ་མ་

ངེས་པ་ཙམ་གིས་མི་འགྲིག་པ་བཅས་འདིར་རགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་གོ་རིམ་

དེ་དང་བསྟུན་ནས་བོ་རིག་བདུན་གི་རྣམ་གཞག་འཆད་དོ།།

 ༡ ལོག་ཤེས་བཤད་པ་ནི། དེ་ལ་བོ་ཡང་དག་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་པའམ་

མི་ཤེས་པའི་བོ་དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་བོ་དེ་ལ་རྒྱབ་རྟེན་གི་ཚད་མ་ཡོད་མེད་

དང་། བོ་དེས་ཡུལ་དེ་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་དོན་ལ་གནས་མི་གནས་ཀི་སོ་ནས་

འབྱེད། དཔེར་ན། ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ནས་འོད་ཆེན་པོ་ཞིག་མཐོང་སེ། འོད་དེ་དོན་

ལ་འཁྱག་པའི་འོད་ཡིན་ཡང་ཤེལ་སོའ་ིའོད་ཡིན་འདུག་སམ་པའི་བོ་དེ་ལོག་ཤེས་

ཡིན་ལ། ཉེ་སར་སོང་ནས་བལྟས་པས་སྔར་གི་བོ་དེ་དེ་མ་ཐག་འགགས་ནས་

འཁྱག་པའི་འོད་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་བོ་སྐྱེས་པ་ན། བོ་དེ་བོ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནོ། ། 

དེ་འདྲ་བའི་བོ་སྔ་མའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ལ། བོ་ཕྱི་མས་གནོད་པ་ཞུགས་པས་

ན། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དོ། །རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་རིག་པ། ལོག་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། ལོག་ཤེས་ནི་ཡོད་པ་

ལ་མེད་པར་འཛིན་པ་དང་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པ། མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་

འཛིན་པ་དང་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་བོ་རྣམས་སོ། །དབྱེ་ན། རྟོག་པ་

ལོག་ཤེས་དང་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་གཉིས། ༡ སྒ་རྟག་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུའི་རྟོག་པ་

ལོག་ཤེས་དང་། ༢ ལྗོན་ཤིང་འགྲོ་བར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའི་རྟོག་མེད་ལོག་

ཤེས་དང་གཉིས་ཡོད།།
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 ༢ ཐེ་ཚོམ་བཤད་པ་ནི། ཡུལ་ལ་རང་སོབས་ཀིས་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་

པའི་རིག་པ། ཐེ་ཚོམ་གི་མཚན་ཉིད། མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་ཞེས་པའི་མཐའ་

གཉིས་ནི་དཔེར་ན་སྒ་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པའི་མཐའ་དང་། 

མི་རྟག་པ་མིན་པའི་མཐའ་གཉིས་ལྟ་བུའོ། །དབྱེ་ན་གསུམ་ལས། ༡ སྒ་རྟག་གམ་

མི་རྟག་ཕལ་ཆེར་རྟག་སམ་པའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ་དོན་མི་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ། ༢ སྒ་

རྟག་གམ་མི་རྟག་ཇི་འདྲ་ཞིག་སམ་པའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ་ཆ་མཉམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་

དང་། ༣ སྒ་རྟག་གམ་མི་རྟག་ཕལ་ཆེར་མི་རྟག་སམ་པའི་སེམས་བྱུང་ལྟ་བུ་དོན་

འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་མོ།།

 ༣ ཡིད་དཔྱོད་བཤད་པ་ནི། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་གི་གཙོ་བོའ་ིཆོས་ལ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་ཡང་བཅད་དོན་མ་ཐོབ་པའི་ཞེན་རིག ཡིད་དཔྱོད་ཀི་མཚན་

ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་མ་རེད་ཀང་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་སམ་པའི་ཐོས་བྱུང་གི་བོ་ལྟ་བུ། མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རང་

གི་འཇུག་ཡུལ་གི་གཙོ་བོའ་ིཆོས་ཞེས་པས་ལོག་ཤེས་དང་ཡིད་དཔྱོད་ཀི་གཞི་

མཐུན་ཡོད་པ་གཅོད། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པས་ཐེ་ཚོམ་དང་དེའི་གཞི་མཐུན་

ཡོད་པ་གཅོད། ཞེན་ཡང་ཞེས་པས་མངོན་སུམ་དང་དེའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་

གཅོད། བཅད་དོན་མ་ཐོབ་ཅེས་པས་བཅད་ཤེས་དང་དེའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་དང་

རེས་དཔག་དང་དེའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པ་རྣམས་གཅོད་དོ། །ཡིད་དཔྱོད་ལ་དབྱེ་

ན་ལྔ་ལས། ༡ རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པར་བུམ་པ་བྱས་པ་ཡིན་སམ་པའི་ཡིད་

དཔྱོད་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྱོད། ༢ མ་བྱས་པའི་རྟགས་ལས་བུམ་པ་

བྱས་པ་ཡིན་སམ་པའི་ཡིད་དཔྱོད་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་དང་འགལ་བའི་ཡིད་དཔྱོད། ༣ 

གཞལ་བྱའི་རྟགས་ལས་བུམ་པ་བྱས་པ་ཡིན་སམ་པའི་ཡིད་དཔྱོད་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་
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མ་ངེས་པའི་ཡིད་དཔྱོད། ༤ མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱའི་རྟགས་ལས་སྒ་བྱས་པ་ཡིན་

སམ་པའི་ཡིད་དཔྱོད་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་མ་གྲུབ་པའི་ཡིད་དཔྱོད། ༥ བྱས་པ་དེ་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་ཡང་སྒ་བྱས་པ་དང་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་

རྟག་པ་ཡིན་དགོས་ཚུལ་ལ་ངེས་པ་གཏན་ནས་མ་རེད་པར་བྱས་པའི་རྟགས་ལས་

སྒ་མི་རྟག་པར་འཛིན་པའི་ཡིད་དཔྱོད་ལྟ་བུ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་ཀང་གཏན་ལ་མ་ཕབ་

པའི་ཡིད་དཔྱོད་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཡིད་དཔྱོད་ལ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཡིད་དཔྱོད། རྒྱུ་

མཚན་མ་ངེས་པའི་ཡིད་དཔྱོད། རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སང་ལ་བརྟེན་པའི་ཡིད་དཔྱོད་དང་

གསུམ་དུ་འབྱེད་ཚུལ་ཡང་ཡོད། མདོར་ན་ཕུང་སོགས་མི་རྟག་པ་སོགས་ལ་ཐོས་

པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེས་ཤིང་། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་མ་སྐྱེས་པའི་གང་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀི་ཕུང་སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་མི་རྟག་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་

རབ་དེས་རང་ཡུལ་བདེན་པ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་ཡང་ཚད་མའི་ངེས་པ་མ་ཐོབ་

པས། དེ་ལྟ་བུའི་བོའ་ིརིགས་མང་པོ་ཞིག་ཡིད་དཔྱོད་མ་གཏོགས་བོ་རིག་གཞན་

དྲུག་གང་དུའང་འཇོག་ཏུ་མེད་དོ།།6

 ༤ རེས་དཔག་བཤད་པ་ནི། རང་གི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

རང་གི་གཞལ་བྱ་ལོག་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཞེན་རིག་དེ་རེས་དཔག་གི་མཚན་

ཉིད། རྟགས་མཐོང་ཞིང་འབྲེལ་པ་དྲན་པའི་རེས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་དཔག་པས་ན་རེས་

དཔག་ཅེས་བྱ། རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་

འདྲ་བ་དང་། གང་དུ་ཚད་མར་སོང་བའི་གཞལ་བྱའི་གནས་སམ་རྟོགས་དཀའ་སའི་

སོ་ནས་དབྱེ་ན། དངོས་སོབས་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་

6  ཕྱྭ་པས་ཡིད་དཔྱོད་ཀི་བོ་བཞག་པ་ལ་ས་པཎ་གིས་ཚད་མ་རིགས་གཏེར་དུ་དགག་པ་མཛད་ཅིང་། རྔོག་
ལུགས་ཚད་མ་པ་རྣམས་དང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སས་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པས་ཡིད་དཔྱོད་ཞལ་གིས་
བཞེས་སོ།།
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ཚད་མ། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་གསུམ་ལས། དངོས་སོབས་རེས་

དཔག་ཚད་མ་ནི། རང་གི་རྟེན་དངོས་པོའ་ིསོབས་ཞུགས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་

བརྟེན་ནས་རང་གི་གཞལ་བྱ་ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཞེན་རིག་

དེ་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་ཚད་མའི་ངོ་བོ་ཡིན། དཔེར་ན། ཁྱད་གཞི་སྒ་དེ་ཉིད། 

རྒྱུ་རྐེན་གིས་བྱས་པའི་རྟགས་ལས། འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་གི་མི་རྟག་པར་རྟོགས་

པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ།།

 གྲགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ནི། རང་གི་རྟེན་གྲགས་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་གཞལ་བྱ་སྒ་བྱུང་གྲགས་པ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་

ཞེན་རིག་དེ་གྲགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མའི་ངོ་བོ་ཡིན། དཔེར་ན། བརོད་པར་

འདོད་པའི་རྟོག་པའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས། ཡལ་ག་ལོ་འདབ་

དང་ལྡན་པ་ལ་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་

ལྟ་བུ། ཚད་མ་དེའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒ་བྱུང་གྲགས་

པ་ཙམ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རྟགས་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་གཉིས་ལའང་རིམ་བཞིན་གྲགས་རྟགས་ཡང་

དག་དང་། གྲགས་པའི་རེས་དཔག་ཅེས་བརྒྱུད་པའི་མིང་གིས་དེ་ལྟར་བརོད།

 ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་ནི། རང་གི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་དཔྱད་གསུམ་

གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་གཞལ་བྱ་ཤིན་ཏུ་

ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཞེན་རིག་དེ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མའི་

ངོ་བོ་ཡིན། འདུས་བྱས་མི་རྟག་པ་སོགས་སྤིར་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་གཙོ་བོ་

རྣམས་སོན་པའི་སྐྱེས་བུའི་ཚིག་རྣམས་དོན་དེ་དག་ལ་མི་སླུ་བར་ངེས་པ་ན། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཤེས་བྱ་ཤིན་ལོག་སོན་པའི་སྐྱེས་བུ་དེའི་ཚིག་རྣམས་ཀང་



184 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་བརོད་བྱ་

ཤིན་ལོག་རྟོགས་པའི་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་འབྱུང་བར་གསུངས་སོ།།

 ༥ བཅད་ཤེས་བཤད་པ་ནི། རང་འདྲེན་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་སྔ་མས་རྟོགས་

ཟིན་གི་དོན་ཚད་མ་སྔ་མའི་སོབས་ཀིས་སར་ཡང་རྟོགས་པའི་རིག་པ། བཅད་ཤེས་

ཀི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་གཉིས་ལས། མངོན་སུམ་བཅད་ཤེས་དང་། རྟོག་པ་བཅད་

ཤེས་གཉིས།  དང་པོ་ནི། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་

པ་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་ལ་གཉིས་ལས། སྔོ་འཛིན་མི་ཤེས་ཀིས་དྲངས་པའི་སྔོན་པོ་

ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གིས་དྲངས་པའི་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་དང་།  

བུམ་པ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མས་དྲངས་པའི་བུམ་པ་མི་རྟག་

པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ལྟ་བུ་རེས་དཔག་གིས་དྲངས་པའི་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་

ཡིན་ནོ།།

 ༦ མངོན་སུམ་བཤད་པ་ནི། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་

པ། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བུམ་པ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ལྟ་

བུ། རྟོག་བྲལ་ཞེས་པ་ནི། བོ་རང་ཉིད་སྒ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་

མ་ཡིན་པས་ན་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བར་འཇོག་ལ། མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་ནི་སང་ཡུལ་

ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་བྱའོ། །མངོན་སུམ་ལ་དབྱེ་ན། དབང་མངོན། ཡིད་མངོན། རང་

རིག་མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་བཞི། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་

རིག་པ། དབང་མངོན་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་

ནས་རེག་བྱ་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་གི་བར་ལྔ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

བདག་རྐེན་མིག་དབང་དང་དམིགས་རྐེན་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་རྟོག་



185སབས་བཅུ་པ། བོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བཤད་པ།

པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གི་མཚན་

ཉིད། དབྱེ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མ། བཅད་ཤེས། 

སང་ལ་མ་ངེས་པའི་བོ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སད་

ཅིག་དང་པོ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སད་ཅིག་གཉིས་པ་

ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ངས་གཟུགས་མཐོང་ངམ་མ་མཐོང་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དངོས་

སུ་འདྲེན་པའི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལྟ་བུའོ། །དེས་དབང་མངོན་ལྷག་མ་

བཞི་ལ་ཡང་རིགས་འགྲེ་བྱའོ། །རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་

པའི་ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་ཤིང་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་རིག་

པ། ཡིད་མངོན་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། གཟུགས་འཛིན་པའི་ཡིད་མངོན་ལྟ་

བུ། འཛིན་རྣམ། རང་རིག་གི་མཚན་ཉིད་དང་། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་འཁྲུལ་བའི་

འཛིན་རྣམ། རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་

ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་ལྟ་བུ། རང་རིག་དང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གཉིས་དོན་

གཅིག  རང་རིག་ནི་ཁ་ནང་ཁོ་ནར་ཕྱོགས་པའི་ཤེས་པའོ། །མདོ་སེམས་གཉིས་

དང་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རིག་འདོད་ཅིང་

གཞན་རྣམས་ཀིས་མི་འདོད་དོ།།

 རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ནི། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་དུ་

གྱུར་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཞིང་རྟོག་པ་དང་

བྲལ་ཞིང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་

སུམ་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་མི་རྟག་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བོ་ལྟ་བུ།

 གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་དེ་དག་མདོ་

སེ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། སེམས་ཙམ་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པ་



186 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ་ནི། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་བག་ཆགས་བརྟན་པ་ལས་བྱུང་

བའི་རིག་པ། མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོ་དང་། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་བག་ཆགས་

བརྟན་བྱུང་གི་རིག་པ། དབང་མངོན་གི་ངོ་བོར་འཇོག་པ་སོགས་མངོན་སུམ་

གཞན་ལའང་འདྲའོ། །བག་ཆགས་བརྟན་བྱུང་གི་རིག་པ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུན་བརྟན་

ཅིང་ཟད་པར་བྱེད་མི་ནུས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་བསྐྱེད་ཅིང་། འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་

རྒྱུས་གནོད་པ་མ་བྱས་པའི་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། མངོན་སུམ་ལ་དབྱེ་ན་དབང་

པོའ་ིམངོན་སུམ་སོགས་བཞི་དང་། དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་ལ་དབྱེ་ན་གཟུགས་

འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ནས་རེག་བྱ་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་གི་བར་ལྔ་ཡོད་པ་

མདོ་སེ་པ་དང་འདྲའོ།།

 ༧ སང་ལ་མ་ངེས་པའི་བོ་བཤད་པ་ནི། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

རང་མཚན་གསལ་བར་སང་ཡང་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་རིག་པ། སང་

ལ་མ་ངེས་པའི་བོའ་ིམཚན་ཉིད། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་གསལ་བར་སང་

ཡང་མ་ངེས་པས་ན་སང་ལ་མ་ངེས་པ་ཞེས་བྱ། རྣ་ཤེས་ཀིས་སྒ་སན་པ་ཐོས་པ་ལ་

ལྷག་པར་ཆགས་པའི་སབས་ཀི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ལྟ་བུ།

 བོ་རིག་བདུན་པོ་དེ་དག་མཚན་གཞི་ཞིག་དང་སྦྱར་ན། དཔེར་ན། ཕྱུགས་

རྫི་ཞིག་བ་ལང་འཚོལ་དུ་འགྲོ་བ་ན་བ་ལང་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་ཀང་། སྐྱེས་བུ་

གཞན་ཞིག་གིས་ཤར་ལ་འདུག་ཅེས་ལོག་པར་བསན་པ་ན། བ་ལང་དེ་ཉིད་ཤར་

ཕྱོགས་སུ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་འཐད་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སྐྱེ། དེ་

འདྲའི་བོ་ནི་ལོག་ཤེས་ཡིན། ཤར་ལ་བ་ལང་ཇི་ཙམ་བཙལ་ཀང་མཐར་མ་རེད་པ་

ན། ཕར་ཆེར་འདི་ཕྱོགས་སུ་བ་ལང་མི་འདུག་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ། དེ་ནས་སྐྱེས་



187སབས་བཅུ་པ། བོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་བཤད་པ།

བུ་གཞན་ཞིག་གིས་བ་ལང་དེ་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་འདུག་ཅེས་པའི་བདེན་ཚིག་སྨྲས་པ་

ན། བ་ལང་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡིད་དཔྱོད་སྐྱེ། དེ་

ནས་རིམ་གིས་སོང་བས་བ་ལང་གི་རིག་རེས་གསར་པ་དང་ངུར་སྒ་སོགས་མཐོང་

ཐོས་བྱུང་བ་ན། དེར་བ་ལང་ཡོད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་བརྟན་པོ་རེད་པ་ན་རེས་

དཔག་ཚད་མ་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་སད་ཅིག་གཉིས་པ་བཅད་ཤེས་དང་། དེ་རེས་ཐག་རིང་

ཙམ་ནས་མིག་ཤེས་ཀིས་མཐོང་ཡང་མ་ངེས་པ་དང་། སར་ཡང་ཉེ་བར་སོང་བ་ན་

བ་ལང་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་རྣམས་རིམ་བཞིན་སྐྱེའོ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་བ་

ལང་གཅིག་ལ་ཕྱུགས་རྫི་ཞིག་གི་བོ་རིམ་གིས་འཇུག་ཚུལ་གི་སེང་ནས་ཀང་ཤེས་

སོ།།   །།





189སབས་བཅུ་གཅིག་པ། བོས་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཐབས་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག 

སབས་བཅུ་གཅིག་པ། བོས་ཡུལ་འཇལ་བའི་

ཐབས་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག

༡ རིགས་པའི་སོ་འབྱེད་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་གི་ཚུལ་

མདོ་ཙམ་བཤད་པ།
 ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡུལ་ཅན་རྣམས་རང་གི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་

ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཇལ་བའི་ཐབས་ཀི་རིམ་པ་གང་དག་

ཡོད་ཅེ་ན། བོས་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཐབས་ལ། རིགས་པའི་སོ་འབྱེད་བསྡུས་གྲྭའི་

རིགས་ལམ་དང་། རིགས་པ་བཞི་དང་། མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལོག་རྟོག་སེལ་

བའི་ཐབས་ཐལ་འགྱུར་དང་། མཐའ་གཉིས་འཛིན་གི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བྱེད་སྒྲུབ་ངག་

དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་དེ་དག་བསལ་ནས་ཡུལ་དེ་དངོས་སུ་ངེས་པར་བྱེད་

པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་

ཡིན། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཞེས་པ་རྒྱུ་མཚན་རིག་པ་ལ་བྱ།

 དེ་ལ་ཐོག་མར་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་ངོ་སྤོད་ཙམ་བྱེད་པ་ལ། ཚད་

མ་རིག་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་རིགས་ལམ་གི་གནད་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་

ཏུ་བསྡུས་ཏེ། ལས་དང་པོ་པས་རིགས་ལམ་ལ་བོ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་གོ་རིམ་བཞིན་

བསྒིགས་པ། རིགས་པའི་སོ་འབྱེད་བསྡུས་གྲྭ་ཞེས་བོད་ཀི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་

རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་བ་འདི་ནི། ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཅུ་གཉིས་པའི་
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ནང་བོད་ཀི་མཁས་པ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀི་སེང་གེས་ཐོག་མར་

སོལ་བཏོད་ཅིང་། ཁོང་གི་ཚད་མ་བསྡུས་པ་སོགས་སུ། ཁ་དོག་དཀར་དམར་

དང་། མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བྱ་སོགས་བསྡུས་ཚན་བཅོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱེ་སེ། དེ་དག་

དགག་བཞག་སོང་གསུམ་གི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། དུས་ཕྱིས་བསྡུས་

ཚན་གི་གྲངས་བརི་ཚུལ་ལ་ཉེར་གཅིག་དང་། ཉེར་ལྔ། ཉེར་བདུན་སོགས་གྲངས་

མི་འདྲ་བ་འདྲེན་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དོ།།

 བསྡུས་ཚན་རྣམས་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་

པ། དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་སེ་དགག་གཞག་སོང་གསུམ་གི་སོ་ནས་བཤད་ཡོད་ཅིང་། 

ཐབས་དེ་ལྟ་བུའི་སོ་ནས་དཔྱད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་སབས་བབ་ཀི་གནད་དོན་

དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཤེས་ནུས་པས། བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་གི་ཚུལ་འདི་ནི་དཔྱད་པ་

ལ་འཇུག་པར་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཆེ་བའི་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་གོ །དེ་ཡང་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་

ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། ངག་དོན་ལ་ཆ་ཤས་གཙོ་བོ་གསུམ་སེ། ༡ རྟགས་དང་། ༢ 

གསལ་བ་དང་། ༣ རོད་གཞི་བཅས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་སེ་ཐལ་འགྱུར་གི་ཚུལ་དུ་བཀོད་

པའི་སོ་ནས་དགག་སྒྲུབ་བྱས་པས། སྔ་རོལ་ཕྱི་རོལ་གཉིས་བར་གི་བགྲོ་གླེང་དེ་

དོན་གི་གནད་ལ་ཁེལ་བ་ཞིག་འོང་། རྟགས་གསལ་རོད་གཞི་གསུམ་ཞེས་པ་ནི། 

དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྒ་དེ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རོད་གཞི་དང་། མ་བྱས་

པ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་གསལ་བ། རྟག་པ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་ཡིན་ནོ། །རོད་གཞི་

སྒ་གསལ་བ་མ་བྱས་པ་དང་ཚོགས་པ་སེ་སྒ་མ་བྱས་པ་ཡིན་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་

དམ་བཅའ་དང་། རྟག་པ་ཡིན་ན་མ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་

དངོས་ཁྱབ་ཡིན་ལ། གསལ་བ་མ་བྱས་པ་དེའི་ལོག་ཕྱོགས་བྱས་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་
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དེའི་ཆོས་ལོག་དང་། རྟགས་རྟག་པའི་ལོག་ཕྱོགས་མི་རྟག་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་

རྟགས་ལོག་ཅེས་བྱ།

 རྟགས་གསལ་ལ་ལན་འདེབས་པ་ན། སྤིར་གསལ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་ལན་

ལ། འདོད། ཅེས་པ་དང་། ཅིའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་གཉིས་དང་། རྟགས་དང་འབྲེལ་བའི་

ལན་ལ། རྟགས་མ་གྲུབ། ཅེས་པ་དང་། མ་ཁྱབ། ཅེས་པ་གཉིས་བཅས་བཞི་དང་། 

གཞན་ཡང་འགལ་ཁྱབ། ཅེས་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ། ཞེས་པ་སོགས་མང་དུ་ཡོད། དེ་

དག་ལས། འདོད་ཅེས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་དེ་གསལ་བ་དེ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་པ་སེ་

དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལ། སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་

ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ། ཡང་ཆོས་ཅན་མེད་པར་གསལ་བ་རྐང་པ་ཙམ་བཀོད་པ་ལ། 

གསལ་བ་དེ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་པ་སེ། དཔེར་ན། ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་

པ་ལ། ཡོད་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེས་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ། ཅིའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནི། 

བཀོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་དམ་བཅའ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཅིང་། རང་གིས་ཀང་ཁས་

མ་བངས་ན། རེ་ཞིག་རྒྱུ་མཚན་འདྲི་བའི་ཚུལ་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེས་སྨྲ་སེ། དཔེར་ན། 

སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་བཀོད་པ་ལ། སྒ་རྟག་པ་ཡིན་པ་ཅིའི་ཕྱིར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ། རྟགས་མ་གྲུབ། ཅེས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་དེ་རྟགས་དེ་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་

ཅེས་པ་སེ། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལ། སྒ་རྟག་པ་ཡིན་པར་རྟགས་མ་གྲུབ། ཅེས་ལན་འདེབས་

པ་ལྟ་བུ། ཡང་ཆོས་ཅན་མེད་པར་རྟགས་རྐང་པ་ཙམ་བཀོད་པ་ལ། རྟགས་དེ་ཡིན་

པར་མ་གྲུབ་ཅེས་པ་སེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལ། བུམ་

པ་ཡིན་པར་རྟགས་མ་གྲུབ་ཅེས་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ། མ་ཁྱབ། ཅེས་པ་ནི། རྟགས་



192 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

དེ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་ཡིན་དགོས་པས་ཁྱབ་པ་མེད་ཅེས་པ་སེ། དཔེར་ན། སྒ་

ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལ། ཤེས་

བྱ་ཡིན་ན་རྟག་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཅེས་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ། འགལ་ཁྱབ། ཅེས་

པ་ནི། རྟགས་དེ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཁས་ལེན་པ་སེ། དཔེར་ན། 

སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལ། 

མཉན་བྱ་ཡིན་ན་རྟག་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅེས་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ། ཐེ་ཚོམ་ཟ། 

ཞེས་པ་ནི། རོད་གཞི་དེའི་སེང་དུ་གསལ་བ་དེ་ཡོད་མེད་སོགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེས་

པ་སེ། དཔེར་ན། མདུན་གི་བྱིས་པ་ཆོས་ཅན། ལོ་བརྒྱད་ཅུའི་བར་དུ་སོད་པར་ཐལ། 

ཞེས་བཀོད་པ་ལ། གསལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞེས་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུའོ།།

 སྤིར་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གཞུང་དུ་ལན་འདེབས་ཚུལ་ལ། ༡ མགོ་

གཅིག་ཏུ་ལན་འདེབས་པ། ༢ རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་ལན་འདེབས་པ། ༣ དྲིས་ནས་ལན་

འདེབས་པ། ༤ གཞག་པར་བྱ་བའི་ལན་འདེབས་པ་བཅས་བཞི་གསུངས། དེ་

དག་དཔེར་བརོད་ན། གཟུགས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། 

ཡིན་ཞེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ་དང་པོ་དང་། མི་རྟག་པ་ཐམས་

ཅད་གཟུགས་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། ཐོགས་རེག་ཅན་རྣམས་གཟུགས་ཡིན་

གི་མོང་ཚོར་ཅན་རྣམས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ་

གཉིས་པ་དང་། ཤིང་འདི་རིང་པོ་ཡིན་ནམ་ཐུང་ངུ་ཡིན་ཞེས་འདྲི་བ་ན། གང་ལ་

ལྟོས་ཏེ་འདྲི་ཞེས་དྲིས་ནས་ལན་འདེབས་པ་སེ། གལ་ཏེ་དེ་ལས་ཐུང་བ་རྣམས་ལ་

ལྟོས་ཏེའོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནི་རིང་བ་ཡིན་ཞེས་དང་། འོན་ཏེ་དེ་ལས་རིང་བ་རྣམས་ལ་

ལྟོས་ཏེའོ་ཞེས་ཟེར་ན་ནི་ཐུང་ངུ་ཡིན་ཞེས་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུ་གསུམ་པ་དང་། 

ཡང་སབས་རེར་དྲི་བ་འགའ་ཞིག་ལ་དགག་བྱ་དང་དགོས་པའི་དབང་གིས་གནས་



193སབས་བཅུ་གཅིག་པ། བོས་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཐབས་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག 

སབས་ལན་མི་འདེབས་པ་ལྟ་བུའི་གཞག་པར་བྱ་བའི་ལན་འདེབས་ཚུལ་རྣམས་

བཞི་པའོ།།

 བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་གི་སོ་ནས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་མཐའ་གཅོད་

པའི་ཐབས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་མུ་གསུམ་མུ་བཞིར་གྲགས་པའི་ཚུལ་དེ་

ཡིན་ལ། དེ་ལ་མུ་གསུམ་དང་། མུ་བཞི། འགལ་བ། དོན་གཅིག་བཅས་བཞི་ཡོད། 

མུ་གསུམ་མུ་བཞིའི་ཚུལ་དེ་ནི་ཆོས་གཉིས་ཀི་བར་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡོད་པ་མཐའ་

གཅོད་པའི་ཐབས་སབས་བདེ་བ་ཞིག་སེ། དཔེར་ན། མི་དང་བོད་མིའི་ཁྱད་པར་

འབྱེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་མུ་གསུམ་ཡོད་དེ། ༡ བོད་ཕྲུག་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་དང་། 

༢ མི་ཡིན་ལ་བོད་མི་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི་རྒྱ་གར་བ་ལྟ་བུ། ༣ བུམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་

གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་མུ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་བཟོ་བ་དང་། བོད་མི་གཉིས་ལྟ་བུ་

ལ་མུ་བཞི་ཡོད་དེ། ༡ བོད་པའི་ཤིང་བཟོ་བ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ། ༢ རྒྱ་གར་

གི་ཤིང་བཟོ་བ་དེ་སྔ་མ་ཡིན་ལ་ཕྱི་མ་མ་ཡིན་པའི་མུ། ༣ བོད་ཕྲུག་བྱིས་པ་དེ་ཕྱི་

མ་ཡིན་ལ་སྔ་མ་མ་ཡིན་པའི་མུ། ༤ ཀ་བ་ལྟ་བུ་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

མུ་ཡིན་ནོ། །འགལ་བ་ནི། དཀར་པོ་དང་དམར་པོ་གཉིས་ལྟ་བུའི་ཐ་དད་ཅིང་གཞི་

མཐུན་མི་སིད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་

དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཀང་འཇོག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་གཅིག་ཅེས་པ་ནི། ཆོས་

གཉིས་ཕན་ཚུན་གཞི་མཐུན་སིད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཁྱབ་པ་སོ་བརྒྱད་ངེས་པའི་

རིགས་ཏེ། དཔེར་ན། བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ལྟ་བུའོ།།

 ཁྱབ་པ་སོ་བརྒྱད་ནི། ཡིན་མཉམ་ཁྱབ་གཉིས། མིན་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས། 

ཡོད་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས། མེད་ཁྱབ་མཉམ་གཉིས་བཅས་བརྒྱད་དོ། །དེ་ཡང་དཔེར་

ན། བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་བྱས་པ་



194 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། བྱས་པ་མ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། མི་

རྟག་པ་མ་ཡིན་ན་བྱས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། བྱས་པ་ཡོད་ན་མི་རྟག་པ་

ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་དང་། མི་རྟག་པ་ཡོད་ན་བྱས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་དང་། བྱས་པ་

མེད་ན་མི་རྟག་པ་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དང་། མི་རྟག་པ་མེད་ན་བྱས་པ་མེད་པས་ཁྱབ་

པ་ངེས་པས། དེ་གཉིས་ལ་ཁྱབ་པ་སོ་བརྒྱད་ངེས་ཤིང་དོན་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་ལྟ་

བུའོ།།

 མདོར་ན་བོད་ཀི་སོབ་དཔོན་ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀི་སེངེས་སོལ་གསར་དུ་བཏོད་

པའི་བསྡུས་གྲྭའི་རིགས་ལམ་འདི་ནི། ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་རིགས་

པའི་སོ་མོ་ཡངས་པོར་འབྱེད་པའི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། སོལ་རྒྱུན་གི་རིག་

གནས་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དེང་རབས་ཀི་རིག་པའི་གནས་གཞན་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་

བའི་རིགས་ཚུལ་རད་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པས། འདིར་ངོ་སྤོད་ཙམ་བཀོད་པ་ཡིན་

ལ། ཞིབ་ཏུ་སྦྱོང་འདོད་པ་རྣམས་བསྡུས་གྲྭའི་གཞུང་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།7

7   ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤོད་ཕྱག་དེབ་གསུམ་པའི་ནང་། “རྟགས་གསལ་གཏོང་བའི་རིགས་
ལམ་ནི། བོ་གྲོས་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་ཞིང་། རིག་པ་མྱུར་པོ་ཡོང་བའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་
ཡིན། ཤེས་བྱའི་སེ་ཚན་གང་དང་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་དེ་དག་མཐའ་ཆོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་དང་། རང་གི་བསམ་
བོ་གྲུང་ཤ་དོད་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད། དེས་ན་རིགས་ལམ་གི་ཐོག་ནས་འདི་ཡིན་ན་དེ་
ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། དེ་ཡིན་ན་འདི་ཡིན་དགོས་ཞེས་པའི་མུ་གསུམ་མུ་བཞི་དང་འགལ་བ་དོན་གཅིག་
གི་སོར་རྣམས་སོབ་ཚན་ཚང་མའི་ནང་འགྲོ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡོང་ཞིང་། དེ་ལྟར་བྱུང་ན་སོབ་ཚན་དེ་ཞིབ་
ཚགས་ཤེས་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད།” ཅེས་བཀའ་སྩལ།
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༢ ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་སོགས་རིགས་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག
 དེ་ལ་ཡུལ་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་དཔྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ན་དད་པ་དང་

ཡིད་ཆེས་ཀིས་འཇུག་པ་རལ་འདོན་མི་བྱེད་པར། ཡང་དག་པའི་རིགས་པས་

བརྟག་པ་བྱས་ཏེ་ངེས་པ་རེད་པའི་སོ་ནས་འཇུག་དགོས་ལ། ཡུལ་ལ་དཔྱོད་པའི་

ཐབས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་ནང་པའི་གཞུང་དུ་རིགས་པ་བཞིར་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་

ལ། དེའི་ཚུལ་ནི། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་གང་ཡོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་ཆོས་

རང་རང་གི་རང་བཞིན་ནམ་ཆོས་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་

དེ་གཞིར་བྱས་ནས། རང་རང་གི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཤིས་དང་མཐུན་པའི་བྱ་བ་གང་

དང་གང་བྱེད་པ་དང་། དེའི་སེང་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཇི་ལྟར་ལྟོས་པ་སེ། རྒྱུ་དང་

འབྲས་བུར་འབྲེལ་བ་དང་། ཆ་དང་ཆ་ཅན། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དུ་འབྲེལ་བ་ལྟ་

བུའི་ལྟོས་པའི་གཤིས་ལུགས་རྣམས་གྲུབ་ལ། རིགས་པ་དེ་གསུམ་གཞིར་བྱས་ཏེ་

དཔྱད་པ་བྱེད་སབས། འདི་ཡིན་པས་ན་འདི་ཡིན་དགོས། འདི་ཡོད་པས་ན་འདི་

ཡོད་དགོས། འདི་མ་ཡིན་པས་ན་འདི་མ་ཡིན་དགོས། འདི་མེད་པས་ན་འདི་ཡང་

མེད་དགོས། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་གཏན་ཚིགས་སམ་འཐད་སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་བཀོད་དེ་

བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། རིགས་པ་བཞི་འཇོག་དགོས་

དོན་ཡང་དེ་ལྟར་རོ།།

 ༡ དེ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པ་ཞེས་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཉིད་

ཀིས་གནས་པའི་རང་བཞིན་དེ་ལ་བྱ་སེ། དཔེར་ན། མེ་ཚ་བ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ། དེ་

ཡང་ཆོས་ཉིད་ཀི་རིགས་པའི་སེང་དུ་བབས་པའི་ཚེ། ཤེས་བྱེད་དམ་གསལ་

བཤད་ཀི་མཐའ་རྫོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཅིའི་ཕྱིར་མེའི་རང་བཞིན་ཚ་
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བ་ཡིན་ཞེས་དྲིས་ན། ཚ་བ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

པ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་དོ། ། ༢ བྱ་བ་བྱེད་པའི་རིགས་པ་ནི། འདུས་བྱས་

རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་རང་བཞིན་ལ་བྱ་སེ། དཔེར་ན། མིག་

གིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་དང་། མེས་སེག་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ།།

 ༣ ལྟོས་པའི་རིགས་པ་ནི། འབྲས་བུའི་ཆོས་རྣམས་རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་

རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་ནི་སྐྱེ་བའི་ལྟོས་པ་དང་། ཆ་དང་ཆ་ཅན་དང་། ཚོགས་པ་དང་

ཚོགས་པའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་གཅིག་ལྟོས་པ་ནི་

གདགས་པའི་ལྟོས་པ་སེ་གཉིས་ཡོད་ལ། དང་པོ་ནི། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རང་ཉིད་སྐྱེ་བ་

རྒྱུ་ས་བོན་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་ཆ་ཤས་

སུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་སམ། དེ་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་དང་། མིང་དང་། ཚིག་

དང་། བརོད་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟེན་པའི་ལྟོས་པ་ལྟ་བུའོ། ། ༤ འཐད་

སྒྲུབ་ཀི་རིགས་པ་ནི། སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་བྱ་སེ། དེ་ཡང་གང་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བའི་ལོག་གྱུར་གི་དོན་རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་སོགས་ལ་དཔྱོད་པ་མངོན་སུམ་ལ་

སོགས་པའི་ཚད་མ་གསུམ་དང་མི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་

རྣམས་སོ། །དཔེར་ན། བྱས་པ་ལས་མི་རྟག་པ་དང༌། དུ་བ་ཡོད་པ་ལས་མེ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟ་བུའོ།།
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༣ མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལོག་རྟོག་སེལ་བའི་ཐབས་

ཐལ་འགྱུར་གི་རྣམ་གཞག

ཀ སྤི་བཤད།

 ཐལ་འགྱུར་ནི་འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མ་པ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་དང་ལྟར་སང་། སུན་འབྱིན་ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་། མངོན་སུམ་ཡང་དག་

དང་ལྟར་སང་། རེས་དཔག་ཡང་དག་དང་ལྟར་སང་བཅས་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་

བརྒྱད་དུ་བཤད་པའི་ནང་ཚན་སུན་འབྱིན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་ཕྱི་མ་

བཞི་རང་གིས་གཞལ་བྱ་ངེས་པའི་ཐབས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཞལ་བྱ་ལོག་གྱུར་

ངེས་བྱེད་ཀི་བོ་སྐྱོན་མེད་རེས་དཔག་དང༌། མངོན་གྱུར་ངེས་བྱེད་ཀི་བོ་སྐྱོན་མེད་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་མངོན་རེས་ཀི་ཚད་མ་གཉིས་དང་། བོ་གཞན་གི་

རེས་སུ་འབྲངས་ན་བསླུ་བར་འགྱུར་བས་གོལ་ས་གཅོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མངོན་

རེས་ལྟར་སང་གཉིས་གསུངས་ཤིང༌། སྔ་མ་བཞི་ངེས་ནས་གཞན་གིས་ངེས་སུ་

འཇུག་པའི་ཐབས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་གཞོམ་

པའི་ཕྱིར་དུ་སུན་འབྱིན་བསན་ལ། མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་བསལ་

བའི་ཕྱིར་དུ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གསུངས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་གོལ་ས་གཅོད་པའི་

ཕྱིར་ལྟར་སང་གཉིས་གསུངས་སོ། །སྤིར་བོ་ལ་ཡུལ་རྟོགས་པའི་བོ་དང་མ་

རྟོགས་པའི་བོ་གཉིས། ཕྱི་མ་ལའང་ཡུལ་མ་རྟོགས་པ་ཙམ་དང་། ལོག་པར་རྟོག་

པ། ཐེ་ཚོམ་དང་གསུམ། ལོག་པར་རྟོག་པ་ལ། མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་ལྟ་བའི་སྒོ་

འདོགས་དང་། ཡོད་པ་ལ་མེད་པར་ལྟ་བའི་སྐུར་འདེབས་གཉིས། སྒོ་འདོགས་ལ་
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རྒྱུ་མཚན་ནམ་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་འཛིན་པའི་བོ་ཀུན་བཏགས་དང་། དེ་ལྟར་

འཛིན་པ་མ་ཡིན་པའི་བོ་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཐལ་འགྱུར་གི་བསལ་

བྱའི་ལོག་རྟོག་ནི། གཙོ་བོ་སྒོ་འདོགས་ཀུན་བཏགས་དང་སྐུར་འདེབས་རྣམས་

ཡིན་ནོ།།

ཁ ཐལ་འགྱུར་གི་གོ་དོན་དང་དབྱེ་བ།

 ཐལ་འགྱུར་ཞེས་པ་ནི། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་

དེས་ཁས་བངས་པ་ཞིག་རྟགས་སུ་བཀོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་འདོད་པ་ལྟར་ན་དེ་ལྟར་

ཡིན་དགོས་པར་འགྱུར། ཞེས་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕངས་ནས་ཕ་རོལ་པོའ་ི

དམ་བཅའ་ལྟར་སང་ལ་འགལ་བ་བརོད་པའི་ངག་ཅིག་ལ་བྱ་སེ། དཔེར་ན། ཕ་

རོལ་པོས་སྒ་རྟག་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་པ་ལ། འོ་ན་སྒ་ཆོས་ཅན། མ་

བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་སེ། ཕ་རོལ་

པོས་སྒ་རྒྱུ་རྐེན་གིས་བྱས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཁས་

བངས་ཤིང་། དེ་ལྟ་ནའང་སྒ་དེ་རྟག་པར་ཡང་ཁས་བངས་པ་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་

དེ་མ་བྱས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བངས་པའི་དོན་རྟག་པ་

རྟགས་སུ་བཀོད་དེ། མི་འདོད་པའི་དོན་སྒ་མ་བྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཧ་ཅང་གི་ཐལ་

བ་འཕངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ཀང་། ཕ་རོལ་

པོའ་ིཁས་བངས་ལ་མི་རིགས་པ་ཐལ་བར་བརོད་པའམ་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་

ཞེས་བརོད་པས་ཐལ་འགྱུར་ཞེས་བྱ།

 ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་གསལ་རོད་གཞི་སོགས་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ནི། སྒ་

ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་ཐལ་
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འགྱུར་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྒ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རོད་གཞི་དང་། མ་བྱས་པ་ཐལ་

འགྱུར་དེའི་གསལ་བའམ་ཐལ་ཆོས། རྟག་པ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་ཡིན་ནོ། །སྒ་

མ་བྱས་པ་ཡིན་པ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་དམ་བཅའ་དང་། རྟག་པ་ཡིན་ན་མ་བྱས་པ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་དངོས་ཁྱབ་ཡིན་ལ། བྱས་པ་ཐལ་འགྱུར་

དེའི་ཆོས་ལོག་དང་། མི་རྟག་པ་ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་ལོག་ཡིན་ནོ།།

 ཐལ་འགྱུར་གི་ལན་འདེབས་ཚུལ་ལ། འདོད། ཅིའི་ཕྱིར། རྟགས་མ་

གྲུབ། ཁྱབ་པ་མ་བྱུང་ཞེས་པའི་ལན་འདེབས་ཚུལ་རྣམས་ཡོད་པར་གོང་དུ་བཤད་

ཟིན། ཐལ་འགྱུར་ལ་དབྱེ་ན། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སང་

གཉིས། རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་ཕ་རོལ་པོའ་ིབོ་ངོར་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མི་

འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕེན་ཞིང་། རང་ཉིད་འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་པའི་རོལ་བས་ལན་

དོན་མཐུན་མི་ཐེབས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་ངོ་བོ་ཡིན།

 ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། ༡ སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་དང་། ༢ སྒྲུབ་བྱེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉིས། བཟློག་དོན་

ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག  སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་རྟག་པར་ཁས་བངས་ཤིང་། རྟག་པ་ཡིན་ན་

མ་བྱས་པས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། སྒ་བྱས་པར་རྟོགས་པའི་ཕྱི་རོལ་ལ་བཀོད་

པའི། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་

ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ། ཐལ་འགྱུར་དེས་ཐལ་ཆོས་ཀི་ལོག་ཕྱོགས་བྱས་པ་དེ་རྟགས་

དང་། རྟགས་ཀི་ལོག་ཕྱོགས་མི་རྟག་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བྱས་པའི། སྒ་ཆོས་

ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྱོར་ཡང་དག་གི་ཚུལ་

གསུམ་བོའ་ིཡུལ་དུ་འཕེན་པས་ན་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ།།
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 སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་ན། རྟགས་ཕ་རོལ་པོས་

ཁས་བངས་པ་དགོས་ཀང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། རྟགས་ཚད་

མས་གྲུབ་ན་དེས་འཕངས་པའི་རྟགས་སྦྱོར་གི་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་

བ་འབབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ཁྱབ་པ་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་ན་དེས་འཕངས་པའི་རྟགས་སྦྱོར་གི་ལྡོག་ཁྱབ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་

རོ། །དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་

ཡིན་ན་དེས་འཕངས་པའི་རྟགས་སྦྱོར་གི་ཕྱོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 བཟློག་དོན་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག  སྒྲུབ་བྱེད་

མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་བྱས་པར་ཚད་

མས་གྲུབ་ཅིང་རྟག་པར་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་ལ། བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ལ་བཀོད་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུ། ཐལ་འགྱུར་དེས་སྒྲུབ་

བྱེད་མི་འཕེན་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་དེའི་ཆོས་ལོག་རྟག་པ་རྟགས་དང་། རྟགས་

ལོག་མ་བྱས་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བྱས་པའི་རྟགས་སྦྱོར་ཡང་དག་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་ནོ།།

 མདོར་ན་སྒྲུབ་བྱེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་བྱེད་ལས་

ནི། རྟགས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བངས་ཤིང་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། དམ་བཅའ་ལ་

ཚད་མས་བསལ་བ་འབབ་པའི་ལན་གིས་ཟློག་པར་མི་ནུས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་

པས་ན། དངོས་སུ་རང་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་པའི་གཞན་རྒྱུད་ཀི་མཐའ་གཅིག་

འཛིན་གི་ལོག་རྟོག་སེལ་ཞིང་། བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་གསུམ་འཕངས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་གཏན་ཚིགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀི་སོ་
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ནས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་

དག་གི་བྱེད་ལས་ནི། སབས་བབ་ཀི་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ལན་གིས་ཟློག་པར་

མི་ནུས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་སོ་ནས། དངོས་སུ་རང་གི་བསལ་

བྱར་གྱུར་པའི་གཞན་རྒྱུད་ཀི་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལོག་རྟོག་སེལ་བ་ཡིན་ནོ།།

 རང་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་པའི་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལོག་རྟོག་མངོན་

གྱུར་པ་མགོ་གནོན་མི་ནུས་པའི་ཐལ་ངག ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སང་གི་མཚན་

ཉིད། དབྱེ་ན། ༡ འདུས་བྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་སྔ་རོལ་ཐལ་འགྱུར་

འགོད་པ་ལ་མི་མཁས་པའི་དབང་གིས་གསལ་བ་ཙམ་བཀོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་

དང་། ༢ འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རྟགས་ཙམ་བཀོད་པའི་ཐལ་

འགྱུར་དང་། ༣ བུམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟ་བུའི་རྟགས་དང་གསལ་བ་སོགས་ཐ་མི་དད་ཀི་ཐལ་

འགྱུར་རྣམས་ཡོད།

 འཁོར་གསུམ་དངོས་འགལ་བོའ་ིཡུལ་དུ་གསལ་བར་སོན་པའི་ཆེད་དུ་

ཐལ་འགྱུར་འཕངས་ལ། དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་འགོད་པ་སབས་སུ་བབ་

པའི་གང་ཟག་གིས། ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པས། རྟགས་

མ་གྲུབ། ཅེས་པའི་ལན་འདེབས་མི་ནུས། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པས། མ་

ཁྱབ། ཅེས་པའི་ལན་འདེབས་མི་ནུས། ཆོས་ཅན་དེ་ལོག་ཕྱོགས་སུ་དམ་བཅས་

པས། འདོད། ཅེས་པའི་ལན་ཡང་འདེབས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ལན་གིས་ཟློག་པར་

མི་ནུས་ཤིང་། དེ་ལྟར་ལན་གསུམ་པོ་གང་ཡང་མི་ཐེབས་པའི་ཚེ། འཁོར་གསུམ་

དངོས་འགལ་དུ་སོང་བ་ཞེས་བརོད། དེའི་ཚེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན། དེ་ལ་

ཕ་རོལ་པོས་འཁོར་གསུམ་དངོས་སུ་འགལ་བར་མཐོང་སེ་དམ་བཅའ་དོར་བའི་
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ཚེ། བཀོད་པའི་ཐལ་འགྱུར་དེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བ་ཞེས་བྱ་ལ། དེའི་

ཚེ་བསལ་བྱའི་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལོག་རྟོག་ཞིག་ཟིན་པས། སྔར་གི་ཐལ་

འགྱུར་དེ་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མིན་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་

ཤེས་དགོས་སོ།།

 ཡང་ཐལ་འགྱུར་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་ཚུལ་ལ་ཁྱབ་པ་སོ་བརྒྱད་བཤད་དེ། ༡ 

དེ་ཡང་རེས་ཁྱབ་རྣལ་མ་ནི། ཐལ་འགྱུར་དེའི་རྟགས་དེ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་དང་། ༢ རེས་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་དེ་ཡིན་

ན་གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། ༣ ཐུར་ཁྱབ་རྣལ་མ་ནི། ཐལ་འགྱུར་

གི་གསལ་བ་དེ་ཡིན་ན་རྟགས་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། ༤ ཐུར་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་གསལ་བ་དེ་ཡིན་ན་རྟགས་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། 

༥ ལྡོག་ཁྱབ་རྣལ་མ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་ན་རྟགས་དེ་མ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་དང་། ༦ ལྡོག་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་གསལ་བ་དེ་

མ་ཡིན་ན་རྟགས་དེ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། ༧ འགལ་ཁྱབ་རྣལ་

མ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་དེ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དང་། 

༨ འགལ་ཁྱབ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་རྟགས་དེ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དེ་མ་

ཡིན་པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་བཅས་ཁྱབ་པ་རྣལ་མ་བཞི་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་སེ་

བརྒྱད་ཡོད།
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༤ མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བའི་ཐབས་

སྒྲུབ་ངག་གི་རྣམ་གཞག
 དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་ཐལ་འགྱུར་གིས་བསལ་

ནས་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་བྱས་པ་ན། སྒྲུབ་ངག་ལ་བརྟེན་

ནས་ཐེ་ཚོམ་སེལ་དགོས་སོ། །སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། རྟགས་ཚིག་རྣམ་དག 

གཞན་དོན་རེས་དཔག་རྣམས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། སྒྲུབ་བྱེད་ཡང་དག་བརོད་

པའི་ངག་ཡིན་པས་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང་། རྟགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་

བརོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པས་རྟགས་ཚིག་རྣམ་དག་དང་། རང་ལས་གཞན་པའི་གང་

ཟག་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་དོན་བྱེད་ཅིང་རང་འབྲས་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་

པས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཅེས་བྱ།

  སྔ་རོལ་རང་གི་ཚད་མས་མཐོང་བའི་རྟགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཕྱི་རོལ་ལ་

སྒ་བོ་དོན་གསུམ་གི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བར་སོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་རྣམ་

དག་དེ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། ཡན་ལག་གཉིས་ནི་ཁྱབ་པ་བརོད་

པའི་ཡན་ལག་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་བརོད་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་སོ། །སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ལ་ཁྱད་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ༡ རྒྱུའི་ཁྱད་པར་རང་གི་བསན་

དོན་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ། ༢ བརོད་བྱའི་ཁྱད་པར་རང་གི་བསན་བྱར་

གྱུར་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཆད་ལྷག་མེད་པར་བརོད་པ། ༣ ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་སྒ་བོ་དོན་

གསུམ་གི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བ། ༤ བྱེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་རང་འབྲས་རེས་དཔག་སྐྱེད་

པར་བྱེད་པ་རྣམས་སོ། །སྒ་བོ་དོན་གསུམ་གི་སྐྱོན་ནི། སྒྲུབ་ངག་གིས་ཚུལ་གསུམ་
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བསན་པ་ན་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་ཀང་རོལ་ཕྱི་རོལ་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་བོ་

སྐྱོན་དང་། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་དོན་སྐྱོན་དང་། ཚུལ་གསུམ་

ལྷག་ཆད་དང་བཅས་ཏེ་བརོད་ན་སྒ་སྐྱོན་ཡིན།

 སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་

དང་། ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས། རྟགས་དེ་སྦྱོར་བ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་སྒ་བོ་དོན་གསུམ་གི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བར་

དངོས་སུ་སོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་ངག་རྣམ་དག་དེ། དང་པོའ་ིམཚན་

ཉིད། དཔེར་ན། གང་བྱས་པ་ཡིན་ན་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་

བཞིན། སྒ་ཡང་བྱས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ།  དཔེ་དང་རྟགས་གཉིས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་

སུ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པར་དཔེ་བཀོད་པའི་སོ་ནས་སྦྱོར་བས་ན། ཆོས་

མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཅེས་ཟེར།

 རྟགས་དེ་སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་སྒ་བོ་

དོན་གསུམ་གི་སྐྱོན་དང་བྲལ་བར་དངོས་སུ་སོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་གི་

ངག་རྣམ་དག་དེ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། གང་རྟག་པ་ཡིན་ན་མ་བྱས་

པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བྱས་

སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེ་དང་རྟགས་གཉིས་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་དེ་དང་

རིགས་མི་མཐུན་པར་དཔེ་བཀོད་པའི་སོ་ནས་སྦྱོར་བས་ན། ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་

གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཅེས་ཟེར་རོ།།

 བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ལྟ་བུ་བཀོད་པའི་དགོས་པ་ནི། བྱས་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

འགལ་རྟགས་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། ཡང་བྱས་
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པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ལྟ་བུ་བཀོད་པའི་དགོས་པ་ནི། བྱས་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་

པའི་རྟགས་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

 སྤིར་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པའི་ཡུལ་དང་དགོས་པ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་པའི་

ཚུལ་ནི། ཕྱོགས་ཆོས་སྔར་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་

སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཁྱབ་པ་བརོད་པ་དང་། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་ཟིན་མ་

བརེད་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཕྱོགས་ཆོས་བརོད་པ་དང་། ཕྱོགས་

ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པ་ལ་གཉིས་ཀ་བརོད་པ་དང་། 

སྒྲུབ་ངག་དང་པོར་བཀོད་ནས་ཚུལ་གསུམ་གཞི་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པ་རྣམས་ཡོད་

ལ། ནམ་ཞིག་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོར་ཤེས་པ་དེ་དག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་དྲན་པར་ནུས་

པ་དེའི་ཚེ་སྔར་བཀོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ཉིད་གང་ཟག་དེ་ལ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཏུ་

སོང་བ་ཡིན་ཞིང་། སྒྲུབ་ངག་གི་བྱེད་ལས་ནི། ཚུལ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་དྲན་པའི་

ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ།།

༥ སྒྲུབ་ངག་གི་ཤུགས་བསན་བསྒྲུབ་བྱའི་རྣམ་གཞག
 གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཞེས་པ་

ནི། དཔེར་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་ནས་ཁྱད་གཞི་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་

ལའི་སེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་མེ་ཡོད་པ་གོ་བར་བྱེད་པའམ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཚེ། དུ་

བ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པ་དེ་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བས་

ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གིས་གོ་བར་བྱ་བས་ན་

གོ་བྱ་དང་། རྟགས་ཀིས་དཔག་པར་བྱ་བས་ན་རྟགས་ཀི་དཔག་བྱ་དང་། ཚུལ་
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གསུམ་ངེས་པའི་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བས་ན་རེས་སུ་དཔག་བྱ་དང་། རོལ་

བས་དམ་བཅས་པས་ན་དམ་བཅའ་ཞེས་བྱ། དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལྟ་བུ་ནི། སྔ་

རོལ་དང་ཕྱི་རོལ་གཉིས་ཀིས་དེའི་སེང་མེ་ཡོད་མེད་རོད་པའི་གཞིར་གྱུར་པས་

རོད་གཞི་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་

དཔག་སའི་གཞིར་གྱུར་པས་དཔག་གཞི་ཞེས་བརོད་ཅིང་དེ་གཉིས་དོན་གཅིག  

 བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སྒ་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་དང་། སྒ་རྟག་པ་ལྟ་

བུའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལྟར་སང་གཉིས་ཡོད། རྒྱུ་མཚན་ནམ་རིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་

ནས་རྟོགས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཅེས་བྱ་ལ། དེ་ལའང་སྔ་རོལ་

གཞན་གིས་རྟགས་བཀོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་

བསམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་དགོས་པའི་རང་དོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། སྔ་རོལ་གཞན་གིས་རྟགས་བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་

དགོས་པའི་གཞན་དོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་ཡོད་པ་

ལས། སབས་འདིར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་བཤད་པར་བྱ་བ་ལ། ངོ་བོའ་ི

དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་དེ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཆོས་

ལྔ་ནི། ༡ ངོ་བོ། ༢ ཁོ་ན། ༣ འདོད་པ། ༤ རང་ཉིད། ༥ མ་བསལ་བ་རྣམས་

ཡིན། ༡ དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སབས་ཀི་ཕྱི་རོལ་ཡང་དག་གིས་གྲུབ་

ཟིན་པ་རྣམས་སྦྱོར་བ་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་ནས། སྦྱོར་བ་དེའི་

བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ལ་སབས་ཀི་ཕྱི་རོལ་གིས་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་ཞིག་དགོས་

པར་བསན། ༢ ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སྦྱོར་བ་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགོད་བཞིན་

པའི་རྟགས་དང་དཔེ་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་སྦྱོར་བ་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པ་

བཅད་ནས། སྦྱོར་བ་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ལ་དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འགོད་བཞིན་
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པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་པར་བསན། ༣ འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སྦྱོར་བ་

དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གིས་དངོས་སུ་བརོད་དགོས་

པ་བཅད་ནས། སྦྱོར་བ་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ལ་རོལ་བས་དཔག་བྱར་འདོད་

པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པར་བསན། ༤  རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་རོལ་བས་ཁས་

བངས་པ་མཐའ་དག་སྦྱོར་བ་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་ནས། སྦྱོར་བ་

དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ལ་སྔ་རོལ་གིས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་པ་ཞིག་དགོས་པར་

བསན། ༥ མ་བསལ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་ན་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་

པ་ཞིག་དགོས་པར་བསན། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། ཤུགས་

ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་གཉིས་སུ་ཡོད། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

སྦྱོར་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྒ་མི་རྟག་པ་དེ་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་། སྒ་རྟག་པ་མ་ཡིན་

པ་དེ་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།

༦ སྒྲུབ་ངག་གི་དངོས་བསན་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག

ཀ ཚུལ་གསུམ་གི་སོར།

 གོང་དུ་བཤད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ཉིད་ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དངོས་ནི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ལོག་གྱུར་ངེས་བྱེད་ཀི་ཐབས་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པས་

གལ་འགངས་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་ཡང་མིག་གི་ཤེས་པས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་རྣ་

བའི་ཤེས་པས་སྒ་ཐོས་པ་ལྟ་བུ་མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་རྣམས་རྟོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་

ལ་བརྟེན་མི་དགོས་ཀང་། གཟུགས་མི་རྟག་པ་དང་སད་ཅིག་མ་ལྟ་བུ་ལོག་གྱུར་གི་



208 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

ཆོས་རྣམས་རྟོགས་པ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་མེད་པ་ཞིག་ལ་

བརྟེན་དགོས།

 སྤིར་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། གཞི་གཅིག་ལ་སྦྱར་

ན། སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

ཀི་མཚན་ཉིད། རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་པ་ལ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཟེར། སྒྲུབ་བྱེད་

དང་། རྟགས་དང་། རྒྱུ་མཚན་དང་། གཏན་ཚིགས་དང་། ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་

དོན་གཅིག་ཡིན། རྟགས་ལ་དབྱེ་ན། རྟགས་ཡང་དག་དང་། རྟགས་ལྟར་སང་

གཉིས། རིགས་པ་ཡང་དག་དང་། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག རྟགས་ཡང་དག་རྣམས་

དོན་གཅིག ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ། རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ཡང་གཞི་

ལ་སྦྱར་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་

པ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད། དཔེར་ན། བྱས་པ་ལྟ་བུ།

 སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་སོགས་ལས་མུ་སེགས་

པའི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཚུལ་རེ་རེ་བ་ཅན་གི་རྟགས་ཡང་དག་འདོད་པ་སོགས་

ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་རྟགས་ཀི་ཚུལ་ལ་གྲངས་ས་ཚོགས་འདོད་པ་རྣམས་

བཀག་ནས་ཚུལ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པར་བསན། ཚུལ་རེ་རེ་བ་སོགས་འདོད་

ཚུལ་ནི་དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སེ། བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་ཆོས་

གཅིག་པུ་ཅན་དང་། རྡུལ་ཕྲན་རྟག་པར་འདོད་པའི་བྱེ་བྲག་པའི་ཞེ་འདོད་ལ་ལྟོས་

ཏེ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སེ། ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རེས་འགྲོ་གཅིག་

པུ་ཅན་དང་། ཡང་བྱེ་བྲག་པའི་ཞེ་འདོད་གཞིར་བྱས་པ་ལ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སེ། 

གཞལ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལྡོག་པ་གཅིག་པུ་ཅན་དང་། ཡང་བྱེ་བྲག་
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པའི་ཁས་ལེན་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་ཆོས་དང་རེས་ཁྱབ་ཀི་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དང་། ཡང་སྒ་ཆོས་ཅན། 

རྟག་སེ། མཉན་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་ཆོས་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་

ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གི་ལྡོག་པ་ཅན་ཏེ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་དང༌། ཡང་སྒ་ཆོས་ཅན། 

མི་རྟག་སེ། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕྱོགས་ཆོས་མ་

གྲུབ་ཅིང་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པས་ཚུལ་གཉིས་པ་ཅན་གི་གཏན་

ཚིགས་སུ་འདོད་ལ། ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་ཕྱོགས་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགྲོ་

ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཏེ་ཚུལ་གསུམ་གི་སེང་དུ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནོད་

པ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་། ལྡོག་ཕྱོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་གྲངས་

གཅིག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ཏེ། ཚུལ་དྲུག་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད།

 ཚུལ་དྲུག་འདོད་པ་རྣམས་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པའི་

ཡུལ་ཅན་ཞེས་སྨྲས་པ་སབས་ཀི་ཕྱི་རོལ་གིས་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་

མེད་པར་ངེས་པའི་ཡུལ་ཅན་ལ་འཇོག་ཟེར་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ལ་དམ་བཅའ་སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་ཚད་མས་

གནོད་པ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཡུལ་ཅན་སྐྱེས་ཟིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས། ཕྱི་

རོལ་དེའི་ངོར་བྱས་པ་སྦྱོར་བ་དེ་སོར་གི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་

སྐྱོན་ཡོད་ཅིང་། ཡང་དེ་འདྲའི་ཡུལ་ཅན་དེ་སབས་ཀི་ཕྱི་རོལ་གིས་དམ་བཅའ་ལ་

ཚད་མས་གནོད་པ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གི་ཡུལ་ཅན་ལ་འཇོག་ན། དཔེར་ན་བྱས་པའི་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རོལ་གིས་སྦྱོར་བ་དེ་སོར་གི་ཕྱོགས་ཆོས་

ནམ་གྲུབ་པ་ན། སྦྱོར་བ་དེ་སོར་གི་དམ་བཅའ་སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་
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པ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གི་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཕྱི་རོལ་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཟིན་པས་ཕྱོགས་

ཆོས་ལས་ལོགས་སུ་ཚུལ་དེ་སྨོས་པ་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་ཡོད།

 ཡང་ལྡོག་ཕྱོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་གྲངས་གཅིག་པ་ཞེས་པ་

ཡང་། ལྡོག་ཕྱོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་སབས་ཀི་རོལ་བས་མ་མཐོང་

བ་ཙམ་གི་གྲངས་གཅིག་པ་ལ་འཇོག་ན། དཔེར་ན་བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་

རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རོལ་ཡང་དག་གིས་སྦྱོར་བ་དེ་སོར་གི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་

ཙམ་ཉིད་ནས་ལྡོག་ཕྱོགས་སྒ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་

པར་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ཡིན་པས་འཐད་དཀའ་བ་དང་། ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་གྲངས་གཅིག་

པ་དེ་ལྡོག་ཕྱོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་སབས་ཀི་རོལ་བས་ངེས་པའི་

གྲངས་གཅིག་པ་ལ་འཇོག་ན། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་

རོལ་ཡང་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ལྡོག་ཕྱོགས་སྒ་མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་

མ་མེད་པར་ངེས་པའི་གྲངས་གཅིག་པ་སྐྱེས་ཟིན་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་

བསྒྲུབ་བྱ་སྒ་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱི་རོལ་ཡང་དག་དེའི་

ངོར་བྱས་པ་སྦྱོར་བ་དེ་སོར་གི་རྟགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་སོང་

མི་ནུས། ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ཞེས་པ་ཡང་། 

སབས་ཀི་རོལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་ལ་འཇོག་

ན། དཔེར་ན་བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱི་རོལ་ཡང་དག་གིས་

སྦྱོར་བ་དེ་སོར་གི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་མ་ཐག་ནས་ཕྱི་རོལ་ཡང་དག་དེའི་

རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་བོ་ཡུལ་དུ་ཤར་བའི་

ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གཅིག་སྐྱེས་ཟིན་ལ། ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་རྟགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་དུ་སོན་པའི་སབས་འདིར་ཚུལ་དེ་དག་ཤེས་པའང་དོན་གིས་ཐོབ་པས་
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ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ཞེས་དངོས་སུ་སྨོས་མི་དགོས་སོ། །དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་ལས་

ལོགས་སུ་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་། ལྡོག་ཕྱོགས་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་གྲངས་གཅིག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་བོ་ཡུལ་དུ་འཆར་

བའི་ཤེས་པ་ཉིད་བཅས་ཀི་ཚུལ་ལྷག་མ་གསུམ་འཇོག་པ་མི་འཐད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ།།

     དེས་ན་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་སབས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་

གཏན་ཚིགས་ལ་ཚང་དགོས་པའི་ཚུལ་གསུམ་ནི། ༡ ཕྱོགས་ཆོས། ༢ རེས་

ཁྱབ། ༣ ལྡོག་ཁྱབ་དང་གསུམ་མོ། །སབས་འགར་དེ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་

དུ། ཚུལ་དང་པོ་དང་། ཚུལ་གཉིས་པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་པའི་ཐ་སད་ཀང་

འདོགས། དེ་ཡང་བྱས་པ་ལྟ་བུ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་རེས་

ཁྱབ་ལྡོག་ཁྱབ་གསུམ་ག་ཡིན་ཞིང་། གཞི་ལ་སྦྱར་ནས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་

འཆད་པ་ལ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

སྒ་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ། བྱས་པའི་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད། སྒ་དེ་བྱས་པའི་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཞིང་། གང་ཟག་

དེས་སྒ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཚད་མས་ངེས་ནས་སྒ་མི་རྟག་པ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་དང་

བཅས་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་རྟགས་དེའི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་བོ།།

 ཁྱོད་བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་

རྟག་པ་དང་འབྲེལ་སོབས་ཀིས་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་
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ཆོས་དེ་དང་འབྲེལ་སོབས་ཀིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

མེད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་དེ། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ལྡོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་

གྲུབ་པ་ལ་སབས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དེས་བྱས་པ་མི་རྟག་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་བྱས་མི་

རྟག་གི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཞིག་དགོས། དེ་བཞིན་བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་

མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་བྱས་པ་རྟག་པ་ལ་མེད་པ་དང་བྱས་མི་རྟག་

གི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཞིག་དགོས་སོ།།

    རྟགས་དེ་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ན་མི་མཐུན་

ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་དགོས་པའི་གནད་ཀིས་རེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་དོན་

གཅིག་ཅིང་། སྦྱོར་བ་སོར་གཅིག་གི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་དེ་གཉིས་བོ་

གཅིག་གིས་དངོས་ཤུགས་ཅི་རིགས་པར་རྟོགས་ནུས་པར་གསུངས། རེས་

ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་གཉིས་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་མ་

ཟད། རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་ཡང་ངེས་དགོས། དེ་ཡང་ཚད་མ་གསུམ་ནི་མཚན་

གཞི་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་རེས་

ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་ཚད་མ་གསུམ་ནི། ༡ རྟགས་དེའི་དགག་

བྱའི་ཆོས་རྟག་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་གཉིས་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའི་

ཚད་མ་དང་། ༢ རྟགས་ཀི་མཚན་གཞི་བྱས་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དང་། ༣ དགག་

བྱའི་ཆོས་རྟག་པ་ལ་རྟགས་བྱས་པ་འགོག་པའི་ཚད་མ་རྣམས་ཏེ་གཞན་ལའང་

རིགས་བསྒེའོ།།

 སྤིར་འབྲེལ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་སྐྱོན་མེད་དུ་
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འཇོག་ཐུབ་པ་ནི། ཁྱབ་བྱ་འདི་ཡོད་ན། ཁྱབ་བྱེད་འདི་ཡོད་དགོས་པ་དང་། ཁྱབ་

བྱེད་འདི་མེད་ན། ཁྱབ་བྱ་འདི་མེད་དགོས་པའི་གནད་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འདི་ལ་

བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་འདི་འབྱུང་ཞིང་། རྒྱུ་འདི་མེད་ན་འབྲས་བུ་འདི་མེད་དགོས་

ལ། འབྲས་བུ་འདི་ཡོད་ན་རྒྱུ་འདི་ཡོད་དགོས་པ་སོགས། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་

མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་པའི་གནད་

ཀིས་ཡིན། དཔེར་ན། ཤར་ཕྱོགས་ཀི་དུ་ལྡན་གི་ལའི་སེང་དུ། དུ་བ་ཡོད་པའི་

རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་ཡོད་པར་དཔོག་ཐུབ་པ་ནི། དུ་བ་མེ་དང་དེ་བྱུང་དུ་འབྲེལ་

བའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ། དཔེར་ན། མེ་མེད་མཚན་མོའ་ིརྒྱ་མཚོར་

མེ་མེད་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་དུ་བ་མེད་པར་དཔོག་ཐུབ་པ་ནི། མེ་དུ་གཉིས་

རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཤུག་པ་ཡོད་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ཤིང་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཤིང་མེད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤུག་པ་མེད་

པར་སྒྲུབ་ནུས་པའང་། ཤིང་དང་ཤུག་པ་གཉིས་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་འབྲེལ་པ་

ཡོད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན། འབྲེལ་པ་མེད་པར་རེས་ཁྱབ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་མི་

ནུས་པ་ནི། དཔེར་ན། མི་དེ་ལ་བ་ཕྱུགས་ཡོད་པའི་རྟགས་ལས་རྟ་ཡང་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དང་། ཡང་མི་དེ་ལ་རྟ་མེད་པའི་རྟགས་ལས་བ་ཕྱུགས་ཀང་མེད་

པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་ནི། བ་ཕྱུགས་དང་རྟ་གཉིས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་གསུངས་སོ།།
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ཁ རྟགས་ཡང་དག་ལ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་བ།

 སྤིར་རྟགས་ཡང་དག་ལ། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་གསུམ་དུ་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་དབྱེ་

བ་རྣམས་ཀང་འདུའོ། །དེ་ཡང་རྟགས་ཡང་དག་གི་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་ལ་

བདག་གཅིག་འབྲེལ་དང་དེ་བྱུང་འབྲེལ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་དབང་གིས་རྟགས་

ཡང་དག་ལ་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། སྤིར་རྟགས་

ཡང་དག་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་རྟགས་དང་དགག་རྟགས་གཉིས་སུ་འདུས་ཤིང་། དགག་

རྟགས་ལ་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་གང་གྲུབ་ཀང་དགག་རྟགས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་སུ་འདུ་ལ། སྒྲུབ་རྟགས་ཀི་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་ལ། དེ་

བྱུང་འབྲེལ་དང་བདག་གཅིག་འབྲེལ་གཉིས་སུ་ངེས་པས། འབྲེལ་པ་དང་པོ་གྲུབ་

པའི་རྟགས་རྣམས་འབྲས་རྟགས་དང་། གཉིས་པ་གྲུབ་པའི་རྟགས་རྣམས་རང་

བཞིན་གི་རྟགས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ།།

 ༡ འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་ནི། འབྲས་བུའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་

འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གཞི་གཅིག་ལ་སྦྱར་ན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་

བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སིད་

པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་ལྔ་

ལས། ༡ རྒྱུ་དངོས་སྒྲུབ་ཀི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ནི། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་

ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དུ་བ་ལྟ་བུ། ༢ རྒྱུ་སྔོན་སོང་

སྒྲུབ་ཀི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ནི། བར་སང་གི་དུ་བ་སྔོ་ལོང་བོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་
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མེ་སྔོན་དུ་སོང་སེ། དུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། ༣ རྒྱུ་

སྤི་སྒྲུབ་ཀི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ནི། དུ་བ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

ཏེ། རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། ༤ རྒྱུའི་ཁྱད་པར་

སྒྲུབ་ཀི་འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་

གི་བདག་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་གཞན་པའི་རང་གི་རྐེན་ཡོད་དེ། རང་གི་

བདག་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཚང་བ་ཙམ་གིས་མི་སྐྱེ་ཞིང་རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་

ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། ༥ རྒྱུ་ཆོས་རེས་དཔོག་གི་འབྲས་རྟགས་

ཡང་དག་ནི། ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སེང་ན་ཆོས་ཅན། བུ་རམ་གི་རོ་སྔ་མས་

བུ་རམ་གི་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དེ། བུ་རམ་གི་རོ་ད་ལྟ་བ་ཡོད་

པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། འདིར་རྒྱུ་ནི་རོའ་ིཉེར་ལེན་རོ་སྔ་མ་ཡིན་

ལ། ཆོས་ནི་རོ་སྔ་མ་དེས་གཟུགས་ཕྱི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་

ནུས་པ་དེ་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སེང་དུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པས་རྒྱུ་ཆོས་རེས་དཔོག་

གི་འབྲས་རྟགས་ཞེས་བྱ། དེ་དག་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་རྒྱུ་དངོས་དང་། རྒྱུ་སྔོན་དུ་

སོང་བ་དང་། རྒྱུ་ཡོད་ཙམ་དང་། རྒྱུ་གཞན་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་

འབྲས་རྟགས་སོ།།

 སྤིར་ཚད་མའི་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ་འབྲས་རྟགས་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཤེས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མེ་དུའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་རྒྱས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། མེ་དུ་ཙམ་རྒྱུ་འབྲས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བསན་

པ་མ་ཡིན་གི། མེ་ལས་དུ་བ་སྐྱེ་བ་དཔེར་བྱས་ནས་ཕྱི་ནང་གི་རྒྱུ་འབྲས་མཐའ་

དག་གི་རིམ་པ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ།།

 ༢ རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་ནི། རང་བཞིན་གི་ཚུལ་
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གསུམ་ཡིན་པ། རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གཞི་གཅིག་ལ་

སྦྱར་ན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡིན་ན། ཁྱོད་དང་བདག་ཉིད་

གཅིག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད། རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཞེས་པ་ནི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་

སྒྲུབ་རྟགས་ཤིག་ལ་ཟེར། རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན་གཉིས་ལས། ༡ 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་མཚན་ཉིད་

ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག རང་ཞེས་བརོད་པའི་

སྒས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་རང་ཉིད་བྱེད་པ་པོ་འཕེན་པ་ལ་ལྟོས་པའོ། མཚན་

གཞི་ནི། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། རོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། ༢ དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་

ཡང་དག་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག རང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་རང་གི་ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་རང་ཉིད་ཀི་བྱེད་པ་པོ་

འཕེན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའོ།།

 མཚན་གཞི་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། ཁྱད་པར་བྱེད་ཆོས་འཕེན་མི་འཕེན་ནི་

དཔེར་ན། རོལ་བྱུང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་བོ་ངོར་བྱེད་པ་པོ་སྐྱེས་བུ་འཕེན་ཞིང་། 

དངོས་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་བོ་ངོར་བྱེད་པ་པོ་གང་ཡང་མི་འཕེན་པ་ལྟ་བུའོ།།

 ༣ མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་བཤད་པ་ནི། མ་དམིགས་པའི་ཚུལ་

གསུམ་ཡིན་པ། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གཞི་གཅིག་ལ་

སྦྱར་ན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཁྱོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་
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ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་ཡང་ཡིན། དགག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་

གཞི་མཐུན་སིད་པ་དེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

མཚན་ཉིད། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། མི་སང་བ་མ་དམིགས་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་

ཡོད། དེ་ཡང་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་ཡོད་ཀང་སབས་ཀི་ཕྱི་

རོལ་ལ་སང་དུ་མི་རུང་བས་མི་སང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་། དེ་ཡོད་ན་

སབས་ཀི་ཕྱི་རོལ་ལ་སང་དུ་རུང་བས་སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་སུ་འཇོག་

ཅིང་། དེ་གཉིས་རེ་རེ་ལ་ཡང་། དགག་བྱའི་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་ཡུལ་བཀག་པ་རྟགས་

སུ་སྦྱར་བ་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། དགག་བྱའི་ཆོས་ཀི་

འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བ་འགལ་དམིགས་ཀི་རྟགས་གཉིས་གཉིས་

ཡོད་དོ།།

 དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་ཡིན། ཁྱོད་ཀི་རྟགས་

ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་སྤིར་ཡོད་ཀང་། ཁྱོད་དེ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་

སུ་བཏགས་པའི་དོན་བསལ་དོན་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་

སང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མདུན་གི་

གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སོག་ལྡན་བསལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་

གིས་དེ་འདྲའི་སོག་ལྡན་དེ་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་འདྲའི་སོག་ལྡན་

བསལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

 སྤིར་བསལ་དོན་ལ་ཡུལ་གིས་བསལ་བ་དང་། དུས་ཀིས་བསལ་བ། ངོ་
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བོས་བསལ་བ་སོགས་ཡོད་པ་ལས། འདིར་ནི་དེ་འདྲའི་སོག་ལྡན་དེའི་ངོ་བོ་ཤིན་ཏུ་

ཕྲ་བས་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་བསལ་དོན་དུ་སོང་སེ་ཚད་མས་མ་ངེས་ཤིང་། དེ་

འདྲ་བའི་གང་ཟག་དེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སོག་ལྡན་ཡོད་ཅེས་དམ་བཅའ་མི་རིགས་པ་

དེ་བཞིན་དུ། སྐྱེ་བོ་རང་འགའ་བ་དག་གིས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་

འདི་དང་འདི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རང་གིས་ཚད་མས་མ་ངེས་བཞིན་དུ་དམ་བཅའ་བ་

མི་རིགས་པ་དང་། གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་དག་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པར་རང་གིས་ཚད་མས་

མ་ངེས་བཞིན་དུ་སྐྱོན་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་དང་བཅས་སོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་

གིས་ཚད་མས་མ་མཐོང་བཞིན་དུ་སྒོ་སྐུར་བྱ་བར་མི་རིགས་པར་བསན་ཏོ།།

 དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཀང་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་

བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་དགག་གཞི་དེའི་སེང་དུ་ཡོད་ན་སབས་ཀི་ཕྱི་

རོལ་ལ་སང་དུ་རུང་བ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། ༡ སང་རུང་གི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་

དང༌། ༢ སང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས་ཡོད། སང་

རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཀི་

འབྲེལ་ཟླ་བཀག་པ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བ། སང་རུང་གི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མེ་མེད་མཚན་མོའ་ིརྒྱ་མཚོ་ན་ཆོས་

ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་མེ་མེད་པ་ལྟ་བུ། 

སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་

ཀི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རྟགས་སུ་སྦྱར་བ། སང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། མེ་སོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་

ཤར་གི་གཞི་ན་ཆོས་ཅན། གྲང་འབྲས་སྤུ་ལོང་བྱེད་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་དེ། མེ་
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སོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་མེ་སོབས་ཆེན་

པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་ལྟ་བུ།

 དེ་ལྟར་མི་སང་བ་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གིས། ཤེས་འདོད་

ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་ཡོད་ངེས་ཀི་ཐ་སད་

དོན་མཐུན་འགོག་པ་ཙམ་ལས། དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་མེད་

པར་སྒྲུབ་པ་མིན་ལ། གཞི་དགག་གཞིའི་སེང་དུ་དགག་བྱའི་ཆོས་སུ་བཏགས་པའི་

དོན་དེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དགོས་པའི་

ཁྱད་པར་ཤེས་དགོས་སོ། །སང་རུང་གི་རྟགས་བཤད་པའི་སབས་སུ་མེས་གྲང་

རེག་ལ་གནོད་ཚུལ་བསན་པ་ནི། བཟོད་པ་བསོམས་པས་ཁོང་ཁོ་ལ་གནོད་པ་དང་། 

མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་བོས་རྟག་འཛིན་ལ་གནོད་ཚུལ་སོགས་བོ་ཡང་དག་པས་

རང་དང་འཛིན་སངས་འགལ་བའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་ལ་གནོད་ཚུལ་སོགས་ཤེས་

པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ།།

ག རྟགས་ཡང་དག་གི་དབྱེ་ཚུལ་གཞན་བཤད་པ།

 ༡ རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། དགག་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་

ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་

པས་སོང་སེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་

གསུམ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་
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ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་

དེ་ལྟ་བུའོ། །མ་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་དགག་རྟགས་དོན་གཅིག་ཅིང་། འབྲས་

རྟགས་དང་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ལ་སྒྲུབ་རྟགས་ཡིན་དགོས་སོ།།

 ༢ རྟགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་དང་། དོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་

གསུམ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ན་མཚོན་བྱ་ཡིན་པ་

ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་

སེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་

ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་དོན་སྒྲུབ་

ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། སད་ཅིག་མ་ཡིན་

ཏེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་དང་པོས་ནི་རོད་

གཞི་སྒའི་སེང་དུ་སད་ཅིག་མའི་མཚོན་བྱའམ་ཐ་སད་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་

པས་ཐ་སད་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་དང་། གཉིས་པས་རོད་གཞི་སྒའི་སེང་དུ་མི་རྟག་པའི་

མཚན་ཉིད་དམ་དོན་སད་ཅིག་མ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས་དོན་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཞེས་བྱ། 

སབས་འདིའི་དོན་དང་ཐ་སད་ཅེས་པ་མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བྱ་ལ་བྱའོ།།

 ༣ རྟགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། དངོས་སོབས་

ཀི་རྟགས་ཡང་དག ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག གྲགས་རྟགས་ཡང་དག་

དང༌གསུམ་ཡོད། དེ་ཡང་སྤིར་བོའ་ིཡུལ་ལ། མོང་སོབས་ཀིས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་

དང༌། རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གཞལ་བྱ་

མངོན་གྱུར་རྣམས་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ། ཆོས་དེ་རྟོགས་པ་ངེས་པར་ལུང་ལ་

ལྟོས་དགོས་པ་དང་ལྟོས་མི་དགོས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཡིད་ཆེས་པའི་



221སབས་བཅུ་གཅིག་པ། བོས་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཐབས་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག 

རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལའང་འདོད་པ་ཙམ་གིས་གཞག་

ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། གྲགས་པའི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་

རྣམས་དང་། གཉིས་པ་ནི། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རྟགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་རྣམས་

ཡིན། དེ་ཡང་མེ་ཚ་ཞིང་སེག་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ནི་འདོད་པས་བརྡ་གང་སྦྱར་གི་རེས་

སུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པས་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་མི་ནུས་པ་ཡིན་ལ། རི་བོང་

ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་བ་ལྟ་བུ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་གཞག་ནུས་

པ་སེ། བརྡ་ནི་འདོད་པའི་དབང་གིས་སྦྱོར་བ་ཡིན་ལ། ཟླ་བའི་སྒའང་འདོད་པས་

གང་ལ་བརྡ་སྦྱར་བ་དེ་ལ་འཇུག་པས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་

ཡིན་པ་འདོད་པས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་འདོད་པས་བཞག་པ་ཙམ་གི་

ཡུལ་ལ་སྒ་བྱུང་གྲགས་པའམ་གྲགས་པའི་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་ཡུལ་ཞེས་ཀང་

བྱའོ། །གྲགས་པ་དངོས་ནི་ཡུལ་ཅན་ལ་བྱ་ཞིང་། དེ་ལ་རྟོག་པ་དང་རོད་བྱེད་ཀི་

སྒ་གཉིས་ཡོད། དེ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་བརྡ་སྦྱོར་

འདོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་པའི་རྟོག་པ་དང་། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་རི་བོང་ཅན་ལ་

ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟ་བུ། གྲགས་ལུགས་ནི། ཐ་སད་གདགས་པའི་ཕྱིར་དུ་སྔར་མིང་

མེད་པ་ལ་ཐོག་མར་སྐྱེས་བུས་གང་འདོད་འདོད་དུ་མིང་ཞིག་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་

འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པ་ལ་བྱ་སེ། དཔེར་ན་ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་ཞུམ་པའི་གོང་བུ་ལ་འདི་

ནི་བུམ་པའོ་ཞེས་ཐོག་མར་བརྡ་སྦྱར་བ་བཞིན་ནོ།།

 བསྒྲུབ་བྱ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ནི་ལུང་ངམ་སྐྱེས་བུའི་ངག་ཚད་མ་སྒྲུབ་བྱེད་

དུ་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་དགོས། དེ་ཡང་ཡུལ་དེ་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚེ་དངོས་

སོབས་ཀི་རིགས་པས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ན་ལུང་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་

དགོས་ཤིང་། ལུང་རྟགས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ཡང་ལུང་ཡིན་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་
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དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཞིག་དགོས་ལ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་

ཚུལ་ཡང་། ༡ མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་བསན་པ་ལ་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མས་གནོད་

པ་མེད་པ་དང་། ༢ ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་གི་དོན་བསན་པ་ལ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་

ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་། ༣ མ་མཐོང་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

བསན་པ་ལ་ཁས་བངས་སྔ་ཕྱི་འགལ་བ་དང་དངོས་ཤུགས་འགལ་བ་སོགས་ཀིས་

གནོད་པ་མེད་པ་ཞིག་ལ་བྱའོ།།

 དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་པོའ་ིསོབས་

ཀིས་གྲུབ་པ། དངོས་སོབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་

ཅན། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་

བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བྱ་ཡིན་ན་འདོད་པས་བཞག་པ་ཙམ་གི་ཆོས་ཡིན་པ། གྲགས་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། རི་བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་

སྒས་བརོད་དུ་རུང་སེ། རྟོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་

བུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་

པ། ཡིད་ཆེས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྦྱིན་པས་ལོངས་

སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསན་བྱའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་

བ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་

ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུའོ།།

 ༤ རྟགས་ཡང་དག་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་

ན། ༡ མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ༢ མཐུན་

ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་
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གསུམ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པ་མཐུན་ཕྱོགས་

ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་

ཅན། མི་རྟག་སེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་མཐུན་

ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་

ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། རོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། 

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དེ་ཡིན་ན་རྟགས་དེ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཡོད་མེད་ལས་དེ་གཉིས་ཀི་

ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ནི། དཔེར་ན། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་ཡིན་ན་བྱས་པ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པས་ན། བྱས་པ་དེ་སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་བྱེད་དུ་

འཇུག་པའི་རྟགས་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མི་རྟག་པ་ལ་རོལ་བྱུང་ཡིན་མིན་གཉིས་

ཡོད་པས། རོལ་བྱུང་དེ་སྦྱོར་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་

པའི་རྟགས་སུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།།

 ༥ རྟགས་ཡང་དག་ལ་རོལ་བའི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ༡ རང་དོན་སབས་

ཀི་རྟགས་ཡང་དག་དང་། ༢ གཞན་དོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གཉིས། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག ཕྱི་རོལ་གི་ངོར་མ་བཀོད་པ་རང་དོན་སབས་ཀི་

རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ཡང་སྔ་རོལ་གཞན་གིས་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་

རྟག་སེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་རྟགས་མ་བཀོད་པར། རང་ཉིད་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་

པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསམས་པའི་སོབས་ཀིས་བྱས་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བ་ལྟ་བུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག ཕྱི་རོལ་

གི་ངོར་བཀོད་པ། གཞན་དོན་སབས་ཀི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་

ཡང་སྔ་རོལ་གཞན་གིས་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། བྱས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་རྟགས་
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བཀོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱས་པ་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་

སོང་བ་ལྟ་བུ། མདོར་ན་རང་དོན་དང་གཞན་དོན་གི་རྟགས་དེ་གཉིས་ནི། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བར་འདྲ་བ་ལ། རྟགས་འགོད་པ་པོ་སྔ་རོལ་ཡང་དག་

ཡོད་མེད་ཀི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བའོ།།

ང རྟགས་ཡང་དག་གི་ལྡོག་ཕྱོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་བཤད་པ།

 རྟགས་ཡང་དག་གི་གོལ་ས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་དུ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སང་

བཤད་པ་ལ། གོང་དུ་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་རྟགས་ཡང་དག་ཏུ་བསན་པས། ཚུལ་

གསུམ་མིན་པ་རྟགས་ལྟར་སང་ཡིན་པ་གོ་ནུས་ལ། དེ་ཡང་སྤིར་རྟགས་ལ་ཕྱོགས་

ཆོས་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང་། གྲུབ་པ་དེ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འགྲོ་

ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ངེས་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་དང་། ཁྱབ་པ་རྣལ་

མ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གཉིས་གང་དུའང་མ་ངེས་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྟགས་

ཡང་དག་དང་། གཉིས་པ་འགལ་རྟགས་དང་། གསུམ་པ་མ་ངེས་པའི་རྟགས་དང་། 

ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ནི་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རྟགས་ལྟར་སང་གི་ངོ་བོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག ཚུལ་གསུམ་

མ་ཡིན་པའོ། །དབྱེ་ན། ༡ འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས། ༢ མ་ངེས་པའི་གཏན་

ཚིགས། ༣ མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་གསུམ་ཡོད།

 དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་གཙོ་བོར་རེས་ཁྱབ་མ་གྲུབ་

པའི་སོ་ནས། རྟགས་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་འགལ་བ་ཞིག་ལ་འགལ་རྟགས་ཞེས་

བྱ། དེ་ལྟ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་གང་ཞིག རང་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་

གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ། དེ་
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སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་ཏེ། 

བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ། དེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་

ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་གཅོད། རང་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་

དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་

ཞེས་པས་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཡིན་པ་གཅོད་དོ།།

 གཉིས་པ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་གཙོ་བོར་ལྡོག་ཁྱབ་མ་

གྲུབ་པའམ་མ་ངེས་པས་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཞེས་བྱ། དེ་ལྟ་ན། རང་ཕྱོགས་ཆོས་

ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་

ཡང་མ་ངེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡང་མ་ངེས་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཀི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

བཀོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུ།

 གསུམ་པ་ནི། ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡིན་པས་མ་གྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཞེས་བྱ། དེ་ལྟ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག  དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། 

སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རྟག་སེ། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།  ཞེས་བཀོད་པའི་

ཚེ་ན་དེ་ལྟ་བུའོ།།  །། 
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སབས་བཅུ་གཉིས་པ། བོ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་

དཔྱད་འཇོག་གི་སོམ་བཤད་པ།

༡ ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་བཤད་པ།
 ད་ནི་ཡུལ་འཇལ་བའི་བོའ་ིནུས་པ་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་བ་དང་། བོ་ཡུལ་

ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་བོ་སྦྱོང་

བའི་ཐབས་རྣམས་འཆད་པ་ལ། བོ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་རྣམས་བསྡུས་ན། ཆགས་

སོགས་ཉོན་མོངས་པ་ལྟ་བུའི་བོ་ངན་པའི་རིགས་རྣམས་རིམ་གིས་ནུས་ཆུང་དུ་

བྱས་ཏེ་སྦྱོང་བ་དང་། བྱམས་སིང་རེ་དང་ཤེས་རབ་ལྟ་བུའི་བོ་བཟང་པོའ་ིརིགས་

རྣམས་རིམ་གིས་གོང་དུ་སེལ་ཏེ་གོམས་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་གནས། དེ་

ཡང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བོ་རྣམས་གཉེན་པོས་རིམ་གིས་བཟློག་པ་ལ། ཉོན་མོངས་

དེ་དག་གི་ངོ་བོ་དང་བྱེད་ལས་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར། དེ་དག་སོ་

སོའ་ིརྒྱུ་དང་རྐེན་ཡང་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་བར་བརྟེན། སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་རྣམས་

ལས་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མང་དུ་གསུངས་པ་ལས། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀི་

རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་ས་ལས་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་རྟེན་ནི། 

ཉོན་མོངས་ཀི་ས་བོན་ཏེ། དཔེར་ན་ནད་ཀི་ས་བོན་ར་བ་ནས་འབྱིན་མ་ཐུབ་ན་ཟས་

སྤོད་སོགས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ནད་སོང་བ་བཞིན། རྐེན་དང་ཕྲད་ན་རང་རྒྱུད་ལ་

ཉོན་མོངས་སྐྱེ་ཆོག་ཆོག་གི་རྟེན་ནམ་ས་བོན་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། གཉིས་པ་དམིགས་

པའམ་ཡུལ་ནི། ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་སོགས་ཏེ། གང་དང་ཕྲད་ན་
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ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པའོ། །གསུམ་པ་འདུ་འཛི་ནི། གྲོགས་

ངན་པའི་རེས་སུ་སོབ་པའོ། །བཞི་པ་བཤད་པ་ནི། ཆགས་སང་འཕེལ་བའི་གཏམ་

སོགས་ཉན་པའོ། །ལྔ་པ་གོམས་པ་ནི། སྔོན་ཉོན་མོངས་ལ་ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་

བྱས་པའོ། །དྲུག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི། འདོད་ཆགས་ཀི་ཡུལ་དང་། ཞེ་སང་གི་ཡུལ་

སོགས་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒོ་བཏགས་ཏེ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་

སེ། འདོད་ཆགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གོས་ལྟ་བུར་མདོག་ལེགས་པ་སོགས་བསམ་

པ་དང་། ཞེ་སང་གི་ཡུལ་དགྲ་ལྟ་བུས་རང་ལ་སྔོན་ཆད་གནོད་པ་འདི་དང་འདི་བྱས་

སམ་པ་སོགས་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བ་ལ་ཡང་ཡང་སེམས་པ་ལྟ་བུའོ།།

 ཡང་མཛོད་རང་འགྲེལ་ལས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་གསུམ་དུ་

གསུངས་ཏེ། རྒྱུའི་སོབས་ཕྲ་རྒྱས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མ་སངས་པ་དང་། ཡུལ་

གི་སོབས་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་། སྦྱོར་བའི་སོབས་དེ་མ་

ཐག་པའི་རྐེན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སྐྱེ་

བའོ།།

 དེ་ལ་སྤིར་ཉོན་མོངས་སོགས་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་

ལ་ཐུག་པའི་ཚུལ་ནི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་སོགས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡུག་

བསྔལ་ས་ཚོགས་འདྲེན་པའི་ལས་ནི་ཉོན་མོངས་ལས་འབྱུང་ལ། ཉོན་མོངས་རྣམས་

ཀང་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀི་རྣམ་རྟོག་ལས་འབྱུང་ཞིང་། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀི་

རྣམ་རྟོག་དེ་དག་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་ལ་རོངས་པའི་མ་རིག་པ་ཡུན་

རིང་པོར་གོམས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དང་པོར་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་

ལ་རོངས་པའི་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་སྐྱེ། མ་རིག་པ་དེས་དོན་གི་གནས་ཚུལ་

གང་ཡིན་བསྒིབས་ཤིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀི་རྣམ་རྟོག་གིས་
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དགྲ་གཉེན་སོགས་སུ་སྒོ་བཏགས་ནས་ཆགས་སང་འབྱུང་ངོ་། །ཚུལ་མིན་ཡིད་

བྱེད་ཀི་རྣམ་རྟོག་ཅེས་པ་ནི། རང་གི་ཡུལ་ལ་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་

པར་ལྷག་པར་སྒོ་འདོགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དཔེར་ན། མི་ཞིག་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེས་པ་ན་

ཆགས་པ་སྐྱེ་ཡུལ་གི་མི་དེ་གནས་ཚོད་ལས་ལྷག་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་བཟང་

པོར་མཐོང་བ་དང་། ཡང་མི་ཞིག་ལ་ཞེ་སང་སྐྱེས་པ་ན་ཞེ་སང་སྐྱེ་ཡུལ་གི་མི་དེ་

གནས་ཚོད་ལས་ལྷག་པར་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ངན་པར་མཐོང་བ་ནི་ཚུལ་མིན་ཡིད་

བྱེད་ཀི་རྣམ་རྟོག་གིས་སྒོ་བཏགས་པས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།

 ཡང་དཔེར་ན་ང་ལ་སན་པར་སྨྲ་བ་སོགས་ཀི་ཚེ་ང་ལ་ལེགས་པར་སྨྲས་

སོ་སམ་པ་སོགས་ང་ཞེས་པའི་ལིང་ལིང་པོ་ཞིག་བོ་ཕུགས་སུ་འཆར་བ་དེ་ཉིད་ལ་

ཚུགས་ཐུབ་ཀི་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་རང་གཞན་རིས་སུ་བཅད་དེ་རང་ལ་ཆགས་

པ་དང་། གཞན་ལ་སང་བ་སྐྱེས་ཏེ་ཕན་བཏགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས། གནོད་པ་བྱེད་

མཁན་ལ་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་ཞིང་། དེའི་དབང་གིས་སོ་གསུམ་གི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་

འབྱུང་བར་གསུངས།

 སྤིར་འདོད་པའམ་འདུན་པ་ལ་གཞན་ཕན་གི་བྱ་བ་དོན་གཉེར་གི་འདུན་

པ་ལྟ་བུའི་བོ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཅིག་དང༌། ཆགས་ཡུལ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་འདོད་པ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པ་བཅས་གཉིས་ཡོད། དེ་

བཞིན་དུ་མི་འདོད་པ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་པའི་བོ་ལའང་ཞེ་སང་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་

ཅན་ཡིན་པ་གཅིག་དང༌། སྡུག་བསྔལ་དང་ཉོན་མོངས་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་མཐོང་

ནས་དེ་དག་ལ་མི་འདོད་པའི་བོ་ལྟ་བུ་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་བཅས་གཉིས་

ཡོད་པ་སོགས་ཤེས་པ་གལ་ཆེའོ།།
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༢ སེམས་བྱུང་རིགས་འགའ་ཞིག་ནང་ཕན་ཚུན་
འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་ཚུལ།

 ད་ནི་ཁོང་ཁོ་དང་བཟོད་པ་ལྟ་བུའི་སེམས་བྱུང་གི་རིགས་ཁ་ཤས་ཕན་

ཚུན་འགལ་ཟླར་ཇི་ལྟར་གྱུར་པའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ལ། སྤིར་ནང་པའི་

གཞུང་ལས་བོ་ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་གྱུར་ཚུལ་འཆད་པའི་ཚེ། གནོད་སེམས་

ཀི་གཉེན་པོར་སིང་རེ། ཁོང་ཁོའ་ིགཉེན་པོར་བཟོད་པ། ཕྲག་དོག་གི་གཉེན་པོར་

དགའ་བ། འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ། རྣམ་རྟོག་གི་

གཉེན་པོར་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་སོམ་པ། ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པོར་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་

མཆེད་ཀི་རབ་དབྱེ་བསམ་པ། མི་ཤེས་པའི་གཉེན་པོར་ཐོས་པ་བསེན་པ། བྱིང་

བའི་གཉེན་པོར་སེམས་གཟེངས་བསོད་པ། རོད་པའི་གཉེན་པོར་འཆི་བ་མི་རྟག་

པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས་སྐྱོ་ཤས་དང་ཡིད་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྣམས་བསམ་པ་

སོགས་གཉེན་པོའ་ིརིགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་གསུངས་སོ།།

 དེ་ལ་སེམས་བྱུང་ནང་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླའམ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་

དུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་འདི་ནི། གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་ལ་དཔེར་བྱས་ནས་བཤད་ན། 

གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་སང་བ་དང་མུན་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཚ་རེག་

དང་གྲང་རེག་ལྟ་བུ་དངོས་སུ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་གྱུར་པའི་རིགས་ཤིག་དང་། 

ཡང་ཚ་རེག་དང་གྲང་རེག་གི་འབྲས་བུ་སྤུ་ལོང་བར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་

བརྒྱུད་ནས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་གྱུར་པའི་རིགས་ཤིག་བཅས་གཉིས་ཡོད། 

བོའ་ིརིགས་ལའང་དཔེར་ན་སིང་རེ་དང་ཞེ་སང་ལྟ་བུ་འདུན་པའི་རིགས་ཀི་གནོད་

བྱ་གནོད་བྱེད་དང་། ཤེས་རབ་དང་མ་རིག་པ་ལྟ་བུའི་ཤེས་རབ་ཀི་རིགས་ཀི་
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གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་ཀི་ཚུལ་གཉིས་དབྱེ་དགོས།

 དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤེས་རབ་ཀི་རིགས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ནི། གནོད་བྱེད་

ཀི་བོ་དེས་གང་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པའི་ལྡོག་ཕྱོགས་ཀི་བོ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་སུན་

ཕྱུང་བའི་སོ་ནས་དེ་ལ་གནོད་པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན་ཕུང་པོ་མི་རྟག་པ་ངེས་པའི་

བོས་ཕུང་པོ་རྟག་འཛིན་གི་བོའ་ིཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བའི་སོ་ནས་དེ་ལ་གནོད་པར་

བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་ནའང་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འཛིན་སངས་

དངོས་སུ་འགལ་བ་ཙམ་གིས་བོ་དེ་གཉིས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་སྐྱེས་བུ་གཅིག་ལ་དམིགས་པའི་འདོད་ཆགས་

དང་ཞེ་སང་གཉིས་ཡུལ་དེ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་རྒྱབ་ཀིས་

ཕྱོགས་པས་འཛིན་སངས་འགལ་བར་གྱུར་མོད། བོ་དེ་གཉིས་གནོད་བྱ་གནོད་

བྱེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཉིས་ལྟ་བུ་གཅིག་

མངོན་དུ་གྱུར་པས་ཅིག་ཤོས་མངོན་དུ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པ་ཡང་དེ་གཉིས་གནོད་

བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་གྱུར་པའི་སོ་ནས་མ་ཡིན་པར། གཅིག་མངོན་དུ་གྱུར་པས་ཅིག་

ཤོས་སྐྱེ་བའི་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་གིས་ཡིན་ནོ།།

 བོའ་ིནང་གསེས་འདུན་པའི་རིགས་དཔེར་ན་བྱམས་པ་དང་ཞེ་སང་ལྟ་

བུ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ནི། དེ་གཉིས་དམིགས་པ་གཅིག་

ལ་དམིགས་ནས་གཅིག་ནི་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཅན་དང་ཅིག་ཤོས་ནི་

གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་རྣམ་པ་དངོས་སུ་འགལ་བའི་སོ་

ནས་ཡིན་གི། གནོད་བྱེད་དེས་གནོད་བྱའི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་སོ་

ནས་མིན་ནོ། །ཞེ་སང་གི་གཉེན་པོ་བཟོད་པ་བསེན་པ་ལྟ་བུ་ལ། དང་པོ་ཉིད་ནས་

དངོས་སུ་ཞེ་སང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ལྡོག་ཕྱོགས་སྡུག་པའི་བོ་སྐྱེད་པའི་སོ་ནས་
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ཐད་ཀར་དེའི་འགལ་ཟླ་མི་བྱེད་ཀི། ཐོག་མར་ཞེ་སང་གང་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དང་

རྐེན་མི་འབྱུང་བའམ། བྱུང་ཡང་དེའི་རྒྱུན་མི་གནས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་བསེན་

པའི་སོ་ནས་དེའི་གཉེན་པོ་བསེན་དགོས་པར་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་དང་

སེར་ས། ཚུལ་ཁིམས་དང་ཚུལ་འཆལ། བཟོད་པ་དང་ཁོང་ཁོ། བརོན་འགྲུས་དང་

ལེ་ལོ་སོགས་འདུན་པའི་རིགས་ཀི་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་གཞན་རྣམས་ཀང་ཤེས་

དགོས་སོ།།

 དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་དང་འདུན་པའི་ཕྱོགས་ཀི་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་

འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལ། ཚ་རེག་ཇི་ཙམ་འཕེལ་བ་ན་དེའི་ཚོད་ཀིས་ལྡོག་ཕྱོགས་གྲང་

རེག་ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་ལྟར། གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་ཇི་ཙམ་འཕེལ་བ་

ན་དེའི་ཚོད་ཀིས་གཞན་ལ་གནོད་པའི་བསམ་པ་འགྲིབ་པའམ་ཆུང་དུ་འགྲོ་བ་ལྟ་

བུ་དང་། ཡང་སང་བ་ཤར་བ་དང་དེའི་བསལ་བྱའི་མུན་པ་འགགས་པ་དུས་མཉམ་

པ་ལྟ་བུའི་གནོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡོད།

 དེ་ལྟ་ནའང་སྔོན་གི་ནང་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་ནི། གོང་དུ་ཉོན་

མོངས་ཀི་སེ་ཚན་དུ་བཤད་པའི་སེམས་བྱུང་གི་བོ་རྣམས་མཐར་གཏུགས་ན་

ཡུལ་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ནམ་ང་དང་ང་ཡིར་

འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟས་གཞི་བྱས་པར་བརྟེན། ཞེ་སང་ལྟ་བུའི་གཉེན་པོར་བྱམས་

པ་བསོམས་པས་ཞེ་སང་གནས་སབས་མགོ་གནོན་པར་བྱེད་ནུས་ཀི། གཏན་

དུ་སོང་མི་ནུས་ལ། ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་སོང་བྱེད་ཀི་གཉེན་པོར་འགྲོ་བ་ལ་

ནི། ངེས་པར་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་དགོས་པར་

བཞེད་དོ།།
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༣ ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་གི་ཚུལ།
 རིགས་པ་ཡང་དག་གི་སོ་ནས་ཡུལ་ལ་དཔྱད་པས་ཐོས་བསམ་སོམ་

གསུམ་གི་ཤེས་རབ་རྣམས་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་

གོང་འཕེལ་དུ་སོང་བའི་སོ་ནས་བོ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་དགོས་ལ། ཐོས་བསམ་སོམ་

གསུམ་གི་ངོ་བོ་ནང་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་གསུངས་ཚུལ་ཡང་། བཤེས་གཉེན་ནམ་

ལུང་ཚད་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བོ་ལ་ཐོས་བྱུང་ཟེར། དཔེར་

ན། སྒ་མི་རྟག་པ་སོན་པའི་ལུང་ཐོས་པའམ་བཀླགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒ་མི་རྟག་

པ་ལ་སྒ་སྤིའི་གོ་བ་རེད་པའི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུ། ཐོས་པའི་དོན་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་

པ་ལས་ངེས་པ་རེད་པའི་བོ་ལ་བསམ་བྱུང་ཟེར། དཔེར་ན། སྒ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་

པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ། ཐོས་བསམ་གིས་མོང་བ་ཐོན་པའི་དོན་ལ་དཔྱད་འཇོག་

ཅི་རིགས་ཀིས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་བར་ཡང་ཡང་འདྲིས་པར་བྱེད་པའམ་གོམས་

པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤིན་སྦྱངས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པའི་བོ་ལ་སོམ་བྱུང་ཟེར། 

དཔེར་ན། ཞི་ལྷག་གཉིས་ལྟ་བུ།

 སྤིར་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཙམ་གིས་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤོད་ལ་འགྱུར་

བ་འགྲོ་བའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང་། གཙོ་བོར་བསམ་བྱུང་དང་སོམ་བྱུང་གཉིས་དང་། 

དེའི་ནང་ནས་ཀང་སོམ་བྱུང་གི་མོང་བ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱུང་ན། རྒྱུན་གི་བསམ་པའི་

འཁྱེར་སོ་དང་གོམས་གཤིས། ཕྱིའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་སྤོད་རྣམས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་

ཆེན་པོ་འགྲོ་ཐུབ། དེས་ན་བསམ་སོམ་གཉིས་ནི། ཐོས་པའི་གནས་སབས་ཀི་དོན་

རྣམས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་པའི་སོ་ནས་བོ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རྣམས་གང་ཟག་

དེའི་ཤེས་རྒྱུད་དང་འདྲེས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ཡིན་ལ། སྐྱེས་བུའི་ལུས་ངག་
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ཡིད་གསུམ་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་སྒྱུར་བ་ལ་བསམ་སོམ་གཉིས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་

བརྟེན། ནང་པའི་གཞུང་དུ་རིགས་པ་རལ་དུ་འདོན་པའི་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་སོམ་བྱུང་གི་བོ་སྐྱེད་པའི་ཐབས་སོམ་གི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་ཏུ་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་དོ།།

 སྤིར་བོའ་ིརིགས་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་གིས་འདུས་བྱས་པའི་ཆོས་ཡིན་པས། 

རང་ཉིད་གང་ལས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་འཕེལ་འགྲིབ་སོང་ན་དེའི་འབྲས་བུ་ལའང་

འཕེལ་འགྲིབ་འགྲོ་བ་དང་། ཇི་ཙམ་གིས་གོམས་པ་བསེན་ན་དེའི་ཚོད་ཀིས་བོ་

དེ་སྐྱེ་ས་བ་དང་རིམ་གིས་བོ་དེའི་རྣམ་པ་དེ་རང་ཉིད་ཀི་གོམས་གཤིས་ལྟ་བུར་

འགྱུར་ལ། ཁྱད་པར་ནང་པའི་གཞུང་དུ་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་དང་ལྟ་སོམ་སྤོད་

གསུམ་གི་སོ་ནས་བོ་ལ་རིམ་གིས་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལས། ཆེད་དུ་

བོ་སྦྱངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ནང་གི་སེམས་དང་ཕྱིའི་ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་རམ་

སྤོད་པ་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་འགྲོ་བའི་ཚུལ་རྣམས་ལ་ངེས་པ་རེད་ཐུབ། དེས་ན་ནང་

སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་ལ་བརྟེན་ནས། ཕྱི་ལུས་ངག་གི་ཀུན་སྤོད་ལ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟར་

ཐེབས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི། ནང་པའི་གཞུང་དུ་ལྟ་སོམ་

སྤོད་གསུམ་གི་རྣམ་དབྱེ་མཛད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ཐོག་མར་རང་གི་ལྟ་ཕྱོགས་

སྐྱོན་ཅན་རྣམས་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཀིས། དཔྱད་འཇོག་གི་སོམ་ལྟ་བུའི་ཐབས་ལམ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་ཕྱོགས་སུ་ཆེད་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། ལུས་

ངག་གི་ཀུན་སྤོད་རྣམས་ལེགས་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་ཐབས་བྱ་དགོས་པར་གསུངས།

 ལྟ་སོམ་སྤོད་གསུམ་ལས། སྤིར་སོམ་ཞེས་པ་ནི་བསོམ་བྱའི་དོན་དེ་ལ་

སེམས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདྲིས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། སོམ་ལ་ནང་གསེས་ཕྱེ་

ན། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་ནས་སོམ་པའི་དཔྱད་སོམ་དང་། མི་
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དཔྱོད་པར་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པའི་འཇོག་སོམ་གཉིས་

ཡོད། སྤིར་ཞི་གནས་འཇོག་སོམ་དང་། ལྷག་མཐོང་དཔྱད་སོམ་གི་རིགས་ཡིན་

མོད། འོན་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་སོམ་ལ་ཞི་གནས་དང་། དཔྱད་སོམ་ལ་ལྷག་

མཐོང་ཡིན་མི་དགོས་སོ། །སོམ་གི་དམིགས་རྟེན་གཅིག་ལ་སེམས་མ་གཡེངས་

པར་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་ནས་བསོམ་པ་ལ་འཇོག་སོམ་དང་། བསོམ་བྱའི་དོན་དེ་

ཉིད་ལུང་དང་རིགས་པ་དཔེ་སོགས་མང་པོ་བསམས་ནས་སོམ་པ་ལ་དཔྱད་སོམ་

དུ་བྱ་སེ་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།

 གཞན་ཡང་སོམ་ལ། མི་རྟག་པ་དང་སོང་ཉིད་སོམ་པ་ལྟ་བུ་འཛིན་སངས་

ཀི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སོམ་པ་དང་། བྱམས་པ་དང་སིང་རེ་སོམ་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཅན་

གི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་ནས་སོམ་པ་དང་། རང་ཉིད་ལ་མ་ཐོབ་པའི་གོང་མའི་ཡོན་ཏན་

སོམ་པ་ལྟ་བུ་རེས་མཐུན་གི་རྣམ་པས་སོམ་པ་དང་། ཡང་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པར་

སོམ་པ་ལྟ་བུ་དོན་དེ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སོམ་པ་ནི་དོན་རྣམ་སོམ་པ་དང་། སིང་རེ་

སོམ་པ་ལྟ་བུ་གང་གིས་སོམ་པའི་བོ་དེ་ཉིད་སིང་རེའི་ངོ་བོར་བསྐྱེད་ནས་སོམ་པ་ནི་

ཤེས་རྣམ་སོམ་པ་ལྟ་བུ་སོགས་མང་དུ་ཡོད་དོ།།
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༤ སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ།

ཀ སྤི་བཤད།

 གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་སེམས་ལ་

ཕྲ་རགས་ཀི་དབྱེ་བ་མང་དུ་ཕྱེ་སེ། འདོད་ཁམས་ཀི་སེམས་རགས་པའི་གནས་

སབས་ལས་འདས་ནས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་ཏེ་གོང་མའི་

སེམས་སྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་པར་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའང་གཙོ་བོ་དྲན་ཤེས་གཉིས་

ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་དམིགས་པ་ལ་ཆེད་དུ་གཏད་པའི་སེམས་

རེ་གཅིག་པ་བསྒྲུབས་པ་ལས་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་ཞི་གནས་སྒྲུབ་

པ་ལ་རག་ལས་པས་འདིར་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཐབས་ཞི་གནས་ཀི་

སོར་མདོ་ཙམ་བཤད་པ་ལ། སྤིར་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་དགོས་པ་ནི། སེམས་རྒྱ་

ཡན་དུ་འཕྲོས་པའི་དབང་གིས་ཆགས་སང་སོགས་བསྐྱེད་ནས་སྡུག་བསྔལ་ས་

ཚོགས་པ་འདྲེན་པ་ཡིན་པས། སེམས་གང་སར་རྒྱ་ཡན་དུ་འཕྲོས་ནས་ཡོད་པ་

འདི་ནང་དུ་བསྡུ་བ་དང་། སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་

བཀོལ་དུ་རུང་བའི་ལས་རུང་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འཕྲོ་བས་

སེམས་གསལ་རིག་གི་ནུས་པ་རྣམས་ཡུལ་ས་ཚོགས་སུ་གྲམ་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་

ཏུ་གྲིམ་རྒྱུར་འགོག་རྐེན་བཟོ་ཞིང་། ཞི་གནས་གྲུབ་ན་སེམས་ཀི་ནུས་པ་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་འདུས་པ་དང་ཡོན་ཏན་གང་ལ་འཇུག་ཀང༌། ས་ཆོད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཐོག་

མར་འདི་བརྟན་པོ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་གལ་ཆེ་བར་གསུངས།

 སེམས་ཀི་ནུས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་སྒིལ་ནུས་ན་སབས་བབ་ཀི་དམིགས་
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པའི་ཡུལ་གང་ཡིན་རུང་། དམིགས་པ་དེར་སེམས་གཏོད་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་

ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། སྤིར་སེམས་ནང་དུ་བསྡུ་བ་ཙམ་གཉིད་མཐུག་པོའ་ི

གནས་སབས་སུ་ཡང་འབྱུང་བས། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནི་སེམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མ་གཡེངས་

པ་ཙམ་ལས་སེམས་ལ་གསལ་ཆ་དང་ངར་ཆ་གཉིས་ཀ་མེད། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་

ཞི་གནས་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་ནང་དུ་བསྡུས་པ་ལ་ནི། སེམས་རང་

གི་དམིགས་པ་ལ་བརྟན་པོར་གནས་པའི་གནས་ཆ་དང་། ཡུལ་གསལ་བར་སང་

བའི་གསལ་ཆ་ཆེ་བ། ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་དྭངས་ཤིང་གྲུང་པའི་ངར་ཆ་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས། གཉིད་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ཀི་བྱེད་ལས་སེམས་ནང་

དུ་བསྡུས་པར་འདྲ་ན་ཡང་དོན་ལ་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ།།

ཁ ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་བསེན་པ།

  སྤིར་གཞུང་དུ་མ་ལས་ཞི་གནས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་མང་དུ་གསུངས་

ཀང་། ཞི་གནས་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པ་དང་། སྐྱེས་ཟིན་མི་ཉམས་པ་དང་གོང་དུ་འཕེལ་

བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀི་གནད་རྣམས་བསྡུས་ནས་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་ལས། ༡ 

མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་ནི། ཟས་གོས་སོགས་རེད་ས་བ་དང་། གཅན་གཟན་

དང་རྐུན་པོ་སོགས་སྐྱེ་བོ་གཞན་གིས་འཚེ་བ་མེད་པས་གནས་བཟང་བ་དང་། ས་

ཆུ་འཕྲོད་ཅིང་ནད་མི་བསྐྱེད་པས་ས་བཟང་བ་དང་། དགེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་

སྤོད་པ་མཐུན་པའི་གྲོགས་བཟང་བ་དང་། ཉིན་མོ་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་མེད་ཅིང་མཚན་མོ་

སྒ་ཆུང་བས་རྣལ་འབྱོར་བདེ་བ་བཅས་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་ལ་བྱའོ། ། 

༢ འདོད་པ་ཆུང་བ་ནི། ཟས་གོས་སོགས་ཕྱིའི་འདོད་ཡོན་བཟང་པོ་དང་མང་པོ་

ལ་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། ༣ ཆོག་ཤེས་པ་ནི། ཟས་གོས་ངན་ངོན་ཙམ་རེད་
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པས་ཆོག་ཤེས་པ་སེ། འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བྱེད་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། འདོད་ཡོན་

ལ་ཆགས་ཏེ་ནོར་རྫས་གསོག་སྲུང་སོགས་ཀི་དོན་ལ་གཡེངས་ན་ཏིང་འཛིན་མི་

སྐྱེའོ། ། ༤ བྱ་བ་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་ནི། འདུ་འཛི་མ་སངས་ན་དོན་མེད་

ཀི་བྱ་བྱེད་དང༌། གཏམ་སོགས་ཀིས་དུས་འདའ་བར་འགྱུར་བས་དགོས་མེད་ཀི་

བྱ་བ་མང་པོ་སོང་བའོ། ། ༥ ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི། ནང་གི་གཡེང་བ་

ཕྲ་མོ་ཞི་བ་ཕྱི་རོལ་གི་གཡེང་བ་རགས་པ་སོང་བ་ལ་ལྟོས་ཤིང༌། རྣམ་རྟོག་རགས་

པ་ཤས་ཆེ་ན་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པས་དེ་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ལུས་ངག་གི་

ཉེས་སྤོད་བསམས་ནས་ཞི་བར་བྱེད་པའོ། ། ༦ འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་

རྟོག་པ་ཡོངས་སུ་སངས་པ་ནི། ཕྱིའི་དངོས་པོ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་ཐམས་ཅད་ནི་

འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་མི་རིང་བར་བདག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དང་ངེས་

པར་འབྲལ་བར་འགྱུར་ན་བདག་དེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ལྷག་པར་ཆགས་སམ་དུ་བསམ་པ་

སོགས་སོ།།

 དེ་ལྟར་གནས་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་སོགས་སུ་ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་

རྣམས་ཚང་བར་བྱས་ཏེ། སན་བདེ་བ་ལ་ལུས་རྣམ་སང་གི་ཆོས་བདུན་ལྡན་ནམ་

བརྒྱད་ལྡན་གིས་འདུག་པར་བྱ། ༡ དེ་ཡང་རྒྱབ་ངོས་ཅུང་མཐོ་བ་ཡོད་པའི་གདན་

ཞིག་གི་སེང་རྐང་པ་ནི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའམ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཕྱེད་པ་

གང་རུང་བྱ་ལ། དེའི་དགོས་པ་ནི། སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་སྤོད་ལམ་ལ་ལུས་བསྒིམ་དགོས་

པས་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་པ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་པོ་འདའ་བར་བྱེད་

ནུས་ཤིང་ལུས་མི་ངལ་བ་འོང་། ལག་གཡས་པའི་རྒྱབ་ངོས་གཡོན་མའི་ལག་

མཐིལ་དུ་བཞག་སེ། གྲུ་མོ་གཉིས་ལུས་པོའ་ིཕྱོགས་ནས་ཅུང་ཟད་ཕྱིར་ཐོན་པ་

ལྟར་བདེ་བར་བཞག་པ་ན། སོང་ཆ་ཞིག་ཐོན་ནས་རླུང་ཡར་མར་འགྲོ་བ་ལ་ཕན། 
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 ༢ མིག་ནི་ཧ་ཅང་མི་ཅེར་ཧ་ཅང་མི་འཛུམ་པར་སའི་རེ་མོར་གཏད། དེ་

ཡང་མིག་གིས་ས་གཤོག་ཕན་ཚུན་མཐོང་ཙམ་གི་ཚོད་དུ་བྱས་ན་བྱིང་རོད་གཅོད་

ས་བ་ལ་ཕན་པར་གསུངས། ཡང་མིག་ཧ་ཅང་ཅེར་ན་སེམས་མིག་ཤེས་ཀི་དབང་

དུ་སོང་སེ་གཡེང་བའི་ཉེན་ཆེ་བ་དང་། མིག་བཙུམས་ན་སང་བ་དམར་པོ་འཆར་

བས་དམིགས་པ་གསལ་བའི་གེགས་བྱེད་ཅིང་གཉིད་དང་རྨུགས་པ་ཡང་འབྱུང་

བའི་ཉེན་ཆེ་བར་གསུངས། ༣ ལུས་ནི་ཧ་ཅང་རྒྱབ་ཏུ་མི་དགེ་ཧ་ཅང་མདུན་དུ་མི་

སྒུར་བར་དྲང་བོར་བསངས། དེ་ཡང་ལུས་དགེ་སྒུར་འཚམ་པར་དྲང་བོར་བསངས་

པས་གཉིད་རྨུགས་མི་འབྱུང་བ་ལ་ཕན། ཡང་ལུས་དྲང་ན་ར་དྲང༌ཞིང་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་རར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡང༌དྲང་བས་དེས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ལ་ཕན། ༤ ཕྲག་

པ་ནི་ཐད་ཀར་མཉམ་པར་འཇོག ༥ མགོ་ནི་མི་མཐོ་མི་དམའ་ཞིང་ཕྱོགས་གཅིག་

ཏུ་མ་ཡོ་བར་གཞག ༦ སོ་དང་མཆུ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འཇོག ༧ ལེ་ནི་ཡ་སོའ་ིདྲུང་

དུ་སྦྱར། དེ་ཡང་ལེ་རེ་ཡ་སོའ་ིདྲུང་དུ་སྦྱར་ན་ཁ་མི་སོམ་ཞིང་མཉམ་བཞག་འཐུག་

པོའ་ིསབས་ཁ་ཆུ་མི་འཛག་པ་ལ་ཕན།

 ༨ དབུགས་བགྲང་བ་ནི། དེ་ལྟར་ལུས་རྣམ་སང་གི་ཆོས་བདུན་ལྡན་ལྟ་

བུ་བསམ་གཏན་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྤོད་ལམ་གིས་འཁོད་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་

ལེགས་པར་བརྟགས་པ་ན། ཀུན་སོང་ཆགས་སང་ལྟ་བུའི་བོ་ངན་པའི་ཕྱོགས་སུ་

སོང་འདུག་ན། སོམ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡོང་དཀའ་བས། རེ་ཞིག་ལུང་མ་བསན་གི་

སེམས་སུ་འགྱུར་བར་བྱ་དགོས། དེ་ཡང་སེམས་ལུང་མ་བསན་ཅེས་པ་དགེ་བ་

དང་མི་དགེ་བ་གང་དུ་ཡང་མ་སོང་བ་སམ་བུ་དཀར་པོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར་

བ་ཡིན། དེས་ན་དབུགས་བགྲངས་ནས་སེམས་ལུང་མ་བསན་དུ་བསྒྱུར་ལུགས་

ནི། དབུགས་ས་བུག་ནས་སྒ་ཅན་དང༌། ཤུགས་ཅན་དང༌། རོད་བག་ཅན་སོགས་
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མ་ཡིན་པར་དལ་བུས་ཕྱིར་གཏོང་ཞིང་ཕར་སོང་ངོ་སམ་པ་བྱེད། དེ་བཞིན་དུ་ནང་

དུ་བརྔུབས་ཤིང་ཚུར་འོངས་སོ་སམ་པ་བྱེད། དེས་ལན་གཅིག་སོང་སམ་པ་བྱེད། 

དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་ནས་བདུན། དགུ། བཅུ་གཅིག བཅོ་ལྔ། ཉེར་གཅིག་སོགས་

བགྲང་ཕྲེང་ལ་མི་བགྲང་བར་འགྲོ་འོང་སོགས་སེམས་མ་ཡེངས་པར་བགྲངས་པས། 

ཆགས་སོགས་ཞི་ནས་སེམས་ལུང་མ་བསན་དུ་འགྱུར་བར་བཤད།

 ཡང་རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་བ་ནི། ས་བུག་གཉིས་ནས་རླུང་

ཕྱིར་བུས་པ་དང་མཉམ་དུ་ཆགས་སང་དང་གནོད་སེམས་ཀིས་མཚོན་པའི་བོ་

ངན་ཐམས་ཅད་དུ་བ་ནག་པོའ་ིརྣམ་པར་ཐོན་ནས་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཡལ་སོང་

སམ་པ་བྱ། ས་བུག་གཡས་པ་ནས་རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པའི་ཚེ་བྱམས་པ་དང་སིང་

རེས་མཚོན་པའི་བོ་བཟང་པོའ་ིརིགས་ཐམས་ཅད་འོད་དཀར་པོའ་ིརྣམ་པར་རང་

གི་སིང་གར་ཐིམ་པས་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་མངོན་དུ་གྱུར་སོང་སམ་པ་

དང༌། ས་བུག་གཡོན་པ་ནས་རླུང་ཕྱིར་གཏོང་བའི་སབས་ཀི་དམིགས་པ་སྔར་

བཞིན་བྱ། དེ་ལྟར་གཡས་ནས་བརྔུབས་ཏེ་གཡོན་ནས་འབུད་པ་གསུམ། གཡོན་

ནས་བརྔུབས་ཏེ་གཡས་ནས་འབུད་པ་གསུམ། གཉིས་ཀ་ནས་བརྔུབས་ཏེ་

གཉིས་ཀ་ནས་འབུད་པ་གསུམ་སེ་རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་བའི་མོས་པ་

བྱ་བར་གསུངས་པ་ནི་བོགས་འདོན་ཙམ་ལས་ངེས་པར་དགོས་པ་མིན། སེམས་

ཆགས་སོགས་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་མ་སོང་བར་དགེ་སེམས་གསལ་འདེབས་

ས་ན་དབུགས་བགྲང་བ་ངེས་པར་མི་དགོས་པས་ཆོས་བདུན་ནམ་བརྒྱད་ཅེས་

གསུངས་པའི་གནད་ཀང་དེ་ཡིན།

 སྤིར་བཏང་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ནང་ནས་ཞོགས་པ་སྔ་པོར་སེམས་ཧ་

ཅང་གྲུང་པོ་དང་གསལ་པོ་ཡོད་པས་དུས་དེར་སོམ་རྒྱག་རྒྱུ་གལ་ཆེ། གལ་ཏེ་རང་
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ཉིད་ཀིས་ཞོགས་པ་སྔ་པོར་ཉམས་ལེན་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ན། མཚན་མོ་

དུས་ཐོག་ཉལ་རྒྱུ་དང་དགོང་དྲོར་ཟས་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཟ་མི་རུང་། ཐོག་མའི་སབས་

ཐུན་གྲངས་མང་ལ་ཡུན་ཐུང་བ། ཐུན་རེ་རེར་སར་མ་བཅུ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་ལྟ་བུ་

བྱས་ཀང་ཆོག་གོ།

ག ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་པ།

    སྤིར་ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་པ་ལ་སོ་སོའ་ིམོས་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་གང་

བདེ་བྱ་ཆོག དམིགས་རྟེན་ལྷའི་སྐུ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད་ན་རང་གང་ལ་མོས་པའི་ལྷའི་སྐུ་

བོངས་ཚོད་མཐེབ་སོར་གི་ཚད་ཙམ་པ་ཤིན་ཏུ་ལི་བ་འོད་འཕྲོ་ཞིང་གཟི་བརིད་

དང་ལྡན་པ་ཞིག་རང་གི་མདུན་ནས་འདོམ་གང་ཙམ་གི་སར། མཐོ་དམན་སོ་སོའ་ི

སྨིན་མཚམས་དང་ཐད་ཀར་ཁེལ་སར་བསོམ། ཡང་ན་སོམ་པ་པོ་རང་གི་ཁམས་

དང་བསྟུན་ནས་མཐོ་དམན་སོ་སོའ་ིསྨིན་མཚམས་ཀི་ཐད་དམ། སིང་གའམ། ལྟེ་

བའི་ཐད་སོགས་གང་བདེ་བྱ། སྐུ་དེ་གསལ་བར་དམིགས་ཐུབ་ཚེ་ཕྲན་བུ་ཆུང་ན་

སེམས་ཀི་འཕང་དམའ་རུ་གཏོང་བ་དང་ནང་དུ་བསྡུ་ས་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད། དེ་ཡང་

ཤིན་ཏུ་ལི་བ་ཞིག་ཏུ་བསོམས་པས་སེམས་མི་འཕྲོ་བ་ལ་ཕན་ཞིང་རོད་པ་འགོག་

ཐུབ་ལ། འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འཕྲོ་བ་ཞིག་ཏུ་བསོམས་པས་བྱིང་བ་འགོག་ནུས་པར་

བཤད། སོམ་པའི་ཚེ་དང་པོ་ནས་དམིགས་པ་གསལ་བོ་ཞིག་ཡོང་དཀའ་བས་

དམིགས་རྟེན་དེའི་དབུ་དང་ཕྱག་ཞབས་སོགས་ཆ་ཤས་རགས་པ་ཙམ་ཡིད་ངོར་

ཤར་བ་ན། དེ་ཉིད་མི་འཆོར་བར་དྲན་པས་འཛིན་དགོས་ཤིང་དྲན་པས་ཡུལ་མི་

འཆོར་བ་ཤེས་བཞིན་གིས་བྱེད་དགོས།

 དེ་ལྟར་ཐུན་གྲངས་མང་ལ་ཡུན་ཐུང་བའི་སོ་ནས་དམིགས་པའི་རྒྱུན་
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བསྐྱངས་ན་ནམ་ཞིག་དམིགས་པ་ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་དུ་འགྲོ་བར་བཤད། འཛིན་

སངས་དམ་པས་བྱིང་བ་གཅོད། མ་གཡེངས་པས་རོད་པ་གཅོད། གྲངས་མང་བས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྐྱེད་སེར། ཡུན་ཐུང་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཡང་ཡང་འཇུག་འདོད་

པར་བཤད། ཞི་གནས་མ་གྲུབ་བར་དུ་དམིགས་རྟེན་མ་བརེས་པར་བསོམ་དགོས་

པ་ལས་དམིགས་རྟེན་བརེས་ན་ཞི་གནས་འགྲུབ་པའི་གེགས་སུ་འགྱུར་བས། དང་

པོར་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་གནས་སྒྲུབ་དགོས་ལ། ཞི་གནས་གྲུབ་

རེས་མང་པོ་ལ་ཡང་དམིགས་རུང་ངོ་།།

 ཐོག་མར་སེམས་གང་ལ་འཛིན་པའི་དམིགས་རྟེན་རེད་པའི་ཚད་ནི། 

དཔེར་ན་ལྷའི་སྐུ་དམིགས་རྟེན་དུ་བྱས་ཡོད་ན། དབུ་དང་ཕྱག་གཉིས་དང་སྐུའི་ཁོག་

གཞན་དང་ཞབས་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལན་འགའ་ཟུང་གསལ་གདབ་ལ། དེའི་

མཐར་སྐུའི་སྤི་ཡིད་ལ་བྱས་པ་ན་ཡིད་ངོར་ཡན་ལག་རགས་པ་རྣམས་ཆ་ཕྱེད་ཙམ་

ཞིག་འཆར་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་འོད་དང་བཅས་པའི་གསལ་བོ་མ་བྱུང་ཡང་དེ་ཙམ་ཞིག་

གིས་ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་དེ་ལ་སེམས་གཟུང་དགོས། དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་ཤེས་

བྱས་ནས་སེམས་མི་འཛིན་པར་དེ་ལས་ཀང་གསལ་བ་ཞིག་འདོད་ནས་ཡང་ཡང་

གསལ་བཏབ་ན་དམིགས་པ་ཅུང་ཟད་གསལ་དུ་འགྲོ་ཡང་སེམས་གནས་ཆའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་མི་རེད་པར་མ་ཟད་རེད་པའི་གེགས་སུ་འགྱུར་ལ། དམིགས་པ་ཆེར་མི་

གསལ་ཡང་ཆ་ཕྱེད་ཙམ་གི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སེམས་བཟུང་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་

མྱུར་དུ་རེད་ཅིང༌། དེ་ནས་གསལ་བ་ལ་བོགས་བཏོན་པས་གསལ་ཆ་བདེ་བག་ཏུ་

འགྲུབ་བོ།།

 སྐུ་དེའི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་ཆེས་གསལ་བར་སང་ན་དེ་ལ་གཟུང༌། དེ་

མི་གསལ་བར་སོང་ན་ཡང་སྤི་ལ་གཟུང་ངོ་། །དེའི་ཚེ་སེར་པོ་སོམ་འདོད་པ་ལ་
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དམར་པོ་ཤར་བ་དང༌། བཞུགས་པར་སོམ་འདོད་པ་ལ་བཞེངས་པར་ཤར་བ་

དང༌། གཅིག་སོམ་འདོད་པ་ལ་གཉིས་ཤར་བ་དང༌། ཆེ་བ་སོམ་འདོད་པ་ལ་ཤིན་

ཏུ་ཆུང་བ་ཤར་བ་སོགས་བྱུང་ན་དེ་དག་གི་རེས་སུ་གཏན་ནས་འབྲང་མི་རུང་

བས་ར་བའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་རྟེན་བྱ་དགོས་པར་

གསུངས་སོ།།

ང ཉེས་པ་ལྔའི་གཉེན་པོར་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་བསེན་ཚུལ།

 ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ཏུ་ཉེས་པ་ལྔའི་གཉེན་པོར་སོང་བའི་འདུ་

བྱེད་བརྒྱད་བསེན་པའི་སོ་ནས་སོམ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལས། ཉེས་པ་ལྔ་ནི། ༡ ཏིང་

ངེ་འཛིན་ལ་ཐོག་མར་སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་པ་ལ་འཇུག་མི་འདོད་

པ་དང་། ཞུགས་ཀང་རྒྱུན་མཐུད་མི་ནུས་པའི་ལེ་ལོ་དང་། ༢ ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

དམིགས་རྟེན་དྲན་པས་ཤོར་བའི་གདམས་ངག་བརེད་པ་དང་། ༣ དངོས་གཞིའི་

དུས་སུ་དམིགས་རྟེན་དྲན་པས་ཟིན་པ་ན་བྱིང་རོད་བྱུང་བ་དང་། ༤ བྱིང་རོད་གང་

རུང་བྱུང་བའི་ཚེ་གཉེན་པོ་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་དང་། ༥ བྱིང་རོད་མ་བྱུང་

བའི་ཚེ་གཉེན་པོ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་སོ།།

 ཉེས་པ་དེ་དག་སོང་བའི་གཉེན་པོ་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་ནི། ལེ་ལོའ་ིགཉེན་པོ་

བཞི་དང་། ཉེས་པ་ལྷག་མ་བཞིའི་གཉེན་པོ་བཞིའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་བཞི་ནི། ༡ ལེ་

ལོའ་ིགཉེན་པོ་དངོས་བརོན་འགྲུས་དང་། ༢ དེའི་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དོན་དུ་གཉེར་

བའི་འདུན་པ་དང་། ༣ དེའི་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་དད་པ་དང་། 

༤ བརོན་འགྲུས་ཀི་འབྲས་བུ་ཤིན་སྦྱངས་རྣམས་སོ། །ཉེས་པ་ལྷག་མ་བཞིའི་

གཉེན་པོ་བཞི་ནི། ༡ གདམས་ངག་བརེད་པའི་གཉེན་པོར་དམིགས་རྣམ་མི་བརེད་
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པའི་དྲན་པ། ༢ བྱིང་རོད་ཀི་གཉེན་པོར་བྱིང་རོད་བྱུང་བ་ལ་བྱུང་བར་ཤེས་པའི་

ཤེས་བཞིན། ༣ བྱིང་རོད་བྱུང་བའི་ཚེ་གཉེན་པོ་འདུ་མི་བྱེད་པའི་ཉེས་པའི་གཉེན་

པོར་བྱིང་རོད་སོང་བའི་སེམས་པ། ༤ བྱིང་རོད་མ་བྱུང་བའི་ཚེ་གཉེན་པོ་འདུ་བྱེད་

པའི་ཉེས་པའི་གཉེན་པོར་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་བཏང་སོམས་སོམ་པ་

རྣམས་སོ།།

 དེ་ལ་བྱིང་རོད་གཉིས་བྱུང་བའི་ཚེ་དེའི་གཉེན་པོར་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་

པའི་འདུ་བྱེད་སེམས་པ་བསེན་དགོས་པ་ནི། དཔེར་ན། དགྲ་འོང་ངམ་བསམས་

པས་ལན་བརྡ་བྱུང་བ་ན་འཐབ་པའི་གྲ་སྒིག་བྱེད་པ་ལྟར། བྱིང་རོད་འོང་བ་ཤེས་

བཞིན་གིས་རིག་པའི་ཚེ་ཇི་མི་སམ་པར་མི་འཇོག་པར། དེ་ལ་གཉེན་པོ་འདུ་བྱེད་

སེམས་པ་བསེན་པའོ། །ཡང་བྱིང་རོད་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་ན་གཉེན་པོ་འདུ་བྱེད་པའི་

ཉེས་པའི་གཉེན་པོར་འདུ་བྱེད་བཏང་སོམས་བསེན་དགོས་པ་ནི། བྱིང་རོད་དང་

བྲལ་བར་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དེའི་ཚེ་བྱིང་རོད་འོང་མི་འོང་ཤེས་

བཞིན་གིས་བལྟ་རྟོག་བྱེད་པ་དེས་གནས་ཆ་ལ་གནོད་པས་དེ་མི་བྱེད་པར། དེའི་

གཉེན་པོར་འདུ་བྱེད་བཏང་སོམས་བསེན་པའོ།།

 བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གསལ་ཆའི་ངར་དང་ལྡན་པ་དང་། 

དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་སེ་ཁྱད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་

པས། དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་ནི་ར་བའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ལ་གཡེང་བར་མི་བྱེད་པའི་ཐབས་ཤིག་དང་། གཡེངས་མ་གཡེངས་ཤེས་པ་

གཉིས་དགོས་པས། དང་པོ་ལ་ནི་དྲན་པ་དང་། གཉིས་པ་ལ་ནི་ཤེས་བཞིན་བསེན་

དགོས་སོ། །དེ་ཡང་བྱིང་རོད་གཉིས་ཤེས་བཞིན་གིས་ངོས་ཟིན་པར་བྱས་ནས། 

དྲན་པས་དམིགས་རྟེན་ཐུ་རེ་བཟུང་སེ་བྱིང་རོད་འོང་མི་འོང་ཤེས་བཞིན་གིས་བྱ་
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ར་བྱེད། ཤེས་བཞིན་འདི་སབས་སབས་ལས་རྟག་ཏུ་མི་དགོས། རྟག་ཏུ་དགོས་

པ་ནི་དྲན་པ་ཡིན་ནོ། །དྲན་པས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་དངོས་སུ་སྦྱོར་ཚུལ་ནི་

དམིགས་རྟེན་གསལ་བཏབ་རེས་དེ་མ་བརེད་པར་སེམས་ཀིས་མ་གཡེངས་པར་

བཟུང་བའི་འཛིན་སངས་ཤུགས་ཅན་ཞིག་བསྐྱེད་ཅིང་། དམིགས་པ་གསར་པ་གང་

ལ་ཡང་མི་དཔྱོད་པར་སྔར་གསལ་བཏབ་པའི་དམིགས་རྟེན་དེ་ག་རང་ལ་སེམས་

ལྷན་ནེར་འཇོག་པའོ། །དྲན་པ་དེ་ཉིད་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཚུལ་སོགས་སྔར་

སེམས་བྱུང་ཡུལ་ངེས་ཀི་ཐད་དུ་བཤད་ཟིན།

 ཤེས་བཞིན་གི་ངོ་བོ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱ་བ་དང་

བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་གང་དུ་འཇུག་པ་སོགས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བྱ་ར་བྱེད་པའི་ཤེས་

རབ་བོ། །བྱེད་ལས་ནི། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་པོ་དེ་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱོགས་ལ་འཇུག་མི་འཇུག་བྱ་ར་བྱེད་པའོ། །ཤེས་བཞིན་ལ་བྱིང་རོད་མ་བྱུང་གོང་

ནས་བྱ་ར་བྱེད་མཁན་གི་ཤེས་བཞིན་དང་བྱིང་རོད་བྱུང་རེས་བྱ་ར་བྱེད་མཁན་གི་

ཤེས་བཞིན་སོགས་ཡོད། དྲན་ཤེས་བཞིན་གཉིས་ནི་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གའི་

གནས་སབས་སུ་གལ་ཆེ་བར་མ་ཟད། རྒྱུན་དུ་སོ་གསུམ་གི་སྤོད་པ་གང་གི་སབས་

སུའང་། བང་དོར་གི་གནས་དེ་དག་ལས་གང་ལ་འཇུག་པ་དང་གང་ལས་ལྡོག་

དགོས་པ་ཤེས་ནས་འདི་དང་འདི་བྱེད་དོ་ཞེས་ཤེས་བཞིན་གིས་བྱ་ར་བྱས་ཏེ། 

དྲན་ཤེས་གཉིས་ཀིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་ཞུགས་ན་བང་དོར་མ་ནོར་བ་ཞིག་འབྱུང་

ངོ་།།
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ཅ འགལ་རྐེན་བྱིང་རོད་གཉིས་བཤད་པ།

 ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོན་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་འགལ་རྐེན་གི་གཙོ་བོ་ནི་བྱིང་

རོད་གཉིས་སུ་གསུངས་པས། དེ་གཉིས་ངོས་ཟིན་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། སེམས་ཀི་

གནས་ཆ་ལ་སྤིར་འཕྲོ་བས་ཀང་བར་དུ་གཅོད་མོད། རྒྱུན་དུ་འདོད་ཆགས་ཀི་

ཡུལ་ལ་འཕྲོ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་དབང་གིས་རོད་པ་གཙོ་བོར་བཤད་ལ། སེམས་ཀི་

གསལ་ཆ་ལ་བྱིང་བས་བར་དུ་གཅོད། གསལ་ཆ་མི་འབྱུང་བའི་ཚེ་སྒིབ་བྱེད་ཀིས་

བསྒིབས་པ་ལྟར་འགྱུར་བར་གསུངས། དེ་ལ་བྱིང་བའི་ངོ་བོ་ནི། རྒྱུ་རྨུགས་པ་དང་

གཉིད་སོགས་ལུས་སེམས་ལི་བ་ལས་བྱུང་ཞིང་། སེམས་ལ་གནས་ཆ་ཡོད་ཀང་

གསལ་ཆའི་ངར་ཤོར་བའི་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་དང་དགེ་བ་ཅི་རིགས་སུ་

གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ངོ་། །རྨུགས་པ་ནི་མི་དགེ་བ་དང་སྒིབ་ལ་ལུང་མ་བསན་གང་

རུང་དང་གཏི་མུག་གི་ཆར་གཏོགས་ཤིང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གྲོགས་སུ་གྱུར་པ་ལུས་སེམས་ལི་ཞིང་ལས་སུ་མི་རུང་བར་བྱེད་

པ་ཞིག་ཡིན་པས། བྱིང་རྨུགས་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་དང་རྒྱུ་དང་བྱེད་ལས་སོགས་མི་

འདྲའོ།།

 བྱིང་བ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ལས། བྱིང་བ་རགས་པ་ནི། དམིགས་རྟེན་

ལ་སེམས་གནས་ཀང་དྭངས་ཆ་མེད་པ་སེ། སེམས་ལ་མུན་པ་བབས་པ་ལྟར་

དམིགས་པ་ཆེར་མི་གསལ་བ་ཞིག་ཡིན། དེའི་སབས་དྭངས་ཆ་དང་ངར་ཆ་གཉིས་

ཀ་མེད། བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་ནི། གསལ་ཆ་དྭངས་ཆ་གནས་ཆ་རྣམས་ཡོད་ཀང་གསལ་

ཆའི་ངར་མེད་པ་ཞིག་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེའི་དབང་དུ་སོང་ན་རིག་པ་ཇེ་གླེན་དུ་འགྲོ་

བར་གསུངས་སོ། །ཡང་བྱིང་བ་ལ་ཕྲ་རགས་འབྲིང་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ན། དམིགས་
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རྟེན་དྲན་པས་ཟིན་པ་ན་གནས་ཆ་ཡོད་ཀང་དྭངས་ཆ་དང་ངར་ཆ་མེད་པ་ནི་བྱིང་

བ་རགས་པ་དང་། སེམས་ལ་གནས་ཆ་དང་དྭངས་ཆ་ཡོད་ཀང་ངར་ཆ་མེད་པའི་

གནས་སབས་བྱིང་བ་འབྲིང་དང་། གནས་ཆ་དང་དྭངས་ཆ་ཡོད་ཀང་ངར་ཆ་ཅུང་

ཟད་ཤོར་བ་ནི་བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་ཡིན་ལ། སོམ་རྣམ་དག་སྐྱེ་བའི་གེགས་ཀི་གཙོ་བོའང་

འདི་ཡིན་པར་གསུངས། ངར་ཆ་མེད་པ་ཞེས་པ་ནི་གནས་ཆ་ཡོད་པ་ལ་སེམས་

གློད་དྲགས་པས་བྱིང་བའི་དབང་དུ་སོང་བ་ལ་བྱ། འདིའི་སབས་སུ་གནས་ཆ་བརྟན་

དུ་སོང་ན་བྱིང་བ་ཕྲ་མོར་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པར་གསུངས། གསལ་ཆའི་ངར་དང་

ལྡན་པ་ནི་དམིགས་རྟེན་ལ་སེམས་གྲིམ་སེང་ངེར་གནས་པ་དེ་ཡིན། གསལ་ཆའི་

ངར་མེད་པ་ནི་རང་གི་ཡིད་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་ལ་སྒིམ་པ་ལྟར་བྱས་ཀང་ཉབ་

བེ་ཉོབ་བེ་ལྟ་བུ་ལ་གསུངས། གསལ་ཆ་འདི་ཡུལ་གི་གསལ་ཆ་མིན་པར་ཡུལ་ཅན་

རང་གི་བོའ་ིགསལ་ཆ་ལ་བྱེད་དགོས། བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་སུ་འཛིན་

སངས་གྲིམ་པོ་ཞིག་དགོས། འཛིན་སངས་ལྷོད་དུ་སོང་ནས་སེམས་ལྷོད་ཤིག་ཙམ་

བྱུང་བ་དང་བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་སེབས་པ་ཡིན། བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོན་མེད་

གཉིས་ལ་དྭངས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་འདྲ་ནའང་། དམིགས་པའི་

ངར་ཤོར་མ་ཤོར་ཙམ་ལས་ཁྱད་མེད་པས་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དབྱེ་དཀའ་བར་

གསུངས།

 ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འགལ་རྐེན་གཉིས་པ་རོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཡུལ་

ལ་འཕྲོ་བ་སེ། དེ་ནི་འཕྲོ་རོད་གཉིས་ཀ་ཡིན། རོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཆར་

གཏོགས་ཤིག་ཡིན་པས། ཉོན་མོངས་གཞན་གི་སོ་ནས་འཕྲོ་བ་དང་དགེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་འཕྲོ་བ་ནི་འཕྲོ་བ་ཡིན་ཡང་རོད་པ་མིན། དེས་ན་རོད་པ་ལ་འཕྲོ་

བ་ཡིན་དགོས་ཀང་འཕྲོ་བ་ལ་རོད་པ་ཡིན་མི་དགོས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་
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གཡེང་དང་རོད་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་། རོད་པ་ནི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་འཕྲོ་ཞིང་

འདོད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏོགས་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། རྣམ་གཡེང་ནི་ཡུལ་ས་ཚོགས་ལ་

འཕྲོ་ཞིང་དུག་གསུམ་ཅི་རིགས་ཀི་ཆར་གཏོགས་སོ། །འཕྲོ་བ་དང་རྣམ་གཡེང་

གི་ཁྱད་པར་ཡང་། འཕྲོ་བ་ནི་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་འཕྱན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལ་

དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་ཡོད། ཉེ་ཉོན་གི་རྣམ་གཡེང་ནི་མི་དགེ་བ་ཁོ་

ན་ལས་མེད་དོ།།

 རོད་པ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ཡོད་དེ། དམིགས་རྟེན་ཤོར་ནས་འཕྲོ་བ་ནི་

རོད་པ་རགས་པ་དང་། དམིགས་པ་མ་ཤོར་བའི་ངང་ནས་འཕྲོ་བ་ནི་རོད་པ་ཕྲ་

མོ་ཡིན། དེ་ནི་དཔེར་ན། འཁྱགས་འོག་ནས་ཆུ་རྒྱུག་པ་ལྟར་དམིགས་རྟེན་ཡིད་

ཀིས་མ་ཤོར་བར་བཟུང་ཡོད་ཀང་། སེམས་ཀི་ཟུར་གཅིག་ནས་ཕྱི་རོལ་གི་ཆོས་

ལ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྣམ་པ་འཆར་ལ་ཁད་ཀི་སེམས་བྱུང་གཡེང་བ་ཞིག་སེ། དེས་

གློ་བུར་དུ་དམིགས་པ་ལས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་མི་གཡོ་ཡང་བརྒྱུད་ནས་གཡོ་བའི་བྱ་བ་

བྱེད་དོ། །རོད་པའི་དམིགས་པ་ནི། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་ཞིང་སྡུག་པའོ། །རྣམ་པ་ནི། 

སེམས་རྣམ་པར་མ་ཞི་ཞིང་ཕྱིར་འཕྲོ་བ་སེ་འདོད་ཆགས་ཀི་ཆ་ཤས་ཤིག་ཡིན་

པས་ཡུལ་ལ་སེད་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པའོ། །བྱེད་ལས་ནི། སེམས་དམིགས་པ་

ལ་གནས་པའི་བར་གཅོད་བྱེད་པའོ། །བྱིང་རོད་གཉིས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་རྣལ་འབྱོར་

སྤོད་པའི་ས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཟས་ཀི་ཚོད་མ་ཟིན་པ་དང་དབང་པོའ་ིསོ་མ་

བསྲུངས་པ་ལ་སོགས་པའོ།།

 བྱིང་བ་གཅོད་ཐབས་ལ། སྤིར་སེམས་འཕང་མཐོ་བས་རོད་པ་དང་། 

དམའ་བས་བྱིང་བ་འོང་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦྱོར་བའི་ཚེ་བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་ཞུགས་ན་

དེ་གྲིམ་དུ་བཏང་ནས་བསོམ། དེས་མ་སེལ་ན། སེམས་འཕང་མཐོ་རུ་གཏོང་ཐབས་
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ཞི་གནས་ཀི་ཡོན་ཏན་སོགས་སེམས་དགའ་བོ་ཡོང་བའི་ཡུལ་ལ་བསམས་ནས་

སར་འཇུག་དགོས། དེས་ཀང་མ་སེལ་ན་ཐུན་གྲོལ་ནས་ས་ཁད་ཡངས་པོའམ་སང་

བ་དཀར་སར་འགྲོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་རི་ངོགས་སོགས་ལ་བསྐྱོད་དེ་མིག་གིས་

ཐག་རིང་ལ་བལྟ་བ་དང་། མཁའ་རླུང་གཙང་མ་རྔུབ་པ། ཆུ་གྲང་མོས་གདོང་བཀྲུ་

བ་སོགས་བྱ་དགོས་པར་གསུངས།

 རོད་པ་གཅོད་ཐབས་ནི། དམིགས་རྟེན་མ་ཤོར་བའི་ངང་ནས་སེམས་

གཡེངས་ན་རོད་པ་ཕྲ་མོ་ཡིན་ཞིང་། དེ་འཛིན་སངས་དམ་པའི་སྐྱོན་ཡིན་པས་ཅུང་

ཟད་ལྷོད་དགོས། ད་དུང་མ་ཆོད་ན་རོད་པ་འབྲིང་ཡིན་པས་དམིགས་པ་དེ་བཞག་

ནས། རོད་པ་ནི་འཕང་མཐོ་བ་དང་གྲིམས་པ་ལས་བྱུང་བས་ན་སེམས་འཕང་དམའ་

རུ་གཏོང་ཐབས་མི་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བསམས་པས་སེམས་ཞུམ་

པར་བྱས་ནས་སར་འཇོག་དགོས། དེས་ཀང་མ་ཆོད་ན་རོད་པ་རགས་པ་ཡིན་པས་

རོད་པ་བཙན་ཐབས་སུ་གཅོད་པའི་གདམས་ངག་དབུགས་འགྲོ་འོང་ལ་བརྟེན་དགོས་

པས། དེ་ལ་དབུགས་ཕར་འགྲོ་བའི་ཚེ་དབུགས་དང་པོ་དེ་ཕར་འགྲོའ་ོསམ་པ་དང་། 

ཚུར་རྔུབ་པའི་ཚེ་ཚུར་རྔུབ་པོ་སམ་པ་དང་། དེས་ཚར་གཅིག་སོང་སམ་པ་སོགས་

ཕྲེང་བ་ལ་མ་བགྲངས་པར་སེམས་ཀིས་བགྲངས་ན་རོད་པ་ཆོད་པ་འོང་། དེས་ཀང་

མ་ཆོད་ན་རོད་པ་ཤིན་ཏུ་རགས་པ་ཞིག་སེབས་པ་ཡིན་པས་རེ་ཞིག་ཐུན་གྲོལ་ནས་

ངལ་གསོས་ཏེ་སར་འཇུག་དགོས།

 སེམས་འཕང་མཐོ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་། འཛིན་སངས་གྲིམས་ཏེ་གསལ་ཆའི་

ངར་ཐོན་པས་བྱིང་བའི་ཉེས་པ་དང་བྲལ་ཡང་། རོད་པའི་ཉེན་ཆེ་རུ་འགྲོ། དེ་བཞིན་

དུ་སེམས་ཧ་ཅང་ཞུམ་པ་དང་འཕང་དམའ་རུ་ཕྱིན་པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་འཕྲོ་རོད་

ཉུང་དུ་འགྲོ་ཡང་། བྱིང་བའི་ཉེན་ཆེ། སེམས་མ་གཡེངས་པར་འཛིན་སངས་གང་
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གྲིམས་གྲིམས་ཤིག་བྱས་ན། མ་གཡེངས་པས་རོད་པ་གཅོད། གྲིམས་པས་བྱིང་

བ་གཅོད་པས་འདི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །དེས་ན་སེམས་འདི་ཙམ་གྲིམས་ན་རོད་

པ་སྐྱེ་བ་འདུག་སམ་པ་ལས་ཅུང་ཟད་གློད། འདི་ཙམ་གློད་ན་བྱིང་བ་ལ་འགྲོ་བར་

འདུག་སམ་པ་དེ་ལས་ཅུང་ཟད་བསྒིམས་ཏེ་སྐྱོང་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞིག་བྱ་

དགོས་པར་གསུངས། དེ་ཡང་གསལ་ཆ་བྱུང་རེས་ཀིས་རོད་ཟོན་བྱས་ནས་གནས་

ཆ་བཙལ། གནས་ཆ་བྱུང་རེས་ཀིས་བྱིང་ཟོན་བྱས་ཏེ་གསལ་ཆའི་ངར་བཏོན་ནས་

སྐྱོང་མཁས་པ་བྱེད་དགོས། སེམས་འཕང་མཐོ་བ་དང་། གྲིམས་པ། དམ་པ་གསུམ་

དོན་གཅིག དམའ་བ་དང་། ལྷོད་པ། ཞུམ་པ་གསུམ་དོན་གཅིག་ཡིན། དེ་ལྟར་བྱིང་

རོད་བྱུང་བའི་སབས་ལ་བྱིང་རོད་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། གཉེན་པོ་བསེན་ཚུལ་རྣམས་

ཤེས་དགོས་ལ། བྱིང་རོད་མ་བྱུང་བའི་སབས་ལ་ཤེས་བཞིན་བསེན་དྲགས་ན་

དམིགས་རྟེན་འཆོར་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པས། བྱིང་རོད་ཀི་སྐྱོན་མེད་པའི་སབས་ལ་

ལྷན་ནེར་སོད་པའི་ཐབས་འདི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། འཇོག་སོམ་དུ་མ་ཟད་དཔྱད་སོམ་

རྣམས་ལའང་བྱིང་རོད་གཉིས་དང་བྲལ་བར་བྱས་ལ་བསྐྱང་དགོས་སོ།།

ཆ སེམས་གནས་དགུ་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ།

 དེ་ལྟར་དྲན་ཤེས་ལེགས་པར་བསེན་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པ་རིམ་

གིས་སྦྱངས་ཏེ་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། སེམས་བྱིང་རོད་ཀི་གཡེང་བ་ལས་རིམ་

གིས་ཐག་རིང་བར་གྱུར་ཏེ་སེམས་ཀི་གནས་པ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་ཚུལ་ལ། མདོ་སེའི་

རྒྱན་དང་། ཉན་ས་དང་། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སོགས་ལས་སེམས་གནས་དགུ་

རིམ་གིས་འགྲུབ་པར་གསུངས། དེ་ལས་དང་པོ་སེམས་ནང་ཉིད་ལ་འཇོག་པ་

ནི། ཕྱི་རོལ་གི་འདོད་ཡོན་སོགས་ལས་སེམས་ཡང་དག་པར་བསྡུས་ཏེ་སབས་
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ཀི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་འཇོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དང་པོ་

སེམས་དེ་དམིགས་པའི་སེང་དུ་བཞག་ཙམ་ཞིག་སེ། དཔེར་ན། མེ་ཏོག་གི་སེང་

དུ་སྦྲང་བུ་འབབ་པ་ལྟར་འབབ་ཙམ་འབབ་ཙམ་བྱས་པ་ལས་རྒྱུན་རིང་སོད་མི་

ཐུབ་པ་ལྟར། འདིའི་སབས་སུ་སེམས་དམིགས་པ་ལ་བཞག་ཙམ་བཞག་ཙམ་

ལས་ཤས་ཆེར་མི་གནས་པས་རྒྱུན་མཐུད་མི་ཐུབ། འདིའི་སབས་རྣམ་རྟོག་མང་

དུ་འགྲོ་བ་ལྟར་སང་ཡང་། རྣམ་རྟོག་མང་དུ་སོང་བ་མིན་པར། རྣམ་རྟོག་ངོས་ཟིན་

པའི་ཉམས་ཡིན། སེམས་གནས་དང་པོ་འདི་ནི་སོབས་དྲུག་གི་དང་པོ་གཞན་

ལས་གདམས་ངག་གི་དོན་ཐོས་པའི་སོབས་ཀིས་འགྲུབ།

 གཉིས་པ་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་ནི། དང་པོར་གཏད་པའི་སེམས་དེ་ཉིད་གཞན་

དུ་མི་གཡེང་བར་དམིགས་པ་དེ་ལ་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་མཐུད་ནུས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཅིག་སེ། དེ་ནི་སེམས་དེ་མེ་ཏོག་གི་སེང་དུ་སྦྲང་བུ་འབབ་ཙམ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་མིན་

པར་སེམས་དེ་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་མཐུད་ནུས་པས་རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་

ཟེར། འདི་སོབས་དྲུག་ལས་བསམ་པའི་སོབས་ཀིས་འགྲུབ།

 གསུམ་པ་གླན་ཏེ་འཇོག་པ་ནི། དམིགས་པ་ལ་སེམས་ཅུད་ཟད་གོམས་

པས་བརེད་ངས་ཀིས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཡེངས་ན་དེ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སར་ཡང་

དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་འཇོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅིག་ལ་བྱ། དེ་ནི་སེམས་དེ་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་གཡེང་བ་ན་དེ་ལྟར་གཡེང་བར་འཕྲལ་དུ་ཤེས་ནས་སེམས་དེ་དམིགས་

པའི་སེང་དུ་ཚུར་འགུགས་ཐུབ་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། རྟ་ཁ་ཤོར་སབས་རྟ་ཁ་ཚུར་

འགུགས་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིའི་སབས་སུ་གནས་ཆ་དང་གཡེང་བ་གཉིས་ལས་

གཡེང་བ་ཉུང་ཞིང༌། གནས་ཆ་མང་བར་འགྱུར་ཏེ་སེམས་དམིགས་པའི་སེང་དུ་

ཕལ་ཆེར་གནས་ཀང་། སབས་རེ་སེམས་དམིགས་པ་ལ་མི་གནས་པར་ཕྱིར་འཕྲོ་
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ན། དེ་མ་ཐག་སར་དམིགས་རྟེན་དེ་ལ་གླན་ཏེ་འཇོག་པས་དེ་ལྟར་བརོད།

 བཞི་པ་ཉེ་བར་འཇོག་པ་ནི། དྲན་པ་ཤུགས་ཅན་དུ་བསྐྱེད་ནས་སེམས་དེ་

དམིགས་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཕྲ་བར་བྱས་ནས་ཇེ་བཟང་

དུ་གཏོང་བ་སེ། དྲན་པ་སོབས་ལྡན་བསྐྱེད་ནས་བྱིང་རོད་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀང་དྲན་

པས་དམིགས་རྟེན་ཤོར་དུ་མི་འཇུག་པར་ནང་དུ་བསྡུ་གང་ཐུབ་བྱེད་པའོ། །འདི་

ནས་དམིགས་རྟེན་ཤོར་མི་སིད་པས་སྔ་མ་གསུམ་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པ་ཡིན། འོན་

ཀང་དམིགས་རྟེན་མ་ཤོར་བཞིན་དུ་བྱིང་རོད་ཤུགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བས་བྱིང་རོད་

ཀི་གཉེན་པོ་བསེན་དགོས། སེམས་གནས་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་འདི་གཉིས་དྲན་

པའི་སོབས་ཀིས་འགྲུབ། འདི་ནས་ནར་སོན་པའི་མི་ལྟར་དྲན་པ་ནར་སོན་པའམ། 

དྲན་པའི་སོབས་རྫོགས་པར་གསུངས།

 ལྔ་པ་དུལ་བར་བྱེད་པ་ནི། ཤེས་བཞིན་སོབས་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་མོང་བས་མཐོང་ནས་སེམས་གཟེངས་བསོད་པའི་དགའ་བས་

ཟིན་པའི་སོ་ནས་བྱིང་བ་ཕྲ་མོ་དེ་འབྱུང་མི་འབྱུང་ཤེས་བཞིན་སོབས་ལྡན་གི་བྱ་

ར་དང་བཅས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅིག་སེ། དེ་ཡང་བཞི་པའི་སབས་སེམས་ནང་དུ་

བསྡུས་དྲགས་པའི་རྐེན་གིས་འདིར་བྱིང་བ་ཕྲ་མོའ་ིཉེན་ཡོད་པས་དེ་རིག་པར་བྱེད་

པའོ། །འདི་ནས་བྱིང་བ་ཕྲ་མོའ་ིཉེན་མ་གཏོགས་རགས་པའི་ཉེན་མེད་པས། འདི་

དང་སྔ་མ་གཉིས་ལ་བྱིང་རོད་རགས་པ་འབྱུང་མི་འབྱུང་གི་ཁྱད་ཡོད།

 དྲུག་པ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ནི། ཤེས་བཞིན་སོབས་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་

གཡེང་གི་ཉེས་དམིགས་མོང་བས་མཐོང་ནས་འགོག་པ་སེ། འདི་ནི་ལྔ་པའི་

སབས་བྱིང་བ་ཕྲ་མོའ་ིཟོན་བྱས་པས་ན་འདིར་རོད་པ་ཕྲ་མོའ་ིཉེན་ཡོད་པས་

དེ་ཡང་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅིག་གོ །ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་



253སབས་བཅུ་གཉིས་པ། བོ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་དཔྱད་འཇོག་གི་སོམ་བཤད་པ། 

གཉིས་སོབས་དྲུག་ལས་ཤེས་བཞིན་གི་སོབས་ཀིས་འགྲུབ། འདི་ནས་ཤེས་

བཞིན་གི་སོབས་རྫོགས་པར་གསུངས། འདི་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། ལྔ་པར་བྱིང་

བ་དང་། དྲུག་པར་རོད་པ་ཕྲ་མོའ་ིཉེན་ཡོད་མེད་ཀིས་འབྱེད་པ་ཡིན།

 བདུན་པ་རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱེད་པ་ནི། སྔར་གི་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སབས་

ཀི་དམིགས་པའི་འཕྲོ་སྐྱོང་ཚེ་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་

རྨུགས་པ་དང་གཉིད་སོགས་བྱུང་བ། རིམ་བཞིན་མི་སྡུག་པ་དང་བྱམས་པ་དང་

སང་བ་སོམ་པས་ཞི་བར་བྱེད་ཅིང་། བརོན་འགྲུས་ཀི་སོབས་ཀིས་རྒྱུན་རིང་

དུ་བཏང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅིག་སེ། སེམས་གནས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པའི་སབས་

སུ། བྱིང་རོད་ཀིས་ཚུར་གནོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད་ལ། བདུན་པའི་སབས་འདིར་

བྱིང་རོད་བྱུང་ཡང་བརོན་འགྲུས་ཀིས་འགོག་ཐུབ་པས། བྱིང་རོད་ཀིས་ཚུར་བར་

དུ་ཆེར་གཅོད་མི་ནུས་པར་གསུངས།

 བརྒྱད་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་ནི། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་རོལ་བས་

བསེན་ན་བྱིང་རོད་སོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་བར་གཅོད་མི་ནུས་པར་ཐུན་

རིང་པོ་འཁྱོང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅིག་སེ། འདི་དང་སེམས་གནས་དགུ་པ་གཉིས་

བྱིང་རོད་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་བར་གཅོད་མི་

ནུས་པར་འདྲ་ཡང་། སེམས་གནས་བརྒྱད་པར་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་བར་མ་

ཆད་དུ་བསེན་དགོས་ལ་དགུ་པ་ལ་དེ་ལྟར་མི་དགོས་སོ། །སེམས་གནས་འདི་

དག་གི་སབས་སུ། རིམ་བཞིན་དཔེར་ན། དགྲ་བོ་སོབས་དང་ལྡན་པ་དང་། སོབས་

འགའ་ཞིག་ཉམས་པ་དང་། སོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཉམས་པ་ལྟར། བྱིང་རོད་

ཀི་སོབས་རིམ་བཞིན་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །སེམས་གནས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་

སོབས་དྲུག་ལས་བརོན་འགྲུས་ཀི་སོབས་ཀིས་འགྲུབ།
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 དགུ་པ་མཉམ་པར་འཇོག་པ་ནི། སྔར་གི་རེ་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི་དམིགས་

པ་ལ་ཡང་ཡང་འདྲིས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འབད་རོལ་རགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་

དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཅིག་

སེ། དགུ་པ་འདི་སོབས་དྲུག་ལས་ཡོངས་སུ་འདྲིས་པའི་སོབས་ཀིས་འགྲུབ་པར་

གསུངས། འདིའི་སབས་སུ་བྱིང་རོད་དང་བྲལ་བར་མ་ཟད། བརོན་འགྲུས་ཀིས་

རོལ་བ་ཡང་བྱེད་མི་དགོས་པར་རྒྱུན་འཁྱོང་ནུས་པ་དང་། རང་གི་སེམས་ལ་རང་

དབང་ལྟ་བུ་ཐོབ་པ། རང་གི་སེམས་དེ་དམིགས་པའི་སེང་དུ་རྒྱུན་རིང་ཐུང་ཇི་ཙམ་

བཞག་ནའང་སོད་ནུས་པའོ།།

    དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་གནས་དགུ་ལ་ཡིད་བྱེད་བཞི་ཡོད་པའི་ཚུལ་

ནི། སེམས་གནས་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དུས་སུ་ནི་འབད་པས་བསྒིམ་དགོས་པས་

བསྒིམས་ཏེ་འཇུག་པ་དང༌། དེ་ནས་སེམས་གནས་ལྔའི་སབས་སུ་ནི་བྱིང་རོད་

ཀིས་བར་དུ་བཅད་ནས་ཐུན་རིང་པོ་སྐྱོང་མི་ནུས་པས་སབས་སུ་ཆད་ཅིང་འཇུག་

པ་དང༌། དེ་ནས་སེམས་གནས་བརྒྱད་པ་ལ་ནི་བྱིང་རོད་ཀིས་བར་གཅོད་མི་ནུས་

པར་ཐུན་རིང་པོ་སྐྱོང་ཐུབ་པས་སབས་སུ་ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་དང༌། དེ་

ནས་མཐར་སེམས་གནས་དགུ་པ་ལ་ནི་བར་ཡང་མི་འཆད་ཅིང་རོལ་བ་ཡང་རྒྱུན་

པར་བསེན་མི་དགོས་པས་རོལ་བ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བྱེད་ཡོད་དོ།།
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ཇ བསོམས་པས་ཞི་གནས་གྲུབ་ཚུལ།

 སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱོང་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་

བསྐྱངས་པས་སེམས་གནས་དགུ་རིམ་པ་བཞིན་སྐྱེས་ཏེ་སེམས་གནས་དགུ་པར་

བྱིང་རོད་ཕྲ་མོ་དང་བྲལ་བར་ཐུན་རིང་པོར་སྐྱོང་ནུས་ཤིང༌། དེ་ཡང་དྲན་པ་དང་

ཤེས་བཞིན་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསེན་པའི་འབད་རོལ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཀང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མ་ཐོབ་ན། ཞི་གནས་རེས་མཐུན་པ་

ཡིན་ལ། ཞི་གནས་དངོས་ཐོབ་པ་ལ་ནི་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་

པ་དང་ཤིན་སྦྱངས་ཐོབ་པ་གཉིས་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཤིན་སྦྱངས་

ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདོད་འདོད་དུ་

འཇུག་པའི་སོམ་བྱུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནམ་ཐོབ་པ་ན་ཞི་གནས་ཐོབ་པ་ཡིན། དེས་

ཞི་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀང་ཤེས་སོ། །ཞི་གནས་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ནི། སེམས་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་གཡེང་བ་ཞི་ནས་ནང་དུ་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པས་ན་ཞི་

གནས་ཞེས་བྱ།

 ཤིན་སྦྱངས་ལ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་མཐུས་ལུས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་ནས་ལུས་ཤིང་བལ་ལྟར་ཡང་

ཞིང་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་ཅི་འདོད་དུ་བཀོལ་དུ་རུང་བ་ཞིག་ལ་འཇོག སེམས་ཤིན་

སྦྱངས་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་

ནས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་ལས་སུ་རུང་བ་ཞིག་

ལ་འཇོག ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ནི། ལུས་ཀི་ནང་གི་རེག་བྱ་ཆེས་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཞིག་

ཡིན་གི་སེམས་བྱུང་མིན་ལ། སེམས་ཤིན་སྦྱངས་ནི། དགེ་བ་བཅུའི་ནང་ཚན་གི་
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སེམས་བྱུང་ཤིན་སྦྱངས་ལ་བྱའོ།།

 ཤིན་སྦྱངས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བའི་སྔ་ལྟས་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་པ་ལ་

བརོན་བཞིན་པའི་གང་ཟག་དེའི་ཀླད་པ་ལི་བེམ་པ་སམ་བྱེད་པ་སྐྱེ་སེ། མི་བདེ་བའི་

ལི་བ་ནི་མ་ཡིན་གི། དཔེར་ན། སྐྲ་བཞར་མ་ཐག་པའི་མགོ་དཀིལ་དུ་ལག་པ་ཚ་

བོས་རེག་པ་ལྟ་བུའི་ལི་བེམ་པའི་བདེ་ཉམས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་སྐྱེས་མ་ཐག་

ཏུ་ཉོན་མོངས་སོང་བ་ལ་དགའ་བའི་བར་གཅོད་བྱེད་པའི་སེམས་ཀི་གནས་ངན་

ལེན་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དེའི་གཉེན་པོ་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སྔོན་ལ་

སྐྱེའོ། །དེ་ནས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དེ་སྐྱེས་པའི་མཐུ་ལ་

བརྟེན་ནས་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རླུང་དེས་ལུས་ལ་ཁྱབ་པ་ན། དེས་

ལུས་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་དང་བྲལ་ནས་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་སྐྱེ་ཞིང་། ལུས་

ཐམས་ཅད་རྒྱས་ནས་ལས་སུ་རུང་བའི་རླུང་གི་མཐུས་གང་བ་བཞིན་དུ་སང་བར་

འགྱུར་རོ།།

 ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཐོབ་ནས་རླུང་གི་མཐུས་ལུས་ལ་བདེ་ཉམས་ཆེན་པོ་

སྐྱེས་པ་ལ་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བ་དང་། ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བ་ཐོབ་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ལའང་དགའ་བདེའི་ཉམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འབྱུང་བ་ལ་

སེམས་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བ་ཟེར། དེས་ན་ཤིན་སྦྱངས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

སེམས་ཤིན་སྦྱངས་སྔོན་ལ་སྐྱེ། བདེ་བ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་

བདེ་བ་སྔོན་ལ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས། ལུས་སེམས་ཤིན་སྦྱངས་དང་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་

བ་ལ་ཁྱད་འབྱེད་དགོས་སོ།།

 དེ་ལྟར་ལུས་ཤིན་སྦྱངས་ཐོག་མར་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ན་རླུང་གི་མཐུས་ལུས་

ལ་བདེ་བའི་ཉམས་ཆེན་པོ་སྐྱེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ལ་ཡང་དགའ་བདེའི་
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ཉམས་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེའི་རེས་སུ་ཤིན་སྦྱངས་ཐོག་

མར་སྐྱེས་པའི་ཤུགས་དེ་རིམ་གིས་ཆུང་དུ་འགྲོ་སེ། དེ་ཡང་ཤིན་སྦྱངས་ཟད་ནས་

འགྲོ་བ་མིན་གི། ཤིན་སྦྱངས་རགས་པ་དེས་སེམས་ཧ་ཅང་གཡོ་བས་དེ་ལོག་ནས་

གྲིབ་མ་ལྟར་སབ་པའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མི་གཡོ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མཐུན་པ་

འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་སེམས་དགའ་ཡལ་ཡལ་བ་དེ་ཡང་ལོག་ནས་སེམས་

དམིགས་པ་ལ་བརྟན་པར་གནས་ཤིང་དགའ་བ་ཆེན་པོས་བསྐྱོད་པའི་མ་ཞི་བ་དང་

བྲལ་བའི་ཞི་གནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།

༥ སོ་སོར་རྟོག་པའི་ལྷག་མཐོང་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ།
      སྤིར་ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ལ་ཞི་གནས་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་

ལ། ལྷག་མཐོང་གི་ངོ་བོ་ནི། ཞི་གནས་ཀི་ངང་ནས་རང་གི་དམིགས་པ་ལ་དཔྱད་

པ་བྱས་སོབས་ཀིས་དྲངས་པའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བས་ཟིན་པའི་སོ་ནས་རང་

ཡུལ་ལ་སོ་སོར་དཔྱོད་པར་བྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ལ་འཇོག་ཅིང་། སྒ་བཤད་ནི། ཞི་

གནས་ལས་ལྷག་པར་ཏེ་ཁྱད་པར་མཐོང་བས་ན་ལྷག་མཐོང་ཞེས་བྱ་སེ། ལྷག་

ཚུལ་ཡང་ཞི་གནས་ཀི་སབས་ཀི་མ་དཔྱད་པ་ལས་ལྷག་མཐོང་གིས་དཔྱད་ན་དོན་

དེ་གསལ་བར་འཆར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ།།

 བསོམས་པས་ལྷག་མཐོང་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། ཞི་གནས་ཀི་ངང་ནས་རང་

གི་དམིགས་པ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་ནས་སོམ་པའི་ཚེ། དཔྱད་

སོབས་ཀིས་དྲངས་པའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀི་བདེ་བ་ནམ་སྐྱེས་པ་ན་ལྷག་མཐོང་མཚན་

ཉིད་པ་ཐོབ་པར་འཇོག དེ་ཡང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔྱད་ནས་སོམ་པ་

ན། སྔར་བཤད་པའི་ཤིན་སྦྱངས་དེ་མ་སྐྱེས་ཚུན་ཆད་དུ་ལྷག་མཐོང་རེས་མཐུན་པ་
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ཡིན་ལ། ཤིན་སྦྱངས་དེ་སྐྱེས་པ་ནས་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིན་སྦྱངས་

ཀི་ངོ་བོ་དང་སྐྱེ་ལུགས་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འདི་ཡང་སྔར་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་མ་

ཉམས་པར་ཡོད་པ་དེས་དྲངས་པའི་ཤིན་སྦྱངས་ཀང་ཡོད་པས་ན། སྤིར་ཤིན་སྦྱངས་

ཡོད་པ་ཙམ་མིན་གི། དཔྱད་སོམ་བྱས་པ་དེའི་རང་སོབས་ཀིས་ཤིན་སྦྱངས་འདྲེན་

ཐུབ་པ་ན་དེ་ནས་ལྷག་མཐོང་དུ་འགྱུར་རོ།།

  སྤིར་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་གི་སྡུད་བྱེད་དུ་གསུངས་ལ། དེ་

ཡང་དཔེར་ན། ཤིང་སོང་ལ་ཡལ་འདབ་ལོ་འབྲས་སོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཡོད་ཀང་

དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་གནད་ཤིང་སོང་གི་ར་བར་འདུས་པ་ལྟར། སོམ་གི་རིགས་ཇི་སེད་

ཅིག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བསྡུས་ན། བསོམ་བྱའི་དོན་དེ་ཉིད་ལུང་དང་རིགས་

པ་དང་དཔེ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བསམས་ཏེ་དཔྱད་ནས་སོམ་པའི་དཔྱད་སོམ་དང་།  

ཡང་ན་མི་དཔྱོད་པར་སེམས་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་ལྷན་ནེར་འཇོག་པའི་

འཇོག་སོམ་གི་རིགས་གཉིས་སུ་འདུ་ཞིང་། དེ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་དཔྱད་སོམ་རྣམས་

ལྷག་མཐོང་གི་སོམ་དང་། གཉིས་པ་འཇོག་སོམ་རྣམས་ཞི་གནས་ཀི་སོམ་གི་

རིགས་སུ་གཏོགས་སོ།།

 སྤིར་དཔྱད་སོམ་གལ་ཆེ་ཚུལ་ཡང་། ཐོས་པ་ཇི་ཙམ་མང་བ་དེ་ཙམ་དུ་

དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་མང་ལ། དེ་ཇི་ཙམ་མང་བ་དེ་ཙམ་དུ་དེ་ལས་བྱུང་

བའི་བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་མང་བ་དང་། དེ་ཇི་ཙམ་མང་བ་བཞིན་དུ་སོམ་པས་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་མང་ལ། དེ་ལ་ཡང་སྐྱོན་འགོག་པ་དང་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

ཡང་མང་བས། སོམ་བྱེད་པ་ལ་ཐོས་བསམ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །སོ་སོར་རྟོག་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་སོམ་བྱེད་པའི་སོ་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་བོ་

རྣམས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ཀི། ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་དམིགས་སེམས་པ་
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སོགས་དཔྱད་པ་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་ཙམ་

གིས་ཉོན་མོངས་ཟློག་མི་ནུས་པ་ནི། དཔེར་ན། གཡུལ་སར་དགྲ་ཕམ་པར་བྱེད་པ་

ལ་དགྲ་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་དགོས་ཀི། མི་སར་མ་བཞིན་མིག་བཙུམས་ནས་བསད་

པས་དགྲ་འཇོམས་མི་ནུས་པ་བཞིན་ཡིན་པར་གསུངས། 

 སོམ་གི་སབས་སུ་དཔྱད་འཇོག་གང་བསེན་དགོས་པ་ནི་བསོམ་བྱའི་

དོན་དང་། དམིགས་པ་དང་། སེམས་ཀི་གནས་སབས་སོགས་ལ་བསྟུན་དགོས་

ཏེ། དཔེར་ན། སིང་རེ་དང་བཟོད་པ་སོམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ནི། སྔོན་དུ་དཔྱད་སོམ་གཙོ་

ཆེ་མོད། དཔྱད་སོམ་གི་མཐར་ཡིད་འགྱུར་གི་མོང་བ་ཐོན་སབས་མི་དཔྱོད་པར་

ལྷན་ནེར་འཇོག་དགོས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་ཚུལ་ལུང་དང་

རིགས་པས་ཡང་ཡང་དཔྱོད་པ་ཙམ་བྱེད་ཅིང་སེམས་པའི་ཚེ་དཔྱད་སོམ་གཙོ་

ཆེ་ཡང་། དཔྱད་མཐར་ངེས་པ་རེད་ན་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་རེ་གཅིག་ཏུ་

སེམས་པ་ལ་འཇོག་སོམ་གཙོ་ཆེའོ། །དེས་ན་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སོམ་པ་གཅིག་ཉིད་

ལའང་དཔྱད་སོམ་དང་འཇོག་སོམ་གཉིས་ཀ་འོང་བ་ཡིན་ནོ།།

༦ དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སོམ་ཚུལ་བཤད་པ།
 དེ་ལྟར་གོང་དུ་བོ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་དཔྱད་འཇོག་གི་སོམ་གི་ཚུལ་བཤད་

ནས། འདིར་དཔེ་མཚོན་གི་ཚུལ་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་

སབས་མང་པོར། ལུས་སོགས་ལ་གཙང་བདེ་རྟག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བོ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་བཞིའི་ཞེན་པ་འགོག་པའི་ཆེད་དུ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་སོམ་པར་

གསུངས་པས། འདིར་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་སོར་མངོན་པ་གོང་འོག་ལས་འབྱུང་

བ་བཞིན་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ལ་དོན་ཚན་ལྔ་ལས།
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 དང་པོ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་དམིགས་པ་ལ་ལུས་དང༌། ཚོར་བ་

དང༌། སེམས་དང༌། ཆོས་དང་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་དམིགས་པའི་སོ་ནས་ལུས་

སོགས་བཞིར་བཞག་པ་ཡང་། ༡ ལུས་མི་སྡུག་པ་ལ་སྡུག་པར་འཛིན་པ་དང་། 

༢ ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པ་དང་། ༣ སེམས་མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་

པར་འཛིན་པ་དང་། ༤ ཆོས་བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཅས་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་འཛིན་པ་བཞི་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ངོ་བོ་ནི། དམིགས་

པ་ལུས་ཚོར་སེམས་ཆོས་བཞི་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་ལུས་མི་

གཙང་བ་སོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་མི་རྟག་པ་ལྟ་བུའི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་

སུ་བརྟག་ཅིང་དཔྱོད་པར་བྱེད་པའི་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ་

ཞིག་ལ་འཇོག སྒ་དོན་ནི། དྲན་པས་དམིགས་རྣམ་མ་བརེད་པའི་སོབས་ཀིས་ཤེས་

རབ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའམ། ཡང་ན། ཤེས་རབ་ཀིས་དམིགས་ཡུལ་སོ་སོར་ཕྱེ་བའི་

ཡུལ་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པས་ན་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཅེས་བྱ། གསུམ་པ་གྲོགས་

ནི། ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སོགས་བཞི་པོ་གང་རུང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་

སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་སོ། །བཞི་པ་སོམ་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། ༡ ལུས་དྲན་པ་

ཉེར་བཞག་སོམ་ཚུལ་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་སོམ་ཚུལ་དང་། སྤིའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་སོམ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་སོམ་ཚུལ་ནི། ལུས་མི་

གཙང་བ་དང་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་སོགས་སུ་སོམ་པའོ། །སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

སོམ་ཚུལ་ནི། ལུས་ཀིས་མཚོན་པའི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་དང་། ཟག་

བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་སོགས་སུ་སོམ་པའོ།།

 འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བའི་གཉེན་པོར་ནི། མོས་པ་ཡིད་བྱེད་ཀི་ཚུལ་གིས་

ལུས་ཀི་ཁ་དོག་སོགས་མི་སྡུག་པར་བསོམ་དགོས་ཤིང་། དེས་ནི་ལུས་ཀི་ཁ་དོག་
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དང་། དབྱིབས་དང་། རེག་བྱ་དང་། ལུས་ཀི་བསེན་བཀུར་སོགས་ལ་ཆགས་པའི་

གཉེན་པོ་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་ལུས་ཀི་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོར་ནི། ཆགས་

ཡུལ་གི་ལུས་རྣམ་པར་སྔོས་པ་དང་། ལུས་རྣམ་པར་རྣག་པ་དང་། ལུས་རྣམ་པར་

དམར་བ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སོམ་པར་བྱེད་ལ། ལུས་

ཀི་དབྱིབས་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོར་ནི། ཆགས་ཡུལ་གི་ལུས་རྣམ་པར་ཟོས་

པ་དང་། ལུས་རྣམ་པར་འཐོར་བ་གཉིས་ལ་དམིགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་

སོམ་པར་བྱེད་དོ། །ཆགས་ཡུལ་གི་ལུས་ཀི་རེག་བྱ་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོར་

ནི། ལུས་རྣམ་པར་འབུས་གཞིགས་པ་དང་། ལུས་རྒྱུས་པས་བྲང་བྲེང་དུ་སྦྲེལ་བའི་

ཀེང་རུས་གཉིས་ལ་དམིགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སོམ་པར་བྱེད་དོ། །ལུས་

ཀི་བསེན་བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོར་ནི། ཤི་བའི་རོ་གཡོ་བ་མེད་པ་ལ་

དམིགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སོམ་པར་བྱེད་དོ།།

 ཡང་མངོན་པ་མཛོད་ལས་ནི་ལུས་ལ་ཀེང་རུས་སུ་སྒོ་བཏགས་ནས་མོས་

པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་མི་སྡུག་པ་སོམ་པའི་ཚུལ་ལ་ལས་དང་པོ་པའི་རྣལ་འབྱོར་

སོམ་ཚུལ་དང་། ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ། ཡིད་ལ་བྱེད་

པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ་ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད་དོ། །དེ་

ཡང་དང་པོར་རང་གི་རྐང་པའི་མཐེ་བོའམ་དཔྲལ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡང་རུང་

བར་སེམས་གཏད་དེ་ཤ་རུལ་ཞིང་མགས་ནས་རུས་པ་ཀེང་རུས་ལྟར་དཀར་

ལྷག་གེར་ཡོད་པར་མོས། དེ་རེས་རིམ་གིས་རང་གི་ལུས་རིལ་བོ་ཀེང་རུས་སུ་

མོས། དེ་རེས་གནས་ཁང་དང་། མཐར་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་ཀེང་རུས་ཀིས་ཕར་ཁྱབ་

པར་མོས། དམིགས་པ་ཚུར་སྡུད་པ་ན་ཕྱི་ནས་རིམ་གིས་བསྡུས་ཏེ་རང་གི་ལུས་

གཅིག་པུ་ཀེང་རུས་སུ་མོས་ནས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་ལས་
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དང་པོ་པའི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ་ལོ། །ཡང་ཕར་ཀེང་རུས་ཀིས་ཁྱབ་པར་མོས་

པ་ན་སྔར་བཞིན་དང་དམིགས་པ་ཚུར་སྡུད་པ་ན་རང་གི་རྐང་པ་རུས་པར་མོས་

པ་བོར་ནས་རྐང་པ་ལས་གཞན་པའི་རང་གི་ལུས་ལྷག་མ་རུས་པར་མོས་ཏེ་དེ་ལ་

སེམས་གཏོད་པ་དང་། དེ་རེས་རིམ་གིས་ལུས་ཕྱེད་རུས་པར་མོས་ནས་དེ་ལ་

སེམས་གཏོད། དེ་རེས་ཐོད་པའི་ཕྱེད་ཀི་བར་རུས་པར་མོས་ནས་དེ་ལ་སེམས་

གཏོད་པ་ནི་ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ་ལོ། །ཡང་ཕར་ཀེང་

རུས་ཀིས་ཁྱབ་པར་མོས་པ་ན་སྔར་བཞིན་དང་དམིགས་པ་ཚུར་སྡུད་པ་ན་རང་

གི་ལུས་ལྷག་མ་རུས་པར་མོས་ནས་དེ་ལ་སེམས་གཏོད་པ་ཡང་བོར་ནས་རང་གི་

སྨིན་མ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རུས་པ་མཐེ་བོའ་ིཁྱོན་ཙམ་ལ་སེམས་གཏོད་པ་ནི་ཡིད་

ལ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ་ལོ།།

 དེ་ལྟར་ན་ལུས་ཀི་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པའི་འདུ་

ཤེས་སོམ་པ་གསུམ་དང་། དབྱིབས་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོར་གཉིས་དང་། རེག་

བྱ་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོར་གཉིས་དང་། བསེན་བཀུར་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་

པོར་གཅིག་དང་། ལུས་ཀི་ཁ་དོག་སོགས་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པའི་གཉེན་

པོར་ལུས་ཀེང་རུས་སུ་མོས་ནས་སོམ་པ་གཅིག་སེ་ལུས་མི་སྡུག་པ་སོམ་པའི་བོ་

དགུའོ།།

 ཀེང་རུས་ལ་ཁ་དོག་སོགས་ཆགས་པའི་གཞི་རྣམ་པ་བཞིའི་གང་ཡང་

མེད་པས་གཉེན་པོ་དེ་དག་ལས་ཀེང་རུས་ལ་དམིགས་ནས་སོམ་པ་ནི་ལུས་ཀི་ཁ་

དོག་ལ་ཆགས་པ་སོགས་བཞི་ཀའི་གཉེན་པོར་སོམ་པར་བྱར་རུང་ངོ་། །མི་སྡུག་

པ་སོམ་པའི་བོ་འདི་ནི་ཆགས་པའི་གཞི་ཞིག་ལ་སྒོ་བཏགས་ནས་མོས་པ་ཡིད་

ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ཞིང་། གཟུགས་ཕུང་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཉི་ཚེ་
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བ་ལ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཉོན་མོངས་པའི་མགོ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཙམ་གི་སུན་

འབྱིན་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་གི་གཏན་ནས་སོང་བའི་གཉེན་པོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ།། 

 རྣམ་རྟོག་ཤས་ཆེ་བའི་གཉེན་པོར་ནི། རང་གི་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་

དང་ཕྱིར་འབྱུང་བ་བགྲངས་ནས་དྲན་པ་རེ་གཅིག་པའི་སོ་ནས་དེར་འཇུག་ཅིང་

གཡེང་བ་མེད་པར་བསོམ་མོ། །དབུགས་རྔུབ་འབྱུང་དེ་སོམ་ཚུལ་ལ་མངོན་པ་

མཛོད་ལས་དྲུག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། ༡ རང་ཉིད་ཀི་ལུས་འདུག་སངས་ཆོས་བདུན་

དང་ལྡན་པར་བྱས་ཏེ་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་ཕྱིར་འབྱུང་བ་གཉིས་ལ་

སེམས་གཏད་ནས་དྲན་པ་རེ་གཅིག་པའི་ངང་ནས་རྔུབ་འབྱུང་གཉིས་ལ་ཁུགས་

པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་གཅིག་ནས་བཅུ་པའི་བར་ཡིད་ཀིས་འཆོལ་ལྷག་ཆད་

གསུམ་དང་བྲལ་བར་རི་བ་ནི་བགྲང་བ་དང་། བཅུ་པོ་དེ་ལས་ཉུངས་ན་བྱིང་བ་

དང་མངས་ན་རོད་པ་འབྱུང་ཉེན་ཆེ་ཞིང་ཁུགས་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརིས་ན་

ཆད་སྐྱོན་དང་། ཡང་ཁུགས་པ་གཅིག་གཉིས་སུ་བྱས་ན་ལྷག་སྐྱོན། ཡང་རྔུབ་པ་

ལ་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་བ་ལ་རྔུབ་པར་བཟུང་ན་འཆོལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད། ༢ ཡང་

དབུགས་ནང་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་ལོག་མ་དང་སིང་ག་དང་ལྟེ་བ་དང་རྐེད་པ་དང་

བར་དང་བྱིན་པ་དང་རྐང་མཐིལ་དང་ས་ལ་སོབས་ཆེ་ན་འདོམ་གང་དང་སོབས་

ཆུང་ན་མཐོ་གང་གི་བར་དུ་རིམ་གིས་འཇུག་པ་དང་། ཕྱིར་འབྱུང་བའི་ཚེ་རྐང་

པའི་མཐིལ་ནས་བཟུང་རིམ་གིས་སའི་བུ་ག་ནས་སོབས་ཆེ་ན་འདོམ་གང་དང་

སོབས་ཆུང་ན་མཐོ་གང་གི་བར་དུ་འབྱུང་བ་ལ་སེམས་མི་གཡེང་བར་རེ་གཅིག་

ཏུ་ལྟ་བ་ནི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། ༣ ཡང་དབུགས་དེ་ཉིད་ས་རེ་ནས་རྐང་མཐིལ་

གི་བར་དུ་ཕྲེང་ཐག་ལྟར་གནས་པ་ལ་སེམས་མི་གཡེང་བར་རེ་གཅིག་ཏུ་ལྟ་ཞིང་

ལུས་ལ་ཕན་གནོད་དང་གྲང་དྲོ་གང་བྱེད་ལ་རྟོག་པ་ནི་འཇོག་པ་དང་། ༤ ཡང་



264 ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་སོར།

དབུགས་རྔུབ་འབྱུང་འདི་དག་རླུང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་གི་

གཟུགས་རྫས་བརྒྱད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སེམས་སེམས་

བྱུང་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ལྡན་ནོ་སམ་དུ་རེ་གཅིག་ཏུ་ལྟ་ཞིང་རྟོག་པ་ནི་

ཉེ་བར་རྟོག་པ་དང་། ༥ ཡང་དེ་ནས་རླུང་ལ་དམིགས་པའི་བོ་བསྒྱུར་ཏེ་དྲན་པ་རེ་

གཅིག་པའི་ངང་ནས་དགེ་བ་གོང་འཕེལ་དུ་སྦྱོང་བ་ནི་བསྒྱུར་བ་དང་། ༦ ཡང་དེ་

ལས་ཀང་དྲན་པ་རེ་གཅིག་པའི་ངང་ནས་དགེ་བ་གོང་འཕེལ་དུ་སྦྱོང་བ་ནི་ཡོངས་

སུ་དག་པའོ།།

 དེ་ལ་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་རེས་སུ་དྲན་པ་ནི་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་

ཤིང་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་འཇུག་པ་དང་དམིགས་གཞིའི་དབུགས་ལ་ཡང་ཁ་དོག་

དང་དབྱིབས་ས་ཚོགས་པ་མེད་པས་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་བྱེད་ནུས་ལ། གཞན་

མི་སྡུག་པ་སོམ་པའི་བོ་ནི་དམིགས་པ་ཁ་དོག་སོགས་ས་ཚོགས་ལ་འཇུག་ཅིང་ཁ་

ཕྱིར་བལྟས་པ་དང་རྣམ་རྟོག་འདྲེན་པས་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་བྱེད་མི་ནུས་སོ།།

 ༢ ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སོམ་ཚུལ་ནི། ཚོར་བ་བདེ་བ་ལས་དངོས་

སུ་འདོད་སེད་དང༌ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལས་འཇིག་སེད་སྐྱེ་ཞིང་བརྒྱུད་ནས་སྡུག་

བསྔལ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཚོར་བའི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་བའི་ཆེད་དུ་རང་སྤིའི་མཚན་

ཉིད་གཉིས་ལ་བརྟགས་ཏེ་བསོམ་མོ། །༣ སེམས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སོམ་ཚུལ་

ནི། སེམས་ནི་སད་ཅིག་སད་ཅིག་ལ་འཇིག་པ་དང༌བསན་དུ་མེད་པ་ཐོགས་པ་

མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་རྒྱུན་གི་ཆ་ནས་གཏན་དུ་རྒྱུན་མ་ཆད་

པར་གནས་པ་སོགས་སུ་བརྟགས་ནས་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་དཔྱོད་པར་བྱེད་པ་

དང་། ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀི་བྱེད་ལས་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་

པའི་ཉེས་དམིགས་དང་། འབྲས་བུ་སོགས་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ལ་
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ཐོས་བསམ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་བརྟགས་ཤིང་དཔྱོད་པར་བྱེད་པའོ། ། ༤ ཆོས་

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སོམ་ཚུལ་ནི། ཆོས་ཏེ་ཚོར་བ་མ་གཏོགས་པའི་སེམས་བྱུང་

དང་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ལས། བྱམས་སིང་རེ་ལྟ་བུའི་བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་

གི་རིགས་རྣམས་ཉམས་སུ་བང་བྱ་དང་ཆགས་སང་ལྟ་བུའི་ཉེས་པའི་རིགས་

རྣམས་དོར་བྱར་ཐོས་སོགས་ཀིས་བརྟགས་ནས་དཔྱོད་པར་བྱེད་པའོ། །ལྔ་པ་

ལུས་མི་རྟག་པ་སོགས་སུ་བསོམས་པའི་འབྲས་བུ་ནི། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དེ་

རྣམས་བསོམས་པས་ལུས་གཙང་བ་དང་། ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་། སེམས་རྟག་པ་

དང་། ཆོས་རང་རྐ་བའི་བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་བོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་རྣམས་མི་འབྱུང་བ་

ཡིན་ནོ།།

༧ བོ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་ཤེས་བྱེད།
 དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་སོགས་བསེན་

པ་ལས་བོ་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ལ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་རྣམས་

ལས་ནང་གི་ཤེས་རབ་དང་སིང་རེ་སོགས་ཡིད་བོ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་

ཀི་འཕེལ་འགྲིབ་ནི། ལུས་ཀི་འཕེལ་འགྲིབ་ལ་མི་ལྟོས་པར་གཙོ་བོ་ཡིད་བོ་གོམས་

པའི་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། རེད་འགྲན་པས་མཆོང་རྒྱུག་གི་རལ་

སྦྱངས་ཏེ་ཚད་མཐོན་པོར་སོན་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་སྦྱངས་ཤིང་གོམས་པ་ལ་བརྟེན་

ནས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྲོ་བ་ནི་སྤིར་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་སེང་དུའང་

ཡོད་མོད། དེ་ལྟ་ནའང་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཚད་ངེས་པ་ཅན་ཞིག་

ཡིན་པ་དང་། རལ་གི་ཚད་ཇི་ཙམ་མཐོན་པོར་སོན་ནའང་མཆོང་རྒྱུག་སོགས་ལ་

གནས་སབས་རེ་རེ་ནས་རོལ་བ་རེ་བསེན་དགོས།  ཡང་ཆུའི་ཚ་བ་ལྟ་བུ་རྟེན་མི་
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བརྟན་པ་ཡིན་པས་ཆུ་ཇི་ཙམ་བསོལ་ཀང་མཐར་སམ་འགྲོ་བ་ལས་མེའི་ངོ་བོར་

འགྱུར་མི་སིད་པས་དེ་དག་ལ་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་མེད་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་

སེམས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་བརེ་བ་དང་ཤེས་རབ་སོགས་ནི་གོམས་ཟིན་འབད་

རོལ་བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྟོས་པར་གོམས་པར་བྱས་ན་སེམས་རྒྱུད་ལ་རང་གི་ངང་

གིས་འཇུག་པ་དང་། རྟེན་བརྟན་པ་ཡིན་པས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་ཡོད་དོ། །བོ་

དེ་དག་གོམས་ཟིན་འབད་རོལ་བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སེམས་རྒྱུད་ལ་རང་གི་

ངང་གིས་འཇུག་པ་ནི། དཔེར་ན། བུད་ཤིང་མེས་སེག་པའི་ཚེ་མེ་ཡང་ཡང་སར་

མི་དགོས་པར་ལན་གཅིག་སར་བས་བུད་ཤིང་ཐལ་བར་མ་སོང་གི་བར་དུ་མེ་དེ་

རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་དག་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པའི་སེམས་

གསལ་རིག་ཙམ་གི་རྫས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་རྟེན་བརྟན་པ་ཡིན་ནོ།།

 ནང་སེམས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བ་ནི་ཕྱིའི་དངོས་པོ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་

པ་ལྟར་མིན་གི། རང་གཞན་དང་ཕྱིའི་ཡུལ་ལ་ལྟ་ཚུལ་དང་། རྒྱུན་གི་བསམ་པའི་

འཁྱེར་སོ་སོགས་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བའི་སོ་ནས་ཡོང་དགོས་པས་ནང་པའི་གཞུང་

དུ་བོ་སྦྱོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པའང་གནད་འདི་དག་

ལ་ཐུག་ཡོད། གཞན་ཡང་ལེ་ལན་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་རང་གཅེས་འཛིན་གི་

སེང་དུ་འབབ་པར་སེམས་པ་དང་། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་དྲིན་གི་བདག་ཉིད་དུ་བལྟས་

ཏེ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་དང་། རྐེན་ངན་གང་དང་ཕྲད་ཀང་བོ་སྦྱོང་བའི་གྲོགས་

སུ་འཁྱེར་བ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་ཡུལ་ཀུན་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་ལྷོད་པ་

སོགས་ཀི་སོ་ནས་ཉིན་རེའི་མི་ཚེ་སྐྱེལ་ནུས་ན། མི་དེ་སྐྱིད་པའི་འགོ་ཚུགས་པ་

ཡིན་པར་ ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིབོ་སྦྱོང་གི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། མཐར་གཏུགས་

ན་བདེ་སྐྱིད་ཅེས་བྱ་བ་གཙོ་བོ་སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་སེང་ནས་འཇོག་དགོས་སོ།།
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 གཞན་ཡང་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་འོད་གསལ་བ་དང་དྲི་མ་རྣམས་ནི་

གློ་བུར་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་ཡང་ཞེ་སང་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་དེ་སེམས་ཀི་རང་

བཞིན་ལ་ཞུགས་ཡོད་ན་དེ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དང་འབྲལ་མི་རུང་དུ་གྱུར་པས། 

སེམས་དེ་གྲུབ་ཙམ་ནས་གཏན་དུ་སང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་དགོས་ན་ཡང༌། 

དེ་འདྲ་མིན་པ་ནི་མོང་བས་གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་རྐེན་ཞིག་དང་ཕྲད་ན་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་ལ་མ་

ཕྲད་ན་མི་སྐྱེ། འདིས་ཞེ་སང་སོགས་ཉོན་མོངས་ཀི་རིགས་རྣམས་གློ་བུར་བ་ཡིན་

པས་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་མ་ཞུགས་ཤིང་། གཉེན་པོའ་ིསོབས་ཀིས་སེམས་

དང་འབྲལ་རུང་ཡིན་པར་དཔོག་ཐུབ། དཔེར་ན། ཆུ་དཀྲུགས་པས་རོག་མ་ཅན་

དུ་གྱུར་ན་ཡང༌། ཆུ་དེའི་རང་བཞིན་རོག་མ་མིན་ཞིང་། རིམ་གིས་རོག་མ་རྣམས་

བཙགས་པས་ཆུ་དྭངས་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ།།

 ཡང་ཉེས་པ་མཐའ་དག་གི་ར་བ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་ཉིད་འཛིན་

ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ལོག་ཤེས་ཡིན་པ་དང་། དེའི་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཚད་

མའི་རྒྱབ་རྟེན་མེད་ཅིང་། དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

མཚོན་པའི་བོ་བཟང་པོའ་ིརིགས་རྣམས་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་དང་བཅས་པས་རྒྱུན་

བསིངས་ཏེ་གོམས་ན་སེམས་སེང་གི་དྲི་མ་ཟད་རུང་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།།

 འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་དག་གི་གཞུང་ནས་བྱུང་

བའི་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་པ་ལ་དོན་ཚན་ལྔར་ཕྱེ་

སེ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་འཕྲོས་དང་བཅས་པ་སོགས་མདོར་བསྡུས་པ་

རེ་བཤད་ཟིན་ནས། ཡུལ་འཇལ་བ་པོའ་ིགང་ཟག་འདོད་ཚུལ་འོག་ཏུ་ལྟ་གྲུབ་ཀི་

སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།

 དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དང་ཁྱད་པར་སྔོན་གི་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་
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པའི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བསན་བཅོས་བོད་སད་དུ་འགྱུར་བ་ཇི་སེད་

ཅིག་བཞུགས་པ་རྣམས་ལས། གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་དང་། ཟབ་མོ་ལྟ་གྲུབ་

ཀི་གནད་སོན་པའི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་མང་པོ་ཞིག་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་

བཏུས་པ། ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་

བྱ་བ་ལས། གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་སོར་གི་པོད་དང་པོ་གཉིས་

ཀི་བརོད་བྱའི་སིང་པོ་རྣམས་ལུང་འདྲེན་གི་སྤོས་པ་དང་འཕྲོས་བཤད་ཀི་ཚིག་

ཚོགས་དོར་ཏེ་ཚིག་ཉུང་དོན་གསལ་དུ་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་རྫོགས་སོ།།  །།
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ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

སབས་དང་པོ། ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་སྤི་བཤད།

༡ འཕགས་ཡུལ་གི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་བྱུང་རིམ།
 དེ་ལྟར་ནང་པའི་མཁས་པ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་ལུགས་ཀི་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་འདོད་ཚུལ་གལ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀི་སིང་པོ་མདོར་བསྡུས་རེ་བཤད་ཟིན་ནས། ད་ནི་འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་གཞི་དངོས་པོའ་ིསེང་དུ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གནས་ལུགས་ཇི་

ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲུབ་དོན། གཏན་ལ་

འབེབས་བྱེད་ཀི་ཐབས་དང་། འཇལ་བྱེད་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་སོགས་ཞིབ་མོར་

སོན་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་མདོ་ཙམ་བརོད་པ་ལ། ཐོག་མར་

ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་གི་འདོད་ཚུལ་སིང་བསྡུས་རེ་དང་། དེ་རེས་གཞི་བདེན་

པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། བདག་དང་བདག་མེད་བརྟག་པ། དབུ་སེམས་ཀི་ལྟ་

བའི་སོར། འཇལ་བྱེད་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་སྒ་དོན་གི་

རྣམ་གཞག་བཅས་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གནད་འགག་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ལོགས་སུ་བཏོན་ཏེ་

བརོད་པར་འདོད་དོ།།

 དེ་ལ་ཐོག་མར་ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་དེ་དག་དུས་ཇི་

ཙམ་ནས་བྱུང་བའི་ཚུལ་རགས་རིམ་ཙམ་འཆད་པ་ལ། སྤིར་བཏང་འཛམ་བུ་གླིང་

འདིར་ལྟ་གྲུབ་མེད་པའི་ཆོས་ལུགས་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་གཉིས་
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བྱུང་ཞིང་། དེ་གཉིས་ལས་ལྟ་གྲུབ་མེད་པའི་ཆོས་ལུགས་རྣམས་སྔོན་ལ་དར་བ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མི་རྣམས་ཀིས་རང་ཉིད་ཀི་འཚོ་བའི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པའི་རང་

བྱུང་ཁམས་ཀི་ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་ཉི་ཟླ་སོགས་ལ་མཆོད་པ་བྱས་ཏེ། རང་

རང་གི་རེ་འདུན་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་གྲོགས་བྱེད་པའི་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་ལས་

རིམ་གིས་དར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སང་། དེ་རེས་རིམ་གིས་མིའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་

དཔལ་ཡོན་གོང་འཕེལ་དུ་སོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་

རྣམས་དར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ལའང་ནང་གསེས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་ཡོད་པ་

ལས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་འདོད་པ་ནི། གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པ། བྱེ་བྲག་པ། རིགས་པ་

ཅན་པ། དཔྱོད་པ་བ་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལྟ་བུ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་མི་འདོད་པ་ནི། 

སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐད་ཀར་བཀོད་པར་འདོད་པའི་ཆོས་

ལུགས་རྣམས་སོ།།

 གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་མི་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་སྐྱེ་བ་

སྔ་ཕྱི་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་ལས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་མི་འདོད་པ་ནི། རྒྱང་འཕེན་པའི་

གྲུབ་མཐའ་དང་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་འདོད་པ་ནི། གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་དང་། གཅེར་བུ་

པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཡིན་ལ། གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་དང་།  

གཅེར་བུ་པས་བདེ་སྡུག་ལོངས་སྤོད་པ་པོའ་ིབདག་རྟག་པ་གཅིག་པུ་རང་དབང་

བ་ཞིག་འདོད་ཀང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་བདེ་སྡུག་ལོངས་སྤོད་པ་པོའ་ིབདག་

རྟག་གཅིག་རང་དབང་བ་ཞིག་གཏན་ནས་མི་འདོད་ཅིང་རིགས་པ་མང་པོས་འགོག་

པར་བྱེད་པས། འཕགས་ཡུལ་དུ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལ་བདག་མེད་པར་སྨྲ་

བ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས།
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 ལྟ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཆོས་ལུགས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ། འཛམ་བུ་གླིང་འདིར་

ཐོག་མར་མིའི་འགྲོ་བ་ཆགས་ནས་མ་རོས་མ་བཏབ་པའི་ལོ་ཏོག་ལ་ལོངས་སྤོད་

ཅིང་། དེའི་ཚེ་མི་ལེ་ལོ་ཅན་གིས་གསོག་འཇོག་བྱས་པས་སོ་ནམ་ཞིང་ལས་

སོགས་བྱེད་དགོས་པར་གྱུར། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་འགའ་ཞིག་གིས་མ་བྱིན་པར་

བངས་པས་ཕན་ཚུན་མ་འཆམས་པར་ཁིམས་ཆད་གཅོད་པའི་སེ་དཔོན་བསོས། 

དེའི་ཚེ་སེ་དཔོན་གིས་བྱ་བ་ངན་པ་བྱེད་པའི་མི་རྣམས་ཆད་པས་ཚར་གཅོད་པ་

ན། མི་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་མཐོང་ནས་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ཏེ་ནགས་གསེབ་དབེན་པར་

སོང་ནས་བསད་པས་བྲམ་ཟེ་ཞེས་པ་བྱུང༌། དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་གིས་དབེན་

པར་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་བྱས་ནས་གཅིག་པུར་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་

ཐབས་བསོམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་གནས་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ཐོབ། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་མངོན་ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པའང་འགའ་ཞིག་བྱུང་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་མི་

རྣམས་ལ་དྲང་སོང་ཞེས་མིང་བཏགས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པ་དང་

རྟོག་གེ་ལ་བྱང་བ་དུ་མས་རང་རང་གི་བོ་གྲོས་ཀིས་དཔྱད་དེ་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་

འཐོབ་བྱེད་ཀི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། དེ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་སོན་

པར་བྱེད་པའི་བསན་བཅོས་བརམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་གྲུབ་ས་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་

བར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གསུང་རབ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་གསུངས།

 ཡང་རྒྱ་གར་གི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ལྟར་ན། ཕྱི་ལོའ་ིགོང་གི་

ལོ་ཉིས་སོང་ཙམ་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཨཱརྱན་ཏེ་འཕགས་པའི་མི་རིགས་ཞེས་པ་བྱུང་

བ་དང་། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་རིག་བྱེད་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་དར་ཞིང་། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་ལྷ་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀི་བྱེད་སོ་ས་ཚོགས་བྱུང་

ལ། སབས་དེར་འཕགས་པའི་མི་རིགས་ཀིས་མི་རིགས་གཞན་རྣམས་གཡོག་ཏུ་
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བཀོལ་ཅིང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔོན་པོ་དང་གཡོག་པོའ་ིསོལ་དར། དེ་ནས་རིམ་

གིས་འཕགས་པའི་རིགས་ཀི་ནང་དུའང་རྣམ་དཔྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཤེས་

ཡོན་ཅན་ལ་བྲམ་ཟེ་དང་། ཡུལ་ལུང་ལ་དབང་སྒྱུར་བའི་སིད་ཀི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་

མི་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པོའ་ིརིགས། ཞིང་ལས་དང་འབྲོག་ལས་སོགས་སྤིར་བཏང་གི་

ལས་རིགས་བྱེད་པའི་མི་རྣམས་ལ་རེའུ་རིགས། ལྷམ་བཟོ་བ་དང་སྐྲ་འབྲེག་པ་

སོགས་ཀི་ལས་བྱེད་པའི་མིའི་རིགས་རྣམས་དམན་པར་བརིས་ཏེ་དམངས་རིགས་

སམ་གདོལ་པའི་རིགས་ཞེས་རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་བཞི་བྱུང་བར་བཤད།

 རིག་བྱེད་ཀི་གཞུང་ལུགས་དར་བ་ནས་བཟུང་རིག་བྱེད་ཀི་གཞུང་དེ་

དག་འཕགས་ཡུལ་དུ་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ཀི་རང་གཞི་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིང་། 

དེ་དག་ལ་བྲམ་ཟེ་མཁས་པ་མང་པོས་ཐོས་བསམ་གིས་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ཏེ། 

བདག་ཡོད་མེད་དང་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཡོད་མེད། ཕྱི་མའི་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་འཐོབ་

བྱེད་ཀི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་སོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་ཅིང་། ཤེས་

བྱེད་ཀི་གཞུང་དྲངས་ནས་རང་རང་གི་ལྟ་གྲུབ་མི་འདྲ་བ་སོན་པའི་གཞུང་མང་དུ་

བརམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་ཡུལ་དུ་ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་གྲུབ་

མཐའ་ཞེས་བརོད་པ་དེ་ཐོག་མར་བྱུང་བར་གྲགས།

 ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ལས་མུ་སེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྔོན་ལ་བྱུང་

ཞིང་། མུ་སེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཀང་ཐོག་མར་གྲངས་ཅན་

པའི་སོན་པ་དྲང་སོང་སེར་སྐྱ་ཞེས་བྱ་བས་གྲངས་ཅན་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་

སོན་པའི་གཞུང་བརམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཉིད་བྱུང་བར་ནང་པའི་

གཞུང་རྣམས་ལས་བཤད་ཅིང་། དེ་ནི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བའི་གཞུང་ཀུན་གི་ཐོག་མ་ཡིན་

པར་གྲགས་ལ། གྲངས་ཅན་པས་ཁས་བངས་པའི་རྟག་པའི་བདག་དེའི་ཁྱད་པར་
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ཅུང་ཟད་སོན་འཕྲིའི་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མུ་སེགས་པ་རྣམས་

ཀིས་བདག་གི་སོར་ལ་བཤད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་བྱུང་། ཡང་བཤད་ཚུལ་

གཞན་གཅེར་བུ་པའི་གཞུང་ལ་ལར་སོན་པ་མཆོད་འོས་ཐོག་མར་བྱུང་བར་སྨྲ་

བའང་ཡོད།།

 དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོལ་གཏོད་མཁན་སོན་པ་ཀ་པི་ལའམ་

དྲང་སོང་སེར་སྐྱ་བྱོན་པའི་དུས་ནི། སྔ་རབས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཚེ་ལོ་དཔག་

མེད་ཀི་དུས་སུ་བྱོན་པར་བཤད་ཀང་། ཕྱིས་ཀི་གནའ་རབས་ཞིབ་འཇུག་པ་རྣམས་

ཀིས་ཕྱི་ལོ་མ་ཚུགས་གོང་གི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པའི་ནང་ཙམ་ན་བྱོན་པར་བཤད་

དོ། །ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་གྲགས་ཆེ་བ་སོ་སོའ་ིབྱུང་རིམ་དང་སོབ་དཔོན་གཙོ་

བོ་དག་གི་མཚན་དང་། དེ་དག་གིས་བརམས་པའི་གཞུང་རྣམས་གྲུབ་མཐའ་སོ་

སོའ་ིཐད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འཕགས་ཡུལ་དུ་སོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པ་མ་

བྱོན་པའི་གོང་ནས་མུ་སེགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ས་ཚོགས་བྱུང་ཟིན་ཅིང་། སོན་པ་ཤཀ་

ཐུབ་པ་ཞལ་བཞུགས་པའི་དུས་སུའང་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་མུ་སེགས་ཀི་སོན་པ་

བཅོ་བརྒྱད་ཡོད་པར་བཤད།

 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་གཏོད་པ་པོ་ནི། འཕགས་ཡུལ་

ཤཀའི་རིགས་ཀི་ཡབ་རྒྱལ་པོ་ཟས་གཙང་དང་། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་

ཀི་སས་སུ་ཡུལ་ལུམི་ནི་ཞེས་བྱ་བར་སྐུ་འཁྲུངས་པ། མཚན་རྒྱལ་སས་གཞོན་

ནུ་དོན་གྲུབ་བམ་ཤཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་

ཡིན་ལ། སོན་པ་སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་འདས་ཀི་ལོ་ཚིགས་ལ་སོན་པའི་རེས་

འབྲང་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་མི་མཐུན་པ་འགའ་ཙམ་ཡོད་པ་ལས། དེང་སང་ཡོངས་

སུ་གྲགས་པ་ཤི་ལངྐ་སོགས་ཀི་པཱ་ལིའི་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་གནས་
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བརྟན་སེ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཞེད་སོལ་ལྟར་ན། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་ཉིད་ཕྱི་ལོ་མ་ཚུགས་གོང་གི་ལོ་ ༦༢༣ ལ་ལུམི་ནིའི་ཚལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། 

དགུང་ལོ་ག་གཅིག་བཞེས་པ་ཕྱི་ལོ་མ་ཚུགས་གོང་གི་ལོ་ ༥༤༣ ལ་རྩྭ་མཆོག་

གྲོང་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་འདོད།

 དེ་ལ་ལེགས་སྦྱར་གི་ཆོས་བརྒྱུད་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ནང་པ་དག་གི་

བཞེད་སོལ་ལྟར་ན། སོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པས་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རི་

དྭགས་ཀི་ནགས་སུ་འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོ་ལ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་

འཁོར་དང་། རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀི་གནས་མཆོག་བྱ་རོད་ཕུང་པོའ་ིརིར་འཁོར་ལོ་བར་

པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར། གནས་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པར་འཁོར་

ལོ་མཐའ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་བཅས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་

རིམ་པ་གསུམ་བསོར་ཅིང་། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་གཙོ་

བོར་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་

མཐའ་ནི་གཙོ་བོར་འཁོར་ལོ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་

དང་། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་གཙོ་བོར་འཁོར་ལོ་མཐའ་མ་ལེགས་པར་

རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན།
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༢ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་སྒ་བཤད།
 གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། རྣམ་རྟོག་གིས་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆ་གཞན་བཟློག་

ནས་རང་གི་བོ་ངོར་རིགས་པས་དོན་གི་གནས་ཚུལ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ལ་

བྱེད་ཅིང་། ཚུལ་དེ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

ཞེས་བྱ། གྲུབ་མཐའི་སྒ་བཤད་ནི། ལུང་རིགས་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་རྟོག་

གིས་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆ་གཞན་བཀག་སེ། རང་གི་བོ་ངོར་ཡང་དག་པར་འཐད་

པའི་དོན་དེ་ཉིད་གྲུབ་པའམ་དམ་བཅས་པའི་ཚུལ་དེ་ལས་གཞན་དུ་འགྲོ་ས་མེད་

དོ་སམ་ནས་ཐག་བཅད་པའི་ཆ་ཡིན་པས་ན་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་

སེམས་ཅན་ལ་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་ཞུགས་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། རིགས་པས་སྦྱར་བའི་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་རང་དགར་ཚེ་འདིའི་

བདེ་བ་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་མི་འཛིན་

པར་རང་གི་བོ་ངོར་འཐད་པས་སྦྱར་བའི་གཞུང་ལུགས་ལ་བརྟེན་ནས་དངོས་པོའ་ི

གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་ནས་བང་དོར་བྱེད་པ་རྣམས་སོ།།

༣ ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་མདོར་བསྡུས།
 ཕྱི་རོལ་པ་དང༌། གཞན་སེ་དང༌། ཆོས་འདི་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། མུ་སེགས་

བྱེད་ཅེས་པ་རྣམས་མིང་གི་རྣམས་གྲངས་ཡིན་ལ། ཆོས་འདི་པ་དང༌། རང་སེ་དང༌། 

ནང་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ། །དེ་ཡང་ནང་

པའི་གཞུང་དུ་ཕྱི་རོལ་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ལ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལས་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་གྱུར་པས་ན་ཕྱི་རོལ་པ་དང་། རང་སེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལས་གཞན་



276 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཡིན་པས་ན་གཞན་སེ་དང༌། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་འདི་པ་ལས་གཞན་ཡིན་

པས་ན་ཆོས་འདི་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། སོ་སོའ་ིལུགས་ཀི་ཐར་པ་དང་མཐོ་རིས་ཀི་

འཇུག་ངོགས་སམ་ལམ་དེ་སོན་པའི་བསན་བཅོས་འཛིན་པ་དང་སེལ་བས་ན་མུ་

སེགས་བྱེད་ཅེས་ཟེར་བའམ། ཡང་ན་མུའམ་མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་འཆང་བས་ན་

མུ་སེགས་པ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་འབོད།

 ཕྱི་རོལ་མུ་སེགས་པ་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཀི་

ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོས་ལ་ནང་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས་གསུང་ཚུལ་ས་ཚོགས་

ཤིག་བྱུང་མོད། གཙོ་ཆེ་བ་ནི། ཕྱི་པ་དང་ནང་པ་ཙམ་གི་ཁྱད་པར་ནི་སྐྱབས་སུ་

འགྲོ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་ནི་ལྟ་བའི་སོ་

ནས་འབྱེད་པར་བཤད་པ་དེ་ཡོངས་སུ་གྲགས། དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོའ་ིསོ་ནས་ཕྱི་

ནང་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ནི། སོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་ལས་གསུངས་

པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དེ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་གང་

ཟག་ལ་ཆོས་འདི་པའམ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཆོས་འདི་པ་

མ་ཡིན་པར་འཇོག གཉིས་པ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཁྱད་པར་ལྟ་བའི་སོ་ནས་འབྱེད་

ཚུལ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་མ་ཟད། 

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་སོང་ཞིང་བདག་མེད་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བ་སེ། ལྟ་བ་

བཀར་བཏགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་པའམ། མདོར་ན་རང་དབང་བའི་བདག་

མེད་པར་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་དང་། དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི་གཞན་སེ་ཕྱི་རོལ་པའི་
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གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བར་འཇོག དེས་ན་ནང་པ་ཡིན་ན་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡིན་མི་

དགོས་སོ།།

 ཕྱག་རྒྱ་བཞིར་གྲགས་པའི་ནང་གི་མི་རྟག་པ་ཞེས་པ་ནི་ནང་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བས་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་

ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀི་དབང་གིས་འཇིག་པའི་རང་

བཞིན་དུ་སྐྱེས་པས། རང་ཉིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་སད་ཅིག་ཀང་མི་སོད་པར་འགྱུར་

བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ལ་འཇོག་ལ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བར་

གསུངས་པ་ནི། ཟག་བཅས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྒྱུ་འབྲས་ཅི་རིགས་

ཀི་སོ་ནས་འབྲེལ་བ་དང་། ཡང་ན་དེའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལ་བྱེད་པ་དང་། 

སོང་པ་དང་བདག་མེད་པ་ཞེས་པ་ནི། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་བདེ་སྡུག་མོང་

བ་པོ་དང་ལས་བྱེད་པ་པོའ་ིབདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་པ་ལ་བྱེད། མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཞི་བར་གསུངས་པ་ནི། སེམས་སེང་གི་དྲི་མ་ཟད་པའི་ཞི་བ་ལ་འཇོག་གོ།

༤ འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བ་

བཏུས་ཏེ་སོན་པའི་གཞུང་བྱུང་ཚུལ།
 དེ་ལ་སྤིར་གནས་བརྟན་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་མངོན་པ་སེ་བདུན་གི་ནང་

ཚན་གཏམ་གི་གཞིར་གནས་མ་བུ་པའི་སེ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ། 

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་སྨྲ་བའི་འདོད་ཚུལ་བཅས་ལ་དགག་གཞག་མཛད་

ལ། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། རོད་བཟློག་ར་འགྲེལ། ཞིབ་

མོ་རྣམ་འཐག་སོགས་སུ་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་འདོད་ཚུལ་བཀོད་ནས་
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དགག་གཞག་མཛད་པ་ལྟ་བུ་སྔ་དུས་སུའང་བྱུང་མོད། འོན་ཀང་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་

མཐའི་བཞེད་པ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ་རྒྱས་པར་སོན་པའི་གྲུབ་མཐའི་

བསན་བཅོས་གྲགས་ཆེ་བ་སྔ་ཤོས་ཤིག་ནི། དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་བྱོན་པའི་

ན་ལེནྡྲའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་མཛད་པའི་དབུ་མའི་སིང་པོ་

དང་། དེའི་རང་འགྲེལ་རྟོག་གེ་འབར་བ་གཉིས་ཡིན་པར་སང་།

 དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བྱོན་པའི་ན་ལེནྡྲའི་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་དཀའ་

འགྲེལ་གཉིས་སུའང་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་ཡོད་པས། གཞུང་ར་འགྲེལ་འདི་གཉིས་ཀ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ནང་པ་ཙམ་མིན་

པར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ། བསན་བཅོས་འདི་གཉིས་ཀི་ར་

བའི་བཞེད་པ་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སོལ་ཕྱེ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་དབུ་

མ་པའི་ལུགས་སུ་གནས་ནའང་། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སས་གཉིས་ཀིས་

ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་དང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་

ཚུལ་རྣམས་རལ་དུ་བཏོན་པས་དབུ་ཚད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་བསན་བཅོས་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད།

 ཕྱི་རོལ་པའི་མཁས་པའི་གཞུང་ལས་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བཏུས་ཏེ་

སོན་པའི་བསན་བཅོས་གྲགས་ཆེ་བ་ནི། དུས་རབས་བཅུ་བཞི་པར་བྱོན་པའི་རིག་

བྱེད་གསང་མཐའ་པའི་སོབ་དཔོན་མ་དྷྭ་ཡིས་བརམས་པའི་སརྦ་དྷརྴན་སཾ་གྲ་ཧ་

སེ་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་འདུག་ལ། གཞུང་དེར་འཕགས་ཡུལ་

གི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀི་མཐོང་ཚུལ་བཞིན་དམའ་རིམ་ནས་མེད་སྨྲ་བར་

གྲགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱང་འཕེན་པ་དང་། ནང་པ། གཅེར་བུ་བ་གསུམ་སྔོན་ལ་
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བཀོད་ཅིང་། དེ་ནས་ཡོད་སྨྲ་བ་ལ་སབས་དེར་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་དུ་དར་

ཁྱབ་ཆེ་བའི་ཁྱབ་འཇུག་པ་དང་དབང་ཕྱུག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་རྣམས་བཀོད་

ཅིང་། དེའི་མཇུག་ཏུ་སྔོན་གི་གྲུབ་མཐའ་བྱེ་བྲག་པ། རིགས་པ་ཅན་པ། དཔྱོད་པ་བ། 

བརྡ་སྤོད་པ། གྲངས་ཅན་པ། རྣལ་འབྱོར་པ་དང་། མཐར་ རོམ་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་མཐའི་ཡང་རེར་རི་བ་རིག་བྱེད་མཐར་སྨྲ་བའི་འདོད་ཚུལ་གྲུབ་དོན་ལྟ་བུར་

ལེའུ་ཐ་མར་བྱས་སོ།།

 གླེགས་བམ་འདིར་ནི་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ན། 

ལེགས་ལྡན་གི་དབུ་མའི་སིང་པོ་ར་འགྲེལ་དང་། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་བསྡུས་པ་ར་འགྲེལ་རྣམས་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ཅིང་། གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་དང་། སོབ་དཔོན་ཨཱརྱ་དེ་བའི་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་

ཀུན་ལས་བཏུས་དང་། དེའི་འགྲེལ་པ་སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོས་མཛད་པ། 

སོབ་དཔོན་ཛེ་ཏཱ་རིའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གཞུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ར་འགྲེལ་

སོགས་དང་། ན་ལེནྡྲའི་པཎ་གྲུབ་གཞན་གི་གཞུང་རྣམས་ལའང་ཅི་རིགས་པར་

ཁུངས་གཏུགས་ཡོད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སབས་གྲངས་ཅན་

གི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་བདུན་ཅུ་པ་དང་། དྲང་སོང་ཕུར་བུའི་མདོ། ཙ་ར་ཀ་པའི་

བསྡུ་བ། གོང་དུ་བཤད་པའི་མ་དྷྭའི་གྲུབ་མཐའི་གཞུང་སོགས་ལ་ཁུངས་གཏུགས་

ཡོད་དོ།།  །།
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སབས་གཉིས་པ། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྤི་བཤད།
   སྤིར་མུ་སེགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གྲངས་འདི་ཙམ་ཞེས་མཐའ་ཆོད་པར་

བཤད་མི་ནུས་ཀང་། མདོ་དང་བསན་བཅོས་དུ་མ་ལས་ས་ཚོགས་ཤིག་གསུངས་

པ་ནི་དཔེར་ན། འདུལ་བ་ལུང་གཞི་ལས་འོད་སྲུངས་རྫོགས་བྱེད་སོགས་མུ་སེགས་

པའི་སོན་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཀི་མཚན་དང་། ཉན་ཐོས་མཆོག་ཟུང་དང་། འོད་སྲུངས་

ཆེན་པོ་སོགས་ཀིས་སོན་པ་དེ་དག་ལ་དྲི་བ་དྲིས་ལན་བྱས་པའི་སབས་སུ་སོན་

པ་དེ་དག་གི་འདོད་ཚུལ་ཡང་རགས་ཙམ་འབྱུང་ལ། རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་

སོན་པ་དེ་དག་གིས་བྱས་པའི་ལྟ་བའི་ཕྲེང་བ་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་ཡོད་པར་

དབུ་མ་རིན་ཆེན་སྒོན་མེ་ལས་བཤད་དོ། །ཡང་ཚངས་པའི་དྲ་བའི་མདོ་ལས་སྔོན་

གི་མཐའ་ལ་རྟོག་པའི་ལྟ་བ་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་རྟོག་པའི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ལྟ་བ་

དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་སུ་འདུ་བར་གསུངས་ལ། དེ་དག་གི་ངོས་འཛིན་རྟོག་གེ་འབར་བ་

ལས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ནང་པའི་མདོ་དང་བསན་བཅོས་དུ་

མ་ལས་ལྟ་བའི་དབྱེ་བ་མང་དུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀི་གླེགས་བམ་

རྒྱས་པའི་སོད་ཆར་གསལ་ལོ།།

 དེ་ལྟར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་ལྟ་གྲུབ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ཕྱི་རོལ་མུ་སེགས་

པའི་ལྟ་གྲུབ་ས་ཚོགས་ཤིག་བྱུང་ལ། དེ་དག་སེ་ཚན་དུ་བསྡུས་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་

གཙོ་བོ་རྣམས་ཀི་ངོས་འཛིན་དང་གྲངས་འདྲེན་བྱ་ཚུལ་ལ་སྔོན་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་

ཀའི་མཁས་པའི་གཞུང་དུ་བཤད་སོལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་གྲགས་ཆེ་
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བ་ནི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གི་རྟོག་གེ་འབར་བར་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་

རྣམས། ༡ གྲངས་ཅན་པ་དང་། ༢ བྱེ་བྲག་པ། ༣ རིག་བྱེད་ཀི་མཐའ་སྨྲ་བ། ༤ 

དཔྱོད་པ་བ། ༥ རྒྱང་འཕེན་པ། ༦ གཅེར་བུ་པ། ༧ ཚངས་པ་བ། ༨ ཁྱབ་འཇུག་

པ། ༩ དབང་ཕྱུག་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཅས་སེ་ཚན་དགུར་མཛད། ཡང་དཔལ་

དུས་ཀི་འཁོར་ལོའ་ིརྒྱུད་འགྲེལ་དྲི་མེད་འོད་ལས་མུ་སེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ། 

༡ གྲངས་ཅན་པ་དང་། ༢ ཚངས་པ་བ། ༣ དབང་ཕྱུག་པ། ༤ ཁྱབ་འཇུག་པ། 

༥ རྒྱང་འཕེན་པ། ༦ གཅེར་བུ་པ། ༧ སག་གཟིག་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཅས་སེ་

ཚན་བདུན་དུ་མཛད། ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་མུ་སེགས་པ་ལ།  

༡ དབང་ཕྱུག་པ་དང་། ༢ དུས་རྒྱུར་སྨྲ་བའི་བྱེ་བྲག་པ། ༣ གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ། 

༤ རང་ཉིད་ཚངས་པའི་བུར་འདོད་པའི་ཚངས་པ་བ། ༥ ཡང་བྱེ་བྲག་པ་ཁ་ཅིག  

༦ སེར་སྐྱ་པ། ༧ ཡུལ་ལ་འཇིགས་པས་དབང་པོའ་ིསོ་སོམ་ཞིང་སྒ་ལ་སོགས་

པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གི་ཚུལ་དུ་འདོད་པའི་བྱེ་བྲག་པ་ཁ་ཅིག ༨ གཅེར་བུ་པ།  

༩ རིག་བྱེད་མཐའ་པ། ༡༠ རྒྱང་འཕེན་པ། ༡༡ ཡང་དབང་ཕྱུག་པ་ཁ་ཅིག  

༡༢ ཁྱབ་འཇུག་པ་བཅས་སེ་ཚན་བཅུ་གཉིས་བསན་ཏོ།།

 སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་དབུ་མའི་རྒྱན་དུ་ཕྱི་རོལ་པ་ལ། ༡ གཟེགས་ཟན་

པ། ༢ རྒྱལ་བ་པ། ༣ རྒྱལ་དཔོག་པ། ༤ ལྷའི་བ་མ་པ། ༥ སེར་སྐྱ་པ། ༦ ཚངས་

པ་བ། ༧ ཁྱབ་འཇུག་པ། ༨ དབང་ཕྱུག་པ། ༩ གསང་བ་པ་རྣམས་བཤད་ཅིང་། 

ཡང་སོབ་དཔོན་དེའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས་ནི། ༡ གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ། 

༢ དབང་ཕྱུག་པ། ༣ གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པ། ༤ རྒྱང་འཕེན་པ། ༥ ཚངས་

པ་བའམ་བརྡ་སྤོད་པ། ༦ རིག་བྱེད་པ། ༧ བྱེ་བྲག་པ་དང་། ༨ རིགས་པ་ཅན་པ།  

༩ དཔྱོད་པ་བ། ༡༠ གཅེར་བུ་པ། ༡༡ གསང་བ་པ་བཅས་གྲངས་ཅན་ལ་ལྷར་བཅས་
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ལྷ་མེད་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས། བསོམས་པས་སེ་ཚན་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་བརྟག་པ་

མཛད། དབུ་མའི་རྒྱན་གི་གྲངས་འདྲེན་དུ་ལྷའི་བ་མ་པ་ཞེས་པ་ནི་རྒྱང་འཕེན་པ་དང་།  

གཟེགས་ཟན་པ་ནི་བྱེ་བྲག་པ་དང་། རྒྱལ་དཔོག་པ་ནི་དཔྱོད་པ་བའི་མིང་གི་རྣམ་

གྲངས་དང་། ཡང་བརྡ་སྤོད་པ་ནི་ཚངས་པ་བའི་འདོད་པ་དང་ཕྱོགས་མཚུངས་ལ་

ཚངས་པ་སོན་པར་བྱེད་པ་དང་དེའི་ལུང་ལ་བརྟེན་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ལོགས་སུ་

མ་བགྲངས་པར་མཁས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་གསུངས།

 ལ་ལས་ཚངས་པ་བ་དང་གསང་བ་པ་ནི་དཔྱོད་པ་བའི་ནང་དུ་འདུ་ལ། 

ཁྱབ་འཇུག་པ་དང་དབང་ཕྱུག་པ་གཉིས་ནི་རིགས་པ་ཅན་པའི་ནང་དུ་འདུ་བ་དང་། 

རྣལ་འབྱོར་པ་ཞེས་པ་གྲངས་ཅན་པའི་ནང་དུ་འདུ་བར་ཡང་བཤད། ཡང་འགའ་

ཞིག་གིས་རིགས་པ་ཅན་པ་དང་། བྱེ་བྲག་པ། གསལ་བྱེད་པ། རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ཞེས་

པ་རྣམས་དབང་ཕྱུག་པའི་ནང་ཚན་དུ་འདུ་བ་དང་། ཚངས་པ་བ་དང་། དཔྱོད་པ་བ། 

རིག་བྱེད་པ། བརྡ་སྤོད་པ། ཙ་ར་ཀ་པ། རྒྱལ་དཔོག་པ། གསང་བ་པ་ཞེས་པ་རྣམས་

ནི་ཁྱབ་འཇུག་པའི་ནང་ཚན་དུ་འདུ་བར་བཤད་པའང་ཡོད། བསྡུ་ཚུལ་འདི་ལྟར་ན་

གྲུབ་མཐའི་རིགས་དེ་དག་ལ་དབང་ཕྱུག་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག་པ་ཞེས་མིང་བཏགས་

པ་ནི། ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་ཁྱབ་འཇུག་ལ་སྐྱབས་སུ་བཟུང་ནས་དེ་ལ་དད་མོས་བྱེད་

པའི་མུ་སེགས་པའི་སེ་པ་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། འདི་རྣམས་གཙོ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་

ནས་སོ་སོའ་ིམིང་གིས་བཏགས་པར་བཤད། བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའ་མཛད་པོ་སྔ་མ་

རྣམས་ནི་ཕྱི་རོལ་པ་ལ་རྟོག་གེ་སེ་ལྔ་སེ། ༡ ཆད་པར་སྨྲ་བ་རྒྱང་འཕེན་པ་དང་། ༢ 

རྟག་པར་སྨྲ་བ་ལ་གྲངས་ཅན་པ་དང་། ༣ དབང་ཕྱུག་པ་དང་།༤ ཁྱབ་འཇུག་པ། 

༥ གཅེར་བུ་པ་སེ། ཆད་སྨྲ་གཅིག་དང་རྟག་སྨྲ་བཞིར་མཛད་ལ། ཕྱིས་ཀི་མཁས་

པ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་དང་། ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ར་འགྲེལ་ལ་བརྟེན་ནས་
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མུ་སེགས་པ་ལ། ཆད་པར་སྨྲ་བ་གཅིག་དང་། རྟག་པར་སྨྲ་བ་བཅུ་གཅིག་གི་རྣམ་

གྲངས་བཞེད་དོ།།

 མུ་སེགས་པ་རང་གི་གཞུང་ལས་ནི་ཤ་ད་དྷརྴན་ཏེ་ལྟ་བའི་སེ་ཚན་དྲུག་

ཏུ་འབྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་མོད། ཚུལ་འདི་ཕལ་ཆེར་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཅུ་

གཉིས་པའི་མཇུག་ཏུ་གཙོ་བོར་རིག་བྱེད་གསང་མཐའ་པའི་མཁས་པས་བྱས་པར་

བཤད། དེ་ལྟར་ན་འཕགས་ཡུལ་གི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། མེད་པར་སྨྲ་

བ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སེ། དང་པོ་ལ། ༡ གྲངས་ཅན་པ་དང་། ༢ རྣལ་འབྱོར་པ། ༣ བྱེ་

བྲག་པ། ༤ རིགས་པ་ཅན་པ། ༥ དཔྱོད་པ་བ། ༦ རིག་བྱེད་གསང་མཐའ་པ་བཅས་

དང་། གཉིས་པ་མེད་སྨྲ་བ་ལ། རྒྱང་འཕེན་པ་དང་། ནང་པ། གཅེར་བུ་བ་གསུམ་དུ་

འབྱེད་པའི་སོལ་དེ་དེང་གི་དུས་སུ་ཁྱབ་ཆེ། དེ་ལ་ཡོད་སྨྲ་བའི་སེ་དྲུག་གིས་རིག་

བྱེད་ཚད་མར་བྱེད་པ་དང་། རང་རང་གི་ལྟ་བ་རྣམས་རིག་བྱེད་ཀི་ཡན་ལག་ཨུ་པ་

ནི་ཥ་ད་ལས་མཆེད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་རྟག་པའི་བདག་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་མོད། ནང་གསེས་དང་པོ་གྲངས་ཅན་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་གཉིས་

ལྟ་བ་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་དང་། བར་བ་བྱེ་རིགས་གཉིས་དང་། མཐའ་མ་དཔྱོད་པ་བ་

དང་རིག་བྱེད་མཐར་སྨྲ་བ་གཉིས་ལྟ་བ་མཐུན་ཤས་ཆེ་བས་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀི་

པོད་འདིར་སེ་ཚན་དྲུག་གི་གོ་རིམ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱས་སོ།།
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དང་པོ། གྲངས་ཅན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
 སྤིར་འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ཐོག་མ་ནི་གྲངས་ཅན་

པའམ་སེར་སྐྱ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་གྲགས་ལ། གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་

ཚུལ་ནི། ཡོངས་གྲགས་ལ་གྲངས་ཅན་གི་གྲུབ་མཐའ་འདི་སྔོན་གི་དྲང་སོང་སེར་

སྐྱ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལས་བྱུང་བར་བཤད་ལ། སོན་པ་སེར་སྐྱ་བྱོན་པའི་དུས་སོགས་

ནི་གོང་དུ་བཤད་ཟིན། གྲངས་ཅན་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོན་པའི་ར་བའི་གཞུང་ད་ལྟ་

མཇལ་དུ་ཡོད་པ་ནི། ༡ དྲང་སོང་སེར་སྐྱས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་གྲངས་ཅན་

གི་མདོ་ཞེས་པ་ཞིག་སང་ལ། ༢ གཞན་ཡང་དུས་རབས་བཞི་པ་ཡས་མས་སུ་

བྱུང་བའི་དབང་ཕྱུག་ནག་པོ་ཞེས་བྱ་བས་མཛད་པའི་གྲངས་ཅན་གི་ཚིག་ལེའུར་

བྱས་པའམ་དབང་ཕྱུག་ནག་པོའ་ིརྒྱུད་ཅེས་པ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ཡས་མས་

ཙམ་ལ་ལེགས་སྦྱར་ནས་རྒྱ་ནག་སད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། ཕྱིས་སུ་རྒྱ་ནག་སད་ནས་

ལེགས་སྦྱར་སད་དུ་ཚུར་བསྒྱུར་བ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༡༩༧༤ ལོར་གཞི་ནས་བོད་སད་

དུ་བསྒྱུར། དེ་ལ་གྲངས་ཅན་གི་མདོར་གྲགས་པ་དེ་ཆེས་གནའ་བོའ་ིདུས་སུ་བྱུང་

བར་བཤད་མོད། འོན་ཀང་དེའི་ནང་གཅེར་བུ་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་སོགས་ལ་

དགག་པ་བྱས་པ་དུ་མ་སང་བས་ཕྱིས་ཀི་མཁས་པས་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་ཞིག་

ཡིན་པར་སང་ངོ་། །༣ གོང་གི་གཞུང་དེ་གཉིས་དང་གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པའི་

སོལ་གཏོད་པ་པོ་སོན་པ་ཆུར་ལྷུང་སེ་པ་ཏཉྫ་ལི་ཞེས་པས་མཛད་པའི་རྣལ་འབྱོར་

གི་མདོ་ཞེས་པའང་གྲངས་ཅན་གི་ར་གཞུང་དུ་བརིར་རུང་ལ། དེའི་ནང་གཙོ་བོར་
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ནང་གི་རྣལ་འབྱོར་སོམ་ཚུལ་དང་། ཞར་ལ་དབང་ཕྱུག་ལ་མཆོད་པ་བྱེད་ཚུལ་

སོགས་སོན་པས་ན། གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པའི་ལྟ་གྲུབ་སོལ་འབྱེད་བྱེད་ཀི་

བསན་བཅོས་ཤིག་ཡིན་པར་སང་ངོ་།།

 

༢ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།
 དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་ཞེས་པའི་སད་དོད་ལེགས་སྦྱར་སད་དུ་སཾ་ཁྱ་ཞེས་པ་

ཡིན་ལ། དེའི་སྒ་དོན་ལ་བཤད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ས་ཚོགས་ཡོད་ཀང་གཙོ་ཆེ་བ་

འགའ་ཞིག་འཆད་པ་ལ། གྲངས་དང་འབྲེལ་བའི་བཤད་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་

འབྱུང་སེ། དང་པོ་ནི། ལྟ་གྲུབ་འདི་ལ་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔར་གྲངས་སུ་བཅད་ནས་དེ་

དག་ལ་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་སོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་གྲངས་ཅན་པ་

ཟེར་བ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ལ། གཉིས་པ་ནི། འདིའི་ལུགས་ཀི་གཏན་དུ་བའི་བདག་

ནི་དུས་ཀུན་ཏུ་འགྱུར་བ་གཏན་ནས་མེད་པའི་ངོ་བོར་འདོད་ཅིང་། དེ་ལ་ཆ་སྔ་མ་

དང་ཕྱི་མ་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ས་བོན་གི་སྐྱེས་བུའི་ཆ་གྲངས་

དུང་ཕྱུར་ཞེ་གསུམ་དང་བྱེ་བ་གཉིས་རེ་ཡོད་ཅིང་། དེ་བསོམས་པས་སྐྱེས་བུའི་

ཆ་གྲངས་དུང་ཕྱུར་ག་དྲུག་དང་བྱེ་བ་བཞི་ཡོད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུའི་ཤེས་

པ་ལའང་གྲངས་དེ་ཙམ་དང་ལྡན་པར་སྨྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གྲངས་ཅན་པ་ཞེས་

ཟེར། དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་འདིས་ཤེས་བྱ་ལ་ཉེར་ལྔའི་གྲངས་ངེས་པ་དང་། ཤེས་

བྱེད་སྐྱེས་བུ་དང་ཤེས་པ་ལ་གོང་གི་གྲངས་དེར་ངེས་པར་འདོད་པས་གྲངས་ཀི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་གྲངས་ཅན་ཞེས་སྒ་བཤད་ཚུལ་གཉིས་འབྱུང་ངོ་། །གྲངས་

དང་མ་འབྲེལ་བའི་བཤད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ༡ རྒྱལ་བ་པའི་ཆོས་ལུགས་

འཛིན་པའི་མཁས་པ་སོ་མ་ཏི་ལ་ཀ་སཱུ་རཱིའི་ལུགས་ལྟར་ན། སཾ་ཁྱ་ཞེས་པ་ནི་ཤཾ་
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ཁ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། དེ་ནི་སྐྱེས་བུའི་མིང་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉིད་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པས་ན་མིང་དེ་སད་ཅེས་བྱ་བར་བཤད་

དོ། །འདི་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པའི་སྐྱེས་བུའི་ཤེས་པའི་གྲངས་ལ་བརྟེན་ནས་མིང་

བཏགས་པར་བཤད་པ་དང་ཅུང་ཟད་ཕྱོགས་འདྲའོ།།

 ༢ ཡང་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ནི། སཾ་ཁྱ་ཞེས་པ་ནི་ཡང་དག་པར་

རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཤེས་པ་དེ་ཡང་གཙོ་བོའ་ིརང་བཞིན་

གི་དེ་ཉིད་ཉེར་བཞི་པོ་རྣམས་སྐྱེས་བུ་ལས་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པའི་ཡང་དག་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཤིག་ལ་བྱེད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་གཏན་

ལ་འབེབས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པས་ན་སཾ་ཁྱ་ཞེས་བྱ། མདོར་ན་ཤེས་བྱའི་དེ་

ཉིད་ཀུན་ཤེས་པའམ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པར་གཞུང་ལུགས་དེ་

རྣམས་སུ་བཤད་པར་སང་ངོ་།།

 ནང་པའི་མཁས་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་ཚུལ་ནི། ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔའི་

གྲངས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་གྲོལ་བར་འདོད་པས་ན་གྲངས་ཅན་

ཞེས་དང་། དངོས་པོ་རྣམས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ལ་གྲངས་སུ་བཅད་དེ་གཏན་ལ་

འབེབས་པར་བྱེད་པས་གྲངས་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པར་བཤད།

 གྲུབ་མཐའ་དེའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། སོན་པ་སེར་སྐྱས་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་སེར་སྐྱ་པ་དང་། སྤི་གཙོ་བོ་ལ་རྡུལ་མུན་སིང་སོབས་ཀི་

ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པར་འདོད་པས་ན་ཡོན་ཏན་གསུམ་པ་དང་། སྤི་གཙོ་བོ་

ཁས་ལེན་པས་ན་གཙོ་བོ་པ་དང་། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་བདག་དེ་ཉིད་ཤེས་རིག་གི་ངོ་

བོར་འདོད་པས་ན་ཤེས་རིག་ཅན་དང་། སྤི་གཙོ་བོའམ་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་འཇིག་

རྟེན་གི་བྱེད་པ་པོའམ་རྒྱུར་འདོད་པས་ན་རང་བཞིན་རྒྱུར་སྨྲ་བ་ཞེས་དང་། སོན་
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པ་ཆུར་ལྷུང་དེ་ཉིད་དབང་ཕྱུག་གིས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་བརམས་པར་བཤད་པའི་

གཞུང་ལུགས་སུམ་ཅུ་པ་ཞེས་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་བདག་གི་རྣམ་གྲངས་

སུམ་ཅུ་འདོད་པས་ན་སུམ་ཅུ་པ་དང་། ཤེས་བྱ་ལ་དེ་ཉིད་ཉེར་ལྔར་གྲངས་སུ་བཅད་

པ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འདོད་པས་ན་གྲངས་ཅན་པ་ཞེས་བྱ།

 དེ་ལ་གྲངས་ཅན་གི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། རང་གི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་

ཤེས་བྱ་ཀུན་དེ་ཉིད་ཉེར་ལྔར་བསྡུས་ནས་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་གཏན་

ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པའི་མུ་སེགས་རྟོག་གེ་པའི་གྲུབ་མཐའོ། །དབྱེ་བ་ནི། གྲངས་

ཅན་ལྷ་མེད་པ་དང་། ལྷར་བཅས་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ཡོད་ལ། དང་པོ་ནི། འཇིག་

རྟེན་གི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་སོགས་སྤི་གཙོ་བོ་ཁོ་ན་ལས་དངོས་སམ་བརྒྱུད་

པའི་སོ་ནས་བྱུང་ཞིང་། རེས་སུའང་གཙོ་བོ་ཁོ་ན་ལ་ཐིམ་ནས་གྲོལ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་བྱེད་པ་པོ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ལྟ་གྲུབ་

སྨྲ་བ་ལ་གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་ཞེས་བྱ། གཉིས་པ་གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པ་ནི། རྒྱུ་

འབྲས་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ཡང་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་དུ་འགྲོ་བ་ནི་ལྷ་ཆེན་

དབང་ཕྱུག་གི་བོས་བྱིན་གིས་བརབས་པར་འདོད་པས་གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པ་

ཞེས་ཟེར། གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པ་འདི་ནི་མུ་སེགས་པའི་སོན་པ་ཆུར་ལྷུང་བྱོན་

ཟིན་པའི་རེས་སུ་བྱུང་ཞིང་། འདིའི་བཞེད་ཚུལ་ཡང་སྤི་གཙོ་བོ་ལ་སེམས་པ་མེད་

ཅིང་། དེ་མེད་ན་སོད་བཅུད་སོགས་བྱིན་གིས་རོབ་པའམ་སྐྲུན་མི་ནུས་ལ། ནུས་པ་

མེད་པའི་རྟག་པས་རང་གི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་མི་ནུས་པས་ན། སོད་བཅུད་ས་ཚོགས་པ་

འདི་དག་གཙོ་བོ་འབའ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ལ། སྐྱེས་བུའང་བྱེད་པ་པོར་མི་

རུང་བས་དབང་ཕྱུག་ཉིད་གཙོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྲས་བུ་རྣམས་ཀི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་

པར་འདོད་དོ།།
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 གྲངས་ཅན་པ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལའང་འབྲས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་

གཅིག་པ་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པ་རྐེན་གིས་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་

སྐྱེས་པའི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ལུགས་གཅིག་དང་། ཞོ་དེ་ཉིད་འོ་མའི་དུས་སུ་འོ་

མའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་རྐེན་གིས་ཞོར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་རྣམ་པར་འགྱུར་བར་

སྨྲ་བའི་ལུགས་གཉིས་སུའང་དབྱེའོ།།

༣ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།

 ལུགས་འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔའི་ནང་དུ་བསྡུས་ཏེ་གཏན་

ལ་འབེབས་ཤིང་། ཉེར་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་ལས་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ནི་ཤེས་

པ་དང་། ལྷག་མ་ཉེར་བཞི་ནི་བེམ་པོར་འཇོག ཤེས་བྱ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་རྒྱུ་

འབྲས་རེ་རེ་བ་དང་གཉིས་ཀ་དང་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུ་བཞི་རི་སེ། ༡ རང་བཞིན་

ནམ་རྒྱུ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་མུ་ནི་སྤི་གཙོ་བོ་གཅིག་པུ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནི་རྣམ་འགྱུར་

རམ་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་འདོད། ༢ རྣམ་འགྱུར་རམ་འབྲས་

བུ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་མུ་ནི། ས། ཆུ། མེ། རླུང༌། ནམ་མཁའ་སེ་འབྱུང་བ་ལྔ་དང༌། ངག 

ལག་པ། རྐང་པ། རྐུབ། འདོམས་ཏེ་ལས་ཀི་དབང་པོ་ལྔ། མིག རྣ་བ། ས། ལེ། ལུས་

ཏེ་བོའ་ིདབང་པོ་ལྔ་བཅས་བཅོ་ལྔ་དང་། དེའི་སེང་དུ་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་བསན་པས་

བཅུ་དྲུག་གོ ། ༣ རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་རམ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་

མུ་ནི། བོའམ་ཆེན་པོ་དང༌། ང་རྒྱལ། གཟུགས་དེ་ཙམ། སྒ་དེ་ཙམ། དྲི་དེ་ཙམ། རོ་

དེ་ཙམ། རེག་བྱ་དེ་ཙམ་སེ་བདུན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བས་



290 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

འབྲས་བུ་དང་། རང་འབྲས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པས་རྒྱུའང་ཡིན་

ནོ། ། ༤ རང་བཞིན་དང་རྣམ་འགྱུར་རམ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། 

བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ནོ།།

  འོ་མའི་དུས་སུ་ཞོ་དང་། འབྲས་ཀི་ས་བོན་གི་དུས་ན་འབྲས་ཀི་མྱུ་གུ་

མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་

རང་རང་གི་རྒྱུའི་དུས་སུ་དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་

ཡོད་པར་འདོད་ལ། འབྲས་ཀི་ས་བོན་གི་དུས་སུ་ཡོད་པའི་མི་གསལ་བའི་མྱུ་གུ་

དེ། ཆུ་ལུད་དང་དྲོད་དང་དུས་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་རྣམས་ཚང་བའི་དབང་གིས་

དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་མངོན་པར་གསལ་བར་གྱུར་པ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཐ་སད་བྱེད་པ་

ཡིན། དེ་ལྟར་འབྲས་ཀི་ས་བོན་དང་འབྲས་ཀི་མྱུ་གུ་གཉིས་ཀ་སྤི་གཙོ་བོའ་ིརང་

བཞིན་དུ་གཅིག་པར་ཡོད་པས་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཕན་ཚུན་རང་བཞིན་གཅིག་པར་

འདོད་ལ། དེ་ལས་གཞན་དུ་གལ་ཏེ་རྒྱུའི་དུས་སུ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་སྐྱེ་ན། 

བྱེ་མ་ལས་སྣུམ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་

སོགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་བསམས་སོ།།

  ཤེས་བྱ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་ལས་ ༡ བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ནི། ཁྱད་ཆོས་

དུ་མ་དང་ལྡན་ཏེ། ཡུལ་རྟོགས་པས་ན་ཤེས་པ་དང་། རྒྱུ་རྐེན་གིས་རོམ་པ་མེད་

པས་ན་མི་སྐྱེ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་ཉམས་པ་མེད་པས་ན་རྟག་པ་དང་། བདེ་སྡུག་

ལ་ལོངས་སྤོད་པས་ན་ཟ་བ་པོ། འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པས་ན་ཁྱབ་པ། རྡུལ་མུན་

སིང་སོབས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཡོན་ཏན་མེད་པ། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་བྱེད་པ་པོ་

མིན་པ། མ་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་ལ་འགྲོ་བ་ལ་བྱ་བ་དང་བཅས་པར་འཇོག་ཀང་འདིས་

མ་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་མེད་པས་ན་བྱ་བ་མེད་པ། ཆ་ཤས་དང་བྲལ་བས་ན་གཅིག་པུ། 



291སབས་གཉིས་པ། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ཐོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པ་བཅས་སོ། །བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུའི་མིང་གི་

རྣམ་གྲངས་ལ། བདག་དང་། ཤེས་པ། རིག་པ། སེམས་ཅན། སྐྱེས་བུ་རྣམས་སོ།།

 ༢ སྤི་གཙོ་བོ་ཞེས་པ་ནི། བདག་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་མཁན་གི་བྲན་གཡོག་

ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་བདག་ལ་ཅི་དགར་དངོས་པོ་རྣམས་མཁོ་འདོན་བྱེད་ཅིང་། 

སེམས་མེད་པ་དང་། ཡུལ་རྟོགས་པ་མེད་པས་ན་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལས་ཡུལ་

ཁོ་ན་དང་། རྣམ་འགྱུར་ས་ཚོགས་ཀི་བྱེད་པ་པོ་དང༌། མ་སྐྱེས་པས་ན་རྟག་པ་དང༌། 

ཆ་མེད་པས་ན་གཅིག་པུ། རྒྱུ་འབྲས་སོགས་སོད་བཅུད་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ། རྡུལ་

དང་མུན་པ་དང་སིང་སོབས་ཏེ་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་ཤེས་བྱ་ཞིག་ལ་

འདོད། ཡོན་ཏན་གསུམ་ལས་རྡུལ་ཞེས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་། མུན་པ་ཞེས་པ་གཏི་

མུག་དང་། སིང་སོབས་ཞེས་པ་བདེ་བ་ལ་བྱེད། ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པར་

གནས་པའི་སབས་སུ་དེས་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་འགྱུར་གང་ཡང་མི་མངོན་ལ། ཡོན་

ཏན་གསུམ་པོ་དེ་གང་གི་ཚེ་ཆ་མི་མཉམ་པར་གྱུར་ཏེ། ཡོན་ཏན་གང་ཤས་ཆེ་བ་

དེ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་མངོན་པར་བྱེད་ཅིང་གཙོ་བོས་རྣམ་

འགྱུར་སྤྲུལ་བ་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན། འོ་མའི་གནས་སབས་སུ་མངར་སྐྱུར་སོགས་

ཆ་མཉམ་པར་གནས་ཤིང་། གང་གི་ཚེ་སྐྱུར་ཤས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་ན་ཞོའི་གཟུགས་

མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་ལ་བྱའོ། །སྤི་གཙོ་བོའ་ིམིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། རང་བཞིན་

དང་། གཙོ་བོ། སྤི་སོགས་སོ།།

 ༣ བོ་ཞེས་པ་ནི། ཡུལ་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པའམ་ངེས་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅན། ཤེལ་དྭངས་པ་ལྟར་ཕྱིའི་ཡུལ་དང་། ནང་གི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ཀའི་གཟུགས་

བརན་འཆར་བའི་བེམ་པོ་ཞིག་ཡིན་ལ། མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་ལྟ་བུའི་བོ་ལ་ནང་

གི་སྐྱེས་བུ་དང་། ཕྱིའི་དོན་སོགས་ཀི་གཟུགས་བརན་འཆར་ཡང་སྐྱེས་བུ་ལ་
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འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི། དཔེར་ན། མེ་ལོང་གི་ནང་དུ་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་

འབྱུང་ཡང་བྱད་བཞིན་མི་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་པར་འདོད།

 ༤ ང་རྒྱལ་ཞེས་པ་ནི། རིགས་དང་ནོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་

པ་སོགས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། སིང་

སོབས་ཤས་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་དང་། མུན་པ་ཤས་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་དང་། གཡོ་བ་

ཤས་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་དང་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་

འགྱུར་བ་ལས་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། རྡུལ་

ལས་གྱུར་པའི་ང་རྒྱལ་ཞེས་ཀང་བརོད་དོ།།

 ༥-༩ མིག རྣ་བ། ས། ལེ། ལུས་ཀི་དབང་པོ་སེ་བོའ་ིདབང་པོ་ལྔ་ལ་བོའ་ི

དབང་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མིག་སོགས་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་དོན་རྣམས་རྟོགས་པ་དང་། དེ་དག་རང་ཡུལ་ལ་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་

ནས་འཇུག་པ་དང་། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་རྣམས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་སོར་གྱུར་པས་

ན་དེ་ལྟར་བརོད། ༡༠-༡༤ ངག ལག་པ། རྐང་པ། རྐུབ། འདོམས་ཏེ་ལས་ཀི་དབང་

པོ་ལྔ་ལ་ལས་ཀི་དབང་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཚིག་སྨྲ་བ་དང་རྫས་ལེན་

པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ལ་དབང་བྱེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བརོད།

 ༡༥ ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ནི། སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་བོའ་ི

དབང་པོ་དང་། བྱ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ལས་ཀི་དབང་པོ་ཞེས་བྱ་

བས་བོའ་ིདབང་པོ་དང་ལས་ཀི་དབང་པོ་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་

ནོ། །༡༦-༢༥ གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བཅས་ལ་དེ་ཙམ་ལྔ་དང་། ས་ཆུ་མེ་རླུང་

ནམ་མཁའ་བཅས་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་ཞེས་བྱའོ། །འོ་ན་གཟུགས་སྒ་སོགས་ལྔ་ལ་དེ་

ཙམ་ཞེས་བརོད་ལ། འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་དེ་ལྟར་མི་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་
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ན། འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་ནི་ཞི་བ་དང་དྲག་པོ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་

ལ། གཟུགས་སྒ་སོགས་ལྔའི་ངོ་བོ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་དབྱེ་རྒྱུ་མེད་པས་དེ་ཙམ་

ཞེས་བརོད་པར་རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས་གསུངས།

 ཡང་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔ་པོ་དེ་དག་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་། ཀུན་རྫོབ་

རྫུན་པའི་རིགས་གཉིས་སུ་འདུ་བའི་ཚུལ་ནི། དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་མངོན་པར་མི་

གསལ་བའི་ཤེས་བྱ་མཆོག་སྤི་གཙོ་བོ་དང་། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་

དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དེ་ལས་གཞན་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་དེ་ཉིད་ཉེར་གསུམ་

ནི། དབང་པོའ་ིཡུལ་དུ་གསལ་བར་གྱུར་ཅིང་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་བ་ལྟར་སིང་

པོ་མེད་པས་ན་ཀུན་རྫོབ་བམ་རྫུན་པར་འདོད། ཡང་ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལས་

གོང་དུ་བཤད་པའི་དོན་དམ་པའི་ཤེས་བྱ་མི་གསལ་བ་དང་། ཀུན་རྫོབ་པའི་ཤེས་

བྱ་རྣམས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔའི་འབྱུང་འཇིག་གི་རིམ་པ་ལ། འབྱུང་

བའི་རིམ་པ་དང་འཇིག་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་འབྱུང་བའི་རིམ་པ་ནི། དེ་

ཡང་གཙོ་བོའམ་རང་བཞིན་དང་། སྐྱེས་བུ་གཉིས་ནི་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལའང་མི་ལྟོས་

པས་རང་བྱུང་ཡིན་ལ། གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། གང་གི་ཚེ་སྐྱེས་བུས་སྒ་

ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་པའི་ཚེ། གཙོ་བོ་དང་ཉེ་བར་འདུས་

པ་ལས། སྤི་གཙོ་བོས་ཤེས་བྱ་ས་ཚོགས་པ་འདི་དག་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའོ། །ཡང་

གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པས་ནི། སྐྱེས་བུས་གཟུགས་སྒ་སོགས་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་

འདོད་པ་ན། ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱིན་གིས་བརབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཙོ་

བོས་ཤེས་བྱ་ས་ཚོགས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ།།

 དེ་ལ་ཐོག་མར་གཙོ་བོས་སྐྱེས་བུའི་ལོངས་སྤོད་ཀི་ཆེད་དུ་མེ་ལོང་ངོས་

གཉིས་པ་ལྟ་བུའི་བོའམ་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལ་སྐྱེས་བུས་བལྟས་པ་ན་
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སྐྱེས་བུ་རང་ཉིད་ཀི་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་

ཏུ་རོམ་པའི་ང་རྒྱལ་སྐྱེ་བ་ནི། བོའམ་ཆེན་པོ་ལས་ང་རྒྱལ་སྐྱེ་ཚུལ་ཡིན་ལ། ང་

རྒྱལ་དེ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་སིང་སོབས་ཤས་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་ལས་ནི་མིག་ལ་

སོགས་པའི་དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་སྐྱེའོ། །གཉིས་པ་མུན་པ་ཤས་ཆེ་བའི་ང་རྒྱལ་

ལས་ནི་གཟུགས་དང་སྒ་སོགས་དེ་ཙམ་ལྔ་སྐྱེའོ། །གསུམ་པ་གཡོ་བ་ཤས་ཆེ་བའི་

ང་རྒྱལ་ནི་ང་རྒྱལ་སྔ་མ་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་དོ། །དེ་ཙམ་ལྔ་ལས་འབྱུང་བ་ཆེན་

པོ་ལྔ་སྐྱེ་སེ། དེ་ཡང་སྒ་དེ་ཙམ་ལས་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་སྐྱེ་བ་དང་། རེག་

བྱ་དེ་ཙམ་ལས་རླུང་དང་། གཟུགས་དེ་ཙམ་ལས་མེ་དང་། རོ་དེ་ཙམ་ལས་ཆུ་དང་།  

དྲི་དེ་ཙམ་ལས་འབྱུང་བ་ས་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་དག་ཀང་དེ་ཙམ་ལྔའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་

འབྱུང་བ་རགས་པ་ལྔ་སྐྱེ་ཚུལ་ཡིན་ནོ།།

 གཉིས་པ་འཇིག་པའི་རིམ་པ་ནི། ལོང་བ་རྐང་ཅན་ལྟ་བུའི་གཙོ་བོ་བྱེད་པ་

དང་བཅས་པ་དང་། ཞ་བོ་མིག་ཅན་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་མེད་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་

འཁྲུལ་ནས་གཙོ་བོས་བྱས་པ་ལ་སྐྱེས་བུས་བྱས་པར་རོམ་པ་དེ་སིད་དུ་འཁོར་བར་

འཁོར་ལ། ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་སྐྱེས་བུས་ཡུལ་གི་ཉེས་དམིགས་མཐོང་སེ། དེ་ཉིད་ཉི་

ཤུ་ར་ལྔའི་གནས་ལུགས་སོམ་པར་བྱེད་ཅིང་། བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་པའི་མངོན་

ཤེས་ཀིས་གཙོ་བོ་དང་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་རྟོགས་པའི་ཚེ་གཙོ་བོས་གསལ་

བ་རྣམས་མི་སྤྲུལ་ཞིང་། སྐྱེས་བུའི་རེས་སུ་མི་འགྲོ་ལ་དེ་དང་འདུ་བར་མི་བྱེད་པར་

མ་ཟད་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་དུས་སུ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལྔ་དེ་ཙམ་ལྔ་ལ་ཐིམ་པ་

ནས། བོའམ་ཆེན་པོ་གཙོ་བོ་ལ་ཐིམ་པའི་བར་དུ། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་

ལས་ལྡོག་ནས་མཐཪ་གཙོ་བོ་ལ་ཐིམ་ནས་མི་གསལ་བའི་ངོ་བོར་གྱུར་ཅིང་། སྐྱེས་

བུ་ཉག་གཅིག་གནས་པའི་ཚེ་འཁོར་བ་ལས་གྲོལ་བར་འདོད་དོ།།
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ཁ ཤེས་བྱེད་བོ་སོགས་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག

 ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔའི་ནང་ནས་སྐྱེས་བུ་དང་། བོ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། བོའ་ི

དབང་པོ་ལྔ་དང་། ཡིད་དབང་བཅས་ནི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་ལ། དེ་དག་

ལས་བདག་གམ་སྐྱེས་བུའི་འདོད་ཚུལ་འོག་ཏུ་འཆད་ཅིང་། བོའམ་ཆེན་པོའ་ིངོ་

བོ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་ལ། བོ་དེ་ལ་དབྱེ་ན་ཡུལ་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐོང་བ། ཞེན་

པ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་གཉིས་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་ཙམ་ལ་དམིགས་པས་རྟོག་

མེད་མངོན་སུམ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ལ་དམིགས་པས་རྟོག་

བཅས་སུ་འདོད། བོའ་ིདབང་པོ་ལྔ་ནི་ད་ལྟ་བའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། བོ་

དང་ང་རྒྱལ་དང་ཡིད་དབང་བཅས་ནང་གི་བྱེད་པ་རྣམས་དུས་གསུམ་གའི་ཤེས་

བྱ་ཀུན་འཛིན་པར་བྱེད་དོ།།

 ཡུལ་ཅན་དེ་དག་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནི། ནང་གི་བྱེད་པ་བོ་དང་ང་རྒྱལ་

དང་ཡིད་གསུམ་དང་། ཕྱིའི་མིག་སོགས་བོའ་ིདབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་མཐོང་བ་

མངོན་གྱུར་ལ་འཇུག་ཚུལ་ལ་ཡང་། ཡུལ་ལ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་དང་། རིམ་

ཅན་དུ་འཇུག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་མདུན་དུ་སྦྲུལ་ལྟ་བུ་མཐོང་བ་ན། ཐོག་མར་

ཕྱིའི་མིག་གིས་སྦྲུལ་གི་གཟུགས་མཐོང་བ་ན། ནང་གི་བྱེད་པའི་ཡིད་དབང་གིས་དེ་

སྦྲུལ་ཡིན་ནོ་བསམས་པ་དང་། དེ་ནས་ང་རྒྱལ་གིས་དེས་ང་ལ་གནོད་པ་བྱས་ཡོང་

སམ་པ་འབྱུང་ཞིང་། བོའ་ིདབང་པོས་དེ་ལྟར་ཐག་བཅད་ནས་བྲོས་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་སེ། 

བྱ་བ་དེ་དག་བར་མ་ཆད་དུ་འཇུག་པས་ན་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བཤད། དེ་

བཞིན་དུ་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ།།

 གཉིས་པ་རིམ་ཅན་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། ཐག་རིང་པོ་ན་
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གོང་བུ་ཞིག་ཐོག་མར་མིག་གིས་མཐོང་བ་དང་། དེའི་རེས་སུ་ཡིད་དབང་གིས་

ཕ་གི་མི་ཡིན་ནམ་མིན་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་བྱེད། དེ་ནས་རིམ་གིས་ཐག་ཉེ་བར་

བསེབས་ནས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་སོགས་མཐོང་བ་ན་ང་རྒྱལ་གིས་ངས་

བལྟས་ན་འདི་མི་ཡིན་ངེས་ཞེས་ངེས་པར་བྱེད། དེ་ནས་བོས་གཞི་དེ་མི་ཡིན་པར་

ཐག་བཅད་ནས་དེ་དང་གཏམ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ལྟ་བུའོ།།

 མིག་སོགས་བོའ་ིདབང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཡུལ་མངོན་གྱུར་ད་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་

པ་ཡིན་ཡང་། ནང་གི་བྱེད་པ་བོ་དང་ང་རྒྱལ་དང་ཡིད་དབང་གསུམ་ནི་མ་མཐོང་བ་

ཡུལ་ལོག་གྱུར་ལའང་འཇུག་ལ། དེའང་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སོ་ནས་དུས་

གསུམ་གའི་ཡུལ་ལ་རིམ་གིས་དང་། ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པས། རང་འདྲེན་བྱེད་ཀི་

དབང་པོས་མཐོང་ཟིན་པ་དང་མཐུན་པར་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཅིང་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ལོག་གྱུར་གི་ཡུལ་ཅན་རེས་དཔག་སོགས་ཀང་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་

བ་ཅན་དུ་འདོད་དོ།།

ག ཚད་མའི་རྣམ་གཞག

 དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་འཇལ་བ་ཞིག་ཚད་མའི་ངོ་བོར་འཇོག་ལ། དབྱེ་ན་

གཞལ་བྱ་ལ་མངོན་གྱུར་དང་། ལོག་གྱུར་དང་། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གསུམ་དུ་ངེས་

པས་ཚད་མ་ལ། ༡ མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། ༢ རེས་དཔག་ཚད་མ། ༣ སྒ་ལས་

བྱུང་བའི་ཚད་མ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་འདོད། ༡ མངོན་སུམ་ནི་ཡུལ་གང་ཞིག་དང་

དབང་པོའ་ིའབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ན། ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་འཛིན་ཅིང་འཆར་བའི་བོའ་ི

འཇུག་པ་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མའི་ངོ་བོ་ཡིན། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་དབྱེ་བ་ལ་རྟོག་

བཅས་དང་། རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་པས། མངོན་སུམ་རྟོག་
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བཅས་ནི། དབང་པོ་རྣམས་རང་རང་གི་ཡུལ་དང་ཕྲད་པ་ན། ཡུལ་དེ་དང་དེ་ངེས་

པའི་བོ་སྐྱེ་ལ། དེའི་ཚེ་བོའ་ིཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་མུན་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་སིང་

སོབས་ཀིས་ཟིལ་གིས་ནོན་པས། སིང་སོབས་ཀི་རང་བཞིན་འཕེལ་ཞིང་སོབས་

ཆེར་སོང་སེ། ཡུལ་དེ་དང་དེའི་ངེས་པ་བརྟན་པོ་ཅན་གི་རྟོག་པ་སྐྱེ་ཞིང་། དེ་ཉིད་ལ་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཞེས་བྱ་སེ། མདོར་ན་ཡུལ་ལ་ངེས་པ་བརྟན་པོ་རེད་པའི་རྟོག་

བཅས་མངོན་སུམ་ཚད་མར་བཤད། རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལ་ནི། གོང་དུ་བཤད་

པའི་རྣ་བ་ལ་སོགས་པའི་འཇུག་པའི་མངོན་སུམ་རྣམས་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།།

 ༢ རེས་དཔག་གི་ངོ་བོ་ནི། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གི་འབྲེལ་པ་རྟོགས་

པ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་ཁྱབ་བྱེད་ཀི་དོན་རྟོགས་པ་ལ་བྱ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་

བུས་དོན་དེ་གོ་བ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཤེས་པའམ་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཞེས་

བརོད། དེ་ནི་དཔེར་ན། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བྱེད་དེ། འདུས་

བསགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ། རྟགས་འདུས་བསགས་དང་

རྟགས་ཅན་གཞན་དོན་བྱེད་པ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་པ་རྟོགས་པའི་སོ་ནས། མིག་

སོགས་ཀི་སེང་དུ་ཁྱབ་བྱ་འདུས་བསགས་མཐོང་བའི་རྟགས་ལས་ཁྱབ་བྱེད་

གཞན་དོན་བྱེེད་པ་རྟོགས་པའི་བོ་དེ་ལ་རེས་དཔག་ཅེས་བྱ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བོ་ལ་

བརྟེན་ནས་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱེད་པར་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་རེས་སུ་

དཔག་པ་ཅན་གི་ཤེས་པའམ་སྐྱེས་བུས་དོན་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱའོ།།

 དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྤིར་མཐོང་བ་དང་། ཁྱད་པར་མཐོང་བའི་རེས་དཔག་

གཉིས་སོ། །སྤིར་མཐོང་བ་ནི། སྔར་མེ་དུའི་འབྲེལ་པ་མཐོང་ནས་ཕྱིས་དུ་བ་

མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེ་དཔོག་པ་ལྟ་བུའོ། །སྤིར་མཐོང་བའི་རེས་དཔག་ལ་དབྱེ་ན་

གཉིས་ཏེ། མེ་ལས་དུ་བ་འབྱུང་བར་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་
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རྟོགས་པ་ནི་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང་། གྲུབ་ཟིན་པའི་དུ་བ་མཐོང་ནས་མེ་གྲུབ་ཟིན་

པར་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་གྲུབ་ཟིན་གི་འབྲས་བུ་མཐོང་ནས་རྒྱུ་བྱུང་ཟིན་པར་རྟོགས་

པ་ནི་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། སྔ་མ་ནི་འཁྲུལ་པ་སིད་ཅིང་ཕྱི་མ་ནི་འཁྲུལ་པ་

མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁྱད་པར་མཐོང་བ་ནི། མེ་དུའི་འབྲེལ་པ་མཐོང་ནས་དུ་བ་

དེ་ཁོ་ནས་མེ་དེ་ཁོ་ན་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོ་བར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་དབྱེ་ཚུལ་དེ་

དང་ཅུང་མི་འདྲ་བའང་འབྱུང་སེ། ༡ སྔོན་མ་ཅན་གི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། ༢ 

ལྷག་མ་ཅན་གི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དང་། ༣ སྤིར་མཐོང་བའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་

སེ་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཚུལ་ཡང་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། སྔོན་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཐོང་

བ་ལས་དེའི་རེས་སུ་འབྱུང་བའི་འབྲས་བུ་དཔོག་པར་བྱེད་པའི་ཚད་མ་ལ་སྔོན་

མ་ཅན་གི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཟེར། དཔེར་ན། དབྱར་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་

ནག་འཁོར་བའི་རྟགས་སམ་རྒྱུ་མཚན་ལས། དེའི་འབྲས་བུར་ཆར་པ་འབབ་པར་

རེས་སུ་དཔོག་པའི་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ།།

 གཉིས་པ་ལྷག་མ་ཅན་གི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ནི། འབྲས་བུ་གང་ཡང་རུང་

བ་གཅིག་ལ་ཡོན་ཏན་དེ་ལྡན་པར་མཐོང་བ་ལས། དེ་དང་མཚུངས་པའི་ལྷག་མ་ཀུན་

ལའང་ཡོན་ཏན་དེ་ལྡན་པར་རེས་སུ་དཔོག་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་ཟེར། དཔེར་

ན། ཤིང་སོང་གཅིག་ལས་སྐྱེས་ཤིང་། དབྱིབས་དང་། ཁ་དོག་དང་། དྲི་ལ་སོགས་པ་

ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཤིང་ཏོག་གཅིག་ཙམ་ཟོས་པས་རོ་མངར་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས། ཤིང་ཏོག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རོ་མངར་དང་ལྡན་པར་དཔོག་པའི་རེས་

དཔག་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གཞི་འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་པར་

ངེས་ཤིང་། གཞན་གང་ལའང་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པ་ན་སྔར་གི་གཞི་དེའི་ལྷག་མར་

ལུས་པའི་གཞི་དེ་ཉིད་ལ་ཆོས་དེ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དེ་ལྷག་མ་ཅན་གི་རེས་དཔག་གི་
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ངོ་བོར་འདོད། དཔེར་ན། དྲི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་རྫས་ཤིག་ལ་བརྟེན་པར་ངེས་ཤིང་། མེ་

དང་། རླུང་། ཆུ། ནམ་མཁའི་རྫས་ལ་མ་མཐོང་བས། འབྱུང་བ་ལྷག་མ་ས་ལ་ཡོད་པར་

རེས་སུ་དཔོག་པའི་ཚད་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།

 གསུམ་པ་སྤིར་མཐོང་བའི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་ནི། གཞི་ཆོས་

ཅན་ཞིག་གི་སེང་དུ་ཆོས་རང་རང་གི་ངོ་བོ་སྔར་མ་མཐོང་བ་ཞིག་རྟོགས་པ་ལ་བྱ། 

དཔེར་ན། དཔྱིད་ཀི་དུས་སུ་ཡུལ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ཁམ་སོང་ལ་མེ་ཏོག་ཤར་

བ་མིག་གིས་མཐོང་བས། ཡུལ་ལུང་གཞན་དག་གི་ཁམ་བུའི་སོང་པོ་ཀུན་ལའང་

དཔྱིད་དུས་སུ་མེ་ཏོག་ཤར་བར་དཔོག་པའི་ཚད་མ་ལྟ་བུ་ལ་བྱ། ༣ སྒ་བྱུང་ཚད་མ་

ནི། ཡིད་ཆེས་པར་འོས་པའི་སྐྱེས་བུའི་ངག་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཚད་

མ་ལྟ་བུའོ།།

 ཚད་མ་ལ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཚུལ་ནི། ཚད་མའི་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་

པ་ཡང་གཞལ་བྱ་ལ་གྲངས་ངེས་བསྒྲུབས་པའི་སོབས་ལས་སྒྲུབ་པ་ནི་འཕགས་

ཡུལ་གི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་གི་སྤི་སོལ་ཡིན་པས། ལུགས་འདིས་ཀང་དེ་ལྟར་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། ༡ བོའ་ིདབང་པོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པས་རྟོགས་ནུས་པའི་

གཞལ་བྱའི་རིགས་ནི་མངོན་གྱུར་དང་། ༢ དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ལས་འདས་པའི་

ཡིད་སོགས་ནང་གི་བྱེད་པས་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་རྟོགས་ནུས་པའི་གཞལ་བྱའི་རིགས་ལ་ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་དང་། ༣ 

དེ་དག་གིས་རྟོགས་མི་ནུས་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་ངག་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་

དགོས་པའི་གཞལ་བྱའི་རིགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཏེ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ལས། ཚད་མ་ལའང་མངོན་སུམ་དང་། རེས་དཔག སྒ་བྱུང་ཚད་མ་

གསུམ་ཁོ་ནར་གྲངས་ངེས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ།།
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ང ཡུལ་རྟོགས་པའི་ཐབས་བཤད་པ།

 ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་སོགས་ཀིས་ཡུལ་དེ་དག་རྟོགས་པའི་ཐབས་གཏན་

ཚིགས་བཤད་པ་ལ། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་གི་འབྲེལ་པ་རྟོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་

བ་ལས་ཁྱབ་བྱེད་ཀི་དོན་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བརོད་ཅིང་། དེ་

ནི་བོའ་ིརྣམ་འགྱུར་དང་སེམས་མེད་བེམ་པོར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་བྱེད་

དེ་ནི་ཡན་ལག་གསུམ་པ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་། ༡ ཕྱོགས་ནི། ཆོས་ཅན་གང་

ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡོད་པའོ། །༢ རྟགས་ནི། ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། མཐུན་

ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་སེ་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའོ། །༣ 

དཔེ་ནི། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་མཐུན་དཔེ་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་དང་

མཐུན་པའི་མི་མཐུན་དཔེའོ།།

 བསྒྲུབ་བྱ་དཔོག་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སང་

གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། ཡང་དག་ལ་ ༡ སྔོན་མ་ཅན་དང་། ༢ ལྷག་མ་ཅན་དང་། ༣ 

སྤིར་མཐོང་བའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་དག་གོང་དུ་སྔོན་མ་ཅན་གི་

རེས་དཔག་སོགས་རེས་དཔག་གསུམ་གི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་འཆད་པའི་སབས་སུ་

བཤད་ཟིན།

 གཙོ་བོ་སོགས་ཤེས་བྱ་ཕྲ་བ་རྣམས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ། ཐོག་མར་

གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་སམ་སྤིར་མཐོང་བའི་རྟགས་

ཀིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། གཙོ་བོ་ཡོད་པར་ཐ་མལ་པའི་མངོན་སུམ་གིས་མ་

མཐོང་བ་ནི། རང་བཞིན་ཕྲ་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མ་དམིགས་པ་ཡིན་པ་

ལས། སྤིར་མེད་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བོ་ཡོད་པར་དེའི་འབྲས་བུ་ཆེན་པོ་ལ་
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སོགས་པར་རྡུལ་མུན་སིང་སོབས་གསུམ་གི་རང་བཞིན་གི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་

དམིགས་པ་ལས་དཔོག་པར་བྱེད་དེ། འབྲས་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་གསུམ་གསལ་བར་

ཡོད་ན། དེའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་ལའང་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་དགོས། དེ་ལྟར་

ལྡན་པའི་མི་གསལ་བའི་རང་བཞིན་དེ་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་བརོད་དོ། །གཞན་ཡང་

གཙོ་བོ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྔ་བཤད་པ་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་པའི་སོད་ཆར་

བཤད་ཟིན་ཏོ།།

 རྒྱུ་གང་ཡིན་རང་གི་དུས་སུ་རང་འབྲས་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་

དུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལའང་ལྔ་སེ། ༡ འབྲས་བུ་གང་ཡིན་ནའང་རང་གི་རྒྱུའི་གནས་

སབས་སུ་མེད་ན། དེ་རྐེན་གིས་གསལ་བར་སྐྱེད་པར་བྱེད་མི་ནུས་པས། འབྲས་

བུ་གང་ཡིན་རང་གི་རྒྱུ་དུས་སུ་ཡོད་པར་འགྲུབ་སེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་ནའང་

རྒྱུ་དུས་སུ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་མི་སྐྱེ་བ་ནི། བྱེ་མ་བཙིར་བ་ལས་སྣུམ་མི་འབྱུང་བ་

བཞིན་ནོ། ། ༢ འབྲས་བུ་དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་འབྲས་བུ་ཇི་འདྲ་ཞིག་དོན་

དུ་གཉེར་ནའང་། འབྲས་བུ་དེ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་རྒྱུ་ཉིད་ལེན་པར་བྱེད་པས་ཀང་

རྒྱུ་ལ་རང་གི་འབྲས་བུ་གནས་པར་འགྲུབ་སེ། དཔེར་ན། འབྲས་བུ་ཞོ་དོན་དུ་གཉེར་

བས་དེའི་རྒྱུར་འོ་མ་ལེན་ཅིང་གཉེར་བ་ལས། གཞན་ས་རྡོ་ལ་སོགས་པ་དོན་གཉེར་

གིས་མི་ལེན་པ་བཞིན་ནོ། ། ༣ རྒྱུ་གང་ཡིན་ལས་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་

སྐྱེ་བ་མི་སིད་པས་ཀང་རང་རྒྱུའི་དུས་སུ་ཡོད་པ་ཞིག་སྐྱེ་བར་འགྲུབ་སེ། དཔེར་ན། 

ནས་ཀི་ས་བོན་ལས་ནས་ཁོ་ན་སྐྱེ་བ་ལས་ཤིང་སོང་སོགས་མི་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། ། 

༤ རྒྱུ་གང་ཡིན་གིས་རང་གིས་སྐྱེད་པར་ནུས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ཁོ་ནའི་རྐེན་བྱེད་

པ་ཡིན་གི་དེ་ལས་གཞན་གི་རྐེན་བྱེད་མི་ནུས་པས་ཀང་འབྲས་བུ་རྒྱུ་དུས་སུ་ཡོད་

པར་འགྲུབ་སེ། དཔེར་ན། གསེར་མགར་གིས་ཐོ་བ་སོགས་ཀི་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་
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གསེར་ལས་རྒྱན་ཆ་བཟོ་བའི་ཚེ་གསེར་ཁོ་ན་རྒྱན་ཆའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་བཞིན་

ནོ། ། ༥ འབྲས་བུ་རྣམས་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དང་རང་བཞིན་འདྲ་བས་ཀང་རྒྱུ་དུས་

སུ་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་འགྲུབ་སེ། དཔེར་ན། འཇིམ་པ་ལས་འབྲས་བུ་རྫའི་བུམ་པ་

འབྱུང་བ་ལས་གཞན་ཤིང་ལས་རྫ་བུམ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ཡིན་པར་འདོད། ཡང་

མི་གསལ་བའི་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྔ་སྨྲ་བར་བྱེད་དེ་

འོག་ཏུ་བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པའི་སབས་སུ་འཆད་དོ།།

 གཙོ་བོ་དང་བདག་ནི་ཡོད་ཀང་དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་གིས་མཐོང་མི་

ཐུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་དངོས་པོ་དེ་ཡོད་ཀང་མི་མཐོང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་བརྒྱད་བཤད་དེ། ༡ ཤིན་ཏུ་ཐག་རིང་བས་མི་མཐོང་བ་ནི། ཐ་མལ་

པའི་མིའི་མིག་གིས་ཐག་རིང་གི་རྒྱུ་སར་མི་མཐོང་བ་བཞིན། ༢ ཤིན་ཏུ་ཉེ་བས་

མི་མཐོང་བ་ནི། མིག་ལ་བྱུགས་པའི་མིག་སྨན་མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་བཞིན།  

༣ དབང་པོ་ཉམས་པས་མི་མཐོང་བ་ནི། ལོང་བས་གཟུགས་མི་མཐོང་བ་བཞིན། 

༤ ཡིད་གཡེང་བའི་དབང་གིས་མི་མཐོང་བ་ནི། ཡིད་སྒ་སན་པོ་ལ་ལྷག་པར་

ཆགས་པའི་དུས་ཀི་མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐོང་བ་ལྟ་བུ། ༥ ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བས་མི་

མཐོང་བ་ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་སོགས་མིག་གིས་མི་མཐོང་བ་ལྟ་བུ། ༦ བར་དུ་ཆོད་

པས་མི་མཐོང་བ་ནི། རིག་པ་དང་ཡོལ་བ་སོགས་ཀིས་ཆོད་པས་བུམ་པ་མི་མཐོང་

བ་བཞིན། ༧ ཟིལ་གིས་ནོན་པས་མི་མཐོང་བ་ནི། ཉི་འོད་ཀིས་ཟིལ་གིས་ནོན་

པས་ཉིན་མོར་སར་ཚོགས་མི་མཐོང་བ་བཞིན། ༨ རིགས་མཚུངས་པ་འདྲེས་པའི་

དབང་གིས་མཐོང་བའི་གོ་སབས་ཕྲོགས་ཏེ་མི་མཐོང་བ་ནི། འབྲས་དཀར་པོའ་ིཕུང་

པོ་སྤུངས་པའི་ཚེ་འབྲས་འབྲུ་རེ་རེ་ནས་མི་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ས་ཚོགས་ཡོད་པ་ལས། 

འདིར་བདག་དང་གཙོ་བོ་གཉིས་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔས་མི་མཐོང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་



303སབས་གཉིས་པ། ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ཕྲ་བའི་དབང་གིས་མི་མཐོང་བ་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

 དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་མཐའ་སྔ་ཤོས་གྲངས་ཅན་གི་གྲུབ་མཐའི་

རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་ཙམ་འཕགས་ཡུལ་གི་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པའི་གཞུང་

ལུགས་ལས་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་གཞི་བྱས་ཏེ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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གཉིས་པ། བྱེ་བྲག་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
 གྲུབ་མཐའ་འདིའི་སོལ་འབྱེད་པ་པོ་ནི་དྲང་སོང་གཟེགས་ཟན་ནམ་འུག་པ་

ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་རྒྱ་གར་གི་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་དུ་མས་བཞེད་ལ། གཟེགས་

ཟན་ཞེས་འབོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཞན་གི་ཞིང་ཁའི་ལོ་ཏོག་བརྔས་པའི་ཤུལ་

དུ་ལུས་པའི་འབྲུ་རིགས་ཀི་གཟེགས་མ་ཟ་བས་དེ་ལྟར་ཐོགས་པར་བཤད། འུག་

པ་ཞེས་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཉིན་མོར་བསན་བཅོས་རོམ་ཞིང་། མཚན་མོར་

ཟས་འཚོལ་བར་འགྲོ་བ་འུག་པའི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་པས་དེ་ལྟར་གྲགས་པ་དང་།  

དྲང་སོང་འུག་པ་ཅན་གི་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་གྲགས་པ་དང་། གཟེགས་ཟན་སོམ་

ལ་གནས་བཞིན་པའི་སབས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གིས་འུག་པའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ཏེ་ཚིག་

དོན་དྲུག་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་གྲགས་པར་བཤད་པ་སོགས་བཤད་ཚུལ་དུ་མ་

སང་། གཟེགས་ཟན་གི་སོབ་མ་པེ་ཐར་དང་པེ་ལུ་ཀ་གཉིས་དང་བདེ་བྱེད་བདག་པོ་

སོགས་ནི་ཕྱིས་ཀི་བྱེ་བྲག་པའི་སོན་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ།།

 ལུགས་འདིའི་ལྟ་གྲུབ་སོན་པའི་གཞུང་ལ། ད་ལྟ་ཡོད་པའི་བྱེ་བྲག་པའི་

གཞུང་ཀུན་གི་ར་བ་ནི་དྲང་སོང་གཟེགས་ཟན་གིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་བྱེ་བྲག་

པའི་མདོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་འགྲེལ་པ་སྔ་ཤོས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ནི། དུས་

རབས་ལྔ་པར་ཙནྡྲ་མ་ཏིས་བརམས་པའི་ད་ཤ་པ་དཱརྠ་ཤསྟྲ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། 

དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་སོབ་དཔོན་པྲ་ཤས་པཱད་ཅེས་པས་བྱེ་བྲག་པའི་མདོ་དེའི་

དོན་འགྲེལ་བའི་བསན་བཅོས་པ་དཱརྠ་དྷར་སཾགྲ་ཧ་བྱ་བ་བརམས་ཏེ་བྱེ་བྲག་པའི་ལྟ་
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གྲུབ་དར་རྒྱས་སུ་བཏང་བར་གྲགས། དུས་རབས་བཅུ་པ་ཡས་མས་ནས་པྲ་ཤས་

པཱད་ཀི་བསན་བཅོས་དེ་ལ་འགྲེལ་པ་གྲགས་ཆེ་བ་གསུམ་བྱུང་བར་བཤད།

༢ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་སྒ་དོན།
 བྱེ་བྲག་པའི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། མུ་སེགས་ཀི་སོན་པ་གཟེགས་ཟན་གི་

རེས་སུ་འབྲངས་ཤིང་། རང་གི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཤེས་བྱ་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་

ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱི་རོལ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་ལ་འཇོག སྒ་བཤད་ནི། ལྟ་གྲུབ་འདིས་

ཚིག་དོན་ཁྱད་པར་དུ་འཆད་པས་སམ། སྤི་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་པར་མང་དུ་སྨྲ་བས་

སམ། གཟེགས་ཟན་གིས་བྱས་པའི་བྱེ་བྲག་གསལ་བའི་མདོའ་ིརེས་སུ་འབྲངས་

པས་ན་བྱེ་བྲག་པ་ཞེས་བརོད། བྱེ་བྲག་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པ་གཉིས་ཀི་ར་བའི་

འདོད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་ལ། བྱེ་བྲག་པ་ནི་གཙོ་བོ་གཞིའི་

གནས་ལུགས་ཚིག་དོན་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་རལ་དུ་འདོན་པ་དང་། རིགས་པ་

ཅན་པ་ནི་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཐབས་རྟོག་གེའི་ཚིག་

དོན་བཅུ་དྲུག་གི་རྣམ་གཞག་རལ་འདོན་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་སང་།

༣ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ ཤེས་བྱ་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་བཤད་པ།

 གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ནི། ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་གསུམ་གི་སོ་ནས་ཡུལ་

ཤེས་བྱའི་དེ་ཉིད་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་ལ། ཤེས་བྱ་

ཐམས་ཅད་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་པར་འདོད་ཅིང་། གྲུབ་མཐའ་འདིའི་རྒྱུན་
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འཛིན་ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་འགས་དེའི་སེང་དུ་དངོས་པོར་མེད་པ་བསན་ནས་ཚིག་

གི་དོན་བདུན་དུ་བྱས་སོ། །ཚིག་གི་དོན་དྲུག་ལས། དང་པོ་རྫས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་བྱ་བ་

དང་ལྡན་པ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། འདུ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་སེ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་

ལྡན་པའི་ཆོས་ཤིག་ལ་འཇོག འདུ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཞེས་པ། རྫས་ཀི་སེང་དུ་ཡོན་

ཏན་ཐ་དད་པ་དག་ལྷན་ཅིག་འདུ་བའི་རྒྱུ་རྫས་ཡིན་པར་འདོད་པའོ། །འོ་ན་དེ་ལ་

ཅིའི་ཕྱིར་རྫས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རང་ཉིད་རང་རྐ་བར་གྲུབ་ཅིང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་

པའི་ཆོས་གཞན་གི་རྟེན་བྱེད་པས་དེ་ལྟར་བརོད་དོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན་དགུ་ལས། ༡ 

སའི་ངོ་བོ་ནི། དྲི་ཡོན་ཏན་དུ་ལྡན་པའི་རྫས་ཤིག་ལ་བྱ། མཚན་གཞི་ནི་རི་ལྟ་བུ། ༢ 

ཆུའི་ངོ་བོ་ནི། གྲང་བའི་རེག་བྱ་ཅན་གི་རྫས་ཤིག་ལ་བྱ། མཚན་གཞི་ནི། གཙང་པོ་

ལྟ་བུ། ༣ མེའི་ངོ་བོ་ནི། སེག་པའི་རེག་བྱ་དང་ལྡན་པའི་རྫས་ཤིག་ལ་བྱ། མཚན་

གཞི་ནི། གློག་ལྟ་བུ། ༤ རླུང་གི་ངོ་བོ་ནི། མཐོང་བའི་གཟུགས་མེད་ཅིང་རེག་བྱ་

དང་ལྡན་པའི་རྫས་ཤིག་ལ་བྱ། མཚན་གཞི་ནི། ཕྱིའི་རླུང་ལྟ་བུ། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་

ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་རྟག་པ་དང༌། རྡུལ་ཕྲན་དེ་དག་བསགས་པའི་རགས་པ་རྣམས་ནི་

མི་རྟག་པར་འདོད། ༥ ནམ་མཁའ་ནི། སྒའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་རྫས་ཤིག་ལ་

འདོད། དེ་ཡང་རྫས་དགུ་ལས་སྒ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྡན་པའི་རྫས་དེ་ལ་ནམ་མཁའ་ཞེས་

བྱ་ལ། དེ་ནི་རྟག་པ་དང་། གཅིག་པུ་དང་། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་རྫས་ཞེས་བརོད།

 ༦ དུས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། ལོ་དང་ཟླ་བ་དང་ཉི་མ་དང་ཆུ་ཚོད་ལ་སོགས་པའི་

དུས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ལས་རྫས་ཐ་དད་ཅིང༌། འདི་ནི་ཡུན་རིང་བའོ་མྱུར་བའོ་སམ་

པ་སོགས་སུ་འཛིན་པའི་བོའ་ིཞེན་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཅིང་། ཡུན་རིང་བ་དང་མྱུར་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རྫས་ཤིག་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེ་ཡང་ཀུན་ལ་

ཁྱབ་པ་དང་། རྟག་པ་དང་། བྱ་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འདོད། ༧ ཕྱོགས་
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ཀི་ངོ་བོ་ནི། ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་གཅིག་པུ་དང་། ཀུན་ལ་

ཁྱབ་པ། རྟག་པའི་རྫས་ཤིག་ལ་བརོད། ༨ བདག་གི་ངོ་བོ་ནི། བདག་ནི་ལུས་དང་

དབང་པོ་དང་བོ་སོགས་ལས་རྫས་ཐ་དད་པ། སྔར་གྲངས་ཅན་གི་སབས་སུ་བཤད་

པ་ལྟར་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་རྫས་ཤིག་གོ །སྐྱེས་བུ་དང་གང་ཟག་གཉིས་

རྣམ་གྲངས་པར་འདོད། ༩ ཡིད་ཀི་ངོ་བོ་ནི། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དམིགས་པའི་

རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཡང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་བེམ་

རྫས་རྟག་པ། བྱ་བ་དང་བཅས་པ། རྣ་བའི་སོར་ཞུགས་དུས་མིག་གི་སོར་མ་ཞུགས་

པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཁྱབ་པའོ།།

 མདོར་ན་རྫས་དགུ་ལས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་དང་། ཡིད་དང་ལྔ་ནི་ཡོངས་

སུ་ཆད་པས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་རྫས་ཡིན་ལ། བདག་དང་ཕྱོགས་དང་དུས་

དང་ནམ་མཁའ་བཞི་ནི་ཡོངས་སུ་མ་ཆད་པས་ཁྱབ་པའི་རྫས་སུ་འདོད་པ་དང་། ས་

ཆུ་མེ་རླུང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་བསགས་པའི་རགས་

པ་རྣམས་ནི་མི་རྟག་པར་འདོད་དོ།།

 ཚིག་དོན་གཉིས་པ་ཡོན་ཏན་གི་ངོ་བོ་ནི། རྫས་ལ་བརྟེན་པ། ཡོན་ཏན་

གཞན་དང་མི་ལྡན་པ། སྔར་མ་ཕྲད་པ་འདུ་བའི་རྒྱུ་མི་བྱེད་ལ། སྔར་ཕྲད་པ་སོ་

སོར་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་རྒྱུའང་མི་བྱེད་པ། རྟགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའོ། །དེ་ལྟ་

བུའི་ཡོན་ཏན་དེ་ལ་དབྱེ་བ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡོད་ཚུལ་དང་དེ་དག་གི་ངོས་འཛིན་

བཅས་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་པའི་སོད་ཆར་གསལ་ལོ། །ཚིག་དོན་གསུམ་པ་

ལས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། རྐང་གིས་འགྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་གཡོ་འགུལ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་

དུ་གྱུར་པའོ། །མཚན་གཞི་ནི། བརྐང་བ་དང་བསྐུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚིག་དོན་བཞི་པ་

སྤིའི་ངོ་བོ་ནི། རང་ཉིད་གང་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆོས་དེ་ལ་ཐུན་མོང་བའི་སྒ་བོ་
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འཇུག་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་འཇོག དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་སྤི་དང་། ཉི་

ཚེ་བའི་སྤི་གཉིས་སོ། །དེ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་

པའི་སྤི་ཡང་ཟེར། དང་པོ་ནི། རང་གི་རྟེན་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་གསུམ་པོ་

ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་ཞིང་། ཆོས་དེ་ལ་ཐུན་མོང་བའི་སྒ་བོ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་

བྱེད་པ། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཅིང་སྤི་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་བྱའོ། །དཔེར་ན་ཡོད་

པ་ཉིད་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་གི་རྟེན་རྫས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་གསུམ་པོ་ཅི་

རིགས་ལ་འཇུག་ཅིང་། བྱེ་བྲག་ཀང་ཡིན་པའི་སྤི་ལ་བྱའོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་ཉིད་

ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་བུམ་པའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བས་སྤི་ཡིན་ལ། རང་

གི་བྱེ་བྲག་རྣམས་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འབྱེད་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་

ན་བྱེ་བྲག་ཀང་ཡིན་ནོ།།

 སྤི་དེ་དག་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱེད་ཀང་། དཔེར་ན། བ་ལང་གི་གསལ་བ་

དུ་མ་ལ་བ་ལང་ངོ་སམ་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་ཐུན་མོང་བའི་རྒྱུ་གཅིག་མི་དགོས་

ན། བ་ལང་དཀར་ནག་གཉིས་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་བ་ལང་ངོ་སམ་པའི་བོ་

འབྱུང་བ་ལྟར། བ་ལང་དང་ཤིང་སོང་གཉིས་ལའང་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་

བོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་དགོས་ཏེ། རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་བོའ་ིརྒྱུ་ལ་ཐུན་མོང་

བའི་སྤི་མི་དགོས་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཐུན་མོང་བའི་སྒ་དང་བོ་འཇུག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྤི་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ།།

 ཚིག་དོན་ལྔ་པ་བྱེ་བྲག་ནི། ཆོས་གང་གིས་རང་གི་རྟེན་དེ་གཞན་ལས་

ཁྱད་པར་དུ་གོ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ནི་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་པར་གི་ངོ་བོར་འདོད་ལ། བྱེ་

བྲག་ཅེས་པ་འདི་མེད་ན་ཆོས་གང་ཡང་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གོ་མི་ནུས་པར་

འདོད། ཚིག་དོན་དྲུག་པ་འདུ་བའི་ངོ་བོ་ནི། ཡུལ་སོ་སོ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་
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རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་འདི་ལ་འདི་ཡོད་པའོ་སམ་དུ་

འཛིན་པའི་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་འཇོག དཔེར་ན། བུམ་པ་ལ་

གཟུགས་ཡོད་དོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་ཤེས་པའི་གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་པ། བུམ་པ་དང་

གཟུགས་ཕྲད་ཅིང་འབྲེལ་བའི་ཆ་ལྟ་བུའོ། །འདི་མེད་ན་བུམ་པ་དང་གཟུགས་ཕྲད་

ནའང་བུམ་པ་ལ་གཟུགས་ཡོད་དོ་སམ་པའི་བོ་མི་སྐྱེ་བའམ། ཡང་ན་དེ་གཉིས་

མ་ཕྲད་ནའང་དེ་ལ་དེ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་བོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་

འདོད་དོ། །དེ་ཡང་བུམ་པ་འཛིན་པ་དང་བུམ་པའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་

གཉིས་ཀ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའི་ཤེས་པའི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པས་ན། བུམ་པ་དང་

གཟུགས་གཉིས་ཀ་ལས་རྫས་གཞན་ཡིན་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། ༡ ཤིང་སོང་

དང་དེའི་སེང་གི་བྱ་རོག་ལྟ་བུ་རྟེན་བརྟེན་པ་གོ་ས་ཐ་དད་པའི་ལྡན་པའི་འབྲེལ་

པ་དང་། ༢ བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་གཟུགས་ལྟ་བུ་གོ་ས་ཐ་མི་དད་པའི་འདུ་བའི་

འབྲེལ་པ་གཉིས་སོ།།

   གོང་དུ་བཤད་པའི་ལྡན་པ་དང་། འདིའི་འདུ་བ་གཉིས་ལ་ཁྱད་ཅི་ཡོད་

ཅེ་ན། ལྡན་པ་ནི་ཆོས་ཕྲད་པ་གཉིས་བར་མེད་པར་འཛིན་པའི་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

ལ། འདུ་བ་ནི་རྟེན་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་བོའ་ིརྒྱུ་ཡིན་པ་ནི་ཁྱད་

པར་རོ། །སྤི་དང་། བྱེ་བྲག་དང་། འདུ་བ་གསུམ་ནི། རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པ་དང་། དུ་མ་

ལ་ཁྱབ་པ། རང་བཞིན་རྟག་པ། ཆ་མེད་ཀི་གཅིག་པུ། བྱ་བ་མི་བྱེད་པ་དང་། རྫས་

དང་ཡོན་ཏན་དང་ལས་གསུམ་ག་ལ་བརྟེན་པར་འདོད། ཚིག་དོན་དེ་དག་ཀང་ཡོན་

ཏན་ལ་ཡོན་ཏན་གཉིས་པ་མེད། རྫས་ལས་གཞན་པ་ལ་ཡོན་ཏན་མི་བརྟེན། ཀུན་

ལ་ཁྱབ་པའི་སྤི་ལ་སྤི་གཉིས་པ་རེས་སུ་མི་འགྲོ། ལས་ནི་མི་རྟག་པ་དང་། བྱེ་བྲག་

དང་འདུ་བ་ནི་རྟག་པར་འདོད་དོ།།
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 ཚིག་དོན་བདུན་པ་དངོས་མེད་ནི། ཕྱིས་ཀི་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་བྱེ་བྲག་པའི་

མདོ་ལས་དངོས་སུ་བགྲངས་པའི་ཤེས་བྱ་ཚིག་དོན་དྲུག་གི་སེང་དུ་དངོས་མེད་

བསན་ཏེ་ཚིག་གི་དོན་བདུན་གི་རྣམ་གཞག་མཛད། དེའི་ངོ་བོ་ནི། དངོས་པོར་མི་

དམིགས་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མའི་ཡུལ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། འོ་མའི་

གནས་སབས་སུ་ཞོ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ སྔ་ན་མེད་པ་དང་། ཞོའ་ིགནས་སབས་སུ་འོ་

མ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ནས་མེད་པ་དང་། རི་བོང་རྭ་མེད་པ་ལྟ་བུ་གཏན་ནས་མེད་

པ་དང་། རྟ་དང་བ་ལང་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་མེད་པ་སེ་

བཞིའོ།།

ཁ ཡུལ་ཅན་བོའ་ིརྣམ་གཞག

 ལུགས་འདིས་རིགས་པ་ཅན་པ་ལྟར་ཚད་མ་ལ། ༡ མངོན་སུམ་ཚད་མ་

དང་། ༢ རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་དང་། ༣ ལུང་གི་ཚད་མ་སེ་གསུམ་དུ་འདོད། 

༡ མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོ་ནི། བདག་དང་། དབང་པོ་དང་། ཡིད་དང་། དོན་ཕྲད་པ་

ལས་གྲུབ་པའི་འབྲེལ་པ་བེམ་པོར་གྱུར་པ་ཞིག་གོ །དེ་ལ་འབྲེལ་བའི་སོ་ནས་དབྱེ་

ན་དྲུག་སེ། ༡ སྦྱོར་བའི་འབྲེལ་པ་ནི། མིག་གི་དབང་པོ་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་བུམ་

པ་ཕྲད་པ་ལྟ་བུ། ༢ སྦྱོར་བ་ལ་འདུ་བའི་འབྲེལ་པ་ནི། མིག་དབང་དང་བུམ་པ་ལ་

འདུ་བའི་གཟུགས་དྲི་སོགས་ཕྲད་པ་ལྟ་བུ། ༣ སྦྱོར་བ་ལ་འདུས་པ་ལ་འདུ་བའི་

འབྲེལ་པ་ནི། མིག་དབང་དང་བུམ་པའི་གཟུགས་སོགས་ལ་འདུ་བའི་གཟུགས་ཀི་

སྤི་ཕྲད་པ་ལྟ་བུ། ༤ སྦྱོར་བའི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་འབྲེལ་པ་ནི། མིག་

དབང་དང་ས་ཕྱོགས་བུམ་པས་སོང་པ་ཕྲད་པ་ལྟ་བུ། ༥ དེ་དག་ལས་སྦྱོར་འབྲེལ་

གཉིས་པ་ནི་འདུ་བའི་འབྲེལ་པ་དང་། ༦ སྦྱོར་འབྲེལ་གསུམ་པ་ནི་འདུས་པ་ལ་འདུ་
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བའི་འབྲེལ་པར་འདོད་དོ། །དེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན་སྦྱོར་བའི་འབྲེལ་པ་དང༌། འདུ་བའི་

འབྲེལ་པ་གཉིས་སུ་འདུའོ། །དེས་ན་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་

རྟོགས་པར་གང་གིས་བཞག་ཅེས་དྲིས་པ་ན། བདག་རྐེན་མིག་གི་དབང་པོ་

དང༌གཟུགས་འབྲེལ་བའི་སོབས་ཀིས་བཞག་གོ་སམ་དུ་བསམས་སོ།།

 ༢ རེས་དཔག་གི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་དང་། ༣ སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མའི་ངོ་བོ་

དང་དབྱེ་བ་བཅས་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་དང་མཚུངས་པས་གཤམ་དུ་རིགས་པ་

ཅན་པའི་ཚད་མའི་འདོད་ཚུལ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

ག ཤེས་བྱ་ཚིག་གི་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་

མདོ་ཙམ་བཤད་པ།

 གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་

གནད་རྣམས་ནི་རིགས་པ་ཅན་པ་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་པས་དེའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་

ཡིན། དེ་ལ་ཐོག་མར་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། དེ་ནས་མངོན་

སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ལོག་གྱུར་འགའ་ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་བཤད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། སྤིར་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་གོ་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་མཚན་ནམ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་བརོད། དེ་ལ་དབྱེ་

ན། རྟགས་ཡང་དག་དང་། ལྟར་སང་གཉིས་ལས། རྟགས་ཡང་དག་ནི། རྟགས་ཆོས་

ཀི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་རེས་

དཔག་ཏུ་འཇོག་པ་ལྟར་ན། རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ཅིང་། རེས་དཔག་གི་རྟེན་

དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་གང་ཡིན་ལ་རྟགས་ཡང་དག་ཅེས་འཇོག་དགོས་པར་སང་། དེ་

ལ་དབྱེ་ན། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཅན་དང་། རེས་འགྲོ་རྐང་པ་ཅན་དང་། ལྡོག་ཁྱབ་རྐང་
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པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཏེ་གསུམ་མམ། ཡང་ན་སྔ་མ་དང་ལྡན་པ་དང༌། ལྷག་མ་

དང་ལྡན་པ་དང༌། སྤིར་མཐོང་བ་ཅན་ཏེ་གསུམ་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་ལས་འབྲས་

བུ་དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་སྔ་མ་ཅན་གི་རྟགས་དང༌། འབྲས་བུ་ལས་རྒྱུ་རེས་

སུ་དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི་ལྷག་མ་ཅན་ནམ་ལྷག་ལྡན་གི་གཏན་ཚིགས་དང༌། 

ཟླ་བ་རིའི་ཕག་ཏུ་ནུབ་པ་ལས་ཉི་མ་ཡང་དེ་ལྟར་ནུབ་པར་འགྱུར་བར་དཔོག་པ་ལྟ་

བུའི་ཆོས་གཅིག་མཐོང་བས་གཞན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དཔོག་པར་བྱེད་པའི་གཏན་

ཚིགས་ནི་སྤིར་མཐོང་བ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཏེ་གསུམ་དུ་རིགས་པ་ཅན་པས་

འདོད་པ་ལྟར་ལུགས་འདིས་ཀང་འདོད་པར་སང་བས་འོག་ཏུ་རིགས་པ་ཅན་པའི་

གྲུབ་མཐའི་སབས་སུ་འཆད་དོ།།

 རྟགས་ལྟར་སང་ནི་གོང་གི་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་

བྱའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་མེད་པའི་མ་གྲུབ་པ་དང་། མ་ངེས་

པ། ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཏེ་རྟགས་ལྟར་སང་གསུམ་དུ་འདོད་དོ།།

 གཉིས་པ་མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ལོག་གྱུར་གཏན་ལ་འབེབས་

ཚུལ་འགའ་ཞིག་མཚོན་ཙམ་འཆད་པར། ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་གི་བྱེད་པོ་རྟག་པ་

རང་བྱུང་གི་དབང་ཕྱུག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་གནས་ལུས་ལོངས་

སྤོད་རྣམས་ཆོས་ཅན། བྱེད་པ་པོའ་ིབོ་སྔོན་དུ་སོང་སེ། སོད་ཅིང་སོད་ཅིང་ལས་ལ་

འཇུག་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སེའུ་བཞིན། ཞེས་དང་། དབྱིབས་ཀི་ཁྱད་པར་ལྡན་པའི་

ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་སོགས་བཞིན། ཞེས་དང་། དོན་བྱེད་ནུས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་

ན་དགྲ་ས་བཞིན་ཞེས་པའི་རིགས་པ་གསུམ་གིས་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀི་དངོས་པོ་

འདི་དག་ཐམས་ཅད་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་

བྱེད་པ་པོ་དེ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད།
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 ཡང་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་རེ་རེ་བ་དག་རྟག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

དེ་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་དེ་ཉིད་ལ་རང་ཉིད་རོམ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་རྡུལ་ཕྲན་གཞན་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས། རང་གི་ངོ་བོ་དུས་རྟག་ཏུ་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་ཡན་

ལག་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྟག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད།

 ཡང་སྒ་ནམ་མཁའི་རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། 

སྐྱེ་འཇིག་དང་ལྡན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞི་རྫས་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པས་ཁྱབ། 

དཔེར་ན་མར་མེའི་འོད་ལ་སོགས་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། ། 

ཞེས་པས་སྒ་རྫས་ཤིག་ལ་བརྟེན་པར་གྲུབ་ལ། ནམ་མཁའ་ལས་གཞན་པའི་རྫས་

ལ་བརྟེན་པ་ཁེགས་པ་ན། ནམ་མཁའ་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

ལ་བརྟེན་པ་ཇི་ལྟར་ཁེགས་ཤེ་ན། ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་ལ་མི་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནི། གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ན་རྟེན་ས་སོགས་གར་ཡོད་དུ་སྒའང་ཡོད་དགོས་པ་

ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། སྒ་ནི་ས་སོགས་བཞི་ལས་ལོགས་སུ་ཆད་དེ་ཐོས་པའི་ཕྱིར་

རོ། །བདག་གི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་དབང་ཤེས་ཀིས་དམིགས་པའི་ཕྱིར་

དང་། རང་དང་གཞན་མང་པོས་ཐུན་མོང་དུ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱོགས་དུས་

ཡིད་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་ཏེ། རྣ་བས་གཟུང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ཟེར་

རོ།།

 ཡང་ཡིད་ཡོད་པར་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡུལ་

ལྔ་ཕྲད་པ་དུས་ཅིག་ཅར་ཉེ་བར་གནས་ཀང༌། ཤེས་པ་ལྔ་ཅིག་ཆར་མི་སྐྱེ་བར་རིམ་

གིས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལས། དབང་པོ་དང་དོན་གཉིས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་དབང་

པོའ་ིཤེས་པའི་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལ་ཡིད་ཅེས་བརོད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། ། 

ཡང་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གཉིས་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་པར་རིགས་པས་སྒྲུབ་
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ཚུལ་ནི། ཡན་ལག་ཅན་སམ་བུ་དང་དེའི་ཡན་ལག་སྐུད་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སམ་

བུའི་བྱེད་པ་པོ་ཐགས་མཁན་དང་། སྐུད་པའི་བྱེད་པ་པོ་བུད་མེད་ཡིན་པས་བྱེད་པ་

པོ་སོ་སོར་ཡོད་པ་དང་། སམ་བུས་གྲང་བ་སེལ་ནུས་ལ་སྐུད་པས་དེ་ལྟར་མི་ནུས་

པས་ནུས་པ་སོ་སོ་ཡིན་པ་དང་། སྐུད་པ་སྔར་བྱུང་ལ་སམ་བུ་དེ་ལས་ཕྱིས་བྱུང་

བས་དུས་ཐ་དད་པ་དང་། སམ་བུ་དང་སྐུད་པ་གཉིས་ཀི་ཞེང་དང་སིད་ཀི་ཚད་ལ་ཆེ་

ཆུང་དང་རིང་ཐུང་ཡོད་པས་ཚད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་

ནས་དེ་གཉིས་རྫས་ཐ་དད་པར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ།།

 དེ་ལྟར་བྱེ་བྲག་པའི་གྲུབ་མཐའི་གཞིའི་རྣམ་གཞག་དང་དེ་དག་གཏན་ལ་

འབེབས་བྱེད་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་སོགས་རགས་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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གསུམ་པ། རིགས་པ་ཅན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ།
 ལུགས་འདིའི་སོན་པ་ནི་དྲང་སོང་གཽ་ཏམ་ཡིན་ལ། ཁོང་གིས་རིགས་པའི་

མདོ་ཞེས་པ་བརམས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་འདིའི་སོལ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་གི་མུ་སེགས་

རིགས་པ་ཅན་པའི་བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོ་སོབ་དཔོན་གནས་མའི་ལམ་པ་དང་། 

གསལ་བྱེད་པ། ངག་བདག་བསེས་པོ་སོགས་ཀིས་གཽ་ཏམ་དང་རྐང་མིག་གཉིས་

གང་ཟག་གཅིག་ཏུ་བཞེད་ཅིང་། བོད་ཀི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་ཀང་

རིགས་པ་ཅན་པའི་མདོ་དྲང་སོང་རྐང་མིག་གིས་བརམས་པ་གཞིར་བཞག་མཛད་

པས། གཽ་ཏམ་དང་རྐང་མིག་གཉིས་གང་ཟག་སོ་སོ་བ་མིན་པར་བཞེད། དྲང་སོང་

གཽ་ཏམ་གི་རེས་འབྲང་ཁ་ཅིག་གིས་བསལ་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དུས་སུ་བྱུང་བའི་མུ་

སེགས་པའི་དྲང་སོང་རྒྱས་པས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་པདྨ་པུ་རཱ་ཎ་ཞེས་པའི་

སྔོན་རབས་ལོ་རྒྱུས་དང་། སན་ངག་གི་བསན་བཅོས་མ་ཧཱ་བྷ་ར་ཏ་ཞེས་པར་དྲང་

སོང་གཽ་ཏམ་གི་མཚན་བྱུང་བ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས། ལུགས་འདིའི་སོན་པ་དང་གྲུབ་

མཐའ་ནི་བསལ་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དུས་སམ་ཡང་ན་དེའི་སྔོན་དུ་བྱུང་བར་འདོད། 

རྐང་མིག་ཅེས་པའི་མཚན་གི་དོན་ལའང་བཤད་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་སང་སེ། སོབ་

དཔོན་ཤེས་རབ་གོ་ཆའི་ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསོད་འགྲེལ་དུ་ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་

གིས་རང་གི་ཆུང་མ་ཨུ་མ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར་དྲང་སོང་འདི་བཞག་པ་ན། དྲང་སོང་

དེས་མིག་རང་གི་རྐང་པ་ལ་ཕབ་སེ་བརྟུལ་ཞུགས་བསྲུངས་པས་ན། དེ་ལ་དབང་

ཕྱུག་མཉེས་ནས་གཞུང་རོམ་པ་པོར་དབང་བསྐུར་བས་ན་མཚན་དེ་ལྟར་ཐོགས་
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པར་བཤད། ཡང་བཤད་སོལ་གཅིག་ལ། དེས་རིགས་པ་ཅན་པའི་བསན་བཅོས་

རོམ་སབས་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་བསྒིམས་པས་རང་ཉིད་ཀི་

མདུན་དུ་སུ་ཞིག་འོངས་པའང་མི་ཚོར་ལ། ཉིན་ཞིག་བསན་བཅོས་ཀི་ཚིག་དོན་ལ་

དཔྱོད་བཞིན་པའི་སབས་ཁོན་པར་ལྷུང་བ་སོགས་བྱུང་བས། དབང་ཕྱུག་གིས་དྲང་

སོང་དེའི་རྐང་པར་མིག་ཅིག་བྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རྐང་པར་མིག་ལྡན་ནམ་རྐང་

མིག་ཅེས་གྲགས་པར་བཤད།

 ལུགས་འདིའི་ལྟ་གྲུབ་སོན་པའི་རང་གཞུང་ཀུན་གི་ཕྱི་མོ་ནི། དྲང་སོང་གཽ་

ཏམ་གིས་མཛད་པའི་རིགས་པའི་མདོ་ཡིན་ཞིང་། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞིབ་མོ་

རྣམ་འཐག་ར་འགྲེལ་དུ་རིགས་མདོའ་ིབརོད་བྱ་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་ངོས་

འཛིན་གིས་དགག་གཞག་མང་དུ་མཛད་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སྐུ་དུས་སུ་རིགས་མདོ་

ཡི་གེར་བཀོད་ཟིན་ཀང་། དེ་དུས་རིགས་མདོའ་ིཚན་པ་དང་པོ་ཙམ་ལས་མེད་པར་

མངོན་ཏེ། སོབ་དཔོན་གི་གཞུང་དུ་རིགས་མདོའ་ིགཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དགག་

པ་མ་མཛད་པ་དང་། ད་ལྟའི་རིགས་མདོའ་ིགཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་སབས་སུ་སོབ་

དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་བཞེད་ཚུལ་དང་། མདོ་སེ་པའི་བཞེད་ཚུལ་བཀོད་

དེ་དགག་པ་བྱས་པ་ལས་ཤེས་སོ།།

 རིགས་པའི་མདོའ་ིའགྲེལ་པ་ལ། དུས་རབས་བཞི་པའམ་ལྔ་པའི་ནང་བྱོན་

པའི་ལུགས་འདིའི་སོབ་དཔོན་གནས་མའི་ལམ་པ་ཞེས་པས་མཛད་པའི་བསན་

བཅོས་མདོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཞེས་པ་དེ་འགྲེལ་པའི་ཐོག་མ་ཡིན་ལ། འགྲེལ་

པ་དེར་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་སྤི་དང་། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་གཞུང་ལ་

དགག་པ་མང་དུ་འབྱུང་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་ནང་པའི་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀི་གླང་པོས་

གཞུང་དེར་དགག་པ་མང་དུ་མཛད། ཡང་དུས་རབས་དྲུག་པར་སོབ་དཔོན་གསལ་
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བྱེད་པ་ཞེས་པས་རིགས་མདོའ་ིརྣམ་བཤད་ཀི་འགྲེལ་པ་རིགས་པའི་འགྲེལ་པ་

ཞེས་པ་མཛད། སོབ་དཔོན་འདི་ནང་པའི་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གྲགས་པ་དང་དུས་

མཉམ་པར་མངོན།

 དུས་རབས་བདུན་པ་ནས་དགུ་པའི་བར་གི་བྱེ་རིགས་ཀི་སོབ་དཔོན་ཆེ་

ཁག་རྣམས་ཀི་གཞུང་ད་ལྟ་མིང་ཙམ་ལས་ལྷག་མེད་མོད། ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ར་འགྲེལ་དུ་རིགས་པ་ཅན་པའི་སོབ་དཔོན་རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་

དང་། བདེ་བྱེད་བདག་པོ་བཅས་ཀི་འདོད་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་བཀོད་པ་ལས། དུས་སབས་

དེར་ཡང་བྱེ་རིགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དར་རྒྱས་སུ་གནས་པ་དཔོག་ནུས། དུས་རབས་

དགུ་པའི་ནང་མཁས་པ་ཇ་ཡནྟ་བྷཊྚ་ཞེས་པས་རིགས་པའི་སེ་མ་ཞེས་པའི་བསན་

བཅོས་མཛད། དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་སོབ་དཔོན་ངག་གི་བདག་པོ་བསེས་པ་

ཞེས་པས་རིགས་པའི་རྣམ་འགྲེལ་གོ་དོན་ཊི་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་མཛད། དུས་རབས་བཅུ་

པའི་ནང་སོབ་དཔོན་འཆར་བྱེད་ཞེས་པས་གོ་དོན་རྣམ་དག་ཅེས་བྱ་བའི་བསན་

བཅོས་མཛད་པ་སོགས་རིགས་པ་ཅན་པའི་སོབ་དཔོན་རིམ་བྱུང་གིས་རིགས་

མདོའ་ིའགྲེལ་པ་དང་འགྲེལ་བཤད་སོགས་དུ་མ་མཛད་ཅིང་དར་རྒྱས་བྱུང་བར་

མངོན་ནོ།།

༢ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།
 རིགས་པ་ཅན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། དྲང་སོང་གཽ་ཏམ་གི་རེས་སུ་

འབྲངས་ཤིང་། རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་གི་སོ་ནས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ལ་འཇོག སྒ་དོན་ནི། དྲང་སོང་

གཽ་ཏམ་གི་རིགས་པའི་མདོའ་ིརེས་སུ་འབྲངས་ནས་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བས་ན་རིགས་པ་



318 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཅན་པ་ཞེས་བརོད། དབྱེ་ན། སྔོན་གི་རིགས་པ་ཅན་པ་དང་། རིགས་པ་ཅན་པ་

གསར་མ་གཉིས། ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྨད་དམ་བཅུ་བཞི་པའི་སོད་

ཡན་ཆད་བྱུང་བ་ལ་སྔོན་གི་རིགས་པ་ཅན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་བཞི་

པའི་སོད་དུ་སོབ་དཔོན་གངེ་ཤས་རིགས་པ་ཅན་པའི་གཞུང་བརམས་པའི་རེས་

སུ་འབྲངས་པ་རྣམས་ལ་རིགས་པ་ཅན་པ་གསར་མ་པ་ཞེས་གྲགས་སོ།།

༣ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ།

 ལུགས་འདིས་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་སོགས་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་

རིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་དག་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་

པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བར་འདོད། དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་གཞུང་

ལུགས་ཀུན་གི་ཐོག་མར་གྲགས་པ་རིགས་པའི་མདོ་ཞེས་པ་དེར་ཤེས་བྱའི་གནས་

ཚུལ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་ཚད་མ་ནས་ཆད་པའི་གནས་ཀི་བར་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་

བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསན། ཚིག་གི་དོན་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལས། ༡ ཚད་མ་

ནི་ འོག་ཏུ་འཆད་ལ། ༢ གཞལ་བྱ་ནི། ཚད་མའི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་

དང་། ༣ ཐེ་ཚོམ་ནི། ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ཡོད་མེད་དང་ཡིན་མིན་མཐའ་གཉིས་

སུ་དོགས་པ་དང་། ༤ དགོས་པ་ནི། རྫ་བུམ་གི་དོན་དུ་རྫ་མཁན་འཇིམ་པ་བཟོ་བའི་

བྱ་བ་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་དོན་གང་གི་ཆེད་དུ་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པས་འཇུག་པ་དང་། 

༥ དཔེ་ནི། དོན་གང་ཞིག་དེ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་དང་། ༦ གྲུབ་མཐའ་ནི། རོལ་བས་

འཐད་མི་འཐད་སོ་སོར་ཕྱེ་བ་དང་། ༧ ཆ་ཤས་ནི། དམ་བཅའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་
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པའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ༨ རྟོག་གེ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཤེས་པའི་དོན་དུ་དཔྱོད་

པར་བྱེད་པ་དང་། ༩ གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། དཔྱད་པའི་དོན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། 

༡༠ རོད་པ་ནི། རོལ་བ་དང་ཕྱིར་རོལ་བ་དག་གིས་རང་རང་གི་ཕྱོགས་བཟུང་ནས་

དགག་གཞག་བྱེད་པ་དང་། ༡༡ བརོད་པ་ནི། དོན་ལ་བརྡ་སྦྱར་བ་དང་། ༡༢ སུན་

ཅི་ཕྱིན་དུ་རོལ་བའམ་སུན་འབྱིན་དུ་རོལ་བ་ནི། རང་གི་ཕྱོགས་བཞག་པ་མེད་

པར་གཞན་ཕྱོགས་འགོག་པ་ཙམ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། ༡༣ རྒྱུ་ལྟར་སང་བ་ནི། སྐྱོན་

དང་བཅས་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་། ༡༤ ཚིག་དོར་ནི། བསོན་འདིང་བའམ་གཡོ་

བྱེད་པ་དང་། ༡༥ ལྟག་ཆོད་ནི། སྔ་རོལ་རང་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་རྟགས་

ཡང་དག་ཅིག་བཀོད་པ་ལ། ཕྱི་རོལ་སོགས་གཞན་གིས་གང་བཀོད་པའི་རྟགས་

དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས། བསྒྲུབ་བྱ། དཔེ་སོགས་ལ་བརྟགས་ནས་སུན་འབྱིན་ལྟར་

སང་བྱེད་པའི་ལན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། ༡༦ ཆད་པའི་གནས་ནི། གཞན་ལ་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀི་ཡན་ལག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་བརོད་པའམ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་

ལ་སྐྱོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་བརོད་པས་རིགས་པས་ཕམ་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའམ་

ཚར་གཅད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལ་བྱའོ།།

ཁ ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

 ཚད་མ་ནི་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པ་ཞིག་ལ་འཇོག དོན་ཤེས་པར་

བྱེད་ཚུལ་ཡང་། དཔེར་ན། གཞི་དེར་བུམ་པ་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་ཤེས་པ་དང་། 

གཞི་དེར་བུམ་པ་མེད་ན་དེར་བུམ་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་ལ་

དབྱེ་ན་བཞི་ལས། ༡ མངོན་སུམ་ཚད་མ་ནི། མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཡུལ་ཤེས་པར་

བྱེད་པའི་རྒྱུ་མིག་གི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ། རྒྱུ་དབང་པོ་དང་
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ཡུལ་ཉེ་བར་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མའི་

ངོ་བོར་འཇོག དཔེར་ན། མིག་གི་དབང་པོ་དང་། ཡུལ་ཁ་དོག་གཉིས་ཉེ་བར་ཕྲད་

ནས་ཡུལ་གསལ་བར་སང་བའི་མིག་གི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྟག་པའི་

ངོ་བོར་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། མི་རྟག་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་གཉིས་ཏེ། དཔེར་ན། དབང་ཕྱུག་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་སྐྱེས་བུར་འདོད་

པས་དེའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་རྟག་པར་འདོད་ལ། མི་ཕལ་

པའི་མིག་གི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་འགྱུར་བ་འགྲོ་བས་ན་མི་རྟག་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།

 ཡང་དེ་ལ་རྟོག་མེད་དང་། རྟོག་བཅས་གཉིས་སུ་འདོད་དེ། དང་པོ་ནི། 

རང་ཡུལ་ལ་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་འཇུག་པའི་མངོན་སུམ་ཞིག་ལ་འཇོག འདིའི་རྣམ་

དབྱེ་མེད་པ་ཞེས་པའང་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གམ་ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་སྦྱར་ནས་མི་

འཛིན་པར་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་པའམ་ཤེས་པ་ལ་བྱེད། དཔེར་ན། གཟུགས་

སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཙམ་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་རྟོག་

བཅས་ནི། རང་ཡུལ་ལ་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པས་འཇུག་པའི་མངོན་སུམ་ཞིག་ལ་

འཇོག་ཅིང་། འདིའི་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་ནི་རང་ཡུལ་ལ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་

ཆོས་སོགས་སྦྱར་བའི་སོ་ནས་འཛིན་པའམ་ཤེས་པ་ལ་བྱེད་དེ། དཔེར་ན། ཡལ་

ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་འདི་ནི་ཤིང་ངོ་། །ཞེས་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ལྟ་བུ། དེ་

ནི་ཡུལ་ལ་དཔྱོད་པར་བྱེད་པས་རྟོག་བཅས་སུ་འདོད། མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོ་བཤད་

པའི་སབས་དབང་དོན་ཕྲད་པ་ཞེས་པ་ནི། དཔེར་ན་མིག་གི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་

གཟུགས་ཅན་ཕྱི་དོན་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པ་སེ། ཡུལ་དང་དུས་སོགས་ཀིས་

བར་མ་ཆོད་པར་ཚོགས་པར་བྱེད་པའི་དོན་ནོ།།

 ༢ རེས་དཔག་ནི། སྒས་བརོད་རུང་ཙམ་གིས་དབྱེ་ན། རང་དོན་རེས་
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དཔག་དང་། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གཉིས་ལས། དང་པོའ་ིངོ་བོ་ནི། རྟགས་ཆོས་

ཀི་འབྲེལ་པ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཅན་གི་རྟགས་སམ་རྒྱུ་

མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་ལ་རེས་དཔག་

ཅེས་བརོད། དཔེར་ན། མི་ཞིག་གིས་གཞི་གང་དུ་དུ་བ་ཡོད་ན་དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་རྒྱུ་

མེ་ཞིག་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཐབ་ཚང་ལྟ་བུའི་གཞི་ལས་ཤེས་ཤིང་། དེ་ནས་རང་

དང་ཐག་མི་རིང་བའི་རི་ལ་མེ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ན། རི་དེར་དུ་བ་མིག་གིས་

མཐོང་སེ། དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་དགོས་པའི་ཁྱབ་པ་དྲན་མ་ཐག་ཏུ། འདིར་ནི་མེའི་

ཁྱབ་བྱ་དུ་བ་དང་ལྡན་ནོ་སམ་པའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་གཞི་དེར་

མེ་ཡོད་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། རེས་

སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཅན་དང་། རེས་འགྲོ་རྐང་པ་ཅན། ལྡོག་འགྲོ་རྐང་པ་ཅན་གི་རྟགས་ལ་

བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་གསུམ་མམ། ཡང་ན་སྔ་མ་ཅན་དང་། ལྷག་མ་ཅན། སྤིར་

མཐོང་བ་ཅན་གི་རྟགས་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་གསུམ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།

 གཉིས་པ་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ནི། སྔ་

རོལ་རང་ཉིད་ཀིས་རྟོགས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་གཞན་གིས་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་

དུ་བཀོད་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་ངག་གི་སྦྱོར་བ་ལ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཅེས་

ཟེར་ཞིང་། དེ་ཡང་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་འདོད་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ནི། དམ་བཅའ་དང་། 

རྟགས་དང་། དཔེ་དང་། ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་དང་། ཉེ་བར་རྟོགས་པ་རྣམས་སོ། །དཔེར་

ན། བུམ་པ་ནི་མི་རྟག་སེ། སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྤིན་པ་བཞིན། དེ་བཞིན་དུ་བུམ་

པ་ཡང་སྐྱེ་ལྡན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བུམ་པ་མི་རྟག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་དག་ལས་བུམ་པ་

ནི་མི་རྟག་ཅེས་པ་དམ་བཅའ་བརོད་པ་དང་། སྐྱེ་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་རྟགས་

བརོད་པ་དང་། སྤིན་པ་བཞིན་ཞེས་པ་དཔེ་བརོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བུམ་པ་
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ཡང་སྐྱེ་ལྡན་ནོ། །ཞེས་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་དང་། དེའི་ཕྱིར་བུམ་པ་མི་རྟག་ཅེས་པ་ཉེ་

བར་རྟོགས་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་གཞན་དོན་རེས་དཔག་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟགས་འཛིན་

སེམས་སྐྱེ་ཞིང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྐྱེ་བར་འདོད་དོ།།

 ༣ ཉེ་བར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ནི། འདྲ་བའི་དཔེ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེ་

ཅན་ཉེ་བར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཞིག་སེ། དཔེར་ན། བ་མེན་མི་ཤེས་པའི་ཞིང་པ་

ཞིག་གིས་བ་མེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་འབྲོག་པའི་མི་ཞིག་ལ། བ་མེན་ཇི་

ལྟར་ཡིན་དྲིས་པ་ན། འབྲོག་པ་དེས་བ་ལང་དང་ཆ་འདྲ་བའི་དུད་འགྲོ་ཞིག་ལ་བ་

མེན་ཟེར་བ་ཡིན། ཞེས་སྨྲས་པས་ཞིང་པ་དེས་དཔེ་བ་ལང་གི་གཟུགས་དབྱིབས་

སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔེ་ཅན་བ་མེན་ཉེ་བར་འཇལ་བའི་ཚད་མ་སྐྱེས་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

 ༤ སྒ་བྱུང་ཚད་མ་ལ། རིགས་པ་ཅན་པའི་མདོར་ཡིད་ཆེས་པའི་སྐྱེས་

བུའི་ངག་གི་ཚིག་བཞག་ཡོད་ཅིང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན་མཐོང་བའི་ཆོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་

དང་། མི་མཐོང་བའི་ཆོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་གཉིས་སུ་བཤད་དེ། དང་པོ་ནི་འཇིག་

རྟེན་པའི་ངག་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་དྲང་སོང་གི་ངག་རྟའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པ་

ལས་མཐོ་རིས་སྒྲུབ་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་བཤད། དེ་ལྟ་བུའི་ངག་གི་དོན་

གོ་བའི་རྒྱུ་ཡང་གཙོ་བོ་གསུམ་སེ། ཉན་པ་པོ་ལ་ཤེས་འདོད་ཤུགས་དྲག་ཡོད་པ་

དང་། སྒ་དེ་ལ་དོན་དེ་གོ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དང་། ཚིག་སྔ་ཕྱི་ཡུལ་དུས་ཐག་

མི་རིང་བར་ཉེ་བར་གནས་པ་སེ་རྒྱུ་དེ་གསུམ་ཚང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གོ་བའི་

ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་བཤད་དོ།། 
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ག གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག

 གཏན་ཚིགས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ནམ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ཞིག་ལ་

འཇོག དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དང་། རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སང་བཤད་པ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ནི་རྟགས་ཡང་དག་གི་ངོ་

བོ་དང་། ཤེས་འདོད་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གིས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ལྡན་པ་

ལ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཟེར། དུ་ལྡན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ན། དུ་ལྡན་གི་ལ་

ལྟ་བུའོ། །ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཅིང་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་གཞི་ལ་མཐུན་དཔེ་ཟེར། 

དཔེར་ན་དུ་ལྡན་གི་ལར་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཚང་མང་ལྟ་བུའོ། །སབས་སུ་

བབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་མེད་པའི་གཞི་ལ་མི་མཐུན་དཔེ་ཟེར། དཔེར་ན་དུ་ལྡན་

ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཆུ་ཀླུང་ལྟ་བུའོ།།

 རྟགས་ཡང་དག་ལ་ཁྱབ་པ་གྲུབ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ༡ རེས་སུ་འགྲོ་

ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པ་དང་། ༢ རེས་འགྲོ་རྐང་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ། ༣ 

ལྡོག་འགྲོ་རྐང་པའི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཏེ་གསུམ་མོ། །དེ་དག་གི་མཚན་

གཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན་བཤད་ན། ༡ རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཅན་ནི། དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་

ལ། མེ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། འདི་ནི་གང་དུ་དུ་བ་ཡོད་

ན་དེའི་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་མེ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དུ་ལྡན་གི་ཐབ་

ཚང་བཞིན། ཞེས་པས་རེས་འགྲོའ་ིཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་དང་། གང་དུ་མེ་ལྡོག་ན་གཞི་དེར་

དུ་བའང་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཆུ་ཀླུང་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པས་ལྡོག་པའི་ཁྱབ་

པའང་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། ། ༢ རེས་འགྲོ་རྐང་པ་ཅན་ནི། བུམ་པ་ནི་གཞལ་བྱ་ཡིན་

ཏེ། ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཀ་བ་བཞིན། ཞེས་པ་ལྟ་
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བུ་སེ། གང་ཚད་མས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་གཞལ་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང་། ཚད་

མས་རྟོགས་པར་བྱ་བའང་མ་ཡིན། གཞལ་བྱའང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཤིག་གཞི་གང་

དུའང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་འདི་ནི་རེས་འགྲོ་རྐང་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

པར་འདོད་དོ། ། ༣ ལྡོག་འགྲོ་རྐང་པ་ཅན་ནི། གསོན་པོའ་ིལུས་འདི་ནི། གང་ཟག་

གི་བདག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སོག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

འདིའི་རེས་འགྲོའ་ིཁྱབ་པ་སབས་དེའི་རོལ་བས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་མི་སིད་པས་དཔེའི་སེང་དུ་རེས་འགྲོའ་ིཁྱབ་པ་

མ་གྲུབ་པས་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་། གང་བདག་དང་བཅས་པ་ལྡོག་ན་སོག་ལྡན་ལྡོག་སེ། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པས་ལྡོག་ཁྱབ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་

དག་ཏུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།

 ཡང་ཐ་སད་འདོགས་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ༡ རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་དཔོག་

པའི་རེས་དཔག་ནི་སྔ་མ་ཅན་དང༌། ༢ འབྲས་བུ་ལས་རྒྱུ་རེས་སུ་དཔོག་པའི་རེས་

དཔག་ནི་ལྷག་མ་ཅན་དང༌། ༣ ཆོས་གཅིག་མཐོང་བས་གཞན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

ཤེས་པ་སྤིར་མཐོང་བ་ཅན་ཏེ་གསུམ་དུ་འདོད།

 རྟགས་ལྟར་སང་ནི། ཤེས་འདོད་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་བསྒྲུབ་

བྱ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་རྟགས་ཤིག་ལ་རྟགས་ལྟར་སང་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་དབྱེ་ན། 

ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དང་། འགལ་བ་ཅན་དང་། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་པ་དང་། 

མ་གྲུབ་པ་དང་། གནོད་པ་ཅན་ཏེ་ལྔར་འདོད་དོ། །དང་པོ་ནི། མཐུན་ཕྱོགས་མི་

མཐུན་ཕྱོགས་མང་པོ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་མ་ངེས་པའི་རྟགས་ཤིག་ལ་བརོད། 

དཔེར་ན། རི་བོ་འདི་ནི་ཤིང་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །དེ་ལ་ཤེས་བྱ་ནི་ཤིང་མེད་པའི་ས་སོང་སོགས་ལའང་རེས་སུ་འཇུག་པས་
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མ་ངེས་པའོ། །གཉིས་པ་འགལ་བའི་རྟགས་ནི། རྟགས་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་མེད་

ངེས་ཡིན་པའི་རྟགས་གང་ཡིན་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རྟག་སེ། བྱས་

པ་ཡིན་པའི་ཕྱིེར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། བྱས་པ་ཡིན་ན་རྟག་པས་སོང་ཞིང་། མི་རྟག་པ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་པའི་

རྟགས་ནི། རྟགས་གང་ཞིག་རང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་མེད་ཅིང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ལོག་ཕྱོགས་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡང་དག་ཡོད་པའོ། །དཔེར་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རྟག་པ་ཡིན་

ཏེ། གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དེའི་ལོག་ཕྱོགས་ནི། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། 

མི་རྟག་སེ། གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་རྟགས་སྦྱོར་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཞིན་

ནོ། །བཞི་པ་མ་གྲུབ་པའི་རྟགས་ནི། རྟགས་སུ་བཀོད་ཅིང་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་

རྟགས་གང་ཡིན་པའོ། །དཔེར་ན། རི་བོང་གི་རྭ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཡིན་ཏེ། རྭ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་གནོད་པ་ཅན་གི་རྟགས་ལྟར་སང་ནི། དཔེར་

ན། མེའི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། ཚ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྫས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

སེ། རྟགས་དེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ཚ་བའི་རེག་བྱ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་

གིས་གནོད་པས་ན་གནོད་པ་ཅན་གི་རྟགས་ལྟར་སང་ཞེས་ཟེར་རོ།།

 དེ་ལྟར་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་གི་སོ་ནས་གཙོ་བོར་རང་གི་གྲུབ་

མཐའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་ཅན་པའི་ལུགས་མདོར་

བསྡུས་ཙམ་བརོད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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བཞི་པ། དཔྱོད་པ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ།
 དཔྱོད་པ་བའམ་རྒྱལ་དཔོག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་ནི་སོན་པ་རྒྱལ་དཔོག་

པས་སོལ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ལ། འདིའི་ཐོག་མའི་གཞུང་ནི། འཕགས་ཡུལ་གི་རིག་གནས་

ཀུན་གི་ཕྱི་མོར་གྲགས་པའི་རཀ་ཝེ་ད་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིག་བྱེད་ཀི་གཞུང་

རྣམས་ཡིན་ལ། རིག་བྱེད་ཀི་གཞུང་དེ་རྣམས་སྤོས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་ཕྱིས་སུ་མི་

རྣམས་འཇུག་པར་དཀའ་བས་ན། བརོད་བྱ་སས་པ་རྣམས་ཁ་གསལ་བར་བྱ་བ་དང་། 

ཁྱད་པར་དུ་རིག་བྱེད་ཀི་སྒ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་རིགས་པ་དུ་མས་སྒྲུབ་

པ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མ་གཟིགས་ནས། སོན་པ་རྒྱལ་དཔོག་པ་ཞེས་པ་དེས་དཔྱོད་

པ་བའི་ལྟ་གྲུབ་སོན་པའི་རང་གཞུང་དཔྱོད་པ་བའི་མདོ་ཞེས་པའི་གཞུང་ཕྱི་མོ་དེ་

བརམས་ཏེ། དཔྱོད་པ་བའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ།

 དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཉིས་པའི་ནང་བྱུང་བའི་སོན་པ་རྒྱལ་དཔོག་པའི་

རེས་འབྲང་སོབ་དཔོན་རི་བྲག་གམ་རི་ཁོད་བདག་པོ་ཞེས་བྱ་བས་དཔྱོད་པ་བའི་

མདོ་ཡོངས་ཀི་རྣམ་བཤད་དམ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་རི་བྲག་པའི་རྣམ་བཤད་ཅེས་བྱ་བ་

བརམས། ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པའི་ནང་ལྟ་གྲུབ་འདིའི་སོལ་རྒྱུན་འཛིན་པའི་སོབ་

དཔོན་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་ཞེས་བྱ་བས་རི་བྲག་པའི་རྣམ་བཤད་ཅེས་པ་ལ་འགྲེལ་

པ་གྲགས་ཆེ་བ་གསུམ་སོགས་འགྲེལ་པ་དུ་མ་མཛད། གཞོན་ནུ་མ་ལེན་གི་སོབ་

མའི་གཙོ་བོ་རྒྱན་བྱེད་བསེས་པོ་ཞེས་བྱ་བས་དཔྱོད་པ་བའི་མདོ་རིམ་ཅན་ཞེས་

བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བརམས། དེ་ནས་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བདུན་པའི་མཇུག་ཏུ་བྱུང་བ་
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སོབ་དཔོན་ཁྱབ་འཇུག་ཅེས་པས་དབང་ཕྱུག་ལ་དཔྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ལྟ་གྲུབ་

ཀུན་བཏུས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བརམས། དུས་རབས་དགུ་པའི་ནང་བྱོན་པའི་

སོབ་དཔོན་ཁ་ལོ་བསེས་པས་རྒྱུད་རིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བསན་བཅོས་སྒོན་

མེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བརམས་ནས་སོན་པ་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་གི་རྒྱུན་འཛིན་

རྣམས་དར་རྒྱས་བྱུང་བར་གྲགས།

 གཞོན་ནུ་མ་ལེན་གི་སོབ་མ་གསལ་བྱེད་པ་དང་། དེའི་དངོས་སོབ་ཕྱི་

ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་དགུ་པའི་ནང་བྱུང་བ་ལམ་བྱེད་མགོན་པོ་དང་། ཡང་ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་

བཅུ་པའི་ནང་བྱུང་བ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་སོགས་ཀིས་ཀང་གྲུབ་མཐའ་འདིའི་

ལུགས་ཀི་བསན་བཅོས་དུ་མ་བརམས་ནས་བ་མའི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་པ་སེལ། ཡང་

ཕྱི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་ལ་བྱོན་པའི་སོབ་དཔོན་འདོད་ལྡན་

བསེས་པོ་ཞེས་པས་རབ་བྱེད་གསུམ་གི་ཁིམས་མིག་ཅེས་པ་དང་། རབ་བྱེད་

བཅུ་གཅིག་པ་ཅན་ཞེས་པ་བརམས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དཔྱོད་པ་བའི་ཆོས་བརྒྱུད་

རིང་པ་དང་བཤད་སོལ་མི་མཐུན་པའི་འདོད་ལྡན་བསེས་པོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་དམ་

དཔྱོད་པ་བ་གསར་མའི་ཆོས་བརྒྱུད་དར་བར་གྲགས་སོ།།

 

༢ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་སྒ་དོན།
 གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། སོན་པ་རྒྱལ་དཔོག་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཤིང་། ཚད་

མ་ལ་མངོན་རེས་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ཏུ་བཞེད་པ་དང་། ཤེས་པ་པོའ་ིབདག་བོའ་ི

ངོ་བོ་སེམས་པ་ཅན་དང༌། བེམ་པོ་མ་ཡིན་པ། ཆ་མེད་ཀི་རྟག་པ། ཡན་གར་བའི་

རྫས་ཡོད་སོགས་སུ་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་གོ །མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། དཔྱོད་

པ་བ། རྒྱལ་དཔོག་པ། སྤོད་པ་བ་སོགས་ཏེ། རྣམ་དཔྱོད་ཟབ་པ་དང་རྟོག་དཔྱོད་
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དམ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པས་དཔྱོད་པ་བ་དང་། སོན་པ་རྒྱལ་དཔོག་པའི་རེས་འབྲང་

ཡིན་པས་རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་། མཆོད་སྦྱིན་དང་སྦྱིན་སེག་སོགས་རིག་བྱེད་ལས་

བྱུང་བའི་ཕྱིའི་སྤོད་པའི་ཆོ་ག་རྒྱ་ཆེར་བྱེད་པས་སྤོད་པ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཆོས་

བརྒྱུད་ཀི་སོ་ནས་སོན་པ་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་གི་ཆོས་བརྒྱུད་དང་། བ་མའི་ཆོས་

བརྒྱུད། འདོད་ལྡན་བསེས་པོའ་ིཆོས་བརྒྱུད་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་དང་། ཡང་དཔྱོད་པ་

བ་གསར་རིང་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའོ།།

༣ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ གཞིའི་རྣམ་གཞག

 གནས་སབས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀང་། མེའི་རང་

བཞིན་ཚ་བ་ཡིན་པ་ལྟར་དྲི་མ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་པས་གཏན་

ནས་གྲོལ་བའི་ཐར་པ་མི་འདོད་ཅིང་། རྫས་དང་ཡོན་ཏན་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་བཅས་

ཀི་འདོད་ཚུལ་ནི་བྱེ་རིགས་གཉིས་དང་ཕལ་ཆེར་འདྲ་ལ། སོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་

རྟེན་འཆགས་རིམ་གི་ཚུལ་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་འདི་སོང་པ་མུན་པའི་གནས་

སབས་སུ། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་རྣམས་ཕན་ཚུན་མ་ཕྲད་པར་སོ་སོར་ཟླ་མེད་

ཡན་གར་དུ་གནས་ཤིང་། མ་འོངས་པར་འཇིག་རྟེན་འདིར་ལོངས་སྤོད་པར་ངེས་

པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྤི་མཐུན་གི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་དུས་སུ་བབ་

པའི་ཚེ། ལས་དེའི་ནུས་པས་རྡུལ་ཕྲན་གཉིས་འབྱར་བ་ནས་བཟུང་། རྡུལ་ཕྲན་དུ་

མ་འབྱར་ཞིང་ཚོགས་ནས་རིམ་བཞིན་འོག་གཞི་རླུང་དཀིལ་རོམ་ཞིང་། དེ་ནས་

མེ་དཀིལ་གྲུབ་ཅིང་དེའི་དབུས་སུ་ཚངས་པའི་སོ་ང་གསེར་འོད་འབར་བ་ཞིག་
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གནས་པ་དང་། དེ་ནས་ཆུ་དཀིལ་གྲུབ་པ་དང་དེའི་དབུས་སུ་ཁྱབ་འཇུག་ཀླུ་ལྷག་

མ་ཅན་གི་གདན་ལ་ཉལ་ནས་གནས་པ་དང་། དེའི་ལྟེ་བ་ནས་མེ་ཏོག་པདྨའི་སིང་པོ་

གེ་སར་ལ་སོ་ང་གསེར་འོད་འབར་བ་ཞིག་བྱུང་། རེ་ཞིག་གི་ཚེ་སོ་ང་དེ་སྨིན་ཅིང་

བརྡོལ་བ་ལས་འཇིག་རྟེན་འདིའི་མེས་པོ་ཚངས་པ་གདོང་བཞི་པ་པདྨའི་གདན་དང་

བཅས་པ་ཞིག་འཁྲུངས། དེས་འཇིག་རྟེན་གི་གནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་ཚང་མ་སྤྲུལ་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར།

 བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྤྲུལ་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་ཚངས་པས་ཉི་མའི་

མ་དང་། སྦྱིན་བྱེད་མའི་མ། ཀླུའི་མ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་མ། ཚངས་པའི་ཁ་དང་། 

དཔུང་པ། བར། རྐང་མཐིལ་སེ་འཇིག་རྟེན་གི་མ་བརྒྱད་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་བཅུད་

ཀི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྤྲུལ་པར་གྲགས་ཤིང་། འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་མི་རིགས་

བཞི་པོ་དང་པོར་ཚངས་པའི་ལུས་ལས་སྐྱེས་པར་ཡང་བཤད་དོ།།

ཁ ཚད་མའི་རྣམ་གཞག

 གྲུབ་མཐའ་འདིས་སྤིར་གཞལ་བྱ་ཡུལ་དང་། དེ་འཇལ་བ་པོ་དང་། ཡུལ་

ལ་འཇུག་ཚུལ་དང་། ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་དང་། དེ་དག་སྐྱེ་བའི་གོ་རིམ་སོགས་ཀི་

རྣམ་གཞག་ནི། འཇིག་རྟེན་ན་ས་རེས་ཤིང་སོགས་གཅོད་པའི་ཚེ་དེའི་འབྲས་བུ་ཤིང་

སོགས་ཆད་པ་ནི་ས་རེ་ལས་ལོགས་སུ་འཇོག་དགོས་པ་ལྟར། ཡུལ་འཇལ་བ་པོ་དང་

གཞལ་བྱ་དང་འཇལ་བྱེད་དང་འཇལ་བའི་འབྲས་བུ་སོགས་ནི་སོ་སོར་འཇོག་དགོས་

ཤིང་། དེ་ཡང་དང་པོར་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་མཐོང་བའི་བོ་སྐྱེ་ཞིང༌། དེ་ལས་རིགས་

སོགས་ཁྱད་པར་ངེས་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པ་དང་། དེ་ལས་

དོན་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ལས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བོ་སྔ་མ་སྔ་
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མ་ནི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །ཚད་མ་ལ་དབྱེ་

ན། དྲུག་ལས་ ༡ མངོན་སུམ་ཚད་མ་ནི། སྐྱེས་བུའི་དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ལས་

སྐྱེས་པའི་ཤེས་པའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། དོན་ལ་དང་པོར་གཏོད་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རྟོག་

མེད་དང་། དེ་ལས་གཞན་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ལ་འདིའོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་

པར་བྱེད་པའི་རྟོག་པ་སེ་གཉིས་སུ་འདོད། ༢ རེས་དཔག་ཚད་མ་ནི། དཔེར་ན། དུ་

བ་དང་ལྡན་པའི་རི་ལ་དུ་བ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ལས་མེ་ཡོད་པར་དཔོག་པ་ལྟ་

བུ་འབྲེལ་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལས་སྐྱེས་པ་དང༌། ཡང་གང་ཟག་གཞན་འགྲོ་

བ་མཐོང་བས་ཉི་ཟླ་སོགས་འགྲོ་བར་དཔོག་པའི་འབྲེལ་པ་མཐོང་བ་ལྟ་བུའི་མངོན་

སུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སོ་ནས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཞིག་གོ །༣ དཔེ་ཉེ་བར་འཇལ་བའི་

ཚད་མ་ནི་གོང་དུ་རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་ཚུལ་བཤད་པའི་སབས་སུ་བྱུང་བ་དང་

མཚུངས། ༤ སྒ་བྱུང་ཚད་མའི་ངོ་བོ་ནི། སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཤེས་

བྱའི་དོན་འཛིན་པའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྐྱེས་བུས་མ་བྱས་པའི་སྒ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། 

ཡིད་ཆེས་པའི་སྐྱེས་བུའི་ངག་གིས་བསྐྱེད་པ་གཉིས་སོ། །འདི་གཉིས་ལོག་གྱུར་གི་

དོན་རྟོགས་པས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ལ། ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པས་

རེས་དཔག་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད།

 ༥ དོན་གིས་གོ་བའི་ཚད་མ་ནི། རང་གིས་མ་མཐོང་བའི་དོན་ལ་ཚད་

མ་གཞན་གིས་དྲངས་ཏེ་དོན་དེ་རྟོགས་པ་ཞིག་ལ་འཇོག དཔེར་ན། མི་དེ་མ་ཤི་

བར་གསོན་པོར་ཡོད་ལ་ཁྱིམ་ན་མེད་པ་མཐོང་བས་ཁྱིམ་གི་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོད་པར་

རྟོགས་པ་ལྟ་བུའོ། ། ༦ དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མ་ནི། གོང་གི་མངོན་སུམ་ལ་

སོགས་པའི་ཚད་མ་གཞན་ལྔ་པོ་གང་རུང་གིས་མ་རྟོགས་པའི་ཡུལ་རྟོགས་པའི་

ཚད་མ་ནི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་མའི་ངོ་བོར་འཇོག དཔེར་ན། རི་བོང་ལ་རྭ་
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མེད་པར་རྟོགས་པ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མའོ།།

 དཔྱོད་པ་བས་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་འཐད་ཕྱོགས་སུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་

པ་མཚོན་ཙམ་བཤད་ན། རིག་བྱེད་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་ཚད་མར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

ནི། ཚིག་རྣམས་དོན་ལོག་པར་སོན་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་མི་ཤེས་པ་དང་བརེ་བ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་ནི་སྐྱེས་བུ་ལ་བརྟེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། སྐྱེས་བུས་

མ་བྱས་པའི་ཚིག་ཡིན་ན་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དང་། 

ཡང་རིག་བྱེད་ནི་བྱེད་པ་པོ་མི་དྲན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐྱེས་བུས་མ་བྱས་པ་དང་། 

རིག་བྱེད་འདོན་པ་པོ་སྔོན་གི་དྲང་སོང་རྣམས་ཀིས་ཀང་སྔར་ནས་ཡོད་པའི་རིག་

བྱེད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དེ་འདོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དེ་དག་གིས་གསར་

དུ་བྱས་པ་མིན་པར་འདོད་པ་དང་། ཡང་རིག་བྱེད་ཀི་ངག་རྣམས་ནི་སྐྱེས་བུས་

མ་བྱས་པས་ན། རང་གི་བརོད་བྱའི་དོན་ངེས་པ་ཅན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། 

བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་དོན་གཞན་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་སོགས། 

འདི་དག་གི་རོད་པ་རོད་ལན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། 

རྣམ་ངེས། རྟོག་གེ་འབར་བ་ར་འགྲེལ་སོགས་སུ་འབྱུང་ངོ་།།

 དེ་ལྟར་རིག་བྱེད་ཚད་མར་སྒྲུབ་ཅིང་ཚད་མ་དྲུག་ཏུ་འདོད་པ་སོགས་

གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་དམ་འཆའ་བའི་རྒྱལ་དཔོག་པའམ་དཔྱོད་པ་བའི་

ལུགས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བརོད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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༤ དཔྱོད་པ་བའི་ནང་ཚན་ཙ་ར་ཀ་པའི་འདོད་ཚུལ་བཤད་པ།
 ཙ་ར་ཀ་པའམ་སྨན་དཔྱད་པའི་འདོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ། དེ་

ཡང་སྨན་གི་སོབ་དཔོན་ཙ་ར་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་དེས་དྲང་སོང་མེ་བཞིན་འཇུག་གིས་

བརམས་པའི་སྨན་གཞུང་དག་པར་བྱས་པ་དེ་ལ་ཙ་ར་ཀའི་བསྡུ་བ་ཞེས་བྱ་ལ། 

སྨན་གཞུང་དེར་ནད་བརྟག་ཚུལ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་། རྟོག་

གེའི་ཚིག་དོན། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྣམས་ལུགས་

འདིའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཁུངས་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་འདི་ནང་པའི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་

དུས་མཉམ་པར་དེང་དུས་ཀི་མཁས་པ་འགས་བཤད་ལ། རྒྱ་གར་གི་སྨན་གཞུང་

འགའ་ཞིག་ཏུ་ཁྱབ་འཇུག་ཉའི་ཚུལ་བཟུང་ནས་རིག་བྱེད་ཉམས་གསོ་མཛད་པའི་

དུས་དེར་ཀླུ་ལྷག་མ་ཅན་གིས་མིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ནད་ས་ཚོགས་ཞི་བའི་ཕྱིར་དྲང་

སོང་ཞིག་གི་བུར་སྐྱེ་བ་བཟུང་བ་དེ་ཉིད་ཙ་ར་ཀ་པ་ཡིན་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་ཀང་

འབྱུང་བ་སོགས་བཤད་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཡོད་པར་སང་།

 ལུགས་འདིའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་གཞིའི་རྣམ་གཞག་ནི་དཔྱོད་པ་བ་དང་འདྲ་

ལ། ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་གཞག་ནི། སྤིར་ཡུལ་ཅན་བོ་ཡིས་དཔྱོད་པའི་གཞི་ཤེས་

བྱ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་ནི། ཚད་མས་དམིགས་མ་དམིགས་ཀི་སོ་ནས་འཇོག་

པ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སྤི་དང་འདྲ་ཞིང་། ཡུལ་ལ་དཔྱོད་ཚུལ་ལ་ཡང་། མངོན་སུམ་

སོགས་བཞིའི་སོ་ནས་དཔྱོད་ཚུལ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། ། ༡ དེ་ལ་མངོན་སུམ་

ནི། རྟེན་བདག་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡིད། བདག་རྐེན་དབང་པོ། དམིགས་རྐེན་

གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་རྣམས་ཕྲད་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པའི་

ཚེ་རང་ཡུལ་ལ་གསལ་བར་འཇུག་པའི་བོ་དེ་ནི། མངོན་སུམ་ཡིན་པར་འདོད། ༢ 
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རེས་དཔག་ནི། དུ་བ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་མེ་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པའི་

བོ་ལྟ་བུ་ནི་རེས་དཔག་ཏུ་འདོད་ཅིང་། དེ་ལའང་དབྱེ་ན། འབྲས་བུའི་རྟགས་ལས་

འདས་པའི་རྒྱུ་རེས་སུ་དཔོག་པ་ནི། དཔེར་ན། བུ་ཆགས་པ་ལས་སྔོན་ཕོ་མོ་གཉིས་

སྦྱོར་བྱས་པར་དཔོག་པ་ལྟ་བུ། རྒྱུའི་རྟགས་ལས་མ་འོངས་པའི་འབྲས་བུ་རེས་སུ་

དཔོག་པ་ནི། དཔེར་ན། ས་བོན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ད་

ལྟར་མཐོང་བའི་དོན་གི་རྟགས་ལས་ད་ལྟའི་དོན་གི་བྱེ་བྲག་གཞན་རེས་སུ་དཔོག་

པ་ནི། དཔེར་ན། ད་ལྟའི་དུ་བ་སྔོ་འཕྱུར་རེ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་ལས་ལ་ཕར་རྒྱབ་ཀི་

མི་སང་བའི་མེ་ད་ལྟར་བ་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་སེ། དུས་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རེས་

དཔག་གསུམ་ཡོད་པར་འདོད། ༣ ཡིད་ཆེས་པ་ནི། ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་ལ་བརྟེན་

ནས་ཚིག་དེའི་དོན་རྟོགས་པའི་བོ་ནི། སྒ་བྱུང་ཚད་མ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། ། ༤ 

རིགས་པ་ནི། སོན་ཀའི་ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འོང་བ་ནི་ཆུ་ལུད་དང་དྲོད་

གཤེར་དང་རོ་ལས་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུ་ནི། རིགས་པ་ཡིན་པར་འདོད།

 ཡང་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་གཞན་

འདོད་ཚུལ་ལ། ༡ རིགས་པའི་ཚད་མ་ནི། ཆོས་དེ་དང་ཡོད་མེད་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་

བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེའི་འབྲས་བུར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ལ་བྱའོ། །འདི་རྟོག་

བཅས་ཡིན་པས་མངོན་སུམ་མིན་ལ། དེའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྟགས་ལ་དཔེ་མི་རེད་

པས་རེས་དཔག་ཀང་མིན་ཟེར། དཔེ་མི་རེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཆོས་དེ་ཡོད་ན་

དེ་ཡང་ཡོད་དགོས་པའི་ནང་ཚན་མ་ཡིན་པའི་དཔེ་བསན་རྒྱུ་མེད་ལ། ནང་ཚན་དེ་

ཉིད་དེའི་དཔེར་བསན་ན། དེ་ལའང་དེའི་ནང་ཚན་གཞན་ཞིག་དཔེར་བསན་དགོས་

པས་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འདོད་དོ།།

 ༢ མ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་ནི། གཞི་དེ་དམིགས་པ་མེད་པས་དེ་མེད་པར་



334 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ལ་བྱ་སེ། དཔེར་ན། རི་བོང་རྭ་ལྟ་བུ་དེ་ཡུལ་དུས་གང་དུ་ཡང་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པས་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་མངོན་སུམ་

དང་རེས་དཔག་གཉིས་ཀའི་གང་ཡང་མིན་ཚུལ་སྔར་དང་འདྲ་བར་འདོད་དོ། །༣ 

སིད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་ནི། ཚོགས་པ་ཡོད་པར་རྟོགས་པ་ན། ཚོགས་པ་ཅན་ཡོད་

པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ལ་བྱ་སེ། དཔེར་ན། སོང་ཡོད་པར་ཤེས་པ་ན་བརྒྱ་ཡོད་

པར་ཤེས་པའི་ཚད་མ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་དཔེ་མེད་པའི་ཕྱིར་རེས་དཔག་མིན་ལ། 

རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ཡང་མིན་པར་འདོད་དོ།།

 ༤ ཞེས་གྲགས་པའི་ཚད་མ་ནི། སྨྲ་བ་པོ་སྔ་མ་དག་གཅིག་ནས་གཅིག་ལ་

གྲགས་པའི་ངག་རྒྱུན་ལས་དོན་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ལ་བྱ་སེ། དཔེར་ན། སྨྲ་བ་པོས་

ཤིང་ལྗོན་པ་འདི་ལ་གནོད་སྦྱིན་གནས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་གྲགས་པ་བརྒྱུད་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་གནས་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ལྟ་བུ། ༥ སམ་སེམས་པའི་

ཚད་མ་ནི། རྒྱུ་མཚན་གང་ཡང་མེད་པར་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་ངོ་སམ་དུ་སེམས་པ་

ལས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་སེ། དཔེར་ན། བུ་མོ་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་གིས་ད་ལྟ་བདག་

གི་མིང་པོ་འོང་ངོ་སམ་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འོངས་པ་ལྟ་བུའོ།། 

 ལུགས་འདིར་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་རིགས་པས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། ཕ་མ་གཅིག་

ལས་གཤིས་རྒྱུད་མི་འདྲ་བ་སྐྱེ་བ་དང་། འགྲོ་བ་རིགས་མཐུན་ནའང་མདོག་དང་

དབྱིབས་སོགས་མི་འདྲ་བ་དང་། ཚེ་འདིར་རྒྱུ་མ་བསྒྲུབས་པར་དོན་གྲུབ་པ་དང་། 

ཚེ་འདིར་གཞན་གིས་མ་བསབས་ཀང་ནུ་ཞོ་འཐུང་བ་སོགས་ཤེས་པ་དང་། སྐྱེ་

བ་སྔ་མའི་རྟགས་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་སྐྱེ་བ་དང་། ཚེ་སོད་ལ་ལས་འདྲ་བར་བྱས་

ཀང་ཚེ་སྨད་ལ་འབྲས་བུ་མི་འདྲ་བ་འབྱིན་པ་དང་། བྱ་བ་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་

གསལ་ལ་འགའ་ཞིག་ལ་མི་གསལ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དྲན་པ་སོགས་ལ་རྒྱུ་ཞིག་
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ནི་ཡོད་དགོས་ལ་རྒྱུ་དེ་ཡང་ད་ལྟ་འཕྲལ་མ་ཉིད་དུ་ཆ་ཚང་བར་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པས་

སྔོན་གི་དུས་ཤིག་ལ་རྒྱུ་དེའི་ཆ་ཤས་རེ་སྒྲུབ་པ་སྔོན་དུ་སོང་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་

པས། ད་ལྟ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་འབྲས་བུ་འདི་དག་གི་རྟགས་ལས་རྒྱུ་ལས་དང་དེ་

གསོག་པའི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དངོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་ཀིས་རེས་སུ་དཔོག་ཐུབ་པར་ཙ་

ར་ཀ་པའི་བསྡུ་བ་ལས་བཤད་དོ།།

 དེ་ལྟར་སྨད་དཔྱད་ཙ་ར་ཀ་པའི་བསྡུ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་འཕགས་ཡུལ་

གི་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པའི་གཞུང་ལ་ཁུངས་བཅོལ་ཏེ་ཙ་ར་ཀ་པའི་ལུགས་ཀི་གཞལ་

བྱ་དང་འཇལ་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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ལྔ་པ། རིག་བྱེད་མཐའ་པའམ་གསང་བ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
 རིག་བྱེད་མཐའ་པ་རྣམས་ནི་སྔོན་གི་རིག་བྱེད་ཀི་གསུང་རབ་རཀ་ཝེ་ད་

སོགས་ཚད་མར་བྱས་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པ་དཔྱོད་པ་བ་དང་མཐུན་མོད། 

ཁྱད་པར་ནི་དཔྱོད་པ་བ་རྣམས་རིག་བྱེད་རྣམས་ཀི་ཆ་ཤས་ཆེས་རིང་པ་རྣམས་ལས་

བསན་པའི་སྔགས་དང་ཆོ་ག་རྣམས་ཀི་དོན་འགྲེལ་བ་གཙོ་བོར་བྱེད་ཅིང་། རིག་བྱེད་

མཐའ་པ་རྣམས་རིག་བྱེད་རྣམས་ཀི་ཆ་ཤས་མཐའ་མ་གསང་བ་པའི་དོན་རལ་དུ་

བཏོན་ཏེ་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བྱེད་པས། སབས་འགར་དཔྱོད་པ་བ་ལ་དཔྱོད་པ་བ་

རིང་མ་དང་། རིག་བྱེད་མཐའ་པ་ལ་དཔྱོད་པ་བ་གསར་མ་ཞེས་ཀང་ཟེར།

 རིག་བྱེད་ལ་སྔགས་ཀི་རིག་བྱེད་དང་། བྲམ་ཟེའི་རིག་བྱེད་གཉིས་སུ་ཡོད་

ལ། ལྷ་དང་ལྷ་མོ་ཁྱད་པར་བ་ལ་བསོད་པའི་སྔགས་ཀི་རིག་བྱེད་དང་། སྦྱིན་སེག་གི་

ཆོ་ག་སོགས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་བསན་བཅོས་རྣམས་ལ་བྲམ་ཟེའི་རིག་བྱེད་ཅེས་

བྱ། སྔགས་ཀི་རིག་བྱེད་ཀི་གཞུང་ལ་དྲང་སོང་རྒྱས་པས་བརོད་བྱའི་ཆ་ནས་སིད་

སྲུང་། མཆོད་སྦྱིན། སན་ཚིག ངེས་བརོད་ཀི་རིག་བྱེད་བཅས་སེ་ཚན་བཞིར་ཕྱེ་

བར་གྲགས་སོ། །རིག་བྱེད་རྣམས་ཀི་ཆ་ཤས་གཉིས་པ་བྲམ་ཟེའི་རིག་བྱེད་ཅེས་པའི་

གཞུང་རྣམས་བྱུང་བའི་རེས་སུ། གཞུང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་གསང་བ་པ་ཞེས་པ་རིག་

བྱེད་རྣམས་ཀི་ཆ་ཤས་མཐའ་མའི་གཞུང་རྣམས་བྱུང་ལ། འདིའི་ནང་འཕགས་ཡུལ་

གི་གྲུབ་མཐའ་ས་ཚོགས་ཤིག་གི་འདོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་སོན་པས་འཕགས་ཡུལ་གི་

གྲུབ་མཐའ་ཕལ་མོ་ཆེའི་སྤི་གཞུང་ལྟ་བུར་ཡང་གྲགས།
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 གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་རིག་བྱེད་ཀི་གཞུང་སྔ་མ་རྣམས་ནི་གྲུབ་

མཐའ་འདིའི་ཁུངས་ཙམ་ལས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འདོད་པ་སོན་པའི་རང་

གཞུང་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ལ། འདིའི་ཁུངས་གཏུག་སའི་གཞུང་གཙོ་བོ་ནི། རིག་བྱེད་

མཐའ་མ་དང་། དཔལ་ནག་པོའ་ིགླུའམ་ཁྱབ་འཇུག་གི་གླུ་ཞེས་པ་དང་། གཞུང་དེ་

གཉིས་ཀི་བརོད་བྱ་ས་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མདོ་གྲངས་ལྔ་

བརྒྱ་ཅན་གི་གཞུང་དྲང་སོང་རྒྱས་པས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་ཚངས་པའི་མདོ་

ཞེས་བྱ་བ་འདི་གསུམ་ཡིན་ཞིང་། དེ་གསུམ་ལ་རིག་བྱེད་མཐའ་པའི་གྲུབ་མཐའ་

འཛིན་པ་རྣམས་ཀིས་འཇུག་ཡུལ་གསུམ་ཞེས་བརོད་པར་མཛད་དོ།།

 གཞུང་དེ་གསུམ་ལས་ཀང་ལུགས་འདིའི་གྲུབ་མཐའ་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་

འབེབས་བྱེད་ཀི་གཞུང་དངོས་ནི་ཚངས་པའི་མདོ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རིག་

བྱེད་ཀི་མཐའ་མ་(ཨུ་པ་ནི་ཥ་ད)སོགས་ཀིས་བསན་པའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་

བྱེད་ཀི་གཞུང་གཙོ་བོ་ཡིན་ཡང་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པས། དེའི་རེས་འབྲང་མཁས་པ་

རིམ་བྱོན་གིས་བསན་བཅོས་དེའི་འགྲེལ་པ་ས་ཚོགས་བྱས་ཏེ་རིག་བྱེད་མཐའ་

པའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་དར་བ་ཡིན་ལ། ཕྱིས་ཀི་རྒྱ་གར་གི་ཧིནྡྷུའི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀང་

གཙོ་བོ་རིག་བྱེད་མཐའ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདི་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བྱུང་བར་བཤད། 

རིག་བྱེད་མཐའ་པ་ལའང་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་གཉིས་མེད་ཀི་ལུགས་དེ་ཡིན་མོད། སོབ་

དཔོན་སོ་སོའ་ིཚངས་པའི་མདོའ་ིདོན་འགྲེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རིག་

བྱེད་མཐའ་པའི་བརྒྱུད་པའང་ཐ་དད་པ་འགའ་ཤས་བྱུང་ངོ་།།

 གཉིས་མེད་ཀི་རིག་བྱེད་མཐའ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་

བདུན་པའི་སྨད་དམ་བརྒྱད་པའི་སོད་དུ་བྱོན་པའི་སོབ་དཔོན་ཤཾ་ཀ་རཱ་ཙརྱས་རྒྱས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་མོད། གྲུབ་མཐའི་དངོས་གཞི་དེའི་གོང་ནས་ཡོད་པར་སང་།
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༢ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་མིང་གི་རྣམ་གྲངས།
 དེ་ལ་རིག་བྱེད་མཐའ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། རིག་བྱེད་ཀི་གཞུང་

གི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རིག་པ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་

ཙམ་གི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་སོང་པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་གོ །རིག་བྱེད་

མཐའ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། གསང་བ་པའི་གཞུང་གི་རེས་སུ་འབྲངས་པས་

ན་གསང་བ་པ། རིག་བྱེད་རྣམས་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པར་སྨྲ་བས་ན་རིག་བྱེད་མཐའ་

པའམ་རིག་བྱེད་མཐར་སྨྲ་བ། དཔྱོད་པ་བ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལས་ཕྱི་མ་ཡིན་པས་ན་

དཔྱོད་པ་བ་གསར་མ། གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དོན་དམ་བདེན་པར་ཡོད་པར་སྨྲ་

བས་ན་གཉིས་མེད་རིག་བྱེད་མཐའ་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་ཚངས་

པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་ཀང་ཟེར་བས་ན་ཚངས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྨྲ་བ་དང་། བྲམ་

ཟེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཁོ་བོ་མཆོག་ཅེས་སྨྲ་བས་ན་བྲམ་ཟེ་མཆོག་སྨྲ་བ་དང་། རིག་

བྱེད་ནས་བཤད་པའི་སྐྱེས་བུ་གཅིག་པུ་སོད་བཅུད་ས་ཚོགས་ཀི་རྒྱུར་སྨྲ་བས་

སྐྱེས་བུ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་ཞེས་ཀང་བྱའོ།། 

༣ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག

 འདིར་གཉིས་མེད་རིག་བྱེད་མཐའ་པ་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་བརོད་ན། དེ་ལ་

ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་སྤིའི་ལུགས་ལྟར་གཞི་ལ་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་བདེན་

པ་གཉིས་སུ་འདོད་མོད། དོན་དམ་གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དེ་གཅིག་པུ་བདེན་
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པ་ལས། སོད་བཅུད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་

འདོད། དེ་ཡང་སད་པ་དང་། རི་ལམ་དང་། གཉིད་དང་། བཞི་པའི་གནས་སབས་

ཏེ་གནས་སབས་བཞིའི་དང་པོ་གསུམ་གི་སབས་ཀི་ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་པའི་རང་

བཞིན་མི་ཤེས་པའི་འཆིང་བ་ལས་མ་གྲོལ་བའི་འཇིག་རྟེན་གི་གནས་སབས་ཀི་

ཡུལ་རྣམས་ནི་ཀུན་རྫོབ་དང་། བཞི་པའི་གནས་སབས་དེ་ནི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སང་བ་

དང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་གནས་སབས་ཀི་བདག་དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ། 

གཉིས་མེད་ཚངས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

 དེ་ལྟ་བུའི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་ལ་བདག་གམ་ཚངས་པ་དང་། 

སྐྱེས་བུ། དབང་ཕྱུག་ཅེས་ཀང་ཟེར་ལ། ཨུ་པ་ནི་ཥ་དའི་གསུང་རབ་ཏུ་ཚངས་པ་

དེ་བདེན་པ་དང་། ཤེས་པ། བདེ་བ་བཅས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། བདག་

དེ་ཡང་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། རྟག་པ་དང་། རྟོག་པ་མེད་པ། བོའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པ་

ཡིན་པར་བཤད། ཀུན་རྫོབ་པའི་ཆོས་རྣམས་ནི་ཐ་དད་དུ་འབྱེད་པའི་བོ་འཁྲུལ་པའི་

དབང་གིས་བྱུང་བ་འབའ་ཞིག་དང་། མ་རིག་པས་བཅོས་པའི་སྒྱུ་མ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

ཐོག་མ་མེད་པའི་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་སྨིན་པ་ལས་འབྲས་བུ་ཀུན་རྫོབ་ཐ་དད་

པའི་རྣམ་རྟོག་རྣམས་འབྱུང་བར་འདོད། རིག་བྱེད་མཐའ་པའི་ལུགས་འདིར་ཕྱི་རོལ་

གི་དོན་ཁས་མི་ལེན་པ་རྣམ་རིག་པ་དང་མཐུན་མོད། རྣམ་རིག་པ་དང་མི་འདྲ་བར་

དོན་དམ་པའི་ཤེས་པ་དེ་རྟག་པ་དང་། གཅིག་པུ་དང་། ཆ་མེད་དུ་འདོད་ཅིང་། འཇིག་

རྟེན་ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དབང་དུ་བྱས་ན་གཟུང་འཛིན་ཏེ་ཚད་མ་དང་

གཞལ་བྱ་རྫས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པར་སང་ངོ་།།
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ཁ ཡུལ་ཅན་དང་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག

 རིག་བྱེད་མཐའ་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་གཉིས་ཀི་

རྣམ་དབྱེ་བྱེད་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེར་དང་མཐུན་ལ། དེ་ལྟ་

ནའང་ལུགས་འདིས་རྟོག་མེད་ཅེས་པ་དོན་དངོས་ལ་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ཚངས་པ་ལ་འཇོག་དགོས། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་གཉིས་མེད་ཀི་

ཤེས་པ་དེ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གང་ཡང་མ་ཡིན་ལ། རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་བ་ཙམ་

གི་བདག་ཉིད་དང་། རྣམ་པར་དག་པ། བྱ་བ་མེད་པ། ཡོན་ཏན་མེད་པ། ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་གཉུག་མའི་ཡེ་ཤེས་སུ་འདོད།

 དེ་ལྟ་ནའང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་བྱེད་

པའི་ཚེ་དཔྱོད་པ་བ་ལྟར་ཚད་མ་ལ་དྲུག་ཏུ་འཇོག་སེ། ༡ མངོན་སུམ་དང་། ༢ རེས་

དཔག ༣ དཔེ་ཉེར་འཇལ། ༤ སྒ་བྱུང་ཚད་མ། ༥ དོན་གིས་གོ་བ་དང་། ༦ དངོས་

མེད་ཀི་ཚད་མ་བཅས་སོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་གྲུབ་མཐའ་འདིས་ལུང་ངམ་

སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་གཙོ་བོར་བྱེད་དེ། དཔྱོད་པ་བ་བཞིན་རིག་བྱེད་ཀི་ལུང་རྣམས་

སྐྱེས་བུས་མ་བྱས་པའི་ངག་ཚད་མར་འདོད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན། སྤིར་རིག་བྱེད་

མཐར་སྨྲ་བ་རྣམས་བདག་རྟག་པ་སེ་གཉིས་མེད་དོན་དམ་པའི་ཤེས་པ་ཚངས་པའི་

ངོ་བོ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བྱེད།

 དེ་ལྟར་རིག་བྱེད་མཐའ་པའི་བྱུང་བ་དང་དེའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་

མཚོན་ཙམ་ཞིག་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་འབྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ་

བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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དྲུག་པ། རྒྱལ་བ་པའམ་གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
 རྒྱལ་བ་པའམ་གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནི། རིག་བྱེད་ཀི་གསུང་རབ་ལ་

ཚད་མར་མི་འཛིན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པ་དང་འདྲ། གྲུབ་མཐའ་འདི་ཐོག་མར་སོལ་འབྱེད་པའི་སོན་པ་ནི་གཅེར་བུ་

པ་རང་གི་གཞུང་དུ་ཐུབ་པ་ཁྱུ་མཆོག་ལྷ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། དེ་

ལ་རྒྱལ་བ་དམ་པ་ཞེས་ཀང་གྲགས་པར་བཤད། སོན་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་

སུ་ཚེ་ལོ་མར་འགྲིབ་ལ་སེ་ཚན་དྲུག་ཡོད་པའི་བཞི་པའི་དུས་སུ་སོན་པ་ཉི་ཤུ་ར་

བཞི་བྱོན་པར་གྲགས་པའི་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་པར་བཞེད། སོན་པ་ཉེར་བཞི་པ་ནི་རྒྱལ་

བའམ་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་ཡིན་པར་འདོད།

 རྒྱལ་བ་པའི་གསུང་རབ་ནི། ཐོག་མར་སོད་ལྡན་སོབ་མ་རྣམས་ཀི་སན་

ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པའི་སབས་སུ་ལུང་(ཨཱ་ག་མ)ཞེས་བྱ་ཞིང་། ཕྱིས་སུ་དེ་ལས་

གེས་པའི་ཡན་ལག་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པ་དང་། ཡན་ལག་ཕྱི་མ་ཞེས་བྱ་བའི་བསན་

བཅོས་ཏེ་གཞུང་ཚན་གཉིས་བྱུང་། དེ་ཡང་རྒྱལ་བ་དམ་པས་གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་

མཐའི་སོལ་སར་ཡང་རྒྱས་པར་ཕྱེ་བ་ལས་རིམ་བཞིན་ཕྱོགས་ཀི་གོས་ཅན་དང་། 

གོས་དཀར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་སོགས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་དུ་མ་དར་བར་སང་།  

དེ་ལས་ཡན་ལག་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་པ་ནི། སོན་པ་ཁྱུ་མཆོག་ལྷས་གསུངས་པའི་

བཀའ་རྣམས་སོན་པ་དེའི་རེས་འབྲང་རྣམས་ཀིས་བསན་བཅོས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡི་གེར་

བཀོད་པ་རྣམས་ལ་འདོད།
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 དེང་སང་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་མཇལ་དུ་ཡོད་པའི་གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་

མཐའི་གཞུང་ནི། ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་དང་པོའམ་གཉིས་པའི་སོད་དུ་བྱོན་པའི་

སོབ་དཔོན་ཀུནྡ་ཞེས་བྱ་བས་ཡོད་པའི་ཕུང་པོའ་ིཆོས་ལྔའི་སིང་པོ་ཞེས་པའི་

གཞུང་བརམས་ལ། དེའི་རེས་ཙམ་དུ་སོབ་དཔོན་ཨུ་མཱ་སྭཱ་ཏིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་

དོན་གི་མདོ་ཞེས་པ་གཅེར་བུ་པའི་ལུགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་བདུན་རྒྱས་

པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བསན་བཅོས་གྲགས་ཅན་དེ་བརམས་ཤིང་། དེའི་

འགྲེལ་པ་གལ་ཆེ་ཤོས་ནི་དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་ཕེབས་པའི་སོབ་དཔོན་པུཛྱ་

པ་དས་བརམས་པ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡི་ཞེས་པར་གྲགས་པ་དེ་ཡིན། བསན་བཅོས་

འདི་ལེའུ་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་ཡོད་ཅིང་ཕྱིས་ཀི་གཅེར་བུ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཚད་མར་འཛིན་པར་སང་། གཞན་ཡང་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་གཉིས་པ་ཡས་མས་

སུ་སོབ་དཔོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བས་ལུགས་འདིའི་རིགས་པའི་བསན་

བཅོས་ཨཔྟ་མི་མཱཾ་ས་ཞེས་པ་བརམས། ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་ལྔ་པའི་ནང་ལུགས་

འདིའི་ཚད་མ་པ་ཨེ་ཀ་ལང་ཀས་ཚད་མ་བསྡུས་པ་དང་། རིགས་པ་རྣམ་ངེས་

ཞེས་བྱ་བ་སོགས་དང་། སོབ་དཔོན་སིདྡ་སེ་ན་དི་ཝ་ཀཱ་རས་རིགས་པ་ལ་འཇུག་

པ་དང་། སནྨ་ཏི་སཱུ་ཏྲ་ཞེས་བྱ་བ་སོགས་བརམས་པ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་བྱུང་། ཕྱིས་

སུ་ལུགས་འདིའི་ཚད་མ་པ་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བྱོན་

པའི་མལླ་ཝ་དི་ན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེས་རིགས་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་པའི་བསན་

བཅོས་བརམས་ཤིང་དེར་ནང་པའི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་ཚད་མའི་གཞུང་

ལ་དམིགས་བསལ་གིས་དཔྱད་པ་བྱས་ཡོད་པར་གྲགས། 
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༢ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་སྒ་དོན།
 གཅེར་བུ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། སོན་པ་རྒྱལ་བ་དམ་པའི་རེས་སུ་

འབྲངས་ཤིང་དེ་ཉིད་བདུན་དང་རྫས་དྲུག་གི་སོ་ནས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅིག་གོ །གཅེར་བུ་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། གྲུབ་

མཐའ་འདིའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ཀིས་གཅེར་བུར་དཀའ་ཐུབ་སྤད་ན་གྲོལ་

བར་འདོད་པས་གཅེར་བུ་པ་དང་། གོས་དང་བྲལ་བས་གོས་མེད་པ། ལུས་ལ་ཐལ་

བ་བྱུགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པས་ཐལ་བ་པ། རྒྱལ་བ་དམ་པའི་རེས་

སུ་འབྲངས་པས་རྒྱལ་བ་པ། ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་རྣམས་གོས་སུ་སྨྲ་བས་

ཕྱོགས་ཀི་གོས་ཅན། དྲང་སོང་མཆོད་འོས་སོན་པར་འཛིན་པས་མཆོད་འོས་པ། 

གཅེར་བུ་ལ་ངོ་ཚར་མི་འཛིན་པས་འཛེམ་མེད་པ། ཉིན་རེར་རང་གི་སྐྲ་བྱི་བར་བྱས་

པ་དང་ལས་ཟད་པར་བྱས་པ་ལས་གྲོལ་བར་འདོད་པས་ཟད་བྱེད་པ། ཟས་བཅད་

པ་དང་མེ་ལྔ་བསེན་པ་སོགས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་གྲོལ་བར་འདོད་པས་དཀའ་ཐུབ་

པ། ལུས་འཚོ་བ་ཙམ་ལས་ཡོ་བྱད་གཞན་མི་འཛིན་པས་འཚོ་བ་པ། ཕྱོགས་ཀུན་

ཏུ་བསོད་སོམས་བྱེད་པར་འགྲོ་བས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞེས་བྱའོ།།
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༣ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ ཤེས་བྱ་ཚིག་གི་དོན་བདུན།

 ལུགས་འདིས་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདུན་འདོད་དེ། 

ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་གསུམ་པ་ཡས་མས་སུ་བྱོན་པའི་ལུགས་འདིའི་སོབ་དཔོན་

ཨུ་མཱ་སྭཱ་ཏིས་མཛད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་གི་མདོ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ༡ 

སོག་དང་། ༢ སོག་མིན། ༣ ཟག་པ། ༤ འཆིང་བ། ༥ སོམ་པ། ༦ ངེས་པར་

ཟད་པའམ་ར་བ། ༧ ཐར་པ་སེ་བདུན་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདུན་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལ་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་འདོད་པའི་

གང་ཟག་གིས་ཐར་པ་དེ་འཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ངེས་པར་དུ་དེ་དག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བྱེད་དགོས་པས་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་

ཟེར་བར་འདོད་དོ།།

 ཡང་ན་གཅེར་བུ་པའི་འདོད་ཚུལ་ཤེས་བྱ་ཚིག་གི་དོན་དགུའི་སེང་ནས་

ཀང་བྱ་རུང་སེ། གོང་གི་ཚིག་དོན་བདུན་གི་སེང་། སིག་པ་དང་། བསོད་ནམས་

གཉིས་བསན་ལ། བདུན་དུ་བྱེད་པའི་ཚེ་སིག་པ་དང་བསོད་ནམས་གཉིས་ཟག་པ་

དང་འཆིང་བ་གང་རུང་གི་ནང་དུ་འདུ་བས། ཚིག་དོན་གི་གྲངས་དགུ་དང་བདུན་

གཉིས་ནི་ལྡོག་པའི་སོ་ནས་དབྱེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ།། 

 དེ་དག་ལས། ༡ སོག་ཅེས་པ་ནི། ལས་དང་འབྲས་བུ་སོགས་ཀི་བྱེད་པ་

པོ་བདག་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། སོག་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ནི། ས་དང༌། ཆུ་དང༌། ཤིང་

དང༌། མེ་དང༌། རླུང་དང༌། སིན་བུ་དང༌། གྲོག་མ་དང༌། བུང་བ་དང༌། མི་སེ་སེ་ཚན་
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དགུ་བཤད་དོ། །༢ སོག་མིན་ཞེས་པ་ནི། ཡུལ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་དང་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ནུས་པ་དང་བྲལ་བའི་རྫས་ཤིག་གོ ། ༣ ཟག་པ་ཞེས་པ་ནི། སོག་དང་

སོག་མེད་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་སྨིན་གི་ཕུང་པོ་དང་འཆིང་བ་ལ་སོགས་

པའི་རྒྱུའམ་དེ་དག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་ལས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྐྱོན་དང་། ཉོན་

མོངས་དང་། འཁོར་བར་ཟག་པར་བྱེད་པས་ན་ཟག་པ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད། ༤ 

འཆིང་བ་ཞེས་པ་ནི། བདག་དང་ཟག་པའི་ལས་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འདྲེས་ཏེ་

གནས་པར་བྱེད་པའི་རྫས་སམ། ཡང་ན་ཉེས་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་བཏགས་པའི་

ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཤེས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་བདག་དེ་ལས་ཀི་

ནང་དུ་ཚུད་ནས་སོ་སོར་དབྱེ་མི་ནུས་པས་ན་འཆིང་བ་ཞེས་བརོད་པར་འདོད། ༥ 

སོམ་པ་ཞེས་པ་ནི། དགེ་མི་དགེ་ལ་སོགས་པའི་ཟག་པ་རྣམས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་

ལ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གོ །༦ ངེས་པར་ཟད་པའམ་ར་བ་ཞེས་པ་

ནི། ཟས་མི་ཟ་བ་དང་སོམ་མི་འཐུང་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ལམ་བསོམས་

པའི་སོབས་ཀིས་བདག་དང་ལས་ཀི་འབྲེལ་པའམ་སྔོན་བསགས་པའི་ལས་ཕྱོགས་

རེ་བ་ཟད་པ་ཞིག་གོ །འདི་ལ་ཐར་པའི་རྒྱུ་དང་དགེ་བའི་ར་བ་ཞེས་ཀང་བྱ་བར་

འདོད་དོ། །༧ ཐར་པ་ཞེས་པ་ནི། སོམ་པ་སོགས་ཀི་སོབས་ཀིས་ལས་དང་འཆིང་

བ་སོགས་མ་ལུས་པར་ཟད་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།
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ཁ རྫས་དྲུག་གམ་ལྔའི་རྣམ་གཞག

 ལུགས་འདིས་གོང་དུ་སྨོས་པའི་ཚིག་གི་དོན་བདུན་པོ་དེ་དག་རྫས་དྲུག་

ཏུའང་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་ཅིང་། ༡ དེ་ཡང་སོག་གི་རྫས་དང་། ༢ 

སོག་མིན་གི་རྫས་གང་ཟག་གམ་གཟུགས་ཅན་གི་རྫས་དང་། ༣ འགྲོ་འོང་གི་རྟེན་

བྱེད་པའི་ཆོས་ཀི་རྫས་དང་། ༤ གནས་པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་རྫས་

དང་། ༥ ནམ་མཁའ་དང་། ༦ དུས་བཅས་སོ། །༡ དེ་ལ་སོག་གི་ངོ་བོ་ནི་གོང་དུ་

སྨྲས་ཟིན་པ་ལྟར་ལ། ༢ གང་ཟག་གི་རྫས་ཞེས་པ་ནི། གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱ་དང་

ལྡན་པའི་རྫས་ཤིག་སེ། གཟུགས་སམ་བེམ་པོའ་ིརྫས་ལ་ཟེར་གི། སྐྱེས་བུ་ལ་གང་

ཟག་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་གོ་དོན་དེ་མིན། སྒ་བཤད་ནི། གང་བ་དང་ཟག་པ་སེ་ཉམས་པའི་

ཆོས་དང་ལྡན་པ་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བྱ། དེས་ན་ལུགས་འདིར་གང་ཟག་སེམས་ཅན་

དུ་མི་འདོད། ༣-༤ འདིའི་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པ་ནི་གཡོ་བ་དང་གནས་

པའི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་རྟེན་གི་རྫས་ལ་གོ་དགོས། ༥ ནམ་མཁའི་རྫས་ཞེས་པ་ནི། 

གཞན་ལ་གོ་འབྱེད་པར་བྱེད་ཅིང་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་རྫས་ཤིག་སེ། ནམ་

མཁའ་དེ་ཡང་སོག་དང་གང་ཟག་སོགས་ལ་གནས་སྦྱིན་པའི་སོ་ནས་ཕན་འདོགས་

པས་འདུས་མ་བྱས་མིན་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཞིག་ལ་འཇོག་གོ ། ༦ དུས་ཀི་

རྫས་ཞེས་པ་ནི། འཇུག་པ་དང་། རྣམ་འགྱུར་དང་། བྱ་བ་དང་། གཞན་དང་གཞན་

མ་ཡིན་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དུ་མའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་རྫས་ཤིག་ལ་འདོད་དེ། དེ་

ཡང་དུས་ཀི་དབང་གིས་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་

སོགས་པའི་བྱ་བ་རྣམས་འབྱུང་བར་འདོད་དོ།།

 རྫས་དེ་དག་ལས་གང་ཟག་གི་རྫས་ནི་གཟུགས་ཅན་བེམ་པོ་དང་། ལྷག་
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མ་ལྔ་ནི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། སོག་དང་གང་ཟག་གཉིས་ནི་བྱ་བ་ཅན་གི་

རྫས་དང་། གཞན་རྣམས་བྱ་བ་མེད་པའི་རྫས་སུ་བཤད་པས། ལུགས་འདིས་མུ་

སེགས་པ་གཞན་ལྟར་བདག་ཅེས་པ་བྱ་བ་མེད་པ་ཞིག་ལ་མི་འདོད་པར་ཤེས་ནུས། 

གཞན་ཡང་རྫས་དྲུག་ལས་དུས་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་ཕུང་པོའ་ིཆོས་

ལྔ་ཞེས་ཀང་བཤད།

ག ཡུལ་ཅན་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག

 ལུགས་འདིས་ཤེས་བྱ་ཚིག་དོན་བདུན་ནམ་དགུ་ནི་ཚད་མ་དང་དམ་

བཅའ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ངེས་པར་བཤད་ལ། དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་བོ་ལ་དབང་

ཤེས་དང་། ལུང་ཚད་མ། མངོན་ཤེས། གཞན་སེམས་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་མཁྱེན་

བཅས་ལྔར་ཡོད་པ་ཚད་མ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ། དང་པོ་གཉིས་རང་ཡུལ་བརྒྱུད་

ནས་སམ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དང་། མཐའ་མ་གསུམ་

རང་ཡུལ་དངོས་སུ་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་དུ་བཤད་པ་སོགས། ཡུལ་ཅན་བོ་དང་

འཇལ་བྱེད་ཚད་མའི་འདོད་ཚུལ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་ཡོད། དེ་ལྟར་ན་ལུགས་འདིར་ཤེས་པ་ཚད་མའི་དབང་

དུ་བྱས་ན། ཤེས་པར་བྱ་བའི་གཞི་རྫས་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་

པའི་རིག་པ་དེ། ཤེས་པའི་ངོ་བོར་འཇོག་པ་ཡིན།

 ཡང་དེ་ལ་ཡུལ་རྟོགས་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ལྔ་ལས། ༡ བོ་གྲོས་ཀི་ཤེས་པ་ནི། 

དུས་ད་ལྟ་བའི་དངོས་པོ་གཟུང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཡུལ་དུ་བྱེད། འདི་ལ་རྟེན་གི་སོ་

ནས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཡིད་དབང་ལ་བརྟེན་པ་གཉིས་ཡོད། 

༢ ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་པ་ནི། དུས་གསུམ་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་དུ་བྱེད། ༣ 
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གནས་སབས་པའི་ཤེས་པ་ནི། སིད་པའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་

པར་འདོད། ༤ ཡིད་ཀི་རྣམས་གྲངས་སུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་ནི། སེམས་ཅན་གི་

དུས་གསུམ་གི་བསམ་པ་སྤོད་པ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པར་འདོད། ༥ འབའ་

ཞིག་པའི་ཤེས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་འདོད། དེ་དག་ལས་

གནས་སབས་པའི་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་གྲངས་སུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ། འབའ་

ཞིག་པའི་ཤེས་པ་གསུམ་ནི་ཡུལ་མངོན་གྱུར་འཇལ་བྱེད་ཀི་མངོན་སུམ་དང་། 

བོ་གྲོས་ཀི་ཤེས་པ་དང་། ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་པ་གཉིས་ནི་ཡུལ་ལོག་གྱུར་འཇལ་

བྱེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པར་སྨྲའོ།།

 དེ་ལ་བདག་ལས་གཞན་པའི་དབང་པོ་དང་ཡིད་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ལ་

མི་ལྟོས་པར་རང་ཡུལ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། དེ་

ལའང་དབྱེ་ན། མངོན་སུམ་ཉི་ཚེ་བ་དང་། མངོན་སུམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་

གཉིས་ཡོད་པར་འདོད། གནས་སབས་པའི་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་གྲངས་

སུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་ནི་ཡུལ་རེས་འགའ་བ་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ཡིན་

པས་མངོན་སུམ་ཉི་ཚེ་བ་ཞེས་བྱ་ལ། འབའ་ཞིག་པའི་ཤེས་པ་ནི་དུས་གསུམ་དུ་

གཏོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་དང་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འགྱུར་བའི་

རྟག་པ་ཡིན་པས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མངོན་སུམ་ཞེས་བྱ་བར་བཤད་དོ། །ཡང་

མངོན་སུམ་ལ་གཉིས་ཏེ། སྤི་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ནི་རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་དང་། 

བྱེ་བྲག་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་ནི་རྟོག་པར་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་དུ་འདོད། ཚུལ་

གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ལ་རེས་དཔག་ཅེས་བྱ་ལ། ལུང་

ཚད་མ་ནི་སོན་པ་རྒྱལ་བ་དམ་པའི་ངག་སོགས་ཚད་ལྡན་གི་ཚིག་ལ་བྱེད་དོ།།

 རེས་དཔག་གི་རྟེན་གཏན་ཚིགས་ལ། ལྷས་བྱིན་གི་བུ་ཡིན་པའི་རྟགས་
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ལས་སྔོ་བསངས་སུ་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་ཀང་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་

རུང་བས་ཚུལ་གསུམ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཞེས་

པའི་ཚུལ་གཅིག་པ་ཉིད་དེ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཉིད་འཐད་པར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དེ་དམིགས་

པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཐུན་དཔེ་མེད་ཅིང་། རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ཀང་མེད་ལ། 

ཕྱོགས་ཆོས་ཀང་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ཞེས་པའི་ཚུལ་གཅིག་པོ་དེའི་ནང་དུ་འདུ་

བར་གཅེར་བུ་པའི་སོབ་དཔོན་སོད་ཀི་རེ་སྨྲའོ། །ལོག་གྱུར་གི་རིགས་རྣམས་གཏན་

ཚིགས་ཀིས་སྒྲུབ་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་ནི། ལྗོན་ཤིང་ལ་སེམས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་ལ། ལྗོན་ཤིང་ཆོས་ཅན། སེམས་ཡོད་དེ། མཐུན་པ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། 

དཔེར་ན། རྟ་ལས་རྟ་སྐྱེ་ལ་བ་ལང་མི་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་

ཡོད་དེ། རིམ་གིས་འཕེལ་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། རྟེའུ་དང་། གཞོན་ནུ་དང་། རས་

པའི་གནས་སབས་ལྟར། ཞེས་སོགས་ཀི་རིགས་པ་དུ་མས་སྒྲུབ་བོ།།

 དེ་ལྟར་ཤེས་བྱ་ཚིག་གི་དོན་དགུའམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདུན་དང་རྫས་དྲུག་

གི་སོ་ནས་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་སྨྲ་བའི་གཅེར་བུ་པའི་ལུགས་མདོ་ཙམ་བཤད་

ཟིན་ཏོ།།  །།
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བདུན་པ། རྒྱང་འཕེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ།
 གྲུབ་མཐའ་འདི་ཐོག་མར་ལྷའི་བ་མ་དྲང་སོང་ཕུར་བུ་ཞེས་བྱ་བས་སོལ་

བཏོད་པར་གྲགས་ཤིང་། སྔོན་གི་ནང་པའི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འདི་

དྲང་སོང་འཇིག་རྟེན་མིག་ཅེས་བྱ་བས་སོད་བཏོད་པར་གསུངས་ལ། དྲང་སོང་

འཇིག་རྟེན་མིག་ཅེས་པ་དེ་དྲང་སོང་ཕུར་བུའི་མཚན་གི་རྣམ་གྲངས་སམ་ཡང་ན་

དེའི་སོབ་མ་གང་ཡིན་བརྟག གང་ལྟར་འཇིག་རྟེན་མིག་གི་སོབ་མ་དྲང་སོང་འཇུག་

སོབས་ཅན་ཡིན་ཞིང་དེས་གྲུབ་མཐའ་འདིའི་སོལ་རྒྱས་པར་བྱས་ལ། དེའི་སོབ་མ་

ལྭ་བ་ཅན་དང་། རྟ་མཆོག་གཉིས་བྱུང་། དེའི་རེས་སུ་ཇ་ཡ་རཱ་ཤི་བྷཊྚ་ལ་སོགས་

པས་དེའི་སོལ་བཟུང་བར་གྲགས་སོ།།

 གྲུབ་མཐའ་འདི་བྱུང་བའི་དུས་ནི། སྤིར་རྒྱང་འཕེན་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་

ཤས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་ལས་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བ་སོགས་སོན་པ་

ཤཀ་ཐུབ་པའི་སྔོན་ནས་ཡོད་པར་མངོན་ཏེ། སོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པ་མ་འཁྲུངས་པའི་

སབས་ནས་མུ་སེགས་པའི་སོན་པ་རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་འཛམ་བུའི་གླིང་དུ་

བཞུགས་པར་གསུངས་ལ། འོད་སྲུངས་རྫོགས་བྱེད་ལ་སོགས་པ་རྒྱང་འཕེན་པའི་

སོན་པ་ཡིན་པར་སྔོན་གི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲགས། དེ་ལྟ་

ནའང་རྒྱང་འཕེན་གི་མདོ་ལྟ་བུ་བརམས་ཏེ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་ལུགས་འདིའི་ལྟ་

བ་སེལ་བ་ནི་ཕྱི་ལོའ་ིསྔོན་གི་དུས་རབས་དྲུག་པ་ཡས་མས་ཏེ་སོན་པའི་སྐུ་དུས་

དང་ཉེ་བའི་སབས་ནས་ཡིན་པར་ཕྱིས་ཀི་དཔྱད་ཞིབ་པ་རྣམས་སྨྲའོ།།
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 གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ལྟ་བ་སོན་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་གཙོ་བོ་ནི། དྲང་སོང་

ལྷའི་བ་མ་ཕུར་བུས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ལྷ་རྣམས་ལྷ་མིན་གི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་

བའི་ཆེད་དུ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་། དགེ་སིག་མེད་པར་སོན་པའི་བསན་བཅོས་བརམས་

ཏེ། རིམ་བཞིན་མི་ཡུལ་དུ་བྱུང་བའི་བཤད་ཚུལ་བོད་ཀི་གྲུབ་མཐའི་གཞུང་རྣམས་

སུ་གསལ། དེ་རེས་འཇིག་རྟེན་མིག་གི་སོབ་མ་དྲང་སོང་འཇུག་སོབས་ཀིས་རྒྱང་

འཕེན་གི་གཞུང་བརམས་ནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་། དེ་རེས་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་

དུས་སུ་བྱུང་བའི་རྒྱང་འཕེན་པའི་སོབ་དཔོན་ཤི་ཇ་ཡ་རཱ་ཤི་བྷཊྚ་ཞེས་པས་དེ་

ཉིད་ཉེ་བར་དཀྲུག་པའི་སེངེ་ཞེས་བྱ་བའི་བསན་བཅོས་ཤིག་བརམས་པ་ད་ལྟའང་

ལེགས་སྦྱར་སད་དུ་ཡོད་དོ།།

༢ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།

 གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ངོ་བོ་ནི། རང་གི་ར་བའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ལས་འབྲས་སོགས་

མེད་པར་ལྟ་བའི་མུ་སེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞིག་ལ་འཇོག  ལྟ་གྲུབ་འདིས་ལས་

བཟང་ངན་བྱས་པས་འབྲས་བུ་བཟང་ངན་སྨིན་རྒྱུ་མེད་པར་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་།  

སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་སོགས་མེད་པར་ཁས་བངས་ཤིང་། ལས་བཟང་ངན་ལ་གཞིགས་ཏེ་

འབྲས་བུ་བཟང་ངན་སྨིན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཁས་མི་

ལེན་པའམ་རྒྱང་རིང་པོར་དོར་བས་རྒྱང་འཕེན་པ་ཞེས་བརོད། དེ་ཡང་རྒྱང་འཕེན་

ཞེས་པའི་སད་དོད་ལེགས་སྦྱར་སད་དུ་ལོ་ཀ་ཡཱ་ཏི་ཀ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། ལོ་ཀ་ཞེས་

པ་འཇིག་རྟེན་དང་། ཨ་པ་ཡཱ་ཏ་ཞེས་པ་རིང་དུ་སོང་བའི་དོན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལས་རིང་དུ་སོང་བའི་ལྟ་གྲུབ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བརོད་དོ། །མིང་

གི་རྣམ་གྲངས་ནི། དྲང་སོང་ལྷ་ཡི་བ་མའམ་ཕུར་བུའི་རེས་སུ་འབྲངས་པས་ལྷ་ཡི་
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བ་མའམ་ཕུར་བུ་པ། དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་བར་སྨྲ་

བས་ངོ་བོ་ཉིད་སྨྲ་བ། ལས་བཟང་ངན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་བཟང་ངན་འབྱུང་བའི་

འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལས་རྒྱང་རིང་དུ་སོང་བས་རྒྱང་འཕེན་པ། ཤི་

ཚེ་བདག་རྒྱུན་འཆད་པར་སྨྲ་བས་ཆད་སྨྲ་བ། ཚེ་འདི་ལ་གང་ལེགས་ཙམ་གིས་

ཆོག་པར་སྨྲ་བས་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་བ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་དགེ་སིག་གི་ལས་དང་

འབྲས་བུ་སོགས་མེད་པར་སྨྲ་བས་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་རྒྱང་འཕེན་

པ་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། རང་བཞིན་སྨྲ་བ་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། གྲུབ་མཐའ་གཞན་

ལྟར་འཇིག་རྟེན་བྱེད་པ་པོའ་ིདབང་ཕྱུག་དང་ལས་ལ་སོགས་པའི་ལོག་གྱུར་གི་རྒྱུ་

མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་རང་བྱུང་གི་འབྱུང་བ་བཞི་འབའ་ཞིག་

ལས་འབྱུང་བར་སྨྲ་བས་སོ། །དབྱེ་བ་ལ། བསམ་གཏན་པ་དང་། རྟོག་གེ་པ་གཉིས་

ཡོད་ལ། དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་འདོད་ཀང་ལས་འབྲས་མི་

འདོད་པའི་ཆད་སྨྲ་གཅིག་དང༌། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དང་ལས་འབྲས་གཉིས་ཀ་གཏན་མི་

འདོད་པའི་ཆད་སྨྲ་གཅིག་སེ་གཉིས་རེ་ཡོད་པར་སང་།

༣ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

 ལུགས་འདིས་ས་སོགས་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་ལུས་དབང་དང་སེམས་

སོགས་ལྡན་པ་དང་། དེ་ལས་ལུས་སེམས་རྫས་གཅིག་པའི་སེམས་ཅན་བྱུང་ཞིང་། 

དབང་པོའ་ིསྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ལུས་སེམས་ཙམ་ལ་བདག་ཏུ་འདོད་ལ། འཇིག་

རྟེན་གི་ཁམས་འདི་གློ་བུར་ཐོལ་བྱུང་དུ་གྲུབ་པས་འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་མི་འདོད་

ཅིང་། ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་གཅིག་པུ་ལས། ལོག་གྱུར་ལ་འཇུག་པའི་རེས་དཔག་

ཚད་མ་འགོག་པར་བྱེད་དོ།།
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 རྒྱང་འཕེན་པ་རྣམས་མེ་ཏོག་པདྨའི་ལོ་འདབ་དང་སོང་བུའི་འཇམ་རྩུབ་

སོགས་སུས་ཀང་མ་བྱས་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པ་དཔེར་བཀོད་དེ། 

སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལྟོས་པ་མེད་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་འདོད། སྤིར་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་སོགས་འཕྲལ་གི་རྐེན་ཙམ་ལ་བརྟེན་

པ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་སབས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སོགས་

ཀི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཞིག་འཇོག་ཀང་། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགེ་སིག་ལས་འབྲས་

བུ་བདེ་སྡུག་སོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལེན་པས་ལས་

འབྲས་ཁས་མི་ལེན་པར་འཇོག རྒྱང་འཕེན་པ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཁས་མི་ལེན་པ་ལྟར་ན་

སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་འོངས་པའི་བདག་གམ་གང་ཟག་མེད་དེ། ཚེ་འདིའི་ལུས་

ནི་འབྱུང་བཞི་འདུས་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་ཞིང་། གང་ཟག་གི་སེམས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་

ལུས་ཙམ་གིས་རྒྱུ་བྱས་ནས་བྱུང་བར་འདོད་པར་མ་ཟད་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་མེད་པར་

ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། ད་ལྟའི་སྐྱེས་བུའི་རིག་པ་ནི་ལུས་ཙམ་ལས་སྐྱེས་ལ། ལུས་

ཀང་ད་ལྟའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་འདུས་པ་ཙམ་གིས་བྱས་པ་ཡིན་པས་སྐྱེ་བ་སྔ་

མ་མེད་པ་དང༌། ཡང་འཆི་བའི་ཚེ་ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིར་ཐིམ། དབང་པོ་

ནི་ནམ་མཁའ་ལ་ཐིམ་ཞིང་འཇིག་པས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་འགྲོ་བའང་མེད་དོ་ཞེས་སྐྱེ་བ་

ཕྱི་མ་ཡོད་པའང་འགོག་པས། སྡུག་བསྔལ་ལས་གཏན་དུ་ཐར་པ་སོགས་ཀང་མི་

འདོད་དོ།།

 ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ལ་རང་མཚན་དང་མངོན་གྱུར་གཅིག་པུ་ལས། སྤི་

མཚན་དང་ལོག་གྱུར་ཁས་མི་ལེན་ལ། མངོན་གྱུར་ལ་ཡང་སྒྱུ་མ་དང་གཟུགས་

བརན་སོགས་རྫུན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། དེ་

ལས་གཞན་ཀ་བུམ་དང་རྣམ་ཤེས་སོགས་འཕྲལ་གི་རྐེན་ཁོ་ན་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་
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བཏགས་ཡོད་ཀི་དོན་དམ་དང་། འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་བཞི་ལྟ་བུ་འཕྲལ་གི་རྐེན་

ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་རང་བྱུང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་རྫས་ཡོད་ཀི་དོན་དམ་པ་ཡིན་

པས་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཙམ་ཞིག་འདོད།

 ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་ལ་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་གཉིས་དང་། འཁྲུལ་

ཤེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གཉིས་སོགས་འདོད་ཀང་ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་

གཅིག་པུ་ལས་ལོག་གྱུར་མཇལ་བའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མི་འདོད་ལ། ལོག་གྱུར་

ལ་འཇུག་པའི་རེས་དཔག་ནི་གཞལ་བྱ་དངོས་པོ་མི་འཛིན་པས་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་མ་ཚང་ལ། གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་རེས་དཔག་ཚད་

མ་འགོག་པར་བྱེད་ཅིང་། བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀིས་མངོན་ཤེས་ཀིས་སྐྱེ་བ་སྔ་

ཕྱི་མཐོང་བར་བཤད་པས་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་འདོད་པར་གསལ་ལ། རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དྲུག་ཀང་འདོད་པར་བཤད།

 རང་གི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་འཐད་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་ཞིག་ནི། གྲུབ་

མཐའ་འདི་ལ་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་དང་། དགག་པའི་དམ་བཅའ་ལྔ་ཞེས་

གྲགས་པ་ཡོད་ལ། དང་པོ་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་བཞི་ནི། ༡ ལུས་དབང་སོགས་

འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་རྣམ་ཤེས་མ་མཐོང་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་། 

༢ འབྱུང་བཞིའི་ལུས་ལ་རྣམ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་འབྲས་བུའི་སབས་སུ་ལུས་

སེམས་རྫས་གཅིག་པའི་གསལ་བའི་བདག་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་། ༣ རྣམ་

ཤེས་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པའི་གནས་སབས་ཀི་འབྱུང་བ་བཞི་དང་། རྣམ་ཤེས་མངོན་

དུ་གྱུར་པའི་གནས་སབས་ཀི་སེམས་ཅན་དུད་འགྲོ་དང་། མི་བཅས་འགྲོ་བ་གསུམ་

པོ་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་དུ་དམིགས་པར་འདོད་པ་དང་། ༤ འཇིག་རྟེན་པའི་མངོན་

སུམ་ལས་འདས་པ་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མི་འདོད་པས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་
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གཏན་ཚིགས་མི་འདོད་ཀང་། འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པའི་རེས་དཔག་གམ་གཏན་

ཚིགས་ཙམ་ཞིག་འདོད་པར་གསལ།

 གཉིས་པ་དགག་པའི་དམ་བཅའ་ལ་ལྔ་ལས། ༡ སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་འགོག་པ་

ནི། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་འོང་བ་མེད་དེ། ཚེ་འདིར་མངལ་གི་གནས་སབས་སུ་ཕ་

མའི་ཁུ་ཁག་འདུས་པའི་ལུས་ལ་རྣམ་ཤེས་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་

ན། བ་གླང་གི་ཤའི་ཕུང་པོ་ལ་རྐེན་དང་ཚོགས་པ་ན་སིན་བུ་དུ་མའི་ལུས་སེམས་

གསར་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་འགོག་གོ ། ༢ ལས་དང་འབྲས་བུ་

འགོག་པ་ལ་གཉིས་ལས། ལས་བཟང་ངན་འགོག་པ་ནི། ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་སོགས་སྔོན་གི་ལས་བཟང་བ་དང་ངན་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་རྐེན་

གང་ལའང་ལྟོས་མེད་ཀིས་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཚེར་མའི་རྣོ་བ་

དང་སན་མའི་དབྱིབས་བཀོད་ཟླུམ་པོ་སོགས་ལྟོས་མེད་ངང་གིས་བྱུང་བ་བཞིན་ནོ། ། 

ཞེས་འགོག

 འབྲས་བུ་འགོག་པ་ནི། ཕྱི་མའི་བདེ་སྡུག་གི་འབྲས་བུ་རྣམས་ཚེ་འདིར་

ལས་བཟང་ངན་གི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། རྟོག་གེ་པས་དབང་

ཤེས་ཀིས་ཚེ་འདི་ག་རང་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་ཁ་ཅིག་དབུལ་པོར་གྱུར་པ་དང་། སོག་

གཅོད་ལ་དགའ་བ་འགའ་ཞིག་ཕྱིས་སུ་ནོར་ལོངས་སྤོད་དང་ཚེ་རིང་བར་མཐོང་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་བཟང་ངན་གི་འབྲས་བུ་མེད་པར་འདོད་དོ། །གཞན་

ཡང་རྒྱང་འཕེན་པ་རང་གི་གཞུང་ལས། མུ་སེགས་པའི་ཕྱུགས་ཀི་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་

པ་སོགས་ནི་འབྲས་བུ་གང་ཡང་མེད་དེ། མཆོད་སྦྱིན་གི་ཆེད་དུ་དུད་འགྲོ་བསད་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་གལ་ཏེ་དུད་འགྲོ་དེ་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན། མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་

པ་པོས་རང་གི་ཕ་དེ་ཡང་གསོད་རིགས་པར་འགྱུར་བར་བཤད། ༣ སྐྱབས་གནས་
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དཀོན་མཆོག་སོགས་འགོག་པ་ནི། སྐྱེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་ལས་ཉེས་པ་ཟད་པའི་

སྐྱེས་བུ་གྲུབ་པ་མེད་དེ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་དུ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡིད་བོ་རྟོག་པ་ནི་ལུས་

ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ལ། ལུས་ཞིག་པ་ན་དེ་ཡང་འཇིག་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། སྒོན་མེ་ལ་འོད་

ལྟར་རོ། །ཞེས་སྨྲ། ༤ མ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་འགོག་པ་ནི། སྐྱེས་བུ་ནི་ཚེ་འདི་ཙམ་

གི་དབང་པོའ་ིསྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཙམ་ཡིན་པས། ཚེ་ཕྱི་མའི་མངོན་མཐོ་དང་

ངན་སོང་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་མེད་དོ། །ཞེས་རང་གིས་མངོན་

སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལྷ་ལ་སོགས་པ་འགོག་པར་བྱེད་དོ། ། 

༥ ཚད་མ་གཞན་འགོག་པ་ནི། རེས་དཔག་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་ནི་དངོས་པོ་འཛིན་པ་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ན། རེས་དཔག་གིས་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་མེད་

པའི་ཕྱིར་དང་། ཡུལ་ལའང་འཁྲུལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བུ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་ཁ་དོག་སྔོ་བསངས་སུ་དཔོག་པ་བཞིན། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་

ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་འགོག་པར་བྱེད་དོ།། 

 མདོར་ན་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པ་སོགས་ཐག་རིང་པོའ་ིཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་

པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ས་ཚོགས་སྨྲ་བ་ལས་རང་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་འདི་ཙམ་

གལ་ཆེ་བར་བཤད་ཅིང་། གོང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་དག་ལ་སོགས་པས་རང་གི་ལྟ་གྲུབ་

རྣམས་སྐྱོན་མེད་པར་བརལ་ལན་གི་སོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་དོ།། 

 དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གི་གཞུང་རྣམས་སུ་རྒྱང་འཕེན་པའམ་ཚུ་རོལ་

མཛེས་པ་བའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་ལས་མདོར་བསྡུས་ཤིག་

བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སྤི་བཤད།
 དེ་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མཐའ་དག་གི་ཐོག་མའི་འབྱུང་

ཁུངས་ནི་སོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཐུག་ཅིང་། སོན་པ་ཤཀ་ཐུབ་པའི་འཁྲུངས་འདས་

ཀི་ལོ་ཚིགས་སོགས་ནི་གོང་དུ་ལྟ་གྲུབ་སྤིའི་ངོ་སྤོད་སིང་བསྡུས་ཀི་སབས་སུ་

བཤད་ཟིན་ལ། སོན་པ་དེ་ཉིད་ཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་སང་ངོར་སྐུ་ནར་སོན་རེས། 

བཟོ་ཡི་གནས་སོགས་སབས་དེའི་རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཆོས་དང་བསྟུན་པའི་རིག་པའི་

གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་སྦྱངས། དགུང་ལོ་ཉེར་དགུ་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་

ཤུགས་ཀིས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། དེ་ནས་ལོ་དྲུག་ཏུ་དཀའ་

བ་སྤད། མཐར་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་ཏེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་

སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་བསན་ནས། ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་འཁོར་གི་ཐོག་མ་ལྔ་སེ་

བཟང་པོ་ལ་བརོད་བྱ་བདེན་པ་བཞི་ལས་བརམས་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་པོར་

བསོར་བ་ནས་བཟུང་། ཡུལ་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་

མཛད་པ་མ་བསན་པའི་བར། ལོ་ངོ་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གི་རིང་། འཕགས་ཡུལ་

དབུས་ཀི་ས་ཕྱོགས་དུ་མར་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏེ། གདུལ་བྱ་བགྲང་ལས་འདས་

པར་རང་རང་གི་བོ་དང་འཚམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ཇི་སེད་ཅིག་བཀའ་སྩལ། དེ་
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ལྟར་སོན་པས་དུས་དང་གནས་དང་འཁོར་ས་ཚོགས་པ་ལ་གསུངས་པའི་བཀའ་

རྣམས། ཕྱིས་སོན་པའི་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀིས་བརོད་བྱའི་སོ་ནས་སེ་སོད་གསུམ་

དུ་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། དེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་བརོད་བྱའི་གཙོ་བོར་

སོན་པའི་འདུལ་བའི་སེ་སོད་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་བརོད་བྱའི་གཙོ་བོར་

སོན་པའི་མདོ་སེའི་སེ་སོད་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་བརོད་བྱའི་གཙོ་བོར་སོན་

པའི་མངོན་པའི་སེ་སོད་རྣམས་སོ།།

 ཡང་སོན་པའི་གསུང་རྣམས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མོས་པ་མི་འདྲ་བ་

གསུམ་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བསྡུ་ཚུལ་ཡང་འབྱུང་སེ། དེ་ཡང་སོན་པས་གདུལ་

བྱ་ཆགས་བྲལ་གི་སྤོད་པ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བྲལ་གི་སྤོད་པ་གཙོ་བོར་

སོན་པ་ལ་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་དང་། གདུལ་བྱ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་རྣམས་ལ་

ས་བཅུ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའམ་

བྱང་སེམས་ཀི་སེ་སོད་དང་། གདུལ་བྱ་ཟབ་མོ་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་ལ་

འདོད་ཆགས་ཀི་སྤོད་པ་སོན་པ་གསང་སྔགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའི་སེ་སོད་རྣམས་

གསུངས་སོ།།

 གཞན་ཡང་མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ལས་ནི། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་དབང་པོའ་ིརིམ་པ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོ་དང་འཚམ་

པའི་ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་བསོར་བར་གསུངས་ཏེ། དུས་དང་པོར་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་

ཎ་སིར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལས་བརམས་ཏེ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་། དེ་རེས་

གནས་བྱ་རོད་ཕུང་པོའ་ིརིར་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བར་པ་མཚན་

ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་དང་། དུས་ཐ་མར་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སོགས་པར་

ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསོར་བར་མཛད།
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 དེ་ལ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ལས་ཐེག་པ་འོག་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བ་ཉན་ཐོས་སེ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བོར་བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་ལ་

ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་རང་ལུགས་ཀི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་

ལ་འབེབས་པར་བྱེད་ལ། ཐེག་པ་གོང་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དབུ་མ་པས་གཙོ་བོར་

བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་དང་། སེམས་ཙམ་པས་གཙོ་བོར་

བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་རང་

ལུགས་ཀི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་དོ།།

 སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་ལ་ནང་གསེས་རིགས་མི་འདྲ་བ་བྱུང་

བ་ནི། སོན་པས་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་གསུང་བ་ན། གདུལ་བྱའི་དབང་པོའ་ིརིམ་པ་དང་

མོས་པ་མི་འདྲ་བ་དང་བསྟུན་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་

འཁྲུངས་པའི་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་རྒྱུད་ཚོད་དང་མི་འཚམ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་ནན་

གིས་སོན་པར་མཛད་པ་མིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་སོན་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་སྤོད་པའི་ཆ་

ནས་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་དང་། བྱང་སེམས་སམ་ཐེག་ཆེན་གི་ཐེག་པ་གཉིས་དང་། ལྟ་

བའི་ཆ་ནས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་

བཅས་གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

 སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལོ་དེ་གའི་དབྱར་དེར་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་ཀི་

བདེ་ཆེན་མའི་ཕུག་ཏུ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགྲས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས་གནས་བརྟན་

ཆེན་པོ་འོད་སྲུངས་ཀི་བཀས་བསྐུལ་ཏེ། གནས་བརྟན་འོད་སྲུངས་རང་ཉིད་ཀིས་

མངོན་པའི་སེ་སོད་དང་། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉེ་བར་འཁོར་གིས་འདུལ་བའི་སེ་སོད། 

དགྲ་བཅོམ་པ་ཀུན་དགའ་བོས་མདོ་སེའི་སེ་སོད་བཅས་བསྐྱར་ཟློས་ཀིས་བཀའ་

ཐམས་ཅད་བརོད་བྱའི་སོ་ནས་སེ་སོད་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཤིང་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་



360 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

བཀའ་བསྡུ་དང་པོར་གྲགས།

 ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་

པ་ན་རྒྱལ་པོ་དྷར་ཨ་ཤྭ་ཀས་སྦྱིན་བདག་མཛད་ནས་ཡངས་པ་ཅན་དུ། དགྲ་

བཅོམ་པ་གྲགས་པ་སོགས་དགྲ་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་

སོང་རྣམས་ཀིས་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་བཅུ་སྤད་པ་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་བཀའ་

བསྡུ་གཉིས་པར་གྲགས། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞི་བར་གཤེགས་ནས་ལོ་བརྒྱ་

དང་བཅུ་དྲུག་ལོན་པ་ན་གྲོང་ཁྱེར་མེ་ཏོག་གིས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བར་གནས་

བརྟན་བཞིས་ལེགས་སྦྱར་དང་། ཟུར་ཆག ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པ། ཤ་ཟའི་སད་

བཅས་ཀིས་ལུང་སོ་སོར་བཏོན་པ་ན་སོབ་མ་རྣམས་མ་མཐུན་པས་ར་བའི་སེ་

པ་བཞིར་གེས། དེ་དག་ཀང་ནང་གསེས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གེས་ཏེ་ཕན་ཚུན་

རོད་པར་གྱུར། ནམ་ཞིག་རྒྱལ་པོ་ཀི་ཀིའི་རི་ལྟས་ལུང་བསན་པའི་མདོ་རེད་ནས་

བལྟས་པས་ཕན་ཚུན་མཐུན་ཏེ་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསན་པར་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་བཀའ་བསྡུ་གསུམ་པར་གྲགས། བཀའ་

བསྡུ་གསུམ་པ་འདི་ལ་བཤད་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད། སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་གེས་ཚུལ་

སོགས་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་པའི་སོད་ཆར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་

པའི་སབས་སུ་བརོད་ཟིན།

 དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བསྡུ་རིམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་གཙོ་བོར་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་

བའི་སེ་སོད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཤིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིགསུང་རབ་རྣམས་ཀི་ར་བའི་

སྡུད་པ་པོ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། འཇམ་དཔལ། གསང་

བའི་བདག་པོ། བྱམས་པ་སོགས་ཡིན་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་རྣམས་

སྡུད་པ་པོ་ནི་ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཡིན་ཡང་རྒྱུད་སེ་དེ་དག་
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བསྡུས་པའི་ཚུལ་དང་དུས་རྣམས་མདོ་སེའི་ཕྱོགས་དང་མི་འདྲ་བར་གསུངས་སོ།།

 ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིགསུང་རབ་དང་འབྲེལ་བའི་གཞུང་ལས་ནི་ནང་པའི་གྲུབ་

མཐའ་ལ་གྲགས་ཆེ་བ་བཞི་སེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ། མདོ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། དབུ་

མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སེ་བཞིར་གྲངས་ངེས་པར་གསུངས་ལ། ཚུལ་འདི་མདོའ་ིནང་

དུ་དངོས་སུ་མི་འབྱུང་མོད་ནང་པའི་རྒྱུད་དང་རྒྱུད་འགྲེལ་རྣམས་ལས་གསལ་བར་

འབྱུང་། གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་དེ་དག་ཀང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་སུ་

འདུ་སེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་གཉིས་ཉན་ཐོས་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་

དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་པར་འདུ་ལ། དེ་ཡང་བྱེ་མདོ་གཉིས་ཀིས་

ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་ལ་བརྟེན་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བའམ་ཉན་ཐོས་སེ་པ་དང་། དབུ་སེམས་གཉིས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེ་རྒྱ་ཆེན་

པོ་ཁས་བངས་ནས་དེར་བཤད་པའི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་ཚུལ་

གང་ཡང་རུང་བ་སྨྲ་བས་ན། ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཞེས་བྱའོ།།

 དེ་ལྟ་ན་རང་སེའི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང༌། མདོ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ་དང༌། 

དབུ་མ་པ་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། གཙོ་བོ་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་

གྲུབ་མཐའ་སོ་སོའ་ིལྟ་བའི་སེང་ནས་འབྱེད་ཅིང༌། དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་

གི་ར་བ་མ་རིག་པས་བྱས་ཤིང་། དེ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་འགོག་ཆེད་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པའི་

གྲུབ་མཐའ་སེ་ཉན་ཐོས་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་དང༌། གཙོ་བོར་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སེ་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་འཇོག་དགོས་ལ། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་

ལས་གོང་མས་བདག་མེད་པའི་འགྲེལ་ཚུལ་ཟབ་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་ཐེག་



362 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ནི་གཙོ་བོར་ཐབས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སིང་རེ་ཆེན་པོ་

ཡོད་མེད་ཀི་ཆ་ནས་འབྱེད་དགོས་པར་གསུངས་སོ།།

དང་པོ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
 སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསན་རེས་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་

ཀིས་མངོན་པའི་སེ་སོད་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་སེ་བདུན་དུ་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ལས་གྲུབ་མཐའ་འདི་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་བར་གྲགས་ལ། ལྷག་པར་མངོན་པའི་

བསན་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་བསྒིགས་པ་ལས་གྲུབ་མཐའ་འདིའི་

སོལ་དར་རྒྱས་བྱུང་བར་སང་། དེ་ལ་སྔོན་གི་མཁས་པ་རྣམས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་

གྲུབ་མཐའི་སོལ་འདི་ཐོག་མར་སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་རེས་སོན་པའི་རེས་

འབྲང་རྣམས་སེ་པ་སོ་སོར་གེས་པ་ལས་རྒྱ་ཆེར་དར་བར་ཞལ་མཐུན།

 ར་བའི་སེ་པ་བཞི་ལས་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་སེ་པ་དེ་ནི་སྔོན་འཕགས་

ཡུལ་དུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཏུ་སང་ལ། གྲུབ་མཐའ་འདི་རྒྱ་གར་དབུས་པཱ་ཊ་

ལ་པུ་ཏྲ་ནས་རྒྱ་གར་ས་གནས་གཞན་དུ་ཕྱི་ལོའ་ིགོང་གི་དུས་རབས་གཉིས་པ་

ཡས་མས་ནས་དར་བའི་འགོ་ཚུགས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཐོག་མར་བཅོམ་བརག་གི་

ཡུལ་དུ་དར་ལ་དེར་ཉེར་སས་ཀིས་གྲུབ་མཐའ་འདི་ཆེད་དུ་སེལ་བ་དང་། དེ་ནས་

རིམ་གིས་ཁྱབ་སེ་མཐར་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་དུ་དར་བས། ཕྱིས་ཁ་ཆེའི་བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་

ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་གཙོ་བོར་གྱུར་པར་གྲགས། འགའ་ཞིག་གིས་

མདོ་སེ་པའང་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་སེ་པ་དེ་ལས་ཕྱིས་སུ་གེས་པར་བཤད།
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༢ ལུགས་འདིས་གཙོ་བོར་གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་པ།
 བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ཁུངས་གཏུག་སའི་མདོ་ནི་བཀའ་དང་

པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དང་། མདོ་སེ་གདམས་ངག་བརྒྱ་པ། སེལ་མ་གསུམ་

པའི་ཕྲེང་བ། ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནའི་མདོ། ཚངས་པའི་དྲ་བའི་མདོ་སོགས་ཡིན་པར་གསུངས་

ལ། བསན་བཅོས་ནི་མངོན་པ་སེ་བདུན་དང་། དེའི་དོན་བསྡུས་པ་སོན་པ་མ་ངན་ལས་

འདས་རེས་འཕགས་པ་ཉེར་སས་ལ་སོགས་པས་བརམས་པར་གྲགས་པའི་བྱེ་བྲག་

ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡིན་ལ། ལུགས་འདིས་མངོན་པ་སེ་བདུན་བཀའ་ཡིན་

པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་འཕགས་པ་ཤ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀི་གསུང་བསྡུས་ཏེ་བསྒིགས་པར་འདོད། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ནི་འཕགས་པ་

ཀཱ་ཏྱཱའི་བུ་དང་། རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་གཞི་ནི་གནས་བརྟན་དབྱིག་གི་བཤེས་གཉེན་དང་། 

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ནི་བཙུན་པ་ལྷ་སྐྱིད་དང་། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ནི་འཕགས་

པ་ཤ་རིའི་བུ་དང་། གདགས་པའི་བསན་བཅོས་ནི་འཕགས་པ་མངཽ་གལ་གི་བུ་དང་། 

ཁམས་ཀི་ཚོགས་ནི་གང་པོ་དང་། ཡང་དག་པར་འགྲོ་བའི་རྣམ་གྲངས་ནི་གསུས་པོ་

ཆེས་བྱས་པར་གསུངས་སོ།།

 བྱེ་སྨྲ་ཁ་ཅིག་མངོན་པ་སེ་བདུན་ལས་བསན་བཅོས་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་

གཙོ་བོ་དང་། ཆོས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དྲུག་འཁོར་ཏེ་ཡན་ལག་ལྟ་བུར་

འདོད། དེ་ཡང་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནའི་བུས་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་རོམ་སབས་ཐམས་ཅད་ཡོད་

སྨྲའི་ལུགས་ཀི་བཞེད་པ་བསྒིགས་ཏེ་ཆ་ཚང་བར་མཛད་ནས། གཞུང་དོན་དངོས་ལ་

ཐད་ཀར་འགྲེལ་བཤད་དང་། བསན་བཅོས་དེའི་ནང་མངོན་པ་སྔ་རབས་པའི་བཤད་

ཚུལ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ལེགས་སྒིག་མཛད་པར་མ་ཟད། སབས་དེར་བྱུང་བའི་གྲུབ་



364 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

མཐའ་གཞན་གི་འདོད་ཚུལ་གསར་པ་མང་པོའང་བངས་ཏེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

བཤད་ཚུལ་གསར་གཏོད་མཛད་པ་དེ་ཉིད། རིང་པོར་མ་ཐོགས་པར་ཐམས་ཅད་ཡོད་

སྨྲའི་བཤད་བྱ་ར་བའི་བསན་བཅོས་སུ་གྱུར་པར་གྲགས།

 ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་མངོན་པ་སེ་བདུན་ཆ་ཚང་དེང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་

འགྱུར་དུ་བཞུགས་ཤིང་། བོད་འགྱུར་བཀའ་བསན་དུ་གདགས་པའི་བསན་བཅོས་

ལས་འཇིག་རྟེན་གདགས་པ་དང་། རྒྱུ་གདགས་པ། ལས་གདགས་པ་གསུམ་མ་

གཏོགས་གཞན་རྣམས་མི་བཞུགས་མོད། ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་ཉི་ཤུ་པའི་སོད་དུ་ཡེ་

ཤེས་ལ་འཇུག་པ་རྒྱའི་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་བཟང་ཆོས་འཕགས་སམ་ཧྥ་ཙུན་གིས་བྱེ་བྲག་

ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་དུ་ཆ་ཚང་བར་རྒྱའི་ཡི་གེ་ལས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར། 

བོད་འགྱུར་དེར་བརྟགས་ན་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པའི་གཞུང་དེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་

ཆེན་པོའ་ིབཤད་གཞིའི་ར་བར་སང་ཞིང་། དེ་ལ་བམ་པོ་ཉི་ཤུ་དང་། ལེའུའམ་རབ་

ཏུ་ཕྱེ་བའི་ཕུང་པོ་བརྒྱད། ནང་གསེས་སེ་ཚན་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་བཞུགས་པས་

གཞུང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས།

 གཞུང་ཆེན་དེའི་ནང་ཆོས་མངོན་པའི་བརོད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྔོན་གི་

སོབ་དཔོན་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་སོབ་དཔོན་གྲགས་ཆེ་བ་

བཞི་སེ། ཆོས་སྐྱོབ་དང་། དབྱངས་སྒོགས། དབྱིག་བཤེས། སངས་རྒྱས་ལྷ་བཅས་

ཀི་བཞེད་པ་བཀོད་ཅིང་། དཀའ་བའི་གནད་མང་པོ་ཞིག་ལ་བརྟག་པ་མཛད་དེ་ཐམས་

ཅད་ཡོད་སྨྲའི་རང་ལུགས་རལ་དུ་བཏོན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། གཞན་ཡང་གཞུང་དེར་

ཤ་རིའི་བུའི་མངོན་པའི་གཞུང་གི་རེས་འབྲང་གནས་མ་བུའི་སེ་པ་ལ་མངོན་པ་སྔ་

རབས་པ་ཞེས་བཤད་དེ་དེ་དག་གི་ལུགས་བཀག་ཅིང་། རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་བ་དང་།  

ཕལ་ཆེན་སེ་པའི་ལྟ་བ་ཡང་དགག་པར་མཛད། ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་མངོན་པའི་



365སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

བསན་བཅོས་སྔ་གྲས་སོབ་དཔོན་ཆོས་དཔལ་གིས་མཛད་པའི་ཆོས་མངོན་པའི་སིང་

པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལེའུ་བཅུའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཞིག་དང་། སོབ་དཔོན་དབྱངས་སྒོགས་

ཀིས་མཛད་པའི་ཆོས་མངོན་པའི་བདུད་རི་ཞེས་བྱ་བ་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་ཉིད་

ཅན་ཞིག་ཀང་ཡོད་ལ། དེ་གཉིས་དེང་དུས་རྒྱ་ནག་གི་འགྱུར་ཁོ་ནར་བཞུགས། དུས་

རབས་བཞི་པ་ཡས་མས་སུ་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གིས་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་

ར་འགྲེལ་མཛད་པ་ནས་བཟུང་། མངོན་པ་མཛོད་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་གཞུང་གི་

ནང་ནས་མཛད་འཕྲིན་ཆེ་ཤོས་སུ་གྱུར་ཅིང་། བོད་ཀི་དགོན་སེ་ཆེ་བ་རྣམས་སུའང་

ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་ཀི་མངོན་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་གཞུང་དེ་ཁོ་ན་གཙོ་

བོར་འཛིན་ཅིང་སོབ་གཉེར་བྱེད་པའི་སོལ་རྒྱ་ཆེར་དར།

 འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པ་རྣམས་ལ་ནི་སྤིར་མངོན་པ་སེ་བདུན་གྲགས་

ཆེ་མོད། དེའི་གསུང་རབ་དེང་སབས་པཱ་ལིའི་སད་དུ་བཞུགས་པའི་ཁོད་ཀི་ཨ་བྷི་

དྷམྨ་ནི་ཀཱ་ཡ་ཞེས་པའི་སེ་ཚན་ལ་བརྟགས་ན། སེ་བདུན་གི་གྲངས་འདྲེན་ཚུལ་

ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་དང་མི་འདྲ་སེ། གནས་བརྟན་པའི་ལྟར་ན་མངོན་པ་སེ་བདུན་

ནི། འགྲོ་བའི་རྣམ་གྲངས་དང་། རབ་ཏུ་བྱེད་པ། ཁམས་གི་ཚོགས་བཅས་གསུམ་

གི་གྲངས་འདྲེན་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་སེ་པ་ལྟར་ལ། དེའི་སེང་གང་ཟག་བཏགས་

པ། གཏམ་གི་གཞི། ཡ་མ་ཀ པཊྚ་ན་བཅས་བདུན་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་ཅིང་། དེ་

དག་གི་ལྔ་པ་བསན་བཅོས་དང་གཞན་རྣམས་སོན་པའི་བཀར་ཞལ་གིས་བཞེས། 

གནས་བརྟན་པའི་མངོན་པའི་བསན་བཅོས་ལ་དེང་སང་ཡོངས་སུ་གྲགས་ཤིང་

ཁྱབ་ཆེ་བ་ནི་ཆོས་མངོན་པ་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སོབ་དཔོན་བུདྡ་གོ་ཥའི་

རྣམ་པར་དག་པའི་ལམ་ཞེས་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། འདི་གཉིས་ཀི་འགྲེལ་པ་དང་

འགྲེལ་བཤད་སོགས་མང་དུ་བྱུང་བར་སང་ངོ་།།
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༣ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།
 གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། རང་གི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་

རྣམ་དང་རང་རིག་མེད་ཅིང༌ཕྱི་དོན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་

དེ་ལ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་བྱ། སྒ་བཤད་ནི། དུས་གསུམ་རྫས་ཀི་བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་སམ། ཡང་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བས་ན་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཞེས་བྱ། དུས་གསུམ་རྫས་ཀི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་ཚུལ་

ཡང་། དུས་གསུམ་ནི་རང་ཉིད་གཞི་གང་ལ་འཇོག་པའི་རྫས་གྲུབ་ཀི་དངོས་པོ་

དེའི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་དོན་ཏེ། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་ལ་རང་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་

དུས་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། མྱུ་གུ་ནི་སྤི་དང་དེར་གྱུར་པའི་དུས་གསུམ་ནི་མྱུ་གུའི་བྱེ་

བྲག་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའོ། །དབྱེ་བ་ལ། ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་། ཉི་འོག་

པ་གཉིས་སམ། དབྱེ་ཚུལ་གཞན་ཡང་། ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་། ཉི་འོག་པ། 

ཡུལ་དབུས་ཀི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་དང་། ཡང་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བྲག་

སྨྲ་བ་དང༌། ཉི་འོག་པ། ནུབ་ཕྱོགས་པ་བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཚུལ་ཡང་སང་ངོ་།།

༤ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ སྤིར་བཤད་པ།

 གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ཐུན་མིན་གི་བཞེད་པ་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་རྒྱབ་རྟེན་སྒྲུབ་

བྱེད་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་

ར་འགྲེལ་ལས་ཞིབ་པར་འབྱུང་བས། འདིར་ཁུངས་དེ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེ་
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སྨྲའི་འདོད་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་ཞིག་བཤད་པར་བྱ་ལ། གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ལུགས་

ཀི་གཞིའི་རྣམ་གཞག་འགའ་ཞིག་ནང་པའི་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀི་གླེག་བམ་དུ་

རགས་ཙམ་བཤད་ཟིན། བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་འདིར་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཞི་ལྔ་སེ། ༡ 

སང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི། ༢ གཙོ་བོ་སེམས་ཀི་གཞི། ༣ འཁོར་སེམས་བྱུང་གི་

གཞི། ༤ ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀི་གཞི། ༥ འདུས་མ་བྱས་ཀི་གཞི་བཅས་

སུ་བསྡུས་ཏེ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད། འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་གནས་

ར་འཇིག་བཞི་པོ་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་སོགས་ལ་མི་འདོད་པར་འདུས་བྱས་དེ་དང་དེ་སྐྱེད་

པར་བྱེད་པ་པོ་སོགས་ལ་འདོད་ཅིང་། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་གཞིའི་

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མཚན་ཉིད་བཞི་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ཀང་། དང་པོར་སྐྱེ་བའི་

བྱ་བ་དང་དེ་ནས་གནས་པ་དང་དེ་ནས་ར་བ་དང་དེ་ནས་འཇིག་པའི་བྱ་བ་རྣམས་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་འདོད། བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་འདིར་འདུས་བྱས་ལ་སད་ཅིག་

མས་ཁྱབ་པར་འདོད་ཀང་། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལས་གཞན་དེ་གཉིས་ཀི་བར་ན་

གནས་པའི་སབས་ཤིག་ཀང་ཁས་ལེན་པས། སད་ཅིག་མ་འཇོག་ཚུལ་མདོ་སེ་པ་

ཡན་ཆད་ལ་ལྟོས་ན་ཤིན་ཏུ་རགས་ལ། རྟག་པའི་འདོད་ཚུལ་ཡང་རྟག་པ་ཡིན་ཕྱིན་

ཆད་དུས་སྔ་མ་ན་ཡོད་ཚད་གང་ཡིན་དུས་ཕྱི་མ་ནའང་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་རང་སེ་

མདོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་རྟག་པའི་དོན་དེ་ལྟར་མི་འདོད། 

 རྒྱུ་དྲུག་དང་འབྲས་བུ་ལྔ་དང་རྐེན་བཞིའི་འདོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་སེང་ནས་དུས་མཉམ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀང་བཤད་ལ། ཞིང་ཁར་ས་བོན་བཏབ་

ནས་མྱུ་གུ་མ་སྐྱེས་པའི་སབས་མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་དང་། སྐྱེས་ནས་མ་ཞིག་པའི་

བར་མྱུ་གུ་ད་ལྟ་བ་དང་། ཞིག་པའི་ཚེ་མྱུ་གུ་འདས་པ་སེ་དུས་གསུམ་བྱ་བའི་སོ་

ནས་འཇོག་པ་དང་། དུས་རྣམས་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་སོགས་བཞི་དང་
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ལྡན་པས་རྟག་པར་མི་འདོད་ཅིང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་

ཤེས་ད་ལྟ་བ་ལ་ཡུལ་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་དང་། འདས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ད་ལྟ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡོད་པ་

དང་། མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་དང་མྱུ་གུ་འདས་པའི་དུས་སུའང་མྱུ་གུ་ཡོད་པས། དུས་

གསུམ་རྫས་སུ་ཡོད་པར་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་བདུན་གི་ནང་ཚན་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་

བའི་སེ་པ་ལས་གཞན་གིས་འདོད་ཅིང་། རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་བའི་སེ་པས་ནི་ད་ལྟ་བ་

དང་འབྲས་བུ་མ་སྐྱེས་པའི་འདས་པ་རྣམས་རྫས་གྲུབ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་འབྲས་

བུ་བསྐྱེད་ཟིན་འདས་པ་རྣམས་རྫས་སུ་མེད་དོ་ཞེས་ཁྱད་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲའོ།།

 བུམ་པ་ལྟ་བུ་བུམ་པའི་འདས་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་ཡོད་ཚུལ་དང་། 

འདས་མ་འོངས་ཀི་བུམ་པ་བུམ་པར་འཇོག་ཚུལ་ནི། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གིས་

བུམ་པ་ལ་ལྟ་བར་རོམ་པའི་ཚེ། དེའི་རྒྱུད་ཀི་བུམ་པ་མཐོང་བའི་མིག་དབང་དང་

དེའི་ཡུལ་བུམ་པ་གཉིས་ཀ་སྐྱེ་བཞིན་པ་ཡིན་པས་མ་འོངས་པ་དང་། བུམ་པ་དེ་

མཐོང་བཞིན་པའི་དུས་སུ་དེའི་རྒྱུད་ཀི་བུམ་པ་མཐོང་བའི་མིག་དབང་དང་དེའི་

ཡུལ་བུམ་པ་གཉིས་ཀ་ད་ལྟ་བ་དང་། མཐོང་ནས་རྒྱབ་ཏུ་ཕྱོགས་མ་ཐག་ཏུ་དེའི་

རྒྱུད་ཀི་བུམ་པ་མཐོང་བའི་མིག་དབང་དང་དེའི་ཡུལ་བུམ་པ་གཉིས་ཀ་འདས་པར་

འཇོག་པས། བུམ་པ་བུམ་པའི་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་

པ་དང་། འདས་མ་འོངས་ཀི་བུམ་པ་གཉིས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་བུམ་པར་ཡོད་ཟིན་

པ་དང་། ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་།  ད་ལྟའི་བུམ་པ་དང་རིགས་མཐུན་པས་བུམ་

པར་འཇོག་སེ། དཔེར་ན། ནགས་ཚལ་དུ་ཡོད་པའི་ཤིང་འགའ་ཞིག་བུད་ཤིང་དུ་

བྱས་མ་ཟིན་ཀང་བུད་ཤིང་གི་རིགས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བུད་ཤིང་ཞེས་

བརོད་པ་དང་། ནུ་མ་ལས་བཞོས་ཟིན་པའི་འོ་མ་དང་རིགས་མཐུན་པས་བཞོས་
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མ་ཟིན་པ་བཞོན་མའི་ལུས་ལ་གནས་པ་ལའང་འོ་མ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་དུ་འདོད། 

ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་ཟུར་དུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་དགོས་ཀི། ཆོས་

གཞན་གི་ཆ་ལ་བཏགས་ཙམ་གི་དོན་འཇོག་མི་ཤེས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྫས་

སུ་གྲུབ་པར་འདོད་ཀང་། རྫས་སུ་གྲུབ་ན་རྫས་ཡོད་ཡིན་མི་དགོས་སོ།།

 ཡང་ལུགས་འདིས་གཟུགས་དང་ཤེས་པ་སོགས་དཔྱད་མཐར་རེད་

དགོས་པར་བཟུང་ཞིང༌། དེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་དང༌། 

རྒྱུན་གི་ཐུང་མཐའ་སད་ཅིག་ཆ་མེད་ཅིག་ཡོད་དགོས་པར་མཐོང་ནས་རགས་པ་

རྣམས་ཀི་རོམ་གཞིར་རྡུལ་ཆ་མེད་དང༌། རྒྱུན་གི་རོམ་གཞིར་སད་ཅིག་ཆ་མེད་

ཁས་བངས་ཤིང་། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་བསགས་པ་ལས་རགས་པའི་ཆོས་ས་ཚོགས་

གྲུབ་པས་ན་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད། ལས་ལ་སེམས་པའི་ལས་དང་

བསམས་པའི་ལས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས། སེམས་པའི་ལས་ནི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་

དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་པ་དང་། ལུས་ངག་གི་ལས་སྐྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་

སེམས་པ་དག་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ཡིད་ཀི་ལས་ཞེས་ཀང་བྱ། བསམས་པའི་ལས་ནི་

སེམས་པའི་ལས་དེས་བསྐྱེད་པའི་ལུས་ཀི་ལས་དང་ངག་གི་ལས་གཉིས་ཡིན་ལ། 

དེ་གཉིས་ལའང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཡོད། 

མདོ་སེམས་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་གིས་ལས་ལ་གཟུགས་ཅན་མི་འདོད་ཀང་། བྱེ་

བྲག་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ལུས་ངག་གི་ལས་གཟུགས་ཅན་དུ་འདོད།

 ལས་དང་དེའི་འབྲས་བུའི་བར་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་ཡང་དགེ་

མི་དགེའི་ལས་ལས་རང་འབྲས་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས་མ་འཆོལ་བར་

འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་ནི། སྔར་ལས་བསགས་ནས་དེའི་

འབྲས་བུ་མ་སྨིན་པའི་བར་དེར་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཞེས་པ་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ཀི་ངོ་
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བོར་གྱུར་པ། ལས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་གིས་ལས་དང་འབྲས་བུ་

མཐུད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གཞན་ལ་བུ་ལོན་གཡར་བའི་དཔང་ཡིག་

ཡོད་ན། བུ་ལོན་དེ་ཉིད་སྐྱེད་ཀ་དང་བཅས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་བཞིན་ཡིན་པས་སྐྱོན་

མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ནང་ཚན་ཁ་ཅིག་ནི། ལས་དགེ་མི་དགེ་

གཉིས་ཀི་ཐོབ་པ་ཞེས་པ་ལས་དེ་གཉིས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་

འདུ་བྱེད་ཅིག་གིས་ལས་འབྲས་གཉིས་མཐུད་པར་བྱེད་པར་འདོད།

 གཞི་གྲུབ་ན་ཆོས་བདག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པས། ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་ཕྲ་རགས་ཀི་རྣམ་བཞག་ཁས་མི་ལེན་ལ། གང་ཟག་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་

དུ་གྲུབ་པས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་

པའི་རྫས་ཡོད་ཀིས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་འཇོག་ཅིང༌། བདག་

མེད་ཕྲ་མོ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད། དེ་ལྟར་གོང་དུ་

བྱེ་སྨྲའི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་སྤི་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་བཀོད་པ་རྣམས་ནི་ཁ་ཆེ་བྱེ་སྨྲའི་

ལུགས་གཙོ་བོར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཁ འདོད་ཚུལ་གཙོ་ཆེ་བ་དག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

༡) ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔའི་རྣམ་གཞག

 ལུགས་འདིའི་གཞིའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། ༡ གཟུགས་

སོགས་དོན་ལྔ་དང་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་སོགས་ཕྱི་དང་ནང་གི་གཟུགས་ཅན་

གི་ཆོས་མཐའ་དག་སང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞིར་བསྡུས་ལ། ༢ ནང་ཤེས་པའི་ཆོས་

རྣམས་གཙོ་བོ་སེམས་དང་། ༣ འཁོར་སེམས་བྱུང་གི་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་བསྡུས་
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ཤིང་། ༤ འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་སྐྱེ་གནས་འཇིག་

གསུམ་སོགས་དང་། དུས་གསུམ་སོགས་གཟུགས་ཤེས་གང་གིའང་ཁོངས་སུ་

མི་གཏོགས་པའི་འདུས་བྱས་རྣམས་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀི་གཞི་དང་། 

༥ རྒྱུ་རྐེན་གིས་མ་བསྐྱེད་པའི་ཆོས་རྣམས་འདུས་མ་བྱས་ཀི་གཞིར་བསྡུས་ཏེ། 

ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་སེ་ཚན་ལྔར་ཕྱེ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ། ༡ སང་བ་གཟུགས་ཀི་

གཞི་ལ། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ནས་རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་ཕྱིའི་གཟུགས་

ལྔ་དང་། མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་ནས་ལུས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་ནང་གི་གཟུགས་དབང་

པོ་ལྔ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཏེ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདོད། རྣམ་པར་

རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཞེས་པའང་། གཡེངས་པ་དང་སེམས་མེད་པའི་

གནས་སབས་ན་ཡང་འབྱུང་བ་དང་། དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་ཡིན་པ། རྒྱུན་སྔ་ཕྱི་ཅི་

རིགས་དང་བཅས་པ། ནང་གི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིས་རྒྱུ་བྱས་པ་དང་། རྣམ་པར་

རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་སེ་ཁྱད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་བསན་དུ་མེད་ཅིང་ཐོགས་པ་

མེད་པའི་གཟུགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ལ་འཇོག

 དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དང་ནང་གི་གཟུགས་དབང་

པོ་ལྔ་རྣམས་ནི། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་རྒྱུར་གྱུར་པ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་

པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་དོན་དུ་ལུགས་འདིས་བཞེད་ཅིང་། གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་

ཀི་ར་བའི་རོམ་གཞིར་གྱུར་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཆ་མེད་དུ་འདོད་པ་བཞིན་དུ། 

གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་དུས་

སྔ་ཕྱིའི་ཆར་ཕྱེ་བའི་དུས་ཀི་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་ཀང་། རང་ཉིད་ལ་ནང་གསེས་

སད་ཅིག་སྔ་ཕྱིའི་ཆ་གསིལ་དུ་མེད་པས་ཆ་མེད་དུ་སྨྲའོ།།

 ༢ གཙོ་བོ་སེམས་ཀི་གཞི་ལ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་



372 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང་། ༣ འཁོར་སེམས་བྱུང་གི་

གཞི་ལ་མངོན་པ་མཛོད་ལྟར་ཞེ་དྲུག་ཏུ་བཤད། སེམས་བྱུང་ལ་རྫས་བཏགས་

ཕྱེ་ཚུལ་ནི། ངེས་པའི་སེ་ཚན་ལྔ་དང་། མ་ངེས་པ་བརྒྱད་བཅས་བཞི་བཅུ་ར་

དྲུག་དང་། དེའི་སེང་དུ་གཞུང་གཞན་གཞི་ཕྲན་ཚེགས་ནས་བཤད་པའི་ཉི་ཤུ་ར་

བཞི་སེ་བདུན་ཅུ་རྫས་ཡོད་དང་། གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་ར། ར་ཉོན་གི་ལྟ་བ། 

ཆོས་མངོན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ས་མང་པོ་པ་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་

པ། བརེད་ངས། རྣམ་པར་གཡེང་བ། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ། ལོག་

པར་མོས་པ་བཅས་ལྔ་སེ་བདུན་བཏགས་ཡོད་དུ་བཤད། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་དགེ་

བ་ལ་གཏི་མུག་མེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་ལྟ་བར་བཏགས་པ་

སོགས་གོང་དུ་སེམས་བྱུང་ཞེ་དྲུག་བཤད་པའི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན།

 ༤ ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀི་གཞི་ལ། ཐོབ་པ་དང་། མ་ཐོབ་པ་

དང་། སལ་མཉམ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སོམས་

པར་འཇུག་པ་དང་། འགོག་པའི་སོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། སོག་དང་། འདུས་

བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་གནས་ར་འཇིག་བཞི་དང་། མིང་གི་ཚོགས་དང་། ཚིག་གི་

ཚོགས་དང་། ཡི་གེའི་ཚོགས་དང་བཅས་བཅུ་བཞིར་འཇོག་ལ། དེ་དག་གི་ངོས་

འཛིན་སོགས་ནི་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་སོད་ཆ་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཀི་སོད་ཆར་

བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ།།

 མང་སོན་པ་དང་ཁ་ཆེ་བྱེ་སྨྲ་དང་བྱེ་སྨྲ་སྤིས་འདུས་བྱས་ལ་སད་ཅིག་མས་

ཁྱབ་པར་འདོད་ཀང་། གནས་མའི་བུ་པའི་སེ་པས་ནི། འདུས་བྱས་ལ་སད་ཅིག་མ་

ཡིན་མིན་གཉིས་ལས། སེམས་སེམས་བྱུང་དང་སྒ་དང་མེ་ལེ་དང་གློག་དང་འབབ་

ཆུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སད་ཅིག་མ་ཡིན་གི། འབྱུང་བ་བཞི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་



373སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

སད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། འཇིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་ཤིང་འཇིག་རྒྱུ་

དང་ཕྲད་ནས་མི་རྟག་པར་འདོད། གནས་མའི་བུ་པའི་འདོད་ཚུལ་དེ་ལ་བྱེ་སྨྲ་གཞན་

གིས་འདི་ལྟར། འཇིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ན་བོ་དང་སྒ་དང་མེ་ལེ་དང་

གློག་ལ་སོགས་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་གཞན་མེད་པ་རྣམས་ལ་འཇིག་པ་འགའ་ཡང་མི་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་དག་ངང་གིས་འཇིག་པར་འདོད་

ན་སྤིར་འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་འདོད་པ་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གནོད་པ་རོད་པར་བྱེད་དོ།།

 གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་གནས་མའི་བུ་པ་ན་རེ། འདུས་བྱས་རྣམས་ངེས་པར་

དུ་འཇིག་པར་ཁས་ལེན་མོད། འོན་ཀང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པར་ཁས་

མི་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། འདུས་བྱས་འཇིག་པ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པས། 

འདུས་བྱས་འཇིག་པར་ཁས་ལེན་ན་ནི་ངེས་པར་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་གྲུབ་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །གལ་ཏེ་འདུས་བྱས་རྣམས་འཇིག་པ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ན་ནི་

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་མི་དགོས་ནའང་། དེ་ནི་མི་འཐད་པས་

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་

གྲུབ་པར་ཁས་མི་ལེན་ན་ནི་ཕྱིས་སུའང་འཇིག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་

ཀི་སྐྱོན་བརོད། སྤིར་སད་ཅིག་མའི་དོན་འཇིག་པ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་མི་དགོས་ཤིང་། 

སོད་སད་ཅིག་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སོད་སོང་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ལྷ་སྦྱིན་སད་ཅིག་མ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལྷ་སྦྱིན་བྱ་བ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དུས་སད་ཅིག་ཙམ་ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་དུས་ཀི་མཐའ་ལ་འཇུག་པ་སོགས་ཡོད་པར་ལུགས་འདིས་བཤད།

 ༥ འདུས་མ་བྱས་ཀི་གཞི་ལ། ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ནམ་མཁའ་དང་། 

སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གི་འགོག་པ་བཅས་གསུམ་
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འདོད་ཀང་། ཡུལ་དབུས་ཀི་བྱེ་སྨྲས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་བཞིར་འདོད་པར་གསུངས། 

དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ནི་གོ་འབྱེད་ཅིང་རླུང་གི་རྟེན་བྱེད་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་གཞན་

ལ་ཕར་མི་སྒིབ་པར་མ་ཟད་གཟུགས་ཅན་གཞན་གིས་ཚུར་མི་སྒིབ་པའི་རྟག་རྫས་

ཤིག་ལ་འདོད་པ་དང་། ཁམས་དྲུག་གི་ནང་ཚན་ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་སང་མུན་

གང་རུང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་འདོད། བརྟགས་

འགོག་གིས་ནི་རང་གི་དགག་བྱ་ཟག་བཅས་འགོག་པ་དང་། བརྟགས་མིན་གི་

འགོག་པས་ནི་རང་གི་དགག་བྱ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པས། འདུས་མ་བྱས་གསུམ་

པོ་དེ་བྱེ་སྨྲས་འདུས་མ་བྱས་རྫས་གྲུབ་ཁྱད་པར་བར་འདོད། དེ་བཞིན་ཉིད་འདོད་

པའི་བྱེ་སྨྲས་ཀང་དེ་ཉིད་རྫས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་དེ། དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་འདུས་མ་བྱས་

མེད་དགག་ལ་འཇོག་མི་ཤེས་པས་སོ།།

 དེ་ལྟར་ཆོས་མངོན་པའི་གཞུང་དུ་གཟུགས་ལ་བཅུ་གཅིག་དང་། སེམས་

ལ་དྲུག སེམས་བྱུང་ལ་ཞེ་དྲུག  ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ལ་བཅུ་བཞི། འདུས་

མ་བྱས་ལ་གསུམ་སེ། ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔ་དབྱེ་གཞིར་བྱས་ཏེ་དེ་ལ་ཆོས་བརྒྱད་ཅུར་

བཤད་ཡོད་ཅིང་། གཟུགས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་དང་འདུས་མ་བྱས་

ཀི་གཞི་རྣམས་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་པོད་དང་པོ་དང་། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

གི་གཞི་རྣམས་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་པོད་གཉིས་པར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ།།
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༢) རྒྱུ་རྐེན་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག

ཀ) རྒྱུ་དྲུག་བཤད་པ།

 དེ་ལ་འདུས་བྱས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་

དགོས་པས་ལུགས་འདིའི་རྒྱུ་འབྲས་འཇོག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་དྲུག་གི་

རྣམ་གཞག་ནི་མངོན་པ་མཛོད་སོགས་ལས་བྱུང་ལ། ཆོས་དེའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ་

དང་། ཆོས་དེའི་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་གཉིས་ཆོས་དེའི་རྒྱུ་དངོས་གནས་པར་འདོད་

པས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མཉམ་པ་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །རྒྱུ་ལ་

དབྱེ་ན་དྲུག་ཡོད་ལ། དེ་དག་གི་རྣམ་གཞག་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་ལུགས་ལྟར་བཤད་

ན། དང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ནི། ཆོས་རང་ཉིད་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་ཅིང་རང་ལས་གཞན་

པའི་ཆོས་དེ། བྱེད་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཡིན། དཔེར་ན། བུམ་པས་ཀ་བ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་

བྱེད་པས་བུམ་པ་དེ་ཀ་བའི་བྱེད་རྒྱུར་བཞག་པ་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་འབྲས་བུ་དེ་མི་སྐྱེ་

བའི་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་མ་ཚང་བས་མི་སྐྱེ་བ་དང་། ཡང་ན་

ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་ཚང་ཡང་གེགས་བྱེད་པ་ཡོད་པས་མི་སྐྱེ་བའོ། ། 

ཕྱི་མ་ནི་དཔེར་ན། ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤེར་སོགས་ཚང་བའི་ཞིང་ལ་ས་བོན་བཏབ་པའི་

ཚེ་རྒྱུ་གཞན་རྣམས་ཚང་ཡང་། བྱ་རོག་གིས་ས་བོན་ཟོས་ཏེ་གེགས་བྱས་པས་མི་

སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེ་བ་ལའང་རྒྱུ་གཉིས་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་རྐེན་ཚང་བ་

དང་། གེགས་བྱེད་པ་མེད་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འབྲས་བུ་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་

བྱེད་པའི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ཀང་དེའི་རྒྱུར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ།།

 གཉིས་པ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི། དུས་མཉམ་རྫས་ཐ་དད་ཀང་ཡིན་



376 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཕན་ཚུན་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་དེ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་

བའི་རྒྱུའི་ངོ་བོ། དཔེར་ན། ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་ས་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་

བཞི་དང་། སེམས་དང་དེའི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་

པ་སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ནི། རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕྱི་མ་རང་དང་འདྲ་བར་སྐྱེད་བྱེད་དེ། 

སལ་མཉམ་གི་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཡིན། དཔེར་ན། བུམ་པ་སད་ཅིག་དང་པོ་དེ་བུམ་པ་སད་

ཅིག་གཉིས་པའི་སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ།།

 བཞི་པ་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་ནི། ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་

མཚུངས་ཀང་ཡིན། ཕན་ཚུན་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་པ་དེ། མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུའི་ངོ་བོ། དཔེར་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དང༌དེའི་

འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་གཉིས་ལྟ་བུ་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔའི་སོ་ནས་མཚུངས་

པར་ལྡན་པས་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུར་འཇོག་གོ །ལྔ་པ་ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུ་ནི། 

རང་གི་འབྲས་བུར་གྱུར་པའི་རང་དང་ས་གཅིག་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཕྱི་མ་སྐྱེད་

བྱེད་ཀི་ཉོན་མོངས་ཅན་དེ། ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུའི་ངོ་བོ། རང་དང་ས་གཅིག་པའི་ཉོན་

མོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱུ་འདི་ངེས་པར་དགོས་པས་ན་ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུ་ཞེས་བྱ། 

དཔེར་ན། འཇིག་ལྟ་དང་མཐར་ལྟ་བུ། དྲུག་པ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་ནི། མི་དགེ་བ་དང་

དགེ་བ་ཟག་བཅས་གང་རུང་གིས་བསྡུས་པ་དེ། རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཡིན། རྣམ་

པར་སྨིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་ཞེས་བྱ། དཔེར་ན། མི་

དགེ་བའི་ལས་དང་། དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་རྣམས་ལྟ་བུ་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་ཡིན་

ལ། ལུང་མ་བསན་གི་ལས་རྣམས་ནི་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ས་

བོན་རུལ་པ་ལྟར་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་སོབས་མེད་པས་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ།།
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ཁ) རྐེན་བཞི་བཤད་པ།

 བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་ཀི་རྐེན་བཞི་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། སྤིར་རྒྱུ་

དང་རྐེན་གཉིས་ནི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཙམ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། ཆོས་

དེའི་རྒྱུ་ཞེས་པ་ནི་ཆོས་དེའི་སྐྱེད་བྱེད་གཙོ་བོ་སེ་ཉེར་ལེན་དང་། རྐེན་ཅེས་པ་རྒྱུ་

དེས་རང་འབྲས་དེ་སྐྱེད་པའི་གྲོགས་བྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་ལ་གོ་དགོས་པའི་

སབས་ཀང་ཡོད། རྐེན་ལ་བཞི་ལས། ༡ རྒྱུའི་རྐེན་གི་ངོ་བོ་ནི། བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་

པའི་རྒྱུ་ལྔ་པོ་ཅི་རིགས་ཀིས་བསྡུས་ཤིང་། རང་གི་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པའོ། ། 

བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་རྒྱུའི་རྐེན་ཡིན་ནོ། ། ༢ མཚུངས་པ་

དེ་མ་ཐག་པའི་རྐེན་གི་ངོ་བོ་ནི། མཚུངས་ལྡན་གང་ཞིག རང་གི་འབྲས་བུ་ཤེས་

པ་ཕྱི་མ་སྐྱེད་བྱེད་དོ། །རྒྱུན་འཆད་ཁ་མའི་གང་ཟག་གི་སེམས་སེམས་བྱུང་མ་

གཏོགས་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམས་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡིན་པར་

འདོད་དོ། ། ༣ དམིགས་རྐེན་གི་ངོ་བོ་ནི། རང་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་

དུ་རུང་བའོ། །ལུགས་འདིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་རྐེན་དུ་འཇོག ༤ བདག་

རྐེན་གི་ངོ་བོ་ནི། སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་མི་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་རྐེན་དུ་རུང་བའོ། །བྱེད་རྒྱུ་

གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་བདག་རྐེན་ཡིན་པར་འདོད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་རྐེན་

ཡིན་ནོ། །འདུས་བྱས་རྣམས་རྐེན་དུ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་རྣམས་རྐེན་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སོམས་འཇུག་དང་

འགོག་པའི་སོམས་འཇུག་གཉིས་དམིགས་རྐེན་མ་གཏོགས་རྐེན་གསུམ་ལས་སྐྱེ། 

སོམས་འཇུག་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང་གཟུགས་ཅན་རྣམས་

ནི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བདག་རྐེན་གཉིས་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་འདུས་བྱས་
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ཐམས་ཅད་ལ་བདག་རྐེན་དང་རྒྱུ་རྐེན་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཅིང་། མཚུངས་ལྡན་ཐམས་

ཅད་ལ་རྐེན་བཞི་ག་ཡོད་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དམིགས་རྐེན་དང་བདག་རྐེན་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

ག) འབྲས་བུ་ལྔ་བཤད་པ།

 འབྲས་བུ་ལ་སྒས་བརོད་རིགས་ཀིས་དབྱེ་ན་ལྔ་ཡོད་དེ། ༡ རྣམ་སྨིན་གི་

འབྲས་བུ་དང་། ༢ བདག་པོའ་ིའབྲས་བུ་དང་། ༣ རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་དང་། ༤ 

སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་དང་། ༥ བྲལ་བའི་འབྲས་བུའོ། །དེ་ཡང་འདུས་བྱས་རྣམས་ལ་

རྣམ་སྨིན་དང་། རྒྱུ་མཐུན་དང་། བདག་པོ་དང་། སྐྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་བཞི་

དང་། འདུས་མ་བྱས་ལ་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་དང་། གཉེན་པོའ་ིསོབས་ཀིས་

ཟག་བཅས་ཅི་རིགས་དང་བྲལ་བའི་བྲལ་འབྲས་གཉིས་ཡོད། དེ་ཡང་རྣམ་སྨིན་གི་

འབྲས་བུ་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུའི་འབྲས་བུ་དང་། བདག་པོའ་ིའབྲས་བུ་ནི་བྱེད་རྒྱུའི་

འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི་སལ་མཉམ་དང་ཀུན་འགྲོའ་ིརྒྱུ་གཉིས་ཀི་

འབྲས་བུ་དང་། སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་

གཉིས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། །དང་པོ་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ནི། ངོ་བོ་མ་བསྒིབས་

ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ། རང་གི་རྒྱུར་གྱུར་

པའི་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་གང་རུང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ། རྣམ་སྨིན་

གི་འབྲས་བུའི་ངོ་བོར་འཇོག དཔེར་ན། ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལྟ་བུ། 

 གཉིས་པ་བདག་པོའ་ིའབྲས་བུ་ནི། རྒྱུ་དེའི་སྔར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་

འདུས་བྱས་དེ། རྒྱུ་དེའི་བདག་འབྲས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན། དཔེར་ན། སེམས་ཅན་གི་ཐུན་

མོང་བའི་ལས་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཐུན་མོང་གི་ལོངས་སྤད་བྱའི་སོད་
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ཀི་འཇིག་རྟེན་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི། རང་གི་རྒྱུ་དང་རིགས་

མཐུན་པའི་བསྐྱེད་བྱ་དེ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་ཡིན། དཔེར་ན། བུམ་པ་

སད་ཅིག་གཉིས་པ་དེ་རང་རྒྱུ་བུམ་པ་སད་ཅིག་དང་པོ་དང་རིགས་འདྲ་བའི་རྒྱུ་

མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

མོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི། སྔོན་གཞན་གི་སོག་བཅད་པ་ལས་ད་ལྟ་ཚེ་ཐུང་

བ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི། སྔོན་གཞན་གི་སོག་

གཅོད་ལ་གོམས་པའི་དབང་གིས་ད་ལྟའང་སོག་གཅོད་ལ་དགའ་བ་ལྟ་བུའོ། །སོག་

གཅོད་པའི་ལས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ནི། གཞན་གི་སོག་

གཅོད་པའི་ལས་ལས་དུད་འགྲོ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་

ནི། ངན་འགྲོ་ནས་མིར་སྐྱེས་ཀང༌། ཚེ་ཐུང་བ་དང༌། སོག་གཅོད་ལ་དགའ་བ་ལྟ་བུ། 

བདག་པོའམ་དབང་གི་འབྲས་བུ་ནི། ཕྱིའི་འཇིག་རྟེན་གི་བཟའ་བཏུང་དང་སྨན་དང་

འབྲས་བུ་མཐུ་ཆུང་བ་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུར་འདོད་དོ།།

   བཞི་པ་སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་ནི། རྒྱུ་གང་གི་སོབས་ཀིས་བསྐྱེད་པར་བྱ་

བའམ་འཐོབ་པར་བྱ་བ་དེ། སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན། དཔེར་ན། རྫ་མཁན་

གིས་བཟོས་པའི་རྫ་བུམ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་གང་གི་སོབས་ཀིས་གང་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་འབྲས་བུ་རྫ་བུམ་དེ་སྐྱེས་བུས་བཟོའ་ིབྱ་བ་བྱས་ནས་གྲུབ་པས་

ན་སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་ཞེས་བྱ། ལྔ་པ་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ནི། རང་ཡུལ་བདེན་པ་

ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་སང་བྱ་སངས་པའི་བྲལ་བ་དེ། བྲལ་

བའི་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་ཡིན། དཔེར་ན། མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་

ཀིས་རང་གི་ངོས་སལ་གི་སང་བྱ་རྟག་འཛིན་སངས་པའི་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་འཇོག་གོ།
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༣) འཇལ་བྱེད་ཤེས་པའི་རྣམ་གཞག

 སྤིར་ཤེས་པ་ཞེས་པ་མདོ་སེ་པ་དང་འདྲ་བར་ཡུལ་ཤེས་པའམ་ཡུལ་

འཛིན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག  འོན་ཀང་ཤེས་པ་དང་བོ་ཞེས་པ་སབས་རེ་ཤེས་རབ་ལ་

བྱེད་པའང་ཡོད། འཇལ་བྱེད་ཤེས་པ་ལ་དབང་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས། སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་སོགས་ཡོད་ཅིང་། ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་

རེས་དཔག་གཉིས་དང༌། མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ལ། དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ། ཡིད་

ཀི་མངོན་སུམ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་གསུམ་ཡོད། རྟེན་བཅས་ཀི་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་ཚད་མར་འདོད།

 རང་རིག་མི་འདོད་པ་ནི། ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་མོང་བ་གསལ་རིག་གི་

ཆ་ལྟ་བུ་ཁས་ལེན་ཡང་། ཡུལ་གཟུགས་དང་དེ་སང་བའི་མིག་གི་ཤེས་པ་ལས་

གཞན་པའི་དེའི་བར་ན་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པའི་བོ་ལ་འཆར་བའི་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་དང་དེ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཞེས་པ་གཏན་མི་འདོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་གཞན་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ཡིན་གི་རང་ཉིད་

གཅོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ལ་གཅད་བྱ་གཅོད་བྱེད་གཉིས་མེད་པའི་ཕྱིར་

རང་རིག་མངོན་སུམ་གཏན་ནས་མི་འདོད་དོ།།

 ཤེས་པས་ཡུལ་འཇལ་ཚུལ་ནི། མདོ་སེ་པ་སོགས་ཀིས་ཡུལ་སྔོན་

པོས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏད་ནས་རང་ཉིད་འགགས་མ་

ཐག་ཏུ་མིག་ཤེས་ཀིས་རང་དུས་སུ་འགགས་ནས་མེད་པའི་སྔོན་པོ་དེ་ཉིད་འདྲ་

རྣམ་བརྒྱུད་ནས་རིག་པར་འདོད་ཀང་། ལུགས་འདིར་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ནི་

དབང་པོ་ལ་ཤར་བ་ཡིན་གི། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་
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གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་གཟུགས་བརན་གི་ཚུལ་དུ་ཤར་བ་མི་སིད་པ་དེའི་ཕྱིར། དབང་

ཤེས་ལ་སྔོ་སེར་སོགས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བར་མི་འདོད། དབང་ཤེས་ཀིས་

ཡུལ་འཛིན་པའི་ཚེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་རྣམ་མེད་རེན་ཅེར་དུ་འཛིན་པའི་

སྒྲུབ་བྱེད་ནི། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ལ་དངོས་སུ་སང་བ་འདི་དོན་དངོས་གནས་མ་ཡིན་

ན། དངོས་སུ་མི་སང་བའི་དོན་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་ལ། རགས་པར་སང་བ་

འདི་ཤེས་པ་ཡིན་ཟེར་ནའང་། རགས་པ་དེ་ཉིད་རྡུལ་ཕྲན་བསགས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་བའི་སྐྱོན་འབྱུང་བར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།

 མིག་དབང་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ཡིན་གི། དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་

མཐོང་བ་མ་ཡིན་ལ། རྟེན་བཅས་ཀི་མིག་དབང་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ན། མིག་

ཤེས་ཀིས་ནི་གཟུགས་འཛིན་པའམ་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་མཐོང་བ་དང་ཤེས་

པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་ལ། མདོ་སེ་པས་མཐོང་བ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་དེ། གང་གིས་གཟུགས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་གཟུགས་

མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་མཐོང་བ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་

འདོད། བྱེ་སྨྲས། གལ་ཏེ་མདོ་སེ་པ་སོགས་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་མིག་ཤེས་ཁོ་ནས་

གཟུགས་མཐོང་བ་ཡིན་ན། རྣམ་ཤེས་ནི་ཐོགས་མེད་ཡིན་པས། རིག་པ་ལ་སོགས་

པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་གཟུགས་ཀང་མཐོང་དགོས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་བརོད། བྱེ་

བྲག་སྨྲ་བས་མིག་ཤེས་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དང་བསགས་པ་གང་གི་ཡང་རྣམ་པ་མ་

ཤར་ཅིང་། མིག་ཤེས་ཀིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་ནས་མ་རྟོགས་ཀང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་

བསགས་པའི་རགས་པའི་གོང་བུ་དངོས་སུ་རྟོགས་པར་འདོད་དེ། དཔེར་ན། ཐག་

རིང་ནས་སྐྲ་དང་བྱེ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཉག་མ་རེ་རེ་ནས་ཡན་གར་དུ་གནས་པའི་

ཚེ་མི་མཐོང་ཡང་། མང་པོ་ཚོགས་པའི་གོང་བུ་དངོས་སུ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་
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འདོད་དོ།།

 དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལས། ཕྱི་དོན་བདེན་

གྲུབ་དུ་འདོད་ཅིང་རང་རིག་མི་འདོད་ལ། བསན་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་

ཆེན་པོའ་ིལུགས་རལ་དུ་འདོན་པའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་མདོ་ཙམ་ཞིག་

བཤད་ཟིན་ཏོ།།  །།
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གཉིས་པ། མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
 གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་མཐའ་ཆོད་པའི་བཤད་པ་རྒྱས་

པ་ཞིག་སྔོན་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་མ་བྱུང་མོད། སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་

ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་འདས་པའི་རེས་སུ་དར་བར་མངོན། མཁས་པ་འགའ་ཞིག་

ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པས་གྲུབ་

མཐའ་འདི་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་སེ་པ་ལས་གེས་པར་བཤད་ལ། ཡང་འགའ་

ཞིག་གིས་ཁ་ཆེའི་གནས་བརྟན་བཙུན་པ་དང་། བཙུན་པ་དཔལ་ལེན་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀིས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ནང་ཚན་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀི་

མི་འཐད་པའི་ཆ་རྣམས་ལ་དགག་པ་མཛད་ནས་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་འདི་གསལ་

བར་བྱས་པ་ཡིན་པས་ལུགས་འདི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལས་གེས་པར་

བཤད། ལོ་རྒྱུས་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ན་མདོ་སེ་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཐོག་མར་དར་

སེལ་མཛད་མཁན་ནི། འཕགས་ཡུལ་གི་སོབ་དཔོན་ཀུ་མཱ་ར་ལཱ་ཏ་སེ་གཞོན་ནུ་

ལེན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན་པར་བཤད། སོབ་དཔོན་ཀུ་མཱ་ར་ལཱ་ཏ་ནི་ཡུལ་ཏཀི་ལ་

ནས་འཁྲུངས་ཤིང་། དུས་དེའི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙུག་རྒྱན་དུ་གྱུར་པས་

རྒྱ་གར་གི་ཕྱོགས་ལྔའི་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཙུག་ཏུ་བཀུར་ཅིང་། ཉིད་

ཀིས་བརམས་པའི་བསན་བཅོས་བཅུ་ཕྲག་འགའ་བཞུགས་ལ། དུས་དེར་རྒྱ་གར་

གི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་རྟ་དབྱངས། ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འཕགས་པ་ལྷ། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཀླུ་

སྒྲུབ། བྱང་ཕྱོགས་སུ་གཞོན་ནུ་ལེན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གསལ་བའི་ཉི་མ་བཞི་ཞེས་
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གྲགས་པར་རྒྱ་ནག་གི་བཙུན་པ་ཐང་སན་ཙང་གི་ལམ་ཡིག་ཏུ་གསུངས།

 སོབ་དཔོན་འདིའི་སོབ་མའི་གཙོ་བོ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་གཉིས་ཏེ། 

དཔལ་ལེན་(ཕྱི་ལོ་༣༠༠ ཡས་མས་)དང་། འཕྲོག་བྱེད་གོ་ཆའོ། །སོབ་དཔོན་དཔལ་

ལེན་གིས་མདོ་སེ་པའི་བཤད་མཛོད་ཅེས་པ་མཛད་ཅིང་། སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་

གིས་ཆོས་མངོན་རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་བསན་བཅོས་སུ་སོབ་དཔོན་འདི་ལ་

གནས་བརྟན་ཞེས་བོས་ནས་དགག་གཞག་མཛད་པར་གྲགས། སོབ་དཔོན་འཕྲོག་

བྱེད་གོ་ཆས་ནི་བདེན་པ་གྲུབ་པའི་བསན་བཅོས་བརམས་ཤིང་། སོབ་དཔོན་

འདིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀའི་ལྟ་བ་ལ་སྦྱངས་ཤིང་། དེས་བརམས་པའི་གཞུང་

དེར་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་ལུང་ཡང་དྲངས་ཏེ། མདོ་སེ་པ་དང་

ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་གི་འདོད་པ་དུ་མ་བཤད་ཡོད་པར་རྒྱའི་ཡིག་ཆ་

དག་ལས་འབྱུང་བར་སང་།

༢ ལུགས་འདིས་གཙོ་བོར་གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་པ།
 མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ཁུངས་གཏུག་སའི་གསུང་རབ་ནི་སོན་པའི་

གསུང་རབ་མདོ་སེ་འབའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་པས་མདོ་སེ་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཡང་

དེའི་དབང་གིས་ཐོགས། མདོ་སེ་པས་གཙོ་བོར་གང་ལ་བརྟེན་པའི་མདོ་ནི་བཀའ་

དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་སོགས་ཡིན། མདོ་སེ་པ་རྣམས་ནི་མངོན་པ་སེ་

བདུན་བཀའ་མ་ཡིན་ཞིང་དགྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀིས་བྱས་པར་འདོད་ལ། ཡང་

མདོ་སེ་པ་ཕལ་མོ་ཆེས་དེ་དག་ལས་ནམ་མཁའ་རྟག་རྫས་སུ་བཤད་པ་སོགས་

མི་འཐད་པ་མང་བས་ན། དགྲ་བཅོམ་པས་བྱས་པའང་མ་ཡིན་པར་དགྲ་བཅོམ་

པ་དེ་དག་གི་མིང་ཅན་གི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དག་གིས་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་ཁོ་བོ་
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ཅག་མདོ་ཚད་མར་བྱེད་ཀི་བསན་བཅོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་བྱེ་བྲག་

ཏུ་སྨྲ་བས། འོ་ན་མདོ་ལས་སེ་སོད་གསུམ་ལ་མཁས་པའི་དགེ་སོང་ལ་དགེ་

སོང་སེ་སོད་གསུམ་པ་ཞེས་འབྱུང་བའི་སེ་སོད་གསུམ་པོ་མ་ཚང་བར་འགྱུར་

ཏེ། མངོན་པ་སེ་བདུན་པོ་འདི་ལས་གཞན་པའི་མངོན་པའི་སེ་སོད་ནི་མི་སང་

བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། མདོ་སེ་པས། མདོ་སེ་རྣམས་ལས་དོན་དམ་པ་

གཏན་ལ་འབེབས་ཤིང་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་རོད་པར་བྱེད་པའི་ཆ་དེ་དག་ཉིད་ལ་

ཆོས་མངོན་པའི་སེ་སོད་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་དེ་དག་མེད་དོ། །ཞེས་ལན་

འདེབས་པར་བྱེད།

 མངོན་པ་མཛོད་རང་འགྲེལ་དུ་སབས་མང་པོར་ཁ་ཆེ་བྱེ་སྨྲའི་ཐུན་མིན་

གི་བཞེད་པ་རེ་རེ་ནས་བཀག་སེ་དབྱིག་གཉེན་རང་ཉིད་ཀིས་མདོ་སེ་པའི་ཕྱོགས་

བཟུང་བ་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ཁ་ཆེའི་སོབ་དཔོན་དགེ་

སྲུངས་ཀིས་མཛད་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་གྲུབ་པ་དང་། གཞན་སེལ་བརྟག་པ། ཐོས་

པ་བརྟག་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གྲུབ་པ་སོགས་ཀང་མདོ་སེ་པའི་རང་གཞུང་དུ་

འཇོག་ཆོག་སམ། མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་རེས་ནི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་ཚད་མའི་

གཞུང་རྣམས་ཀང་མདོ་སེ་པའི་རང་ལུགས་རྐང་འཛིན་བྱེད་པའི་བསན་བཅོས་སུ་

བཞེད་པར་སང་། ལྷག་པར་ཚད་མའི་བསན་བཅོས་རྒྱས་པ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་།  

འབྲིང་བ་རྣམ་ངེས། རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ་ིརང་འགྲེལ་སོགས་སུ་ཕྱི་རོལ་དོན་

གྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ལ་བརྟེན་པའི་རང་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་རྣམས་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སོན་པའི་གཞུང་དུ་བྱ་དགོས།
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༣ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།

 གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། རང་གི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་རང་རིག་དང་ཕྱི་དོན་

གཉིས་ཀ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཡིན། མདོ་སེ་པ་དང་

དཔེ་སོན་པ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ། །སྒ་བཤད་ནི། བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་

ཆེན་པོའ་ིརེས་སུ་མི་འབྲང་བར་གཙོ་བོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མདོ་སེའི་རེས་

སུ་འབྲངས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་ན་མདོ་སེ་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔེའི་སོ་

ནས་སོན་པ་ལ་མཁས་པས་ན་དཔེ་སོན་པ་ཞེས་བྱ། མདོ་སེ་པའི་དབྱེ་བ་ལ། བོད་

ཀི་གྲུབ་མཐའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ན། ལུང་གི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་

པ་དང༌། རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་པ་གཉིས་འཇོག དང་པོ་ནི། མདོ་སེ་

ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཙམ་གི་སོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་དཔེར་ན། མངོན་པ་མཛོད་རང་འགྲེལ་གི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་

པ་རྣམས་ལྟ་བུ་ཡིན། གཉིས་པ་རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་པ་ནི། ཚད་མ་

སེ་བདུན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་གི་རིགས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

རྣམས་ཡིན། དེ་ཡང་དཔེར་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་བཤད་པའི་ཐུན་མོང་བའི་

རིགས་པ་རྣམས་ཁས་ལེན་པའི་མདོ་སེ་པ་ལྟ་བུའོ།།
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༤ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ འདོད་ཚུལ་སྤིར་བཤད་པ།

  ལུགས་འདིར་བྱེ་སྨྲས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་གིས་ཡུལ་རྣམ་མེད་

དུ་རིག་པར་བཤད་པ་དེ་མི་འཐད་ཅིང་། རང་ལུགས་ལ་དབང་པོོ་ལ་བརྟེན་པའི་

ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བར་འདོད་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ནི་ཐོགས་རེག་

བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་དངོས་མེད་དུ་འཇོག་ལ། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། 

བརྟགས་མིན་གི་འགོག་པ་གཉིས་ཀང་མེད་དགག་ཙམ་ལ་འཇོག་པ་དང་། ལྡན་

མིན་འདུ་བྱེད་རྣམས་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པ་དང་། འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་

སད་ཅིག་མ་ཙམ་ལས་དུས་གསུམ་དུ་རེས་སུ་མི་འགྲོ་བ་དང་། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་

མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་གཟུགས་དངོས་གནས་པར་མི་བཞེད་པ་སོགས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་

བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཞེད་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད། སྤིར་ལུགས་འདིས་ཕུང་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ནི། ཕལ་ཆེར་མངོན་པ་

ཀུན་བཏུས་དང་། མངོན་པ་མཛོད་དང་། ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱེད་སོགས་སུ་བྱུང་བ་

དང་མཐུན་ལ། སེམས་ཙམ་པས་འདོད་པའི་ཀུན་གཞི་ཉོན་ཡིད་སོགས་ཀང་མི་

འདོད་ཅིང་། ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་འབྲས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་གི་

མཚན་གཞིར་འདོད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད།
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ཁ འདོད་ཚུལ་གཙོ་ཆེ་བ་དག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

༡) རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་གི་རྣམ་གཞག

 རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་གཞིར་བཞག་བྱས་

ན། རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ། རང་མཚན་

གི་དོན་ཡིན་ལ། རང་མཚན་དང་། དངོས་པོ། མི་རྟག་པ། དོན་དམ་བདེན་

པ། འདུས་བྱས། བྱས་པ། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་དངོས་ཀི་གཞལ་བྱ་རྣམས་

དོན་གཅིག་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། བུམ་པ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་དག་གིས་རང་འཛིན་

མངོན་སུམ་ལ་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་རྟོག་པས་མ་བཏགས་པའི་

སང་བ་བྱིན་པས་ན། དེ་དག་ལ་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱའོ། །རང་མཚན་ལ་དབྱེ་ན། གཟུགས། ཤེས་

པ། ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་དང་གསུམ་ཡོད། རང་མཚན་ཡིན་ན་ཡུལ་དུས་རང་

བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་དགོས་ལ། ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་

འདྲེས་པའི་ཚུལ་ནི། ཀ་བ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྤིར་ཀ་བ་དེ་ཉིད་འཇིག་རྟེན་

ཐ་སད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ན་ཤར་ནུབ་གཉིས་ཀ་ན་ཡོད་ཀང་། 

ཤར་ན་ཡོད་པའི་ཀ་བ་དེ་ཉིད་དེའི་ནུབ་ན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་མ་འདྲེས་པ་དང་། 

ཡང་ཀ་བ་ལྟ་བུ་དེ་སྔ་དྲོ་དང་ཕྱི་དྲོ་གཉིས་ཀའི་དུས་སུ་ཡོད་པར་འཇོག་ནུས་མོད། སྔ་

དྲོར་ཡོད་པའི་ཀ་བ་དེ་ཉིད་དེའི་ཕྱི་དྲོར་མེད་པ་ལྟ་བུ་དུས་མ་འདྲེས་པ་དང་། སྤིར་ཀ་

བ་དེ་ཉིད་ཤིང་གི་ཀ་བ་དང་ལགས་ཀི་ཀ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བར་འདོད་

ནུས་མོད། ཤིང་གི་ཀ་བ་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་ལགས་ཀི་ཀ་བ་ལ་རེས་སུ་
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མི་འགྲོ་བ་ནི་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །རང་མཚན་རྣམས་ནི་བོ་དོན་

དམ་པ་མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོར་བདེན་པས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བཤད། 

 རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་ཆོས་དེ། སྤི་མཚན་གི་དོན་ཡིན་ལ། སྤི་

མཚན་དང་། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ། རྟག་པ། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་དོན་

གཅིག་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ། དེ་དག་རྟོག་པའི་སང་བ་ཙམ་ལས་

མངོན་སུམ་གི་སང་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་ན་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་རྟག་པ་ལ་ནམ་མཁའ་དང་འགོག་པ་གཉིས་བཅས་

གསུམ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རྟོག་པའི་བོས་བྱས་པའི་སྤི་དང་། བྱེ་བྲག  གཅིག་དང༌ཐ་

དད་ལ་སོགས་པ་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆོས་རྣམས་རང་ལྡོག་ནས་སྤི་མཚན་ཡིན་མོད་

ཀང༌། དེ་དག་ཡིན་ན་སྤི་མཚན་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་བུམ་ལྟ་བུ་སྤི་

དང་། བྱེ་བྲག་དང་། གཅིག་ཡིན་ལ། མེ་དུ་གཉིས་ལྟ་བུ་ཐ་དད་ཡིན་ལ་རང་མཚན་

ཡང་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །བྱས་པ་དང་མི་རྟག་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་རང་མ་ཡིན་ལས་ལྡོག་

པའི་ངོས་ནས་ཐ་དད་དུ་རྟོག་པས་འབྱེད་ཅིང་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཐ་དད་པའི་ཆ་དེ་

རྟོག་ངོ་ལ་སང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་ན་དེ་གཉིས་རྫས་ཐ་

དད་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡིན་པའི་རྫས་ཐ་དད་དུ་

འདོད་དགོས་པས་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ།  །དེས་ན་

དངོས་པོ་རྣམས་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་

པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་

ནོ། །སྤི་མཚན་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་སྤི་མཚན་དང་། དངོས་མེད་

ལ་བརྟེན་པའི་སྤི་མཚན་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་གི་

ཆོས་ལ་བརྟེན་པའི་སྤི་མཚན་གསུམ་ཡོད། མཚན་གཞི་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བུམ་པ་
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འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པར་སང་བ་དང་། ནམ་མཁའ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་ནམ་

མཁར་སང་བ་དང་། ས་ཕྱོགས་བུམ་མེད་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་སང་ཡུལ་ལྟ་བུ་

འཇོག་གོ།

 མདོར་ན་རང་མཚན་རྣམས་ནི། ༡ ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང༌། 

༢ སང་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སང་བ་དང༌། ༣ ཡུལ་ཅན་གི་ཁྱད་

པར་རོད་བྱེད་ཀི་སྒའི་བདག་རྐེན་ཙམ་གིས་སང་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། ༤ 

བྱེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་རང་འཛིན་ཤེས་པ་སྐྱེད་པ་སེ་ཁྱད་པར་བཞི་དང་ལྡན་ལ། དེ་

ལས་ལྡོག་པ་སྤི་མཚན་རྣམས་ནི། དོན་བྱེད་མི་ནུས་པ་དང་། རང་སང་ཡུལ་དུ་བྱེད་

པའི་ཤེས་པ་ལ་ཐུན་མོང་བར་སང་བ་དང༌། རོད་བྱེད་ཀི་སྒའི་བདག་རྐེན་ཙམ་གིས་

སང་བའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། རང་འཛིན་གི་བོ་སྐྱེད་བྱེད་དུ་མེད་པ་བཅས་ཀི་ཁྱད་

པར་དང་ལྡན་ནོ།།

 ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་རང་དོན་ལེའུ་དང་ཁྱད་པར་དུ་མངོན་སུམ་ལེའུར་

སྤི་མཚན་རྣམས་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་

ཡང་དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བ་ལྟ་

བུ་ནི། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱར་གྱུར་པའི་སྒ་དོན་ཡིན་

པས། བུམ་པ་མ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་བུམ་པ་སྒ་དོན་ཡིན་ན། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་

བརོད་པ་ཙམ་གིས་བུམ་པ་དེ་ཉིད་བུམ་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་སང་ཡུལ་དུའང་

འགྱུར་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་བུམ་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་ལའང་བུམ་འཛིན་མིག་

ཤེས་དང་འདྲ་བར་བུམ་པ་གསལ་བར་སང་དགོས་པས། བདག་རྐེན་མིག་དབང་

ཉམས་པ་ལའང་མིག་ཤེས་ཡོད་པ་ལྟར་བུམ་པ་གསལ་བར་སང་དགོས་ཀང་དེ་

ལྟར་མི་སང་བ་དང་། བུམ་པ་གསལ་བར་སང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེད་པ་ལ་མིག་དབང་
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སོགས་དགོས་པས། བུམ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་བུམ་པ་

གསལ་བར་སང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ།།

 དེ་ལྟར་རང་མཚན་རྣམས་སྒ་དོན་དུ་མི་འཐད་པ་བཞིན་དུ་རྟོག་པའི་གཟུང་

ཡུལ་དུའང་མི་འཐད་པར་མཚུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་པའི་བོའ་ིསང་བ་

དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ཡིན་ན། ཤིང་འཛིན་རྟོག་པ་བོ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟ་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་རང་གི་སྤི་རྫས་གཞན་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་

ལ་སང་བར་འགྱུར་བའམ། ཤིང་གསལ་རྣམས་འདྲེས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་གང་རུང་

ལས་མི་འདའ་བ་དང་། ཡང་གལ་ཏེ་ཤིང་གི་སྤི་བོ་དེ་ཉིད་མ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ན། ཤིང་

གི་སྤི་བོའ་ིསང་བ་རང་མཚན་ཡིན་དགོས་པར་མ་ཟད་ཤིང་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་

ལྟར་ན་ཤིང་འཛིན་རྟོག་པ་གང་ན་ཡོད་པ་དེར་ཤིང་ཡོད་པར་འགྱུར་བས། སྐྱེས་བུ་

འགའ་ཡང་ཤིང་གིས་ཕོངས་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་དེ་ཉིད་ཕྱི་

རོལ་ཏུ་སང་བ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་འགོག་པ་སོགས་ལའང་སྦྱར་དགོས། གཞན་ཡང་

ཤིང་དང་ཤིང་གསལ་རྫས་ཐ་དད་དང་འབྲེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་སོགས་ཀང་

ཡོད།

 མདོར་ན་རིགས་པ་འདི་དག་གི་གནད་འགག་ནི་རྟོག་ངོའ་ིཆོས་དེ་དག་

དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཡུལ་ཅན་རྟོག་པ་དེ་དག་རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྟོག་པ་དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་

པས་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་འཆོལ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།
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༢) འདུས་བྱས་སད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པ།

 མདོ་སེ་པ་རྣམས་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་སོགས་བྱེ་སྨྲ་

ལྟར་དུས་རིམ་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་མི་འདོད་ལ། འདུས་བྱས་རྣམས་སྐྱེས་པའི་དུས་དེ་

ཉིད་དུ་གནས་པ་དང་འགག་པའང་བཞེད་པས། འདུས་བྱས་རྣམས་སད་ཅིག་སད་

ཅིག་གིས་འཇིག་པ་སེ་སད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པར་མཛད། འདིར་འདུས་བྱས་སད་

ཅིག་མར་སྒྲུབ་ཅེས་པའི་སད་ཅིག་མ་ནི། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་སྐྱེད་བྱེད་

ཀི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀིས་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅིང་། རང་གྲུབ་པའི་དུས་ལས་

དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་འདུས་

བྱས་སད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པ་ན་གཙོ་བོ་འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་

སྒྲུབ་དགོས་པ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ། དེ་ཡང་བྱས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་པ་རང་

ཆས་སུ་འབྲེལ་བ་ནི། རང་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་འཇིག་པར་ཡང་

བསྐྱེད་པར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་བསྡུས་པ་ར་འགྲེལ་གི་བརྟག་པ་བཅུ་གསུམ་པ་བརྟན་པའི་དངོས་པོ་བརྟག་པ་

དང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་སད་ཅིག་མ་འཇིག་པ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པར་

འདུས་བྱས་སད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གནད་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་གསུངས།

 ཡང་དངོས་པོ་འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་གིས་གཞིག་པ་ལ་ལྟོས་

སོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་གིས་འདོད་པ་ལ། དངོས་པོ་རྣམས་རང་རྒྱུ་ལས་རང་བཞིན་གིས་

འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནམ། མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་བདག་

ཉིད་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཞེས་བརྟག་པ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་དཔྱད་དེ། དང་པོ་ལྟར་ན་

འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་དང་། ཕྱོགས་གཉིས་པ་ལྟར་
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ན་ནི་ཕྱིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་བརྒྱ་ཕྲག་སེབས་ཀང་གནས་པའི་བདག་ཉིད་ལས་

གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་འདུས་བྱས་འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུས་བྱེད་མི་

ནུས་པར་ཐལ་བ་འཕངས་སོ།།

 ཡང་གལ་ཏེ་འདུས་བྱས་རྣམས་སད་ཅིག་དང་པོར་སྐྱེས། སད་ཅིག་

གཉིས་པར་གནས་ཟེར་ན། སད་ཅིག་དང་པོ་བཞིན་དུ་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ལའང་

སྐྱེས་པ་དང་གནས་པ་གཉིས་དགོས་ལ། དེའི་སད་ཅིག་གཉིས་པ་ལའང་སྐྱེས་པ་

དང་གནས་པ་གཉིས་དགོས་པས་ནམ་ཡང་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་འཕངས་

ཏེ་འགོག་པར་མཛད། ཡང་གལ་ཏེ་བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་པའི་

རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་མིན་པར། ཕྱིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ནས་མི་རྟག་པར་

གྲུབ་དགོས་ཟེར་ན། དཔེར་ན། སམ་བུ་དཀར་པོ་དམར་པོར་འགྱུར་བ་ཕྱིས་འབྱུང་

གི་ཚོན་དམར་པོ་ལ་ལྟོས་པས་ངེས་པར་དམར་པོར་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་མེད་པ་

ལྟར། བུམ་པའང་འཇིག་པ་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པས་ངེས་པར་འཇིག་པའི་

ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་ལ། གཞན་ཡང་དངོས་པོ་མཐའ་ཡས་པས་

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ཕྱིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུས་འཇིག་པ་སིད་ཀང་འགའ་

ཞིག་ཕྱིས་འབྱུང་གི་འཇིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕྲད་པའང་སིད་པས་དེ་ཉིད་རྟག་པར་འགྱུར་

བའི་སྐྱོན་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་འོ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་སད་ཅིག་མ་ཡིན་ན། ངས་ཁ་

སང་མཐོང་བའི་ཀ་བ་དེ་འདིའོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་ངོ་ཤེས་པ་ཡིན་སམ་ན། དེ་ནི་རིགས་

འདྲའི་རྒྱུན་བར་མ་ཆད་པར་འབྱུང་བ་དང་། སྔ་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྟག་འཛིན་

གིས་བསྒིབས་པས་གཅིག་ཏུ་མཐོང་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཀི་ལན་

བཏབ།

 ཡང་དངོས་པོ་གང་ཡིན་རུང་རང་ཉིད་ཀི་འཇིག་པ་རང་དང་དུས་མཉམ་དུ་
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གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཀི། དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་ན་འདུས་བྱས་སད་ཅིག་མར་

མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞེས་བཞེད། ཡང་འདུས་བྱས་རྣམས་སད་ཅིག་མ་དུ་མའི་བར་

དུ་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་མཐོང་བས་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་ངེས་མིན་ནོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་སད་ཅིག་མ་ལྔའི་ཡུན་ཚད་ཙམ་དུ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་འདུས་བྱས་དེ་

ཉིད། སད་ཅིག་གཉིས་པའི་དུས་སུ་སད་ཅིག་ལྔར་གནས་པའི་རྫས་དེ་དོར་རམ་མ་

དོར། གལ་ཏེ་དོར་ཟེར་ན། སད་ཅིག་ལྔའི་ཡུན་ཚད་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་དེ་སད་

ཅིག་མ་གཉིས་པའི་ཚེ་སད་ཅིག་མ་ལྔར་གནས་པའི་རྫས་དེ་དོར་ནས་སད་ཅིག་

མ་གཅིག་ལས་མ་གནས་པས་སད་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་ལ། གལ་ཏེ་སད་ཅིག་

གཉིས་པའི་དུས་སུ་སད་ཅིག་ལྔར་གནས་པའི་རྫས་དེ་ད་དུང་མ་དོར་ཟེར་ན། སྔར་

གནས་པའི་སད་ཅིག་མ་གཅིག་དང་སད་ཅིག་ལྔར་གནས་པའི་རྫས་དེ་སད་ཅིག་

གཉིས་པའི་དུས་སུ་ད་དུང་མ་དོར་བས། དངོས་པོ་དེ་སད་ཅིག་མ་དྲུག་གི་ཡུན་

ཚད་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་སོགས་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མའི་སོ་ནས་

འདུས་བྱས་རྣམས་སད་ཅིག་མར་སྒྲུབ་པར་མཛད།

 རྟག་པའི་འཇོག་ཚུལ་ནི།  རང་བཞིན་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་འདོད་

དོ། །འོ་ན་བུམ་པ་ཞིག་པ་ལྟ་བུ་བུམ་པ་མ་ཞིག་པའི་ཚེ་མེད་ལ་བུམ་པ་ཞིག་པའི་

ཚེ་ཡོད་པས་མི་རྟག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞིག་པའི་རང་བཞིན་དགག་བྱ་བཅད་

ཙམ་གི་རང་བཞིན་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་སྐྱོན་མེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་

བུམ་པའི་ལྡོག་པ་ལྟ་བུ་བུམ་པ་འགགས་པའི་ཚེ་མེད་ཀང་དེ་ནི་ཁྱད་གཞི་ལོག་

པའི་སོབས་ཀིས་ལྡོག་པ་ཡིན་གི། ངོ་བོ་གཞན་དུ་འགྱུར་ནས་ལོག་པ་མིན་པས་

མི་རྟག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡང་གསེར་བུམ་ཞིག་པ་ལྟ་བུ་སྔར་མེད་ལ་ཕྱིས་

གསར་དུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གསར་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་
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ནས་འཇོག་དགོས་ལ། བུམ་པ་ཞིག་པ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་མིན་

པར་སྔར་གི་བུམ་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་ལ་བུམ་པ་ཞིག་པ་ཞེས་བོས་བཏགས་པ་

ཙམ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ།།

༣) རྒྱུ་འབྲས་ལ་དུས་སྔ་ཕྱི་བས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ།

  ལུགས་འདིས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་དུས་སྔ་ཕྱི་བས་ཁྱབ་པར་འདོད་ཅིང་། རྒྱུ་

འགགས་མ་ཐག་ཏུ་བར་མ་ཆད་པར་འབྲས་བུ་འབྱུང་བས། རྒྱུ་འགགས་པ་དང་

འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་བྱ་བ་གཉིས་དུས་མཉམ་པ་ནི། སང་གི་མདའ་གཉིས་ལས་

གཅིག་མཐོ་བ་དང་གཅིག་དམའ་བ་དུས་མཉམ་པ་བཞིན་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་རྒྱུ་

འབྲས་དུས་མཉམ་ན་གཉིས་ཀ་གྲུབ་ཟིན་པར་མཚུངས་དགོས་ལ། གྲུབ་ཟིན་པ་

ཞིག་སར་ཡང་རྒྱུས་སྐྱེད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། དུས་མཉམ་པ་

ནི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་མི་རུང་བར་འདོད་དེ། རྒྱུར་འཇོག་པ་ལ་རང་འབྲས་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་

འདོགས་པ་ཞིག་དགོས་ལ། དུས་མཉམ་པའི་དངོས་པོ་དག་གཅིག་གིས་གཅིག་

སྐྱེད་པའམ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པ་རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་པར་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །ལུགས་འདིས་ནི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཆོས་དེའི་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་རྒྱུ་དང་ཆོས་དེའི་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་གཉིས་ཆོས་དེའི་རྒྱུ་དངོས་གནས་

པར་མི་འདོད་ལ། བྱེ་མདོ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་དུས་མཉམ་པ་ཡོད་མེད་ཀི་རོད་ཚུལ་

མངོན་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་སོད་ཆའི་མདོ་སེ་པའི་

སབས་སུ་གསལ་བ་ལས་ཤེས་སོ།།

 གཞན་ཡང་ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་འབྲས་

གཉིས་དུས་མཉམ་པ་ཡིན་ན་རྒྱུ་དེ་ཉིད་འབྲས་བུའི་སྔ་རོལ་ཏུ་མེད་པས་རང་གི་
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འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཕྱིས་སུའང་

འབྲས་བུ་གྲུབ་ཟིན་པས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་འདོགས་མི་དགོས་པར་འགྱུར་བའི་

སྐྱོན་འབྱུང་བས་ན། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་འབྲས་བུའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཡོད་དགོས་པ་

དང་། འབྲས་བུ་དེ་ནམ་སྐྱེས་པ་ན་དེ་གང་ལ་ལྟོས་པའི་རྒྱུ་དེ་འགགས་པར་འདོད་

པས་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མི་སིད་པ་དང་། རྒྱུ་སྔོན་སོང་སྒྲུབ་

ཀི་འབྲས་རྟགས་གསུངས་པས་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྔ་ཕྱི་བ་དགོས་པར་འགྲུབ་བོ།།

༤) ལུགས་འདིས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་འཇོག་ཚུལ།

 ལུགས་འདིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་བསགས་པའི་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཕྱི་

རོལ་གི་དོན་བདེན་གྲུབ་འདོད་པ་ལ། སེམས་ཙམ་པས་དགག་པ་བྱས་ཏེ་དབང་

པོ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཚད་མའི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ནི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་

མིན་པར་ནང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས། དེ་དག་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དུ་སང་བ་

ནི་རི་ལམ་ན་ཡུལ་ས་ཚོགས་སང་བའི་བོ་བཞིན་འཁྲུལ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་

བཤད་པ་ལ། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། སེམས་ཙམ་པ་ཁྱོད་ཀིས་མིག་ཤེས་ལ་གཟུགས་

ཕྱི་རོལ་རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བ་ལྟར་མ་དམིགས་པར་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་

ལྟར་སང་བའི་ཤེས་པ་རང་ཡུལ་ལ་བསླུ་བའི་ཕྱིར་ཟེར་རམ། ཡང་ན་དེ་ལྟ་བུའི་

གཟུགས་སོགས་དབང་ཤེས་ཚད་མ་དེའི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་གང་

ཡིན་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེས་སྐྱོན་བརོད།

 གཞན་ཡང་རི་ལམ་ན་རང་གི་ཡན་ལག་བཅད་པ་སོགས་རིས་པ་དེ་

དག་དོན་ལ་མེད་པ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡང་མེད་ན། སད་པའི་གནས་

སབས་སུའང་མགོ་བཅད་པ་སོགས་གཏན་ནས་མེད་དགོས་ལ། ཁྱོད་ཀིས་སད་
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པའི་གནས་སབས་ཀི་མགོ་གཅོད་པའི་བྱ་བ་སོགས་ཀང་རི་ལམ་གི་དོན་བཞིན་

དུ་ཁས་ལེན་ན། རང་གི་མགོ་བོ་དགྲ་བོས་གཅོད་པ་འགོག་པའི་ཆེད་དུ་འབད་པ་

དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྐྱོན་བརོད་མཛད་དོ།།

 དེས་ན་ཡུལ་དང་དུས་སོགས་ལ་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ལ། 

རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ནི་མ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་ཤེས་

པ་མ་འཁྲུལ་པའི་མཚན་ཉིད་མེད་པས། གཟུགས་སོགས་རྟོགས་པའི་མིག་ཤེས་

སོགས་ཀང་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ནད་ལ་སོགས་

པའི་དབང་གིས་བདག་རྐེན་དབང་པོ་ལ་གནོད་པའི་ཤེས་པ་དག་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་

པ་བདེན་ཡང་། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་དེ་དག་མེད་པར་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་དབང་ཤེས་

ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཟེར་བ་ནི་རྟོག་བཟོ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཕྱི་དོན་མི་

བཞེད་པའི་ཕྱོགས་འགོག་པར་མཛད།

 གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་གལ་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་ན་སྐྱེས་བུ་

གཅིག་གི་གཟུགས་ལ་དགྲ་གཉེན་གཉིས་ཀིས་ལྟ་བའི་ཚེ་གཟུགས་གཅིག་པོ་དེ་

ཉིད་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་ཀའི་བདག་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་བརོད་པ་ལ། དེའི་

སྐྱོན་སོང་གི་ལན་དུ། དགྲ་གཉེན་གཉིས་ལ་འདོད་མི་འདོད་དུ་སང་བའི་ཕྱི་རོལ་གི་

གཟུགས་གཅིག་འཐད་པ་མིན་པས་ན་གཟུགས་དེ་ཉིད་ནང་གི་བོའ་ིབདག་ཉིད་ཙམ་

ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། སྡུག་མི་སྡུག་ལ་སོགས་པ་ནི་གཟུགས་གཅིག་ལ་

སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་སོགས་སུ་གོམས་པའི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་

གོམས་པས་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕན་བཏགས་ཏེ་ཁྱད་པར་དེ་

ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་གི། སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་བྱུང་

བར་སྨྲ་བ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འབྲེལ་ལོ་ཞེས་བསྒྲུབས་སོ།།
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༥) འཇལ་བྱེད་བོའ་ིརྣམ་གཞག

 མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་སུ་

འབྱུང་བ་ལྟར། འཇལ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་དང་། རེས་དཔག་གཉིས་དང༌། 

མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ལའང་ནང་གསེས་རང་རིག་དང་གཞན་རིག་གཉིས། གཞན་

རིག་ལ་ཡང་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརྟེན་པ་དབང་མངོན། བདག་

རྐེན་ཡིད་ཙམ་ལ་བརྟེན་པ་ཡིད་མངོན། བདག་རྐེན་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ལ་བརྟེན་

པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་གསུམ་དུ་འདོད། མངོན་སུམ་གི་དབྱེ་བ་དེ་རྣམས་

ནང་པའི་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་སྨད་ཆར་བཤད་ཟིན་ལ། མངོན་སུམ་འཇོག་ཚུལ་

དང་འབྲེལ་བའི་གནད་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རིགས་

པ་རྣམས་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་གི་སབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། 

དབང་མངོན་རྣམས་རྐེན་གསུམ་ལས་སྐྱེ་ཚུལ་དང་། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས་

བྱུང་བ་ལྟར་གི་སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་དང་། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྫས་གཅིག་

ཏུ་འདོད་ཚུལ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་ཟིན།

 བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བར་ལུགས་འདིས་དབང་ཤེས་ཀིས་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་བྱས་ཤིང་། དབང་ཤེས་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་སོགས་གཟུང་ཡུལ་དུ་

བྱེད་པའི་རྟོག་མེད་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཞིག་འདོད་ལ། སྤིར་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་

མ་མེད་པར་མུ་སེགས་རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་དང་། རང་སེ་ཉན་ཐོས་གནས་མའི་བུའི་སེ་པ་

སོགས་ཀིས་འདོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གིས་ཡིད་མངོན་ཚད་མ་ཡོད་ན་དེས་སྔར་

དབང་མངོན་གིས་གང་བཟུང་ཟིན་པ་དེ་ཉིད་འཛིན་ཏམ། དབང་མངོན་གིས་མ་བཟུང་

བ་ཞིག་འཛིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དབང་མངོན་གིས་སྔར་བཟུང་ཟིན་པ་ཞིག་འཛིན་ན་
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ཡིད་མངོན་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ཡིད་མངོན་གིས་དབང་

མངོན་གིས་མ་བཟུང་བའི་དོན་འཛིན་ན་ལོང་བས་ཀང་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བར་

འགྱུར་ཏེ། མིག་མེད་ཀང་ཡིད་མངོན་གིས་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་འདོད། དེ་ལ་ཚད་མ་པའི་རང་ལུགས་ལ། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དེས་རང་

གི་སྔར་བྱུང་བའི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གིས་བཟུང་བའི་ཡུལ་ལས་གཞན་

པའི་རང་ཡུལ་ཉིད་འཛིན་པར་བྱེད་པས་བཅད་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་ལ། ཡིད་མངོན་དེ་

རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྔ་མ་ལས་སྐྱེ་བས་ལོང་བས་

གཟུགས་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་སྐྱོན་སོང་མཛད།

 གལ་ཏེ་ཡིད་མངོན་གིས་དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ལས་གཞན་པའི་

ཡུལ་འཛིན་ནའང་། ཡུལ་དང་དུས་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པ་སོགས་འཛིན་མི་དགོས་པ་

ནི། དེས་དབང་མངོན་གི་ཡུལ་ལས་རིགས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་གི། 

རྫས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་འཛིན་པ་དང་། དབང་མངོན་སྔ་མ་དེ་ཡིད་མངོན་གི་དེ་མ་

ཐག་པའི་རྐེན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཡིད་མངོན་དེས་རང་གི་

དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངོན་གི་ཡུལ་ལས་ཡུལ་གཞན་འཛིན་ན་ཡང༌། ཡུལ་ངེས་པ་

ཅན་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ན་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡིན་གི། ཡུལ་དང་དུས་ཐག་རིང་

པོས་བར་དུ་ཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལྟ་བུའི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་སྐྱེ་ཚུལ་ལ་ནང་པའི་ཚད་མ་པ་

རྣམས་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གྲགས་ཆེ་བ་གསུམ་བྱུང་བ་ལས། དང་པོ་སེལ་

མར་སྐྱེ་བར་འདོད་ཚུལ་ནི་རྣམ་འགྲེལ་རྒྱན་མཛད་པོ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སས་

པའི་ལུགས་ཏེ། དེའི་ལྟར་ན་དང་པོར་དབང་མངོན་སད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ནས་

ཡིད་མངོན་སད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ནས་དབང་མངོན་སད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ་



400 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

བ་སེ། མདོར་ན་དབང་མངོན་གིས་ཐོག་དྲངས་ཡིད་མངོན་གིས་མཇུག་བསྡུས་ཏེ། 

དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་སེལ་མར་སྐྱེའོ་ཞེས་བཞེད། གཉིས་པ་འགྲོས་གསུམ་

དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ནི་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་ཤཾ་ཀར་ཨ་ནནྟའི་ལུགས་ཏེ། དེའི་ལྟར་ན་ཐོག་

མར་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ། དེས་དངོས་སུ་དྲངས་

ནས་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་སད་ཅིག་དང་པོ་དང་གཟུགས་འཛིན་དབང་

མངོན་སད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་དེ་གཉིས་མོང་བྱེད་ཀི་རང་རིག་དང་གསུམ་ཅིག་

ཅར་སྐྱེ་སེ། ཁ་ཕྱིར་ལྟའི་དོན་རིག་གི་འགྲོས་གཉིས་དང་། ཁ་ནང་ལྟའི་རང་རིག་གི་

འགྲོས་གཅིག་སེ་གསུམ་སྐྱེའོ་ཞེས་བཞེད།

 གསུམ་པ་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་

བཞེད་པ་སེ། དེའི་ལྟར་ན་དབང་མངོན་སད་ཅིག་ཐ་མ་འགགས་པའི་མཇུག་

ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དེས་བདག་རྐེན་བྱས་པ་ལས་ཡིད་མངོན་སད་ཅིག་མ་གཅིག་

སྐྱེ་བར་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་དགོངས་པའི་གནད་ནི། དབང་

མངོན་གི་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བའི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དེ་ནི་དོན་རིག་ཡིད་མངོན་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་ཕལ་པའི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་རེ་རེ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་

ད་དུང་བདག་རྐེན་མིག་དབང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱེད་ལས་དང་ལྡན་ན་

གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་དེའི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་ད་དུང་བདག་རྐེན་མིག་ལ་

བརྟེན་པའི་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྐྱེ་ལ། ཡང་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་

རེ་རེ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་བདག་རྐེན་མིག་དབང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བྱེད་ལས་དང་

མི་ལྡན་ན་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་དེའི་རྒྱུན་མཐུད་ནས་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་

མངོན་སྐྱེའོ་ཞེས་དགོངས་སོ།།

 དེ་ལ་ཆོས་མཆོག་གི་བཞེད་པ་ལྟར་ན། འདོད་ཚུལ་དང་པོ་མི་འཐད་ཚུལ་



401སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ནི། དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་སད་ཅིག་མ་རེ་རེ་སེལ་མར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན། དབང་

མངོན་སད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལ་ཡིད་མངོན་གིས་བར་དུ་ཆོད་པས་དབང་མངོན་

གིས་རང་ཡུལ་བར་མ་ཆད་དུ་འཛིན་མི་ནུས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ལ། འདོད་ཚུལ་

གཉིས་པ་འགྲོས་གསུམ་པ་ལྟར་དབང་མངོན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་སྐྱེ་བ་མིན་ན་དེས་

རང་ཡུལ་རྟོགས་མི་ནུས་ལ། རྒྱུན་ཆགས་སུ་སྐྱེ་བར་ཁས་ལེན་ན་དེ་དང་དུས་

མཉམ་དུ་ཡིད་མངོན་སྐྱེ་བའི་གོ་སབས་མེད་པའི་སྐྱོན་འཇུག་པས་མི་འཐད་པར་

སྒྲུབ་ཅིང་། དེས་ན་རང་ལུགས་ལ་འོས་མེད་ཀི་རིགས་པས་ལུགས་གསུམ་པ་

དབང་མངོན་གི་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བ་ཉིད་འཐད་པར་ཕྱིས་ཀི་འཕགས་བོད་ཀི་ཚད་མ་

སྨྲ་བ་མང་པོས་གསུངས།

ག ཞར་བྱུང་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་འདོད་པའི་ཚུལ།

 ཤེས་པས་ཡུལ་ཇི་ལྟར་འཇལ་བའི་ཚུལ་ལ། སྤིར་མདོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་

ཀིས་ཤེས་པས་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཚེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་རྟོགས་པར་

འདོད་པ་དང་། དབང་ཤེས་ལ་རྣམ་པ་འཆར་ཚུལ་ལ་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་དུ་

མ་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་ས་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་དང་། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་རྣམ་

པ་ཡང་གཅིག་ཁོ་ན་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་སོ་ང་ཕྱེད་ཚལ་པ། རྣམ་པ་དུ་མ་ཤར་

བ་ན་ཤེས་པ་ཡང་དུ་མར་ཁས་ལེན་པ་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པ་སེ། དོད་ཚུལ་

མི་འདྲ་བ་གསུམ་བྱུང་ཚུལ་ཚན་རིག་ཀུན་བཏུས་སྨད་ཆར་ཅུང་ཟད་བཤད་ཟིན་ལ། 

དེ་དག་ནང་ཕན་ཚུན་རོད་ཚུལ་ཅུང་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་སེམས་ཙམ་པའི་སབས་སུ་

འཆད་དོ། །མདོར་བསྡུས་ན་མདོ་སེ་པ་རྣམས་སྔོན་པོ་དང་སྔོན་འཛིན་མིག་ཤེས་

གཉིས་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་། སྔོན་པོ་དང་སྔོན་པོ་དེས་བཞག་པའི་ཤེས་པའི་



402 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

བདག་ཉིད་ཀི་གཟུགས་བརན་ནམ་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་ལ། སྔོ་

འཛིན་གི་བོ་སྔོན་པོ་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པར་སྐྱེས་པ་ལ་སྔོན་པོ་སང་ཞེས་པའི་ཐ་

སད་མཛད་པས། ལུགས་འདིས་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་འདོད།

 དེ་ལ་ཤེས་པ་རྣམ་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པའི་གནད་

ནི། གལ་ཏེ་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་བོས་རྣམ་མེད་དུ་གསལ་བར་རིག་ན་ཡུལ་དེ་རྣམས་

གསལ་བའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་དང་། ཅི་སེ་དེ་དག་གསལ་བའི་ངོ་བོར་འདོད་ཚེ་སྔོ་

སོགས་ཤེས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡང་གསལ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་འབྱུང་། དེས་ན་

ད་ལྟ་སྔོ་སོགས་ཡུལ་གསལ་བར་སང་བ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། སྔོ་སོགས་སུ་སང་

བའི་གཞི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ནི་ཕྱི་རོལ་ན་ཡོད་པར་མདོ་སེ་པ་དག་

འདོད་པར་གསུངས་སོ།།

 དབང་པོའ་ིཤེས་པས་ཡུལ་འཇལ་ཚུལ་ལ། བྱེ་སྨྲས་དབང་ཤེས་ཀིས་

རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཡུལ་འཛིན་པར་བཤད་མོད། མདོ་སེ་པ་རྣམས་ནི་དབང་

ཤེས་ཀི་གཟུང་བྱ་དང་དབང་ཤེས་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་དུས་མི་མཉམ་པར་

འདོད་ལ། དུས་མི་མཉམ་ན་དབང་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་ཇི་ལྟར་འཛིན་ཅེ་ན། དབང་ཤེས་

ཀི་གཟུང་བྱ་དེ་ཉིད་འགགས་ཀང་དེས་བཞག་པའི་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་མོང་བས་ན། 

གཟུང་བྱ་དེ་མོང་བར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལས་རང་རིག་དང་

ཕྱི་དོན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་མདོ་སེ་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་ཆེ་ལོང་ཙམ་

བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།



403སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

གསུམ་པ། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ།
 གྲུབ་མཐའ་འདིའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་འབྱེད་ནི་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཞི་པའི་

ནང་འཕགས་ཡུལ་དུ་བྱོན་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཡིན་

པར་ཡོངས་སུ་གྲགས། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོའ་ི

དགོངས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་སྒྲུབ་པའི་དབུ་མ་པའི་སོལ་

བཏོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀིས་མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་ནས་

གསུངས་པའི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་རལ་དུ་བཏོན་ཏེ། ཤེར་ཕྱིན་

གི་མདོར་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་

ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པར་བཀལ་ཅིང་། རང་ལུགས་བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་

རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སོལ་

བཏོད་པ་ལས་སེམས་ཙམ་པ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་རྒྱས་

པར་དར། དབུ་སེམས་ཀི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ཆེན་པོ་གཉིས་ལ་སིང་རེའི་ར་བ་ཅན་གི་

བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་སོབ་ཚུལ་སོགས་སྤོད་པའི་ཆ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེར་མེད་ཀང་། 

བདག་མེད་པ་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་སོགས་ལྟ་བའི་ཆ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་

པོ་ཡོད།

 དེ་ལ་ཉན་ཐོས་སེ་པ་རྣམས་ཀིས་སྤིའི་ཆ་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་རྣམས་

བཀར་མི་བཞེད་པས། ཆོས་འཁོར་རིམ་པ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མི་མཛད་ཀང་། 

ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བ་རྣམས་ནི། བདག་ཅག་གི་སོན་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་



404 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསན་པའི་ལོ་དེ་ནས་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་སོགས་ཉན་ཐོས་

ཀི་སེ་སོད་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསེ་སོད་ཀང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བར་བཞེད་ལ། 

འཁོར་ལོ་བར་བ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་དང་། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ལེགས་

པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་རྣམས་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་དུ་ཁས་བངས་ཏེ། 

འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་མཛད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད། དེ་ལྟར་ཉན་ཐོས་སེ་པ་

རྣམས་ཀིས་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཡིན་མིན་ལ་རོད་པས། 

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་། མདོ་སེའི་རྒྱན། རྟོག་གེ་འབར་བ། སྤོད་འཇུག་སོགས་ལས་

ཐེག་ཆེན་བཀར་སྒྲུབ་མཛད།

༢ ལུགས་འདིས་གཙོ་བོར་གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་པ།
 གྲུབ་མཐའ་འདི་གཙོ་བོར་བཀའ་ཐ་མ་མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ལ་བརྟེན་

ཅིང་། གཞན་ཡང་ཡུམ་གི་མདོ་དང་། མདོ་སེ་ཕལ་པོ་ཆེ། ལང་ཀར་གཤེགས་

པ། ས་བཅུ་པ། སྟུག་པོ་བཀོད་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་པར་བཤད་ཅིང་། འཕགས་པ་

ཐོགས་མེད་ཀིས་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་འབྱེད་པའི་གཞུང་ ༡ རྣལ་

འབྱོར་སྤོད་པའི་ས་ལས་སའི་དངོས་གཞི་དང་། ༢ རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

བསྡུ་བ། ༣ གཞི་བསྡུ་བ། ༤ རྣམ་གྲངས་བསྡུ་བ། ༥ རྣམ་པར་བཤད་པའི་སོ་བསྡུ་

བ་སེ་ས་སེ་ལྔ་དང་། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་སོམ་མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་དང་། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོམ་ཐེག་བསྡུས་ཏེ་སོམ་རྣམ་གཉིས་མཛད།

 ཐེག་བསྡུས་ལ་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གིས་འགྲེལ་པ་བརམས་ཤིང་། 

ཐེག་བསྡུས་ཀི་གནས་དང་པོའ་ིབཤད་པ་དོན་གསང་བ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་བསྡུས་ཏེ་

བཤད་པ་ཞེས་པའང་དེའི་དགོངས་དོན་གནད་ཆེ་བ་རྣམས་རལ་དུ་བཏོན་ནས་



405སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

གཏན་ལ་འབེབས་པའི་བསན་བཅོས་སུ་གསལ། བཙུན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་ཀང་

ཐེག་བསྡུས་བཤད་སྦྱར་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་བརམས་པ་རྣམས་ནི་རང་རེའི་བསན་

འགྱུར་དུ་བཞུགས།

 སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གིས་མདོ་སེའི་རྒྱན་གི་འགྲེལ་པ་དང་། དབུས་

མཐའ་རྣམ་འབྱེད་ཀི་འགྲེལ་པ། ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་ཀི་འགྲེལ་པ། རྣམ་བཤད་

རིགས་པ། ལས་གྲུབ་པའི་རབ་བྱེད། ཕུང་པོ་ལྔའི་རབ་བྱེད། ཉི་ཤུ་པའི་རབ་བྱེད། 

སུམ་ཅུ་པའི་རབ་བྱེད་བཅས་མཛད་ལ། དེ་རྣམས་ལ་པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་ཅེས་

ཀང་བྱ། ཡང་སོབ་དཔོན་འདིས་མཛད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་མདོ་འགྲེལ། བོ་གྲོས་མི་

ཟད་པས་བསན་པའི་མདོ་འགྲེལ། ས་བཅུ་པའི་མདོ་འགྲེལ། ཐེག་བསྡུས་ཀི་འགྲེལ་

པ། རེས་དྲན་གསུམ་གི་འགྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་དང་བསན་བཅོས་ཀི་འགྲེལ་

པ་མང་དུ་ཡོད། མངོན་རྟོགས་རྒྱན་དང་མདོ་སེའི་རྒྱན་ཏེ་རྒྱན་རྣམ་གཉིས་དང་། 

དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་དང་ཆོས་དང་ཆོས་ཉིད་རྣམ་འབྱེད་དེ་འབྱེད་རྣམ་གཉིས། 

དེའི་སེང་རྒྱུད་བ་མ་བསན་པས་བྱམས་ཆོས་སེ་ལྔ་དང་། ས་སེ་ལྔ། སོམ་རྣམ་

གཉིས། པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་བཅས་ལ་བྱམས་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་ཉི་ཤུ་ཞེས་

བོད་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་གྲགས།

 ལུགས་འདིའི་སོལ་འཛིན་པའི་སོབ་དཔོན་ནི། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་

དང་། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀི་གླང་པོ། གནས་བརྟན་ཆོས་སྐྱོང་། སོབ་དཔོན་བོ་

གྲོས་བརྟན་པ། སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གྲགས་པ། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོ། སོབ་

དཔོན་ཤཀ་བོ། པཎ་ཆེན་ཆོས་མཆོག སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སས་

པ། བྲམ་ཟེ་བདེ་བྱེད་དགའ་བ། གསེར་གླིང་པ་ཆོས་ཀི་གྲགས་པ། སོབ་དཔོན་ཤནྟི་

པ་སོགས་མང་དུ་བྱོན་ཅིང་། འདི་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ནི་སྐུ་ཚེའི་སོད་ལ་སེམས་



406 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཙམ་པ་དང་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ལ་དབུ་མ་པར་གྱུར་པའང་ཡོད་པར་སང་། བོད་ཀི་མཁས་

པའི་བཞེད་ཚུལ་ལ་རྒྱུད་བ་ཐོགས་འགྲེལ་དུ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མེད་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་རྒྱུད་བ་མའི་དོན་བཀལ་བས། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་

སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་བཏོད་མོད་སོབ་དཔོན་རང་ཉིད་ལྟ་བ་དབུ་མར་

གནས་པར་བཞེད།

 དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀིས་སེམས་ཙམ་པ་སྤི་

དང་ཁྱད་པར་ལུང་གི་རེས་འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པའི་སོལ་རྒྱས་པར་མཛད་རེས། 

དུས་རབས་ལྔ་པར་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ར་འགྲེལ་དང་།

དམིགས་བརྟག་ར་འགྲེལ། དུས་རབས་བདུན་པར་སོབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀིས་

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ། རྣམ་ངེས། རིགས་ཐིགས། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ། རྒྱུད་

གཞན་གྲུབ་པ། འབྲེལ་པ་བརྟག་པ། རོད་པའི་རིགས་པ་སེ་ཚད་མ་སེ་བདུན་མཛད་

དེ། རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པའི་སོལ་རྒྱས་པར་མཛད་དོ།།

༣ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།
 སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། རང་གི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཕྱི་

རོལ་གི་དོན་མི་འདོད་ཅིང་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པའི་ནང་པའི་གྲུབ་

མཐའ་དེ་ཡིན། སེམས་ཙམ་པ་དང་། རྣམ་རིག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བ་གསུམ་

དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ། །སྒ་བཤད་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་

བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་སྨྲ་བས་ན་སེམས་ཙམ་པ་དང་། བོ་ལ་ཕྱི་རོལ་ལྟ་བུར་སང་བའི་

ཆོས་རྣམས་ནང་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་སྨྲ་བས་ན་རྣམ་རིག་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་པ་

རྣམས་ཀི་མོས་པའི་སོབས་ཀིས་ས་སོགས་གསེར་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་ཕྱི་དོན་མེད་



407སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ཀང་ནང་སེམས་ལ་དེར་སང་འབྱུང་བར་སྨྲ་བས་ན་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བ་ཞེས་

བྱའོ། །སེམས་ཙམ་པ་ལ་དབྱེ་ན། ༡ ལུང་གི་རེས་འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པ་དང༌། 

༢ རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ས་སེ་ལྔའི་རེས་

འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི། ཚད་མ་སེ་བདུན་གི་རེས་འབྲང་གི་

སེམས་ཙམ་པའོ། །ཡང་སེམས་ཙམ་པ་ལ་དབྱེ་ན། ༡ རྣམ་པའི་སོ་ནས་སེམས་

ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། ༢ རྣམ་རྫུན་པ་གཉིས་ཡོད་ལ་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་འོག་

ཏུ་འཆད། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་ལ་ནང་གསེས། གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་

པ། སོ་ང་ཕྱེད་ཚལ་པ། ས་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་དང་གསུམ་དུ་འབྱེད་རུང་ལ། 

སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ་ལ་ནང་གསེས་རྣམ་རྫུན་དྲི་བཅས་པ་དང་། རྣམ་རྫུན་དྲི་

མེད་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་རུང་བར་བཤད།

༤ གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ།

ཀ ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག

 སྤིར་ལུགས་འདིས་གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམདོ་སེ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་སོགས་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟར། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་གི་སེང་ནས་ཀང་མཛད་མོད། རང་

ལུགས་ཐུན་མོང་མིན་པ་ནི་མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གི་སོ་ནས་མཛད་པར་སང་། དེ་ཡང་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་

དམ་ངོ་བོ་ལ། ༡ རྒྱུ་རྐེན་གིས་འདུས་བྱས་པའི་གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད་དང་།  

༢ རྣམ་རྟོག་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཀུན་བཏགས་ཀི་མཚན་ཉིད་



408 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

དང་། ༣ གཞན་དབང་སོང་གཞིར་བྱས་ཏེ་དེ་དགག་བྱའི་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སོང་

པ་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་བཅས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་

འཇོག

 དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཀུན་བཏགས་བཤད་པ་ལ། རང་

འཛིན་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དེ། ཀུན་བཏགས་ཀི་ངོ་བོ། དཔེར་

ན། བུམ་པ་དང་ཀ་བ་ཐ་དད་པའི་ཆ་དང་། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ། སྒ་བཤད་

ནི། རྣམ་རྟོག་གིས་ཀུན་ཏུ་བཏགས་ཆ་ཙམ་ཡིན་པས་ཀུན་བཏགས་ཞེས་བྱ། ཀུན་

བཏགས་ལ་དབྱེ་ན། རྣམ་གྲངས་པའི་ཀུན་བཏགས་དང༌། མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་

ཆད་པའི་ཀུན་བཏགས་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ལ་ཡོད་པའི་ཀུན་བཏགས་

ཡིན་ལ། དེ་དང་སོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་རྟག་པ་དོན་གཅིག གཉིས་པ་ནི། ཤེས་བྱ་ལ་

མེད་པའི་ཀུན་བཏགས་རྣམས་ཡིན། ཀུན་བཏགས་ལ་སྒོ་བཏགས་ཚུལ་གི་སོ་ནས་

དབྱེ་ན། ངོ་བོ་ལ་ཀུན་བཏགས་པའི་ཀུན་བཏགས་དང༌། ཁྱད་པར་ལ་ཀུན་བཏགས་

པའི་ཀུན་བཏགས་གཉིས། དང་པོ་ནི། གཟུགས་དེ་ཉིད་གཟུགས་ཞེས་པའི་མིང་

དང་རྟོག་པ་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། 

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བ་དེ་ཉིད་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བ་ཞེས་པའི་མིང་དང་རྟོག་པ་འཇུག་པའི་

གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ།།

 གཉིས་པ་གཞན་དབང་བཤད་པ་ལ། རང་གི་རྒྱུ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་དེ། 

གཞན་དབང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། གཞན་དབང་དང་། འདུས་བྱས། རྟེན་འབྲེལ་རྣམས་

དོན་གཅིག སྒ་བཤད་ནི། རྒྱུ་རྐེན་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པས་ན་གཞན་དབང་

ཞེས་བྱ་བའམ། ཡང་ན་སྐྱེས་ནས་སད་ཅིག་ལས་ལྷག་པར་གནས་མི་ནུས་པས་ན་

གཞན་དབང་ཞེས་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཡོངས་གྲུབ་བཤད་པ་ལ། བདག་འཛིན་གིས་



409སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

སྒོ་བཏགས་པ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པས་སོང་པའི་གནས་ལུགས་དེ། ཡོངས་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོ། 

ཡོངས་གྲུབ་དང་། སོང་ཉིད། དེ་བཞིན་ཉིད། ཡང་དག་མཐའ། མཚན་མ་མེད་པ། 

དོན་དམ་བདེན་པ། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རྣམས་དོན་གཅིག སྒ་བཤད་ནི། རང་གི་ངོ་

བོ་རྒྱུ་རྐེན་གིས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་དུ་མེད་ཅིང་རྣམ་དག་ལམ་གི་དམིགས་པ་མཐར་

ཐུག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཡོངས་གྲུབ་ཅེས་བརོད། སོང་གཞི་གཞན་དབང་དགག་བྱ་ཀུན་

བཏགས་ཀིས་སོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་དེ་ནི། མི་རྟག་པ་འདུས་བྱས་ཀི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་གཞན་དབང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །མཚན་ཉིད་གསུམ་

པོ་དེ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་སྡུད་ཚུལ་ནི། ཀུན་བཏགས་དང་གཞན་དབང་ཀུན་

རྫོབ་བདེན་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་གོ།

 དེ་ལྟར་ལུགས་འདིས་ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་ནམ་མཚན་ཉིད་ལ་གསུམ་

དུ་མཛད་པའི་དབང་གིས། ཤེར་ཕྱོགས་ཀི་མདོར་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་མེད་པར་

གསུངས་པའི་དགོངས་དོན་དབུ་མ་པ་དང་མི་འདྲ་བར། མེད་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་

མཚན་ཉིད་གསུམ་སོ་སོར་སྦྱར་ཏེ། ཀུན་བཏགས་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པ་དང་། གཞན་དབང་ལ་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ལ་དོན་དམ་

པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་མདོ་དགོངས་འགྲེལ་དུ་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞལ་

གིས་བཞེས། དེ་ལ་ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་འཇོག་ཚུལ་ནི། 

ཀུན་བཏགས་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་མིང་དང་བརྡས་བཞག་པ་ཙམ་དང་། དགག་

ཕྱོགས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་གསུངས། ཀུན་བཏགས་ལ་ཡོད་མེད་གཉིས་འཇོག་པས། ཀུན་བཏགས་

ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་དང་འདྲ་བར་བཤད་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་

རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་དཔེ་ཡིན་གི། གཏན་ནས་མེད་པའི་དཔེ་མ་ཡིན་ནོ།།



410 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་འཇོག་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་

མཁན་གིས་རྡེའུ་ཤིང་རྟ་གླང་དུ་སྤྲུལ་བའི་ཚེ་ལྟད་མོ་པ་ལ་རྡེའུ་ཤིང་རྟ་གླང་དུ་སང་

ཡང་རྟ་གླང་དངོས་མ་ཡིན་པ་ལྟར། གཞན་དབང་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་པར་སང་ཡང་

ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་མ་གྲུབ་ཅིང་། རང་དབང་གིས་སྐྱེ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་སྐྱེ་བ་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བྱ། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་འཇོག་ཚུལ་

ནི། དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་དེ་ཉིད་དགག་བྱ་ཐོགས་རེག་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་

ཕྱོགས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་ལྟར། ཡོངས་གྲུབ་ཀང་དགག་བྱ་ཆོས་བདག་བཀག་པ་ཙམ་

ཡིན་ཞིང་། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། དགག་བྱ་ཆོས་བདག་གི་ངོ་བོར་

མ་གྲུབ་པས་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ།།

 ལུགས་འདིར་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་

གཞིའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་སབས། རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་སོ་སོའ་ིསང་ངོ་

ལ་ལྟོས་ནས་དགག་བྱ་འགོག་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་ཞིང་། འགོག་རྒྱུའི་དགག་བྱ་དེ་

གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་རྟོག་པ་ཡིད་ཤེས་ལ་ལྟོས་པའི་དགག་བྱ་དང་། རྟོག་

མེད་དབང་ཤེས་ལ་ལྟོས་པའི་དགག་བྱ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེ་དག་གི་སོར་ཅུང་ཟད་

རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།



411སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ཁ ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་གཞག

༡) སྤིར་རྣམ་ཤེས་ཀི་གྲངས་འདོད་ཚུལ།

 ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་ཀི་གྲངས་འདོད་ཚུལ་ལ་

དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུར་འདོད་ཚུལ་ནི། རྣམ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་

དབང་པོ་སོ་སོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་རྒྱུ་བ་ན་རྣམ་ཤེས་སོ་སོའ་ིམིང་ཐོབ་

པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྤེའུ་གཅིག་གིས་ཁང་པའི་བུ་ག་སོ་སོ་ནས་ཕྱི་ལོགས་སུ་

ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བའི་ཚེ་རྣ་བས་སྒ་ཐོས་པ་ཡོད་

པས་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་། སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་སོ་སོར་འཇོག་དགོས་

སོ་ཞེ་ན། བུ་ག་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་མར་མེ་གཅིག་སར་བ་ན་བུ་ག་སོ་

སོ་ནས་འོད་འབྱུང་བ་བཞིན་ཤེས་པ་དེའི་ཆ་གཅིག་གིས་གཟུགས་འཛིན་པ་དང་

མཉམ་དུ། ཆ་གཅིག་གིས་སྒ་འཛིན་པ་ཙམ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །རྣམ་ཤེས་གཅིག་

པུར་སྨྲ་བ་འདི་ར་བའི་འདོད་མཁན་ཉན་ཐོས་སེ་པའི་ནང་ཚན་བྱང་སེམས་གཅིག་

པུར་སྨྲ་བ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པར་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གི་ཐེག་བསྡུས་འགྲེལ་

པར་གསུངས། རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུར་འདོད་པ་འདི་ལ་ཀུན་གཞི་གཅིག་པུར་སྨྲ་

བ་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུར་སྨྲ་བ་གཉིས་ཡོད་ལ། ཀུན་གཞི་གཅིག་པུར་

སྨྲ་བ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་པའང་ཁ་ཆེའི་མཁས་པ་ལཀྵིའི་རིམ་

ལྔའི་འགྲེལ་པར་གསལ། ཡང་སོབ་དཔོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པོའ་ིཡེ་ཤེས་སིང་པོ་

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་བཤད་སྦྱར་ལས་ རྣམ་ཤེས་གཅིག་པུར་སྨྲ་བ་དེ་ལ་རྣམ་བདེན་

རྫུན་གཉིས་ཡོད་པར་ཡང་བཤད་དོ།།
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  རྣམ་ཤེས་གཉིས་སུ་འདོད་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་གི་སོབ་དཔོན་བོ་དྷི་ལེའུ་

ཅིའམ་བོ་དྷི་རུ་ཙིས་བསན་བཅོས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཆོས་ཉིད་ཀི་སེམས་དང་། མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་རྣམ་པ་གཉིས་འཇོག་ཅིང་། དེ་

ལ་དང་པོ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སེམས་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་འདོད་ཅིང་། དེ་ལ་

སེམས་ཞེས་བྱ་ཡང་དམིགས་པ་མེད་ལ། གཉིས་པ་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་

ནི། དད་པ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་སེམས་བྱུང་རྣམས་དང་མཚུངས་ལྡན་

གི་སེམས་ལ་འདོད་ཚུལ་ཀོ་རི་ཡའི་སོབ་དཔོན་ཝེན་ཚེག་གིས་མཛད་པའི་མདོ་

སེ་དགོངས་འགྲེལ་གི་འགྲེལ་ཆེན་ལས་འབྱུང་། །རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཏུ་འདོད་ཚུལ་ནི། 

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སེ་པ། རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པ། དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་

བཤད་ཅིང་། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐེན་ལ་མིག་དབང་ནས་ཡིད་དབང་གི་བར་དྲུག་ཏུ་ངེས་

ཤིང་། དེའི་ཡུལ་ལའང་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ནས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་དྲུག་

ཏུ་གྲངས་ངེས་པས་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་ཤེས་བདུན་

དུ་འདོད་ཚུལ་ནི། འཇུག་ཤེས་དྲུག་གི་སེང་དུ་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ཡིད་བསན་ཏེ་

བདུན་དུ་འདོད་པ་ཡིན་པར་ཁ་ཆེའི་མཁས་པ་ལཀྵིའི་རིམ་ལྔའི་འགྲེལ་པར་བཤད་

དོ།།

 རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་འདོད་ཚུལ་ནི། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་

མཆེད་གཉིས་ཀིས་མདོ་སེ་དགོངས་པ་ངེས་འགྲེལ་གི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་གསུང་

རབ་ཀི་དྲང་ངེས་འབྱེད་པའི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གི་སེེང་དུ་ཀུན་གཞི་དང་

ཉོན་ཡིད་བསན་ནས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་བཞག་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་སོབ་
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དཔོན་ཧྱན་ཙང་ངམ་ཐང་སན་ཙང་གིས་ཀང་མདོ་སེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་

སོགས་དང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

བརྒྱད་འདོད་པར་དགོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆེན་དུ་གསུངས་ཤིང་། འགྲེལ་ཆེན་

མཁན་པོ་ཝེན་ཚེག་རང་ཉིད་ཀང་དེའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

བརྒྱད་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་ལུང་གི་རེས་འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པས་གདགས་གཞི་

ཕུང་པོའ་ིགསེབ་ནས་བཏགས་དོན་བཙལ་ཏེ་རེད་རྒྱུའི་གང་ཟག་ཅིག་འཇོག་

དགོས་པས་དེ་ལ་རྟེན་རྣམ་སྨིན་གི་ཀུན་གཞི་བཞག་ཅིང་། དེའི་སེང་གི་བག་

ཆགས་ལ་བརྟེན་པ་ས་བོན་གི་ཀུན་གཞིར་བཤད་དེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ།།

 རྣམ་ཤེས་དགུར་འདོད་ཚུལ་ནི། རྒྱ་གར་གི་སོབ་དཔོན་ཡང་དག་བདེན་

པས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གི་སེང་དུ་བདུན་པ་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་སམ་ཉོན་ཡིད་

དང་། བརྒྱད་པ་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས། དགུ་པ་དྲི་མེད་རྣམ་ཤེས་བཅས་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དགུར་འདོད་པར་དགོངས་འགྲེལ་འགྲེལ་ཆེན་དུ་བཤད། དགུ་པ་དྲི་མ་མེད་

པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་གཅིག་ལ་དོན་གཉིས་དང་

ལྡན་པ་སེ། དང་པོ་ནི་དམིགས་པར་བྱ་བ་ཡུལ་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། གཉིས་པ་ནི་

དམིགས་པར་བྱེད་པ་སེ་དེ་ལ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་ཀང་བྱ་ལ། གཟོད་

མ་ནས་རིག་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་བར་འགྲེལ་ཆེན་དེ་ཉིད་ལས་གསུངས་སོ།།
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༢) རྟེན་རྣམ་སྨིན་གི་ཀུན་གཞི།

 དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་

ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་དགོངས་པའི་གནད་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དེ་ལ་ཐུག་སེ། དཔེར་ན་ཐེག་བསྡུས་སུ་ཆོས་

བཅུའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་ཐོག་མར་ཤེས་བྱའི་གནས་སམ་རྒྱུ་ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ལས་ཤེས་ནུས། ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་

ཡང་ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་དུ་འདོད་དེ། ༡ དམིགས་པ་ནི། མིག་སོགས་རྟེན་བཅས་

ཀི་དབང་པོ་ལྔ་དང་། འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་སྒོ་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་

པའི་མངོན་བརོད་ཀི་བག་ཆགས་དང་། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དང་། ཕྱི་སོད་

ཀི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་སོ། །མངོན་བརོད་ཀི་བག་ཆགས་དེ་ཀུན་གཞི་ལ་སང་ནས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་བག་ཆགས་དེའི་དབང་གིས་དབང་པོ་ལྔ་དང༌། དོན་

ཡུལ་ལྔའི་སོད་བཅུད་རྣམས་ཀུན་གཞི་ལ་སང་བར་འགྱུར་བས་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་ཀི་དམིགས་པར་བཤད། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་ནི་དྲུག་པ་ཡིད་ཤེས་ཀིས་

སྒོ་བཏགས་ནས་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ནི་ཐ་སད་ས་

ཚོགས་འདོགས་པའི་བཀ་བར་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་དང་བྲལ་བས། འདུས་མ་བྱས་

ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གཞིའི་དམིགས་པར་མི་འཇོག

 ༢ རྣམ་པ་ནི། སོད་བཅུད་དེ་དག་གསལ་བར་སང་ཡང་ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་རང་གིས་ཀང་ངེས་མི་ནུས་ལ་རེས་སུ་ངེས་པའང་འདྲེན་མི་ནུས་པར་བཤད། 

༣ ངོ་བོ་ནི། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་དགེ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་གི་བག་

ཆགས་བསོ་བའི་གཞི་ཡིན་པ་དང་། དགེ་མི་དགེའི་སེམས་མངོན་གྱུར་དང་རྒྱུད་



415སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བས་ངོ་བོ་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་དུ་འདོད། ༤ 

གྲོགས་ནི། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཉིད་རེག་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ། ཚོར་བ། འདུ་

ཤེས། སེམས་པ་སེ་རང་གི་གྲོགས་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་འབྱུང་

བ་ཡིན་ལ། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་མ་གཏོགས་སེམས་བྱུང་

གཞན་མི་འབྱུང་བ་ནི། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དེ་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་

འཁོར་དུ་དགེ་བ་དང་ར་ཉོན་དང་ཉེ་ཉོན་རྣམས་མི་འབྱུང་ཞིང་། ཡུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་

གསལ་བར་གཅོད་བྱེད་མ་ཡིན་པས་ཡུལ་ངེས་ལྔ་ཡང་མི་འབྱུང་ལ། འདིའི་འཁོར་

ལ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འབྱུང་བ་ཞིག་དགོས་པས་གཞན་འགྱུར་བཞི་

ཡང་འཁོར་དུ་མི་འབྱུང་ངོ་།།

 དེས་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་བརྟན་ཅིང་བག་

ཆགས་བསོ་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། དབང་དོན་བག་ཆགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ལ་

དམིགས་ཏེ། རྣམ་པ་དབང་དོན་གཉིས་སང་ཡང་མ་ངེས་པའི་མ་བསྒིབས་ལུང་

མ་བསན་གི་གཙོ་བོ་ཡིད་ཀི་རྣམ་རིག་གོ །སྒ་བཤད་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་ས་བོན་

ཀུན་བསོ་བའི་གཞི་ཡིན་པས་ན་ཀུན་གཞི་དང་། སྐྱེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་

བའི་ཚེ་ལུས་ལེན་བྱེད་དང་མ་ཤིའི་བར་དུ་ལུས་འཛིན་པས་ན་ལེན་པའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ།།

 ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། ཤེས་བྱ་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་

གི་གནས་ཡིན་པས་ཤེས་བྱའི་གནས་དང་། ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་བྱེད་པས་

ས་བོན་ཐམས་ཅད་པ། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ལེན་པས་ན་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་

ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སོད་ལས་གསུངས་ལ། ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་ཕལ་ཆེན་སེ་པའི་ལུང་

ལས། ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ར་བ་ཡིན་པས་ར་བའི་རྣམ་ཤེས་དང་། ས་



416 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

སོན་པའི་ལུང་ལས། འཁོར་བ་ལས་མ་གྲོལ་བ་དེ་སིད་དུ་འཇུག་པས་འཁོར་བ་ཇི་

སིད་པའི་ཕུང་པོ་དང་། གནས་བརྟན་པའི་ལུང་ལས་སིད་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པས་སིད་

པའི་ཡན་ལག་གི་རྣམ་ཤེས་དང་། མང་བཀུར་པའི་ལུང་ལས། ཟག་བཅས་ལས་ཀི་

རྣམ་སྨིན་ཡིན་པས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་གཞུང་

དུ་འཁོར་འདས་ཀུན་གི་གཞི་བྱེད་པས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་བསན་པ་རྣམས་

རྣམ་གྲངས་ཡིན་ནོ། །ཀུན་གཞི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་

པོད་གསུམ་པ་དང་འབྲིང་བའི་སྨད་ཆ་ལས་ཤེས་སོ།།

༣) བརྟེན་པ་ས་བོན་གི་ཀུན་གཞི།

 སྤིར་ལས་ཞེས་པ་ནི་བྱེད་པ་པོ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་བྱ་བ་ཞིག་ལ་འཇོག 

རང་རེའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་གཡོ་འགུལ་བཟང་ངན་ཅི་འདྲ་ཞིག་བྱེད་ཀང་

ལས་ཤིག་གསོག་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ལས་དེས་རང་གི་སེམས་སེང་དུ་བག་ཆགས་

བཟང་ངན་ས་ཚོགས་བཞག་ནས། དེ་དག་གིས་མ་འོངས་པར་འབྲས་བུ་བདེ་

སྡུག་ས་ཚོགས་འབྱིན། དེ་ཡང་སོག་གཅོད་ཀི་ལས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ལས་དེ་

བསགས་པ་ན་ལས་དེ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་འབྲས་བུ་ངན་པ་སྨིན་རྒྱུའི་ནུས་པ་ཞིག་

དང་། ལས་འགགས་ནའང་ལས་དེའི་རྫས་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་ནུས་པ་ཞིག་བཅས་

གཉིས་ཡོད། བྱ་བ་བཟང་ངན་གིས་འཕྲལ་དུ་ཕན་གནོད་འདྲེན་མིན་ཇི་ལྟར་ཡང་། 

སེམས་སེང་དུ་ཤུགས་རྐེན་ཞིག་ངེས་པར་སྤོད་བཞིན་ཡོད། ཤེས་པས་བཞག་པའི་

ནུས་པ་དེ་ལ། ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཀི་རིགས་འདྲ་ཕྱི་མ་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་ནུས་པ་ཞིག་དང་

དེ་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་ནུས་པ་ཞིག་བཅས་གཉིས་ཡོད། ནུས་

པ་དེ་ནི་དཔེར་ན། སོས་མེད་ནའང་སོས་བླུག་སོད་ཀི་ནང་དུ་སོས་ཀི་དྲི་ཙམ་ཡོད་



417སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

པ་བཞིན་ཡིན།

 བརྟེན་པ་ས་བོན་གི་ཀུན་གཞི་ཞེས་པ་ནི། སོ་བྱེད་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་

བདུན་འཁོར་བཅས་ཀིས་བསོ་གཞི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སེང་དུ་རང་ཉིད་འགག་

པ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཚེ་བཞག་པའི་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕྱི་མ་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་

ནུས་པ་དང་། རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་སོགས་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་ནུས་པ་གང་རུང་ཞིག་ལ་

བྱེད། དེ་ཡང་རྟེན་དེ་དང་སོ་བ་པོ་རང་ཉིད་སྐྱེ་འགག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱས་པས་སོ་བར་

བྱེད་དོ། །བག་ཆགས་དེ་དག་རྟེན་ཀུན་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བསོ་བའི་ཚུལ་ནི། ཆུ་དང་དྲི་

ལྡན་མེ་ཏོག་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཞག་སེ། ཕྱིས་སུ་མེ་ཏོག་མེད་ཀང་ཆུ་ལ་མེ་ཏོག་

གི་དྲི་གནས་པ་ལྟར། བསོ་བྱ་སོ་བྱེད་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྒྱུད་གཅིག་ལ་ཚོགས་ཏེ། 

ཕྱིས་སོ་བྱེད་རང་ཉིད་འགགས་ཀང་རང་གི་བག་ཆགས་དེ་ཉིད་བསོ་གཞིའི་སེང་དུ་

གནས་པ་ཡིན།

 སྤིར་བག་ཆགས་འཇོག་ཚུལ་ལ། ༡ སོ་བྱེད་ཀིས་བཞག་པ་ལ་མི་ལྟོས་

པར་ཆོས་ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་བག་ཆགས་རིང་པ་དེ་ཉིད་རྐེན་གིས་གསོ་བ་

ཙམ་དུ་འདོད་པ་དང་། ༢ སོ་བྱེད་ཀིས་གསར་དུ་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཁོ་ནར་

འདོད་པ་དང་། ༣ ཆོས་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་རྐེན་གིས་གསོ་བ་དང་སྔོན་མེད་པ་

གསར་དུ་བཞག་པའི་བག་ཆགས་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་བཅས་རྣལ་

འབྱོར་སྤོད་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀི་འདོད་ཚུལ་གསུམ་བྱུང་བ་ལས། ཆོས་

ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་བག་ཆགས་ཁོ་ན་ཁས་བངས་ན་ཚེ་འདི་ལ་ཚུལ་ཁིམས་

བསྲུངས་པ་དང་སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལ་སོགས་པས་བག་ཆགས་འཇོག་ཐབས་བྲལ་

ཅིང་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བས་མི་འཐད་ལ། སོ་བྱེད་ཀིས་གསར་དུ་བཞག་པའི་

བག་ཆགས་ཁོ་ན་ཁས་བངས་ན་ཡང་སོ་བྱེད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་



418 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

གནས་པའི་སེམས་ཀི་ས་བོན་མེད་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་ན་ལུགས་འདིར་གསར་

དུ་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དང་ཆོས་ཉིད་ཀིས་གནས་པའི་བག་ཆགས་གཉིས་ཀ་

ཁས་ལེན་དགོས་པར་འདོད་དོ།།

 བརྟེན་པ་ས་བོན་གི་ཀུན་གཞིའམ་ཀུན་གཞིའི་སེང་གི་བག་ཆགས་དེ་

ལ་དབྱེ་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། བག་

ཆགས་ལ་འབྲས་བུའི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ༡ མངོན་བརོད་ཀི་བག་ཆགས་དང་། ༢ 

བདག་ལྟའི་བག་ཆགས། ༣ སིད་པའི་ཡན་ལག་གི་བག་ཆགས་ཏེ་གསུམ་དུ་

ཡོད། དང་པོ་ནི། རྟོག་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དང་། གཉིས་པ་ནི། ཉོན་ཡིད་

སོགས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དང་། གསུམ་པ་

ནི། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཡིན་ནོ། །བག་

ཆགས་གསུམ་པོ་དེ་དག་དཔེའི་སེང་ནས་གསལ་བར་བཤད་ན། དཔེར་ན། འདི་

ཤིང་རེད། འདི་ཆུ་རེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་མིང་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིང་དང་ཆུ་ཡིན་ནོ་

སམ་པའི་སང་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་མངོན་བརོད་ཀི་བག་ཆགས་ལ་

བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། སང་ཚུལ་དེ་བྱུང་རེས་མིང་དེ་རང་གི་སེམས་ཀིས་ཕྱི་

རོལ་ཡུལ་ལ་བཏགས་པ་མིན་པར། ཕྱི་རོལ་ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་ཚུར་གྲུབ་པའི་

སང་ཚུལ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་ལ། དེ་ནི་བདག་ལྟའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་

བ་ཡིན། སང་ཚུལ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་འདྲ་མིན་ལ་འཇུག་ཅིང་ལས་བཟང་ངན་

ས་ཚོགས་ཤིག་བསགས་པ་དང་། ལས་དེའི་བག་ཆགས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་

རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་དང་བདེ་སྡུག་འགྲུབ་པར་བྱེད་ལ། དེ་ནི་སིད་པའི་ཡན་ལག་གི་

བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ།།



419སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ག ཉོན་ཡིད་བཤད་པ།

 ལུགས་འདིས་ཉོན་ཡིད་ཅེས་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་ནས་

དུས་རྟག་ཏུ་ང་དང་ང་ཡིའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་སེམས་ཤིག་ལ་འདོད། དེ་ཡང་

ཁྱད་ཆོས་བཞི་ལྡན་དུ་བཞེད་པ་ལས། ༡ ཉོན་ཡིད་ཀི་དམིགས་པ་ནི་ཀུན་གཞི་ལ་

དམིགས་པ་དང་། ༢ རྣམ་པ་ནི་ཀུན་གཞི་ལ་དམིགས་ནས་རྟག་ཏུ་ང་དང་ང་ཡིའོ་

སམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ༣ ངོ་བོ་ནི་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་། ༤ 

འཁོར་ནི་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྲོ་ལྔ་དང་། བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་འདོད་

ཆགས། མ་རིག་པ། ང་རྒྱལ། བདག་ལྟ་སེ་ར་ཉོན་བཞི་དང་། དེའི་སེང་དུ་ལྟ་བ་ལ་

བཏགས་པའི་རྣམ་གཡེང་། རོངས་པ་ལ་བཏགས་པའི་མ་དད་པ། ལེ་ལོ། རྨུགས་

པ་གསུམ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་བཏགས་པའི་རོད་པ་དང་། ཆགས་རོངས་

གཉིས་ཀ་ལ་བཏགས་པའི་བག་མེད་དེ། ཉེ་ཉོན་དྲུག་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་

མཚུངས་ཀི་སོ་ནས་རྟག་ཏུ་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཉོན་ཡིད་སྒྲུབ་བྱེད་

ཀི་རིགས་པ་རྣམས་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་འབྲིང་གཉིས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལས་

ཤེས་སོ།།

ང རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་རོད་ཚུལ།

    སྔོན་གི་རྣམ་རིག་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ལས་སུས་རྣམ་བདེན་

དང་སུས་རྣམ་རྫུན་རང་ལུགས་སུ་མཛད་མིན་ལ་ཕྱིས་ཀི་མཁས་པའི་ནང་གསུང་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་བས་མཐའ་ཆོད་པ་ཞིག་བརོད་དཀའ་ལ། ཡེ་ཤེས་སིང་

པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་བཤད་སྦྱར་དུ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་རྣམ་རྫུན་པ་དང་། 



420 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སས་རྣམ་བདེན་པར་ངོས་བཟུང་མོད། ཚད་མ་སེ་བདུན་མདོ་དང་

བཅས་པའི་དགོངས་དོན་རྣམས་ལྷ་དབང་བོ་དང་ཤཀ་བོས་རྣམ་བདེན་དུ་བཀལ་བ་

དང་། ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སས་པ་དང་། ཆོས་མཆོག་གཉིས་ཀིས་རྣམ་རྫུན་གི་

ལུགས་སུ་བཀལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་རྟོག་གེ་འབར་བར་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་

ལུགས་འགོག་སབས་རྣམ་བདེན་གི་བཤད་པ་མཛད་པ་སོགས་ཡོད་པས། ཐོགས་

མེད་སྐུ་མཆེད་དང་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་ཁྱད་མེད་དུ་རྣམ་བདེན་

རྫུན་གཉིས་ཀའི་རྣམ་གཞག་འབྱུང་བར་སང་།

 རྣམ་བདེན་རྫུན་ཞེས་པ་ནི་དབང་ཤེས་ལ་སྔོ་སོགས་སུ་སང་བའི་གཟུང་

རྣམ་གི་བཤད་པའི་སེང་ནས་འཇོག་དགོས་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་སྔོ་འཛིན་མིག་

ཤེས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། དབང་ཤེས་དེ་ལ་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་སང་བ་དེ་རྣམ་བདེན་

རྫུན་གི་རོད་གཞིའི་རྣམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་

པོ་སྔོན་པོར་སང་བ་དང༌། སྔོན་པོ་རགས་པར་སང་བ་དང༌། སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་

དུ་སང་བར་འདོད་པ་འདྲ་ཡང༌། རྣམ་བདེན་པས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་

ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སང་བ་ལ་མ་རིག་པས་བསད་པ་ཞུགས་པ་དང་། སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་

སང་བ་དང༌། སྔོན་པོ་རགས་པར་སང་བ་ལ་མ་རིག་པས་བསད་པ་མ་ཞུགས་པར་

འདོད་ཅིང་། རྣམ་རྫུན་པས་སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྔོན་པོ་

སྔོན་པོར་སང་བ་དང༌། སྔོན་པོ་རགས་པར་སང་བ་ལ་ཡང་མ་རིག་པས་བསད་པ་

ཞུགས་པས་འཁྲུལ་བའི་སང་བར་འདོད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད། མདོར་ན་རྣམ་བདེན་

པས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་པས་དེ་བདེན་པར་

ཁས་ལེན་པ་དང་། རྣམ་རྫུན་པས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་སང་བ་

ལྟར་མ་གྲུབ་པས་དེ་རྫུན་པའམ་འཁྲུལ་པར་ཁས་ལེན། དེ་ཡང་སྔོན་པོ་རགས་པ་མ་



421སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ཡིན་བཞིན་དུ་རགས་པར་སང་བས་དེ་ལྟར་སང་བ་འཁྲུལ་པའི་སང་བར་འདོད་པ་

མིན་གི། དབང་ཤེས་དེ་ལ་རང་ལས་རྫས་ལོགས་སུ་གྲུབ་པའི་རགས་པ་སོགས་སུ་

སང་བས་དེ་ལྟར་སང་བ་འཁྲུལ་སང་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།

 རྣམ་རྫུན་པ་ན་རེ། མིག་ཤེས་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པར་སྐྱེས་པའི་ཚེ་སྔོན་པོ་

སང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་རགས་པ་གཅིག་པུའི་རྣམ་པར་སྐྱེའམ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་

པའི་རྣམ་པར་སྐྱེ། དེ་གཉིས་གང་ཡིན་ཡང་ཕྱི་དོན་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་

གནོད་པས་མི་འཐད་པར་སྨྲས་པ་ལ། རྣམ་བདེན་པ་ན་རེ། ཤེས་པ་ལས་རྫས་ཐ་

དད་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་རྡུལ་བསགས་པའི་གཟུགས་ཅན་ཁས་ལེན་པ་ལ་སྐྱོན་དེ་

འབྱུང་བ་ལས། ཁོ་བོ་ཕྱི་དོན་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་སྐྱོན་དེ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་ལན་

བཏབ་། དེ་ལ་རྣམ་རྫུན་པ་ན་རེ། ཕྱི་དོན་གི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་རྭ་ཟེང་ངེ་བ་ཞིག་

ལོགས་སུ་མེད་ཀི། རྡུལ་ཆུང་ངུ་མང་པོ་ཕན་ཚུན་གི་གོ་ས་བཀག་སེ་བོངས་ཚོད་

རྒྱས་པ་དེ་དག་དབང་ཤེས་ལ་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་ན་ཕྱི་དོན་དུ་གྲུབ་པས་ཕྱི་དོན་

འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་གནོད་དོ། །ཞེས་རྣམ་བདེན་པའི་འདོད་པ་བཀག་གོ།

 དེས་ན་རྣམ་བདེན་རྫུན་ཕན་ཚུན་རོད་པའི་བདེན་པ་དང་རྫུན་པའི་ཁྱད་

པར་ནི་མ་རིག་པས་བསད་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་ཤེས་པའི་གཟུང་

ཡུལ་ནི་བདེན་པའི་དོན་དང༌། མ་རིག་པས་བསད་པའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་

ཤེས་པའི་སང་ཡུལ་ནི་རྫུན་པའི་དོན་གི། དོན་བྱེད་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་དང༌། 

དབུ་སེམས་རོད་པའི་བདེན་རྫུན་སོགས་ལ་བྱེད་པ་མིན་ནོ།།

 རྣམ་བདེན་པ་ལའང་ནང་གསེས་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་སེ། དབང་ཤེས་ཀིས་

ཡུལ་རྟོགས་པའི་ཚེ་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་རྟོགས་པར་འདོད་པ་ལ། ཁ་

ཅིག་གིས། འོ་ན་ཚོན་མདངས་ས་ཚོགས་ཅན་གི་རི་མོ་ཞིག་ལ་ལྟ་བའི་ཚེ། ཡུལ་
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ཚོན་མདངས་ཇི་སེད་ཡོད་པ་དེ་སེད་ཀི་རྣམ་པ་འབྱུང་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་

ན་ཡུལ་དེ་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བས་ཡུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་མི་

ནུས་ཤིང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་པ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མི་རུང་བས་རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་པ་དེ་སེད་བྱུང་ན་རྣམ་ཤེས་ཀང་དེ་སེད་འབྱུང་དགོས་སོ་ཞེས་བརད་པ་ལ། 

ལན་འདེབས་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཤེས་པ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཤར་བ་ན་ཤེས་པ་

ཡང་དུ་མར་ཁས་ལེན་པ་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པ་དང་། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་

རྣམ་པ་ཡང་གཅིག་ཁོ་ན་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་སོ་ང་ཕྱེད་ཚལ་པ་དང་། ཤེས་པ་

གཅིག་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་ས་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་བཅས་

ལུགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་འབྱུང་ཞིང་། དེ་དག་གི་རོད་ཚུལ་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་

རྒྱས་པའི་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སབས་ལས་ཤེས་སོ།།

ཅ ཚད་མའི་རྣམ་གཞག

 ལུགས་འདིའི་ཚད་མའི་འདོད་ཚུལ་ལ། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་

ངེས་ལ། མངོན་སུམ་ལ་ནང་གསེས་དབང་མངོན་དང་། ཡིད་མངོན། རང་རིག རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་བཅས་བཞིར་འདོད་པ་ཙམ་མདོ་སེ་པ་དང་འདྲ། ཁྱད་པར་ནི་

མངོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་ཁྱབ་མིན་གི་སོར་དེ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེ་པ་རྣམས་རྟོག་

བྲལ་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མཛད་མོད། རྣམ་རིག་པ་རྣམས་ནི་

དབང་ཤེས་ལ་རང་གི་གཟུང་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་པར་སང་བས་འཁྲུལ་ཤེས་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐོག་མེད་ནས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་བདག་ལྟའི་བག་ཆགས་ཀིས་

བསད་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་བཞེད། དེའི་གནད་ཀིས་མངོན་སུམ་གི་མཚན་

ཉིད་ལ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་བག་ཆགས་བརྟན་བྱུང་གི་རིག་པ་ཞེས་འཇོག
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 དེ་ལ་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་འདིར་དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཟུང་དོན་

འགོག་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་ན་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པ་དང་མ་བསད་པའི་ཁྱད་པར་

མི་འཐད་པས་དབང་ཤེས་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབྱེ་མེད་པར་འགྱུར་

ཞེས་བརད་པའི་ལན་དུ། འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་མ་བསད་ཀི་སོ་ནས་དབང་

ཤེས་ལ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབྱེ་འཐད་པ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་ལ། རྟོག་

པ་དང་བྲལ་ཞིང་བག་ཆགས་བརྟན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དབང་ཤེས་ལ་འཁྲུལ་པ་

ཞུགས་ནའང་ཐ་སད་ལ་མི་སླུ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བོ་དེ་ཚད་མར་འཇོག་རུང་བའི་

རྣམ་གཞག་མཛད་དོ།།

 གཞན་ཡང་ལུགས་འདིས་ཕྱི་དོན་མི་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་དབང་ཤེས་

ཀི་དམིགས་རྐེན་ངོས་འཛིན་སབས། སང་བའི་དམིགས་རྐེན་དང་ནུས་པ་འཇོག་

པའི་དམིགས་རྐེན་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས། སྔ་མ་དམིགས་རྐེན་བཏགས་པ་བ་དང་། ཕྱི་

མ་དམིགས་རྐེན་མཚན་ཉིད་པར་འཇོག་པ་སོགས་རྐེན་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་

བྱ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡོད་ལ། སྤིའི་ཆ་ནས་རང་དོན་རེས་དཔག་གི་རྣམ་

གཞག་རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་པ་དང་མཐུན་མོད། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་

པར་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་རྣམ་རིག་པའི་རང་ལུགས་ལ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་

དང་། དུ་བའི་རྟགས་ཀིས་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེས་གཞན་གིས་

བརད་པའི་ལན་དུ། རྣམ་རིག་ཙམ་གི་བཤད་པའི་སེང་ནས་བྱ་བྱེད་དེ་དག་འཇོག་

ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ཆོས་

གྲགས་ཀི་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པར་གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་ཁེགས་ན་གཞན་སེམས་

ཤེས་པའི་བོ་དེ་རང་གི་གཟུང་བྱའི་ཤེས་པ་དང་རྫས་གཅིག་པས། གང་ཟག་རྒྱུད་

ཐ་དད་པ་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་བརོད་པ་ལ། རྣམ་རིག་ཙམ་གི་བཤད་པའི་སེང་ནས་



424 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

སྐྱོན་སོང་མཛད་ཚུལ་སོགས་ལུགས་འདིའི་གྲུབ་མཐའི་དཀའ་བའི་གནད་མང་དག་

ཅིག་ཡོད་པ་རྣམས་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པ་ལས་ཤེས་དགོས་ལ། འགའ་ཞིག་

འོག་ཏུའང་འཆད་དོ།།

 དེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཀིས་སོལ་བཏོད་ཅིང་། སོབ་

དཔོན་དབྱིག་གཉེན་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་དང་། ཚད་མ་པའི་སོབ་དཔོན་

ཕྱོགས་ཀི་གླང་པོ་དང་། དེའི་རེས་འབྲང་སོབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་སོགས་

འཕགས་ཡུལ་གི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའ་ིགྲུབ་མཐའི་ཡ་གལ་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་གལ་ཆེ་བ་ཁག་

ཅིག་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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བཞི་པ། དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡ གྲུབ་མཐའ་འདི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའི་

སོལ་འབྱེད་པ་པོ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་སྤི་དང་ལྷག་

པར་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོའ་ིདོན་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིེད་མེད་པའི་

ཚུལ་དུ་གནས་པར་བསྒྲུབས་ཤིང་། དེ་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་བསན་བཅོས་

རིགས་པའི་ཚོགས་ཏེ། ༡ དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་དང་། ༢ རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། ༣ 

སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ། ༤ རོད་པ་བཟློག་པ། ༥ ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་བཅས་ལྔ་དང་། 

༦ དེ་དག་གི་སེང་དུ་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བསན་ན་རིགས་ཚོགས་ཀི་གཞུང་

གྲགས་ཅན་དྲུག་མཛད་ལ། དེ་དག་ལས་སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་དང་། རོད་བཟློག 

ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་བཅས་ལ་རང་འགྲེལ་ཡང་བརམས་ཤིང་། བོ་གྲོས་མི་ཟད་པས་

བསན་པའི་མདོ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའ་ིམདོ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། ངེས་དོན་

མཐར་ཐུག་སོན་པའི་འཁོར་ལོ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་ཤེར་ཕྱིན་

གི་མདོ་སེ་དང་། དེ་དང་ཕྱོགས་མཐུན་གི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་དུ་

མི་རུང་བར་དོན་དེར་ངེས་པ་དང་། དེ་དང་མི་མཐུན་པའི་མདོ་རྣམས་ཀི་དོན་གཞན་

དུ་དྲང་དགོས་པའི་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་བཤད་པའི་སོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་གྲུབ་མཐའི་

སོལ་ཕྱེ་ཞིང་། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀིས་

སོབ་དཔོན་གི་གཞུང་དེ་རྣམས་ཀི་དགོངས་དོན་བཀལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མ་པའི་

གྲུབ་མཐའི་སོལ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་བྱུང་། གྲུབ་མཐའ་འདིས་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་
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པར་བཞེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཞེད་པས་སོང་པ་ཉིད་

སྨྲ་བ་ཞེས་ཀང་གྲགས།

 མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མདོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་

ཕྱེ་བའི་མདོའ་ིཁུངས་སོབ་དཔོན་ཉིད་ཀི་གསུང་རིགས་ཚོགས་དང་མདོ་ཀུན་

བཏུས་སོགས་སུ་དངོས་སུ་མི་འབྱུང་མོད། སོབ་དཔོན་གིས་མདོའ་ིདོན་བཤད་

ཚུལ་ལས་དོན་གིས་བོ་གྲོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་དེ་ཉིད་དྲང་ངེས་འབྱེད་པའི་ཁུངས་

ཡིན་པར་གོ་ནུས་ལ། མདོ་དེ་ལས་དྲང་ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡུལ་དང་དུས་ལ་སོགས་

པའི་སོ་ནས་མི་འཇོག་པར་བརོད་བྱའི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་

བདེན་པ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སོན་པའི་མདོ་ལ་དྲང་དོན་གི་མདོ་དང༌། དོན་དམ་

བདེན་པ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སོན་པའི་མདོ་ལ་ངེས་དོན་གི་མདོར་འཇོག་པར་

གསུངས།

 དེ་ལྟར་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གསུང་རབ་ལ་དྲང་ངེས་ཕྱེ་བའི་

དགོས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདེན་པ་དང་རྫུན་པ་སོགས་རྣམ་གྲངས་དུ་

མའི་སོ་ནས་ཆོས་བསན་པ་ལས་གང་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། གང་རྫུན་

པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཞེས་བོ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་དང༌། ཡང་བོ་གྲོས་དམན་

པས་དྲང་བའི་དོན་ཅན་ལ་ངེས་པའི་དོན་ཅན་དང་ངེས་པའི་དོན་ཅན་ལ་དྲང་བའི་

དོན་ཅན་དུ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་རྟོག་ཅན་རྣམས་ཀི་དོན་མཛད་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་

སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཚིག་གསལ་དུ་གསུངས།

 དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ཁུངས་གཏུག་སའི་གསུང་རབ་གཙོ་བོ་ནི་བཀའ་

བར་པ་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་སེ་རྣམས་ཡིན་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་
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འགྲེལ་བའི་དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་དང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་སོགས་

ལྟར་ན། ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་གཙོ་བོའ་ིགྲས་རྣམས་ནུབ་པ་ལས་འཕགས་པ་ཉིད་ཀིས་

སར་ཡང་ས་སེང་དུ་སེལ་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་གསོས་པར་བཞེད། གཞན་ཡང་། 

ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདོ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའ་ིམདོ། བོ་གྲོས་མི་ཟད་པས་

བསན་པའི་མདོ། མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ། དཀོན་བརེགས་འོད་སྲུངས་ཀི་ལེའུ། བདེན་

པ་གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་མདོ། གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའི་མདོ་

སོགས་ཀང་དབུ་མ་པའི་ཁུངས་བཅོལ་སའི་མདོ་ཡིན་ནོ།།

༢ སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ།
 དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ཀུན་ལས་ར་བ་ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་

བསན་བཅོས་ཀུན་གི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། དེ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སོབ་དཔོན་འདིས་

ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་ཅུང་ཟད་འཆད་པ་ལ། གཞུང་འདིའི་

མཆོད་བརོད་ཤཽཀ་གཉིས་ཀིས་བསན་བཅོས་ཀི་བརོད་བྱའི་སིང་པོ་མདོར་བསྡུས་

ཏེ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ར་བ་

ཤེས་རབ་ཀི་བརོད་བྱའི་སིང་པོ་ནི་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་རལ་

དུ་བཏོན་ཅིང་། དེ་ལྟ་བུའི་སོང་པ་ཉིད་དེའང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་

དུ་བཀལ་ཏེ། སོང་པ་དང་། རྟེན་འབྱུང་དང་། དབུ་མའི་ལམ་གསུམ་དོན་གཅིག་ཏུ་

སྒྲུབ་པ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་རབ་བྱེད་དང་པོས་རྟེན་འབྲེལ་གི་ཆོས་

རྣམས་ལ་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་ཅིང་། ལྷག་པར་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་



428 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཀིས་མདོ་སེ་རྣམས་ལས་རྐེན་བཞི་གསུངས་པ་གཞིར་བྱས་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་

སྐྱེ་བ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་བཀག་སེ། མཇུག་མཐར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་ལ་རྐེན་ལས་བྱུང་བ་གཏན་ནས་མི་འཐད་ཅིང་། རང་གི་དངོས་པོ་མི་འཐད་

ན་དེའི་ཟླས་དྲངས་པའི་གཞན་གི་དངོས་པོའང་མི་འཐད་པས། བདེན་པའི་དངོས་

པོ་གཞིར་བྱས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། མཐའ་

བཞི་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པར་གསལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བསྒྲུབས་པ་ནི། ར་བ་

ཤེས་རབ་ཀི་རབ་བྱེད་ཡོངས་རྫོགས་ཀི་སོམ་ལྟ་བུ་ཡིན།

 རབ་བྱེད་དང་པོར་རྐེན་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་ལ་

བརྟགས་ན། ལུགས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིགས་པའི་འགྲོས་རྣམས་རྟོགས་

ནུས་ལ། དེ་ཡང་མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པས་རང་བཞིན་གིས་

སྐྱེ་བ་མེད་པར་གྲུབ་ཅིང་། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རྐེན་ཅིག་

གཞག་ཏུ་མེད་དེ། སྐྱེ་བ་མེད་ན་རྐེན་གི་བྱ་བ་མེད་ཅིང་། བྱ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་

རྐེན་ནི་ནམ་ཡང་འཐད་པ་མིན་ལ། ཇི་སིད་འབྲས་བུ་མི་སྐྱེད་པ་དེ་སིད་དུ་འདུས་

བྱས་ཀི་ཆོས་དེ་རྣམས་རྐེན་དུ་མི་འགྱུར་བར་ངེས་སོ། །གཞན་ཡང་འདིས་དེ་སྐྱེད་

དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། ཡོད་པ་ཞིག་སྐྱེད་དམ། མེད་པ་ཞིག་སྐྱེད། ཅི་སེ་ཡོད་པ་ཞིག་

སྐྱེད་ན་རྐེན་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཡོད་ན་སྐྱེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ཡང་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་ལ་རྐེན་གི་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མེད་པ་ཞིག་ནི་སྐྱེད་

མི་ནུས་ཏེ། མེད་ན་གང་གི་རྐེན་དུ་འགྱུར་སའི་དོན་དེ་མེད་པས་འདི་དེའི་རྐེན་ཡིན་

ནོ་ཞེས་པ་མི་འཐད་ལ། གལ་ཏེ་མེད་པ་ཞིག་སྐྱེད་རིགས་ན་རི་བོང་གི་རྭ་ཡང་སྐྱེད་

པར་ཐལ་ལོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའང་མི་སྐྱེད་དེ་ཡོད་མེད་

གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་རིགས་པས་བརྟགས་པའི་



429སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ཚེ་རྐེན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞིག་འདོད་ན་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་གང་གིའང་སྐྱེད་

བྱེད་ཀི་རྒྱུར་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་བཀོད་དེ། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་གཉིས་ཀའི་

མཐའ་ལས་བརམས་ཏེ་རྐེན་ཅེས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མི་

སིད་པར་མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་རིགས་པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་

ནོ།།

 དེ་རེས་རབ་བྱེད་གཉིས་པ་འགྲོ་འོང་བརྟག་པ་སོགས་ཀིས་རིམ་པ་བཞིན་

དུ། ཕུང་སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་དེ་དག་ལ་

འགྲོ་འོང་གི་བྱ་བྱེད་དང་། གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་སོགས་དབང་པོ། གཞི་ཕུང་ཁམས་

སྐྱེ་མཆེད། ཡིད་ཀི་ཆོས་ཆགས་སོགས། འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་གནས་

འཇིག་པ། གཞན་ཡང་དངོས་སྨྲ་བས་གཞི་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་རྣམས་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པར་འཇོག་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དཔེར་ན་འདུ་བྱེད། ཕྲད་པ། 

བཅིངས་ཐར། ལས། བདག་དང་ཆོས། དུས། ཚོགས་པ། འབྱུང་འཇིག་སོགས་

རེ་རེ་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་བཀག་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རང་ཅག་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པས་གཙིགས་ཆེར་བཟུང་བའི་ཡུལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ། དོར་བྱ་གཙང་

བདེ་རྟག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི། ལམ་གི་དམིགས་པ་བདེན་པ་

བཞི། འཐོབ་བྱའི་མང་འདས། རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་རྣམས་ཀང་རེ་རེ་

ནས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། མཐར་ལྟ་བ་བརྟག་པའི་སོ་ནས་གཞུང་

མཇུག་སྡུད་པར་མཛད།

 མདོར་ན་ར་ཤེའི་རབ་བྱེད་གཉིས་པ་དང་། དགུ་པ་ནས་བཅུ་གཉིས་པའི་

བར་དང་། བཅོ་བརྒྱད་པ་རྣམས་ཀིས་གཙོ་བོར་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པ་དང་། 

རབ་བྱེད་དང་པོ་དང་། གསུམ་པ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་གིས་གཙོ་བོར་ཆོས་བདག་



430 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

འགོག་པར་མཛད་ཅིང་། བརྒྱད་པ་འདི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་འགོག་

པ་གཉིས་ཀ་ལ་སྦྱར་རུང་བར་གསུངས། རབ་བྱེད་བཅུ་གསུམ་པས་གང་ཟག་དང་

ཆོས་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་བར་དངོས་པོ་ཙམ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་འགོག་པ་དང་། 

རབ་བྱེད་གཞན་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་དང་ཆོས་སོ་སོར་ཕྱེ་བ་དང་མ་ཕྱེ་བར་

དངོས་པོའ་ིརང་བཞིན་བཀག་པ་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམས་འགོག་

པར་ར་ཤེའི་འགྲེལ་བྱེད་ཚད་ལྡན་དག་གིས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

 སོབ་དཔོན་གི་གཞུང་དུ་ཤེས་པ་བདེན་དངོས་རོམ་བྱེད་དུས་སད་ཅིག་ཆ་

མེད་འགོག་ཚུལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བར་གསལ་བར་འབྱུང་ལ། གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་

བདེན་དངོས་རོམ་བྱེད་འགོག་པ་ལ་འབྱུང་བཞི་སོ་སོ་བ་དང་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་

ལ་བརྟག་པ་ལས། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ལ་བརྟག་པ་སོབ་དཔོན་གི་གཞུང་མ་རྟོགས་

པ་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་གསལ་བར་བྱུང་ལ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷའི་བཞི་

བརྒྱ་པའི་ལེའུ་དགུ་པར་ནི་རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་།།

 དེ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་སོགས་གང་ལའང་ལྟོས་མེད་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་

ཆོས་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་དགག་རྒྱུའི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའམ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་

པ་ལ་བཞེད་ལ། ཆོས་རྣམས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་མེད་པས་དེ་ཡོད་པར་འཛིན་

ན་རྟག་པར་ལྟ་བ་དང་། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་སྔོན་བྱུང་བ་ཕྱིས་

འཇིག་པར་འཛིན་པ་ཆད་ལྟར་འགྱུར་བས། རང་ལུགས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་

མེད་པ་གཉིས་ཀའི་ལྟ་བ་ལ་མི་གནས་པར་གསུངས།

 དེ་ཡང་མཐར་གཏུགས་ན་ཆོས་རྣམས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཉིད་

ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་གྲུབ་ལ། སོང་པ་ཉིད་ཅེས་པའང་རྟེན་

འབྲེལ་གི་དོན་དུ་གོ་དགོས་པ་དང་། ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོད་ཚུལ་རྐེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་



431སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

གི་རྟེན་འབྲེལ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གནས་པར་གསུངས། དེ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་

གིས་སོང་པའི་དོན་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་གནས་པས། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་

དེ་ལྟ་བུའི་རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསུང་བའི་སོན་པ་ཚད་མར་གཟིགས་ཏེ་ར་བ་

ཤེས་རབ་ཀི་མཆོད་བརོད་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། རོད་བཟློག བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པའི་བསོད་པ་སོགས་སུ་སོན་པ་ལ་རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གསུངས་པའི་

སོ་ནས་བསོད་ཅིང་བསྔགས་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།།

 ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱབ་རྟེན་གི་ཚུལ་དུ་བསན་བཅོས་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་

ར་འགྲེལ་དུ་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་རྟོག་གེའི་

ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་འདོད་པ་བཀག་ཅིང་། ཕ་རོལ་པོས་དབུ་མ་པ་ལ། རང་བཞིན་

མེད་ན་དབུ་མ་པ་རང་གི་ཚིག་ལ་རང་བཞིན་འགོག་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་བརད་

པའི་ལན་དུ། དངོས་སྨྲ་བའི་ཚད་མ་འགོག་པ་ལ་རོད་བཟློག་ར་འགྲེལ་མཛད་ཅིང་། 

ར་ཤེའི་རབ་བྱེད་བདུན་པར་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་གནས་འཇིག་པ་བརྟག་

པ་ལས་འཕྲོས་ཏེ། སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པར་རང་བཞིན་མེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་མིང་ཙམ་

ལ་བྱ་བྱེད་འཐད་པར་བསྒྲུབས་པ་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་

བ་གཉིས་ཀིས་ནི་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་

པ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་བར་གསུངས་པས། རང་བཞིན་མེད་པའི་ལུགས་

ལའང་གྲོལ་ལམ་འཐད་པར་བསྒྲུབས་པས། རིགས་ཚོགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཕན་

ཚུན་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་དུ་གནས།

 གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་གི་དབུ་མའི་གཞུང་ལ་རང་རེའི་བསན་འགྱུར་དུ་

བཞུགས་པ་ལྟར་ན། དབུ་མ་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ར་འགྲེལ་དང་། མ་རྟོགས་པ་རྟོགས་པར་

བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ། དབུ་མ་སིད་པ་འཕོ་བ། རྟེན་འབྲེལ་སིང་པོའ་ི



432 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ར་འགྲེལ། ཐེག་ཆེན་ཉི་ཤུ་པ། རང་བཞིན་གསུམ་ལ་འཇུག་

པའི་སྒྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་དང་། གཞུང་གཞན་ཡང་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་། 

བཤེས་པའི་སྤིང་ཡིག རི་ལམ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་གཏམ་སོགས་དང་། བསམ་

གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསོད་པ་ལྟ་བུའི་བསོད་ཚོགས་སོགས་ཡོད་དོ།།

 དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལ་འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་པས་མཛད་པའི་འགྲེལ་

པ་དུ་མ་བྱུང་ཡང་། གྲགས་ཆེ་བ་ནི་རང་འགྲེལ་དུ་གྲགས་པའི་འགྲེལ་པ་ག་ལས་

འཇིགས་མེད་དང་། དེ་བ་ཤར་སེ་ལྷའི་དགེ་སྦྱོང་ངམ་དགེ་བའི་ལྷའི་འགྲེལ་པ་དཀར་

པོ་རྣམ་པར་འཆར་བ། གུ་ན་མ་ཏི་སེ་ཡོན་ཏན་བོ་གྲོས་ཀི་འགྲེལ་པ། གུ་ན་ཤྲི་སེ་ཡོན་

ཏན་དཔལ་གི་འགྲེལ་པ། སི་ར་མ་ཏི་སེ་བོ་གྲོས་བརྟན་པའི་འགྲེལ་པ། བུདྡ་པཱ་ལི་ཏ་

སེ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགྲེལ་པ། བྷ་བྱ་ཀ་ར་སེ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀི་འགྲེལ་པ་

ཤེས་རབ་སྒོན་མ། ཙནྡྲ་ཀིརྟིའམ་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་བཅས་རྒྱ་

འགྲེལ་བརྒྱད་ཡོད་པར་བཤད། འགྲེལ་པ་འདི་དག་ལས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་།  

བུདྡ་པཱ་ལི་ཏ། ཤེས་རབ་སྒོན་མ། ཚིག་གསལ་བཅས་བཞི་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བས་

བོད་ཀི་བསན་འགྱུར་ཁོད་དུ་བཞུགས།

༣ སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་གི་འགྲེལ་བྱེད་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ།
 སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་སོབ་མའི་གཙོ་བོ་ནི་སོབ་དཔོན་འཕགས་

པ་ལྷ་ཡིན་ཞིང་། སོབ་དཔོན་འདིས་འཁྲུལ་པ་ཟློག་པའི་རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་

གྲུབ་པ་དང་། དབུ་མ་ལག་པའི་ཚད། འཁྲུལ་བ་འཇོམས་པ། ཆ་ཤས་ཀི་ཡན་ལག་

ར་འགྲེལ་དང་། ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སོགས་ཐོར་བུ་ཁག་མཛད་

མོད། དེའི་དབུ་མའི་གཞུང་གཙོ་བོ་ནི། བསན་བཅོས་རབ་བྱེད་བཅུ་དྲུག་གི་བདག་



433སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ཉིད་ཅན་གི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ར་བ་ཤེས་རབ་

ལས། ཐ་སད་ལ་ནི་མ་བརྟེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་རྟོགས་མི་འགྱུར། །ཞེས་བྱུང་

བ་བཞིན་བཞི་བརྒྱ་པའི་རབ་བྱེད་དང་པོ་བརྒྱད་ཀིས་དོན་དམ་རྟོགས་པའི་ཐབས་

སུ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གི་སྤོད་པ་སོན་ཅིང་།རབ་བྱེད་ཕྱི་

མ་བརྒྱད་ཀིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་གི་སྤོད་པ་གཏན་

ལ་ཕབ། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ནི་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་། 

དཔའ་བོ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད། ཟླ་བ་གྲགས་པ། ཞི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིས་ཀི་

དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འདྲ་བར་ཚད་མར་

འཛིན་པས། འཕགས་པ་ཡབ་སས་གཉིས་ལ་བོད་ཀི་སྔོན་བྱོན་མཁས་པ་རྣམས་

ཀིས་གཞུང་ཕྱི་མོའ་ིདབུ་མ་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ།།

 སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷའི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་

ཀིས་ར་ཤེའི་འགྲེལ་པ་བུདྡ་པཱ་ལི་ཏ་མཛད་ཅིང་། དབུ་མ་ར་བར་བཤད་པའི་རིགས་

པ་རྣམས་ཀི་དོན་གཙོ་བོར་ཐལ་འགྱུར་གི་སོ་ནས་གསལ་བར་མཛད་དེ། འཕགས་

པ་ཡབ་སས་ཀི་དགོངས་པ་བཀལ་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མ་བཤད་ལ། 

སོབ་དཔོན་འདིས་བསན་བཅོས་གཞན་ཡང་མཛད་པར་གྲགས་ནའང་བོད་དུ་མ་

འགྱུར། དེའི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་ར་ཤེའི་འགྲེལ་པ་ཤེས་

རབ་སྒོན་མ་མཛད་དེ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགྲེལ་པར་མཐའ་བཞི་

ལས་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་ཐལ་བ་རྣམས་ལ་རེ་རེ་ནས་སྐྱོན་བཟུང་ནས་དགག་པ་རྒྱས་

པར་བརོད་ཅིང༌། དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལའང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འགོད་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་དུ་བཤད་ནས་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ཕྱེ། སོབ་

དཔོན་ལེགས་ལྡན་གིས་རང་རྐང་དུ་བརམས་པ་ནི་དབུ་མའི་སིང་པོ་དང་དེའི་རང་



434 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

འགྲེལ་རྟོག་གེ་འབར་བ་གཉིས་ཏེ། འདི་གཉིས་ལས་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་

དུ་མ་གསལ་བར་སོན་ཅིང་། དབུ་མ་པའི་ལྟ་སོམ་སྤོད་པའི་གནད་རྒྱས་པར་འབྱུང་། 

 དེའི་འོག་ཏུ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ནི་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་སྐྱོན་བརོད་པ་རྣམས་ལ་སྐྱོན་སོང་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་། 

རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་སོལ་ཕྱེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་མི་བཞེད་པ་དང་། དབུ་མ་པས་རང་རྒྱུད་བྱ་མི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་

བྱེད་མང་དུ་བཀོད་ཅིང་། རང་རྒྱུད་ཀི་སྦྱོར་བ་དང་རང་མཚན་ལ་གནོད་བྱེད་མང་

དུ་བསན་ནས། རང་ཉིད་ཀི་ལུགས་ནི་ར་ཤེའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་ཚུལ་རང་རྒྱུད་པ་

དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པར་མཛད། སོབ་དཔོན་འདིས་ར་ཤེའི་འགྲེལ་པ་

ཚིག་གསལ༌དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགྲེལ་པ། སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པའི་འགྲེལ་

པ། འཕགས་པ་ལྷའི་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པ་བཅས་དང་། རང་རྐང་གི་གཞུང་དབུ་

མ་ལ་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཛད།

   སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་

རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་ལ། ལེགས་ལྡན་དང་སོབ་དཔོན་འདི་གཉིས་ཀིས་ཐ་

སད་དུ་ཕྱི་དོན་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་། ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་ཞལ་གིས་མི་བཞེས། 

སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་དབུ་མའི་གཞུང་དབུ་མའི་རྒྱན་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་

མཛད་ནས་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་མེད་ཅིང་རང་རིག་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་པ་བདེན་པར་

མ་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པའི་སོལ་ཐོག་མར་ཕྱེ། སོབ་དཔོན་ཀ་མ་

ལ་ཤི་ལས་དབུ་མ་སང་བ་དང་བསོམ་རིམ་གསུམ་མཛད་ཅིང་། དབུ་མ་སང་བ་ལས་

དབུ་སེམས་ཀི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་རྣམས་ཤིན་



435སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ཏུ་གསལ་བར་མཛད་ལ། བོད་དུ་དབུ་མའི་རྒྱན་དང་། དབུ་མ་བདེན་གཉིས་དང་། 

དབུ་མ་སང་བ་གསུམ་ལ་རང་རྒྱུད་ཤར་གསུམ་དུ་གྲགས་སོ། །སོབ་དཔོན་སེང་གེ་

བཟང་པོ་དང་། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས། ཨ་བྷྱཱ་ཀ་ར་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་

རྣམས་ཀང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་རང་རྒྱུད་པའི་

ལུགས་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས། འཕགས་པ་རྣམ་གྲོལ་སེ་སོགས་ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་

སྔོན་དུའང་ཕྱི་དོན་མེད་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་འདོད་མཁན་རེ་ཟུང་བྱུང་སང་ཡང་། ཕྱི་

དོན་མི་བཞེད་པའི་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་རྒྱས་པར་འབྱེད་པ་པོ་ནི་སོབ་དཔོན་ཞི་

བ་འཚོ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས།

 སོབ་དཔོན་ཞི་བ་ལྷས་ཀང་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་འགྲེལ་

བའི་གཞུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བསབ་པ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པ་སོགས་དབུ་མ་པའི་གཞུང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་དུ་མ་མཛད་དོ། །སོབ་

དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་བོ་གྲོས་ཀིས་སྤོད་འཇུག་གི་དཀའ་འགྲེལ་མཛད། 

མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཆེན་པོས་བདེན་གཉིས་ལ་འཇུག་པ་དང་། དབུ་མའི་མན་ངག་

དང་། ལམ་སྒོན་སོགས་མཛད་ལ། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་དང༌། ཀླུའི་སེ་ལ་སོགས་

པའི་གཞུང་རྣམས་ཀང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་སུ་གནས། དེ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཀི་དགོངས་པ་

དབུ་མ་ཐལ་རང་སོ་སོའ་ིལུགས་སུ་འགྲེལ་བའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ལ། བོད་སྔ་

རབས་ཀི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྱོགས་འཛིན་པའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་ཐ་སད་མཛད་

དོ།།



436 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

༤ གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ་སོགས།
  དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། རང་གི་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའོ། །དབུ་མ་པ་དང་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཡིན། སྒ་བཤད་ནི། རྟག་ཆད་ཀི་

མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་དབུས་ཁས་ལེན་པས་ན་དབུ་མ་པ་དང༌། ཆོས་རྣམས་

བདེན་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་བྱ། རྟག་

ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་མཐའ་དང༌། 

ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་ཆད་མཐའ་ལ་བྱེད། དེ་ཡང་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་མཐའ་

གཉིས་སངས་པའི་དབུས་ནི་དབུ་མ་དང༌། དེ་རོད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

དབུ་མའི་བསན་བཅོས་དང༌། དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་དང༌། དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

པོའ་ིགང་ཟག་རྣམས་ལ་ཡང་དབུ་མ་ཞེས་པའི་མིང་འཐོབ།

 དབུ་མ་པ་ལ་ནང་གསེས་ཀིས་དབྱེ་ན། ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདོད་

ཚུལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། ༡ ཕྱི་དོན་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་པ་དང་། ༢ ཕྱི་དོན་

ཁས་མི་ལེན་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་

དང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་

ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་སོགས་སོ། །དོན་དམ་པ་སོང་པ་ཉིད་ངེས་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཕྱེ་ན། ༡ དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། ༢ དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་

བ་གཉིས། དེ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་

པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །འཕགས་

ཡུལ་གི་མཁས་པའི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ཀི་མཁས་པ་ཁ་ཅིག་



437སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

གིས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ལ་རིམ་པ་བཞིན། ༡ སྒྱུ་

མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་། ༢ རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་

འདོགས་པར་མཛད་པའང་ཡོད།

 དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་ཁྱད་པར་ནི། སྤིར་འཕགས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་

པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས། གཞིའི་སབས་སུ་གང་ཟག་དང་ཆོས་གང་ལའང་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང༌། དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་རྣམ་གཞག་ཐམས་

ཅད་མ་འཆོལ་བར་བཞག་པས་ཆོག་ཅིང་། ཐ་སད་ཙམ་དུའང་ཡོད་པ་མིན་པའི་

མེད་མཐའ་དང་། དོན་དམ་པར་རམ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་རྟག་མཐའ་རྒྱས་པར་

བཀག་ནས། རྟེན་འབྱུང་སྒྱུ་མ་དང་རི་ལམ་ལྟ་བུའི་རྣམ་བཞག་མཛད་པ་ལ་འདོད་

ཚུལ་མཚུངས། དེ་ལྟར་ནའང་དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ལ་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ཆེ་

བར་མངོན་ཏེ། གཤམ་དུ་བརོད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན། ཐལ་འགྱུར་བས་དོན་དམ་

དཔྱོད་པའི་རྟགས་ཀི་དགག་བྱར་འདོད་པའི་རང་གི་ངོ་བོའམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་དེ་རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པས་སོ།།

 རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཀི་ལུགས་ལ་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་མ་རེད་ན་ཆོས་

དེ་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ཐུབ་པར་འདོད་པས། དཔེར་ན། གང་ཟག་ལྟ་བུ་བཏགས་

དོན་བཙལ་བ་ན། དེའི་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་ལས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་རེད་པར་

འདོད་པས་དེ་ཉིད་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འཇོག་ལ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་

བཏགས་དོན་བཙལ་ན་ཆོས་གང་ཡང་རེད་པར་མི་འདོད། དཔེར་ན། གང་ཟག་གི་

བཏགས་དོན་འཚོལ་བ་ན། གང་ཟག་དེ་ཡོད་མེད་ཙམ་འཚོལ་བ་མིན་གི་གང་ཟག་

དེ་བོས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་དོན་སེང་ནས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅེས་

འཚོལ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་བཙལ་བའི་རིགས་པས་ཕུང་པོ་རེ་རེ་བ་དང་ཚོགས་པ་གང་
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ཡང་གང་ཟག་ཡིན་པར་མི་རེད་ལ། དེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡང་གང་ཟག་མི་རེད་དོ། ། 

གང་མ་རེད་པ་དེ་ནི་གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་དོན་དུ་སོང་གི་གཏན་མེད་

པའི་དོན་དུ་མ་སོང་ངོ་། །དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་བཙལ་ཚེ་རེད་དགོས་

ཀང་། ཡོད་པ་ཙམ་ལ་དེ་མི་དགོས་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ནོ།།

 དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་གང་ཟག་རིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པར་

བཞེད་པ་མཐུན་མོད་ཀང༌། ཅི་ཙམ་ནས་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་བཟོད་ཀི་

མཚམས་དང༌། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་མཚམས་སུ་སོང་མ་སོང་སོགས་ལ་མི་

མཐུན་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། ངས་ལས་འདི་བསགས། འབྲས་བུ་འདི་མོང་ཞེས་

ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། ཐ་སད་བཏགས་པའི་དོན་དེ་ཕུང་

པོ་རེ་རེ་བ་དང༌། ཚོགས་པ་དང༌། དེ་ལས་དོན་གཞན་གང་དུ་གྲུབ་ཅེས་འཚོལ་

བ་ནས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་མཚམས་དང༌། འཚོལ་ལུགས་དེས་བཙལ་ནས་

དཔྱད་གཞི་དེ་རེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད། རང་

རྒྱུད་པས་དེ་འདྲ་བའི་རིགས་པ་དེ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་གི། དོན་དམ་དཔྱོད་

པའི་རིགས་པ་མིན་ལ། དེས་བཙལ་ནས་རེད་ན་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་

པའང་མ་ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་། ཆོས་རྣམས་བོ་གནོད་མེད་ལ་སང་བའི་དབང་

གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་དོན་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་མ་གྲུབ་

དཔྱོད་པ་ནས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་མཚམས་དང༌། དེས་བཙལ་ནས་དཔྱད་གཞི་

དེ་རེད་རྒྱུ་བྱུང་ན་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པར་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་

མཐའ་གང་དང་གང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་ཆོས་རང་རང་གི་གནས་ཚུལ་ལ་དཔྱད་པ་

ན་ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་དཔྱོད་པར་སོང་མ་སོང་གི་མཚམས་ཟིན་པ་འདི་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆེའོ།།
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 ཐལ་འགྱུར་བས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པས་མེད་གོ་མི་ཆོད་ཅིང༌། ཐ་སད་

དུ་ཡོད་པས་ཡོད་གོ་ཆོད་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་ཀང་ཐ་སད་

དུ་རྣམ་བཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་རྟེན་འབྱུང་གིས་མཐའ་གཉིས་ཀ་སེལ་བར་

འདོད་དེ། དེ་ནི་ལུགས་འདིའི་ཁྱད་ཆོས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དེས་ན་དབུ་མ་

ཐལ་རང་གཉིས་ལ་དགག་བྱའི་ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་དང༌། དེའི་དབང་

གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་མཚམས་ཀང་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ལ། འདིའི་མཚམས་

ལེགས་པར་མ་ངེས་ན་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕྲ་མོ་འབྱེད་དཀའོ།།

ཀ དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡) སྤིར་བཤད་པ།

 དེ་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་འབྱེད་པ་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་

ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཡིན་ཞིང་ཁོང་ནི་དུས་རབས་དྲུག་པའི་ནང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་

མ་ལ་ཡ་རར་རྒྱལ་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་པར་གྲགས་ཤིང་། མཚན་ལ་སལ་ལྡན་

བྱེད་དང་། སང་བྲལ་དང་། སང་བ་ལ་མི་འཇལ་བ་ཞེས་ཀང་གྲགས་པར་བཤད། 

སོབ་དཔོན་འདིས་ནི་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དགོངས་པ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་

སུ་འགྲེལ་བའི་གཞུང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཤེས་རབ་སྒོན་མ་དང་། གོང་དུ་སྨྲས་ཟིན་པ་

ལྟར་རང་རྐང་གི་གཞུང་དབུ་མའི་སིང་པོ་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་མཛད་དེ། ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ཀང་བདེན་མེད་དུ་བཤད་པའི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་འབྱེད་པར་མཛད།



440 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གི་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་རྣམས་ཀི་ཐུན་མིན་གི་

ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ནི། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀི་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཕྱོགས་

གླང་གི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ལམ་ནས་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་གནད་ཀིས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

སབས་སུ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ངེས་པར་དུ་དགོས་

པར་བཞེད། མདོར་ན་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གིས་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལའང་

རང་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་འཐད་པའི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སོབ་

དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་གནད་མང་པོར་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་དང་མི་མཐུན་པའི་དབུ་མའི་སོལ་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་ཕྱིས་ཀི་

མཁས་པ་རྣམས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་མཛད་དོ།།

༢) གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་དབྱེ་བ།

  རང་རྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། བདེན་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་ཚུལ་

གསུམ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའོ། །སྒ་

བཤད་ནི། ཕྱི་རོལ་གི་ཁས་བངས་ཙམ་ལ་མ་འཁིས་པར་གདགས་གཞིའི་ངོས་

ནས་དོན་གི་སོད་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་སྔ་རོལ་ཕྱི་རོལ་གཉིས་ཀི་ཚད་མ་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་ཅིང༌། ཆོས་ཅན་དེའི་སེང་དུ་རྟགས་ཀི་

ཚུལ་རྣམས་འགྲུབ་ཚུལ་ངེས་པར་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་

སྐྱེད་པ་ཞིག་ལ་རང་རྒྱུད་ཅེས་བྱ་ལ། དེ་ལྟར་འཐད་པར་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་

པ་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་ཟེར། རང་རྒྱུད་དང་། རང་དབང་། རང་ངོས་ནས་

གྲུབ་པ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྣམས་གནད་



441སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

གཅིག་ཡིན་ནོ།།

 རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཤེས་པ་གནོད་མེད་རྣམས་ཐ་སད་དུ་འཇུག་

ཡུལ་རང་མཚན་སང་བ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་མ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་གནོད་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་གཟུགས་སོགས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་

སང་ཞིང་གཟུགས་སོགས་ཀང་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཉིད་

ལ་ཐུག་གོ །དེས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་རང་གི་ལུགས་ལ་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཐ་སད་དུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་བཞེད་པ་འདི་ལ་ཐུག་པ་

ཡིན་ནོ། །དབྱེ་བ་ལ། མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་

པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས། རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་ཕྱི་དོན་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་པ་དེ་ལ་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་དང་། ཕྱི་དོན་ཁས་མི་ལེན་ཞིང༌རང་རིག་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་པ་དེ་ལ་

རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་བྱ། དེ་ཡང་མདོ་སེ་པ་དང་སོ་བསྟུན་

ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཁས་ལེན་པས་ན་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་

དབུ་མ་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བའི་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་དོན་

གིས་སོང་པ་ཁས་ལེན་པས་ན་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་བརོད་དོ།།

༣) འདོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ།

 གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་ལ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀས་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་དང་། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་གསུམ་ཤེས་བྱ་

ལ་མི་སིད་པར་བཞེད་ཀང༌། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་བཞེད་



442 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

དེ། སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བཏགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅེས་པའི་

ཀུན་བཏགས་དེ་འདི་གཟུགས་སོ་ཞེས་ངོ་བོ་དང་། འདི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བའོ་ཞེས་

ཁྱད་པར་ལ་སྒོ་འདོགས་བྱེད་ཀི་རྟོག་པ་དང་མིང་གང་རུང་ལ་བྱེད་ན། དེ་གཉིས་

དངོས་པོ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཤེས་རབ་

སྒོན་མར་གསུངས་ལ། དེ་ཉིད་ལུགས་འདིས་དངོས་པོ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་བཞེད་པའི་ཁུངས་གསལ་ཤོས་ཡིན།

 དེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་ཚེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་ཁས་མི་ལེན་ཡང་གཞན་

སྐྱེ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱོགས་སྔའི་འདོད་ཚུལ་བཀོད་པ་དེས་ཀང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པར་གསལ་བ་དང་། སོབ་དཔོན་

ཞི་བ་འཚོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པར་ཐ་སད་དུ་སེམས་ལ་བདག་ཏུ་འཇོག་པར་

གསུངས་པས་གང་ཟག་གི་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་པར་འགྲུབ་ལ། སོབ་

དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་དབུ་མ་སང་བར་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ལ་དོན་དམ་གི་

ཁྱད་པར་སྦྱར་ནས་གསུངས་པས་ཀང་སྤིར་ལུགས་འདིར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་ཁས་ལེན་པར་གསལ་ལོ།།

 དེས་ན་བོ་གནོད་མེད་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་ཡུལ་

གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་མེད་ཀང་། སྤིར་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་

པ་ལུགས་འདི་ལ་མི་འགལ་བས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དང་

བོ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་གཉིས་ཚོགས་སུ་འདོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བོ་

གང་ཡིན་གིས་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་མི་འདོད་པས་ཐ་སད་དུ་

ཡོད་པ་ལ་ཚད་མས་མི་གནོད་པའི་བོའ་ིདབང་གིས་བཞག་པ་ཞིག་དགོས། དེ་
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ལྟར་བྱས་ན་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སང་ཕྱོགས་ནས་བོ་གནོད་མེད་ལ་

སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་གི་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་དང༌། སོང་ཕྱོགས་

ནས་བོས་བཞག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་དོན་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་

པས་སོང་པ་གཉིས་ཚོགས་ཤིག་དགོས་སོ། །བོ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་

པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་ཙམ་སྒས་ཀང་བོའ་ིདབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀིས་གྲུབ་པ་གཅོད་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོད་

ལུགས་སུ་ཡོད་པ་ཙམ་མི་གཅོད་དོ། །འདི་དག་ལེགས་པར་ཤེས་ན་རང་རྒྱུད་

པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་དངོས་སྨྲ་བ་མན་ཆད་ལས་ཕྲ་བ་དང་དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བ་ལས་རགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཇི་བཞིན་དུ་ཕྱེད་ནུས་སོ།།

 ལུགས་འདིས་མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་

པོ་དྲང་དོན་དང་། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་ངེས་དོན་གི་མདོར་བཞེད་ལ། འཁོར་ལོ་བར་

པའི་ཤེས་རབ་སིང་པོའ་ིམདོ་ལྟ་བུའི་ནང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་གསུངས་པའི་ཚེ་

དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་སྦྱར་བ་མེད་པས་དྲང་དོན་གི་མདོ་

དང་། ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་ལྟ་བུའི་ནང་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་དངོས་

སུ་སྦྱར་བས་ངེས་དོན་གི་མདོར་འདོད་ལ། དེ་ལྟར་ན་འཁོར་ལོ་བར་པ་ལ་དྲང་

ངེས་ཀི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པར་བཞེད།
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༤) མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ།

 དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་ར་ཤེའི་འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་

སྒོན་མ་སོགས་མཛད་དེ། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་

འགོག་ལ་སོགས་པའི་ཐལ་བ་རྣམས་ལ་རེ་རེ་ནས་སྐྱོན་བཟུང་སེ་དགག་པ་རྒྱས་

པར་བརོད་ཅིང་། སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བཏགས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་

འདོད་པ་དང་། ཀུན་གཞི་དང་། རང་རིག་འདོད་པ་སོགས་བཀག་ནས། ཐ་སད་དུ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་

པ་སོགས་བཞེད་པའི་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མའི་སོལ་ཐོག་མར་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ།།

 སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གི་རེས་འབྲང་སོབ་དཔོན་སྤན་རས་གཟིགས་

བརྟུལ་ཞུགས་ནི། དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བྱོན་ཅིང་ཕྱི་ནང་གི་འདོད་ཚུལ་ས་

ཚོགས་སོན་པའི་ཤེས་རབ་སྒོན་མའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་མཛད། སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་

སིང་པོ་ནི། དུས་རབས་བདུན་པར་བྱོན་ཅིང་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀི་སོལ་

བཟུང་། སོབ་དཔོན་འདི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་སོབ་དཔོན་ཡིན་པར་ཡང་གྲགས།

 མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ། ཕྱི་དོན་འདོད་ཀང་

རང་རིག་དང་ཀུན་གཞི་ཉོན་ཡིད་རྣམས་མི་འདོད་ལ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་

སས་གཉིས་ཀིས་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་གསལ་པོར་བཤད་པ་མེད་

ཀང་། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་པ་དང་། 

དབང་པོའ་ིཤེས་པས་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་རྣམ་མེད་དུ་མི་འཛིན་

པར་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་འཛིན་པ་དང་། དབང་ཤེས་དང་དེའི་ཡུལ་

གཟུགས་སྒ་སོགས་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་དགག་
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པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་ཕྱི་བར་འདོད། མདོ་ལས་སོད་

བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ནི། མུ་

སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྒོ་བཏགས་པ་ལྟར་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་

རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་འཇིག་རྟེན་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པ་འགོག་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གསུངས་

པ་ཡིན་གི། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་འགོག་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ལ། ཕྱི་

རོལ་གི་དོན་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་། དོན་དམ་པར་དེ་དག་མེད་པ་ལ་དགོངས་

པས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པ་ནི་མདོ་གང་གིའང་དོན་མིན་ལ། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ལས་

ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་ན། མདོ་ལས་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརྟེན་

ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ལུང་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་

བངས་པ་དང་འགལ་བ་དང་། གཟུགས་སོགས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་དེ་འཛིན་

པའི་མིག་ཤེས་སོགས་མི་སྐྱེ་བར་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པ་དང་ཡང་འགལ་བས་མི་

འཐད་པར་བཤད།

 རང་རིག་ཀང་མི་འདོད་དེ། སེམས་ཙམ་པས་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་སེང་ན་

ཡུལ་དུ་སང་བའི་ཆ་དང་རང་སང་བའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་སྔ་མ་གཟུང་རྣམ་དང་

ཕྱི་མ་རང་རིག་ལ་བྱེད་ཅིང་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདོད་ལ། དེ་ཡང་དཔེར་ན་

ཤེལ་ཚོན་དང་ཕྲད་པའི་ཚེ་ཤེལ་རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་བའི་ཆ་གཅིག་དང་ཚོན་མདོག་

གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་ལ་དེ་གཉིས་ཀང་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ་འདོད་པ་ལ། ལུགས་འདིས་རང་རིག་ལ་ཅི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་ཡུལ་དུ་ཆོས་

གཞན་རིག་པ་འདི་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་སང་བ་མི་འཆར་བ་དང་། རང་

ཉིད་རང་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་ཐ་སད་མི་འཐོབ་པ་དང༌། ཤེལ་ཚོན་དང་ཕྲད་ཚེ་

རང་གི་ངོ་བོ་དྭངས་པ་འགྱུར་ནས་ཚོན་དེའི་རྣམ་པ་སྐྱེ་ལ། ཚོན་དང་བྲལ་ཚེ་དྭངས་
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པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་མོད། ཤེས་པ་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཡན་གར་བ་ནམ་

ཡང་མི་སང་བས་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པ་སོགས་ཀིས་རང་རིག་བཀག་གོ།

 ཀུན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད་ཀང་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། ཀུན་གཞི་ཁས་བངས་ན་

ཀུན་གཞིའི་སེང་གི་བག་ཆགས་སྨིན་པ་ལས་གཟུགས་སྒ་སོགས་སུ་སང་བ་ཙམ་

ལས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་ཁས་བང་དགོས་ཀང་དེ་ནི་མི་འཐད་ལ། ཡིད་ཀི་

རྣམ་ཤེས་ཀིས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དང་དེ་ཉིད་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདོད་པ་ཡིན་

གི། འཇུག་ཤེས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དང་ཉོན་ཡིད་མི་

བཞེད་དོ། །གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་འདོད་ཚུལ་བྱེ་སྨྲ་དང་འདྲ་ལ། བདེན་

གྲུབ་ཀིས་སོང་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་

འདོད་ཅིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་བཞེད་

པས། རྟོག་པས་ཕར་བཏགས་ཙམ་གི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལེན་ནོ།།

༥) རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ།

 རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་འབྱེད་པ་པོ་ནི་

སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞི་བ་འཚོ་ཡིན་ལ། ཁོང་ནི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་བྷང་ལར་ཡབ་

ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ལག་འཛིན་གི་སས་སུ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་སྐུ་

འཁྲུངས་པར་བཤད་ཅིང་། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་གཞི་ལམ་

འབྲས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་སོན་པའི་གཞུང་དབུ་མའི་རྒྱན་དང་དེའི་རང་འགྲེལ་

བརམས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ལེགས་

པར་ཕྱེ་ཞིང་། འཕགས་ཡུལ་གི་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

འདོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བརྟག་པའི་བསན་བཅོས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་
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བརམས་པ་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ།

 སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་སོལ་འཛིན་ཆེན་པོ་སོབ་དཔོན་དེ་ཉིད་ཀི་དངོས་

སོབ་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བྱོན་པའི་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་དབུ་མ་

སང་བ་མཛད་ནས་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་

ལེགས་པར་བཟུང་ཞིང་། གཞན་ཡང་རང་གཞུང་བསོམ་རིམ་གསུམ་དང་། རང་

བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་སོགས་

ཀང་མཛད་དོ། །གཞན་ཡང་། སོབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོའ་ིརྒྱན་སང་དང༌། ཉི་

ཁི་ལེ་བརྒྱད་མ་དང༌། སྡུད་པའི་དཀའ་འགྲེལ་རྟོགས་ས་དང༌། སོབ་དཔོན་སངས་

རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕར་ཕྱིན་གི་གཞུང་རྣམས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རའི་གནད་

ཀི་ཟླ་འོད་དང༌། ཐུབ་པ་དགོངས་རྒྱན་རྣམས་སུ་ཡང་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་

ཚུལ་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་ལུགས་ལྟར་མཛད་དོ།།

 རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་རང་རིག་ཁས་

ལེན་པའི་ཚུལ་ནི་དབུ་མའི་རྒྱན་གི་རང་འགྲེལ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། ཡིད་

ཀི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདོད་ཅིང་། རིགས་མཐུན་གི་རྣམ་ཤེས་

དུ་མ་ཅིག་ཅར་མངོན་གྱུར་དུ་སྐྱེ་བར་མི་འདོད་པས། འཇུག་ཤེས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་

ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། ཉོན་ཡིད་ཀང་མི་

འདོད། ལུགས་འདིར་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། ཕྱི་

རོལ་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པ་མདོའ་ིདོན་དུ་འདོད་པར་མ་ཟད་རང་ལུགས་སུ་ཁས་ལེན་

ཞིང་། ཚུལ་དེ་ཉིད་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པར་ཡང་འདོད་ལ། ཐོག་མར་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང༌། དེ་ནས་གཟུང་འཛིན་རྫས་ཐ་

དད་ཀིས་སོང་བའི་གཉིས་སོང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། དེའི་
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རེས་སུ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་མཐོང་བས། མཐའ་ཐམས་

ཅད་སངས་པ་དབུ་མའི་ལམ་རྟོགས་པར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཐ་སད་དུ་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་

ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་འདོད་

ཀང་། སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

དང་གཉིས་སོང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མི་བཞེད་དོ།།

 གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་འདོད་ཚུལ་བྱེ་སྨྲ་དང་འདྲ་ལ། ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་ལ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་དང༌། ཕྱི་རོལ་དོན་གིས་སོང་པ་ནི་ཆོས་

ཀི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། བདེན་གྲུབ་ཀིས་སོང་པ་དང་། བདེན་མེད། དོན་དམ་

བདེན་པ་རྣམས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་འདོད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པས། རྟོག་པས་ཕར་བཏགས་ཙམ་དང༌། མིང་

བརྡས་ཕར་བཞག་ཙམ་གི་རྣམ་གཞག་རང་ལུགས་ལ་མི་མཛད་པ་སོགས་ནི་ལུགས་

འདིའི་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཙམ་མོ།།

ཁ དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ།

༡) གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་དང་སྒ་བཤད་སོགས།

 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའི་སོལ་འབྱེད་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟླ་བ་

གྲགས་པ་ནི་དུས་རབས་བདུན་པའི་ནང་བྱོན་ཅིང་། ར་ཤེའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་

མཛད་དེ། དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། “བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །” 

ཞེས་སོགས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དོན་སོབ་དཔོན་
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སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་བཀལ་བ་ལ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གིས་ར་ཤེའི་

འགྲེལ་པ་ཤེས་རབ་སྒོན་མར་སྐྱོན་བརོད་མཛད་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་

མི་འཇུག་པར་གསུངས་ཤིང་། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་མི་བཞེད་པ་དང་། དབུ་མ་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་

མི་རུང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ལ་གནོད་བྱེད་མང་དུ་བསན་ཏེ། 

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ཕྱེ་ལ། རང་རྐང་གི་གཞུང་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་

ར་འགྲེལ་མཛད་དེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ།

 ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའི་ངོ་བོ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་

སད་ཙམ་དུ་ཡང་མི་བཞེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཡིན། སྒ་

བཤད་ནི། རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པར་ཕ་རོལ་པོ་ལ་ལྟ་བ་སྐྱེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་

གཞན་གྲགས་ཀི་རྟགས་ཁས་ལེན་ཞིང་། དངོས་སྨྲ་བ་ལ་ནང་འགལ་སོན་པའི་ཐལ་

འགྱུར་གཙོ་བོར་འགོད་པས་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ།

༢) གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་སྤིར་བཤད་པ།

 གང་ཟག་དང་ཆོས་གང་ལའང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་

ཡང་མེད་ཀང་། བྱ་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བཞག་ཆོག་པ་ནི་ལུགས་

འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ལ། འདི་པའི་ལུགས་ཀི་རྣམ་གཞག་

འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡང་

ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་མཚན་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པ་འདི་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ཡང་མདོའ་ིདྲང་ངེས་ནི་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉིད་དངོས་སུ་སོན་མི་སོན་
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གིས་འབྱེད་པར་གསུངས་པས། ལུགས་འདིས་འཁོར་ལོ་དང་པོའ་ིའདུས་བྱས་

ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པར་སོན་པའི་མདོ་ལྟ་བུ་ནི་དྲང་དོན་གི་མདོ་དང་། དེའི་ནང་

ཚན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་སོན་པའི་མདོ་ལྟ་བུ་ངེས་དོན་གི་མདོར་

བཞེད་ལ། འཁོར་ལོ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་འཁོར་ནི་ཆོས་རྣམས་

རང་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པས་སྒྲུབ་པས་

ངེས་དོན་གི་མདོ་དང་། འཁོར་ལོ་ཐ་མ་མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ནི་གཞན་དབང་

ཡོངས་གྲུབ་ཀུན་བཏགས་བཅས་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་པ་

ལྟར་གི་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནས་སོན་པས་དྲང་དོན་གི་མདོར་

བཞེད་དོ། །མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་

གཞག་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཡིན་མོད། ཉི་ཁིའི་བྱམས་ཞུས་ལེའུ་ལས་བྱུང་བ་

ལྟར་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུམ་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་གི་ཆོས་ཅན་ཀུན་རྫོབ་པ་འདི་རྣམས་གཞན་

དབང་དང༌། གཞན་དབང་དེ་ཉིད་གནས་ལུགས་སུ་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆ་ཀུན་

བཏགས། གཞན་དབང་ཀུན་རྫོབ་པ་དེ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་

ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།།

 གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་དང༌། གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་སོགས་བདེན་པས་སོང་པ་ཆོས་

ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་བཞེད་པས། བདག་མེད་ཕྲ་མོ་གཉིས་དགག་བྱའི་སོ་ནས་མ་

ཡིན་པར་སོང་གཞིའི་སོ་ནས་འབྱེད་དོ།།
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༣) ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དཀའ་གནད་

གཙོ་བོ་རྣམས་བཤད་པ།

 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཅུང་

ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་ཀང་། རྒྱུ་འབྲས་དང་བྱ་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་འཆོལ་བར་འཇོག་པ་གཉིས་འགལ་བ་མེད་པར་མ་ཟད། ཕན་ཚུན་

གཅིག་གྲོགས་གཅིག་ཏུ་སོང་བའི་སོ་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་མང་དུ་ཡོད་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ཟླ་བའི་ཚིག་གསལ་

དང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརྟགས་ན་རྟོགས་ནུས། དེ་དག་

ལས་གཙོ་བོ་འགའ་ཞིག་ངོས་འཛིན་པ་ལ། སོང་པའི་དོན་རྟེན་འབྱུང་དུ་འགྲེལ་

བའི་སོ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་དང་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཇོག་ཚུལ་གྲུབ་མཐའ་འོག་

མ་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཤེས་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་བཞིན་

དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡང་ཁས་བང་དགོས་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ཚོགས་དྲུག་

ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་འགོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ཞིག་

པ་དངོས་པོར་འཇོག་པའི་སོ་ནས་ཀུན་གཞི་མེད་ཀང་ལས་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་བ་

འཐད་ཚུལ་གི་བཤད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དུས་གསུམ་

འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། རང་རིག་འགོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། རང་

རྒྱུད་ཀི་སྦྱོར་བས་ཕྱི་རོལ་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྐྱེད་པ་འགོག་ལུགས་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཡོད་པ་ལས་རེ་ཟུང་སབས་འདིར་འཆད་ལ། གཞན་

རྣམས་འོག་ཏུ་འཆད་དོ།།
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 དེ་ལ་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་ཁས་བང་དགོས་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ནི། དབུ་

མ་ཐལ་འགྱུར་བས་སྤིར་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་བཞེད་ཀང་བྱེ་སྨྲ་སོགས་ཀིས་འདོད་པ་

ལྟར་གི་ཆ་མེད་བསགས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མི་བཞེད་དེ། དངོས་

སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་ཆོས་གང་བཞག་ཀང་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་

བཏགས་པའི་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་པ་ཤ་སག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ། དེའི་གནད་

ཀིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་དོན་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཀ་མེད་ཀང་། མ་

དཔྱད་པའི་ཐ་སད་དུ་ནི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡང་ཡོད་པར་

བཞེད་དེ། ཕྱི་རོལ་གི་རི་དང་ནགས་ཚལ་སོགས་ཀི་ཐ་སད་འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པ་

ལྟར་འཇོག་པ་ལ་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཤེར་ཕྱིན་གི་

མདོ་ལས་དོན་ཤེས་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་གིས་མེད་མཉམ་དང་། ཆོས་མངོན་པའི་

མདོ་ལས་གཉིས་ཀ་ཡོད་མཉམ་དུ་གསུངས་པས། དོན་ཤེས་གཉིས་ལ་ཡོད་མེད་ཀི་

ཁྱད་པར་ཀུན་རྫོབ་དང་། དོན་དམ་གང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀང་འབྱེད་པ་མི་རིགས་

པར་འདོད། དེས་ན་ཕྱི་དོན་ཡོད་པ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ་ཐུག་སེ། རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ལ་གྲགས་པ་བཞིན་དུ་རང་

འཛིན་ཤེས་པ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅིང་། དེ་གྲུབ་

པས་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 སྤིར་དགེ་མི་དགེའི་ལས་དང་དེའི་འབྲས་བུའི་བར་དུ་དུས་ཡུན་རིང་པོས་

ཆོད་ཀང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆུད་མི་ཟ་བར་འབྱུང་བ་ནི། 

སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་ཀུན་གིས་འདོད་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་གལ་ཏེ་

འབྲས་བུ་སྨིན་པའི་སྔ་ལོགས་བར་དུ་ལས་དེ་གནས་ན་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། རྟག་

པས་འབྲས་བུ་འབྱིན་མི་ནུས་པས་ལས་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་མི་
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འཐད་ཅིང་། ལས་དེ་བྱས་པའི་སད་ཅིག་གཉིས་པར་ཞིག་ན་ནི། འབྲས་བུ་འབྱིན་

པའི་སྔ་ལོགས་བར་དུ་ལས་དེ་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ལས་ཞིག་པ་དངོས་པོར་

ཡང་མི་འཐད་པས་ལས་ལས་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེས་བརད་པ་ལ། ལུང་གི་

རེས་འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པས། ལས་ཞིག་པའི་དུས་སུའང་ལས་ཀི་བག་ཆགས་

ཡོད་ལ། བག་ཆགས་དེ་ཆུད་མི་ཟ་བར་བྱེད་པའི་བསོ་གཞི་ཀུན་གཞི་ཡང་ཡོད་

པས་སྐྱོན་མེད་ཅེས་སྐྱོན་སོང་བར་བྱེད་ཅིང་། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་སྐྱོན་སོང་ཚུལ་གོང་

དུ་བཤད་ཟིན་ལ། མདོ་སེ་པ་སོགས་ཀིས། ལས་ཞིག་ཀང་ལས་ཀི་བག་ཆགས་

བསོ་སའི་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་ཁས་བངས་པ་སོགས་ཀི་

སོ་ནས་སྐྱོན་སོང་བར་བྱེད་དོ། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་བའི་སྐྱེ་བ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་འགག་པ་མི་རུང་བས་ཀུན་གཞི་

སོགས་མེད་ཀང་ལས་ཀི་ཞིག་པ་དངོས་པོར་རུང་བས། ལས་འགགས་པའི་རྒྱུན་

ལ་བརྟེན་ནས་ལས་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་ལོན་ནའང་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་

མི་འཆོལ་བར་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་ལས་འབྲས་སོགས་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་ཡིན་ན། རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་འགྱུར་ལ། ལས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་འགགས་པ་ཡིན་ན། ལས་འགགས་པའི་རེས་སུ་ལས་ཀི་

ནུས་པ་ཡང་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡོད་དོ།།

 མདོར་ན་ལས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པས་ལས་ཞིག་པ་རང་གི་རྒྱུ་ལ་

ལྟོས་ནས་གྲུབ་པར་འཇོག་ནུས་ལ། དེས་ན་ལས་དང་འབྲས་བུའི་བར་ཞིག་པས་རྒྱུན་

མཐུད་པར་བྱེད་པ་དང་། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་གི་ང་དེ་གཏན་

དུ་བའི་བག་ཆགས་བསོ་གཞི་དང་། རྣམ་ཤེས་དེ་གནས་སབས་ཀི་བག་ཆགས་བསོ་

གཞིར་འཇོག་པས། ལས་ཀི་བག་ཆགས་བསོ་གཞིར་ཀུན་གཞི་མི་དགོས་ཤིང་། 
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གང་ཟག་ཀང་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་ཕུང་པོའ་ིགསེབ་ནས་རེད་མི་དགོས་པས་

གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་མི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཀུན་

གཞི་རྣམ་ཤེས་མི་འདོད་པ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ་ཐུག་སེ། རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པས་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་ང་ཙམ་དེ་བག་ཆགས་ཀི་བསོ་

གཞིར་འཇོག་ཐུབ་པས་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 དེ་ལ་ལུགས་འདིར་ཞིག་པ་དངོས་པོར་འདོད་ཚུལ་ནི། མདོ་སེམས་

རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རེད་

དགོས་པར་འདོད་པས། དཔེར་ན། མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་ཚེ་ན། མྱུ་གུའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་

པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་འགགས་ལ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་གཞན་

གང་ཡང་མ་ཐོབ་ཅིང་། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་ཤས་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡང་

ཞིག་པ་དེའི་མཚན་གཞི་མ་ཡིན་པས། ཞིག་པ་ཞེས་པ་ནི་དངོས་པོ་གཞན་འགགས་

ཙམ་གི་ཆ་མེད་དགག་ཅིག་ལ་འདོད་པས་དངོས་པོར་མི་འདོད་ལ། ཐལ་འགྱུར་

བའི་ལུགས་ལ་ནི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་ན་ཆོས་གང་ཡང་མི་རེད་པར་འདོད་

པས། དཔེར་ན། གང་ཟག་དེའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རེ་རེ་བ་དང་། ཚོགས་པ་དང༌། དེ་གཉིས་

ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གང་ཡང་གང་ཟག་དེའི་མཚན་གཞིར་འཇོག་རྒྱུ་མེད་ཀང་། 

རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་ཏུ་བཏགས་པ་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་ཡིན་པ་མི་

འགལ་བ་བཞིན་དུ། ཞིག་པ་ཡང་ཞིག་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དང༌། དེ་དང་རིགས་མཐུན་

པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་དེའི་མཚན་གཞིར་འཇོག་མི་རུང་ཡང་། ཞིག་རྒྱུའི་དངོས་

པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

 ཞིག་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལྟ་བུ་ལས་གསུངས་ལ། 

རིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་སེ། མར་དང་སིང་པོ་ཟད་པ་མར་མེ་ཤི་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་



455སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

མར་མེའི་རིགས་འདྲའི་རྒྱུན་གི་ཞིག་པ་དངོས་པོར་འགྲུབ་ལ། འདི་ལ་བརྟེན་ནས་

དངོས་པོ་སད་ཅིག་དང་པོ་གཉིས་པར་ཞིག་པ་ཡང་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཤེས་ནུས། 

གཞན་ཡང་འཇིག་པ་དེ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན། ཞིག་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་

ཡིན་དགོས། དེ་ལྟ་མིན་ན་སྐྱེ་བ་རྒྱུ་བཅས་དང་སྐྱེས་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

ཡོད་དེ། ཞིག་འཇིག་གཉིས་ལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ན། སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེས་

པ་གཉིས་ལའང་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་པས་མགོ་མཚུངས་ཀི་རིགས་པས་གནོད་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ།།

 ཞིག་པ་ཡང་ལུགས་འདིས་འཇིག་པར་བཞེད་པས། དངོས་པོ་རྣམས་

དུས་གཉིས་པར་མ་བསད་པ་ཞིག་པར་འཇོག་ནུས་ལ། དངོས་པོ་དུས་གཉིས་པར་

མི་སོད་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་དུས་གཉིས་པར་མ་བསད་པ་ཡང་དངོས་པོ་

ཡིན་དགོས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀ་རྒྱུས་བསྐྱེད་པར་མཚུངས་པས་སོ། །ལུགས་འདིས་

མྱུ་གུའི་ཞིག་པ་ལྟ་བུ་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་དངོས་པོར་འཇོག་པ་མ་ཡིན་ཡང་། 

ཞིག་པ་དེ་ཐ་སད་དུ་ཞིག་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་དངོས་པོར་

འཇོག་པ་ཡིན། དེས་ན་ལས་ཞིག་མ་ཞིག་གཉིས་ཀ་དངོས་པོ་ཡིན་པར་མཚུངས་

ཏེ། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མ་ཞིག་པའི་ལས་ལ་

ཡང་མེད་ལ། ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་གི་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རེས་སུ་འགྲོ་

ལྡོག་ནི་ལས་ཞིག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 མདོར་ན་ཞིག་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་ཡང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་

ལ་ཐུག་སེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པས་རང་ངོས་ནས་མེད་ཀང་མིང་རྐང་

བཏགས་ཡོད་ཙམ་གི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་འགྲུབ་ཅིང་། དེ་གྲུབ་པས་མྱུ་གུའི་ཞིག་

པ་དེ་ཉིད་མྱུ་གུའི་ངོ་བོ་སྔར་ཡོད་ལོག་ཙམ་གི་མེད་དགག་མ་ཡིན་པར་མེད་དགག་
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དེ་ཉིད་གདགས་གཞིར་བྱས་ནས་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བཞག་ཙམ་གི་དངོས་

པོ་ཞིག་ཏུ་འགྲུབ་ལ། དེ་ཡང་མྱུ་གུ་འཇིག་པའི་རྒྱུར་གང་སོང་བའི་རྒྱུ་རྐེན་དེ་ཉིད་

ཀིས་བསྐྱེད་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་འགྲུབ་བོ།།

 ཞིག་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པར་བཤད་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་འདིར་དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་འཇོག་ཚུལ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་འདས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་རྒྱུའི་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་ལོག་ནས་དེའི་

རྒྱུན་གི་ངོ་བོར་སོང་བས་ད་ལྟ་བ་ལོག་ཙམ་ལ་མི་འཇོག་ཅིང་། དངོས་པོ་གཞན་

ཞིག་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བས་རེ་ཞིག་མ་སྐྱེས་པའི་ཆ་ཞིག་ལ་

མ་འོངས་པར་འཇོག དེ་གཉིས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་དེ་

ད་ལྟ་བར་འཇོག་གོ །དེས་ན་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བར་འདས་མ་འོངས་ད་

ལྟ་བ་གསུམ་ཀ་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་དངོས་པོར་བཞེད་དོ།།

 མ་འོངས་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཡང་མར་མེའི་སོང་བུ་ཟད་ནས་

མར་མེའི་རིགས་འདྲ་ཕྱི་མ་སྐྱེ་བའི་རྐེན་མ་ཚང་བ་དེ་མར་མེའི་རིགས་འདྲ་ཕྱི་

མ་མ་འོངས་པ་དེ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། དེ་འདྲའི་རྐེན་མ་ཚང་བ་མ་ཡིན་ན་

མ་འོངས་པ་དེ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་མ་འོངས་པའང་

དངོས་པོ་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།
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༤) ཐལ་འགྱུར་བའི་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སོར།

ཀ) ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེ་བ།

 ལུགས་འདིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མི་བཞེད་

པའི་གནད་ཀིས། གཞལ་བྱ་དང་ཚད་མའི་འཇོག་ཚུལ་སོགས་གནད་མང་པོ་ཞིག་གི་

ཐད་ཚིག་གསལ་དུ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མའི་ཚད་མའི་འདོད་ཚུལ་ལ་དམིགས་ཕུག་པའི་

དགག་པ་མཛད་པ་དང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར་ཡང་། “རྣམ་ཀུན་འཇིག་རྟེན་ཚད་

མིན་དེ་ཡི་ཕྱིར། །”ཞེས་བྱུང་བ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས། འགྲེལ་བྱེད་ཁག་ཅིག་གིས་

དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གྲགས་ཚོད་ཀི་དབང་ལས་རང་ལུགས་ལ་ཚད་

མའི་རྣམ་གཞག་མི་འཇོག་པར་འདོད། འོན་ཀང་རེ་ཙོང་ཁ་པ་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་ཁག་

ཅིག་གིས་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཙམ་

དུ་མ་ཟད། རང་མཚན་ཐ་སད་དུའང་མི་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་

འཇོག་ཚུལ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསུངས། འདིར་ནི་ལུགས་ཕྱི་

མའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་རགས་ཙམ་ཞིག་སྨྲའོ།།

 དེ་ཡང་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཚད་མ་དང་གཞལ་

བྱ་གཉིས་རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་ལྟར་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀིས་འཇོག་དགོས་པ་དང་།  

ཚད་མ་དེ་དག་ཡོད་ན་གཞལ་བྱ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། གཞལ་བྱ་ཡོད་ནའང་

ཚད་མ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ནི། ཚད་མའི་སད་དོད་པྲ་མ་ཎའི་མ་ཎ་འཇལ་བ་ལ་

འཇུག་པས་འཇལ་བྱེད་ཡོད་ན་གཞལ་བྱ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་གནད་ཀིས་
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ཡིན་པར་མ་ཟད། ཚད་མའི་དོན་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པར་གྲགས་

པ་ལྟར་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མི་བསླུ་བ་ཙམ་གིས་ཚད་མར་འཇོག་པ་ཡིན་པས་

བཅད་ཤེས་ཀང་ཚད་མར་འདོད། དེས་ན་ལུགས་འདིར་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མི་

བསླུ་བའི་རིག་པ་ཚད་མའི་ངོ་བོར་འཇོག རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ཞེས་པས་རི་བོང་

རྭ་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུའི་ལོག་ཤེས་རྣམས་ཚད་མ་ཡིན་པ་གཅོད་དེ། དེ་དག་གིས་

རང་གི་སང་ཡུལ་རྟོགས་པས་རང་གི་གཞལ་བྱ་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཡང་། རང་གི་

འཇུག་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་མ་རྟོགས་པས་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མི་བསླུ་བ་མིན་ནོ། ། 

དེས་ན་ཡིད་དཔྱོད་དང་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ཤེས་རྣམས་ཚད་མ་མིན་པ་དངོས་སྨྲ་བ་དང་

མཐུན་ནོ།།

 ཚད་མ་ལ་དབྱེ་ན། ཡུལ་མངོན་གྱུར་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། 

ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར་རྟོགས་པའི་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་དང་། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

རྟོགས་པའི་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང་། རྟོགས་ཟིན་པའི་དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ལ་

ལོག་གྱུར་གི་དོན་དེ་དཔེ་དང་འདྲ་བར་རྟོགས་པའི་དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་མ་དང་

བཞི་ཡོད་ཅིང་། ཚད་མ་ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་རེས་དཔག་ཏུ་འདུ་བས། སྤིར་ཚད་མ་ལ་

མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གྲངས་མ་ངེས་པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རྟགས་ཡང་དག་

ལ་མ་བརྟེན་ཅིང་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མི་སླུ་བའི་རིག་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་

ངོ་བོ་དང་། དེ་ལ་བདག་རྐེན་གི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་གི་ཚད་

མ་དང་། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཉིས། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་

རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་འཕྲལ་གི་

འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའི་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མི་སླུ་བའི་རིག་པ། དབང་མངོན་

ཚད་མའི་ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གི་ཚད་མ་ནས་རེག་བྱ་
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འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ཚད་མའི་བར་ལྔ་ཡོད།

 རྟགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཡིད་ཤེས། 

ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། ལུགས་འདིས་ཡིད་མངོན་ཚད་མ་

ལ་རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་གཉིས་ཀ་འཇོག་པས་ནང་པའི་ཚད་མ་པ་སྤི་དང་མི་

འདྲ། གང་ཟག་ཕལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་པ་

ལྟར་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མར་མི་འདོད་དེ། གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པ་བཅད་ཤེས་

གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དུ་བྱ་དགོས་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡིད་མངོན་ཚད་

མ་ལ་ནང་གསེས་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ༡  དབང་ཤེས་ལྔས་དྲངས་པའི་

ཡུལ་ལྔའི་རྣམ་ཅན་གི་ཡིད་མངོན་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གིས་དྲངས་

པའི་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པ་ལྟ་བུ། ༢ བདེ་སོགས་མོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡིད་

ཀི་མངོན་སུམ་ནི། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་སོམས་རྣམས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཡིད་

མངོན་ལྟ་བུ། ༣ ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཡིད་མངོན་ནི། སད་པའི་

སབས་སུ་རི་ལམ་གི་གནས་སབས་ཀི་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཡུལ་དྲན་པའི་ཡིད་

མངོན་ལྟ་བུ། ༤ དུས་རིང་བ་འདས་པ་དྲན་པའི་ཡིད་མངོན་ནི། དུས་རིང་པོར་སོང་

བའི་སྐྱེ་བ་དྲན་པའི་ཡིད་མངོན་ལྟ་བུའོ།།

 རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་

པ་རེས་དཔག་ཚད་མའི་ངོ་བོ་དང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དངོས་སོབས་རེས་དཔག་དང་

ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གཉིས་ཡོད། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ལ་ལུང་གི་ཚད་མ་ཞེས་

ཀང་བྱ། དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་མ་ཞེས་པ་ཡང་དངོས་སོབས་རེས་དཔག་དང་

ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཅི་རིགས་སུ་བྱ་དགོས་ལ། ལུགས་འདིས་རང་རིག་མི་འདོད་

པའི་ཚུལ་ནི་འོག་ཏུ་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པའི་སབས་སུ་འགོད་དོ།། 
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ཁ) ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་ཡུལ་ལ་ཚད་མར་

སོང་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར།

 དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཚད་མ་རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་ཚད་མར་སོང་བའི་ཚེ་

ན་སྒ་རྟོག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པར་ཡུལ་དེའི་རང་མཚན་ལ་ཚད་མར་འགྲོ་

དགོས་པ་དང༌དེ་ཉིད་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདོད་ལ། དེ་ཡང་རྟོག་

པར་གྱུར་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཞེན་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། རྟོག་མེད་

ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན་སང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་དགོས་པར་མ་ཟད་

རང་མཚན་སང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཁྲུལ་བར་སོང་ན་དེས་རང་གི་གཞལ་བྱ་རེད་པར་

འཇོག་མི་ནུས་པར་འདོད།

 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའམ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུའང་མི་བཞེད་པས་ཡུལ་ལ་ཚད་མར་སོང་ཚུལ་འཇིག་

རྟེན་གི་ཐ་སད་དང་མཐུན་པར་འདི་ནི་བུམ་པའོ། །འདི་ནི་ཀ་བའོ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་

བཏགས་པའི་དོན་དེ་ཙམ་ཞིག་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་ལས། ཇི་ལྟར་ཐ་སད་བཏགས་

པའི་དོན་བཙལ་ནས་རེད་པ་ཞིག་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་དང་། སྔོན་པོ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སོགས་ལ་ཚད་མར་སོང་བ་གཏན་ནས་མི་བཞེད་ལ། དངོས་པོར་

སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་གཟུགས་སྒ་སོགས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་མེད་ན་དེ་དག་དོན་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སོང་པའི་དངོས་མེད་

དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པས། ཡུལ་ལྔའི་རང་མཚན་ལ་ཚད་མར་མ་སོང་ན་ཡུལ་ལྔ་ལ་

ཚད་མར་འགྲོ་ས་མེད་ལ། ཡུལ་ལྔ་ལ་ཚད་མར་སོང་ནའང་དེའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་



461སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ལ་ཚད་མར་འགྲོ་དགོས་པར་འདོད་དོ།།

 གཞན་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འདིར་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་

དངོས་ཀི་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་གཉིས་སང་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། ཆོས་དེ་རྣམས་

ཀི་སང་བ་ངེས་པར་འཆར་དགོས་ཤིང་། གང་སང་བའི་སང་བ་དེ་ཡུལ་མངོན་

སུམ་པ་ཡིན་པས། ཡུལ་ལ་མངོན་སུམ་གི་སྒ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། ཡུལ་

ཅན་ལ་མངོན་སུམ་གི་སྒ་བཏགས་ནས་འཇུག་ཅིང་། དེ་ཡང་དཔེར་ན་དཀར་པོ་

དེ་དཀར་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་མངོན་སུམ་དངོས་གནས་པ་ཡིན་ལ། དཀར་འཛིན་

མིག་ཤེས་དེ་དཀར་པོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་སུམ་བཏགས་པ་བ་དང་མངོན་སུམ་ཚད་

མ་དངོས་གནས་པ་ཡིན། དེའི་ཕྱིར་ཡུལ་མངོན་སུམ་པ་ཡིན་ན་མངོན་གྱུར་ཡིན་

དགོས་ལ། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་མངོན་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་

ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན། གཉིས་སང་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་སང་

བ་དེ་རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་མོང་སོབས་ཀིས་རྟོགས་དགོས་པས་སང་བ་དེ་ལ་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་དགོས། དཔེར་ན། བདག་འཛིན་གཉིས་ཀིས་ཀང་བདག་

གཉིས་ཀི་སང་བ་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་སོ་ནས་རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་སང་

བ་དེ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཚད་མ་རང་སོབས་ཀིས་འདྲེན་པས། དེ་གཉིས་རང་གི་

སང་བ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལྟར་བདག་འཛིན་གཉིས་དང་ཟླ་བ་གཉིས་སང་གི་དབང་ཤེས་སོགས་

ལོག་ཤེས་རྣམས་རང་གི་སང་བ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཡང༌སྤིར་ཚད་མ་མ་ཡིན་ལ། 

སྤིར་ཚད་མ་ཡིན་མིན་ནི། རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གིས་

འཇོག དཔེར་ན་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པ་

ཙམ་གིས་ལོག་ཤེས་སུ་མི་འཇོག་པར་རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་
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ཤེས་ཡིན་པས་ལོག་ཤེས་སུ་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ།།

 རྟོག་མེད་ཤེས་པའི་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ནི་རང་གི་སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་

ཡང་རང་གི་སང་བ་ཙམ་རང་གི་སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཞིང་། རང་གི་སང་བ་

དེའི་སང་གཞིར་གྱུར་པའི་སང་ཡུལ་ཁོ་ན་རང་གི་སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན། དཔེར་

ན་དཀར་པོར་སང་བ་ཙམ་དཀར་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་སང་ཡུལ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་

ཞིང་དཀར་པོར་སང་བ་དེའི་སང་གཞིར་གྱུར་པའི་དཀར་པོ་དེ་དཀར་འཛིན་མིག་

ཤེས་དེའི་སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཚུལ་འདིས་ནི་རང་གི་སང་ཡུལ་

ཙམ་དང་རང་གི་སང་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཚུལ་དང་། །དེ་

གཉིས་གང་ལ་ཚད་མར་སོང་མ་སོང་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྐྲ་ཤད་འཛག་སང་གི་དབང་ཤེས་

དང་སྔོ་སང་དབང་ཤེས་གཉིས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཚུལ་ཤེས་

དགོས་སོ།།

 གཞན་ཡང་འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱུ་རྩྭ་ལས་བྱུང་བའི་མེ་ལ་རྩྭའི་མེ་ཞེས་ཟེར་

བ་ལྟར། འདི་པའི་ལུགས་ལ་དཀར་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་སོབས་ཀིས་དྲངས་པའི་

དཀར་པོ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ནི། རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དཀར་པོ་མངོན་སུམ་

པ་ལས་བྱུང་ཞིང་། དེ་མོང་སོབས་ཀིས་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་མངོན་སུམ་

ཚད་མར་བཞེད་ཅིང་། ཚད་མ་པ་རྣམས་ཀིས་མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་བྲལ་དགོས་པར་

འདོད་མོད། འོན་ཀང་འདི་པའི་ལུགས་ལ་འཇིག་རྟེན་རང་ག་པ་རྣམས་ཀིས་མངོན་

སུམ་ལ་རྟོག་བྲལ་གི་ཐ་སད་བྱེད་པ་མེད་ཅིང་། མངོན་སུམ་ལ་རྟོག་བྲལ་དགོས་

པར་ཁས་བངས་ཕྱིན་ཆད་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་བཞག་པར་སོང་བར་བཞེད་

པས། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རྟོག་བྲལ་སྨོས་པ་དགོས་པ་མེད་པར་

བཞེད།
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 དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དཔེར་ན་དཀར་པོ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་

ཡང་དཀར་པོ་མངོན་སུམ་པ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ཡང་། དཀར་པོ་དེ་མངོན་

སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་འཇོག་དགོས་པས། མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་གི་ཡུལ་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་དགོས་པའི་ངེས་པ་

མེད་ཅིང་། དཀར་འཛིན་མིག་ཤེས་དང༌དེས་དྲངས་པའི་དཀར་པོ་དྲན་པའི་ཤེས་

པ་གཉིས་ཀིས་དཀར་པོ་གསལ་བར་མཐོང་མ་མཐོང་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ།།

 དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་འདོད་པའི་

ཚད་མ་འགོག་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་ནི། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལྟར་ཡུལ་རང་སྤི་གཉིས་

ཀི་སོ་ནས་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས་འཇོག་ཚུལ་འཐད་ཟེར་བ་ལ། 

ལུགས་དེ་དག་གིས་རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་གི་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་

པ་ལྟར་ཐལ་འགྱུར་བའི་སབས་འདིར་མི་རུང་སེ། དེ་དག་གི་ལུགས་བཞིན་འཇོག་

ན་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀི་མཚན་གཞི་ཡོད་ན་གཞལ་བྱ་ཕུང་སུམ་པ་ཡོད་

པར་འགྱུར་བས་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་

མཚན་གཞི་མེད་ན་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་བས་ཚད་མ་གཉིས་

ཀང་མི་འཐད་པ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡོད་ཅིང་། རྟོག་གེ་པས་འདོད་པ་ལྟར་གི་མཚན་

ཉིད་དང་ཚད་མ་ཀུན་རྫོབ་ཏུའང་མེད་ལ། དོན་དམ་པར་དེ་བས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར་ཞེས་འགོག་གོ།

 ཡང་རང་སྤི་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཚད་མ་གཉིས་

སོ་སོར་འཇོག་མི་ཐུབ་སེ། ལུགས་འདིར་ཡིད་མངོན་རྟོག་བཅས་འདོད་ཚུལ་གོང་

དུ་བཤད་ཟིན་ཅིང་། ཡིད་མངོན་དེ་དག་སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། 

རེས་དཔག་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་སང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་སུམ་སུམ་ཚད་མ་
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ཡིན་ཚུལ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ལུགས་འདིར་ཚད་མ་མངོན་

རེས་གཉིས་སུ་སྡུད་ནའང་རང་གི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་གཞལ་བྱ་མངོན་ལོག་

གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།།

 གཞན་ཡང་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ལ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མས་འདོད་པ་ལྟར་

གི་རང་སྤི་གཉིས་སུ་གནས་པ་མི་འཐད་པས། ཚད་མའི་དབྱེ་ཚུལ་ཡང་གྲུབ་

མཐའ་འོག་མས་འདོད་པ་ལྟར་གི་མངོན་རེས་གཉིས་ཁོ་ནར་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པར་

གཞལ་བྱ་ལ་མངོན་གྱུར་དང་། ཅུང་ཟད་ལོག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཏེ་གཞལ་

བྱའི་གནས་གསུམ་དང་། དཔེ་དོན་འདྲེས་པའི་ལོག་གྱུར་ཏེ་གཞལ་བྱའི་ཁྱད་པར་

བཞིའི་དབང་གིས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་། དངོས་སོབས་རེས་དཔག ལུང་གི་

ཚད་མ། དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་མ་སེ་དབྱེ་བ་བཞི་བྱས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལྟར་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལམ་

སོལ། ཆོས་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་གནས་

ལུགས་སོང་པ་ཉིད་རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་བཀལ་བའི་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་པ། བོད་ཀི་

དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་གི་ཡང་རེར་

བརིས་ཏེ། རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་འཛིན་པའི་སོལ་དུས་ད་ལྟའང་མ་ཉམས་

པར་གནས་པའི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་གཙོ་བོར་བྱས་པའི་དབུ་མ་པའི་

གྲུབ་མཐའ་མདོ་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།
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གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་མཇུག་བསྡུ་བ།

༡ གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞིས་རང་རང་གི་ལུགས་ཀི་

རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་སོང་ཚུལ།
 ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་གས་རང་རང་གི་ལུགས་ནི་རྟག་ཆད་ཀི་

མཐའ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་དང་། ཡུལ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་

བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པར་འདོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་མོད། གཞིའི་རྣམ་

གཞག་དང་ལྟ་བའི་འདོད་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་གནད་ཀིས། གང་དུ་བཟུང་ན་རྟག་ཆད་

ཀི་མཐར་ལྷུང་བའི་མཐའི་ངོས་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བར་ཡོད།

 དེ་ཡང་སྤིར་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐུན་མོང་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། གང་

ཟག་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་རྟག་ལྟ་ཡིན་ལ། དེ་ཁས་མི་

ལེན་པས་རྟག་ལྟ་དང་བྲལ་བ་དང་། ལས་དགེ་སིག་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་མ་

འཆོལ་བར་འབྱུང་བར་ཁས་མི་ལེན་པ་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ལ། ལས་འབྲས་མ་

འཆོལ་བར་ཁས་ལེན་པས་ཆད་ལྟ་དང་བྲལ་བར་འདོད། འདིར་གྲུབ་མཐའ་རང་

རང་གི་ཐུན་མིན་གི་ལྟ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་མཐའ་གཉིས་སོང་ཚུལ་རགས་རིམ་ཙམ་

ཞིག་འཆད་པ་ལ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། འབྲས་བུ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་རྒྱུ་འགགས་པར་

འདོད་པས་རྟག་མཐའ་སོང་ལ། རྒྱུའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་ཁས་

ལེན་པས་ཆད་པའི་མཐའ་སོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ། མདོ་སེ་པ་ལྟར་ན། འདུས་བྱས་རྣམས་



466 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཇུག་པར་འདོད་པས་ཆད་མཐའ་སོང་ཞིང་། དེ་ལྟ་ནའང་དེ་

དག་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པར་ཁས་ལེན་པས་རྟག་མཐའ་ལས་གྲོལ་ཞེས་འདོད། 

སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། ཀུན་བཏགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པས་རྟག་

མཐའ་སོང་ཞིང༌། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་

པས་ཆད་མཐའ་སོང་ཞེས་སྨྲ། དབུ་མ་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

པར་བཞེད་པས་ཆད་པའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་ཞིང་། དོན་དམ་པར་མེད་པར་སྒྲུབ་པས་

རྟག་པའི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བར་བཞེད་དོ།།

༢ གྲུབ་མཐའ་རྣམས་སས་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་ཚུལ།
 འཕགས་ཡུལ་གི་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ནང་ཕན་ཚུན་

གི་འདོད་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་བརལ་བརྟག་རྒྱས་པར་མཛད་དེ། 

རང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ནི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་བདེན་དོན་ཚད་ལྡན་དུ་དམ་འཆའ་བར་བྱེད་ནའང་། གྲུབ་མཐའ་གཞན་

གིས་རིགས་པས་བསྒྲུབས་པའི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞིག་ནི་རང་ལུགས་ཀི་གྲུབ་

མཐའ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པར་མ་ཟད། རང་ལུགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ཟབ་མོ་རྣམས་ལ་

རིམ་གིས་འཇུག་པའི་སས་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའང་ཡོད་ལ། ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་

མཐའ་ཕལ་ཆེ་བ་ནི་གདུལ་བྱའི་བོ་དང་འཚམ་པར་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་གི་སོབ་དཔོན་

རྣམས་ཀིས་སོལ་བཏོད་པ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ཡང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་གཞུང་འདིའི་གོང་འོག་ཅི་རིགས་

པར་འབྱུང་བ་ལྟར་དཔེར་ན། མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་རྟག་གཅིག་རང་དབང་བའི་

བདག་ཅིག་ཡོད་པར་རལ་དུ་བཏོན་ནས་བསྒྲུབས་པ་ལ་ནང་པའི་བཀའ་བསན་གི་



467སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

གཞུང་ལུགས་སྤི་དང་། གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གི་སྔ་ཕྱིའི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

རིགས་པ་ས་ཚོགས་ཀི་སོ་ནས་བཀག་ཅིང་། ཡང་རིག་བྱེད་ཚད་མར་སྨྲ་བའི་མུ་

སེགས་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་མཁས་པ་རིམ་བྱུང་གིས་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་དང་རྟོག་པ་

རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་ལྟ་ཚུལ་བཟུང་སེ་དགག་གཞག་

མང་དུ་མཛད་པ་ལ། ནང་པའི་ཚད་མ་པ་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀི་གླང་པོས་གཞན་

སེལ་གི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་དགག་པ་མཛད་ཅིང་། སོབ་དཔོན་

ཆོས་ཀི་གྲགས་པ་ཡབ་སས་དང་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པ་ནང་པའི་

མཁས་པ་རིམ་བྱོན་གིས་རོད་པ་རོད་ལན་དང་ཡང་ལན་གི་སོ་ནས་གཞན་སེལ་སྨྲ་

བའི་ལུགས་དེ་ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་མཛད་པ་སོགས་དང་། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་

སྨྲ་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་མཚོན་ནའང་བྱེ་སྨྲས་འདུས་བྱས་རྣམས་འཇིག་པ་ཕྱིས་

འབྱུང་གི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ཞིག་ལ་ལྟོས་པར་འདོད་པ་ལ། མདོ་སེ་པ་སོགས་ཀིས་

འདུས་བྱས་རྣམས་རང་རང་གི་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་སོགས་

ཀི་རིགས་པས་སུན་ཕྱུང་བ་དང་། ཡང་བྱེ་སྨྲའི་ནང་ཚན་ཁ་ཤས་ཀིས་བརོད་དུ་

མེད་པའི་བདག་ཅིག་ཁས་ལེན་པ་ལ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་དང་སོབ་དཔོན་

ཟླ་བ་གྲགས་པ་སོགས་དབུ་སེམས་ཀི་མཁས་པ་མང་པོས་གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་

པ་མང་དུ་བརོད་པ་དང་། ཡང་དོན་སྨྲ་སེ་གཉིས་ཀིས་ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་བསགས་

པའི་ཕྱི་དོན་བདེན་གྲུབ་འདོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་སོགས་ཀིས་ཆ་

མེད་འགོག་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མང་དུ་བཀོད་དེ་སྐྱོན་བརོད་པ་དང་། ཡང་

བྱེ་སྨྲས་དབང་པོའ་ིཤེས་པས་ཡུལ་རྣམ་མེད་རེན་ཅེར་དུ་འཇལ་བར་འདོད་པ་ལ། 

སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་སོགས་ཀིས་གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་མང་དུ་བརོད་པ་དང་།  

སེམས་ཙམ་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་དོན་མི་འདོད་ཅིང་། གཞན་དབང་དང་



468 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་རིགས་པ་ས་ཚོགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་དང་། ཡང་ལུང་

གི་རེས་འབྲང་གི་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་དེའི་སེང་དུ་ཀུན་གཞི་དང་ཉོན་ཡིད་

འདོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་དང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་སོགས་ཀིས་གནོད་བྱེད་

ཀི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བརོད་པ་དང་། ལྷག་པར་ཡང་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་

རྟེན་འབྱུང་གི་ཆོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

དབུ་མ་རིགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལས་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པས་

བཀག་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་དགག་

པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་དང་། དབུ་མ་པ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་ཡང་རང་རྒྱུད་པའི་སོབ་

དཔོན་ལེགས་ལྡན་སོགས་ཀིས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཁས་ལེན་

པ་ལ། ཐལ་འགྱུར་བའི་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་གཞུང་དུ་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པའི་

རིགས་པ་མང་པོས་དགག་གཞག་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཕྱི་རོལ་པ་

དང་ནང་པའམ། ནང་པ་ལའང་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་པ་སོགས། སྔ་མ་སྔ་མའི་

ཁས་ལེན་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞིག་ལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནོད་

ན་ཡང་། འཇིག་རྟེན་ན་སས་ཀི་གདང་བུ་འོག་མ་འོག་མ་གདང་བུ་གོང་མ་གོང་

མ་ལ་འཛེག་པའི་ཐབས་སུ་འགྲོ་བ་ལྟར། གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་འོག་མ་རྣམས་ཀིས་

རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞིག་གོང་མ་གོང་མའི་ལྟ་བ་གོ་

བའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་རོ།།

 ཚུལ་དེ་ཡང་དཔེར་ན། མུ་སེགས་པའི་འདོད་ཚུལ་དེ་དག་ནི་བདག་ཡོད་

མེད་སོགས་ལ་དཔྱད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་རང་ག་བའི་བོ་གྲོས་

ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་མ་ཟད། དཔྱོད་བྱེད་ཀི་ཐབས་གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་

རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞིག་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་དར་རྒྱས་འབྱུང་བའི་རང་གཞི་



469སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིང་། འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པའི་ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་པ་ཞི་བའི་

ཐབས་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒྲུབ་ལུགས་སོགས། སེམས་ཁམས་

རིག་པའི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞིག་ཀང་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་ཐུན་

མོང་བ་ཡིན་ནོ།།

 མུ་སེགས་པས་བདག་རྟག་པར་སྨྲ་ཡང་། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་དེ་བཀག་

ནས་གང་ཟག་མི་རྟག་པར་སྨྲ་ལ། དེ་ཉིད་མདོ་སེ་པས་གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལས་རྫས་

ལོགས་སུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པའི་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་རྫས་ཡོད་མ་ཡིན་པར་བཏགས་

ཡོད་དུ་ཤེས་པའི་ཐབས་དང་། ཡང་མདོ་སེ་པས་འཇོག་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དང་། 

བརོད་བྱ་དང་རོད་བྱེད་ཀི་འབྲེལ་པ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པར་བཏགས་ཡོད་དུ་ཤེས་

པ་དེ་སེམས་ཙམ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་གི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་སོད་ལུགས་

ཀི་དབང་གིས་མ་གྲུབ་ཀང་བྱ་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཇོག་ཤེས་པའི་ཐབས་དང་། 

སེམས་ཙམ་པས་འཇོག་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤེས་པ་དེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཆོས་རྣམས་

བོ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་མ་བཞག་པའི་སོད་ལུགས་མེད་པ་འཇོག་ཤེས་པའི་

ཐབས་དང་། རང་རྒྱུད་པས་དེ་ལྟར་འཇོག་ཤེས་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་གི་སོད་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་པར་འཇོག་ཤེས་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལྟར་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་འདི་དག་ལ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཟབ་པའི་ཁྱད་

པར་ཡོད་ཀང་། གོང་མ་རྣམས་འོག་མའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རང་གཞིའི་ཐོག་དཔྱད་པ་

ཞིབ་མོས་ཟབ་ཏུ་བཏང་བ་ཤ་སག་ཡིན་ལ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་

ན་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཟབ་པ་སས་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་ཡོད་པའི་ཚུལ་འདིར་དཔེ་

མཚོན་ཙམ་འཆད་པ་ལ། དཔེར་ན། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐུན་མོང་གིས་



470 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

འདུས་བྱས་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཁས་ལེན་ཡང་། སྒྱུ་མ་དཔེར་བྱེད་ལུགས་ལ་སྔ་

མ་ལས་ཕྱི་མ་ཟབ་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་སྒྱུ་མའི་ལྟ་གླང་སོགས་

སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་བའི་སབས་དེར་ཡོད་ཀང་། སྤྲུལ་བ་བསྡུས་ན་མེད་འགྲོ་བ་བཞིན་ཚེ་

འདིའི་ལུས་ལོངས་སྤོད་སོགས་མཐར་འདོར་དགོས་པ་རྒྱུན་གི་མི་རྟག་པའམ་མི་

རྟག་པ་རགས་པའི་དཔེར་བྱེད། མདོ་སེ་པ་རྣམས་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་བ་རྣམས་སད་ཅིག་

སད་ཅིག་ལ་འགྱུར་བ་འགྲོ་བས་ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྐྱེས་

ཙམ་ཉིད་ནས་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་གི་མི་རྟག་པ་ཕྲ་མོའ་ིདཔེར་བྱེད། སེམས་

ཙམ་པས་སྤྲུལ་གཞིའི་རྡེའུ་ཤིང་གི་ངོས་ནས་རྟ་གླང་དུ་མེད་ཀང་སྔགས་རྫས་

ཀིས་བསད་པའི་ཤེས་པའི་སང་ཆ་ཙམ་ཡིན་པ་ལྟར། གཟུགས་སྒ་སོགས་ཕྱི་རོལ་

གི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པར་ནང་ཤེས་པའི་སང་ཆ་ཙམ་ཡིན་པའི་དཔེར་བྱེད། དབུ་མ་

པས་ཆོས་རྣམས་བོ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་བདེན་

པར་མ་གྲུབ་པའི་དཔེར་བྱེད་ལ། འོན་ཀང་དབུ་མ་པའི་ནང་ཚན་ལ་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། རང་རྒྱུད་པས་ཆོས་རྣམས་གདགས་གཞིའི་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་

འདོད་པས་དཔེའི་སབས་སུའང་སྒྱུ་མའི་རྟ་གླང་སྤྲུལ་གཞིའི་ངོས་ནས་སང་དགོས་

ལ། དེ་ལྟར་མི་སང་ན་སྤྲུལ་གཞི་མེད་པའི་ས་ཕྱོགས་སུའང་སྔགས་རྫས་ཀིས་

མིག་བསད་པ་ཁོ་ནས་སྒྱུ་མའི་སང་བ་འཆར་བའི་སྐྱོན་འབྱུང་བར་འདོད།

 ཐལ་འགྱུར་བས་སྒྱུ་མ་དེ་རྟ་གླང་གིས་སོང་ཡང་རྟ་གླང་དུ་སང་བ་བཞིན་དུ། 

གང་ཟག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཡུལ་སེང་ནས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་ཞིག་བཙལ་ནས་རེད་རྒྱུ་མེད་ཀང་། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་སང་བའི་

དཔེར་བྱེད་ལ། སྒྱུ་མ་རྟ་གླང་དུ་སང་བ་ནི་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་

པར་བོས་དེ་ལ་རྟ་གླང་དུ་བཏགས་མ་བཏགས་ཀི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་རི་



471སབས་གསུམ་པ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ། 

བོང་རྭ་འཛིན་རྟོག་པས་རི་བོང་རྭ་འཛིན་ཀང་མོ་གཤམ་གི་བུ་མི་འཛིན་པ་ལྟར་ཡུལ་

ཡོད་མེད་ཀི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར་བོས་དེར་བཏགས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་

འདོད། དེར་མ་ཟད་རྡེའུ་ཤིང་གི་ངོས་ནས་རྟ་གླང་དུ་སང་བ་ཡིན་ན་མིག་མ་བསད་

པའི་ལྟད་མོ་པ་ལའང་རྟ་གླང་གི་སང་བ་སྐྱེད་དགོས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་བར་འདོད་པ་

ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། འདིས་མཚོན་ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྔ་མ་

ལས་ཕྱི་མ་ཟབ་ཏུ་སོང་བའི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཡོད་དོ།།

 བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཡང་། རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་གིས་

སོང་པ་དང༌། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀིས་སོང་པའི་བདག་མེད་དང༌། ནང་

ཤེས་པ་ལས་རྫས་གཞན་པའི་ཕྱི་རོལ་དོན་གིས་སོང་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང༌། ཆོས་

ཐམས་ཅད་རང་མཚན་གིས་ཡོད་ཀང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་

འབྲས་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བཞག་ཆོག་པའི་བདག་མེད་ཀི་རིམ་པ་

རྣམས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལས་སྔ་མ་སྔ་མ་རྟོགས་ས་བ་དང༌། སྔ་མ་རྣམས་ཕྱི་མ་ལ་འཇུག་

པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་མདོ་དང་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་ལེགས་བཤད་རྣམས་

སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཞིང་། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་གྲུབ་མཐའ་འོག་མའི་ལྟ་བ་

བསན་ནས་རིམ་གིས་གོང་མར་ཁིད་ན་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ལས། ཐོག་མ་ཉིད་ནས་

ལྟ་བ་མཐོན་པོ་བསན་ན་ཕན་པ་ལས་གནོད་པ་ཆེ་བར་འགྱུར་བའང་ཡོད་པས་

ན། ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་དཔྱོད་དང་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པས་བྱས་པའི་གྲུབ་

མཐའི་སོལ་ས་ཚོགས་པ་འདི་དག་ནི་ཁམས་དང་བསམ་པ་མི་འདྲ་བའི་གདུལ་བྱ་

རྣམས་ཀི་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་འབྱུང་གནས་འབའ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་ཀི་

ངེས་པ་རེད་པ་ཞིག་འོང་ངོ་།།



472 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 དེ་ལྟར་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་

བསྡུས་པ་ལས་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།



473སབས་བཞི་པ། གཞིའི་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་གཉིས་བཤད་པ།

སབས་བཞི་པ། གཞིའི་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་

གཉིས་བཤད་པ།

༡ སྤིར་བཤད་པ།
 དེ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་གི་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་སིང་བསྡུས་

རེ་བཤད་ཟིན་ནས་འདིར་དེ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གནད་འགག་གལ་

ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་པ་ལ། ཐོག་མར་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་

ནི། ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་དངོས་སུ་སྦྱར་མ་སྦྱར་

ཇི་ལྟར་ཡང་། སྤིར་གྲུབ་མཐའ་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཐ་མལ་པའི་བོ་ལ་

སང་ཚུལ་དང་། གཞིའི་གནས་ཚུལ་དོན་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་གཉིས་མི་འདྲ་བར་ཡོད་

པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་ཞལ་མཐུན་པར་སང་། དེ་ཡང་དཔེར་ན་གྲངས་

ཅན་པ་རྣམས་ཤེས་བྱ་ལ་སེ་ཚན་ཉེར་ལྔར་བྱས་ཏེ། དེ་རྣམས་ལས་སྤི་གཙོ་བོ་

དང་། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་དོན་དམ་དུ་བདེན་པ་དང་། ལྷག་མ་ཉེར་

གསུམ་ཀུན་རྫོབ་འཁྲུལ་པའི་སང་བར་བཤད་དེ། གཞིའི་གནས་ལུགས་མཐོང་བའི་

ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་ན་རྣམ་འགྱུར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་མངོན་པར་འགྱུར་བར་འདོད། 

རིག་བྱེད་གསང་བ་པ་རྣམས་བདག་ཆེན་པོའམ་ཚངས་པ་སེ་གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་

པ་རྟག་པ་འབའ་ཞིག་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། གཉིས་སུ་སང་བའི་ཆོས་མཐའ་དག་

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བ་དང་། བྱེ་བྲག་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ཤེས་



474 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

བྱ་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་དོན་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་ཅིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་

ལུགས་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་པོ་དེའི་བྱེད་ལས་ཀི་སེང་ནས་འཇོག་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་

འཇོག་ཚུལ་ས་ཚོགས་པ་བྱུང་། དེ་ལྟ་ན་ལྟ་གྲུབ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཞལ་གཅིག་གྲག་ལྟ་

བུར་གཞིའི་གནས་ལུགས་རིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚེ། གནས་སབས་

མཐོང་ཚུལ་ཙམ་མམ་སང་ཚོད་ཀི་ངོ་བོ་ཞིག་དང་། དོན་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་

ཡོད་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་བཅས་གཉིས་སུ་འབྱེད་པར་མཛད།

 དེ་ལྟ་ནའང་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་རལ་དུ་བཏོན་ཏེ། ཚུལ་དེ་གཞིའི་

གནས་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྒོམ་གཞི་ལྟ་བུར་མཛད་མཁན་ནི་སྤིར་སངས་

རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་

རེས་སུ་འབྲང་བའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཡིན་པ་ནི་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ལ་དབུ་མ་པ་རྣམས་གཞིའི་གནས་ལུགས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་སེང་ནས་གཏན་ལ་

འབེབས་ཚུལ་རལ་དུ་འདོན་པ་ནི། དཀོན་བརེགས་ཀི་ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདོ་

དང་། འཕགས་པ་བོ་གྲོས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདོ་སོགས་ལའང་བརྟེན་ཏོ། ། 

དེའི་ཕྱིར་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་དང་། དེ་གཉིས་

སོ་སོའ་ིངོ་བོ། བདེན་པ་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་དཔྱད་པ། བོས་རྟོགས་ཚུལ་

སོགས་རིགས་པ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སོལ་རྒྱས་པར་བྱུང་

བ་ཡིན་ནོ།།



475སབས་བཞི་པ། གཞིའི་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་གཉིས་བཤད་པ།

༢ རང་སེ་དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀིས་བདེན་གཉིས་འཇོག་ཚུལ།
 དེ་ལ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གི་ཆོས་མངོན་

པ་མཛོད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། བཅོམ་པའམ་བོས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་

ན་རང་འཛིན་གི་བོ་འདོར་བའི་ཆོས་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་ངོ་བོར་འཇོག་ཅིང་། 

མཚན་གཞི་ནི། བུམ་པ་ལྟ་བུ་སེ། བུམ་པ་ཐོ་བས་བཅོམ་པའི་ཚེ་བུམ་འཛིན་གི་བོ་

འདོར་ཞིང་། བུམ་པའི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བོས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་བུམ་འཛིན་

གི་བོ་འཇིག་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་རང་འཛིན་གི་བོ་འདོར་བའི་དོན་ཡང་ཐོ་བ་ལྟ་

བུས་བཅོམ་པའམ་བོས་གཞིག་པའི་མཐར་དེ་འཛིན་གི་བོ་ཞིག་ནས་གཏན་མེད་

པར་སོང་བ་ལ་བྱེད་ལ། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། བཏགས་ཡོད་གཉིས་དོན་གཅིག་

ཏུ་འདོད་དོ། །ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། བུམ་ཆུ་སོགས་ཡུལ་ཀུན་རྫོབ་

རྟོགས་པའི་བོ་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ཐ་སད་ཅེས་བྱ་ཞིང་དེའི་ཡུལ་

ཡིན་པས་ཀུན་རྫོབ་ཀི་བདེན་པ་ཞེས་བྱའོ།།

 ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ལ་དབྱེ་ཚུལ་གསུམ་ལས། དབྱེ་ཚུལ་དང་པོ་ལ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་བཅོམ་པས་འཇིག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ནི། བུམ་པ་ལྟ་བུ་སེ། བུམ་པ་ཐོ་

བས་བཅོམ་པ་ན་དེ་འཛིན་གི་བོ་འདོར་བ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་བོས་འཇིག་པའི་ཀུན་

རྫོབ་ནི། ཐོ་བ་སོགས་ཀིས་གཞོམ་མི་ནུས་ཀང་བོས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་

དེ་འཛིན་གི་བོ་འདོར་དུ་རུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན། ཆུ་ལྟ་བུ་ཐོ་བ་སོགས་

ཀིས་བཅོམ་ཡང་དེའི་ནང་གི་དྲི་རོ་སོགས་བསལ་མི་ནུས་ལ་བོས་དེའི་ཚོགས་

པའི་ནང་གི་དྲི་རྡུལ་སོགས་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་ནས་བསལ་ན་ཆུ་འཛིན་གི་བོ་འདོར་བ་ལྟ་

བུའོ། །དེས་ན་བཅོམ་པས་འཇིག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་ན། བོས་འཇིག་པའི་ཀུན་རྫོབ་
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ཡིན་དགོས་ཀང་། བོས་འཇིག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་ན། བཅོམ་པས་འཇིག་པའི་ཀུན་

རྫོབ་ཡིན་མི་དགོས་སོ།།

 དབྱེ་ཚུལ་གཉིས་པ་ལའང་གཉིས་ལས། དང་པོ་དབྱིབས་ཀི་ཀུན་རྫོབ་ནི། 

དབྱིབས་ཅན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་འདོད། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་

ཚོགས་པའི་ཀུན་རྫོབ་ནི། ཆ་ཤས་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཀུན་རྫོབ་སེ་བུམ་པའི་ནང་གི་

ཆུ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་དབྱིབས་ཀི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་ན། ཚོགས་

པའི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་དགོས་ཀང་། ཚོགས་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་ན། དབྱིབས་ཀི་ཀུན་

རྫོབ་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། ཆུ་ལྟ་བུ་བོས་དྲི་རོ་སོགས་སོ་སོར་བསལ་བ་ཡོད་ཀང་

བཅོམ་སེ་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་སོ་སོར་འབྲལ་བར་བྱེད་མི་ནུས་པས་དབྱིབས་ཀི་ཀུན་

རྫོབ་མིན་ནོ།།

 དབྱེ་ཚུལ་གསུམ་པ་ལའང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཀུན་རྫོབ་གཞན་ལ་བརྟེན་

པའི་ཀུན་རྫོབ་ནི། བཅོམ་པས་འཇིག་པ་དང་བོས་འཇིག་པ་གཉིས་ཚོགས་ལྡན་

པའི་ཀུན་རྫོབ་སེ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་རྫས་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་

ཀུན་རྫོབ་ནི། བུམ་པའི་ནང་གི་ཆུ་ལྟ་བུའི་རོམ་གཞི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་སོགས་སོ་

སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གི་བོ་འདོར་ཡང་བཅོམ་པས་འཇིག་མི་ནུས་པའི་ཀུན་

རྫོབ་རྣམས་ལ་འཇོག དེས་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་རྫོབ་གཞན་ལ་བརྟེན་ཅེས་པའི་

གཞན་ནི་བུམ་པའི་རོམ་གཞིའི་གོ་མོ་ལྟ་བུའི་བུམ་པ་ལས་གཞན་དང་། དེའི་ནང་གི་

ཆུ་ལྟ་བུ་རྫས་གཞན་ལ་བརྟེན་ཅེས་པའི་རྫས་གཞན་ནི་བུམ་ཆུ་གང་ལ་བརྟེན་སའི་

རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་སོགས་བུམ་ཆུའི་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་གཟུགས་ཅན་

རྫས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་འདོད།

 བཅོམ་པའམ་བོས་ཆ་ཤས་སོ་སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གི་བོ་མི་
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འདོར་བའི་ཆོས་སུ་དམིགས་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོ་དང་། མཚན་གཞི་

ནི། རྡུལ་ཕྲན་ཕྱོགས་ཀི་ཆ་མེད་དང་འདུས་མ་བྱས་ལྟ་བུ། དེ་ཡང་གཟུགས་དང་

ཚོར་བ་སོགས་ལ་རྒྱུན་དང་ཆ་ཤས་ལྡན་ཡང་བཅོམ་པའམ་བོས་ཆ་ཤས་སོ་

སོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གི་བོ་མི་འདོར་བས་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་ལ། 

གཟུགས་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་ཁྲུ་གང་ཅན་གི་གཟུགས་ལྟ་བུ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་

དང་། ཚོར་བ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་སད་ཅིག་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཚོར་

བ་ལྟ་བུ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་འཇོག དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། རྫས་ཡོད་གཉིས་

དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ། །སྒ་བཤད་ནི། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་སོགས་ཡུལ་དོན་དམ་

པ་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་དེའི་ཡུལ་ཡིན་པས་དོན་དམ་

པ་དང་བདེན་པ་ཞེས་བྱ། དབྱེ་ན་གཉིས་ལས། འདུས་བྱས་སུ་གྱུར་པའི་དོན་དམ་

བདེན་པ་ནི། ཤེས་པ་སད་ཅིག་ཆ་མེད་ལྟ་བུ་དང་། འདུས་མ་བྱས་སུ་གྱུར་པའི་དོན་

དམ་བདེན་པ་ནི། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའོ།།

 ལུང་གི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཀིས་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་གཞི་འཇོག་ཚུལ་ཙམ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་ཡང་། འདུས་མ་

བྱས་གསུམ་དང་དབྱིབས་སོགས་རྫས་ཡོད་དུ་འདོད་མི་འདོད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད། 

ལུགས་འདིར་དབྱིབས་ནི་ཁ་དོག་གི་རྡུལ་གི་བཀོད་པ་མི་འདྲ་བར་འབྱུང་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་ལ་སོགས་པར་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་རྫས་ཡོད་དུ་

མི་འདོད་ཅིང་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་ཚུལ་མཛོད་རང་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་། རིགས་

པའི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་པ་རྣམས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བར། དོན་དམ་བདེན་

པའི་ངོ་བོ་ནི། དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་ནུས་པའི་ཆོས། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

དོན་དམ་བདེན་པ། དངོས་པོ། རང་མཚན། མི་རྟག་པ། འདུས་བྱས་རྣམས་དོན་
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གཅིག་ཏུ་འདོད། དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ནི། བོ་དོན་དམ་པ་མངོན་

སུམ་ལ་སང་བ་ལྟར་བདེན་པས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཀུན་རྫོབ་

བདེན་པའི་ངོ་བོ་ནི། དོན་དམ་པར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཆོས། དཔེར་ན། འདུས་

མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ། དངོས་མེད་ཀི་ཆོས། སྤི་མཚན། 

འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས། རྟག་པ་རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད། དེ་ལྟར་ན་ལུགས་

འདིས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཞེས་པ་བོ་ཀུན་རྫོབ་པ་རྟོག་པའི་སང་ངོར་བདེན་པས་ན་

ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའམ། རྟོག་པའི་སང་ངོར་བདེན་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ན་བསམ་ངོའ་ི

བདེན་པ་ཞེས་ཀང་བྱ། རྟོག་པ་ལ་བོ་ཀུན་རྫོབ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

ཡུལ་རང་མཚན་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བ་

ལ་སྒིབ་པར་བྱེད་པས་ན་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་བརོད།

 ལུགས་འདིས་རང་མཚན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། 

འདུས་མ་བྱས་རྟག་པ་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། འབྲས་

བུ་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་ནུས་མི་ནུས་ཀི་སོ་ནས་འཇོག དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་དོན་དམ་པར་

མེད་ན་ས་བོན་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་འགལ་ལ། 

གལ་ཏེ་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ཀང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་འདོད་ན། ས་བོན་གི་ཐུན་

མོང་མིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་དམ་མི་བསྐྱེད། མི་བསྐྱེད་ན་

ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་ལྟར་འགྱུར་ལ། བསྐྱེད་ན་རྣམ་གཞག་དེ་ཀུན་རྫོབ་

ཏུ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་ཅེས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་འདོད་ཚུལ་འགོག་གོ།
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༣ རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བས་མཚན་ཉིད་གསུམ་བདེན་པ་

གཉིས་སུ་སྡུད་ཚུལ།
 སྤིར་སེམས་ཙམ་པའི་ར་གཞུང་བྱམས་ཆོས་ཀི་ནང་ཚན་མདོ་སེའི་རྒྱན་

དང་དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་ལྟ་བུ་དང་། འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་དང་དབྱིག་གཉེན་

གི་གཞུང་རྣམས་སུ་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དངོས་སུ་བྱུང་མོད། རྣལ་འབྱོར་

སྤོད་པ་རང་ལུགས་ཀི་གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚུལ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་སྔར་

སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སབས་སུ་སྨྲས་ཟིན་པ་བཞིན། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་

བཞིན་ལ་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་སེ། གཞན་གི་དབང་གི་རང་བཞིན་དང་། ཀུན་

བཏགས་པའི་རང་བཞིན་དང་། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ་

གཞིར་བཞག་མཛད་པར་སང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་བདེན་པ་གཉིས་

སུ་སྡུད་པའི་ཚེ། གཞན་དབང་དང་ཀུན་བཏགས་གཉིས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་། 

ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ནི། ཐ་སད་

དཔྱོད་པའི་ཚད་མའི་རེད་དོན་གང་ཞིག ཐ་སད་དཔྱོད་པའི་ཚད་མ་དེ་ཡུལ་དེ་ལ་ཐ་

སད་དཔྱོད་པའི་ཚད་མར་སོང་བ་ལ་འཇོག མཚན་གཞི་ནི། དབྱིབས་དང་ཁ་དོག་

ལྟ་བུ། ཐ་སད་བདེན་པ་དང༌། རྫུན་པ་དང༌། བསླུ་བའི་ཆོས་དང༌། སང་ཚུལ་དང་

གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་ཆོས་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སོ།།

 སྒ་བཤད་ནི། བཏགས་པའི་ཀུན་རྫོབ། ཤེས་པའི་ཀུན་རྫོབ། བརོད་པའི་

ཀུན་རྫོབ་གསུམ་གི་ངོར་རམ་དེ་གསུམ་གི་དབང་གིས་བདེན་པའམ་ཡོད་པས་

ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ། བཏགས་པའི་ཀུན་རྫོབ་སོགས་གསུམ་ནི་རིམ་བཞིན་
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ཀུན་བཏགས་འདོགས་བྱེད་ཀི་རྟོག་པ་དང་། གཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དང་། 

རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་གསུམ་ལ་འཇོག་གོ །ཡང་ཀུན་བཏགས་བདེན་པར་མེད་བཞིན་དུ་

རྟོག་པས་བཏགས་པས་ན་བཏགས་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་བྱ་ལ། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དུ་

མེད་ཀང་དོན་དུ་རྟོག་པའི་གཞན་དབང་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ན་ཤེས་པའི་ཀུན་རྫོབ་

ཅེས་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ནི་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་དང་རྟོག་པས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡུལ་དུ་

བྱེད་མི་ནུས་ཀང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ཀིས་བརོད་

པས་ན་བརོད་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་ཀང་བྱའོ། །ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ལ་དབྱེ་ན། ཀུན་

བཏགས་པའི་ཆོས་དང༌། གཞན་དབང་གཉིས། ལུགས་འདིས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་

ནི། རྣམ་དག་ལམ་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་འདོད་

པས། གཞན་དབང་དང་ཀུན་བཏགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་

ཡིན་ཡང་། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པའི་དོན་ནི། ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པ་ལ་འཇོག་

པས་ཀུན་བཏགས་ཁོ་ན་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་ཀི། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་ནི་དོན་

དམ་པར་ཡོད་པས་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་མེད་ལ། དེས་ན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་དང་ཀུན་རྫོབ་

ཏུ་ཡོད་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་སོ།།

 དོན་དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ནི། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་

རེད་དོན་གང་ཞིག རིགས་ཤེས་དེ་ཡུལ་དེ་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་

སུ་སོང་བ་ལ་འཇོག མཚན་གཞི་ནི། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་ཚད་མ་རྫས་

གཞན་གིས་སོང་པ་ལྟ་བུ། ཡོངས་གྲུབ། སོང་པ་ཉིད། དེ་བཞིན་ཉིད། ཡང་དག་

མཐའ། མཚན་མ་མེད་པ། དོན་དམ་བདེན་པ། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སོགས་མིང་གི་

རྣམ་གྲངས་སོ། །དེ་དག་གི་སྒ་བཤད་ནི་འོག་ཏུ་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

བཤད་པའི་སབས་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བརོད་པའི་ཐད་དུ་འཆད་དོ།།



481སབས་བཞི་པ། གཞིའི་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་གཉིས་བཤད་པ།

 དོན་དམ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ནི་

དམ་པ་ཡིན་ལ་དེའི་དོན་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དེའི་ཡུལ་དུ་བདེན་

པས་བདེན་པ་ཞེས་བྱ། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་དབྱེ་ན། དགག་བྱ་བོ་ལ་འཆར་ཚུལ་

གི་སོ་ནས་རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་

པའི་སོང་ཉིད་དང་། གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་གཉིས་ཡོད། 

རང་འཛིན་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་འཇོག་ལ། གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་གིས་སོང་པའི་སོང་

ཉིད་འདུས་མ་བྱས་ཀི་སེང་དུ་མེད་པས་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་ཡོད།

༤ ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་བདེན་གཉིས་འཇོག་ཚུལ།

ཀ བདེན་པ་གཉིས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་དང་གྲངས་ངེས།

 དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་བཞེད་པ་མི་འདྲ་

བ་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པ་དུ་མ་ཡོད་མོད། བདེན་གཉིས་སོ་སོའ་ིམཚན་ཉིད་འཇོག་ཚུལ་

དང་གྲངས་ངེས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པས། འདིར་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་འགོད་པ་

ལ། དོན་དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ནི། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་ཚད་མའི་རེད་དོན་གང་

ཞིག ཚད་མ་དེ་རང་ཉིད་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་ཚད་མར་སོང་བའམ། ཡང་ན་

རང་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བོས་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པར་བྱ་

བའོ། །སྒ་བཤད་ནི། དམ་པ་ཞེས་པ་མཉམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་

བྱས་ནས། དེའི་རེད་དོན་ཡིན་པས་ན་དོན་དམ་དང་། གནས་ཚུལ་གཞན་དུ་གནས་

ཤིང་སང་ཚུལ་གཞན་དུ་སང་བའི་བསླུ་བ་མ་ཡིན་པས་ན་བདེན་པ་ཞེས་བརོད། 



482 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

སྤིར་དོན་དམ་ཞེས་པའི་གོ་དོན་ལ། ༡ རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དོན་དང་། 

དོན་མཆོག་ཡིན་པས་དམ་པ་ཞེས་གཞི་གཅིག་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། ༢ ཡང་

ན་དམ་པའི་དོན་ཏེ་དོན་དང་དམ་པ་གཉིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་བྱས་ཏེ། དམ་པ་

རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། དེས་རེད་པའི་དོན་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་དུ་འཇོག་

པ་དང་། ༣ ཡང་དོན་དམ་རྟོགས་པ་སེ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་

པ་སོང་ཉིད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པའི་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གི་ངོར་ཡོད་

པས་ན་དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པས་དོན་དམ་པ་ཞེས་སྒ་བཤད་ཚུལ་གསུམ་རྟོག་

གེ་འབར་བར་གསུངས།

  སྤིར་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་དོན་དམ་དང་། ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་

དུ་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པའི་དོན་དམ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་ཏེ། དང་པོའ་ི

དབང་དུ་བྱས་པའི་དོན་དམ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དབུ་མ་པས་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་། ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་པ་

ནི་ཐ་སད་དུའང་འཇོག་ཏུ་མི་རུང་བས་ཡོད་པར་མི་འཐད་དོ།།

 ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ནི། ཐ་སད་དཔྱོད་པའི་ཚད་མའི་རེད་དོན་གང་

ཞིག ཚད་མ་དེ་རང་ཉིད་ལ་ཐ་སད་དཔྱོད་པའི་ཚད་མར་སོང་བའམ། ཡང་ན་རང་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བོས་གཉིས་སང་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པར་

བྱ་བའོ། །སྒ་བཤད་ནི། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པའི་བོ་ཀུན་རྫོབ་པ་གཏི་

མུག་བདེན་འཛིན་གི་ངོར་བདེན་ཡང་། དོན་ལ་མི་བདེན་པས་ན་ཀུན་རྫོབ་བདེན་

པ་ཞེས་བརོད། གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་

ལས་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་པའི་ལེགས་སྦྱར་སད་དོད་སཾ་བྲཏི་ཞེས་པ་ལ་གོ་དོན་གསུམ་

གསུངས་ཏེ། དང་པོ་ནི་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་ཀུན་རྫོབ་དེ་གནས་ལུགས་
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སྒིབ་བྱེད་དམ་འགེབས་བྱེད་མི་ཤེས་པའི་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ལ་བྱས་ནས། 

ཀུན་རྫོབ་པའི་ཆོས་རྣམས་དེའི་ངོར་བདེན་པར་སང་བས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཞེས་

དང་། གཉིས་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཚུལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བའི་ཚུལ་དུ་

གནས་པས་ཀུན་རྫོབ་བམ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཅེས་

པ་འཇིག་རྟེན་གི་བརྡ་དང་ཐ་སད་ལ་བྱས་ནས་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་མིང་བརྡས་

བཞག་ཙམ་ཀི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པའོ།།

 བདེན་པ་གཉིས་བོས་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་ནི། མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་ཆོས་གང་

ཞིག་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་ནི་སྔོན་ལ་དེ་བདེན་པར་ཡོད་པ་ཁེགས་

དགོས་པས། མྱུ་གུའི་སེང་གི་དོན་དམ་བདེན་པ་ངེས་དགོས་ཏེ། གཞི་གང་ཞིག་

ཀུན་རྫོབ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་གཞི་དེ་ཤེས་བྱ་རྫུན་པ་སླུ་བའི་དོན་དུ་ངེས་དགོས་

ལ། དེ་ལ་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་རིགས་པས་མ་ཁེགས་ན་གཞི་དེ་རྫུན་པར་འགྲུབ་

མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 བདེན་པ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་

སང་ཚུལ་ཙམ་དང་མཐར་ཐུག་གི་གནས་ཚུལ་གཉིས་རེ་ཡོད་པའམ། ཡང་ན་བོས་

རེད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པའི་སོ་ནས་ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་

བ་ཡིན་ལ། སྤིར་གྲངས་ངེས་ཚུལ་ལ་ཕུང་སུམ་སེལ་བའི་གྲངས་ངེས། ལོག་རྟོག་

སེལ་བའི་གྲངས་ངེས། དགོས་པ་ཅན་གི་གྲངས་ངེས་སོགས་ཡོད་པ་ལས་སབས་

འདིའི་གྲངས་ངེས་ནི་ཕུང་སུམ་སེལ་བའི་གྲངས་ངེས་ཡིན། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་

གྲངས་ངེས་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ནི་ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པ་

ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ལ་དེ་གཉིས་སུ་ཡོད་ལ། དེ་གཉིས་ལས་མང་བ་མི་དགོས་ཤིང་

ཉུང་ན་མི་འདུ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། བསླུ་བའི་དོན་ཅན་དང་། མི་བསླུ་བའི་དོན་ཅན་གཉིས་
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གཅིག་རྣམ་པར་བཅད་པ་ན་ཅིག་ཤོས་ཡོངས་སུ་གཅོད་དགོས་ལ། གཅིག་ཡོངས་

སུ་བཅད་པ་ན་ཅིག་ཤོས་རྣམ་པར་གཅོད་དགོས་པས་བདེན་པ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་

སངས་ཏེ་གནས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།

ཁ བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་དཔྱད་པ།

 དེ་ལྟར་ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པར་ནི་སངས་རྒྱས་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་བཞེད་པ་མཐུན་མོད། བདེན་པ་གཉིས་པོ་ངོ་བོ་གཅིག་

དང་ཐ་དད་གང་ཡིན་ལ་འདོད་ཚུལ་མི་མཐུན་ཏེ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་བདེན་

པ་གཉིས་པོ་རྫས་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་འཇོག་པས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དུ་འདོད་ལ། རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཀང་དོན་བྱེད་ནུས་པ་

རྣམས་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་སྤི་མཚན་རྣམས་ཀུན་རྫོབ་

བདེན་པར་འཇོག་པས། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་འཇོག་པར་སང་། རྣལ་

འབྱོར་སྤོད་པ་བ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་གཉིས་ནི། བདེན་པ་གཉིས་གཞི་

གཅིག་གི་སེང་དུ་ཁྱད་གཞི་དང་ཁྱད་ཆོས་ཀི་ཚུལ་དུ་བཞག་སེ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་གཏན་

ལ་འབེབས་པས། དེ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་རྣམ་གཞག་རལ་དུ་འདོན་ཅིང་། 

ལྷག་པར་དུ་དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི། དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པ་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་

དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དེ་ལས་ངོ་བོ་གཞན་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་མཛད། མྱུ་

གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་ལ་ཐ་སད་པའི་བོས་རེད་པའི་ཀུན་རྫོབ་པའི་ངོ་བོ་དང་། དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པའི་བོས་རེད་པའི་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་བཅས་གཉིས་རེ་ཡོད་པས། 

བདེན་པ་གཉིས་ནི་གཞི་ཐ་དད་ལ་མི་བྱ་བར་གཞི་གཅིག་གི་སེང་དུ་རྫུན་པ་མཐོང་

བའི་བོ་དང་ཡང་དག་པའི་གནས་ལུགས་མཐོང་བའི་བོ་གཉིས་ཀིས་རེད་པའི་སོ་
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ནས་འཇོག་དགོས།

 དེ་ལ་མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་དུ་བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་ཁས་ལེན་

ན་གནོད་བྱེད་བཞི་དང་། དེ་གཉིས་ལྡོག་པ་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་ནའང་གནོད་བྱེད་

བཞི་རེ་བཀོད་ལ། དེ་དག་གོ་བདེ་བར་བརོད་པ་ལ། བདེན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་

ཁས་ལེན་ན་གནོད་བྱེད་བཞི་ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་གཟུགས་ལྟ་བུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ཆོས་ཅན་གཟུགས་དེ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ན། ༡ གཟུགས་

ཀི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པའི་བོས་གཟུགས་བདེན་པར་ཞེན་པ་ལ་མི་གནོད་པར་

ཐལ་ཏེ། དཔེར་ན་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་འཇལ་བའི་ཚད་མས་མཚོ་ལ་མེ་ཡོད་པར་

འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་ལ་མི་གནོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་དང་། ༢ གཟུགས་བདེན་

སོང་གཟུགས་ཀི་གནས་ལུགས་མིན་པར་ཐལ་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་སམ་བུའི་

གནས་ལུགས་མིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་དང་། ༣ གཟུགས་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀི་སྤོས་

པ་བཀག་ཙམ་གཟུགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མིན་པར་ཐལ་ཏེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་སམ་

བུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་དང་། ༤ དེ་ཉིད་གཟིགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀིས་གཟུགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་གཟིགས་ཤིང་བདེན་སོང་ལོགས་སུ་གཟིགས་

པར་ཐལ་ཏེ། དེས་གཟུགས་འདུས་བྱས་སུ་གཟིགས་ཤིང་འདུས་མ་བྱས་ཀང་

ལོགས་སུ་གཟིགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ།།

 བདེན་པ་གཉིས་ལྡོག་པ་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་བཀོད་པའི་གནོད་

བྱེད་བཞི་ནི། ཅི་སེ་ཆོས་ཅན་གཟུགས་ལྟ་བུའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་

དེ་ཆོས་ཅན་གཟུགས་དེ་དང་ལྡོག་པ་གཅིག་ཡིན་ན། ༡ སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་གཟུགས་

མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་ལྟར་གཟུགས་ཀི་གནས་ལུགས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པར་ཐལ་བ་དང་། ༢ གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་ཆགས་སོགས་ཉོན་
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མོངས་སྐྱེ་བ་ལྟར་གཟུགས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཀང་ཆགས་སོགས་

ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བར་ཐལ་བ་དང་། ༣ རྣལ་འབྱོར་པས་གཟུགས་ཀི་གནས་ལུགས་

རྟོགས་པའི་ཆེད་དུ་བརོན་འགྲུས་བྱེད་མི་དགོས་པར་ཐལ་བ་དང་། ༤ གཟུགས་

ཀི་གནས་ལུགས་ལ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་དབྱེ་བ་མེད་པ་ལྟར་གཟུགས་ལ་ཡང་

རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་འབྱུང་བའོ།།

ག རྣམ་གྲངས་དང་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར།

 དེ་ལ་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཇི་སེད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། 

དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་སེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོ་གཅིག་པའི་གནས་

ལུགས་ཡིན་པས། སྤིར་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་ནང་གསེས་མི་འདྲ་

བའི་རྣམ་དབྱེ་མེད་ཀང་། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་དང་། ཡེ་ཤེས་

སིང་པོ། ཞི་བ་འཚོ་གསུམ་གི་གཞུང་དུ་དོན་དམ་ལ་རྣམ་གྲངས་དང་རྣམ་གྲངས་མ་

ཡིན་པའམ། དངོས་དང་མཐུན་པའི་དོན་དམ་གི་རྣམ་དབྱེ་མཛད་ལ། དེ་ལྟར་དུ་ཕྱེ་

བའི་དོན་དང་ཕྱེ་བ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་གང་ཡིན་ལ་བོད་ཀི་དབུ་མའི་འགྲེལ་བྱེད་རྣམས་

བཞེད་པ་མི་མཐུན་ཡང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོའ་ིའགྲེལ་ཚུལ་ལྟར་ན། དོན་དམ་

ལ་རྣམ་དབྱེ་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡུལ་ཅན་གི་ངོས་ནས་ཡིན་གི། དོན་དམ་རང་གི་ངོ་

བོའ་ིཆ་ནས་རྣམ་དབྱེ་འཇོག་པ་མིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་

པའི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྤོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ནི་ཡུལ་ཅན་དོན་དམ་

རྣམ་གྲངས་མིན་པར་འཇོག་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རྟོགས་པའི་

འཕགས་པའི་རེས་ཐོབ་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། མུ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་སོགས་ཀི་རིགས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པའི་བསམ་བྱུང་གི་རིགས་ཤེས་ལྟ་བུ་ནི་སྤོས་པ་
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མཐའ་དག་དང་མ་བྲལ་མོད། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་རེས་སུ་མཐུན་པས་ཡུལ་

ཅན་དོན་དམ་རྣམ་གྲངས་པར་འཇོག་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཉིད་ཀང་འཕགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཟིགས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡུལ་དོན་དམ་རྣམ་གྲངས་མ་ཡིན་པ་དང་། 

བསམ་བྱུང་སོགས་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གིས་རྟོགས་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་དམ་

རྣམ་གྲངས་པར་འཇོག་དགོས་པར་གསུངས་སོ།།

 ཆོས་ཅན་ས་ཚོགས་པའི་སེང་གི་དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་དགག་བྱ་

བཅད་ཙམ་དུ་རོ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ཀུན་རྫོབ་པའི་ཆོས་ལྟར་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་

དབྱེ་བ་འབྱེད་དུ་མེད་ཀང་། སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ཆོས་ས་ཚོགས་ཡོད་

པ་དང་དགོས་པའི་དབང་གིས་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཚུལ་ཡོད་ཀང་། 

བསྡུས་པའི་དབྱེ་བ་ནི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་ལྟར། སོང་གཞི་གང་ཟག་གི་

སེང་གི་སོང་ཉིད་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། སོང་གཞི་གང་ཟག་ལས་གཞན་

པའི་ཆོས་ཀི་སེང་གི་སོང་ཉིད་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་འདོད་དོ།།

ང ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་འབྱེད་ཚུལ།

 དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོའ་ིབདེན་གཉིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས་

ཀུན་རྫོབ་གཉིས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ་ནི། རང་གསལ་བར་སང་བའི་ཐ་སད་

པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་ཡུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གྲགས་

པའི་ཆོས་དེ། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ངོ་བོ། མཚན་གཞི་ནི། ཆུ་ལྟ་བུ། རང་གསལ་

བར་སང་བའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ན་ཡུལ་ཕྱིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་གྲགས་པ་དེ། ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ངོ་བོ། མཚན་གཞི་ནི། གཟུགས་

བརན་དང་། སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་ན། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་
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པས་ཁྱབ་ཀང་། ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་ན། ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་

སེ། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ལྟ་བུ་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཡིན་ཡང་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པ་མ་

ཡིན་ནོ།།

 སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་ནི་ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་ཀི་

རྣམ་དབྱེ་ཞལ་གིས་བཞེས་མོད། ཕྱི་དོན་མི་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས། ཆུ་ལྟ་བུ་ལ་

མཚོན་ན་རང་མངོན་སུམ་དུ་སང་བའི་བོ་ལ་ཆུ་དེ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་མེད་ཀང་ཡོད་པ་

ལྟ་བུར་སང་བས། དེ་བོ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པར་ཁས་མི་ལེན་

པས། ཡང་ལོག་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ། དེ་ལྟ་ན་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་

པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ། ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ངོ་བོ་ནི། རང་གསལ་

བར་སང་བའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སང་བ་གང་ཞིག འཇིག་རྟེན་ན་ཡུལ་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་གྲགས་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ངོ་བོ་ནི། རང་

གསལ་བར་སང་བའི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སང་བ་གང་ཞིག འཇིག་རྟེན་ན་ཡུལ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྲགས་པ་ལ་འཇོག་དགོས་སོ།།

 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ནི། རང་ཅག་ཐ་མལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་བཞེད་པས་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ཆོས་རྣམས་སང་བ་ལྟར་དུ་

གྲུབ་པའམ་དོན་བྱེད་ནུས་པར་ཁས་མི་ལེན་པས། ཀུན་རྫོབ་རང་གི་ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་

ཡང་དག་དང་ལོག་པའི་ཁྱད་པར་མི་འབྱེད་ཀང་། འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པའི་ངོ་ལ་

ལྟོས་ནས་ཆུ་ལྟ་བུ་ཡང་དག་དང་། སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ལོག་པའི་ཀུན་རྫོབ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་

བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་

འཇིག་རྟེན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པར་འཇོག་མི་ནུས་པ་དེ། འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངོ་ལ་

ལྟོས་པའི་ཡང་དག་གི་ངོ་བོ་ཡིན། དེ་ལ་འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའི་དབང་



489སབས་བཞི་པ། གཞིའི་གནས་ཚུལ་བདེན་པ་གཉིས་བཤད་པ།

པོ་དྲུག་ལ་བརྟེན་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་དེའི་ཡུལ་གཉིས་ཡོད། དཔེར་ན་གཟུགས་

འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་དང་། གཟུགས་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཡང་དག་ཏུ་

འཇོག

 དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བོ་ཁ་མ་ཕྱོགས་པའི་འཇིག་རྟེན་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པར་

འཇོག་ནུས་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་པའི་ལོག་པའི་ངོ་བོ་ཡིན། དེ་ལ་འཕྲལ་

གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའི་དབང་པོ་དྲུག་ལ་བརྟེན་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་དེའི་ཡུལ་

གཉིས་ཡོད། དཔེར་ན་གངས་རི་སྔོན་པོར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཅན་ལོག་

པ་དང་། བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཡུལ་ལོག་པར་འཇོག

 འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་ལོག་གི་ཁྱད་པར་

མཛད་པ་འདིས་ཀུན་རྫོབ་ཀི་ཆོས་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རིགས་ཤིག་ཡོད་

པར་འཇོག་མི་དགོས་ཏེ། གང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟ་བུའི་ཡང་ལོག་གམ་བདེན་རྫུན་

འབྱེད་པའི་མཚམས་སམ་ཚད་འཛིན་སའི་བོ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་པའི་བོ་

འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྫུན་པ་མཐོང་བའི་བོའམ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པས་བོ་དེའི་

ངོར་ཡང་དག་པའམ་བདེན་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་ཡང་དག་པར་འགྱུར་མི་དགོས། 

དཔེར་ན། རིག་པའི་ལོགས་རིས་ལ་བྲིས་པའི་གཟུགས་ལག་ན་མདུང་རེ་གསུམ་

པ་ཐོགས་པ་དེ་དོན་ལ་རི་མོ་ཡིན་མོད། དེ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའམ་ཁྱབ་འཇུག་

གཉིས་ལས་གང་ཡིན་རོད་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་རྫུན་གི་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་གསུངས་པ་ལྟར། དབུ་

མ་པས་འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཆུ་དང་སྨིག་རྒྱུ་གཉིས་ལ་ཡང་ལོག་གི་

ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་ལ་དབུ་མ་པས་ཆུ་དེ་ཡང་དག་པའམ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་ཁས་

ལེན་པའི་ཐལ་བ་མི་འཇུག་གོ།



490 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 དེ་ལྟར་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་འཇིག་རྟེན་ཤེས་ངོ་འབའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་

ཏེ་ཀུན་རྫོབ་ལ་ཡང་ལོག་གི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བས། ཡང་ལོག་གི་དབྱེ་ཚུལ་དེ་འཇིག་རྟེན་

ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀར་འཇོག་ནུས་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་

སེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ནི་རང་མཚན་ཐ་སད་དུ་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས། ལོག་

པའི་ཀུན་རྫོབ་ནི་གཟུགས་བརན་དང་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ཁོ་ནར་ངེས་ཀི་ཡུལ་ཅན་

གི་བོ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རྫོབ་ཀིས་ཁྱབ་པར་བཞེད་པར་སང་ངོ་།། །།
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སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ།

༡ སྤིར་བཤད་པ།
 སྤིར་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐུན་མོང་གིས་ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་བདེ་

སྡུག་མོང་བ་པོའ་ིརྟེན་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་ཅིག་འཇོག་དགོས་པར་འདོད་མོད། དེ་

ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེ་ལུས་སེམས་ཀི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་ཞིག་གམ། འོན་ཏེ་

ཕུང་པོའ་ིབདག་ཉིད་ཡིན། ཡང་ན་འཇོག་ཚུལ་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་

ཤིག་ཏུ་བྱ་དགོས་མིན་ལ་བཞེད་པ་མི་མཐུན་ལ། དེ་ཡང་རྟག་པར་སྨྲ་བའི་ཕྱི་རོལ་

པ་རྣམས་ཀིས་བདག་ཅེས་པ་ནི་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ཏེ། ༡ སྐྱེ་འཇིག་མེད་པས་

རྟག་པ་དང་། ༢ ཆ་ཤས་མེད་པས་གཅིག་པུ་བ། ༣ གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པས་རང་

དབང་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་ལ། ཕུང་པོ་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་སེ་མི་རྟག་པ་དང་། དུ་མ་

དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་པའི་གཞན་དབང་ཅན་དུ་གནས་པས། བདག་ཅེས་པ་ཕུང་པོ་

ལས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་ལ། སངས་རྒྱས་པས་ནི་དེ་འདྲའི་རྟག་གཅིག་རང་དབང་

ཅན་གི་བདག་ཡོད་པ་རིགས་པའི་སོ་དུ་མ་ནས་འགོག་ཀང་། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པའི་གང་ཟག་འཇོག དེའི་ཕྱིར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་ནས་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་བདག་མེད་པར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་། མུ་

སེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་ལ་བདག་ཏུ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། བདག་

དང་བདག་མེད་པའི་ཚུལ་འདི་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཆོས་

གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་གོ།

 དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོ་སོས་བདག་གི་ངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་
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མོང་མིན་པ་རྣམས་འོག་ཏུ་འཆད་ལ། ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཐུན་མོང་དུ་བདག་ཅེས་

པ་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་དུ་འདོད་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། དེ་དག་གིས་བདག་རྟག་པ་

ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། ཚེ་སྔ་མའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ནི་ཞིག་ཅིང་། ཚེ་

འདིའི་ཕུང་པོ་ནི་གསར་དུ་སྐྱེས་པས། དེ་ལས་དོན་གཞན་པའི་བདག་རྟག་པ་

ཞིག་མ་བཞག་ན། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དྲན་པ་མི་འཐད་པར་བཤད། དེ་ལྟ་བུའི་རྟག་པའི་

བདག་དེ་ཉིད་ཆ་མེད་ཀི་གཅིག་པུར་འདོད་ཚུལ་ཡང་། དཔེར་ན། བུམ་པའི་ནམ་

མཁའ་དང་ཁང་པའི་ནམ་མཁའ་སོགས་རྟེན་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་དེ་དང་དེའི་

ནམ་མཁའ་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་སོ་སོར་མེད་པ་བཞིན་དུ། ལྷས་བྱིན་གི་

བདག་དང་མཆོད་སྦྱིན་གི་བདག་སོགས་ཀང་ཆ་མེད་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་ལ། དེ་

ལྟར་མིན་པའི་དཔེ་མི་རེད་པས་གནོད་བྱེད་ཀི་རྟགས་མེད་ལ། རང་གི་དམ་བཅའ་

དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡང་མེད་པར་འདོད་དོ།།

 ཡང་རྟག་པ་ཆ་མེད་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་དེ་ནི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་

གཞན་དུ་འཇོག་སེ། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་བདག་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པ་ཞིག་ཁས་མ་བངས་ན། ལུས་གཡོ་བའི་བྱ་བ་རྐང་ལག་བསྐུམ་པ་དང་

བརྐང་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པའི་བྱེད་པ་པོ་མེད་པར་འགྱུར་བས། ལུས་ཀི་གཡོ་

བའི་བྱ་བ་སོགས་བྱེད་མཁན་ནང་གི་སྐྱེས་བུ་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པ་ཞིག་

ངེས་པར་དུ་ཁས་བང་དགོས་པར་འདོད།

 མདོར་ན་སྔོན་གི་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་དགེ་མི་དགེ་གསོག་པ་པོ་

དང་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་མོང་བ་པོ་ཞིག་མེད་ན། ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆུད་ཟ་བར་

འགྱུར་ལ། ལུས་སེམས་ཀི་ཕུང་པོ་རྣམས་ནི་སྐྱེ་འཇིག་གི་རང་བཞིན་ཅན་འགྱུར་

བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་བདག་ཏུ་མི་འཐད་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་
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ནས། ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པའི་བྱེད་པ་པོའ་ིབདག་ཅིག་ཡོད་པར་ཁས་ལེན།

 འོ་ན་ལས་འབྲས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་དེ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་དམ་མེད་

ཅེ་ན། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོས་ཐད་ཀར་བཀོད་པར་འདོད་པ་རྣམས་ནི་བདག་ལ་

ཐོག་མ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་བཀོད་པ་པོ་མི་འདོད་ཅིང་སོད་བཅུད་

ཀི་འཇིག་རྟེན་རྣམས་རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བར་འདོད་

པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལྟ་བུ་ནི། བདག་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་

པས་གདགས་གཞི་ཕུང་པོ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མེད་ཀིས་བདག་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མེད་

འཇོག་དགོས་པས། གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་

པོ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཡིད་ཤེས་ཕྲ་མོ་

རྣམས་ཀི་རྒྱུན་ཤེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཡར་དེད་ན་ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་ཅིང་། ཤེས་པ་

ལ་ཐོག་མ་འཇོག་མི་ནུས་པས་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་ལའང་

ཐོག་མ་འཇོག་མི་ནུས་པར་བཞེད་ལ། མུ་སེགས་རྒྱང་འཕེན་པ་དང་རང་སེ་བྱེ་

བྲག་སྨྲ་བ་ལྟ་བུས་བདག་ལ་མཐའ་མ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། རང་སེ་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཤེས་པ་ལ་མཐའ་མ་མེད་པས་བདག་ལའང་

མཐའ་མ་མེད་པར་བཞེད་དོ།།
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༢ ཕྱི་རོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་བདག་འདོད་པའི་ཚུལ།

ཀ གྲངས་ཅན་པས་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་འདོད་ཚུལ།

 དེ་ལ་སེར་སྐྱ་པའམ་གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི། ཤེས་བྱ་ཉེར་ལྔའི་ནང་

གསེས་བདག་ནི་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་སེ། རྡུལ་མུན་སིང་སོབས་གསུམ་གི་

མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། བྱ་བྱེད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ། རྒྱུ་འབྲས་གང་ཡང་

མིན་པ། གཏན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་རྟག་པ། སྤི་གཙོ་བོས་བསྐྱེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་

ལ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཟ་བ་པོ། གསལ་རིག་གི་ངོ་བོར་གནས་པ་སེ་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་

དང་ལྡན་པའི་རྟག་དངོས་ཤིག་ལ་འདོད། བདག་དང༌། སྐྱེས་བུ། ཤེས་པ། རིག་པ་

རྣམས་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ།།

 དེ་ལྟ་བུའི་བདག་དེ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ནི། གྲངས་ཅན་གི་ཚིག་ལེའུར་

བྱས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ༡ འདུས་ཤིང་བསགས་པའི་ཆོས་མིག་སོགས་ཆོས་

ཅན། གཞན་དོན་བྱེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མལ་

སན་བཞིན། ཞེས་པའི་སྦྱོར་བས། མལ་སན་གིས་རང་ལས་གཞན་པའི་དོན་བྱེད་

པ་བཞིན་དུ། མིག་སོགས་ཤེས་བྱ་ཉེར་གསུམ་གིས་ཀང་རང་ལས་གཞན་པའི་

དོན་བྱེད་པར་འགྲུབ་ཅིང་། དོན་བྱ་ཡུལ་དེ་བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པས་

སྦྱོར་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་བུའི་དོན་བྱེད་པ་དང་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་

དང་། གཞན་ཡང་རྟགས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་སོགས་བདག་གི་ལོངས་སྤད་བྱར་

འགྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན་ལོངས་སྤོད་པ་པོའ་ིབདག་ཡོད་པར་འགྲུབ་པར་འདོད་དོ། ། 

༢ ཡང་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་གསུམ་སོགས་ལས་ལྡོག་



495སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་གཟུགས་སོགས་སྐྱེ་དངོས་རྣམས་ནི་རྡུལ་མུན་སིང་སོབས་ཀི་

ཡོན་ཏན་གསུམ་པ་ཅན་དང་། ཡུལ་དང་། གསལ་བ་དང་། འབྲས་བུའི་ཆོས་ཡིན་

ལ། དེ་རྣམས་ལས་ཐ་དད་པའི་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། ༣ ཕུང་པོ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་བྱིན་གིས་རོབ་པ་པོ་གཞན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལས་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། 

དཔེར་ན། ཤིང་རྟ་ཁ་ལོ་བའི་དབང་གིས་ལས་ལ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་དང་། ༤ 

ཡང་མངར་སྐྱུར་ལ་སོགས་པའི་རོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་གཞན་ཡོད་

དེ། ཁྱོད་ལོངས་སྤད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་དང་། ༥ ཡང་གཟུགས་ཕུང་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལས་ཐ་དད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། གཅིག་པུའི་དོན་ལ་འཇུག་

པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བ་དང་། ཐར་

པའི་ཐབས་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ལ་ཐོས་སོགས་ཀིས་འཇུག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

དཔེར་ན། འབྲུ་རིགས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཞིང་ལས་ལ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

སོགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལྔས་ནི་དངོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་ཀིས་བདག་ཤེས་རིག་

གི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པར་འདོད་དོ།།

     དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་རིག་གི་བདག་གམ་སྐྱེས་བུ་དེ་ཡང་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་

པར་འདོད་དེ། གྲངས་ཅན་གི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། ༡ འཇིག་

རྟེན་འདིར་ཀུན་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལྟར་ས་ལས་རི་ཤིང་ས་ཚོགས་དང་། 

དྲོད་གཤེར་ལས་འབུ་སིན་ས་ཚོགས། སོ་ང་ལས་བྱ་ས་ཚོགས། མངལ་ལས་མི་

ལ་སོགས་པ་ས་ཚོགས་པ་སྐྱེ་བ་སོགས་སྐྱེ་ཚུལ་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ༢ ཡང་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་

འཆི་བའི་དུས་སོགས་མི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཡོད་པར་འགྲུབ་

པ་དང་། ༣ ཡང་མི་ལ་སོགས་པ་འགྲོ་བ་སོ་སོའ་ིཕུང་པོ་མི་འདྲ་ཞིང་དེའི་རྒྱུ་རྐེན་



496 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཡང་སོ་སོར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ༤ 

ཡང་སྐྱེས་བུ་སོ་སོར་འདོད་པ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་ཅིང་རང་རང་གི་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་

འཇུག་པ་ན་རིམ་གིས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཡོད་པར་འགྲུབ་

པ་དང་། ༥ ཡང་ལྷ་ལ་སིང་སོབས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཡོན་ཏན་གཞན་

གཉིས་དེ་ལས་ལྡོག་པ་དང་། མི་ལ་རྡུལ་གི་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཡོན་ཏན་གཞན་

གཉིས་དེ་ལས་ལྡོག་པ་དང་། དུད་འགྲོར་མུན་པའི་ཡོན་ཏན་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཡོན་ཏན་

གཞན་གཉིས་དེ་ལས་ལྡོག་པ་སེ་ཡོན་ཏན་ལྡོག་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་སེ། རིགས་པ་དེ་ལྔས་སྐྱེས་བུ་ས་ཚོགས་པ་ཡོད་

པར་འདོད་དོ།།

 

ཁ བྱེ་བྲག་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པས་བདག་འདོད་ཚུལ།

 བྱེ་བྲག་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནི་བདག་ཅེས་པ་ལུས་དབང་བོ་

གསུམ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་སྤི་ལ་ཁྱབ་པའི་རང་རྐ་བའི་རྫས་ཡོད་དང་། ༡ 

ཡུལ་འཛིན་པས་ན་བོ་དང་། ༢ འདོད་པའི་ཡུལ་ཉམས་སུ་མོང་བས་ན་བདེ་བ། ༣ 

མི་འདོད་པའི་ཡུལ་ཉམས་སུ་མོང་བས་ན་སྡུག་བསྔལ། ༤ འདོད་པར་འགྱུར་བའི་

དངོས་པོ་ལ་རེ་བ་འཆའ་བས་ན་འདོད་པ། ༥ མི་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་

ཕྱོགས་པས་ན་སང་བ། ༦ དོན་བསྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱེད་པའི་འབད་པ། ༧ 

གང་ལས་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་འགྲུབ་པའི་ཆོས། ༨ དེ་ལས་བཟློག་པའི་

ཆོས་མ་ཡིན་པ། ༩ ཤེས་པ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་ཤེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་ན་འདུ་བྱ་

བའི་ཤུགས་ཏེ། ཡོན་ཏན་དགུ་དང་ལྡན་པར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རང་འགྲེལ་

ལས་འབྱུང་ལ། ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་རང་ལ་འདུ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་པ། སེམས་མ་ཡིན་



497སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

པའི་བེམ་པོའ་ིངོ་བོ། རྟག་པ། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་

ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་བྱེད་པ་པོ། དགེ་མི་དགེའི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་གི་ཟ་བ་པོར་

གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས་བདག་དེ་འདུས་མ་བྱས་པས་

མ་སྐྱེས་པ་དང་། མི་འགྱུར་བས་རྟག་པ། ལས་དགེ་སིག་སྒྲུབ་པས་བྱེད་པ་པོ། རྣམ་

སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པས་ཟ་བ་པོ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ན་

ཁྱབ་པ། བྱེད་པ་པོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པས་བྱ་བ་མེད་པ་སེ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་དང་ལྡན་པར་

གསུངས་སོ།།

 བྱེ་བྲག་པའི་སོབ་དཔོན་པྲ་ཤས་པཱད་ནི་སྔར་གི་ཡོན་ཏན་དགུའི་སེང་

དུ། གཅིག་བཅུ་སོགས་གྲངས་དང་། ཆེ་ཆུང་སོགས་ཚད། ཐ་དད་པའི་སོ་སོ་

བ་ཉིད། ཕན་ཚུན་འཕྲད་པའི་འདུ་བ། ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་བྲལ་བ་སེ་ལྔ་

བསན་ནས་ཡོན་ཏན་བཅུ་བཞི་དང་ལྡན་པར་སྨྲའོ། །དེ་དག་ལས་དང་པོ་དགུ་ནི་

བདག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཕྱི་མ་ལྔ་ནི་བདག་གི་ཐུན་མོང་

བའི་ཡོན་ཏན་དུ་བཤད་ལ། དེ་ལས་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་པོ་དྲུག་ནི་

རང་མོང་བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་པ་དང་། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་འབད་པ་

སེ་གསུམ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མས་

འགྲུབ་པར་འདོད་དོ།།

 བདག་དེ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བདུན་བྱེ་བྲག་པའི་མདོ་ལས་བཀོད་དེ། ༡ 

ལུས་གེན་དང་ཐུར་དུ་འགྲོ་བ་ན་རླུང་ཡང་གེན་དང་ཐུར་དུ་གཡོ་བའི་རླུང་གི་གཡོ་

ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀིས་རླུང་ལ་གཡོ་བ་པོའ་ིབདག་ཅིག་ཡོད་

པར་འགྲུབ་པ་དང་། ༢ ཁ་མིག་སོགས་འབྱེད་བཙུམ་གི་བྱ་བ་དུས་དང་ཚད་ངེས་

ཅན་དུ་བྱེད་པའི་རྟགས་ཀིས་བྱ་བ་དེ་བྱེད་པ་པོའ་ིབདག་ཅིག་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་
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དང་། ༣ བཀེས་སོམ་གིས་གདུངས་པའི་ཚེ་བཟའ་བཏུང་ལ་ངང་གིས་འཇུག་པའི་

རྟགས་ཀིས་དེ་ལ་སྐུལ་བ་པོའ་ིབདག་ཅིག་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ༤ ཡིད་ཀི་

འགྱུར་བའི་སོབས་ཀིས་དབང་པོ་རྣམས་ཡུལ་ས་ཚོགས་ལ་འཕྲད་པར་བྱེད་པའི་

རྟགས་ཀིས་ཡིད་ལ་འགྱུར་བ་བྱེད་པ་པོའ་ིབདག་ཅིག་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ༥ 

མིག་གི་དབང་པོས་ཀུ་ཤུ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ལྟ་བཞིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་མངོན་དུ་གྱུར་

པའི་ཚེ་ཡིད་ཤེས་ཀིས་ཀུ་ཤུ་དེའི་རོ་ཞིམ་པོ་དྲན་ནས། ལེའི་དབང་པོས་མངར་

སྐྱུར་སོགས་ཀི་རོ་མོང་བའི་རྣམ་འགྱུར་གི་རྟགས་ཀིས་དབང་པོའ་ིའགྱུར་བ་བྱེད་

པ་པོའ་ིབདག་ཅིག་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ༦ བདེ་སྡུག་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་

རྟགས་ཀིས་བདེ་སྡུག་མོང་བ་པོའ་ིབདག་ཅིག་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་དང་། ༧ ཡོན་

ཏན་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་འདོད་ཀི་འདོད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྱོགས་

པའི་སང་བ་དང་། བདེ་སྡུག་ལ་འདོར་ལེན་བྱེད་པའི་རོལ་བའི་རྟགས་ཀིས་འདོད་

སང་རོལ་བ་རྣམས་ལ་བྱེད་པོའ་ིབདག་ཅིག་ཡོད་པར་འགྲུབ་པར་བཤད་དོ།།

ག དཔྱོད་པ་བས་བདག་འདོད་ཚུལ།

 ལུགས་འདིས་བདེ་སྡུག་སོ་སོའ་ིགནས་སབས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལྡོག་ཀང་། 

སེམས་པ་ཅན་གི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་དུས་ཀུན་ཏུ་རེས་སུ་འགྲོ་བ། བོའ་ིངོ་བོ་སེམས་པ་

ཅན། རང་བཞིན་རྟག་ལ་གནས་སབས་མི་རྟག་པ། རྫས་ཡན་གར་བ་གཅིག་པུའི་

རང་བཞིན། ལས་དགེ་སིག་གི་བྱེད་པ་པོ། དགེ་སིག་གི་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་

པ་པོ་ཞིག་ལ་བདག་ཅེས་བརོད་ལ། དཔེར་ན་སྦྲུལ་གཅིག་ཉིད་འཁྱིལ་བའི་གནས་

སབས་ལོག་ནས་བརྐངས་པའི་གནས་སབས་སུ་འགྱུར་བ་སོགས་གནས་སབས་

མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ལྡོག་ན་ཡང་། གནས་སབས་དེ་དག་ཏུ་སྦྲུལ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ལོག་
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པར་རེས་སུ་འཇུག་པ་ལྟར། བདག་དེ་ཉིད་ཀང་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་

སབས་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ལྡོག་ན་ཡང་། བདག་ནི་དེ་དག་ལ་སེམས་པ་ཅན་གི་རང་

བཞིན་དང་རྟག་པ་དང་གཅིག་པུའི་ངོ་བོས་རེས་སུ་འཇུག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་

པར་འདོད་དོ།།

 དཔྱོད་པ་བ་རྣམས་གྲངས་ཅན་པས་བོ་བེམ་པོར་བྱས་ནས་བོ་དང་ཤེས་

པ་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་དེ་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། རང་ལུགས་ལ་བོ་དང་སེམས་པ་

གཅིག་ཏུ་བྱས་ནས་བདག་དེ་སེམས་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཇོག དེ་བཞིན་དུ་བདག་

དེ་སངས་རྒྱས་པས་སྨྲས་པ་ལྟར་གི་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་པའི་འཇིག་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་ཡིན་ན་ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་འཇུག་ལ། ཡང་

བདག་དེ་རིགས་པ་ཅན་པས་བཤད་པ་ལྟར་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་

ཡང་གནས་སབས་སོ་སོར་ལྡོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ན་བདེ་སྡུག་ལ་ལོངས་སྤོད་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ཟ་བ་པོ་ཡིན་པ་དང་མིན་པའི་

གནས་སབས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བས་མི་རིགས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། རང་

ལུགས་ལ་བདག་དེ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་སོ་ནས་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ལ་གནས་

སབས་ཀི་སོ་ནས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྡོག་པ་དང་ཡང་ལྡན་པར་འདོད། དེ་ལྟ་

ནའང་བྱེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་ནི་གནས་སབས་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཉིད་ཡིན་

གི། གནས་སབས་རྣམས་མིན་པར་འདོད་དོ།།

 བདག་དེ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས་འབྱུང་བ་

ལྟར། ངས་འདི་སྔར་ཤེས་སོ། །ངས་འདི་ད་ལྟ་ཡང་རིག་གོ །ཞེས་བྱེད་པ་པོ་

གཅིག་གིས་ཤེས་པ་པོ་དང་རིག་པ་པོ་ངོ་ཤེས་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པས། གོང་དུ་

སྨྲས་པ་ལྟར་གི་ལྡོག་པ་དང༌རེས་སུ་འགྲོ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང་། སེམས་པའི་



500 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ངོ་བོ་ཉིད་དང་། རྟག་པ་དང་། བྱེད་པ་པོ་དང་། ཟ་བ་པོ་སོགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་དང་

ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅིང་། རིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སངས་རྒྱས་པ་

རྣམས་བདག་མེད་པར་འདོད་པ་ལའང་གནོད་པར་འདོད་དོ།།

ང རིག་བྱེད་མཐའ་པའམ་གསང་བ་པས་བདག་འདོད་ཚུལ།

 ལུགས་འདིས་ས་སོགས་འབྱུང་བར་གྱུར་པའི་ངོ་བོ། ཤེས་པ་དང་། གཅིག་

པུ་དང་། རྟག་པ་དང་། སོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཐོག་མར་འབྱུང་སའི་གཞི་དང་། མཐའ་

མར་འཐིམ་སའི་གཞིར་གྱུར་པའི་ཀུན་ཁྱབ་གཉིས་མེད་ཅིག ཚངས་པའམ་བདག་

གི་ངོ་བོར་འཇོག་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡོད་ན་ས་སོགས་སང་བ་འདི་འཇོག་ཐུབ་ལ་

མེད་ན་ས་སོགས་སང་བ་འཇོག་མི་ཐུབ་པ་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སང་བ་མ་ཡིན་

པའི་ས་སོགས་ལོགས་སུ་མེད་པ་དང་། སང་བ་རང་མཚན་པ་དང་སང་བ་སྤི་མཚན་

པ་གཉིས་སོ་སོར་མི་འཇོག་པས་ས་སོགས་འབྱུང་བ་ཤེས་པ་ཡིན་པར་སྨྲའོ། །བདག་

དེས་སོད་བཅུད་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་འདོད་པའི་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ཡི་གེ་ཨ་ནི་རོད་བྱེད་

ཀི་སྒ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཀི་དང་པོ་ཡིན་པ་ལྟར། བདག་གམ་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དང་ཀུན་གི་དང་པོ་ཡིན་པར་བཤད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཡི་གེ་ཨ་ཡིག་

དང་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དོན་དང་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་ལྟར། ཀུན་ཁྱབ་ཀི་སྐྱེས་བུ་དེ་

དང་གཉིས་སུ་སང་བའི་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཚངས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་

པར་ཡང་བཞེད་དོ།།

 བདག་དེའི་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། ཚངས་པ་དང་། བདག་དང༌། སྐྱེས་

བུ་དང༌། དབང་ཕྱུག་དང༌། ཀུན་ལ་ཁྱབ་པ་དང༌། རྟག་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ཡིན་

པར་འདོད་དོ། །བདག་ལ་རྟེན་གི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ༡ ལས་ཉོན་གིས་བཅིངས་པའི་



501སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

བདག་དང་། ༢ བཅིངས་པ་དེ་ལས་གྲོལ་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་བདག་གཉིས་

འདོད་ལ། དཔེར་ན། ས་ལས་བཟོས་པའི་བུམ་པ་དང་ཁམ་ཕོར་གཉིས་ལ་དབྱིབས་

སོགས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་གཉིས་ཀ་སའི་རང་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་མེད་

པ་ལྟར། ལས་ཉོན་གིས་བཅིངས་པའི་བདག་དང་བཅིངས་པ་དེ་ལས་གྲོལ་བའི་

བདག་གཉིས་ལ་ཡན་ལག་སོགས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་གཉིས་ཀ་བདག་

གི་རང་བཞིན་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་འདོད་དོ།།

ཅ གཅེར་བུ་པས་བདག་འདོད་ཚུལ། 

 ལུགས་འདིས་བདག་དེ་ཉིད་མུ་སེགས་དཔྱོད་པ་བ་དང་ཚུལ་མཚུངས་

པར་རྫས་ཀི་ངོ་བོས་གནས་སབས་ཐ་དད་ལ། གནས་སབས་ཅན་ཐ་མི་དད་པ་

རྟག་པ་གཅིག་བུའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་། སེམས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འདོད་

ལ། ཡང་བདག་དང་སོག་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་ཅིང་། སོག་གིས་ལུས་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་ན། ལུས་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དེ་ཙམ་དུ་བདག་ཆེ་བ་དང་ལུས་

ཇི་ཙམ་ཆུང་ངུར་སོང་བ་ན་བདག་ཀང་ཆུང་ངུར་སོང་བར་འདོད།



502 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

༣ སངས་རྒྱས་པས་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ།

ཀ རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་འགོག་པའི་ཚུལ།

 དེ་ལ་གོང་དུ་རགས་ཙམ་སྨྲས་ཟིན་པ་ལྟར་འཕགས་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་བདག་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་གྲགས་ལ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཉིད་ཀི་གསུང་ལས་ཀང་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སེ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་

རྟག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་ཞིང་བདག་

མེད་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་བདག་མེད་

པའི་ཚུལ་གསལ་བར་སོན་པས། སྤིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

རྣམས་གཅིག་མཚུངས་སུ་རྟག་དངོས་ཀི་བདག་མི་འདོད་ཀང་། གནས་མའི་བུ་པ་

སོགས་འགའ་ཞིག་གིས་རྟག་མི་རྟག་སོགས་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་པའི་རྫས་

ཡོད་ཀི་གང་ཟག་རང་ལུགས་སུ་ཁས་བངས་པས། སབས་འགར་ནང་པའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་གིས་དེ་དག་ལ་བདག་ཁས་བངས་པའི་སྐྱོན་བརོད་པ་གཤམ་

དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཐུན་མོང་

དུ་བདག་མེད་པར་སྨྲ་མོད། འགོག་རྒྱུའི་བདག་དེ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཕྲ་རགས་ཀི་

ཁྱད་པར་བྱུང་བས། འདིར་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སབས་འགོག་རྒྱུའི་བདག་ལ་

ཕྲ་རགས་ཀི་སོ་ནས། ༡ རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་འགོག་པ་དང་། ༢ 

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀི་བདག་འགོག་པ་དང་། ༣ རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

བདག་འགོག་པ་བཅས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་སེ་འཆད་དོ།།

 དེ་ལ་དང་པོ་རྟག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་འགོག་པ་ལ། ནང་



503སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

པའི་གཞུང་དུ་རྟག་པ་རྐེན་ལ་མི་ལྟོས་པས་དེ་ལ་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པའི་བྱེད་ལས་

དང་མི་སྐྱེད་པའི་བྱེད་ལས་གཉིས་ཡོད་མི་སིད་པ་དང་། བདག་རྟག་པ་ཡིན་ན་

རྒྱུ་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨིན་མོང་བ་པོ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་ཤས་རྣམས་བཟུང་བ་ལ་མ་ལྟོས་

པར་བདག་ཡན་གར་བ་གཅིག་པུ་བ་ཞིག་གཟུང་དུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་ཏེ་འགོག་

པར་མཛད། དཔེར་ན། ལྷས་སྦྱིན་ལྟ་བུ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡོད་ན། ཡང་ན་

དུས་རྟག་ཏུ་ཡོད་དགོས་པའམ། ཡང་ན་གཏན་ནས་མེད་པར་འགྱུར་དགོས་པ་

སོགས་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་དེ་རྟག་པ་དང་གཅིག་པུ་བ་དང་ལྟོས་

མེད་ཀི་རང་དབང་བར་འདོད་པ་འགོག་པར་མཛད་དོ།།

 ཡང་མུ་སེགས་པ་ཁ་ཅིག་ལུས་ལ་སོགས་པས་མལ་ཆ་དང་སན་བཞིན་

དུ་བདག་རྟག་པ་དང་གཅིག་པུ་བ་དེའི་དགོས་པ་སྒྲུབ་ཅིང་དེ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་

འདོད་པ་ལ། རྟག་པ་ཡིན་ན་རྒྱུ་གང་གིས་ཀང་ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་སྐྱེད་པའི་

བྱ་བ་བྱེད་མི་ནུས་ལ། རྒྱུ་གང་ཞིག་གིས་འབྲས་བུ་གང་གི་ངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་མི་

འདྲ་བ་སྐྱེད་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་ནི། དེའི་ཕན་འདོགས་བྱེད་དུ་མི་རུང་བས། ལུས་

ལ་སོགས་པའང་བདག་རྟག་པ་ཆ་མེད་ཀི་གཅིག་པུ་དེའི་སྐྱེད་བྱེད་དུ་མི་འཐད་དེ། 

དཔེར་ན། རི་བོ་གངས་ཅན་དང་རི་བོ་འབིགས་བྱེད་གཉིས་ཕན་ཚུན་གང་གིའང་

ཕན་འདོགས་བྱེད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སྐྱོན་བརོད་དོ།།

 ཡང་ཕྱི་རོལ་མུ་སེགས་པ་རྣམས་རྟག་པའི་བདག་ཅིག་མེད་ན་ལས་བྱས་

པའི་འབྲས་བུ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་རོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནི། ཕྱི་

རོལ་གི་དངོས་པོ་ས་བོན་སོགས་ལ་རྟག་པའི་བདག་ཅིག་མེད་ནའང་དེ་དག་ལས་

མྱུ་གུ་སོགས་སྐྱེ་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་བཞིན་དུ། རྟག་པའི་བདག་ཅིག་མེད་



504 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ནའང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ལས་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་ཡང་ཆུད་ཟོས་སུ་མི་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་ཕྱིའི་ས་བོན་སོགས་ཀང་ལུས་བཞིན་དུ་ལོངས་སྤོད་པ་པོའ་ིརྟག་པའི་

བདག་གིས་བྱིན་གིས་བརབས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། ཁྱོད་ཀིས་གསོན་པོའ་ིལུས་ལ་

བདག་མེད་ན་སོག་དང་མི་ལྡན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་ལ། རང་ཉིད་

ཀིས་ལྡོག་ཁྱབ་རྐང་པ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་པའི་ཕྱིའི་བུམ་པ་སོགས་

ལ་བདག་མེད་པས་ན་སོག་ཀང་མེད་པ་བཀོད་པ་དང་ནང་འགལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

དགག་པ་མཛད།

 ཡང་མུ་སེགས་དཔྱོད་པ་བ་རྣམས་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་དང་བརྐངས་པའི་

གནས་སབས་སོ་སོ་ཡིན་ཡང་སྦྲུལ་གི་ངོ་བོ་མི་ལྡོག་པ་བཞིན་དུ། བདག་དེ་ཉིད་

རང་བཞིན་རྟག་ལ་གནས་སབས་མི་རྟག་པར་འདོད་ཟེར་བ་ལ། དཔེར་ན། སྦྲུལ་

དེ་རྟག་པ་གཅིག་པུའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་གནས་སབས་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་བ་མི་

འཐད་པ་བཞིན་དུ། བདག་དེ་ཉིད་རྟག་པ་གཅིག་པུའི་རང་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་

ནའང་གནས་སབས་མི་འདྲ་བ་འབྱུང་བ་མི་འཐད་པས། གནས་སབས་མི་འདྲ་བ་

སོ་སོ་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཡིན་ན་ངེས་པར་སད་ཅིག་སད་ཅིག་ལ་སྐྱེ་འཇིག་བྱེད་པ་

ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་འགོག་ལ། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་ཅིག་ཁས་ལེན་ན་གང་

ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རྟག་པའི་བདག་དང་མི་རྟག་པའི་བདག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་

ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། རང་བཞིན་རྟག་པ་ཡིན་ཡང་གནས་སབས་མི་རྟག་པར་

ཁས་ལེན་པ་ནི། དཔེར་ན། གོང་བུ་འདིའི་རང་བཞིན་རྟ་ཡིན་ཡང་གནས་སབས་

ལུག་ཡིན་ཟེར་བ་དང་འདྲ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་འདོད་དོ།།

 བདག་ཆ་མེད་གཅིག་པུ་བ་འགོག་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གི་

རྟོག་གེ་འབར་བར་གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ཀིས་འགྲོ་བ་སོ་སོའ་ིལུས་ལ་བདག་རེ་



505སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

རེ་གནས་ཤིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆ་མེད་པས་ཕན་ཚུན་ཐམས་ཅད་ལ་

ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གྲོལ་ན་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བར་

ཐལ་བ་དང་། གཅིག་བཅིངས་ན་ཐམས་ཅད་བཅིངས་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཀི་

སྐྱོན་འབྱུང་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དཔེར་ན། ནམ་མཁའི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མུན་

པ་འཐིབས་པའི་གཞི་དེ་ག་རང་སང་བ་ཤར་བའི་གཞི་ཡིན་པ་མི་འཐད་པ་བཞིན་

བདག་ཀང་ཆ་མེད་ཀི་གཅིག་པུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་

བསྒྲུབས་སོ།།

 བདག་རང་དབང་བ་འགོག་པ་ནི། ཕུང་པོའ་ིཆ་ཤས་སོགས་གང་ལ་ཡང་

མ་ལྟོས་པའི་བདག་རང་དབང་བ་མེད་དེ། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆ་ཤས་རྣམས་

བཟུང་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་བདག་ཡན་གར་བ་ཞིག་གཟུང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་

ཡང་བདག་ཕུང་པོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ན་འབྲེལ་པ་གཉིས་ཀ་མེད་པས་འབྲེལ་མེད་

དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་བུམ་པ་མ་བཟུང་བར་ཀ་བ་ཡན་གར་དུ་འཛིན་ནུས་པ་ལྟ་

བུ་ཞིག་འོང་དགོས་ན་དེ་འདྲ་གང་དུ་ཡང་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོག་གོ།

 

ཁ གནས་མའི་བུས་འདོད་པའི་བརོད་མེད་ཀི་

གང་ཟག་རྫས་ཡོད་དགག་པ།

 དེ་ལ་རང་སེ་གནས་མ་བུ་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་གིས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རྫས་སུ་གྲུབ་པའམ། རྟག་མི་རྟག་དང་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་གང་

དུའང་བརོད་དུ་མེད་པའི་རྫས་ཡོད་ཀི་གང་ཟག་ཡོད་པར་བཞེད་ཅིང་། དེའི་གནད་

ནི་བདག་གམ་གང་ཟག་ཅེས་པ་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་ཞིག་ཏུ་འཇོག་ན་ཕྱི་རོལ་



506 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

མུ་སེགས་པའི་ལུགས་ལྟར་རྟག་དངོས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། ཕུང་པོ་མ་བཟུང་བར་

ཡང་བདག་དེ་ཡན་གར་དུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་ལ། ཡང་བདག་

དེ་ཕུང་པོ་ཉིད་དུ་འདོད་ན་ཕུང་པོ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་དུ་མར་འགྱུར་བ་དང་། 

ཕུང་པོ་ཞིག་པ་ན་བདག་ཀང་འཇིག་པས་ཕུང་པོ་བཞིན་དུ་འཆི་བའི་ཚེ་རྒྱུན་ཆད་

པར་འགྱུར་བ་དང་། ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟོས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་

ཡང་ལུས་སོག་རྫས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་ཡིན་ཞེས་ཞུས་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ལན་གང་ཡང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་སོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ལ་བརྟེན་

ནས། ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་པར་མ་ཟད། རྟག་པ་

དང༌མི་རྟག་པ་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་པ་སོགས་ཀི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ལས་

འབྲས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཅིག་ཁས་ལེན། དེ་ལྟ་བུའི་བདག་དེ་ཉིད་རྣམ་

ཤེས་དྲུག་གིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ངར་འཛིན་གི་དམིགས་ཡུལ་དུའང་འདོད་ལ། 

ལས་དགེ་མི་དགེའི་བྱེད་པ་པོ་དང་། ལས་དེ་གཉིས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་

པོ་སོགས་ཡིན་པས་རྫས་ཡོད་དུའང་འདོད་དོ།།

 གང་འགོག་རྒྱུའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀི་བདག་ཅེས་པ་ནི། ཕུང་

པོའ་ིཚོགས་པ་དང་ཡ་གལ་དང་རྒྱུན་གང་ལའང་བཏགས་པ་མིན་པའི་གང་ཟག་

རང་དབང་བ་དེ་ཉིད་ལ་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡོད་ཀི་བདག་ཅེས་བྱ་

ལ། དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་ཚུལ་ལ། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གིས་མཛོད་འགྲེལ་

གནས་དགུ་པ་སོགས་ལས་གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བཀོད་པ་ནི། གནས་མ་བུ་

པ་ཁྱོད་ཀིས་གང་ཟག་དེ་ཉིད་རང་རྐ་བའི་རྫས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་དམ། ཕུང་པོ་

ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་བདག་ཕུང་པོ་

ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་མུ་སེགས་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བ་
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དང་། རང་ཉིད་ཀིས་ཕུང་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་

པར་སྨྲས་པ་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་ན་རང་

ལུགས་དང་མཐུན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདག་དེ་དེ་འདྲའི་རྫས་བཏགས་གང་ཡང་མིན་

ལ། ཕུང་པོ་རྒྱུར་བྱས་ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། དེའི་དོན་ཕུང་པོ་

ལ་དམིགས་ནས་བདག་གོ་སམ་དུ་འདོགས་པའི་དོན་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཕུང་པོ་

ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་འོ་མའི་ཚོགས་པའི་རྡུལ་

རྫས་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་འོ་མར་འདོགས་ཤིང་། དེ་དག་ལས་འོ་མ་ལོགས་

སུ་མེད་པ་བཞིན། ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་སུ་བདག་མེད་པར་འགྱུར་ལ། གཉིས་

པ་ལྟར་ནའང་ཕུང་པོ་རྣམས་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་པས་དེ་ལས་

ལོགས་སུ་བདག་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགོག

 ཡང་གནས་མ་བུ་པས་དེ་ལ་སྐྱོན་སོང་བྱེད་འདོད་ནས། ཕུང་པོ་རྒྱུར་བྱས་

ནས་བདག་ཏུ་འདོགས་པ་ནི། དཔེར་ན། བུད་ཤིང་མེད་པར་མེ་འདོགས་མི་ནུས་

པས། བུད་ཤིང་རྒྱུར་བྱས་ནས་མེར་འདོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་ན་མེ་དང་

བུད་ཤིང་གཉིས་ཀ་ཡང་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ལོགས་སུ་

མེད་པ་ལྟར་གང་ཟག་ཀང་ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། 

བུད་ཤིང་ལ་བརྟེན་ནས་མེ་སྐྱེ་བ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་སྐྱེ་བར་ཁས་

ལེན་ན་ནི་བདག་དེ་ཉིད་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་རྟག་པར་

ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བུད་ཤིང་དང་མེ་གཉིས་དུས་སྔ་ཕྱི་བའི་

གཞན་ཡིན་པ་ལྟར་བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ཀང་གཞན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་

འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་ལ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་ཕུང་པོ་རྒྱུར་བྱས་པའི་དོན་ཕུང་པོས་

བདག་གི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྟེན་བྱས་པའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། བདག་དེ་ཉིད་ཕུང་



508 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

པོ་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་དང་། བུད་ཤིང་མེད་ན་མེ་མེད་པ་བཞིན་ཕུང་

པོ་འདོར་བའི་ཚེ་བདག་འདོར་བར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་བརོད་དེ་འགོག་པར་

མཛད།

 ཡང་གནས་མ་བུ་པའི་ལུགས་ལ་བདག་དེ་ཉིད་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གིས་

ཤེས་བྱར་འདོད་པ་ལ། གལ་ཏེ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་གཟུགས་ལ་བརྟེན་

ནས་བདག་ཤེས་ལ། བདག་དེ་ཉིད་གཟུགས་ཡིན་ཞེས་ཀང་བརོད་དུ་མེད་ལ། 

གཟུགས་ལས་གཞན་དུའང་བརོད་དུ་མེད་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་ལྷག་མ་རྣམས་

ལའང་རིགས་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་ན་བདག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་འོ་མ་སོགས་

ལའང་། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འོ་མ་ཤེས་ལ། འོ་

མ་དེ་ཉིད་གཟུགས་སུའང་བརོད་དུ་མེད། གཟུགས་ལས་གཞན་དུའང་བརོད་དུ་

མེད་ཅེས་བཤད་ཆོག་པས། ཁྱེད་རང་གིས་ཤེས་བྱ་ལ་དབྱེ་ན། འདས་པ་དང་། མ་

འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། འདུས་མ་བྱས་པ་དང་། བརོད་དུ་མེད་པ་དང་

ལྔ་ཡོད་པ་ལས། ལྔ་པ་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཤེས་བྱ་ལ་བདག་ཁོ་ན་བཞག་པ་དང་

འགལ་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡོད་ལ། ཡང་བདག་དེ་ཉིད་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གིས་ཤེས་

པར་བྱ་བ་ཡིན་ཟེར་བ་ལ། རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་

ཁས་བངས་ན་སྒ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་

བས། དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལས་གཞན་དུའང་བརོད་དུ་མེད་ཟེར་བ་དང་

འགལ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དབང་ཤེས་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་འདྲ་ལ། དབང་ཤེས་

ལྔ་སྤོད་ཡུལ་སོ་སོ་བ་ཡིན་པས་ཀང་གནོད་པར་གསུངས།

 གཞན་ཡང་། བདག་རྫས་ཡོད་ཡིན་ན་ཕུང་པོ་དང་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་

དད་གང་རུང་དུ་ངེས་པར་གྲུབ་དགོས་པས་བརོད་མེད་དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་པ་



509སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

ནི། དཔེར་ན། གནས་མ་བུ་པ་རང་ཉིད་ཀིས་སེམས་དེ་ཉིད་གཟུགས་ལས་རྫས་

གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མིན་པའི་བརོད་མེད་དུ་མི་འདོད་པ་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། 

གཞན་ཡང་ཕུང་པོ་དང་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མེད་པའི་ཡོད་པ་ཡིན་

ན་བཏགས་ཡོད་ཡིན་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། ཁྱོད་རང་གིས་བུམ་པ་དེ་ཉིད་རང་གི་

ཡན་ལག་གཟུགས་སོགས་ལས་རྫས་ཡོད་དུ་མེད་པར་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་པ་

བཞིན་ཡིན་པ་དང་། ཡང་བདག་དེ་ཉིད་ཕུང་པོ་ལས་རྫས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་

དུའང་མ་གྲུབ་ན་དངོས་པོར་མེད་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། རྣམ་ཤེས་དངོས་པོ་ཡིན་

པས་རྣམ་ཤེས་རང་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཞིང་། གཟུགས་སོགས་ལས་གཞན་

ཡིན་པ་བཞིན་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་དེ་ཉིད་དང་གཞན་གི་རྣམ་པ་དེ་གཉིས་ངེས་པར་

མཐོང་ལ། ཁྱོད་ཀིས་འདོད་པའི་བདག་ལ་ཁྱད་ཆོས་དེ་མི་ལྡན་པས་ན་དངོས་པོ་

མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་ཀི་གནོད་བྱེད་རྒྱས་པར་བསན་ཏེ་འགོག་པར་

མཛད།

 ཡང་གང་ཟག་དེ་ཉིད་ཕུང་པོ་ལས་གཅིག་ཐ་དད་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་

པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་དང་དེ་

ལས་གཞན་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པས། དེ་གང་རུང་ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་

འཐད་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀང་ནང་ཕན་ཚུན་དེ་

ཉིད་དང་གཞན་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་

བར་གསུངས།

 གོང་དུ་བགྲངས་པའི་དགག་བྱའི་བདག་གི་རིམ་པ་གསུམ་པ་གང་ཟག་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་ནི། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་

བཤད་པའི་སབས་སུ་བརོད་པར་བྱའོ།།



510 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ག རང་རྐ་བའི་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པ་

བསྡུས་ཏེ་བཀོད་པ།

 སྤིར་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནང་པའི་གཞུང་དུ་བྱུང་བ་འགའ་

ཞིག་འགོད་པར། རང་དབང་བའི་བདག་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། ཕུང་

པོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རི་

བོང་རྭ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའི་རིགས་པ་འདི་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་བདག་མེད་

པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ཡིན་ལ། བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་འདིའི་ཕྱོགས་ཆོས་

སྒྲུབ་པ་ལ། རྟགས་ཀི་ཟུར་དང་པོ་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་བྲལ་སྒྲུབ་པ་

ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པོ་འདི་གང་ཟག་རང་རྐ་བ་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀི་རང་

བཞིན་གཅིག་ཏུ་མེད་དེ། སད་ཅིག་སད་ཅིག་ལ་འགྱུར་བའི་མི་རྟག་ཅིང་རྒྱུ་རྐེན་

གི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིའི་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནི། རང་རྒྱུད་

ཀི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་ཏེ། ལས་ཉོན་གིས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་གྲུབ་སེ། གང་ཟག་རང་རྐ་བ་ཡིན་ན་རྟག་པ་དང་རང་དབང་

ཅན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་དེའི་ཟུར་གཉིས་པ་ཕུང་པོ་དང་རང་དབང་

བའི་བདག་གཉིས་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། ཕུང་པོ་ཆོས་

ཅན། གང་ཟག་རང་དབང་བ་དང་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་མེད་དེ། དེར་ཡོད་ན་ཚད་

མས་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བདག་ཕུང་གཉིས་

གཟུགས་དང་རྣམ་ཤེས་བཞིན་དུ་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་འདོད་ན། གཟུགས་ལས་

སེམས་ལོགས་སུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར། བདག་ཀང་ཕུང་པོ་ལས་མཚན་ཉིད་ཐ་



511སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

དད་པར་དམིགས་དགོས་ཀང་དེ་ལྟར་འཛིན་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནོ།། 

 ཡང་རིགས་པ་གཞན་ཞིག་ནི་འདི་ལྟར་ཏེ། ཟག་བཅས་ཉེ་བར་ལེན་

པའི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་བདག་གིས་སོང་སེ། ཁྱོད་རྒྱུ་རྐེན་གིས་

བསྐྱེད་ཅིང་སད་ཅིག་ལ་འགྱུར་བའི་སོ་ནས་འཇིག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

སྦྱོར་བས་འགོག་པར་མཛད་ཅིང་། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

བདག་ཡིན་ན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་གྲུབ་དགོས་ཤིང་། ཕུང་པོ་རྣམས་ནི་དེ་

ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 གཞན་ཡང་། མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ་ཕྱིའི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་བདག་དེའི་ལོངས་སྤོད་བྱར་མ་གྲུབ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནང་གི་ཕུང་པོ་

རྣམས་ཀང་རང་རྐ་བའི་བདག་ཏུ་མ་གྲུབ་པར་མ་ཟད། བདག་གི་བར་ཡང་མ་གྲུབ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་རང་རྐ་བའི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་བདག་མེད་ཚུལ་གསུམ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི། ཕྱིའི་

དངོས་པོ་ལ་ནི་ངར་མི་འཛིན་པས་དེ་ལ་ང་ཡི་བ་གཅིག་པུ་བཀག་པ་དང་། ནང་ལ་

ནི་ང་དང་ང་ཡི་བ་གཉིས་ཀར་འཛིན་པ་སིད་པས་དེ་ལ་ང་དང་ང་ཡི་བ་གཉིས་ཀ་

བཀག་པ་ཡིན་ནོ།།

 ཡང་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

རང་དབང་བའམ་རང་རྐ་བའི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དོ།།
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༤ བདག་བཀག་པ་ལ་རོད་པ་སང་བ།

ཀ བདག་མེད་ཀང་ལས་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་འཐད་ཚུལ།

 དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་རིགས་པའི་སོ་དུ་མ་ནས་བདག་བཀག་པ་

ལ། མུ་སེགས་པ་རྣམས་བདག་མེད་ན་ངོ་ཤེས་ཀི་བོ་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པ་དང་། བོས་

ཡུལ་རིག་པ་མི་འཐད་པ་དང་། ངའོ་སམ་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པ་དང་། ལས་བྱེད་

པ་པོ་དང་བདེ་སྡུག་མོང་བ་པོ་འཇོག་མི་ཐུབ་པ་དང་། ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་

འཇིག་པར་ཐལ་བ་སོགས་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་མང་པོ་ཞིག་འཇོག་ཏུ་མེད་པའི་

སྐྱོན་འཕེན་ཚུལ་ལན་དང་བཅས་པ་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གི་མཛོད་འགྲེལ་

གནས་དགུ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་དང་། གོང་དུ་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བཀོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གནོད་དོ་ཞེས་རོད།

 དེ་ལ་སྤིར་བདག་ཅེས་པའི་ཐ་སད་འཇུག་ཡུལ་ལ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་

བདག་དང་། དགག་བྱའི་བདག་གཉིས་ལས། ང་འགྲོ། ངས་བདེ་སྡུག་མོང་ཞེས་པ་

ལྟ་བུའི་ང་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་བདག་ཡིན་ལ། ཕུང་པོ་སོགས་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པར་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའི་ང་དེ་ཉིད་ལ་དགག་བྱའི་བདག་ཅེས་བྱ་ཡི། སྤིར་

བདེ་སྡུག་མོང་བ་པོ་སོགས་ཀི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་བྱེད་པ་པོའ་ིབདག་མེད་པར་

འདོད་པ་མིན་པས། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་བདག་དང་དགག་བྱའི་བདག་གཉིས་ལ་

ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་འབྱེད་པའི་ཚེ་

དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི། ཕུང་པོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་རྟག་གཅིག་རང་དབང་

ཅན་གི་གང་ཟག་ཅིག་མེད་ཀང་། གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོའ་ིསེང་ནས་གང་ཟག་
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ཅིག་རེད་རྒྱུ་ཡོད་པས། ལས་གསོག་པ་པོ་དང་བདེ་སྡུག་མོང་བ་པོ་མེད་པར་མི་

འགྱུར་ཞེས་སྨྲ་ལ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་ནི། མུ་སེགས་པ་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པའི་བར་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་གང་ཟག་འཇོག་ཚུལ་ནི་རྟག་

མཐར་ལྷུང་བས། མུ་སེགས་པས་འདོད་པ་ལྟར་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་

གཞན་ཡང་མ་ཡིན་ལ། རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་འདོད་

པ་ལྟར་ཕུང་པོ་དེ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་པར་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་པས་བཏགས་

ཙམ་གི་གང་ཟག་ཅིག་འཇོག་ལ། དེ་ཉིད་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་

མོང་བ་པོར་ཁས་བངས་པས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་བར་འདོད་དོ།།

 གཞན་ཡང་ཤིང་རྟ་དེ་རྟག་པ་དང་གཅིག་པུ་བ་དང་རང་དབང་བ་སོགས་

སུ་མ་གྲུབ་ཀང་། གཏན་མེད་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ཡན་ལག་འཕང་ལོ་སོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་ཀང་རྟག་པ་དང་གཅིག་

པུ་བ་དང་རང་དབང་བ་སོགས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་། འཇིག་རྟེན་གི་གྲགས་པ་དང་

བརྡས་བཞག་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་ཀི་ཉེ་བར་

ལེན་པ་པོ་ཡིན་ལ། ཉེ་བར་བང་བྱའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་ལས་དང་། བདག་ནི་དེ་དག་ལ་

ལྟོས་ཏེ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་གསུངས།

 མདོར་ན་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བས་ལས་དང་བདེ་སྡུག་

མོང་བ་པོ་འདོད་པར་མཚུངས་པས། བདག་མེད་ན་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་བདེ་

སྡུག་མོང་བ་པོ་མེད་པར་འགྱུར་སམ་པ་ལ། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀིས་དགག་བྱའི་བདག་དང་བདེ་སྡུག་མོང་བ་པོའ་ིབདག་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་

བའི་སོ་ནས་རོད་སོང་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།
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ཁ ཐ་སད་དུ་གང་ཟག་གི་ངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ།

 སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ལས་འབྲས་ཀི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའི་གང་ཟག་གི་ངོ་བོ་

ནི། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ལ་འཇོག་ཅིང་། 

ལྷས་སྦྱིན་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ང་གཅིག་ལས་མེད་ཀང་ངའི་ཆ་དུ་

མ་འཇོག་རུང་སེ། དཔེར་ན། དགེ་སོང་ལྷས་སྦྱིན་གི་རྒྱུད་ལ་མི་ཡིན་པའི་ཆ་དང་། 

སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་དང་། དགེ་སོང་ཡིན་པའི་ཆ་སོགས་སོ་སོར་དམིགས་ནས་

ངའོ་སམ་པ་འབྱུང་བས། ངའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་གཙོ་བོར་མིའི་ལུས་

རྟེན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཕུང་པོའ་ིཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་དང་། དུད་

འགྲོའ་ིལུས་རྟེན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཕུང་པོའ་ིཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དུད་

འགྲོ། མི་ལའང་ཕོ་དང་མོ་སོགས་གང་ཚོགས་རྒྱུའི་ཕུང་པོའ་ིཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་སོ་

སོའ་ིསོ་ནས་འཇོག་དགོས་སོ།།

 ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་གི་འཇོག་མཚམས་སྒྲུབ་

ཕྱོགས་ཐལ་ཆེས་ན་རྟག་མཐར་ལྷུང་བར་འགྱུར་ལ། དགག་ཕྱོགས་ཐལ་ཆེས་ན་

ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་འཇོག་མི་ནུས་པས་ཆད་མཐར་

ལྷུང་བར་འགྱུར་བར་མཐོང་ནས། རང་རང་གི་བོ་དང་འཚམ་པའི་མཐའ་གཉིས་སུ་

མ་ལྷུང་བའི་འཇོག་མཚམས་རེ་རིགས་པ་དང་ལུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ཏེ་འཇོག་

པར་བྱེད་ལ། ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྟེན་སའི་ལུང་ནི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་བཤད་

པར་ཐེག་དམན་གི་མདོ་དྲངས་པར།

  ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །

  བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟར་བརོད་པ་ལྟར། ། 



515སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

  དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །

  ཀུན་རྫོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་འོ། །8

ཞེས་པའི་མདོ་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད་པར་ཁྱད་མེད་ཀང་། མདོ་འདིའི་ཚིག་གི་ནུས་

པ་འདོན་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་སོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་འཇོག་

ཚུལ་ཡང་ཤེས་ཏེ། དོན་སྨྲ་ཕལ་ཆེར་གིས་ཕུང་པོ་རྣམས་ཞེས་པའི་ཕུང་པོ་ནི་ཡ་

གལ་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་རེ་རེ་ལ་བྱེད་ཅིང་། སྤིར་ཡ་གལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་པ་

འཇོག་པས་ཕུང་པོའ་ིཚོགས་ཙམ་དེ་ཉིད་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག་པ་གོང་གི་ལུང་དེའི་

དོན་དུ་འདོད་ལ་དེ་ཡང་། “ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རྫོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་

བྱ་འོ། །” ཞེས་པ་འདིས་གསལ་བར་བསན་པར་སྨྲའོ། །ལུང་གི་རེས་འབྲང་གི་རྣལ་

འབྱོར་སྤོད་པ་བ་རྣམས་ནི། གང་ཟག་གི་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་ཚེ་གང་ཟག་རེད་

རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་སུ་རེད་རྒྱུ་མེད་པས་ཕུང་པོའ་ི

གསེབ་ནས་བཙལ་ན་རེད་དགོས་པ། “ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟེན་ནས་” ཞེས་པའི་དོན་

ཡིན་པས། དེའི་ནང་ནས་བཙལ་བའི་ཚེ་གཞན་རྣམས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་

8  སེ་དགེ བསན། དབུ་མ། འ། སེམས་བསྐྱེད་དྲུག་པ། ཤོག ༢༩༦-བ། དཔེ་བསྡུར་མ། དེབ། ༦༠ ཤོག 

༧༩༢ ཚིགས་བཅད་འདི་བོད་ཀི་བཀའ་འགྱུར་དུ་མི་བཞུགས་ཀང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ལོར་རྒྱ་གར་གི་སོབ་

དཔོན་རཱམ་ཤངྐར་ཏྲི་པཱ་ཋི་དང་ཝཱར་ཎ་མཐོ་སོབ་ཀི་བོད་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་བཟང་རྡོ་རེ་རབ་གླིང་གཉིས་ཀིས་

པཱ་ལིའི་དཔེ་ལས་བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བའི་རྡོ་རེ་མོའ་ིམདོ་ཞེས་པར། (ཝཱར་ཎ་དེབ་གཟུགས། རྡོ་རེ་མོའ་ི

མདོ། ཤོག ༢༤༩)”ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཤིང་རྟ་མིང་དུ་བརོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་

ཕུང་པོ་སེམས་ཅན་ལ། །ཀུན་རྫོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བརོད་དོ། །’’ཞེས་ཚིག་རིས་ཅུང་མི་འདྲ་བར་འབྱུང་

ལ། འགྱུར་འདི་ལྟར་ན་ ཚིགས་བཅད་འདི་མཉན་ཡོད་དུ་དགེ་སོང་མ་རྡོ་རེ་མོས་བདུད་སིག་ཏོ་ཅན་ལ་

སྨྲས་པ་དང་། བསན་འགྱུར་ཁོད་ཀི་མཛོད་རང་འགྲེལ་དང་། མཛོད་ཀི་འགྲེལ་བཤད་གནད་ཀི་སྒོན་

མ། མཛོད་ཀི་འགྲེལ་བཤད་ཉེ་བར་མཁོ་བ་རྣམས་སུ་ཚིགས་བཅད་འདི་དགྲ་བཅོམ་མ་བྲག་གིས་བདུད་

ལ་སྨྲས་པར་གསུངས་ཀང་དེ་གཉིས་འགྱུར་ཁྱད་ཙམ་ལས་གང་ཟག་ལོགས་པ་ནི་མིན་པར་སེམས།



516 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

མི་རུང་བས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ན་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འཇོག་དགོས་པ་

ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་ཞེས་ཟེར། རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བས་

ནི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་ལྟ་བུའི་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས། མདོ་ལས་གང་ཟག་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇོག་

པར་གསུངས་པས། འཇོག་བྱེད་གཞན་ཞིག་དགོས་པ་ཤུགས་ལ་ཐོན་ཅིང་། དེ་

ཡང་རྟོག་པ་ཙམ་གིས་འཇོག་མི་ནུས་པས་ཡུལ་གི་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་

བོ་གནོད་མེད་ཅིག་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་འཇོག་དགོས། འོན་ཀང་བོ་གནོད་མེད་

དེ་ལ་སང་བ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་ཕུང་སོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་དེའི་གདགས་

གཞིར་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ཕུང་སོགས་ཀི་ངོས་ནས་དེའི་གདགས་གཞིར་

གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་མི་ལྟོས་ན་མིའི་ཕུང་སོགས་འགྲོ་བ་གཞན་གི་གདགས་གཞིར་ཐལ་

བའི་སྐྱོན་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་མདོ་ལས་”ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟེན་ནས་”ཞེས་པ་དེ་ལ་

དགག་ཕྱོགས་ནས་འཇོག་བྱེད་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང་། སྒྲུབ་ཕྱོགས་

ནས་གཞི་ཕུང་སོགས་ཀི་ངོས་ནས་ཀང་དེའི་གདགས་གཞིར་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་

པས་གོ་དོན་གཉིས་ཡོད་ཅེས་ཟེར་རོ།།

 དེ་ལྟར་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་

སྤིའི་ཆ་ནས་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དང་དེའི་མཚན་གཞིར་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་རྫས་ཡོད་ཅིག་ཁས་ལེན་ལ། དེ་དག་གིས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་

འཇོག་པའི་ཚེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་ནང་ཚན་མང་པོས་བཀུར་པ་ཁ་ཅིག་ཕུང་པོ་ཙམ་

དང་། ཁ་ཅིག་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་དང་། ཁ་ཅིག་སེམས་གཅིག་པུ་དང་། ཁ་ཅིག་བརོད་

མེད་ཀི་བདག་དང་། ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་ལུང་གི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེ་པས་

ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་དང་། རིགས་པའི་རེས་འབྲང་གི་མདོ་སེམས་གཉིས་དང་། དབུ་མ་



517སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

རང་རྒྱུད་པས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་། སེམས་ཙམ་པ་ལུང་གི་རེས་འབྲང་གིས་

ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་འདོད་དོ། །ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདོད་པ་

རྣམས་ཀིས་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་རེ་རེ་ནས་གང་ཟག་ཡིན་མི་ཟེར་བར་ཕུང་པོ་ལྔ་ཚོགས་

པ་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞིར་འདོད་པ་

རྣམས་ཀིས་ལས་གསོག་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་མོང་བ་པོ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་རྒྱུན་

མི་འཆད་པར་འཁོར་བར་འཁོར་བ་པོའ་ིཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཤིག་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག་

གོ།

 དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་ང་ཙམ་བདག་ཏུ་འཇོག་ལ། དེའི་ཚུལ་

ནི་གང་ལ་དམིགས་ནས་ངའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བོ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་ང་ཙམ་ཞིག་ཐ་སད་

དུ་བདག་ཏུ་བརོད། དེ་ཡང་གང་ཟག་ཅེས་པ་མུ་སེགས་པ་རྣམས་ཀིས་འདོད་པ་

ལྟར་ཕུང་པོ་འདི་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུའང་མེད་ལ། རང་སེ་འོག་མས་བཤད་པ་ལྟར་

ཕུང་པོའ་ིསེང་ནས་ཀང་གཞག་ཏུ་མེད་པའར་འདོད། འོ་ན་གང་ཟག་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞིག་ལ་བྱ་ཞེ་ན། དཔེར་ན། ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བ་དང་ཚོགས་པ་གང་

ཡང་ཤིང་རྟར་གཞག་ཏུ་མི་རུང་ཡང་གདགས་གཞི་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟ་

ཞེས་མིང་ཙམ་ཞིག་བཏགས་པ་དེ་ཙམ་གིས་ཤིང་རྟ་འགྲོ་བ་དང་འོང་བ་སོགས་

ཀི་ཐ་སད་རུང་བ་ལྟར། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའོ་སམ་པ་འབྱུང་བ་ན་ཕུང་པོའ་ི

སེང་ནས་སྔ་ཕྱིའི་རྒྱུན་གི་ཚོགས་པ་དང་། དུས་གཅིག་པའི་ཚོགས་པ་དང་། དེའི་

ཆ་ཤས་གང་ཡང་བདག་གི་མཚན་གཞིར་འཇོག་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་། ཕུང་

པོའ་ིཆ་དང་ཆ་ཅན་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཞིག་དེའི་མཚན་གཞིར་འཛིན་རྒྱུ་ཡང་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། བདག་དེ་ནི་རྟོག་པས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་

ཙམ་ཡིན་གི། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དེ་ལྟར་



518 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ན་ཡང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ང་འགྲོ་ང་བསད་ཅེས་པ་ལྟར་གི་བྱ་བྱེད་རྣམས་བསོན་མེད་

དུ་འཇོག་ནུས་པས་གང་ཟག་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་ངའོ་སམ་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་ན་

རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པོ་གཞིར་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པའི་ང་ཙམ་ཞིག་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་དོ།།

ག ཞར་བྱུང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བཤད་པ།

 སྤིར་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདིར་སྐྱེ་བ་དང་། ཚེ་

འདིའི་ལུས་རྟེན་ཞིག་པའི་རེས་སུ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་འགྲོ་བ་སེ། སེམས་ཅན་གི་སྐྱེ་བ་

སྔ་ཕྱི་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཡོད་པ་ནི། རྒྱང་འཕེན་པ་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་

བོའ་ིགྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་འདོད། རྒྱང་འཕེན་པས་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་ནས་

འདི་དང་འདི་ནས་ཕྱི་མར་འགྲོ་བ་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་ནི་

ཚེ་འདིའི་འབྱུང་བ་ཙམ་ལས་བྱུང་བར་འདོད། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་སྐྱེས་མ་

ཐག་པའི་རིག་པ་དེ་རྒྱུ་མེད་ལས་བྱུང་བ་དང་། དབང་ཕྱུག་རྟག་པའམ་ཤེས་པ་རྟག་

པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། འབྱུང་བ་འབའ་ཞིག་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། རྒྱུད་གཞན་གི་ཤེས་

པ་ཙམ་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་བཀག་སེ། རྟེན་གཟུགས་ཕུང་དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་

ཤེས་གཉིས་སོ་སོར་ཡོད་པ་དང་། ཤི་བའི་རེས་སུ་རྣམ་ཤེས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་

རང་རང་གི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་རྐེན་རྟེན་འབྲེལ་ས་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སར་ཡང་

ལུས་རྟེན་གསར་པ་ཞིག་ལེན་པར་འདོད།

 སྐྱེ་བ་སྔ་ཕྱི་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ལ། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། 

སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ནི། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མང་མོད་གཙོ་ཆེ་བ་ནི། ཉེར་ལེན་སྔོན་སོང་དང་། རྒྱུ་



519སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

རིགས་མཐུན་པ་སྔོན་སོང་། གོམས་པ་སྔོན་སོང་། མོང་བ་སྔོན་སོང་གིས་སྒྲུབ་

པའོ། །ཉེར་ལེན་སྔོན་སོང་གི་རིགས་པ་འདི་ནི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་

གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་རྒྱུ་ལ་ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་

བྱེད་རྐེན་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སེ། འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན་དེ་ལ་ཉེར་ལེན་དང་

ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གཉིས་རེ་ཡོད་དགོས་ལ། བྱིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་གཟུགས་

ཕུང་ལ་ཡང་ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། དེ་རང་གི་ཉེར་

ལེན་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་སོགས་ལས་བྱུང་བ་དང་། དེའི་ཕ་མ་གཉིས་ཀི་ལུས་ཀང་རང་

རང་གི་ཕ་མ་གཞན་དང་གཞན་གི་ལུས་ཀི་ཁུ་ཁག་སོགས་ལས་བྱུང་ཞིང་། དེ་ལྟར་

ལུས་འདི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུན་སྔ་མ་ལ་དཔྱད་པ་ན་རྫས་རྒྱུན་གི་

ཐོག་མའི་མཐའ་མེད་པར་འདོད་དོ།།

 དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་དེ་ལ་ཡང་ཉེར་ལེན་

དང་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐེན་གཉིས་ཡོད་ཅིང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་རང་གི་ཉེར་ལེན་

རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་ཞིག་མེད་ན་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཉེར་ལེན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་ཤེས་

ཀི་རྒྱུན་མིན་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། 

དཔེར་ན། འབྲས་ཀི་ས་བོན་དེ་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་ཉེར་ལེན་དུ་མི་རུང་བ་བཞིན་ནོ། ། 

དེས་ན་རིགས་པ་དངོས་ནི། བྱིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

ཉེར་ལེན་རིག་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སེ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ད་ལྟའི་

རིག་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།

 སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཡོད་པ་རྒྱུ་རིགས་མཐུན་སྔོན་སོང་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི། འདུས་

བྱས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན་རྒྱུ་མེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མིན་པར་རང་གི་

རིགས་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། ནས་ཀི་ས་བོན་ལས་ནས་



520 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་དང་འབྲས་ཀི་ས་བོན་ལས་འབྲས་ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་གི་ཕན་ཚུན་

ལྡོག་སེ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །རིགས་པ་ནི། ཐ་མལ་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་རིག་

པ་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པ་ན་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་མེད་

དུ་ལུས་ཉིད་འབའ་ཞིག་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་

ན། ད་ལྟའི་རིག་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ཡང་རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བ་འབའ་

ཞིག་ལས་སྐྱེ་ན། གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཤིག་གཟུགས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་མོང་

ཙམ་གི་ཤེས་པའི་ངོ་བོར་འགྲོ་དགོས་པས་རང་བཞིན་མཚུངས་པའི་རྡུལ་གི་རིགས་

དེ་དག་ལས་འགའ་ཞིག་རྣམ་ཤེས་ཀི་ངོ་བོར་འགྲོ་ལ། འགའ་ཞིག་མི་འགྲོ་བའི་ཁྱད་

པར་འབྱེད་མི་ནུས་པས་གཟུགས་ཅན་ཀུན་ཤེས་པ་གསལ་རིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་

དགོས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་བར་འདོད།

 སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ཡོད་པ་གོམས་པ་སྔོན་སོང་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི། བྱིས་པ་ཆུང་

ངུའི་དུས་ནས་སྐྱེས་སོབས་ཀི་ཤེས་རབ་གསལ་ཞིང་སིང་རེ་ཆེ་བ་དང་། ཡང་

འགའ་ཞིག་ཆགས་སང་ཆེ་བ་ནི་སྔོན་གི་གོམས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀི་རིགས་པ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་

འདྲ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་སེ། རང་ཉིད་གོམས་པ་ལས་གོང་ནས་གོང་དུ་རང་གི་ངང་

གིས་ཆེས་གསལ་བར་སྐྱེ་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་ཐ་མལ་པ་

རྣམས་ཀིས་དགེ་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་འབད་ཀང་ཤུགས་ཆུང་ལ་རྒྱུན་ཐུང་ངུ་ལས་མི་

སྐྱེ་བ་དང་། ཆགས་སོགས་བཀག་ཀང་ཤུགས་དྲག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་རང་གི་

མོང་སོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་དེ་ནི། ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ཆགས་སོགས་གོམས་

འདྲིས་ཆེ་བ་དང་། དགེ་སོགས་གོམས་འདྲིས་ཞན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་འདོད་

དོ།།



521སབས་ལྔ་པ། བདག་དང་བདག་མེད་པ་བརྟག་པ། 

 སྐྱེ་བ་སྔ་མ་མོང་བ་སྔོན་སོང་གིས་སྒྲུབ་པ་ནི། སྐྱེ་བ་སྔོན་མ་དྲན་ཏེ་གནས་

དང་ཡོ་བྱད་གཉེན་ཉེ་དུ་སོགས་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངོས་འཛིན་ཐུབ་མཁན་དེང་དུས་

ཀང་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པོར་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་

ཡིན་ཞེས་སྨྲས་ན་གཟུ་བོར་གནས་པའི་དཔྱོད་ཚུལ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་མངོན་སུམ་

ལ་བསོན་པ་ཡིན། དེས་ན་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ནས་ཕྱི་མར་འཕོས་པ་ཞིག་མེད་ན་དེ་ལྟར་

འཁྲུལ་མེད་དུ་དྲན་པ་རྣམས་ཡོང་མི་ཐུབ་པས། མོང་བའམ་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་

སྐྱེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ངེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན་ནོ། །དྲན་པའི་ཚུལ་ལ་དང་པོ་

ཉིད་ནས་དྲན་པ་དང་། དང་པོ་མི་དྲན་ཡང་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་གནས་དང་ཡོ་བྱད་སོགས་

མཐོང་བ་ན་དེའི་རྐེན་གིས་གློ་བུར་དུ་དྲན་པའང་ཡོད། བྱིས་པ་ཕལ་མོ་ཆེ་ཞིག་

གིས་ལོ་ལྔ་དྲུག་ལ་སོན་ཚེ་རིམ་གིས་བརེད་འགྲོ་བ་ཡིན། རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དྲན་

ཚུལ་དེ་ནི་མངོན་ཤེས་ལྟ་བུས་གང་ཟག་གཞན་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པ་

ལྟ་བུ་མིན་ཏེ། དྲན་པ་སྐྱེས་པ་ན་རང་ཉིད་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི། ད་ལྟ་

གསོན་པོར་གནས་པའི་མི་གཞན་གི་གནས་ཚུལ་སྔར་མཐོང་ཐོས་ཀིས་མངས་པ་

ཕྱིས་དྲན་པ་ལྟར་དྲན་པ་མིན་ནོ།།

 གཉིས་པ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་

སེམས་དེ་ཚེ་འདིའི་སེམས་ལ་མཚམས་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ། འཆི་ཁ་མའི་སེམས་

ཀང་སེམས་ཕྱི་མར་མཚམས་སྦྱོར་བར་ངེས་པས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའང་འགྲུབ་པར་

འདོད་ལ། རིགས་པ་ནི། ཐ་མལ་པ་འཆི་ཁ་མའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། རང་འབྲས་རིག་

པ་ཕྱི་མར་མཚམས་སྦྱོར་ཏེ། ཆགས་ཅན་གི་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ད་

ལྟའི་རིག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།། །།





523སབས་དྲུག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ། 

སབས་དྲུག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ།

༡ སྤིར་བཤད་པ།
 དེ་ལ་གོང་དུ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལས་འཕྲོས་ཏེ་

ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་གཉིས་ལས་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའམ་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་

ཏུ་འཆད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང་དབྱིག་གཉེན་སྐུ་མཆེད་གཉིས་ཀིས་

ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོའ་ིདགོངས་དོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་མཉམ་དུ་བཀལ་

བའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་དེ་མི་འཐད་པར་གཟིགས་ནས། རང་ལུགས་ལ་ཆོས་

རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་སོ་སོར་ཕྱེ་སེ་ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པ་དང་། གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པ་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་བཅས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་གསུམ་དུ་བཀལ་བའི་སོལ་བཏོད་ཚུལ་

གྲུབ་མཐའི་སབས་སུ་སྨྲས་ཟིན་པ་ལྟར་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་

ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོར་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་བཀལ་

བའི་ཚུལ་འདི་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀིས་གཙོ་བོར་མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ལ་

བརྟེན་པར་རང་ཉིད་ཀི་གཞུང་རྣམས་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀིས་

བསན་བཅོས་ས་སེ་ལྔ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྡུས་པ་སོགས་མཛད།

 དེ་ལ་ཐེག་བསྡུས་སུ་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེའི་ནང་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་

ལས་མ་བསན་པའི་དོན་གལ་ཆེ་བ་བཅུ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ་རིམ་པ་བཞིན་རྒྱས་
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པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས། སོབ་དཔོན་དེས་གཞི་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་དང་། 

དེ་ལ་བརྟེན་པའི་གྲོལ་བྱེད་ཀི་ལམ་དང་། མཐར་ཐུག་གྲོལ་བའི་འབྲས་བུ་བཅས་ཀི་

རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་མཛད་ཚུལ་རགས་ཙམ་དཔོག་ནུས། དེ་ཡང་དོན་བཅུ་ལས། 

དང་པོ་ཤེས་བྱའི་གནས་ནི་ཀུན་གཞི་སེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིའམ་ར་བ་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་ཤེས་བྱའི་གནས་ཞེས་སྨོས་ལ། དེ་ཡང་རྟེན་རྣམ་སྨིན་གི་ཀུན་གཞིས་

བརྟེན་པ་ས་བོན་གི་ཀུན་གཞིའི་རྟེན་བྱེད་ཅིང་། ས་བོན་གི་ཆ་དེ་སད་སོབས་

ཀིས་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སྐྱེས་ཤིང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་

པར་འདོད་དོ། །གཉིས་པ་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཀུན་བཏགས་དང་། གཞན་

དབང་། ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་ལ་བྱའོ། །གསུམ་པ་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ལ་འཇུག་

པ་ནི། མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཕྱི་དོན་

མེད་པའི་རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གཞི་གཞན་དབང་དེ་

ཉིད་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་དང་། དེ་ཉིད་ཕྱི་དོན་དུ་གྲུབ་པའམ་གཟུང་འཛིན་རྫས་ཐ་

དད་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་དགག་བྱ་ཀུན་བཏགས་དང་། སོང་གཞི་དེ་ཉིད་དགག་བྱ་ཀུན་

བཏགས་དེས་སོང་ཙམ་གི་ཆ་དེ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པའི་སོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ནང་སེམས་ཀི་སང་ཆ་ཙམ་དུ་རྟོགས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་དེ་ལ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའོ། ། 

བཞི་པ་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་དེའི་རྒྱུ་འབྲས་ནི། སྦྱིན་སོགས་ཕལ་པ་

རྣམས་རྒྱུ་དང་ཁྱད་པར་བ་རྣམས་འབྲས་བུ་ལ་བྱ་ཞིང་། ལྔ་པ་དེའི་རབ་དབྱེ་ཞེས་

པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱིན་དྲུག་སོམ་པའི་རབ་དབྱེ་སེ་བྱང་སེམས་ཀི་ས་བཅུ་ལ་བྱའོ། ། 

དོན་དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་བསབ་པ་གསུམ་སེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་གསུམ་མོ། །དགུ་པ་བསོམས་

པའི་འབྲས་བུ་སངས་པ་མཐར་ཐུག་དང་། བཅུ་པ་བསོམས་པའི་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་



525སབས་དྲུག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ། 

ཏེ་རྟོགས་པ་མཐར་ཐུག་ལ་འདོད་དོ།།

 གོང་དུ་བཀོད་པའི་ཐེག་བསྡུས་ཀི་དོན་བཅུ་ལས་ལྟ་གྲུབ་དང་འབྲེལ་ཆེ་

བ་ནི་དང་པོ་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་གཞི་དང་། གཉིས་པ་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་

རང་བཞིན་གསུམ་དང་། གསུམ་པ་ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་རྣམ་རིག་

ཙམ་གི་དོན་གསུམ་པོ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དང་པོ་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་གཞི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་

ཉིད་གསུམ་གི་རང་བཞིན་སོགས་ཀང་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་ཐད་དུ་མདོར་

བསྡུས་རེ་བཤད་ཟིན་ལ། འདིར་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལས་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་རྣམ་

གཞག་དང་། རྣམ་རིག་ཙམ་གི་ཚུལ་གཉིས་བྱེ་བྲག་ཏུ་འཆད་དོ།།

༢ ཡོངས་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བརོད་པ།

ཀ གཞན་དབང་ཀུན་བཏགས་ཀི་ངོ་བོས་སོང་པའི་ཚུལ།

    རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བའི་ལུགས་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ནི། གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཉིད་ཡིན་

ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡོངས་གྲུབ་དེ་ལ་ལུགས་འདིས་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཆོས་

ཀི་དབྱིངས་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་དབུས་མཐར་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་དབུས་མཐའ་རྣམ་འབྱེད་དུ་ཀུན་རྟོག་གཞན་དབང་

དེ་ཉིད་གཟུང་འཛིན་རྫས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཀིས་སོང་པ་ཉིད་ནི་ཡོངས་གྲུབ་གི་

མཚན་ཉིད་དམ་ངོ་བོར་བཤད་ལ། དབྱེ་ན། ཉོན་མོངས་ཀིས་མ་དག་པ་དང་དག་

པའི་སོང་གཞི་ཆོས་ཅན་གཞན་དབང་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་དྲི་བཅས་དང་དྲི་མེད་ཀི་
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ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནང་དང་ཕྱིའི་ཆོས་སོགས་ལ་སྒོ་འདོགས་

ཡུལ་ཐ་དད་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་པའི་སོ་ནས་དེ་དག་གི་སེང་གི་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ལའང་བཅུ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་ཆོག ཐེག་བསྡུས་སུ་རྣམ་པར་བྱང་

བ་བཞིའི་སོ་ནས་ཡོངས་གྲུབ་བསན་ཏེ། དང་པོ་རང་བཞིན་རྣམ་པར་བྱང་བའི་

ཡོངས་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི། གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཀུན་གི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དུ་

རོ་གཅིག་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། གཞན་དབང་ལ་ཀུན་བཏགས་པ་ལྟར་གིས་

སོང་པས་ན་སོང་པ་ཉིད་དང༌། བདེན་པའི་མཐར་ཐུག་པས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་

དང༌། གཟུགས་སོགས་ཀི་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་མཚན་མ་མེད་

པ་དང༌། གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་བོའ་ིརྟོགས་བྱ་ཡིན་པས་དོན་

དམ་པ་དང་། ཁྱོད་ལ་དམིགས་ནས་བསོམས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་མི་ཤེས་པ་ཀུན་

རྣམ་པར་བྱང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཞེས་བྱ་བ་རྣམས་ཡིན་ནོ། ། 

གཉིས་པ་ནི་ཡོངས་གྲུབ་དེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོར་སྒིབ་གཉིས་སོགས་དྲི་མ་ཀུན་དང་

མི་ལྡན་པས་དྲི་མ་མེད་པའི་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། གསུམ་པ་ནི་ཡོངས་གྲུབ་རྟོགས་

པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན་ལམ་རྣམ་པར་བྱང་བ་དང་། བཞི་པ་

ནི་ལམ་དེ་དག་ཡོངས་གྲུབ་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་དམིགས་པ་

རྣམ་པར་བྱང་བ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་དག་ལས་དང་པོ་གཉིས་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་

དང་། ཕྱི་མ་གཉིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་ཐེག་བསྡུས་ཀི་འགྲེལ་པ་

ལས་གསུངས་ལ། དང་པོ་གཉིས་ཡོངས་གྲུབ་དངོས་དང་། ཕྱི་མ་གཉིས་ཡོངས་

གྲུབ་དངོས་མིན་ནོ།།

 སྤིར་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་གཞུང་འགའ་ཞིག་ལས་གཟུང་འཛིན་རྫས་

གཞན་དུ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་བཤད་པ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་ཀི་



527སབས་དྲུག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ། 

བདག་འཛིན་གཞན་རྒྱས་པར་མ་བཤད་ཀང་། མདོ་སེ་དགོངས་འགྲེལ་ལས་གཞན་

དབང་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་བོར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པ་མེད་པས། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་བཤད་པའི་

ཤུགས་ཀིས། གཞན་དབང་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་བསན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་འོག་

ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀི་བྱང་ས་དང་བསྡུ་བ་དང་

ཐེག་བསྡུས་ལས་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་སུ་འཛིན་པ་དེས་ཇི་

ལྟར་བཟུང་བས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་དབུ་མའི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་དང་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་རིགས་པ་དུ་མས་སྒྲུབ་པར་མཛད་དོ།།

   དེས་ན་ལུགས་འདིར་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་དང་མི་འདྲ་

བར་གཞིའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་སབས། རྟོག་པའི་སང་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་དགག་

བྱ་འགོག་པའི་ཚུལ་ནི་ཆོས་དེ་དང་དེ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བརྡ་སྦྱོར་བའི་སྒ་

རྟོག་འཇུག་པའི་གནས་སུ་མིང་བརྡ་སྦྱར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་རང་གི་དངོས་

པོའ་ིགནས་ཚོད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི། རྟོག་པ་ཡིད་ཤེས་ཀི་ངོ་ལ་ལྟོས་པའི་ཆོས་

བདག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྔོན་པོ་

དེ་རང་ཉིད་བརོད་པའི་སྒ་དང་འཇོག་བྱེད་ཀི་བོའ་ིཡུལ་དུ་སོང་བ་ནི་མིང་དང་ཐ་

སད་ཀི་དབང་གིས་སོང་བ་མ་གཏོགས། དེ་དག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་སྔོན་པོ་རང་

གི་ངོས་ནས་སྒ་བོའ་ིཡུལ་དུ་སོང་ན་དགག་བྱ་ཆོས་བདག་ཏུ་གྲུབ་དགོས་པ་ཡིན། 

ཆོས་བདག་དེ་ལ་ངོ་བོ་ལ་ཐ་སད་སྦྱོར་བའི་སྒ་རྟོག་གི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་

སོད་ལུགས་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། ཁྱད་པར་ལ་ཐ་སད་སྦྱོར་བའི་སྒ་རྟོག་གི་འཇུག་

གཞིར་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀིས་གྲུབ་པ་གཉིས་རེ་འཇོག



528 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 དེ་ལས་གཞན་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་

ཀི་བདག་ཉིད་དམ་སང་ཆ་ཙམ་མིན་པར་ཤེས་པ་དེ་དག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་

གྲུབ་པ་དང་ཕྱི་རོལ་རྒྱང་ཆད་དུ་གྲུབ་པ་དེ། རྟོག་མེད་དབང་ཤེས་ལ་ལྟོས་

པའི་ཆོས་བདག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་

ན། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་དེའི་གཟུང་བྱའི་སྔོན་པོ་གཉིས་བདག་ཉིད་གཅིག་

མ་ཡིན་པར་སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་ནས་རྡུལ་དུ་མ་འདུས་པའི་སོོབས་ཀིས་གྲུབ་ན་

དགག་བྱར་གྲུབ་དགོས་སོ།།

ཁ གཞན་དབང་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སོང་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ།

  དེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པའི་སྒོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་དེ་དག་འགོག་

ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ཐོག་མར་སྒོ་འདོགས་འགོག་པའི་ཚུལ་ནི། ཐོག་

མར་སྒ་རྟོག་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཁེགས་པ་དང་། དེ་ནས་སྒ་རྟོག་

གི་འཇུག་གཞི་རང་ལྡོག་རྟོག་བཏགས་སུ་མ་ཟད། གཞི་ལྡོག་རང་མཚན་རྣམས་

ཀང་སྒ་རྟོག་གི་འཇུག་གཞི་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པར་

ཐེག་བསྡུས་དང་། བྱང་ས། བསྡུ་བ་སོགས་ལས་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་དུ་མས་

གཏན་ལ་ཕབ་བོ།།

 དེ་ཡང་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་སང་བ་དང་། སྔོན་པོ་

དེ་སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་གཞིར་སང་བ་དང་། འཇུག་གཞི་དེར་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། ཕལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་

བོ་རྟོག་པས་སང་ཚུལ་ཕྱི་མ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་སབས་འདིའི་ཆོས་ཀི་

བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པའི་སྒོ་འདོགས་ཡིན། དེ་ནི་ཡིད་བོ་རྟོག་པས་གཟུགས་



529སབས་དྲུག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ། 

སོགས་མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་གཞིར་གྲུབ་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་དུ་བརྟགས་པ་

ན། སྒ་རྟོག་གིས་བརོད་པ་དང་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཟུགས་སོགས་རང་གི་

ངོས་ནས་མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་གཞིར་གྲུབ་པ་ལྟར་སང་ཞིང་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་

ཞེན་པ་ཞིག་ལ་འཇོག

   གལ་ཏེ་ཁ་ཅིག་གཟུགས་སོགས་མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་བྱའི་ཆོས་བདག་དང་། དེ་བཀག་པ་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་ཕྲ་མོར་འཇོག་ན། འོ་ན་གཟུགས་སོགས་མིང་དང་བརྡའི་ཡུལ་ཡིན་པ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་དེ། གཟུགས་སོགས་རོད་བྱེད་ཀི་དངོས་ཡུལ་

ཡིན་པ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་གམ། གཟུགས་སོགས་རོད་བྱེད་ཀི་ཞེན་

ཡུལ་ཡིན་པ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག དང་པོ་ལྟར་ན། གཞན་དབང་རོད་

བྱེད་ཀི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སོང་པར་བྱེ་མདོ་གཉིས་

ལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་པ་དང་། དེས་སོང་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོར་མི་རུང་ལ། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཞེན་ཡུལ་གི་གཞི་ལྡོག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་གམ། 

དེའི་རང་ལྡོག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག སྔ་མ་ལྟར་ན། གཞན་དབང་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱི་མ་ལྟར་ན། སྤི་མཚན་དངོས་མེད་དུ་

མདོ་སེ་པས་ཀང་གྲུབ་པས་མི་འཐད་དོ། །གཞན་ཡང་གཟུགས་སོགས་མིང་བརྡའི་

གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སོང་ཚུལ་འདི་ལ་གཟུང་འཛིན་རྫས་ཐ་དད་

བཀག་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་དོན་མི་ཚང་བས། དེ་ལུགས་འདིའི་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་ཕྲ་མོར་ཇི་ལྟར་རིགས་ཤེ་ན།

   དོན་ཚན་དྲུག་གི་སོ་ནས་དེའི་ལན་འདེབས་པ་ལ། ༡ དབང་ཤེས་

གཅིག་ལའང་བག་ཆགས་སོ་སོའ་ིདབང་གིས་སང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཡོད་



530 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་སྔོན་པོ་རིགས་མཐུན་བག་

ཆགས་ཀི་དབང་གིས་སང་ཞིང་། སྔོན་པོ་སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་

གཞི་ཡིན་པར་མངོན་བརོད་ཀི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་སང་བ་དང་། སྔོན་

པོ་མིང་བརྡའི་གཞིར་མིང་བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་

ནས་གྲུབ་པར་བདག་ལྟའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་སང་བ་ཡིན། དེས་ན་བག་

ཆགས་བརྟན་བྱུང་གི་དབང་ཤེས་གཅིག་གི་སང་བ་ལའང་རང་མཚན་གིས་

གྲུབ་པའི་གཞན་དབང་ཡིན་པ་དང་། མིང་བརྡས་བཞག་ཙམ་གི་ཀུན་བཏགས་

སུ་ཡོད་པ་དང་། མིང་བརྡས་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ནུས་པའི་རྟོག་བཏགས་འབའ་

ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་སོགས་དུ་མ་ཡོད། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བས་ཀུན་གཞི་རྣམ་

ཤེས་ཀི་སེང་གི་བག་ཆགས་སད་སོབས་ཀིས་གཟུགས་སོགས་སང་ཚུལ་དང་། 

བག་ཆགས་ལའང་ནང་གསེས་རིགས་མཐུན་གི་བག་ཆགས་དང་། མངོན་

བརོད་ཀི་བག་ཆགས་དང་། བདག་ལྟའི་བག་ཆགས་སོགས་ཡོད་ཚུལ་སེམས་

ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའི་སབས་སུ་བརོད་ཟིན།

 ༢ སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་སྔོན་པོར་སང་བར་མ་ཟད། སྔོན་པོ་

སང་ཚེ་ཕྱི་རོལ་རྒྱང་ཆད་ཀི་ཚུལ་དུ་སང་བས་མིག་ཤེས་དེ་ལ་སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་

དོན་དུ་གྲུབ་པར་སང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་ཐ་

སད་ཀི་གཞིར་སྒ་རྟོག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་

གྲུབ་པར་སང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔོན་པོའ་ོཞེས་བརོད་པའི་དོན་དེའི་ངོ་བོ་གང་

ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་ན། མིག་ཤེས་དེ་ལ་སྔོན་པོ་མིང་བརྡའི་གཞིར་རང་ངོས་ནས་

གྲུབ་པར་སང་བ་ལྟར་ཡིད་ཀིས་ཞེན་པའི་སོ་ནས། དེའི་ངོ་བོ་གཟུགས་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ལན་འདེབས་ཤིང་། དེ་འདྲའི་ལན་འདེབས་པའི་ཀུན་སོང་གི་རྟོག་པའང་



531སབས་དྲུག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ། 

མིག་ཤེས་དེས་རང་སོབས་ཀིས་འདྲེན་པས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བོ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་

གཟུགས་དེ་གཟུགས་ཞེས་པའི་མིང་བརྡའི་གཞིར་སྒ་རྟོག་གིས་བཏགས་ཙམ་གི་

རྣམ་པར་མི་འཆར་བར། སྒ་རྟོག་གིས་བཞག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དེ་རང་གི་སོད་

ལུགས་ཀིས་དེ་འདྲའི་གཞིར་སོང་བར་འཆར་གི་ཡོད།

 ༣ སྔོ་སོགས་མིང་བརྡའི་གཞིར་ཡོད་ཙམ་དང་དེར་རང་མཚན་གིས་ཡོད་

པའི་ཁྱད་པར་ནི། སྔོན་པོ་དེ་སྔོན་པོ་ལ་གཟུགས་སོ་ཞེས་པའི་སྒ་རྟོག་གི་ཡུལ་དུ་

མིང་བརྡ་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ནི་དེ་མིང་བརྡའི་གཞིར་ཡོད་ཙམ་གི་དོན་

དང་། སྔོན་པོ་དེ་སྔོན་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་གཞི་དང་། སྔོན་པོའ་ོསམ་

དུ་རྟོག་པས་ཞེན་པའི་ཞེན་གཞིར་མིང་བརྡ་སྦྱར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངོས་པོའ་ི

གནས་ཚོད་ཀི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་ནི། མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་གནས་སུ་རང་མཚན་

གིས་ཡོད་པའི་དོན་ནོ།།

 ༤ གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་དགག་བྱའི་སབས་

རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་ཞེས་ཡང་ཡང་འབྱུང་བ་གཉིས་མི་འདྲ་ཚུལ་ནི། སྔ་མ་

ནི་གཟུགས་གཟུགས་འཛིན་རྟོག་པས་ཞེན་པའི་སོ་ནས་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དུ་

བྱས་པ་དང་། ཕྱི་མ་ནི་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་གཞིར་

སྒ་རྟོག་གིས་ཐ་སད་སྦྱར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་སོང་

བར་སང་ཞིང་། རེས་ཀི་རྟོག་པས་ཀང་སང་བ་དེ་ལྟར་དུ་ཞེན་ནས་གཟུགས་ལ་འདི་

གཟུགས་སོ་ཞེས་ཞེན་པའི་གཞིར་བྱེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན།

 ༥ གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པ་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་

པ་དང་། གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་

ཚུལ་གཉིས་གཏན་ནས་མི་འདྲ་ཚུལ་ནི། གཟུགས་རྟོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པས་
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ན་དེ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པ་ཡོད་ཅིང་། དེ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཆ་དེ་རྟོག་པས་

བཞག་ཙམ་ཡིན་པས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་འཇོག་ལ། གཟུགས་སོགས་

སྒ་རྟོག་གིས་ཐ་སད་སྦྱར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་སོང་བ་ལས་

དངོས་དབང་གིས་དེར་མ་སོང་བ་ནི། གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་

མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན།

 ༦ མདོ་སེམས་གཉིས་ཀིས་དེ་ལྟར་སང་བ་དང་ཞེན་པ་ལྟར་གྲུབ་མ་

གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཚུལ་ནི། མདོ་སེ་པས་སྔོན་པོ་མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་

གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་མིག་ཤེས་ལ་སང་ཞིང་། དེས་དྲངས་པའི་རྟོག་

པས་དེ་ལྟར་ཞེན་པ་ལྟར་གྲུབ་པར་འདོད། སེམས་ཙམ་པས་དེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་

འདོད། དེ་ཡང་མདོ་སེ་པས་སྒའི་བརོད་བྱའི་རང་ལྡོག་དངོས་མེད་ཡིན་ཟེར་ཡང་

བུམ་སོགས་སྒའི་བརོད་བྱར་རང་གི་གནས་ཚོད་ཀི་དབང་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་

ལ། སེམས་ཙམ་པས་མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་གཞིར་གནས་ཚོད་ཀིས་གྲུབ་ན་ཆོས་

བདག་ཏུ་གྲུབ་དགོས་པར་འདོད།

 དེས་ན་གཟུགས་སོགས་མིང་བརྡ་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་མཚན་གིས་

གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དངོས་ནི། ཐེག་བསྡུས་དང་། བྱང་ས། བསྡུ་བ་གསུམ་

ལས་རིགས་པ་གསུམ་གསུམ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་འདྲ་བས་འདིར་ཐེག་

བསྡུས་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་འགོད་པ་ལ། ༡ བདག་ཉིད་འགལ་བའི་རིགས་པ་དང་། 

༢ བདག་མང་འགལ་བའི་རིགས་པ་དང་། ༣ བདག་འདྲེས་འགལ་བའི་རིགས་

པ་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། ལྟོ་ལྡིར་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བུམ་པ་ཞེས་

པའི་མིང་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་ལ་བུམ་པ་

ཞེས་པའི་མིང་མ་བཏགས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ལྟོ་ལྡིར་བ་མཐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་བུམ་པའོ་
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སམ་པའི་བོ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་ལྟོ་ལྡིར་བ་དེ་བུམ་པ་ཞེས་

པའི་མིང་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན། འཇུག་གཞི་དེར་ལྟོ་

ལྡིར་བའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་དགོས། དེ་གྲུབ་ན་ལྟོ་

ལྡིར་བ་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་བུམ་པ་ཞེས་པའི་མིང་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་ཆས་སུ་

ཡོད་དགོས། དེ་ཡོད་ན་བུམ་པའོ་སམ་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་ཡང་བརྡ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་

འགྱུར་བས། བུམ་པ་ཞེས་པའི་བརྡ་མ་སྦྱར་བར་ཡང་བུམ་པའོ་སམ་པའི་བོ་སྐྱེ་བའི་

སྐྱོན་ཡོད། འདིས་ནི་འོག་གི་རིགས་པ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་སབས་མིང་མང་

པོ་དང༌མིང་གཅིག་པ་གཉིས་མིང་གི་འཇུག་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

དང་འགལ་ཚུལ་ཡང་ཤེས་དགོས།

 གཉིས་པ་ནི། བསན་འཛིན་ཅེས་པའི་བུ་གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་གོང་དུ་

ཚེ་རིང་ཞེས་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་རེས་བསན་འཛིན་ཅེས་པའི་མིང་གཉིས་འཇུག་

པའི་དབང་དུ་བྱས་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བུ་བསན་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚེ་རིང་དང་བསན་

འཛིན་སོགས་མིང་དུ་མ་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་

རྒྱུད་ཐ་དད་པ་དུ་མར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། རྒྱལ་རིགས་

ཉེར་སས་དང༌། བྲམ་ཟེ་ཉེར་སས་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་ཉེར་སས་ཞེས་པའི་

མིང་གཅིག་འཇུག་པའི་གཞིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་སེ། གང་ཟག་གཉིས་

པོ་དེ་རྒྱུད་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།

 རིགས་པ་དེ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཤེས་རྟོག་པ་ལ་ལྟོས་པའི་དགག་

བྱ་རིགས་པས་ཁེགས་པ་ན། སྔོན་པོ་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་སང་བའི་སྔོ་

འཛིན་དེ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྲུབ་ཅིང་། དེ་གྲུབ་ན་སྔོན་པོ་དེ་རང་སང་བའི་

ཤེས་པ་ལས་རྫས་གཞན་དུ་མེད་པ་གྲུབ་པས། སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀིས་ཐེག་
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བསྡུས་དང་བསྡུ་བ་དང་བྱང་ས་སོགས་སུ་གསུངས་པའི་སྒ་རྟོག་གི་འཇུག་གཞིར་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སོང་ཚུལ་འདི་ལ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བ་སྤིའི་ལུགས་

ཀི་གཟུང་འཛིན་རྫས་ཐ་དད་བཀག་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་དོན་ཚང་ངོ་།།

༣ གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་གིས་སོང་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།
  ད་ནི་རྟོག་མེད་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སོགས་རང་འཛིན་དབང་མངོན་

ལས་རྫས་ཐ་དད་དམ་ཕྱི་རོལ་རྒྱང་ཆད་དུ་སང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབས་པའི་

སོ་ནས་ཡོངས་གྲུབ་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། གཟུགས་སོགས་ཀི་

ཆོས་རྣམས་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་དམ་སང་ཆ་ཙམ་མིན་པར་

ཤེས་པ་དེ་དག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་དང་རྒྱང་ཆད་དུ་གྲུབ་པ་དེ་རྟོག་མེད་

དབང་ཤེས་ལ་ལྟོས་པའི་ཆོས་བདག་གམ་ལུགས་འདིའི་ཕྱི་དོན་དུ་གྲུབ་པའི་

ཚད་ཡིན། ཕྱི་དོན་འདོད་པའི་རང་སེ་དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀིས་སྔོན་པོ་ཞེས་པ་བོ་

ལ་སྔོན་པོར་སང་བ་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་ལོགས་སུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་མེད་

རོམ་གཞིར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ཤིག་ལ་འདོད། དེ་ཡང་

ཕྱི་རོལ་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པ་ནི་མོང་བས་གྲུབ་ཅིང་། དེའི་

ཡོད་ཚུལ་རིགས་པས་བརྟགས་པ་ན། ཕྱི་རོལ་གི་རྡུལ་ཆ་མེད་བསགས་པ་ལས་

གྲུབ་པར་འདོད་ལ། སེམས་ཙམ་པས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཅེས་པ་རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་

ལྟོས་པ་མེད་པར་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྲུབ་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་མིན་པར། ཤེས་པའི་སང་ཆ་

ལ་བོས་ཆ་ཤས་སུ་ཕྱེ་བའི་རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ིགནས་སབས་ལ་འཇོག་ཅིང་། གཟུགས་

ཅན་གི་ཆོས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནའང་མཐར་གཏུགས་ན་ཕྱི་རོལ་གི་ངོས་ནས་རོམ་

གཞི་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་བསགས་ནས་གྲུབ་པ་མིན་པར་ནང་སེམས་ཀི་སང་ཆ་



535སབས་དྲུག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ། 

ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་འདོད།

 གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་གིས་སོང་པ་ཞེས་པ། བག་ཆགས་བརྟན་པ་

ལས་བྱུང་བའི་མངོན་སུམ་དང་དེའི་ཡུལ་གཟུགས་སྒ་སོགས་རྫས་ཐ་དད་ཀིས་

སོང་པ་ལ་འཇོག་དགོས། དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དགག་བྱ་གཟུང་འཛིན་རྫས་

གཞན་འགོག་པའི་རིགས་པ་དངོས་བཤད་པ་ལ། ༡ ཐེག་བསྡུས་སུ་བཀོད་པའི་

དངོས་པོ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་ཤེས་མི་མཐུན་པ་སྐྱེ་བའི་རིགས་པ་ནི། 

གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ནང་ཤེས་པའི་སང་ཆ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་

པ་ཡིན་ན། མི་དང་དུད་འགྲོ་སོགས་འགྲོ་བ་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ཀིས་བརན་

གཤེར་ཕོར་བ་གང་ལ་བལྟས་པའི་ཚེ་མཐོང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་བྱུང་བ་བཞིན་

དོན་ལ་ཡང་བརན་གཤེར་ཕོར་བ་གང་པོ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་དགོས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་

བ་ནི། དཔེར་ན། ཆུ་ཀླུང་ལ་དུད་འགྲོ་ཉ་ལ་སོགས་པས་གནས་ཀི་བོ་དང༌། མི་

རྣམས་ཀིས་ནི་བཏུང་བ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་བས་ཆུ་ཀླུང་དེ་ཉིད་གནས་ཁང་དང་བཏུང་

བ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

   གཞན་ཡང་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་ཕྱིན་རང་འཛིན་དབང་མངོན་ལ་ཡུལ་

དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ན། དབང་མངོན་དེ་ལ་དོན་གཟུགས་སོགས་རང་ངོས་ནས་

རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏད་ཅིང་། དེ་འཛིན་དབང་མངོན་ཡང་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་

དུ་སྐྱེ་དགོས་པས། དབང་མངོན་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་

དགྲ་གཉེན་གཉིས་ཀིས་གང་ཟག་གཅིག་ལ་བལྟས་པའི་ཚེ་བལྟ་བྱའི་གང་ཟག་

གཅིག་ཡིན་ཡང་ལྟ་བ་པོ་གཉིས་ལ་འདོད་མི་འདོད་སོ་སོའ་ིརྣམ་པར་སང་བ་ན་

བལྟ་བྱའི་དོན་དེ་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་ཀར་གྲུབ་དགོས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

ཟས་ཞིམ་མི་ཞིམ་ཞེས་པ་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་ཁོ་རང་གི་ངོས་ནས་ཚུར་རྣམ་པ་གཏད་



536 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

པ་ཡིན་ན། མི་གཅིག་ལ་ཞིམ་པོ་ཡིན་པའི་ཟས་དེ། མི་གཞན་ཐམས་ཅད་ལ་ཞིམ་

པོ་ཡིན་དགོས་པ་དང་། མི་གཅིག་ལ་མི་ཞིམ་པ་ཡིན་ན་མི་གཞན་ལའང་མི་ཞིམ་

པ་ཡིན་དགོས་པས། གཞི་གང་དུ་གང་ཟག་གང་དང་གང་གིས་ཅི་མཐོང་ཡང་

མཐོང་ཚུལ་གཅིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ཟས་ཞིམ་མི་ཞིམ་ལ་སང་ཚུལ་མི་འདྲ་

བ་གཉིས་འབྱུང་བ་བཞིན་སང་གཞིའི་ཟས་དེ་ཉིད་ཀང་ཞིམ་མི་ཞིམ་གཉིས་ཀར་

འགྱུར་དགོས་སོ། །དེས་ན་ཟས་ཞིམ་མི་ཞིམ་ཞེས་པ་གང་ཟག་སོ་སོའ་ིསེམས་ཀི་

སང་ཆ་ཙམ་གི་སེང་ནས་འཇོག་པ་མ་གཏོགས་བོའ་ིསང་ཚུལ་དང་མ་འདྲེས་པར་

ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་མེད་པར་འདོད་དོ།།

 ༢ ཐེག་བསྡུས་སུ་བཀོད་པའི་རི་ལམ་དང་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་པའི་

རིགས་པ་ནི། སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་ཕྱི་དོན་དུ་མེད་ཀང་རང་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་

རུང་སེ། དཔེར་ན། འདས་མ་འོངས་དག་ད་ལྟར་གི་དུས་སུ་བོ་ལ་སང་བ་དང་། དེ་

བཞིན་ཁང་མིག་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་གླང་པོ་ཆེའི་ཁྱུ་འཁིགས་པ་མེད་ཀང་རི་ལམ་གི་

ཤེས་པ་ལ་དེ་ལྟར་སང་བ་དང་། མེ་ལོང་ནང་གི་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བྱད་

བཞིན་དུ་མེད་ཀང་བྱད་བཞིན་དུ་སང་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་པའོ།།

 ༣ དམིགས་བརྟག་ལས་གསུངས་པའི་རྡུལ་འདུས་པ་དང༌ཕྲ་རབ་གཟུང་

དོན་ཡིན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། མདོ་སེ་པས་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་བསགས་

པའི་ཕྱི་དོན་དམིགས་རྐེན་དུ་འདོད་པ་ལ། སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། ཕྱི་རོལ་གི་

གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཕྱི་རོལ་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དེའི་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག  ཕྱི་དོན་རགས་པ་

ཡང་དེའི་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་དབང་

མངོན་གི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་དེ་ལ་མི་སང་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མིག་
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དབང་དེ་མིག་ཤེས་ཀི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་། དེའི་དམིགས་རྐེན་མ་ཡིན་པ་བཞིན་

ནོ། །གཉིས་པ་རྡུལ་རགས་པའམ་འདུས་པ་དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་དུ་མི་རུང་

སེ། རྡུལ་འདུས་པ་དེ་ཉིད་རྫས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་

ཡིན་པ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་འགོག་པར་མཛད། མདོ་སེ་པས་

དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་དང་གཟུང་དོན་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ།།

 ༤ ཉི་ཤུ་པ་ལས་གསུངས་པའི་རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། 

བུམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཕྱི་དོན་རོམ་བྱེད་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་

ཆ་མེད་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྡུལ་གི་ཆུང་ཤོས་མཐར་ཐུག་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་

ཡང་བརྟགས་ན་ཆ་བཅས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཕྱོགས་བཞི་དང་

སེང་འོག་གཉིས་ཀི་རྡུལ་བཅས་དྲུག་གིས་བསོར་བའི་དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་ཆོས་

ཅན། ཆ་བཅས་ཡིན་པར་ཐལ། དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་མོའ་ིཤར་ལ་བསན་པའི་ངོས་དེ་

ལ་ལྷོ་ནུབ་སོགས་ལ་མ་བསན་པའི་ཆ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་མིན་ན་ཤར་རྡུལ་ཕྲ་

མོའ་ིགོ་སར་ཕྱོགས་གཞན་ལྔའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟར་ན་དེ་འདྲའི་རྡུལ་ཕྲན་དྲུག་པོའ་ིགོ་ས་འདྲེས་པའི་སྐྱོན་དང་། གོ་ས་འདྲེས་པ་

ཡིན་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཇི་ཙམ་བསགས་པའི་གོང་བུ་དག་ཀང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་དང་

ཚད་མཉམ་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ།།

 ༥ ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའི་གཟུང་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་

སྐྱེས་ལ་འདྲ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། རང་སེ་དོན་སྨྲ་སེ་གཉིས་ལ་སེམས་

ཙམ་པས། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་པར་བོ་གང་གིས་རིག་ཅེས་དྲིས་པའི་ཚེ། སྔོ་

སེར་སོགས་སོ་སོར་རིག་ཅིང་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་

རིག་ཅེས་ལན་བཏབ་པ་ལ། སྔོ་སེར་སོགས་རིག་པའི་བོ་དེ་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་
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ཕྱི་རོལ་གི་དོན་རིག་པ་ཡིན་ཞེས་སར་ཡང་དྲིས་པས། བོ་དེ་ཕྱི་དོན་དང་འདྲ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕྱི་དོན་རིག་པར་འཇོག་ཅེས་སྨྲས། དེ་ལྟ་ན་དེ་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་རྣམ་

དག་མ་ཡིན་ཏེ། ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སང་བའི་དབང་ཤེས་ཀང་ཟླ་གཉིས་དང་

འདྲ་བར་སྐྱེས་པས་དབང་ཤེས་དེས་ཀང་ཟླ་གཉིས་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་སྐྱོན་

བརོད་པ་ལ། སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། བོ་དེ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དང་འདྲ་བ་ཡིན་དུ་ཆུག་

ཀང་། ཕྱི་དོན་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མོང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་

ནི་སྒྲུབ་བྱེད་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་མི་ནུས་སོ་ཞེས་པ་ལ། དོན་

སྨྲ་སེ་གཉིས་ན་རེ། དོན་དེ་དང་འདྲ་བ་དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་སྐྱེས་ལ་འདྲ་བ་དེ་

གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མོང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་དེ་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་འཁྲུལ་

པ་ཅན་མིན་ནོ་ཞེས་པ་ལ། སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། འོ་ན་སྔོ་འཛིན་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་དེ་ཡང་རང་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་སྔོ་འཛིན་སྔ་མ་དེ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་དེ་

དང་འདྲ་བས། དེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མོང་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞེས་

བཀག་གོ།

 ༦ ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རྟགས་ཀིས་ཕྱི་དོན་འགོག་ཚུལ་ནི། སྔོན་

པོ་དང་སྔོ་སང་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། རྫས་གཞན་གིས་སོང་སེ། ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཞེས་

པའི་ལྷན་ཅིག་པ་ནི་དུས་གཅིག་པ་དང་། དམིགས་པ་ནི་ཚད་མས་དམིགས་པ་

དང་། ངེས་པ་ནི་ཁྱབ་པ་སེ། མདོར་ན་དུས་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པས་ཁྱབ་པའོ། །དེའི་

དོན་ཡང་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་གཅིག་ཚད་མས་དམིགས་པའི་དུས་དེའི་ཚེ་

ཅིག་ཤོས་ཀང་ཚད་མས་དམིགས་པས་ཁྱབ་པ་སེ། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་སྔོ་འཛིན་

མངོན་སུམ་ཚད་མས་ནམ་དམིགས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་
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ཡང་རང་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པས་ཁྱབ་ལ། སྔོ་འཛིན་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་རང་རིག་གིས་ནམ་དམིགས་པའི་ཚེ། སྔོན་པོ་ཡང་སྔོ་འཛིན་

ཚད་མས་དམིགས་པས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཟེར། དེས་ན་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་

ཡིན་ན་རྫས་ཐ་དད་མ་ཡིན་དགོས་ལ། རྫས་ཐ་དད་ལ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མ་

ཡིན་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། སྔོ་སེར་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཡོད་ཀང་རྫས་

ཐ་དད་ཡིན་པས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །འདིས་ནི་ཡུལ་ཅན་

མེད་ན་ཡུལ་མེད་དགོས་པར་བཤད་པས་ཡུལ་གྲུབ་པ་ཡུལ་ཅན་ལ་ལྟོས་དགོས་

པར་འདོད་དོ།།

 གོང་དུ་བཀོད་པའི་རིགས་པ་དེ་དག་ལས་རྡུལ་འདུས་པ་དང༌ཕྲ་རབ་

གཟུང་དོན་ཡིན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་། རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་པའི་རིགས་

པ་གཉིས་ཀིས་ཕྱི་དོན་འགོག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རྡུལ་ཆ་མེད་དངོས་སུ་འགོག་ཅིང་

ཕྱི་དོན་བརྒྱུད་ནས་འགོག་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་

ཤེས་མི་མཐུན་པ་སྐྱེ་བའི་རིགས་པ་དང་། རི་ལམ་དང་གཟུགས་བརན་ལ་སོགས་

པའི་རིགས་པ། གཟུང་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་སྐྱེས་ལ་འདྲ་བ་འགོག་པའི་རིགས་

པ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་དོན་དངོས་སུ་འགོག་

པར་བྱེད་དོ།།
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༤ རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཚུལ།

ཀ རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན།

 དེ་ཡང་ལུགས་འདི་ལྟར་ན་དཔེར་ན་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་སྐྲ་ཤད་

འཛག་པ་དང་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་ཡིན་པ་མེད་ཀང་། རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་

འཛག་པ་དང་ཟླ་གཅིག་ཟླ་གཉིས་སུ་སང་བ་བཞིན་དུ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

ལ་སོགས་པའི་ནང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཆོས་དང་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིའི་

ཡུལ་གི་ཆོས་གང་སང་བ་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཆོས་དེ་དང་དེར་སང་

བ་ཙམ་མ་གཏོགས། གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་པ་དང་ཕྱི་རོལ་གི་ངོས་

ནས་ཚུར་རྣམ་པ་གཏད་པའི་སོབས་ཀིས་སང་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་བཞེད།

 དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་གཟུགས་རང་འཛིན་ཤེས་པ་དང་བདག་ཉིད་

གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་དོན་ལ་དཔྱད་ན། གང་ཟག་ལྷས་སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་

གཉིས་ཀིས་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ལྟ་བའི་ཚེ། བལྟ་བྱའི་བུམ་པ་དེ་ལྟ་

བ་པོ་གཉིས་ཀའི་མིག་ཤེས་དང་རྫས་གཅིག་ཡིན་ནམ། རེ་རེ་བའི་མིག་ཤེས་དང་

རྫས་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མིག་ཤེས་གཉིས་ཀང་ཕན་ཚུན་རྫས་གཅིག་

ཏུ་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་ལྷས་སྦྱིན་གི་མིག་ཤེས་དང་རྫས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་

པའི་བུམ་པ་དེ་མཆོད་སྦྱིན་གི་མིག་ཤེས་དང་རྫས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟར་

ན་དེ་འདྲའི་བུམ་པ་དེ་མཆོད་སྦྱིན་གིས་མ་མཐོང་བར་འགྱུར་བས་བུམ་པ་དེ་བལྟ་

བྱ་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ལྷས་སྦྱིན་དང༌མཆོད་སྦྱིན་གཉིས་ཀིས་

བུམ་པ་གཅིག་ལ་བལྟས་པའི་ཚེ། གཅིག་ལ་སང་བའི་ཆ་ཅིག་ཤོས་ལ་མི་སང་
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ཡང་བུམ་པ་ཙམ་བལྟ་བྱ་ཐུན་མོང་བར་འཇོག་པ་མི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན། ལྷས་

སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གཉིས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་བརོད་པའི་ཚེ། ལྷས་སྦྱིན་གིས་

བརོད་པའི་ཆ་དེ་མཆོད་སྦྱིན་གིས་བརོད་པ་མིན་ཡང་། སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་ཚིག་

ཙམ་དེ་གཉིས་ཀ་ཐུན་མོང་གིས་བརོད་པར་འཇོག་པ་མི་འགལ་ཞིང༌། དེ་གཉིས་

སོ་སོ་ནས་བརོད་པའི་ཚིག་དེ་དག་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་དེ་གཉིས་ཀི་

བརོད་པ་ཐུན་མོང་བའི་སྒ་མི་རྟག་ཅེས་པའི་ཚིག་ཀང་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་

ལྷས་སྦྱིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གཉིས་རང་རང་གི་མིག་ཤེས་ལ་སང་བའི་བུམ་པ་ནི་

རང་རང་གི་མིག་ཤེས་དེ་དང་རྫས་གཅིག་ཡིན་མོད་ཀང་མིག་ཤེས་གཉིས་རྫས་

གཅིག་ཡིན་མི་དགོས་སོ།།

  བུམ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་བུམ་པ་ལ་བལྟས་པའི་ཚེ་ཕ་རོལ་ནས་ཚུར་

བུམ་པའི་སང་བ་ཤར་བ་དེ། བུམ་པ་དངོས་མིན་པར་ཐོག་མེད་ནས་གོམས་པའི་

བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་ཤར་བའི་སང་ཆ་ཀུན་བཏགས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  

བུམ་པ་དངོས་ནི་བུམ་འཛིན་ཤེས་པ་ལས་དོན་གཞན་ལྟ་བུར་ཤར་བ་དེ་ག་ཡང་

མིན་ཞིང་བུམ་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་

ན། རི་ལམ་གི་གླང་པོ་ནི་གང་དུ་སང་བའི་གཞི་དེར་དོན་གིས་གྲུབ་པའི་གླང་པོ་

ཞིག་ཀང་མིན་ལ། རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཀང་མིན་མོད། འོན་ཀང་ཤེས་པ་དེའི་

སང་ཆ་ཞིག་ལ་འཇོག་པ་བཞིན་དུ། བུམ་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་

བག་ཆགས་ལས་སྐྱེས་པའི་སང་ཆ་ཞིག་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།།

  ཡང་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས། གལ་ཏེ་ལྷས་སྦྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་

མཆོད་སྦྱིན་གི་སེམས་རྟོགས་པའི་ཚད་མའི་གཟུང་བྱར་གྱུར་པའི་མཆོད་སྦྱིན་གི་

སེམས་དེ་ཚད་མ་དེ་དང་རྫས་གཅིག་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་
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ལ། དཔེར་ན། སྨྲ་བ་པོའ་ིལུས་ངག་གི་བྱ་བ་སོགས་ནི་སྨྲ་བ་པོ་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་

ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་པས། དེ་དག་ཉན་པ་པོའ་ིཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མི་འཐད་

པས་ན། ཉན་པ་པོས་སྨྲ་བ་པོའ་ིལུས་ངག་གི་བྱ་སྤོད་ལས་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་སོང་

གི་སེམས་དཔོག་པའང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་ཡོད་པར་བརོད་

པ་ལ། སེམས་ཙམ་པས། ཉན་པ་པོས་སྨྲ་བ་པོའ་ིལུས་ངག་གི་བྱ་བ་དངོས་སུ་མ་

དམིགས་ཀང་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཉན་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་པའི་བདག་

ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་སང་བ་ལས་ཕ་རོལ་སྨྲ་བ་པོའ་ིཀུན་སོང་གི་སེམས་རྟོགས་པ་

ཡིན་པས། རང་གཞན་གཉིས་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། རྒྱུད་གཞན་གི་གང་

ཟག་མི་འཐད་པ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་མེད་པར་འདོད།

 དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་

གྲུབ་ཅེས་པའི་དོན་ནི། ༡ ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་

པ་དང་། ༢ རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་གཟུང་བ་ཡུལ་དང་འཛིན་པ་ཡུལ་ཅན་དུ་

སང་བ་དང་། ༣ རི་མོ་ས་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་འབྱུང་

བའི་ཚེ་ན་ཡང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཆ་གཅིག་ཡུལ་ས་ཚོགས་པ་དང་ཆ་གཅིག་

ཡུལ་ཅན་འཛིན་པར་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བ་སེ། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གི་སོ་ནས་ཆོས་

རྣམས་རང་རང་སང་བྱེད་ཀི་བོ་དེ་དངོས་མ་ཡིན་ཡང་། དེའི་སང་བ་ལས་ལོགས་

སུ་རྒྱང་ཆད་དུ་མེད་པའམ་བོ་དེ་ལས་རྫས་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་བོ་དེའི་སང་ཆ་

ཙམ་དུ་ཟད་པ་དེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པར་ཐེག་

བསྡུས་ལས་གསུངས།

 དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དཔེའི་སེང་ནས་བཤད་

ན། དཔེར་ན། རི་ལམ་ན་མིར་སང་བ་དེ་སེམས་མ་ཡིན་ཡང་། སེམས་ལས་རྫས་
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གཞན་དུའང་མེད་པར་རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་དེའི་སང་ཆ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དང་། བྱད་

བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ཞེས་པ་མེ་ལོང་དུ་གཟུགས་བརན་ཤར་བ་ན་དེ་མེ་ལོང་

མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་ངོ་བོ་ལོགས་སུའང་མ་གྲུབ་པས། མེ་ལོང་དུ་བྱད་བཞིན་

དང་འདྲ་བ་ཞིག་ཤར་བ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེས་ན་རྣམ་རིག་ཙམ་ཞེས་

པ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་མམ་རྣམ་པར་སང་བ་ཙམ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་རིག་

ཅེས་པ་གང་གིས་རིག་བྱེད་ཀི་བོ་ལ་མི་གོ་བར་གང་རིག་པ་བོའ་ིསང་བ་ལ་གོའ།ོ ། 

དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཙམ་པ་ཞེས་པ་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སེམས་

ཀིས་གང་བཟོས་དང་། སེམས་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་ནང་གི་སོད་བཅུད་མི་འདོད་པ་

ལ་ཟེར་བ་མིན་གི། འགྲོ་བ་རང་རང་གི་བོ་ངོ་ན་བདེ་སྡུག་དང་བཟང་ངན་ས་ཚོགས་

སང་བ་འདི་དག་རང་རང་གི་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའམ། སེམས་ཀི་སང་

ཆ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལས། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་མི་

འདོད་པ་ལ་བྱའོ།།

 གལ་ཏེ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་གྲུབ་ན་རང་ཉིད་རོམ་བྱེད་ཀི་རྡུལ་

ཕྲན་ཆ་མེད་ཅིག་ལ་ཐུག་དགོས་ཀང་། ཆ་མེད་བསགས་པས་གོང་བུ་འགྲུབ་ཐབས་

མེད་པས། བུམ་པ་གྲུབ་ཚུལ་འཇོག་མི་ཐུབ། དེས་ན་བུམ་པ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་

སྐྱེས་པ་ན་དེ་ལ་བུམ་པའི་སང་བ་བྱུང་བ་དེ་ཉིད་བུམ་པ་ཡིན་ལ། བུམ་པར་སང་བ་

དེ་ཉིད་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གིས་གཏད་པ་མིན་པར། ནང་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་

བ་དང་། མིག་ཤེས་དེ་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པས། བུམ་པ་དེ་ནང་གི་བག་

ཆགས་ཀི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་དང་། ཤེས་པའམ་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་གྲུབ་

པ་ཞེས་བྱ། དཔེར་ན། ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གིས་ཡི་གེའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་ཚེ་སྔར་

ལས་ཆེ་བར་མཐོང་བའི་ཡིག་གཟུགས་དེ་རྣམས་ཚུར་ཕྱོགས་ཕྲ་མཐོང་ཆེ་ཤེལ་གི་



544 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ངོས་ལ་ཡོད་པར་མི་སང་བར་ཕར་ཕྱོགས་ཤོག་བུའི་ངོས་ནས་རྣམ་པ་ཚུར་གཏད་

པར་སང་ཡང་། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་བའི་ཡིག་གཟུགས་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་པ་དེ་རྣམས་ཤོག་

བུའི་ངོས་ནས་ཚུར་གཏད་པ་ཡིན་ན། ཆེ་ཤེལ་ཡོད་མེད་སུས་བལྟས་ཀང་ཡིག་

གཟུགས་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་པ་དེ་འདྲ་མཐོང་དགོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་མི་མཐོང་། དེས་ན་

ཡིག་གཟུགས་ཆེན་པོའ་ིརྣམ་པ་དེ་འདྲ་བ་རྣམས་ནི་ཆེ་ཤེལ་དང་རྒྱང་ཆད་དུ་མེད་

པར་ཆེ་ཤེལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་བཞིན་ནོ།།

 གཟུགས་སོགས་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཅེས་པའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་

ངེས་པར་རང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་པ་ཞིག་མི་དགོས་པ་ནི། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་

བུ་བག་ཆགས་སད་སོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་ན། དེའི་སེང་གི་མི་རྟག་པ་དང་བྱས་པ་

སོགས་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་ཀང་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་ལ། དེ་དག་བུམ་འཛིན་མངོན་

སུམ་ལ་སང་ཞིང་བག་ཆགས་སད་སོབས་ཀིས་གྲུབ་པར་འཇོག་དགོས་ཀང་། བུམ་

འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ།།

ཁ རྣམ་རིག་ཙམ་གི་སེང་ནས་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ།

    ཆོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་རིག་ཙམ་ཡིན་པའི་སེང་ནས་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་

གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། མདོ་སེ་པས་སྤིར་ཡོད་མེད་ནི་

ཚད་མས་དམིགས་མ་དམིགས་ཀི་སོ་ནས་འཇོག་ལ། ཚད་མ་ཐམས་ཅད་ལས་

མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་ནི་མཆོག་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏེ་སེམས་ཙམ་པ་ཁྱོད་ལྟར་ཕྱི་

རོལ་གི་དོན་གཏན་ནས་མེད་ན། གཟུགས་སྒ་སོགས་འདི་ནི་བདག་གིས་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་ངོ་སམ་པའི་བོ་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། སེམས་ཙམ་པས་ཕྱི་

རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་གཟུགས་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་བོ་འབྱུང་བ་ནི་
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རི་ལམ་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་རྟ་གླང་སང་བའི་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་

པ་དང་། དུས་ནམ་ཞིག་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཡུལ་འདི་བདག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་

མཐོང་ངོ་སམ་པའི་བོ་སྐྱེས་པ་དེའི་ཚེ། མདོ་སེ་པ་ཁྱོད་ཀིས་འདོད་པ་ལྟར་གི་དོན་

དེ་འགགས་ནས་མི་སང་ན། དོན་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འདོད་མི་རིགས་

ཞེས་སོགས་ཀི་ལན་འདེབས།

 དེ་ལྟར་སེམས་ཙམ་པས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་གིས་

ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མ་མཐོང་བར་གཟུགས་སོགས་ཀི་སང་བ་ཙམ་མཐོང་བར་ཁས་

བངས་པ་ལ། ཉན་ཐོས་སེ་གཉིས་ན་རེ། གལ་ཏེ་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་གཟུགས་

ལ་སོགས་པར་སང་བ་དེ་ཕྱི་རོལ་དོན་གི་དབང་གིས་མ་ཡིན་ན། སང་བ་དེ་ཡུལ་

འགའ་ཞིག་ཏུ་འབྱུང་ལ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འབྱུང་བས་ཡུལ་ངེས་པ་དང་། དུས་

རེས་འགར་འབྱུང་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འབྱུང་བས་དུས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར། 

ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་དགོས་པས་ཡུལ་དང་དུས་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ཞིང་། ཡང་དཔེར་ན། རབ་རིབ་ཅན་གི་མིག་ཤེས་ལ་སྐྲ་དང་སྦྲང་བུ་སོགས་

སང་ལ། རབ་རིབ་མེད་པའི་མིག་ཤེས་ལ་མི་སང་བའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པ་དང་། 

ཡང་མིག་ནད་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སང་བའི་སྐྲ་དང༌སྦྲང་བུ་སོགས་ཀིས་དེ་དག་དངོས་

གནས་པའི་བྱ་བ་མི་བྱེད་ལ། མིག་ནད་མེད་པ་ལ་སང་བའི་སྐྲ་དང་སྦྲང་བུ་སོགས་

ཀིས་དེ་དག་གི་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་

བརོད་པ་ལ།

 དེའི་ལན་དུ་སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་གཟུགས་སྒ་

ལ་སོགས་པར་སང་བ་དེ་ཕྱི་རོལ་དོན་གི་དབང་ལས་མ་ཡིན་ན་ཡང་། ཡུལ་ངེས་

པ་དང་དུས་ངེས་པ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པར་ཚད་མས་འགྲུབ་སེ། དཔེར་ན་རི་ལམ་



546 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ནའང་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་རི་ལམ་ལ་གྲོང་དང་ཀུན་

དགའ་ར་བ་ལ་སོགས་པ་སང་ལ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སང་བས་ཡུལ་དང་དུས་

ངེས་པ་དང་འདྲའོ། །གཟུགས་སྒ་སོགས་སང་བའི་སེམས་ཀང་ངེས་པ་མེད་པར་

འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་མཚུངས་

པའི་ཡི་དྭགས་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་ཆུ་ཀླུང་ལ་རྣག་གིས་གང་བར་མཐོང་བ་དང་། ལ་

ལས་གཅིན་སོགས་ཀིས་གང་བར་མཐོང་བ་ལྟར་ཡི་དྭགས་ཀི་སེམས་ལ་ངེས་པ་

མེད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་མིག་ནད་ཅན་ལ་སང་

བའི་སྐྲ་དང་སྦྲང་བུ་སོགས་ཀིས་བཅིང་བ་སོགས་ཀི་བྱ་བ་མི་བྱེད་པ་དང་། མིག་

ནད་མེད་པ་ལ་སང་བའི་དེ་དག་གིས་བཅིང་བ་སོགས་ཀི་བྱ་བ་བྱེད་པ་སོགས་ཀང་

འཇོག་རུང་སེ། དཔེར་ན་རི་ལམ་དུ་དོན་བུད་མེད་དང་ཕྲད་པ་མེད་ཀང་ཕྲད་པ་ལྟར་

སང་ནས་ཁུ་བ་ཕྱུང་བ་དང་། གཅན་གཟན་སག་གཟིག་སོགས་དང་ཕྲད་པ་མེད་ཀང་

ཕྲད་པ་ལྟར་སང་སེ་སྐྲག་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་སྨྲའོ།།

   ཡང་ཉན་ཐོས་སེ་གཉིས་ན་རེ། དཔེར་ན་རི་ལམ་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་

པར་ཁང་མིག་ཆུང་ངུར་གླང་པོའ་ིཁྱུ་འཁིགས་པ་ལ་སོགས་པར་སང་བའི་ཤེས་པ་

སྐྱེ་བ་བཞིན་དུ། གལ་ཏེ་སད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་གཟུགས་

སོགས་སང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་གཟུགས་སོགས་

སང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཤེས་དགོས་པར་

ཡོད་ཀང་མ་ཤེས་པ་དེའི་ཕྱིར། རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་སོགས་

སང་བའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ཡུལ་ཕྱི་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་རི་ལམ་

དང་མི་མཚུངས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། སེམས་ཙམ་པས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་

གཟུགས་སོགས་སང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་



547སབས་དྲུག་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཤད་པ། 

ཤེས་དགོས་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་ན་རི་ལམ་དུ་གླང་

པོ་སོགས་མཐོང་བའི་ཤེས་པའི་དོན་མེད་པར་མ་སད་བར་དུ་ཤེས་མི་ནུས་པ་

ལྟར། གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་རྟོག་ལ་གོམས་པའི་དབང་གིས་

འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལ་རི་ལམ་རི་མཁན་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་ཡོད་

པ་ལྟར་སང་ཞིང་། བག་ཆགས་ངན་པའི་གཉིད་ཀིས་མོས་པ་མ་སད་ཀི་བར་དུ་

སང་བ་འཁྲུལ་བའི་ཚུལ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་མི་ནུས་ཤིང་། ནམ་ཞིག་བག་

ཆགས་ངན་པ་དེའི་གཉེན་པོ་གཟུང་འཛིན་རྫས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པར་རྟོགས་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ནས་བག་ཆགས་ངན་པའི་གཉིད་སད་པ་ན། ཕྱི་དོན་མེད་པར་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་རྟོགས་པས་རི་ལམ་དང་མཚུངས་སོ་ཞེས་ལན་སྨྲའོ།།

 ཡང་ཉན་ཐོས་སེ་གཉིས་ན་རེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་ན་རི་ལམ་གི་ཤེས་

པའི་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་པ་བཞིན་དུ་གལ་ཏེ་གཉིད་མ་ལོག་པའི་ཤེས་པའི་

ཡུལ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡང་མེད་པ་ཡིན་ན། གཉིད་ལོག་པ་དང་མ་ལོག་པའི་སབས་

ཀི་བྱ་བ་བཟང་ངན་དག་གི་འབྲས་བུ་ཆེ་ཆུང་ཅིའི་ཕྱིར་མི་འདྲ་ཞེས་སྨྲས་པ་ལ། 

སེམས་ཙམ་པས་ཡུལ་ཕྱི་དོན་མེད་པར་འདྲ་ན་ཡང་གཉིད་ལོག་པའི་སབས་ཀི་བྱ་

བ་བཟང་ངན་གཉིས་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚོད་དང་མི་མཐུན་ཞིང་། ཀུན་སོང་གཉིད་

ཀིས་ནོན་པའི་སེམས་ཀིས་བྱས་ལ། གཉིད་མ་ལོག་པའི་སབས་ཀི་བྱ་བ་བཟང་ངན་

གཉིས་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚོད་དང་མཐུན་ཞིང་གཉིད་ཀིས་ནོན་པའི་སེམས་ཀིས་

མ་བྱས་པས་འབྲས་བུ་ཆེ་ཆུང་མི་མཚུངས་ཞེས་ལན་སྨྲའོ།། །།

    





549སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་

བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།

༡ སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ།

ཀ སྤིར་བཤད་པ།

  ད་ནི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་

ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟར་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བརོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་འདིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་

གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པས་རལ་

དུ་བཏོན་ཏེ་བསྒྲུབས་པའི་དགོས་པ་ནི། མི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་པ་

སྐྱེད་བྱེད་ཀི་ལས་རྣམས་ནི་ཀུན་སོང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་

ཀི་དབང་གིས་བྱུང་ལ། ཉོན་མོངས་དེ་དག་ནི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀི་རྣམ་རྟོག་

ལས་བྱུང་བ་དང་། ཚུལ་མིན་བྱེད་ཀི་རྣམ་རྟོག་ནི་གནས་ལུགས་ལ་རོངས་པའི་

མ་རིག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་དགྲ་གཉེན་སོགས་ཀི་ཆོས་

དེ་དག་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་གང་ལའང་ལྟོས་མེད་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་ཏུ་སང་། དེ་ནས་

ཡུལ་གི་ངོས་ནས་ཡོད་པར་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་བཟུང་ནས་གཏི་མུག་བདེན་

འཛིན་སྐྱེས། དེའི་དབང་གིས་དོན་གི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་བསྒིབས་ཏེ། མི་གཙང་
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བ་ལ་གཙང་བར་འཛིན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པ་སོགས་

ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱེད་ཀི་རྣམ་རྟོག་གིས་བདེན་པའི་བཟང་པོ་ཞིག་དང་། བདེན་པའི་

ངན་པ་ཞིག་ཏུ་ཞེན་པའི་དབང་གིས་བཟང་ངན་སོགས་སུ་སྒོ་བཏགས་ཤིང་། དེ་

ལ་བརྟེན་ནས་ཆགས་སང་སོགས་སྐྱེས་ཏེ་ལས་ས་ཚོགས་གསོག་པ་ཡིན་ལ། 

བདེན་འཛིན་དེའི་འཛིན་ཚུལ་དང་འགལ་བའི་སོང་ཉིད་ཀི་དོན་ཤེས་པའི་བོ་ལ་

གོམས་འདྲིས་བསེན་པས་བདེན་འཛིན་གི་སྤོས་པ་དེ་དག་འགག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་ཀི་ར་བ་མཐར་ཐུག་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་ཉིད་ཀི་

འཛིན་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་རྟོགས་ཏེ་བདེན་འཛིན་དེ་ཉིད་འགོག་པའི་ཆེད་དུ་མདོ་

དང་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལ་འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོར་གསུངས་པའི་མི་སྡུག་པ་སོམ་པ་ལྟ་

བུས་ཞེ་སང་ཟད་པར་བྱེད་མི་ནུས་པར་མ་ཟད། འདོད་ཆགས་ཀང་གནས་སབས་

མགོ་གནོན་པ་ཙམ་ལས་ར་བ་ནས་ཟད་པར་བྱེད་མི་ནུས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

ཞེ་སང་གི་གཉེན་པོར་གསུངས་པའི་བྱམས་པ་སོམ་པ་ལྟ་བུས་ཀང་འདོད་ཆགས་

ཟད་པར་བྱེད་མི་ནུས་པར་མ་ཟད། ཞེ་སང་ཡང་གནས་སབས་མགོ་གནོན་པ་

ཙམ་ལས་ར་བ་ནས་ཟད་པར་བྱེད་མི་ནུས་ཤིང་། དེས་ང་རྒྱལ་སོགས་ལའང་

རིགས་འདྲ། དེས་ན་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་མཐའ་དག་གི་ར་བ་གཏི་མུག་

བདེན་འཛིན་ཡིན་ལ། གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་ཟད་བྱེད་ཀི་གཉེན་པོ་མཐར་ཐུག་

པ་ནི་དེ་དང་འཛིན་སངས་དངོས་འགལ་དུ་ཞུགས་པའི་སོང་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཤེས་

རབ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་མ་ཟད། ར་བ་བཅད་ན་ཡལ་ག་སམ་འགྲོ་བ་བཞིན་གཏི་མུག་

བདེན་འཛིན་ལ་བརྟེན་པའི་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀང་ར་བ་བདེན་

འཛིན་བཅོམ་པས་འགག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།



551སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

ཁ མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་བཀག་པས་ཆོས་རྣམས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ།

   སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་མཆོད་བརོད་ཀི་སབས་སུ་

སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཟབ་མོ་རྟེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོོན་པའི་སོ་ནས་

བསོད་ཕྱག་མཛད་སབས་འདུས་བྱས་རྟེན་འབྱུང་གི་ཆོས་རྣམས་སྐྱེ་འགག་སོགས་

མཐའ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བར་བསྒྲུབས་ལ། དེ་ནི་རང་ཅག་ལ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཕན་གནོད་

དང་འབྲེལ་བ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་དང་བྱ་བྱེད་འཇོག་སའི་གཞི་འདུས་བྱས་རྣམས་ཡིན་

པས། དེ་དག་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་བམ་སམ་པའི་འཁྲུལ་གཞི་ཆེ་ཞིང་། འདུས་མ་

བྱས་ཀི་རིགས་ལ་འཁྲུལ་གཞི་ཆུང་བས་ན། བདེན་དངོས་བཞེད་པའི་ཕྱི་ནང་གི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གཙོ་བོར་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་བསྒྲུབས། དེ་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་བཀག་པས་འགག་པ་

ལ་སོགས་པ་དགག་ས་བར་དགོངས་ནས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཏུ་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྱུང་གི་

ཆོས་རྣམས་མཐའ་བཞི་སེ། བདག་དང་། གཞན་དང་། བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་དང་། རྒྱུ་

མེད་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་སོ་ནས་ཐོག་མར་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་འགོག་པར་མཛད།  

སྤིར་སྐྱེ་བ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ལས། རྒྱུ་ཡོད་པ་ལ་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་

གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་རང་བཞིན་ཐ་དད་ཡིན་པའམ། ཡང་

ན་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་བཅས་གསུམ་དུ་གྲངས་ངེས་

པས། རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡོད་ཕྱིན་མཐའ་བཞི་པོ་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་དགོས་

ལ། མཐའ་བཞི་པོ་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་ན་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་བདེ་བག་ཏུ་

ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་གནད་ཀིས་ཆོས་རྣམས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་སྨྲ་བའི་

རང་གཞན་གི་སེ་པ་དག་གི་ལུགས་ལའང་། འབྲས་བུ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་
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སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡོད་ན་མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་དགོས་པ་དང༌། མཐའ་བཞི་གང་རུང་

ལས་མི་སྐྱེ་ན་རང་བཞིན་གིས་མི་སྐྱེ་བས་ཁྱབ་པ་ཞལ་གིས་བཞེས་པས། དངོས་པོ་

རྣམས་མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད། དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་གང་ཞིག་མཐའ་

བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་ཁེགས་ན་དེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་

པའི་གནད་ཀིས་སོབ་དཔོན་གིས་ཀང་ར་བ་ཤེས་རབ་ཏུ་ཐོག་མར་དངོས་པོ་རྣམས་

མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་འགོག་པར་མཛད་ལ། དེ་ལྟར་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་འགོག་

པའི་རིགས་པ་འདི་ནི་ཆོས་བདག་འགོག་པ་ལ་བསྔགས་པ་ཡིན་ནོ།།

 རིགས་པ་དེ་གོ་བདེའི་སྦྱོར་བར་བཀོད་ན། ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། རང་བཞིན་གིས་མི་སྐྱེ་སེ། མཐའ་བཞི་གང་ལས་ཀང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། དཔེར་

ན། མེ་ལོང་ནང་གི་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བཞིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཏན་

ཚིགས་འདི་ལ་རྡོ་རེ་གཟེགས་མའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། དཔེར་ན། རྡོ་

རེ་ཕ་ལམ་གི་གཟེགས་མ་སེ་ཆ་ཤས་རེ་རེས་ཀང་རིན་པོ་ཆེ་ཕལ་བ་སོགས་

འཇོམས་ནུས་པ་ལྟར། གཏན་ཚིགས་འདིའི་རྟགས་ཟུར་བཞི་པོ་རེ་རེས་ཀང་

བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱོགས་སྔའི་འདོད་པ་རེ་རེ་ནས་འགོག་ནུས་པས་དེ་

ལྟར་བརོད།།

 མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པ་སོ་སོ་ནས་འཆད་པ་ལ། དང་

པོ་བདག་སྐྱེ་འདོད་པའི་ཕྱོགས་སྔ་ནི་གཞན་སེ་གྲངས་ཅན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ལུགས་

ལ་རྒྱུ་རྐེན་སོ་སོ་བ་རྣམས་ལ་འབྲས་བུ་ཐུན་མོང་བ་གཅིག་ནི་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུ་

རྐེན་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་གཙོ་བོ་གཅིག་རེས་སུ་འགྲོ་བ་མེད་ན་མི་

རུང་བས། རྒྱུ་ནས་ཀི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་རྐེན་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་

ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མྱུ་གུའི་རང་བཞིན་དང་དེའི་རྒྱུ་རྐེན་གི་རང་བཞིན་རྣམས་ཕར་
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ཡིན་ཚུར་ཡིན་དུ་འདོད་དེ། རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་རྣམས་དེ་ལྟར་དུ་

འདོད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་ས་མྱུག་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནར་འདོད་པས་མྱུ་གུ་མྱུ་གུ་

ལས་སྐྱེ་བར་མི་འདོད་ཀང༌། མྱུ་གུ་ནི་ས་བོན་དང་དེའི་རང་བཞིན་ལས་སྐྱེ་བར་

སྨྲ་བ་ན། རང་བཞིན་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པས་རང་གི་རང་བཞིན་ལས་ཀང་སྐྱེ་བ་

དང་མྱུ་གུ་མི་གསལ་བ་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་སྐྱེ་བ་ནི་བདག་སྐྱེའི་འདོད་ཚུལ་ལོ། །དེ་

འགོག་པ་ལ་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཏུ་གལ་ཏེ་ས་བོན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་གི་

ཚོགས་པ་ལ་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན་ནི། དེ་ལ་མྱུ་གུ་

སོགས་གཟུང་དུ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་མེད་པས་ན་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་མི་འཐད་དེ། 

དཔེར་ན་བུམ་པའི་ཚོགས་པ་ལ་སམ་བུ་གཟུང་དུ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའི་རིགས་པས་འགོག་པར་མཛད་དོ།།

 གཞན་ཡང་དབུ་མ་ར་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། བདག་ལས་

སྐྱེ་ན་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་དང་། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བས་འགོག་ལ། སྐྱེ་བ་དོན་མེད་

དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་

རྒྱུ་དུས་སུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེ་ན་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེ་བ་ནི་

རང་གི་བདག་ཉིད་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ཡིན་ན་དེ་ཐོབ་ཟིན་ཀང་སར་སྐྱེ་ན་དགོས་པ་

མེད་དོ། །གལ་ཏེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཐོབ་ཟིན་ཀང་སར་སྐྱེ་དགོས་པ་མི་འགལ་

ལོ་སམ་ན། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བས་འགོག་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་

པ་དེ་ནམ་ཡང་སར་མི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གྲུབ་ཟིན་ཀང་སར་ཡང་སྐྱེ་དགོས་

པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཕ་རོལ་གྲངས་ཅན་པས་འབྲས་བུ་རྒྱུ་དུས་སུ་ནུས་པའི་ངོ་བོར་

མི་གསལ་བར་ཡོད་པ་གསལ་བར་སྐྱེད་དགོས་པ་དང་། གསལ་ཟིན་ནས་སྐྱེ་

མི་དགོས་པས་ཐལ་བ་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་ཅེས་སྨྲ་མོད་ཀང་སྐྱོན་སོང་
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མི་ནུས་ཏེ། གསལ་བ་སྔར་ནས་ཡོད་ན་དེར་བསྐྱེད་མི་དགོས་ལ་སྔར་ནས་ཡོད་

ཀང་སྐྱེ་ན་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་ཤིང་གསལ་བ་སྔར་མེད་ན་

འབྲས་བུ་སྔར་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ།།

 སྦྱོར་བ་ནི། རང་རྒྱུའི་དུས་སུ་མངོན་པར་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་

པར་འདོད་པའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་དེ། ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེ་

ཆོས་ཅན། སར་ཡང་ཐུག་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་མིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། མངོན་

པར་གསལ་ཟིན་གི་མྱུ་གུ་བཞིན་ཞེས་པའོ། །ཐལ་འགྱུར་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཕྱི་

ནང་གི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་རྒྱུའི་དུས་

སུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ། སྐྱེས་

ཟིན་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུས་འགོག་གོ།

 གཉིས་པ་གཞན་སྐྱེ་འདོད་པའི་ཕྱོགས་སྔ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བའི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་འདིའི་ཕྱོགས་སྔ་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། དེ་དག་

གིས་གཞན་སྐྱེ་འདོད་ཚུལ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་རྐེན་

བཞི་ལས་སྐྱེ་བར་མདོ་ལས་གསུངས་པས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ཡང་གཞན་ལས་

སྐྱེ་བ་ཁས་བང་དགོས་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་

གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་གཞན་ཞིག་

འབྱུང་བར་འདོད་པ་ནི་གཞན་སྐྱེའི་འདོད་ཚུལ་ལོ།།

  དེ་འགོག་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་ནི། དབུ་མ་ར་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡ་པཱ་ལི་ཏ་

ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་ན་ལྟོས་པའི་

འབྲེལ་པ་འགོག་ནུས་ལ། འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་སོང་ན་འབྲས་བུ་གཅིག་རང་

གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་ན་རྒྱུ་མིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སྐྱེ་བ་དང༌། རྒྱུ་གཅིག་གིས་རང་
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གི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་ན་རང་གི་འབྲས་བུ་མིན་པའི་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

སྐྱེད་པར་འགྱུར་བས། རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་དང་

འབྲས་བུ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དཔེར་ན། ས་མྱུག་གཉིས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་ན་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལ་ལྟོས་པ་མི་རུང་བས་མྱུ་

གུ་ས་བོན་ལས་མི་འབྱུང་བའམ། ཡང་ན་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་

སེལ་བྱེད་མེ་ལེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལས་ཀང་བསལ་བྱ་མུན་པ་འཐུག་པོ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གཞན་ཡིན་ན་ལྟོས་པ་མི་རུང་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་འགོག་གོ །སྦྱོར་བ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ནམ་

ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་ཡིན་མིན་

ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའོ།།

  གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་འདོད་མཁན་ནི་གྲངས་ཅན་ཁ་ཅིག་དང་

གཅེར་བུ་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་དག་གིས་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བར་

འདོད་ཚུལ་ནི། གྲངས་ཅན་ལྷར་བཅས་པས་འབྲས་བུ་རྣམས་དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་

བོ་གཉིས་ལས་སྐྱེ་བས་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་ལ། གཅེར་བུ་པས་འཇིམ་

པའི་གོང་བུ་དང་རྫ་མཁན་སོགས་ལས་བུམ་པ་སྐྱེ་བ་ན། རྫ་བུམ་འཇིམ་པའི་བདག་

ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེ་བས་བདག་ལས་སྐྱེ་ལ། རྫ་མཁན་གི་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལས་སྐྱེ་བས་གཞན་ལས་ཀང་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི། བདག་གཞན་རེ་རེ་

ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་ཀང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར།

 དེ་འགོག་པ་ལ་དབུ་མ་ར་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡ་པཱ་ལི་ཏ་ལས་འབྱུང་བ་

ལྟར། རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ལས་སྐྱེ་བའང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་

རེ་རེ་བ་ལ་བཤད་ཟིན་པའི་ཉེས་པ་དེ་དག་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕྱོགས་ལ་ཡང་
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ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྫ་བུམ་འཇིམ་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདག་ལས་

སྐྱེ་བར་འདོད་ན་ནི། སྔར་བཤད་པའི་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀིས་

དགག་ལ། རྫ་མཁན་སོགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་ན་ནི། ཧ་ཅང་

ཐལ་བ་སོགས་ཀིས་དགག་གོ །སྦྱོར་བ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་

གཞན་གཉིས་ཀ་ལས་སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་གཞན་རེ་རེ་བ་

ལས་སྐྱེ་བ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའོ།།

   བཞི་པ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་འདོད་མཁན་ནི་རྒྱང་འཕེན་པ་རྣམས་ཡིན་

ལ། དེས་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་འདོད་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར་པདྨའི་ཡུ་བ་སོགས་ཀི་རྩུབ་

པ་དང་འཇམ་པ་དག་འགའ་ཞིག་གིས་བྱེད་པར་མ་མཐོང་ལ། དེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་གི་

ཆོས་རྣམས་བཞིན་དུ་ར་བྱ་དང་བྱ་གག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་

འབད་པས་བཟུང་ནས་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་སོགས་པ་འགོད་པ་མ་མཐོང་བས། 

དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བྱུང་བ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་ལ། འདོད་

ཚུལ་འདི་དག་སྔར་རྒྱང་འཕེན་གི་གྲུབ་མཐའི་སབས་སུའང་བཤད་ཟིན།

 དེ་འགོག་པ་ནི། དབུ་མ་ར་བའི་འགྲེལ་པ་བུདྡ་པཱ་ལི་ཏ་ལས་འབྱུང་བ་

ལྟར། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་པར་སྐྱེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་རྒྱུ་

མིན་པ་ལས་ཀང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱུ་མིན་པར་འདྲ་བའི་ཕྱིར་

རོ། །ཡང་བྱ་རོག་ལ་ཡང་ར་བྱའི་མདོངས་ཡོད་པ་དང༌། ར་བྱ་ལ་ཡང་མངལ་གི་

གནས་སབས་ནའང་ནེ་ཙོའི་སྒོ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་

ཕྱིར། གཞན་ཡང་སོན་ཏོག་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་འཇིག་

རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་དཀའ་བ་སྤད་པ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ངོ་བོ་

ཉིད་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོག་ལ། གཞན་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་
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མེད་པར་སྐྱེ་ན་རྟག་ཏུ་སྐྱེ་བའམ་ཡང་ན་གཏན་ནས་མི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་

ཡང་ཡོད་ཚུལ་གཞུང་མང་པོར་འབྱུང་ངོ་། །སྦྱོར་བ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུའི་ཆེད་དུ་བྱ་བ་

རོམ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།

   མདོར་ན་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་དང་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་

པ་སོགས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ། 

མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི། རང་གཞན་གི་སེ་པ་ཕལ་ཆེ་

བས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་

མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་སྐྱེ་བར་ཁས་བངས་པ་ལ་འགལ་བ་བརོད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་

སྐྱེ་བ་དངོས་སུ་བཀག་ཅིང་། བརྒྱུད་ནས་དེ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་

ལ་ངེས་པ་བདེ་བག་ཏུ་སེར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

ག རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་གསུམ་དང་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ།

 དེ་ཡང་གོང་དུ་བཀོད་ཟིན་པའི་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པ་

ནི་རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་ར་ཤེའི་རྐེན་བརྟག་པའི་

རབ་བྱེད་དུ་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྐེན་བཞི་ལ་བརྟགས་ཏེ། དེ་

དག་ཐུན་མོང་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་། སོ་སོ་ནས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའང་འགོད་པར་མཛད།

 ཐོག་མར་རྐེན་རྣམས་ཐུན་མོང་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་



558 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

སབས། ཁ་ཅིག་གིས་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་ནི་འབྲས་བུ་རྣམས་རྐེན་

ལས་དངོས་སུ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་བཀག་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་བ་ཁེགས་

ཀང་སྐྱོན་མེད་དེ། མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་ནི་མིག་སོགས་རྐེན་གསུམ་གིས་དངོས་སུ་

སྐྱེད་པ་མིན་པར། མིག་སོགས་རྐེན་རྣམས་ཀིས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་ལ། བྱ་བ་དེས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པར་ཁས་བངས་པས་

ཆོག་གོ་ཟེར་བ་ལ། མིག་སོགས་ཀི་རྐེན་དང་ལྡན་པའི་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པས་འབྲས་བུ་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་ཤེས་སྔར་མ་སྐྱེས་པ་

སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ལ། སྐྱེས་ཟིན་སར་ཡང་སྐྱེད་པའི་

བྱ་བ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་ཞིག་ཡོད་མེད་བརྟགས་པ་ན། རྣམ་ཤེས་སྐྱེས་ཟིན་པ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་བྱ་བ་མི་

དགོས་ཏེ། སྐྱེས་ཟིན་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ཤེས་མ་སྐྱེས་པ་

ལ་ཡང་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་བྱ་

བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་ཡོད་པའི་ཚེ་བྱ་བ་དེའི་བྱེད་

པ་པོ་རྣམ་ཤེས་ཀང་ཡོད་དགོས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་གང་

ལའང་བྱ་བ་དེ་མེད་ཀང་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བཞིན་པ་ལ་བྱ་བ་དེ་ཡོད་པར་འདོད་ནའང་

མི་འཐད་དེ། སྐྱེས་མ་སྐྱེས་གང་ཡང་མིན་པའི་སྐྱེ་བཞིན་པ་ཞིག་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཡང་གལ་ཏེ་སྐྱེ་བའི་བྱ་བའི་འགོ་བརམས་ཀང་སྐྱེ་བ་མ་རྫོགས་པ་ནི་སྐྱེས་

ཟིན་པའང་མ་ཡིན་ལ། སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་མ་བརམས་པའི་མ་སྐྱེས་པ་ཡང་མིན་པས་

སྐྱེ་བཞིན་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་བྱ་བ་དེ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་

རྣམ་ཤེས་དེའི་ཆ་འགའ་ཞིག་སྐྱེས་ལ་འགའ་ཞིག་མ་སྐྱེས་པར་འགྱུར་བས་ཕྱེད་

ཀ་སྐྱེས་ལ་ཕྱེད་ཀ་མ་སྐྱེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པས་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་གང་ཡང་མ་
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ཡིན་པ་མེད་དོ། །སྐྱེས་མ་སྐྱེས་གཉིས་ཀ་ལ་སྐྱེ་བཞིན་པའི་བྱ་བ་ཡོད་པར་འདོད་

ན་འདས་མ་འོངས་གཉིས་ཀ་སྐྱེ་བཞིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་དུས་གསུམ་

ཀའང་སྐྱེ་བཞིན་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ།།

 ཡང་རྐེན་དང་མི་ལྡན་པའི་བྱ་བས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་དོ་ཞེ་ན། རྐེན་དང་མི་

ལྡན་པའི་བྱ་བ་ཡང་མེད་དེ། དེ་ཡོད་ན་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐྱེ་དགོས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་བའི་

ཕྱིར། ཡང་བྱ་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་རྐེན་མིག་སོགས་ཀིས་

མིག་ཤེས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེད་དོ་ཞེ་ན། མིག་ལྟ་བུ་ཐ་སད་དུ་མིག་ཤེས་ཀི་རྐེན་

ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་རྐེན་ཡིན་པ་མི་འཐད་ལ། ཐ་སད་ཀི་དབང་དུ་

བྱས་ནའང་མིག་སོགས་རྐེན་གསུམ་མིག་ཤེས་སྐྱེད་པའི་བྱ་བ་དང་མི་ལྡན་ན་མིག་

ཤེས་ཀི་རྐེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་འོན་ཏེ་རྐེན་བྱ་བ་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་དོ་ཞེ་ན། བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་དང་ལྡན་པའི་རྐེན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་འགོག་གོ།

 གཞན་ཡང་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ལས་དངོས་པོ་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྐེན་བཞི་

སོ་སོ་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་ཡང་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལས། 

རྒྱུའི་རྐེན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་འཆད་པ་ལ། རང་གི་

འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ནི་རྒྱུའི་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས་རྒྱུའི་རྐེན་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་དོ་ཞེས་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་པ་ལ། དེ་འགོག་ཚུལ་ནི། 

གང་གི་ཚེ་འབྲས་བུའི་ཆོས་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་ཡོད་མེད་གཉིས་

ཀར་དཔྱད་ན་རྒྱུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མི་འཐད་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ན་རྒྱུའི་

རྐེན་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྒྱུའི་རྐེན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་

སྨྲ་བ་མི་འཐད་དོ། །རིགས་པ་འདིའི་གནད་ཀང་འབྲས་བུ་རྒྱུ་དུས་སུ་ཡོད་པ་རྒྱུས་



560 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

སྐྱེད་ན་ནི་སྐྱེ་བ་དོན་མེད་དང་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་དུས་སུ་མེད་པའི་

མྱུ་གུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་ཞིག་རྒྱུས་སྐྱེད་ན་ནི་རྒྱུ་དུས་སུ་མེད་པར་གཅིག་

མཚུངས་ཡིན་པ་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱེད་ལ་རི་བོང་རྭ་མི་སྐྱེད་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་འགྱུར་

ཏེ། རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་དུས་གཅིག་ལ་མེད་ན་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་

མེད་དགོས་པས། འདི་ནི་འདིའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་འདིའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་

ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་དུས་སུ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ཡང་རྒྱུས་

སྐྱེད་མི་ནུས་ཏེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་གཉིས་ཀི་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། 

གོང་དུ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་གཉིས་ཀར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ།།

   དམིགས་རྐེན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་ཡང་། གལ་ཏེ་ཁ་

ཅིག་གིས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་གནས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དམིགས་རྐེན་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་བོ་ཟེར་བ་ལ། དམིགས་བྱ་དམིགས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཡོད་པའི་རྣམ་

ཤེས་ལ་དམིགས་རྐེན་ཡོད་ཟེར་རམ། དམིགས་བྱ་དམིགས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་མེད་

པའི་རྣམ་ཤེས་ལ་དམིགས་རྐེན་ཡོད་ཟེར། དང་པོ་ལྟར་ན་རྣམ་ཤེས་ནི་དམིགས་

རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་གྲུབ་པས་དམིགས་རྐེན་བཞག་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་རྣམ་ཤེས་འདི་ནི་དམིགས་རྐེན་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

པ་ལ་ཁྱོད་ཀིས་དམིགས་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་རང་འདོད་ཀིས་

བསན་པ་ཙམ་མོ། །ཅི་སེ་དམིགས་བྱ་དམིགས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་ཤེས་

ལ་དམིགས་རྐེན་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་ཤེས་ནི་དམིགས་རྐེན་དང་འབྲེལ་པ་

མེད་དེ། དམིགས་བྱ་ཡོད་པའི་དུས་སུ་དམིགས་བྱེད་མེད་ལ། དམིགས་བྱེད་ཡོད་

པའི་དུས་སུ་དམིགས་བྱ་མེད་པས་སོ། །ཞེས་འགོག་པ་ཡིན་ལ། རིགས་པ་འདིའི་

གནད་ནི། དམིགས་བྱ་དམིགས་བྱེད་གཉིས་ལ་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་ཐ་སད་དུ་འགོག་



561སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

མི་དགོས་ཀང་། འདིར་དམིགས་རྐེན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་པས་

དེ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་ཆོས་དེ་གཉིས་ཀི་གནས་ལུགས་སུ་

གྲུབ་དགོས་ཤིང་། གནས་ལུགས་ནི་རང་ཉིད་གང་ལ་ལྡན་པའི་ཆོས་དེ་ལ་ནམ་ཡང་

རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་མི་འཁྲུལ་བས་ཡུལ་དུས་ཀུན་ཏུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 དེ་མ་ཐག་རྐེན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་ཚུལ་ཡང་། ཁ་ཅིག་

གིས་རྒྱུ་འགགས་མ་ཐག་པ་འབྲས་བུའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

བོ་ཞེས་པ་ལ། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་བུ་རྣམས་སྐྱེས་པའི་སྔ་ལོགས་སུ་ས་

བོན་འགགས་པ་མི་འཐད་པས་ས་བོན་འགགས་མ་ཐག་པ་མྱུ་གུའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

དུ་འདོད་པ་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་མྱུ་གུའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ས་བོན་འགགས་ན་མྱུ་གུའི་

དངོས་རྒྱུ་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མྱུ་གུ་འགགས་པས་ཆོད་པས་ས་

བོན་དེ་ཉིད་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བའི་དངོས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

འགོག་ལ། རང་གི་ལུགས་ནི་རྣམ་ཤེས་འགག་ཁ་མ་ལྟ་བུ་རྣམ་ཤེས་ཕྱི་མའི་དེ་མ་

ཐག་རྐེན་ཡིན་ཡང་། རྣམ་ཤེས་འགགས་ཟིན་པ་དེའི་རྒྱུར་མི་འདོད་དོ།།

   བདག་རྐེན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག་གིས་

རྒྱུ་གང་ཞིག་ཡོད་ན་འབྲས་བུ་གང་རང་དབང་དུ་འབྱུང་བ་དེ་ནི་འབྲས་བུ་དེའི་

བདག་རྐེན་ཡིན་པས་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་བོ་ཞེས་པ་ལ། རྒྱུ་འདི་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པས་ན་འབྲས་བུ་འདི་རང་དབང་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བདག་རྐེན་

གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཐད་དེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ཡོད་ཚུལ་ནི་རང་བཞིན་གིས་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་འགོག་པར་མཛད།

 ཆོས་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་བརྟགས་ནས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་འགོག་
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པ་ནི་ཡོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སོ་ནས་མཛད་ལ། དེ་ཡང་གོ་བདེའི་

སྦྱོར་བའི་ཚུལ་དུ་འགོད་ན། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོས་སམ་དོན་དམ་པར་མི་

སྐྱེ་སེ། རང་རྒྱུའི་དུས་ན་ཡོད་པའང་མི་སྐྱེ་ཞིང་། རང་རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པའང་དོན་

དམ་པར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པའོ། །རིགས་པ་འདིའི་གནད་ནི་གོང་དུ་རྒྱུའི་རྐེན་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་སབས་བཤད་ཟིན།

 ངོ་བོ་ལ་དཔྱད་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི་

གཙོ་བོར་གཅིག་དུ་བྲལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སེང་ནས་མཛད་ལ། རིགས་པ་དེ་

སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་དབུ་མའི་རྒྱན་ར་འགྲེལ་དུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ཚུལ་འོག་ཏུ་

འཆད་ལ། ར་བ་ཤེས་རབ་ཏུ་གོང་འོག་དུ་མར་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་བརྟག་པའི་

སེང་ནས་ཆོས་གཉིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་འབྲེལ་པ་འགོག་པར་

བྱེད་ཅིང་། ལྷག་པར་རབ་བྱེད་བཅོ་བརྒྱད་པར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་

ཐད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། ཕུང་

པོ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དང་། ཡང་

དེ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་འདུས་བྱས་སུ་མཚོན་པའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་

དང་གནས་པ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུས་འགོག་ལ། རིགས་པ་འདིས་

ནི་གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་དང་བདག་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་

ན། ཕུང་པོ་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཅན་ཡིན་པ་ལྟར་བདག་དེ་ཡང་སད་ཅིག་

སོ་སོ་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ངའོ་སམ་པ་

གང་ལ་སྐྱེ་བའི་གཞི་བདག་དེ་ཚེ་འདིའི་ཕུང་པོ་དང་ཡང་ལྡོག་ཆ་སོ་སོར་འབྱེད་

རྒྱུ་མེད་པའི་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཚུལ་གསུངས་ལ། གལ་ཏེ་བདག་དེ་སད་
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ཅིག་སོ་སོ་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་འཇིག་སོ་སོར་བྱེད་ན་སད་ཅིག་སྔ་ཕྱིའི་བདག་

རྣམས་འབྲེལ་མེད་སོ་སོ་བར་འགྱུར་བས་ངས་སྔོན་འདི་དང་འདི་བྱས་སོ་ཞེས་

དྲན་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་ཅིང་། གལ་ཏེ་བདག་དེ་ཕུང་པོ་དང་

ལྡོག་པ་གཅིག་ཡིན་ན་བདག་དེ་སྐྱེ་བ་གཞན་དུ་མེད་པར་ཚེ་འདིར་གསར་དུ་བྱུང་

བ་དང་ཐོག་མ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་དང་། ཕུང་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་བདག་

ཀང་མང་པོར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་དང་བདག་

གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་ན། རྟ་ལ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་ནོག་

དང་ལོག་ཤལ་མེད་པ་ལྟར། བདག་དེ་ལ་ཡང་ཕུང་པོ་འདུས་བྱས་སུ་མཚོན་པའི་

མཚན་ཉིད་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་གནས་པ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

དེ་ལྟ་ན་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

དམིགས་རྣམ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དམིགས་པར་ཡང་མི་རིགས་པར་འགྱུར་བའི་

སྐྱོན་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ནོ།།

 བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་ཡང་། ར་ཤེའི་རབ་བྱེད་གཉིས་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་འགྲོ་འོང་གི་བྱ་བྱེད་ལ་

བརྟག་པ་དཔེར་བཀོད་དེ་བཤད་ན། སྤིར་ལམ་དུ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ན་བྱེད་པ་པོ་

ལམ་དུ་འགྲོ་བ་པོ་གཅིག་དང་། དེ་ལམ་དུ་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་གཅིག་དང་། དེ་གང་

དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་བཅས་གསུམ་ལས། ལམ་ལ་ནི་སོང་ཟིན་པའི་ལམ་དང་། འགྲོ་

བཞིན་པའི་ལམ་དང་། འགྲོ་བའི་བྱ་བ་མ་བརམས་པའི་མ་སོང་བའི་ལམ་བཅས་

གསུམ་ཡོད་ལ། ལམ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་བྱ་བ་རིགས་པས་འགོག་

པ་ན། འགྲོ་བའི་བྱ་བ་ནི་ད་ལྟ་བ་ཡིན་པས། འགྲོ་བའི་བྱ་བ་འགགས་པའི་སོང་

བའི་ལམ་ལ་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་མེད་ཅིང་། འགྲོ་བའི་བྱ་བ་མ་སྐྱེས་པའི་མ་སོང་བའི་
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ལམ་ལའང་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ལམ་ལ་འགྲོ་བའི་

བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ནའང་མི་འཐད་དེ། བགོམ་བཞིན་པའམ་

འགྲོ་བཞིན་པའི་ལམ་རང་དབང་བ་ཞིག་བཙལ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྐང་པས་

སོང་ཟིན་པའི་ཆ་འགའ་ཞིག་གི་བྱ་བ་འགགས་ཟིན་པ་དང་། དེས་མ་སོང་བའི་

ཆ་འགའ་ཞིག་གི་བྱ་བ་མ་སྐྱེས་པ་ལས་གཞན་པའི་བགོམ་བཞིན་པའི་ལམ་ཞིག་

བཏགས་དོན་བཙལ་ན་ཚད་མས་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། རྐང་པ་ལ་

ཆ་དུ་མ་ཡོད་པའི་རྐང་པའི་སོར་མོའ་ིརྒྱབ་ཀིས་མནན་པའི་ཆ་རྣམས་སོང་བའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་ལ། རྟིང་པས་མནན་པའི་མདུན་གི་ཕྱོགས་ནི་མ་སོང་བའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྐང་པའི་སོར་མོ་དང་རྟིང་པས་ནོན་

པའི་ལམ་དེ་རྐང་པའི་སོར་མོ་དང་རྟིང་པ་རང་རང་ལ་ལྟོས་ནས་བགོམ་བཞིན་

པའི་ལམ་རང་དབང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རྐང་པའི་སོར་མོ་དང་

རྟིང་པའི་རྡུལ་ལའང་མདུན་རྒྱབ་ཀི་ཆ་ཡོད་པས་དེ་ལའང་རྐང་པ་ལ་དཔྱད་པ་

བཞིན་དུ་དཔྱད་ན་བགོམ་བཞིན་པའི་ལམ་རང་དབང་བ་ཞིག་མི་རེད་པ་ཡིན་ནོ།།

 རིགས་པ་འདི་དག་གིས་སོང་མ་སོང་གང་ཡང་མིན་པའི་བགོམ་བཞིན་

པའི་ལམ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་བཀག་ནས་དེ་ལ་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་འགོག་པ་ཡིན་

གི། སྤིར་བགོམ་བཞིན་པའི་ལམ་འགོག་པ་མིན་ལ། ཡང་རྐང་པའི་ཆ་རྣམས་རྐང་

པ་མིན་ལ་དེ་དག་ལས་དོན་གཞན་ནའང་རྐང་པ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའི་རིགས་

པས་ནི་རྐང་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་གི། སྤིར་རྐང་པ་ཡོད་པ་

འགོག་པ་མིན་ནོ།།

 ཡང་འགྲོ་བ་པོ་དང་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་

གཞན་ཞིག་ནི། ཁ་ཅིག་གིས་གང་ཟག་ལྷས་བྱིན་ལྟ་བུ་གོམ་པ་སོ་བ་མཐོང་བས་
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དེ་འགྲོ་བ་པོ་ཡིན་ལ། དེས་ན་འགྲོ་བ་པོ་དང་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

དོ་ཞེས་འདོད་པ་ལ། ལྷས་བྱིན་གོམ་པ་སོ་བའི་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་དང་གོམ་པ་སོ་

མཁན་གི་ལྷས་བྱིན་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་རང་བཞིན་གཅིག་དང་ཐ་དད་

གང་རུང་དུ་གྲུབ་དགོས་ཀང་། འགྲོ་བའི་བྱ་བ་དེ་དང་འགྲོ་བ་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་

གིས་གཅིག་པ་ཞེས་ཀང་བྱར་མི་རུང་ལ། དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གཞན་ཞེས་

ཀང་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ན་བྱེད་

པ་པོ་དང་བྱ་བ་གཉིས་ཀང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། གལ་ཏེ་འགྲོ་བའི་བྱ་

བ་དང་འགྲོ་བ་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གཞན་དུ་ཁས་ལེན་ན་འགྲོ་བ་པོ་ལ་མ་

ལྟོས་པའི་འགྲོ་བའི་བྱ་བ་དང་། འགྲོ་བའི་བྱ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འགྲོ་བ་པོ་ལོགས་

སུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བ་རང་བཞིན་

གིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུའང་ཡོད་པ་མིན་ན་དེ་གཉིས་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུས་འགོག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་རབ་བྱེད་བརྒྱད་པར་ལས་

དང་བྱེད་པ་པོ་བརྟགས་ནས་འགོག་པའི་སབས་སུ། ཐོག་མར་ལས་དང་བྱེད་པ་

པོ་སོ་སོ་ལ་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་ཅིང་། དེ་རེས་ལས་དང་བྱེད་པ་

པོ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ལྟ་བུའོ།།
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༢ དབུ་མ་པའི་བདེན་དངོས་འགོག་པའི་རིགས་པ་

གྲགས་ཆེ་བ་གཞན་བཤད་པ།

ཀ སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་

མགོ་སོམས་ཀི་རིགས་པ།

 སྤིར་དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་རིགས་ཚོགས་སུ་བྱུང་

བའི་རིགས་པ་མུ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་སོགས་ཀང་རང་ལུགས་སུ་བཞེད་མོད། སོབ་

དཔོན་སོ་སོས་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་མཛད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་སང་

སེ། དཔེར་ན་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ནི་དབུ་མའི་སིང་པོ་སོགས་ལས་རྒྱུ་

མཚན་མཚུངས་པ་མགོ་སོམས་ཀི་རིགས་པ་རལ་འདོན་མཛད་དེ། དེ་སྦྱོར་ངག་ཏུ་

བཀོད་ན། ས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ས་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 

དཔེར་ན། ཆུ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ས་སོགས་འབྱུང་བཞི་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་ན་ས་ས་བ་དང་ཆུ་སོགས་མི་ས་བའི་ཁྱད་པར་མི་རུང་སེ། དེ་ལྟར་

ན་ས་ས་བའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་ས་ས་

བ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་གཞན་གསུམ་ཡང་ས་བ་ཡིན་དགོས་པ་མགོ་སོམས་བྱས་ཏེ་

བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་ན་བོའ་ིདབང་གིས་བཞག་

པ་མིན་པར་དོན་རང་ཉིད་ཀི་སོད་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་

ན་རང་དབང་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་གཞན་སུ་ལ་ཡང་མི་ལྟོས་པར་འགྱུར་བ་སེ། 

དཔེར་ན། དུ་བ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྐྱེ་ན་ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་དང་། 
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ཡང་ན་མེ་ལ་ཡང་མ་ལྟོས་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་དང་འདྲའོ།།

 རིགས་པ་དེ་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། ཁྱོད་ཀིས་ས་ལ་སོགས་པ་ས་བའི་ངོ་

བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་རང་གི་ཁས་བངས་དང་འགལ་

བ་དང་། མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་དང་། གྲགས་པ་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་གསུམ་

ཡོད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། སོན་པའི་ལུང་ལས་ཕུང་སོགས་ཀི་ཆོས་དང་། དེ་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་གསུངས་ལ། ཁྱོད་ཀིས་ལུང་དེ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་དང་

ཆོས་དེ་དག་འགོག་པ་ནང་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་གྲུབ་སེ། ཡུལ་གི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་རྟོགས་པ་ལ་དབང་པོའ་ིཤེས་པས་མཐོང་བ་ལས་ལྷག་

པའི་ཚད་མ་གཞན་མེད་ལ། ཁྱོད་རང་ཉིད་ཀི་མིག་གིས་ཀང་འབྱུང་བའི་དབྱིབས་

སོགས་མཐོང་ཞིང་འཛིན་པ་སོགས་ཀི་བྱ་བ་ཡང་བྱེད་བཞིན་དུ་དེ་འགོག་པ་ནི་

མངོན་སུམ་ལ་བསོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སེ། ས་ལ་སོགས་པ་དང་

དེ་དག་གི་ས་བ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཐུན་མོང་ལ་གྲགས་པའི་ཕྱིར། 

ཞེས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དང་མེད་པའི་ཁྱད་པར་བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤོང་བར་སྐྱོན་

བརོད།

 དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱོན་སོང་མཛད་ཚུལ་ནི། ཁོ་བོ་ཅག་

ལ་སྐྱོན་གསུམ་ཀའི་གང་ཡང་མེད་དེ། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་ས་ས་བ་ཡིན་པ་ཙམ་འགོག་

པ་མིན་པར། དོན་དམ་པར་ས་བ་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་ཁྱེད་ཅག་གིས་

བརོད་པའི་སྐྱོན་དང་པོ་མི་འཇུག་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་

གསུངས་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་པར་ནི་ངོ་བོ་མེད་པར་གསུངས་པའི་

ཕྱིར། སྐྱོན་གཉིས་པ་ཡང་མེད་དེ། དབང་པོའ་ིཤེས་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་

ལུགས་འཚོལ་བ་ལ་བླུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཡུལ་དངོས་པོའ་ིགནས་ཚོད་
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མཐོང་བའི་ནུས་པ་མེད་བཞིན་དུ་ཡང་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་སང་

བ་ཡོད་པས་དབང་པོའ་ིཤེས་པས་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་ཚད་མར་བྱེད་མི་རུང་བའི་

ཕྱིར་རོ། །སྐྱོན་གསུམ་པ་ཡང་མེད་དེ། འཇིག་རྟེན་ཕལ་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་

ལུགས་འཚོལ་བ་ལ་རོངས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པས་གནས་ལུགས་འཚོལ་བའི་

ནུས་པ་མེད་ལ། འདིར་ནི་དོན་དམ་པ་ལ་དཔྱོད་པའི་སབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ། 

ཞེས་སོགས་སྐྱོན་སོང་མཛད་དོ།།

 དེས་ན་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པར་ཡོད་ན་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་མི་ལྟོས་པ་

དང་། ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོ་ཡན་གར་བར་གནས་

པར་འདོད་དགོས་ཀང་། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་རྣམས་ནི་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་

འདུས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་ངོ་བོ་ཡན་གར་བར་གནས་པ་མེད་པ་དང་།  

སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཀང་ཕན་ཚུན་གཅིག་མེད་ན་ཅིག་ཤོས་ཡན་གར་བར་

གནས་མི་ནུས་ལ། དངོས་པོ་ཀུན་རང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་འབྱུང་ཞིང་། 

དེ་དང་བྲལ་ན་སྐྱེ་བ་གཏན་ནས་མི་རུང་བས། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་ཚུལ་སོབ་དཔོན་

འདིའི་གཞུང་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ངོ་།།



569སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

ཁ སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་དབུ་མའི་རྒྱན་དུ་གསུངས་པའི་

གཅིག་དུ་བྲལ་གི་རིགས་པ།

 དེ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་བརྟག་པ་ན་གཅིག་དང་དུ་མར་བརྟགས་ཏེ་

དཔྱད་པ་ནི་ར་ཤེ་སོགས་ལས་ཀང་འབྱུང་མོད། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་དབུ་མའི་

རྒྱན་ར་འགྲེལ་དང་སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལའི་དབུ་མ་སང་བ་གཉིས་སུ་རིགས་

པ་འདི་རལ་དུ་བཏོན་ཏེ་རྒྱས་པར་བཀོད་པས། འདིར་དབུ་མའི་རྒྱན་ར་འགྲེལ་

ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་རང་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་བཏགས་པའི་

བདག་དང་རྡུལ་ཆ་མེད་སོགས་རྟག་དངོས་འགོག་པ་ན། ཆོས་རང་གི་ངོ་བོ་བདེན་

གྲུབ་ཀི་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་བཀག་ཅིང་། གཅིག་བཀག་པས་དེ་བསགས་པའི་

བདེན་གྲུབ་ཀི་དུ་མའང་མི་འགྲུབ་པ་སོགས་ཀིས་འགོག་ལ། དེ་ཡང་གོ་བདེའི་ཆེད་

དུ་སྦྱོར་བ་འགོད་ན། རང་དང་གཞན་གི་སེ་པས་སྨྲས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་དུ་

མ་གང་རུང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། གཟུགས་བརན་བཞིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། ། 

གཏན་ཚིགས་འདི་ལ། ༡ དགག་བྱ་ངེས་པའི་གནད། ༢ ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གནད། 

༣ བདེན་པའི་གཅིག་བྲལ་ངེས་པའི་གནད། ༤ བདེན་པའི་དུ་བྲལ་ངེས་པའི་གནད་

བཞི་ཚང་།

 རྟགས་དེའི་ཕྱོགས་ཆོས་ཀི་ཟུར་དང་པོ་བདེན་པའི་གཅིག་བྲལ་སྒྲུབ་པ་

ལ། ཐོག་མར་ཁྱབ་པའི་གཅིག་བདེན་དགག་པའི་ནང་ཚན་གཞན་སེས་སྒོ་བཏགས་

པའི་རྟག་དངོས་གཅིག་བདེན་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། རྟག་པའི་དངོས་པོར་འདོད་
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པའི་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཅིག་པུའི་བདག་ཉིད་དུ་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་སྔ་ཕྱི་རིམ་ཅན་དུ་མ་ལ་ཕན་པ་སྔ་ཕྱི་རིམ་ཅན་

དུ་མ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་འགོག་གོ།

 རང་སེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་བཏགས་པའི་རྟག་དངོས་གཅིག་བདེན་འགོག་

པའི་རིགས་པ་ནི། སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཏུ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔ་ཕྱིའི་རིམ་པ་ཅན་གི་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་པ་དུ་མ་དང་ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་འགོག་གོ།

 རང་སེ་གནས་མ་བུ་པས་སྒོ་བཏགས་པའི་རྟག་མི་རྟག་གང་དུའང་བརོད་

དུ་མེད་པའི་གང་ཟག་གཅིག་བདེན་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། གང་ཟག་ཆོས་

ཅན། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟག་པར་བརོད་དུ་མེད་པའི་

ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དུ་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རྟག་

པར་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སེ། སད་ཅིག་མ་ཡིན་ན་ནི། སད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་ལ་

རང་བཞིན་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བའི་ཆ་དུ་མ་འབྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པས་དུ་མའི་རང་

བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཞིང་། སད་ཅིག་མ་མ་ཡིན་ན་ནི། སད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་ལ་རང་

བཞིན་གཞན་དང་གཞན་འབྱུང་བའི་ཆ་དུ་མ་འབྱེད་རྒྱུ་མེད་པས་གཅིག་པུའི་རང་

བཞིན་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། སད་ཅིག་མ་ཡིན་མིན་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་ན་ནི། 

བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དང་བྲལ་བར་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པའོ།།

 གཞན་སེས་བཏགས་པའི་ཁྱབ་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་གཅིག་བདེན་འགོག་

པའི་རིགས་པ་ནི། ཁྱབ་པའི་ནམ་མཁའ་དང་དུས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། བདེན་

གྲུབ་ཀི་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ཀི་ཆ་ཐ་དད་པ་དུ་
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མ་ན་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་ཅན་ཤིང་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འཕྲོད་

འདུས་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་སོ།།

   བདེན་པའི་གཅིག་བྲལ་སྒྲུབ་པའི་ནང་ཚན་མ་ཁྱབ་པའི་གཅིག་བདེན་

འགོག་པ་ལ། ཕྱི་རོལ་གཅིག་བདེན་འགོག་པ་དང་། ཤེས་པ་གཅིག་བདེན་འགོག་

པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་བྱེ་སྨྲ་སོགས་ཀིས་འདོད་པའི་ཕྱི་དོན་རགས་པ་གཅིག་

བདེན་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རགས་པ་རྣམས་ཀང་

ཆོས་ཅན། གཅིག་པུར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྒིབས་པ་དང་མ་

བསྒིབས་པ་ལྟ་བུའི་རྫས་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་འདུ་དང་། གཡོ་བ་དང་མི་གཡོ་བ་

ལྟ་བུའི་བྱ་བ་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་འདུ། ཚོན་གིས་བསྒྱུར་བ་དང་མ་བསྒྱུར་བ་ལྟ་

བུའི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྟེན་པའི་འགལ་འདུ་སོགས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོ།།

 ཕྱི་རོལ་གཅིག་བདེན་འགོག་པ་ལས་རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་བདེན་འགོག་པའི་

རིགས་པ་ནི། ཕྱོགས་བཅུའི་རྡུལ་གི་དབུས་ན་གནས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀི་ཕྱོགས་བཅུའི་རྡུལ་ལ་གོ་ས་ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ནུབ་སོགས་

ཕྱོགས་གཞན་དགུའི་རྡུལ་ལ་བསན་པའི་ངོས་དེ་དང་ཤར་ལ་བསན་པའི་ངོས་

གཉིས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་འགོག་གོ།

   མ་ཁྱབ་པའི་གཅིག་བདེན་འགོག་པའི་ནང་ཚན་ཤེས་པ་གཅིག་བདེན་

འགོག་པ་ལས། རྣམ་མེད་འདོད་པའི་བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་དགག་པ་ལ། ཐོག་མར་

རང་རིག་བསྒྲུབས་པས་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་

པའི་ཆ་གཉིས་དང་ལྡན་པར་འགྲུབ་ལ། དེ་གྲུབ་ན་ཤེས་པ་རྣམ་མེད་དང་གཅིག་

ཏུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་འགྲོ་བས། དེའི་ཚུལ་ནི། རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་

རིག་འཐད་པར་ཐལ། ཤིང་རྟ་སོགས་བེམ་པོ་རྣམས་མི་གསལ་བ་ཡིན་པས་



572 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

གསལ་བྱེད་གཞན་ལོགས་སུ་དགོས་ཀང་། དཔེར་ན། མར་མེ་རང་ཉིད་གསལ་

བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་གསལ་བྱེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་གསལ་བ་

ལྟར། ཁྱོད་ཀང་བེམ་པོའ་ིརང་བཞིན་ལས་བཟློག་པ་གསལ་རིག་གི་རང་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སེ། བེམ་པོ་མ་ཡིན་པའི་གསལ་རིག་གི་རང་བཞིན། 

གསལ་བྱེད་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་གི་བདག་ཉིད་རིག་པ་དེ་རྣམ་ཤེས་འདིའི་

རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་འགོག་གོ།

 རྣམ་བཅས་འདོད་པའི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

འདོད་པ་དགག་པ་ལ། མདོ་སེ་པ་ལ་རྣམ་པའི་འདོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་གསུམ་ཡོད་

པ་ལས། ས་ཚོགས་གཉིས་མེད་པའི་ལུགས་འགོག་ཚུལ་ནི། ལུགས་འདིར་བདེན་

གྲུབ་ཀི་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་ལ། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། ཤེས་པ་གཅིག་ལ་སྔོ་སེར་དཀར་དམར་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཚེ་རྣམ་

པ་མང་པོར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་དེ་རྣམས་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཀི་

གཅིག་པོ་དེ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་འགོག་གོ།

 སོ་ང་ཕྱེད་ཚལ་པའམ་ས་ཚོགས་རིམ་འབྱུང་བའི་ལུགས་འགོག་ཚུལ་ནི། 

སོ་ང་ཕྱེད་ཚལ་པ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་གོང་དུ་ས་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་ལ་བཀོད་

པའི་སྐྱོན་དེ་དག་མི་འཇུག་སེ། ཚོན་མདོག་ས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་

དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་ཤེས་པ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་དེ་དག་

ནི་དུས་ཅིག་ཅར་མ་ཡིན་པར་རིམ་གིས་འབྱུང་ལ། འོན་ཀང་དཔེར་ན། མགལ་

མེ་མྱུར་དུ་བསོར་བའི་ཚེ་སད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་རྣམས་རིམ་གིས་འབྱུང་ཡང་མགོགས་

པོར་འཁོར་བའི་དབང་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་ངོ་སམ་དུ་འཁྲུལ་བ་ལྟར། ཤེས་པ་

དེ་དག་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མགོགས་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ན་བླུན་པོ་དག་



573སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

དུས་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེའོ་སམ་དུ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལན་བཏབ་ལ། དེ་འགོག་པ་

ལ། འཇུག་པ་མྱུར་བ་ཅིག་ཅར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་མ་ངེས་པའི་རིགས་པ་ནི། 

ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལྕུག་མའི་སད་དོད་ལ་ཏ་ཞེས་པ་དང་། ཤིང་ཏ་ལའི་མིང་ཏ་ལ་

ཞེས་པ་གཉིས་མགོགས་པར་བརོད་པའི་ཚེ་དེ་དག་ཐོས་པའི་བོ་ཉན་ཤེས་རྣམས་

ཀང་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བར་འཁྲུལ་བ་སྐྱེ་བར་ཐལ། དེ་དག་ཐོས་པའི་བོ་ཉན་ཤེས་

རྣམས་རབ་ཏུ་མགོགས་པོར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན་སྒ་འདི་དག་གིས་དོན་སོ་

སོར་མི་གོ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་མངོན་སུམ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཞན་ཡང་། ཡིད་ཤེས་རྟོག་བཅས་ཀིས་ཡུལ་འཛིན་པ་ཆེས་མྱུར་བས་ན། ཅིག་

ཅར་དུ་འཛིན་པར་འཁྲུལ་པ་སྐྱེ་བར་ཐལ་བ་སོགས་ཀིས་བཀག་གོ།

 རྣམ་ཤེས་གྲངས་མཉམ་པའི་ལུགས་དགག་པ་ལ། ལུགས་འདིར་ཡུལ་

ཁ་བོས་ཀང་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་སྔོ་སེར་སོགས་ཡུལ་གི་གྲངས་དང་མཉམ་

པའི་རྣམ་པ་གཏད་ལ་ཤེས་པའང་ཡུལ་དེ་སེད་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་

ལ། ཁ་བོའ་ིཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པའམ་ཁྱད་པར་

ས་གཅིག་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དམིགས་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་

ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། དཀར་པོ་ལྟ་བུའི་ཁ་དོག་གཅིག་ལའང་ཐོག་མ་དང་དབུས་

དང་མཐའ་སོགས་ཐ་དད་པའི་ཆ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྣམ་པ་གཅིག་

ཁོ་ན་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་ཀི་འགོག་ཚུལ་

རྒྱས་པར་འབྱུང་ངོ་།།

 ཕྱི་རོལ་པའི་ལུགས་ཀི་ཤེས་པ་གཅིག་བདེན་འགོག་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་

ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་པའི་ལུགས་ལའང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡུལ་

གཅིག་ཁོ་ན་སང་བ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བོ་ཐམས་ཅད་དུ་མའི་རྣམ་པ་ཅན་



574 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བཀག་གོ།

 རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་ཤེས་པ་གཅིག་བདེན་འགོག་ཚུལ་ནི། རྣམ་

བདེན་རྫུན་གཉིས་ལས་རྣམ་བདེན་པ་ལའང་རྣམ་པའི་འདོད་ཚུལ་གི་དབང་གིས་

གསུམ་ཡོད་པ་མདོ་སེ་པ་དང་འདྲ། དེ་ལ་རྣམ་བདེན་པ་སོ་ང་ཕྱེད་ཚལ་པ་འགོག་

པའི་རིགས་པ་ནི། རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམ་པ་དུ་

མ་དང་རྫས་གཅིག་ཏུ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་ཀིས་འགོག་གོ།

 རྣམ་ཤེས་གྲངས་མཉམ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་

ཅན། ཡུལ་ཁ་བོ་ལ་ལྟ་བའི་ཚེ་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་རྣམ་

ཤེས་རིགས་མཐུན་དུ་མ་ཅིག་ཅར་དུ་མི་སྐྱེ་བར་ཐལ། སྔར་རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་

འགོག་པའི་རིགས་པས་ཆ་མེད་ལ་གནོད་པ་དང་འདྲ་བར་འདི་ལའང་གནོད་པར་

མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འགོག་གོ །ཆ་མེད་འགོག་པའི་རིགས་པས་འདི་ལའང་

གནོད་པའི་ཚུལ་ནི། དབུས་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བཅུས་བསོར་

བའི་ཚེ་དབུས་རྡུལ་དེ་ཆ་མེད་ཡིན་ནམ། ཆ་བཅས་ཡིན། ཆ་མེད་ཡིན་ན་ཕྱོགས་

བཅུའི་རྡུལ་དང་དབུས་རྡུལ་བཅས་བཅུ་གཅིག་པོ་རྣམས་གོ་ས་འདྲེས་པས་རྣམ་

པ་གཅིག་མ་གཏོགས་འཆར་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བས་རྡུལ་ཅི་ཙམ་སྤུངས་ཀང་

ཆ་ཅན་རགས་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་རྣམ་ཤེས་གཅིག་སྐྱེ་མི་སིད་པར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟ་ན་རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཆ་བཅས་ཡིན་

ནའང་དབུས་རྡུལ་གཅིག་པོ་དེ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་རྡུལ་ལ་བསན་པའི་ངོས་བཅུ་

ཡོད་དགོས་པ་བཞིན་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་བཅུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་

རགས་པ་ཡན་ལག་ཅན་སང་བའི་རྣམ་ཤེས་གཅིག་མི་སིད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་

ན་རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ལོ།།



575སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

 ས་ཚོགས་གཉིས་མེད་པ་འགོག་པ་ལ། ལུགས་འདིར་བདེན་གྲུབ་ཀི་

ཤེས་པ་གཅིག་ལ་རྣམ་པ་དུ་མ་འཆར་བར་ཁས་ལེན་པ་ལ། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་ས་

ཚོགས་པ་སང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་བདེན་གྲུབ་གི་གཅིག་ཏུ་འདོད་ན། ཤེས་པ་

ཆོས་ཅན། གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་སང་བའི་ཕྱིར། 

དཔེར་ན། རིན་པོ་ཆེ་ས་ཚོགས་པའི་ཕུང་པོ་བཞིན། ཞེས་སོགས་ཀིས་འགོག་གོ།

 རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་ནི་སང་བ་ཙམ་ལས་

དངོས་པོར་མེད་ན། འོ་ན། རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ད་ལྟའི་རང་ཅག་གི་ཉམས་

མོང་འདི་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་མོང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དངོས་པོར་

མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། རི་བོང་རྭའི་དབྱིབས་མིག་གིས་ཉམས་སུ་མོང་མི་ནུས་

པ་བཞིན་ནོ། །ཁྱབ་སེ། རྣམ་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཤེས་པ་སིད་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕྱིར། ཞེས་འགོག་ལ། གཞན་ཡང་རིགས་པ་དུ་མས་བཀག་གོ།

 གོང་གི་ར་བའི་རྟགས་ཟུར་གཉིས་པ་བདེན་པའི་དུ་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པ་ནི། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་དུ་མར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བདེན་པའི་

གཅིག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཁྱབ་སེ། དུ་མ་ནི་གཅིག་བསགས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན་ཤིང་མེད་ན་ནགས་ཚལ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ།།

 གཅིག་དུ་བྲལ་གི་ར་བའི་རྟགས་ཀི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི། ཤེས་

བྱ་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མར་མ་གྲུབ་ན། བདེན་པར་མེད་དགོས་

པར་ཐལ། གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར། 

དེར་ཐལ། གཅིག་དང་དུ་མ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརྟེན་པའི་དངོས་

འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའོ།།

 མདོར་ན་གཅིག་དུ་བྲལ་གི་རིགས་པ་འདིའི་གནད་འགག་མཐར་ཐུག་པ་
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ནི། རང་གཞན་གི་སེ་པས་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་ཁས་བངས་པ་ལའང་དུས་སྔ་ཕྱིའི་རིམ་

པའམ། རགས་པ་དང་ཕྲ་བའམ། ཤེས་པའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་སོགས་ཆ་དུ་མ་མེད་

པའི་ཆ་མེད་མི་སིད་པར་བསན་ནས། ཆ་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་ན། ཆོས་གཅིག་

ཆ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ནི་ཐ་སད་པའི་དོན་ལ་མི་འགལ་མོད། བདེན་པར་

གྲུབ་པ་ལ་ནི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ན་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་

ལ། ངོ་བོ་གཅིག་ན་ཆ་ཅན་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་ཆ་ཤས་རྣམས་ཀང་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་བ་དང་། ཆ་ཤས་རྣམས་དུ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ཆ་ཅན་ཡང་དུ་མར་འགྱུར་བའི་

གནོད་པ་བསན་ནས་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ།།

ག སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ།

   སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ནི་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ར་འགྲེལ་དུ་ཆོས་

དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཆོས་ཀི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་

པའི་གཙོ་བོ་ར་ཤེ་ལས་བྱུང་བའི་མུ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་གི་རིགས་པ་དང་། གང་ཟག་

གི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ནི་ར་ཤེའི་རབ་བྱེད་བཅུ་པ་དང་ཉེར་

གཉིས་པར་བྱུང་བའི་རྣམ་ལྔའི་རིགས་པའི་སེང་། ཕུང་པོའ་ིདབྱིབས་བདག་ཡིན་པ་

དང་། ཕུང་པོའ་ིཚོགས་པ་བདག་ཡིན་པ་གཉིས་བསན་པའི་ཚུལ་བདུན་པོ་འགོག་

པའི་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་རལ་འདོན་མཛད་ཅིང་། རིགས་པ་དེ་ཉིད་གང་ཟག་

གི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་དང་ཟབ་མོའ་ིལྟ་བ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་པའི་

ཐབས་སུ་ཡང་གསུངས། དེ་ལ་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་སྦྱོར་བའི་རྣམ་པར་བཀོད་

ན། གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་དང་། ཕུང་པོ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་དང་། རང་བཞིན་
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གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་ཕུང་པོའ་ིརྟེན་

དུ་དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་གང་དུའང་མ་

གྲུབ་ཅིང་། ཁྱོད་ཕུང་པོ་ཚོགས་ཙམ་དུ་དང་། ཚོགས་པའི་དབྱིབས་སུའང་མ་གྲུབ་

པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་ལག་དང་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དང་ལྡན་པ་དང་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གཉིས་དང་ཚོགས་ཙམ་དང་ཚོགས༌པའི་

དབྱིབས་ཏེ་བདུན་དུ་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།

 མཐའ་བདུན་རེ་རེ་ནས་འགོག་པ་ལ། བདག་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན། ཕུང་པོ་ལ་ལྔ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་བདག་ལ་ཡང་ལྔ་

ཡོད་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་ང་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་

གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད། གལ་ཏེ་སེམས་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཏུ་ཡོད་

པའམ་སད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པའི་ལྡོག་ཆ་ནས་དབྱེ་

ན་རྣམ་ཤེས་མང་བའི་ཕྱིར་བདག་ཀང་མང་པོར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ། །འདི་ནི་

མང་པོ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པར་འདོད་པ་ཙམ་ལ་འཕེན་དུ་མི་རུང་བས་བདག་དང་

ཕུང་པོ་གཉིས་ཐ་དད་གཏན་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་འཕེན་པའོ། །དེ་ཡང་དང་

པོ་ནས་གཞན་གིས་དེ་ལྟར་ཁས་མ་བངས་པས་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་ཐ་དད་ཙམ་

ཡིན་པ་རྫུན་པ་ལ་སྐྱོན་མེད་ཀང་། བདག་ཕུང་གཉིས་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ངོ་

བོ་གཅིག་ན་དབྱེར་མེད་ཀི་གཅིག་ཏུ་རིགས་པས་འཕུལ་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་བདག་

མང་པོ་དང་ཕུང་པོ་ལྔ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་འཕེན་ནོ།།

 བདག་ཕུང་ངོ་བོ་ཐ་དད་འགོག་པ་ནི། བདག་ཕུང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་

ཚུགས་ཐུབ་ཀི་ཐ་དད་དུ་སོང་བས་ལྟོས་མེད་དུ་གྲུབ་དགོས་ལ། ལྟོས་མེད་དུ་གྲུབ་
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ན་ཕུང་པོ་ལ་གནོད་པ་བྱུང་བའི་ཚེ་ང་ལ་མི་གནོད་པ་དང་ང་ལ་གནོད་པ་བྱུང་བའི་

ཚེ་ཕུང་པོ་ལ་མི་གནོད་པ་སོགས་སུ་འགྱུར་དགོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་ཅིང་། གནོད་བྱེད་གཞན་རྟག་གཅིག་རང་དབང་བའི་

བདག་འགོག་ཚུལ་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ།།

 ཕུང་པོ་ལ་བདག་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ཞིང་། བདག་ལ་ཡང་ཕུང་པོ་དེ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པ་

མིན་ཏེ། མིང་གིས་ཕར་བཏགས་ཙམ་ལ་རྟེན་བརྟེན་པར་གྲུབ་ཀང་ཚུགས་ཐུབ་ལ་ཆུ་

སོད་ཆུའི་གདགས་གཞིར་མི་རུང་བ་བཞིན་ཕུང་པོ་ཡང་བདག་གི་གདགས་གཞིར་

མི་རུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་ཡང་བདག་དང་ཕུང་པོ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་གཞན་ཡིན་ན་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་སོང་བས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་

མི་རུང་ཞིང་། དཔེར་ན། འཇིག་རྟེན་ན་སོད་དང་དེའི་ནང་གི་ཞོ་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་

དད་པ་ལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་མཐོང་བ་ལྟར་ཕུང་པོ་དང་བདག་གཉིས་ལ་དེ་ལྟར་

མཐོང་བ་མེད་པས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ངོ་བོར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དོ།།

 བདག་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མི་སིད་པ་ནི། འདི་ལྟར་

གང་ཟག་ལྷ་སྦྱིན་བ་ལང་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ལ་སྦྱོར་ལ། ལྷ་

སྦྱིན་རྣ་བ་དང་ལྡན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ངོ་བོ་ཐ་དད་མིན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ལ། བདག་

ནི་གཟུགས་སོགས་ཕུང་པོ་ལས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་

དུ་ཡང་མེད་པས་བདག་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། བདག་ལ་ཕུང་པོ་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གིས་ལྡན་ན་ལྷ་སྦྱིན་བ་ལང་དང་ལྡན་

པ་བཞིན་བ་ལང་གཞན་དུ་སོང་བའི་ཤུལ་དུ་ལྷ་སྦྱིན་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟར། ཕུང་

པོ་ལས་གཞན་དུ་བདག་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཡང་བདག་



579སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

ལ་ཕུང་པོ་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་ལྡན་ན་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་གཅིག་

ཡིན་དགོས་པས་དེ་ལྟ་ན་བདག་ཕུང་དབྱེར་མེད་དུ་འགྱུར་བས་ལྡན་བྱ་ལྡན་བྱེད་

ཀི་ཐ་སད་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ།།

 ཕུང་པོ་ཚོགས་པ་བདག་ཡིན་པ་མི་འཐད་པ་ནི། ཕུང་པོ་ཚོགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པ་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་ཚོགས་པ་གང་ཟག་གི་

གདགས་གཞི་ཡིན་གི་གང་ཟག་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་གཅིག་གི་གདགས་གཞི་དང་

བཏགས་ཆོས་འགལ་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཕུང་པོ་ཚོགས་ཙམ་བདག་ཡིན་

པ་མི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་ཚོགས་ཙམ་བདག་ཡིན་ན་ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་

ཚོགས་ཙམ་ཤིང་རྟར་འགྱུར་བས་ཤིང་རྟ་བཤིག་པའི་ཡན་ལག་སིལ་བུར་གནས་

པའི་ཚོགས་ལ་ཡང་ཤིང་རྟ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ།།

 ཕུང་སོགས་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་བདག་ཏུ་འཇོག་པ་

མི་འཐད་དེ། དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་དེ་ནི་གཟུགས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། 

དབྱིབས་ཁྱད་པར་བ་བདག་ཏུ་འདོད་པ་ཁྱོད་ལྟར་ན་གཟུགས་ཅན་གི་ཆོས་རྣམས་

ཁོ་ན་བདག་ཏུ་འགྱུར་གི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་ཚོགས་ནི་བདག་ཏུ་འཇོག་

མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་ཚོགས་དེ་དག་ལ་དབྱིབས་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འགོག་པར་བྱེད། ཡང་ཕུང་པོའ་ིདབྱིབས་ཙམ་གང་ཟག་ཏུ་

འདོད་ན་མི་འཐད་དེ། དཔེར་ན། ཤིང་རྟའི་ཡན་ལག་རེ་རེ་བའི་དབྱིབས་དང་ཚོགས་

པའི་དབྱིབས་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་བརྟགས་ན་ཤིང་རྟའི་དབྱིབས་ཙམ་ཤིང་རྟར་མི་འཐད་

པ་ལྟར། ཕུང་པོ་རེ་རེ་བའི་དབྱིབས་དང་ཚོགས་པའི་དབྱིབས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སེ་བརྟགས་

ཀང་ཕུང་པོའ་ིདབྱིབས་ཙམ་གང་ཟག་ཏུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 མདོར་ན་ཤིང་རྟ་དེ་ཉིད་མིང་གིས་ཕར་བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་



580 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

གི་གདགས་གཞིའི་ངོས་ནས་རེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ན། ཤིང་རྟའི་གདགས་གཞིའི་ཆ་

ཤས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་ན་ཤིང་རྟ་ཡོད་དགོས་ལ། དེར་མ་ཟད་ཤིང་རྟའི་ཚོགས་

པའི་རྡུལ་རེ་རེའི་སེང་ནའང་ཤིང་རྟ་རེད་རྒྱུ་ཡོད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་

ཡོད་པར་འདོད་ན་ཡན་ལག་གི་རྡུལ་རེའི་སེང་ན་ཤིང་རྟ་མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུང་

དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་དགོས་ཀང་མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར་མི་འཐད་དོ། །ཡང་ཡན་ལག་

རེ་རེ་ཚོགས་པ་ན་ཤིང་རྟ་ཆ་ཚང་རེ་ཡོད་པར་འདོད་ན། མ་བསྒིགས་པའི་གནས་

སབས་ཀི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལའང་ཤིང་རྟ་ཡོད་དགོས་ཏེ། བསྒིགས་པ་དང་མ་

བསྒིགས་པའི་གནས་སབས་ཀི་ཡན་ལག་གི་ངོ་བོ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཅུང་

ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ།།

 གཞན་ཡང་ཤིང་རྟ་གདགས་གཞིའི་ངོས་ནས་རེད་རྒྱུ་ཡོད་ན། ཤིང་རྟའི་

འཁོར་ལོའ་ིསེང་དུ་རེད་པའི་ཤིང་རྟ་དེ་ཉིད་འཁོར་ལོ་དང་ཆེ་ཆུང་ཚད་མཉམ་པ་

ཡིན་ནམ། འཁོར་ལོ་ལས་ཆེ་བ་ཡིན་པར་འདོད། གལ་ཏེ་འཁོར་ལོ་དང་ཆེ་ཆུང་

མཉམ་པར་འདོད་ན། ཡན་ལག་ཅན་ཤིང་རྟ་དང་དེའི་ཡན་ལག་འཁོར་ལོ་གཉིས་

ཆེ་ཆུང་མེད་པར་འདོད་དགོས་པས་མི་འཐད་ལ། གལ་ཏེ་འཁོར་ལོའ་ིསེང་ནས་

རེད་པའི་ཤིང་རྟ་དེ་ཉིད་འཁོར་ལོ་དང་ཚད་མི་མཚུངས་པར་དེ་ལས་ཆེ་བར་འདོད་

ན། གདགས་གཞིའི་ཆ་ཤས་ཀི་སེང་ནས་ཤིང་རྟ་རེད་ཟེར་བ་དེ་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྱུར་

ལ། གདགས་གཞི་འཁོར་ལོའ་ིསེང་དུ་ཤིང་རྟ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་

པར་འདོད་ན། འཁོར་ལོ་རྐང་པ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཀིས་ཤིང་རྟ་རྫོགས་པར་

མཐོང་དགོས་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡང་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་ཤིང་རྟའི་ཆ་ཤས་

དང་ཚོགས་པ་རྣམས་ཤིང་རྟའི་ཉེ་བར་བང་བྱ་དང་ཤིང་རྟ་དེ་ཉིད་དེ་དག་ལེན་པ་པོ་

ཡིན་པས་བང་བྱ་དང་ལེན་པ་པོ་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། 



581སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

བདག་ཀང་རང་གི་གདགས་གཞིའི་སེང་དུ་བཙལ་ནས་རེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ན་ཤིང་རྟ་

ལ་དཔྱད་པ་ལྟར་གི་སྐྱོན་དེ་དག་འབྱུང་བས། རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་

མེད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།

ང རིགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྟེན་འབྲེལ་གི་གཏན་ཚིགས།

༡) སྤིར་བཤད་པ།

 ཕྱི་ནང་གི་འདུས་བྱས་རྣམས་རང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་དང་མཐའ་བཞི་ལས་སྐྱེ་བ་

མེད་པ་དང་། གང་ཟག་རང་གི་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ན་མི་རེད་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་

དབུ་མའི་གཞུང་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཇི་སེད་ཅིག་

གསུངས་པ་རྣམས་མཐར་གཏུགས་ན་རྟེན་འབྱུང་གི་རིགས་པ་ཉིད་ལ་གཏུགས་

ནས་འགོག་པས་རིགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། འདི་ལ་མཐའ་གཉིས་ཅིག་

ཅར་སེལ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་དེ། དེ་ཡང་རྟེན་འབྱུང་ཞེས་པའི་རྟེན་པའི་དོན་བོ་

ཡུལ་དུ་སོང་བས་ལྟོས་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་རྟག་མཐའ་དང༌། འབྱུང་བའི་དོན་བོ་ཡུལ་

དུ་སོང་བས་གཏན་ནས་མེད་པའི་ཆད་མཐའ་དངོས་སུ་སེལ་བ་ནི་གཏན་ཚིགས་

འདིའི་སོབས་ཀིས་ཡིན་ནོ། །རྟེན་འབྲེལ་གི་རྟགས་སྦྱོར་ནི། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་

བཞིན་གིས་མེད་དེ། རྟེན་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། གཟུགས་བརན་བཞིན་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ།།

 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཕྱི་ནང་གི་སོད་བཅུད་རྣམས་འཇིག་རྟེན་
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བཀོད་པ་པོ་ཞིག་གིས་བྱས་པ་མིན་པར་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་འབའ་ཞིག་གི་

དབང་གིས་བྱུང་བར་བཞེད་པས་རྟེན་འབྱུང་གི་རྣམ་གཞག་ཐུན་མོང་དུ་བཞེད་

མོད། དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི་རྟེན་འབྲེལ་གི་གོ་དོན་ལ་རིམ་པ་ཕྲ་རགས་སུ་ཕྱེ་ནས་

རྟེན་འབྲེལ་གི་མཐར་ཐུག་གི་དོན་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ། སོང་

དང་རྟེན་འབྱུང་དོན་གཅིག་པའམ་གཅིག་གྲོགས་སུ་གཅིག་འགྲོ་བར་འཇོག་

གོ །དེ་ལྟ་ན་རྟེན་འབྲེལ་གི་གོ་དོན་དེ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བས་འདིར་དེའི་གོ་དོན་

རགས་རིམ་ནས་ཕྲ་མོའ་ིབར་གི་བཤད་པ་དང་། མཐར་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་

སོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དོན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་སོགས་འཆད་དོ།།

༢) རྟེན་འབྲེལ་གི་སྒ་བཤད་དང་གོ་དོན།

 རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སད་དོད་ནི་པྲ་ཏཱི་ཏྱ་ས་མུཏྤཱ་ཏ་ཞེས་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་པྲ་ཏཱི་ཏྱ་ནི་ཕྲད་པ་དང་ལྟོས་པ་དང་རྟེན་འབྲེལ་གསུམ་ཀ་ལ་

འཇུག་ཅིང་། ས་མུཏྤཱ་ད་འབྱུང་བ་དང་སྐྱེ་བ་དང་ཡོད་པའམ་གྲུབ་པ་ལ་འཇུག་པར་

གསུངས་ལ། རྟེན་ཅིང་ཞེས་པས་དངོས་པོ་འདི་དག་ལ་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཡོད་ལ། རྒྱུ་

དང་རྐེན་དེ་ལས་ཞེས་པ་དང༌། རྒྱུ་དང་རྐེན་འདུས་པ་དང་ཕྲད་པ་དང་ཚོགས་པ་

ལས་ཞེས་པ་དང༌། རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་གདགས་

གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ། འབྲེལ་བ་ཞེས་པ་ནི། ཕྲད་པའི་དོན་ཡིན་ལ། 

ཕྲད་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་ས་བོན་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་

ཕྱོགས་པ་དང༌། མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པ་དུས་མཉམ་པ་དང༌། ས་བོན་

འགག་བཞིན་པའི་བྱ་བ་དང་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བཞིན་པའི་བྱ་བ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་ཡོད་

པས། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་སྐྱེ་འགག་གི་བྱ་བ་ཕྲད་པ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་མ་ཡིན་པ་ལ་



583སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

རང་རང་གི་གདགས་གཞི་དང་ཕྲད་ནས་གྲུབ་པ་ལ་འཇོག འབྱུང་བ་ལ་གཉིས་ཡོད་

པའི་སྐྱེ་བ་སོགས་འདུས་བྱས་ལ་སྦྱར་བ་དངོས་སྨྲ་བ་དང་ཐུན་མོང་དང་། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་འགྲུབ་པ་ཡང་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་བྱས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་བ་

དབུ་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་པའོ།།

 ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཀི་རྟེན་འབྲེལ་ནི། བྱ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེད་པ་པོ་དང༌། 

བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་བའི་ལས་སམ་ཡུལ་ཏེ། དེ་དག་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་ནས་འཇོག དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཡང་རྒྱུ་དེ་རང་གི་འབྲས་བུ་སྐྱེད་པ་

ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པ་དང་། རང་གི་འབྲས་བུ་ཞིག་མེད་ན་རང་ཉིད་ལ་སྐྱེད་བྱེད་

ཀི་རྒྱུ་ཞེས་པ་མི་རུང་ཞིང་། འབྲས་བུ་ཡང་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་

འཇོག དེ་དག་ཐ་སད་ཙམ་མ་ཟད་དོན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་པས་

འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་མ་ཟད་རྒྱུ་ཡང་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་འདི་པའི་

ལུགས་ལ་འཇོག་ཅིང་། རྒྱུ་དེ་འབྲས་བུ་ལ་ལྟོས་པ་ལ་རྒྱུ་དེའི་དུས་སུ་འབྲས་བུ་དེ་

ཡོད་མི་དགོས་ཤིང་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བསམས་ནས་རྒྱུར་བཏགས་པས་དེ་ལ་ལྟོས་

པར་འཇོག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་སོགས་ཕན་ཚུན་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་བར་གསུངས་ཀང་དེ་དག་ཕན་ཚུན་སྐྱེད་བྱེད་དུ་མི་རུང་ངོ༌།།

 རང་སེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་། མདོ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་

ཀི་ལུགས་ལ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་དོན་ཕྲད་པ་ལ་བྱེད་ཅིང་། ཕྲད་

པའི་དོན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་སྐྱེ་འགག་གི་བྱ་བ་ཕྲད་པ་དང་། འབྱུང་བ་ནི་སྐྱེ་བ་ལ་

བྱས་ནས་རྟེན་འབྱུང་ལ་འདུས་བྱས་ཀིས་ཁྱབ་པར་འདོད།
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༣) རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྟེན་འབྲེལ།

 རྟེན་འབྲེལ་གི་གོ་དོན་ལ་ཕྲ་རགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྟེན་

འབྲེལ་ནི་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་ལེན་ཞིང་། 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལ། འདུས་བྱས་རྣམས་རང་ཉིད་འབྱུང་བ་རང་རང་

སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས་རྒྱུ་མེད་པར་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན། རྒྱུ་

རྐེན་ཡོད་ཀང་རྒྱུ་རྐེན་དེ་དག་རང་རང་གི་དུས་སུ་རང་གི་འབྲས་བུའི་ངོ་བོ་ཡོད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་པས་འབྲས་བུ་རྣམས་རང་གི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མེད་ལ། སྐྱེད་

བྱེད་ཀི་རྒྱུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་རྟག་པ་ཞིག་གིས་འབྲས་བུ་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་

ཡང་སྐྱེད་མི་ནུས་པས་རྒྱུ་རྟག་པ་ལས་ཀང་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལས་

འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རིགས་མཐུན་པ་དགོས་

པ་དང་། རྒྱུ་དང་རྐེན་ས་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་ས་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་གི། 

རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ནས་འབྲས་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་སྐྱེད་པ་མི་འཐད་པ་སོགས། མདོར་ན་

རྐེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཞེས་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་རྒྱ་ཆེར་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་དོ།།

༤) བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ།

 རྟེན་འབྲེལ་གི་གོ་དོན་གཞན་ཞིག་ནི་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་དོན་དུ་བྱ་

ལ། དེ་ལའང་ནང་གསེས་རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། 

མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཀི་རྟེན་འབྲེལ་བཅས་གཉིས་སུ་འབྱེད་དགོས། དེ་ལས་དང་

པོ་ནི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དེར་གོ་དགོས། ཆ་དང་ཆ་

ཅན་དང་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ལྟ་བུའི་ཕན་ཚུན་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་
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རྟེན་འབྲེལ་གི་ཚུལ་འདི་ནི་དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་བཞེད། གོ་

དོན་འདི་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་ཙམ་མིན་པར་གཞི་གྲུབ་པ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གིས་ཁྱབ་

པར་འཇོག་ནུས་ཏེ། སྤིར་ཤེས་བྱ་ལ་དངོས་པོར་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་

ཅིང་། དངོས་པོ་ལ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་མིན་གཉིས་ལས། གཟུགས་ཅན་རྣམས་

ཤར་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་ཀི་ཆ་དང་། ཤེས་པ་རྣམས་སད་ཅིག་སྔ་ཕྱིའི་ཆ། ལྡན་

མིན་འདུ་བྱེད་རྣམས་སོ་སོའ་ིགདགས་གཞི་དང་གནས་སབས་ཀི་ཆ་དང་བཅས་པ་

དགོས་པས་དངོས་པོ་ལ་ཆ་བཅས་ཀིས་ཁྱབ་པ་དང་། དངོས་མེད་ཀི་ཆོས་ལའང་

འདུས་མ་བྱས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཤར་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་དང་ཕྱོགས་གཞན་ལ་ཁྱབ་

པའི་ཆ་ཁས་བང་དགོས་ཤིང་། འདུས་མ་བྱས་གཞན་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བས་འདུས་

བྱས་དང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། ཆ་ཤས་ལ་བརྟེན་ནས་

ཆ་ཅན་དང༌། ཆ་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དང་དེའི་ཆ་ཤས་འཇོག་དགོས་པ་ཡིན། ཆ་

དང་ཆ་ཅན། ཚོགས་པ་དང་ཚོགས་པ་ཅན་གང་ལ་ལྟོས་ཀང་ཕན་ཚུན་མ་བརྟེན་པར་

གྲུབ་པ་ཞིག་མི་སིད་དོ།།

 མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཞེས་པ་ནི། མིང་དང་རྟོག་པས་

བཞག་ཙམ་ཡིན་པ་དེ་ལ་རང་རང་གི་བྱ་བྱེད་འཐད་པ་ལ་བྱ་ལ། དེ་ཡང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་ཤུལ་ན་ཐ་སད་དུ་མིང་ཙམ་དང༌། བརྡ་ཙམ་སེ་རྟེན་འབྲེལ་

ཕྲ་མོའ་ིསེང་ནས་བྱ་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྐྱོན་མེད་དུ་འཇོག་ནུས་པ་ལ་བྱ་ཞིང་།  

འདི་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཁོ་ནས་འདོད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཡིན། དེ་ཡང་རྟེན་

འབྱུང་གི་རྣམ་གཞག་དཔྱིས་ཕྱིན་པ་ཤེས་པ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྟེན་འབྲེལ་དང་ཆ་

ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པར་མིང་རྐང་

བཏགས་ཡོད་ཙམ་གི་རྟེན་འབྲེལ་འདི་ཤེས་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་མིང་གིས་བཏགས་པ་



586 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཙམ་དང་། ཇི་ལྟར་བཏགས་པའི་དོན་བཙལ་ནས་མི་རེད་པ། ཐ་སད་ཙམ་དུ་བྱ་བྱེད་

འཐད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་དགོས།

 བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་མི་རེད་ཚུལ་དཔྱད་པ་ལ། བཏགས་དོན་བཙལ་

ཅེས་པའི་བཏགས་དོན་གང་ཡིན། དེ་འཚོལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། བཏགས་

དོན་ཞེས་པ་ནི། མིང་དང་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་དོན་ལ་བྱ་ཞིང་། མིང་བཏགས་

པ་དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་རང་གི་སོད་ལུགས་སམ་ཡིན་ལུགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་

ཏུ་ཡོད་ཚུལ་དཔྱད་ཙམ་ཉིད་ནས་བཏགས་དོན་འཚོལ་བར་འགྲོ་བ་ཡིན། དཔེར་

ན། གང་ཟག་དེ་རང་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་ཟག་ཅེས་པའི་

མིང་དང་གང་ཟག་གོ་སམ་པའི་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་པས་བཏགས་

དོན་ཞེས་བྱ་ལ། བཏགས་དོན་འཚོལ་རྒྱུ་ནི་གང་ཟག་དེ་ཡིན་ཡང་དེ་འཚོལ་ཚུལ་

ནི། གང་ཟག་དེ་ཡོད་མེད་འཚོལ་བ་མིན་གི་གང་ཟག་དེ་བོས་ཕར་བཏགས་པ་

ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་དོན་སེང་ནས་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེས་འཚོལ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་

བཙལ་བའི་རིགས་པས་ཕུང་པོ་རེ་རེ་བ་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡང་གང་ཟག་ཡིན་

པར་མི་རེད་ལ། དེ་ལས་དོན་གཞན་དུའང་གང་ཟག་མི་རེད་དོ། །གང་མ་རེད་པ་དེ་

ནི་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དུ་སོང་གི་གཏན་ནས་མེད་པའི་དོན་དུ་མ་

སོང་ངོ་། །དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་བཙལ་ཚེ་རེད་དགོས་ཀང་། ཡོད་པ་ཙམ་

ལ་དེ་མི་དགོས་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ཡང་ཆོས་རྣམས་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་འཇོག་ལུགས་འདིས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་ཚུལ་གནད་བསྡུས་ཤིག་འགོད་པར། རང་ཉིད་ཀི་

གཟུགས་ཕུང་འདི་ཉིད་ལ་མཚོན་ན། ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་གི་ལུས་སྤི་ཙམ་འདི་རང་

ངོས་ནས་གྲུབ་ན། ཡན་ལག་ལྔ་པོ་འདི་རྣམས་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་གྲུབ་



587སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

ཅེས་བཙལ་ན་གཏན་ནས་མི་རེད་པས་ཡན་ལག་ལྔའི་སེང་དུ་ཕར་བཏགས་པ་

ཙམ་མ་གཏོགས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གཏན་ནས་མེད་ཅིང་། ཡན་ལག་རེ་རེ་

བ་སེ་ལག་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཀང་དཔུང་པ་ནས་སོར་རེའི་བར་ཆ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་

སེང་ནས་བཙལ་ན་མི་རེད། ལག་པ་ལྟ་བུ་ཡང་སོར་མོ་ལྔ། སོར་མོ་དག་ཀང་རང་

གི་ཚིགས་གསུམ། ཚིགས་གཅིག་ཀང་རང་གི་སེང་འོག་གཉིས་དང་ཕྱོགས་བཞི་སེ་

དྲུག ཤར་ཕྱོགས་ཀི་ཆ་ལྟ་བུ་ཡང་། རང་གི་ཕྱོགས་དྲུག་ལ་དཔྱད་པའི་མཐར་གང་

ཡང་རེད་རྒྱུ་མེད་པས་རང་གི་གཟུགས་ཕུང་ཡོངས་རྫོགས་འདི་དང་། ཡན་ལག་

དང་ཉིང་ལག་བ་སྤུའི་བུ་ག་ཚུན་ཆད་གང་ཡང་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་ཚུལ་མེད་དོ།།

 གཞན་ཡང་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་འདི་ལ་ཉིན་

གཅིག་གི་ཤེས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྔ་དྲོ་ཉིན་གུང་ཕྱི་དྲོའ་ིཆ་གསུམ་དང་། སྔ་

དྲོའ་ིཤེས་པ་ལྟ་བུའི་ཆ་ལ་ཡང་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དང་། བར་གི་ཤེས་པ་ལའང་

སྐྱེ་གནས་འཇིག་པའི་སད་ཅིག་མ་གསུམ་གི་ཆ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། རྒྱུན་གི་

ཤེས་པ་དེ་ཉིད་དང་། རྒྱུན་ཅན་གི་སད་ཅིག་སྔ་ཕྱི་དེ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་དཔྱད་པའི་མཐར། ཤེས་པ་འདི་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་

གི་སད་ཅིག་སྔ་ཕྱིའི་ཆ་ལ་མིང་གིས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་ངོས་

ནས་ཚུར་གྲུབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་དོ།།

 ཡང་དུས་ལྟ་བུའི་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ལ་མཚོན་ན། བསལ་པ་སོགས་ཡུན་

རིང་ཐུང་ས་ཚོགས་པའི་དུས་རྣམས་རང་རང་གི་ཆ་ལ་དཔྱད་ན་མི་རེད་ཅིང་། དཔེར་

ན། ལོ་ཞེས་པ་ཟླ་བ་དང་ཞག་རྣམས་ཚོགས་པ་ལ་ཕར་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་གི་རང་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་སེ། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་དེ་དག་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་

གང་རུང་ཡིན་དགོས་པས། གཅིག་ཡིན་ན་གདགས་གཞི་དུ་མ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་



588 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

བཏགས་ཆོས་ལོ་ཡང་དུ་མར་ཐལ་བ་དང་། ཡང་ན་ལོ་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་

གདགས་གཞི་དེ་དག་ཀང་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་ཞག་དང་ཟླ་བ་

རྣམས་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའི་འོག་ཏུ་ལོ་གཞག་ཏུ་ཡོད་དགོས་པ་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །མི་རྟག་པ་དང་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུའི་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་གང་སྐྱེ་རྒྱུའི་དངོས་

པོ་དང་འཇིག་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་དེའི་སྐྱེ་བ་དང་དེའི་འཇིག་པ་ཞེས་མིང་དུ་

བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་མེད་དོ།།

 ཡང་འདུས་མ་བྱས་ལ་མཚོན་ན། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཐོགས་རེག་བཀག་

ཙམ་ལ་ནམ་མཁའ་ཞེས་ཕར་མིང་གིས་བཏགས་ཙམ་མ་གཏོགས་རང་ངོས་ནས་

གྲུབ་པ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་ཐོགས་པ་དང་རེག་པ་བཀག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་

ནམ་མཁའ་འཇོག་དགོས་པ་ལ་དེ་འདྲ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁང་པའི་ནང་གི་ནམ་

མཁའ་ལྟ་བུ་ཁང་པའི་ཕྱོགས་བཞི་དང་སེང་འོག་གི་ཆ་ལྟ་བུ་ལ་དཔྱད་ན་མི་རེད་

པས་སོ།།

 མདོར་བསྡུས་ན་མིང་རྐང་བཏགས་ཡོད་ཙམ་བཞེད་པའི་དབུ་མ་པའི་

ལུགས་འདིར་ཆོས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང༌བཏགས་དོན་ལ་མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པའི་

ངང་ནས་བཞག་ན་འགྲིག་ཀང་། བརྟགས་ཤིང་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་མེད་ཅིང་། གང་མ་

རེད་པ་དེ་མེད་པའི་དོན་མིན་ལ། ཡོད་པར་ནི་ཁས་ལེན་དགོས་ཀང་། ཡོད་ལུགས་

དེ་ཡང་ལྟོས་པའི་དབང་གིས་ཡོད་པའམ་རྐེན་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་ཡོད་པ་

ལས། དོན་སེང་ནས་མ་གྲུབ་པར་སོང་བ་ཡིན།

 ཆོས་རྣམས་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཇོག་པའི་ཚུལ་ནི། ཆོས་ཐམས་

ཅད་གདགས་གཞིའི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་འདོགས་བྱེད་རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་

པའམ་རྟོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པ་སེ། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའོ་



589སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

སམ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ། ཕུང་པོའ་ིསེང་ནས་སྔ་ཕྱིའི་རྒྱུན་གི་ཚོགས་པ་དང༌། དུས་

གཅིག་པའི་ཚོགས་པ་དང་། དེའི་ཆ་ཤས་གང་ཡང་ངའི་མཚན་གཞིར་འཇོག་རྒྱུ་མེད་

ཅིང་། ཕུང་པོའ་ིཆ་དང་ཆ་ཅན་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡང་དེའི་མཚན་གཞིར་འཇོག་རྒྱུ་

མེད་པས། ང་དེ་ནི་རྟོག་པས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་གི་ངོ་

བོས་མ་གྲུབ་པ་ཐག་ཁའི་སྦྲུལ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ནོ།།

 ཡང་རྟོག་པས་བཏགས་པའམ་མིང་གིས་བཞག་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། བཀོད་

དབྱིབས་ཆེ་ཆུང་མཉམ་པའི་ཁང་མིག་གསུམ་ཅན་གི་ཁང་པ་ཞིག་བརྒྱབ་རེས། 

ཁང་མིག་གསུམ་ནས་གཅིག་ལ་སོམ་ཁང་དང་། གཅིག་ལ་ཉལ་ཁང་། གཅིག་ལ་

རུང་ཁང་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ན་སོམ་ཁང་སོགས་སུ་གྲུབ་ཀང་མིང་མ་བཏགས་

གོང་ནས་དེར་མ་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་རང་རོད་བྱེད་ཀི་མིང་དང་

རྟོག་བོས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ།།

 

༥) སོང་དང་རྟེན་འབྱུང་ཕན་ཚུན་གྲོགས་སུ་འགྲོ་ཚུལ།

  ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་པའི་བོ་དེས། བོ་

གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་དང་བྱ་བྱེད་

སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པ་ནི། སོང་

པ་རྟེན་འབྱུང་དུ་ཤར་བའི་དོན་དང་། ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་བརྟེན་ནས་

བཏགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ངེས་པའི་བོ་དེས་བོ་གཞན་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པར་

རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པ་ནི། རྟེན་འབྱུང་སོང་པའི་དོན་

དུ་ཤར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་གང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་སོང་པར་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ངང་ནས། དུས་ཕྱིས་ཆོས་གང་རྟེན་འབྲེལ་



590 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཡིན་པར་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དྲན་པ་ན། ཆོས་དེ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ལ་

ཤུགས་ཀིས་ངེས་པ་རེད་ནུས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ། རྟེན་འབྱུང་སོང་པའི་དོན་དུ་

འགྲོ་བ་ཡིན་གི་གང་ཟག་གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ནོག་སོགས་འདུས་

པའི་གོང་བུ་བ་ལང་གི་ཆོས་སུ་ངེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་གང་ཟག་གིས་དུས་ཕྱིས་

ཁྱད་ཆོས་དེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མཐོང་བ་ན་འདི་བ་ལང་ངོ་སམ་པའི་བོ་ངང་གིས་སྐྱེ་

བ་བཞིན་ནོ།།

 གཞན་ཡང་རྟེན་འབྱུང་གི་སང་བ་ནམ་ཤར་བ་ན་རང་བཞིན་མེད་པར་ལྷང་

གིས་འཆར་བ་ནི་སང་བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་ཚུལ་དང་། ཆོས་དེ་རང་བཞིན་གིས་

སོང་པར་ཤར་བ་དེ་ཉིད་ཀིས་གང་སང་རྟོག་བཏགས་ཙམ་དུ་ལམ་མེར་འཆར་བ་ནི་

སོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཚུལ་ཡིན་ནོ། །སང་བས་མེད་མཐའ་དང་སོང་པས་ཡོད་

མཐའ་སེལ་བ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འདོད་མོད། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་

སང་བས་ཡོད་མཐའ་དང་སོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་ཚུལ་འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །དེ་ལྟ་ན་སོང་དང་རྟེན་འབྱུང་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འཆར་

ཞེས་པ་ནི། སོང་ཉིད་རྒྱུར་བྱས་ནས་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་རྣམས་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་

མིན་གི། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་སོང་པ་ཉིད་དེ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་རྟེན་

འབྲེལ་འཐད་པའི་ཤེས་བྱེད་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས། སོང་པ་ཉིད་དེ་རྟེན་འབྱུང་གི་

ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུར་འགྲོ་བ་ལ་གོ་དགོས་སོ།།

 མདོར་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་ཀང་

ལས་འབྲས་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་གཞན་ངོ་ཙམ་ལ་སྐྱེལ་མི་དགོས་

པར་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ཚད་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བངས་ཆོག་པར་མ་ཟད། རྟེན་འབྲེལ་གི་

ཆོས་ལ་ངེས་པ་དྲངས་པ་ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེར་འགྲོ་བས་



591སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

སོང་པ་དང་རྟེན་འབྱུང་གཅིག་གྲོགས་སུ་གཅིག་འགྲོ་བ་དང་། སོང་པ་ཡིན་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་འོས་མེད་ཀིས་གྲུབ། ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་

ཡིན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ལ། དེས་ན་སོང་པས་སང་ཙམ་གྲུབ། སང་ཙམ་

ཡིན་པ་དེས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པར་གྲུབ་པས་སང་སོང་འགལ་མེད་དང་། ཆོས་

རྣམས་རང་དབང་དང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པས་དོན་དམ་བདེན་

པའི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་དང་། འོན་ཀང་དེ་དག་ཚད་མས་གྲུབ་ལུགས་གཞན་ལ་

ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན་པས་ཀུན་རྫོབ་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་ཀང་

ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་ནི་ཐ་སད་དུའང་རང་མཚན་མི་བཞེད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་སོ།།

༣ སོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་དགག་བྱ་གང་ཡིན་བརྟག་པ།
   སོང་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་དེ་རྣམས་ཀིས་ཅི་ཞིག་

འགོག་པ་དང་། ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅེས་པའི་མེད་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་གང་

ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་དེ་ཡོད་ན་སྐྱོན་གང་དག་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་

ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་སབས་རིགས་པས་དགག་བྱའི་ས་ཚིགས་ངེས་

པའམ་དགག་བྱ་ངོས་ཟིན་པ་ལ་རག་ལས་པས། དེ་ཡང་དཔེར་ན། གནས་དེར་

ཆུ་མི་འདུག་སམ་དུ་རྟོགས་པ་ལ་མེད་རྒྱུའི་ཆུ་དེ་ངོས་ཟིན་དགོས་པ་ལྟར། ཆོས་

རྣམས་ལ་བདག་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་པ་ལའང་སྔོན་དུ་མེད་རྒྱུའི་

བདག་དང་རང་བཞིན་དེ་ལེགས་པར་ངོས་ཟིན་དགོས་ཏེ། དགག་པར་བྱ་བའི་

དོན་སྤི་ལེགས་པར་མ་ཤར་ན་དེ་བཀག་པའང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་ཤེས་སོ།།

 དེ་ལ་དགག་བྱའི་ཁྱད་པར་ནི་མཐའ་ཡས་ཀང་སྤིའི་ཚུལ་གིས་ར་བ་ནས་
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ངོས་བཟུང་སེ་འགོག་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་དགག་བྱའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཁེགས་པར་

འགྱུར་ལ། དགག་བྱའི་གནད་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཆད་ནས་མ་ལུས་པར་མ་ཁེགས་པར་དགག་

བྱའི་ལྷག་མ་ལུས་ན་ཡོད་པའི་མཐར་ལྟུང་ཞིང༌། ཡང་དགག་པར་བྱ་བའི་ཚོད་མ་

ཟིན་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པར་བཀག་ན་ནི། རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་གི་རིམ་པ་འཇོག་

མི་ནུས་པས་ཆད་པའི་མཐར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་བྱ་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་

སོགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་ལེགས་པར་འཇོག་མ་ཤེས་པར་དེ་དག་རི་བོང་གི་རྭ་

ལྟར་མེད་པར་བཟུང་ནས། ཚིག་གི་སྐྱོན་སང་བ་ཙམ་གི་ཆེད་དུ་ཡོད་པའང་མ་ཡིན་

མེད་པའང་མ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ཙམ་གིས་རྟག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སོང་བ་ལ་མི་

ཕན་པའི་ཚུལ་ནི་བུདྡ་པཱ་ལི་ཏ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་

རྣམས་གཏན་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའང་ཆད་པའི་ལྟ་བར་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་ཡང་ར་ཤེའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།།

 སྤིར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་འཛིན་པ་ནི་ལམ་གི་དགག་བྱ་དང་། དེས་བཟུང་

བའི་རང་གིས་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་རིགས་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་ཞིང་། རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལྡོག་པ་ལ་དེས་བཟུང་བའི་ཡུལ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཐོག་མར་དགག་དགོས་པས། དགག་བྱ་གཉིས་ལས་

གཙོ་བོ་ནི་རིགས་པའི་དགག་བྱ་ཡིན་ལ། ཡོད་ན་རྟགས་ཀིས་དགག་མི་ནུས་

པས་དགག་བྱ་འདི་ནི་ཤེས་བྱ་ལ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་སོ། །མེད་ན་དགག་དགོས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དཔེར་ན་གཞི་གཟུགས་སོགས་བདེན་པར་མེད་པ་

ཡིན་ནའང་དེ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་སྐྱེ་བས་དགག་དགོས་ལ། འགོག་

ཚུལ་ཡང་ཐོ་བས་བུམ་པ་བཤིག་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར། རིགས་པའི་སོ་ནས་མེད་

པ་ལ་མེད་པར་ངོ་ཤེས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གཞི་དེ་མེད་པར་



593སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

ངེས་པ་སྐྱེས་ན་དེ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་ཤེས་ལྡོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་

རིགས་པས་སྒྲུབ་པའང་ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་ལྟར་སྔར་མེད་པ་ཞིག་གསར་

དུ་སྒྲུབ་པ་ནི་མིན་གི། རིགས་པའི་སོ་ནས་ཆོས་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་ཡིན་

པར་ངོ་ཤེས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ།།

 སྤིར་བདེན་པ་དང་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་ཅེས་པ་སོང་ཉིད་ལ་བྱ་ལ། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་འགོག་རྒྱུའི་དགག་བྱ་ལ་

འཇོག་པས། བདེན་པ་དང་རང་བཞིན་ཡོད་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད་ཅེས་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས། འོ་ན་འདིར་འགོག་རྒྱུའི་རང་བཞིན་

ནམ་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་གང་ལ་བྱེད་ཅེ་ན། ནང་གི་བོ་རྟོག་པས་བཏགས་པ་

ཙམ་མིན་པར་རང་གི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་ཡུལ་གི་སེང་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་བདག་ཏུ་གྲུབ་

པའམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེ་ནི་སབས་འདིའི་དགག་བྱ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཉིད་ཁྱད་གཞི་གང་ཟག་གི་སེང་དུ་མེད་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང༌། གང་

ཟག་མ་ཡིན་པ་མིག་རྣ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་སེང་དུ་མེད་པ་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་དུ་འདོད་དོ།།

 གཞན་ཡང་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པའམ་བོའ་ིདབང་གིས་བཞག་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པས། དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་རྟོག་པས་

བཏགས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། བོས་བཞག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་

དང་། རང་གི་གདགས་གཞིའི་ངོས་ནས་ཡོད་མེད་བཙལ་ན་རེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་། 

ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་དང༌། 

རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་། རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་སོགས་ནི་ལུགས་འདིའི་བརྟག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་དགག་བྱའི་གྲུབ་
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ཚད་ཡིན་ནོ། །དབུ་མ་པས་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་པའི་སབས་སུ་རང་མཚན་ཞེས་

གསུངས་པ་ནི། ཚད་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཁོ་ན་ལ་རང་མཚན་

དང༌། མངོན་པའི་མདོ་ལ་སོགས་པར་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་

མེའི་ཚ་བ་ལྟ་བུ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པ་དང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་བར་

གསུངས།

༤ དབུ་མ་པ་ལ་རང་ལུགས་ཀི་ཁས་ལེན་ཡོད་མེད་ཀི་ཚུལ།
 དེ་ལ་གོང་དུ་མུ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་གི་རིགས་པ་དང་། མཐའ་བདུན་གི་

རིགས་པ་སོགས་ཀིས་ཆོས་རྣམས་གདགས་གཞིའི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་བཀག་པ་

ལ། འོ་ན་དབུ་མ་པས་གཞན་ཕྱོགས་འགོག་པ་ཙམ་ལས་རང་ཕྱོགས་སྒྲུབ་པ་དང་། 

རང་ལུགས་ཀི་ཁས་ལེན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དམ་ཞེ་ན། དཔེར་ན། དབུ་མ་ར་བ་

ཤེས་རབ་ཏུ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་བསྒྲུབས་པ་ལ་རང་སེ་དངོས་

སྨྲ་བས་དེ་ལྟར་ན་བདེན་བཞི་སོགས་མི་འཐད་པས་ཆད་མཐར་འགྱུར་བར་བརད་

པ་ལ། རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ལ་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་མཐའ་དག་

འཐད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་སོགས་གསུངས། དེ་ལྟ་ནའང་དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་

པོ་རྣམས་ཀི་གཞུང་གི་ཚིག་ཟིན་ལ་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་དམ་བཅའ་དང་ཁས་

ལེན་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པའང་ཡོད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིས་ཀི་

འགྲེལ་བྱེད་པ་འགས་ཀང་དབུ་མ་པ་ལ་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་བདེན་དངོས་འདོད་

པའི་ཕྱོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་མ་ཟད། རང་ཕྱོགས་ཁས་ལེན་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་

ཅི་ཡང་མེད་ལ། གལ་ཏེ་རང་ཕྱོགས་ཡོད་ན། དབུ་མ་པ་དེ་མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བ་

ཅན་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཇི་ལྟར་དམ་



595སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

བཅས་པའི་དོན་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀང་ཁས་མི་ལེན་ལ། ཡོད་མེད་ཀི་

མཐའ་ཐམས་ཅད་ནང་འགལ་སོན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་འགོག་པ་ཙམ་ཡིན་པས། 

དེའི་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་ངག་གམ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀང་འགོད་རྒྱུ་མེད་དོ། ། 

ཞེས་སྨྲའོ།།

  འོན་ཀང་དོན་འདི་ལ་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་པར་འདོད་པ་

དག་གི་བཞེད་ཚུལ་ནི། ཚིག་ཟིན་ལ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་མེད་པ་ལྟ་བུར་

གསུངས་པའི་དབུ་མའི་གཞུང་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་དོན་ཡང་སྤིར་དབུ་མ་པ་ལ་ཁས་

ལེན་མེད་པར་སོན་པ་མིན་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་

དོན་དུ་འདོད་དེ། དཔེར་ན། དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་འགོག་པའི་

སབས་སུ། ཁ་ཅིག་གིས་དབུ་མ་པས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ཁས་ལེན་

པའི་ཆ་ནས་ཆད་ལྟ་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དོ་ཞེས་སྐྱོན་བརོད་པའི་ལན་དུ། མེད་པ་

བ་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་པས་སྐྱོན་ཡོད་ལ། དབུ་མ་པ་ལ་ཁས་ལེན་མེད་པས་ཁྱོད་ཀིས་

བརོད་པའི་སྐྱོན་དེ་མེད་དོ། །ཞེས་ལན་མ་བཏབ་ལ། ཡང་མེད་པ་བས་མེད་པར་སྨྲས་

ལ། དབུ་མ་པས་མེད་ཅེས་མི་སྨྲ་བར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བས་སྐྱོན་མེད་དོ། ། 

ཞེས་ཀང་ལན་མ་བཏབ་པར། དབུ་མ་པས་ནི་རང་བཞིན་གིས་མེད་ཀང་ཀུན་རྫོབ་

ཏུ་ཡོད་པ་དང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་བཞིན་གིས་

མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་གི། མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་པས་ཆད་ལྟ་པ་དང་

མི་མཚུངས་པར་གསུངས་པ་འདིས་དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་ཡོད་པར་

གསལ་བར་ཤེས་ལ། འདིས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུའང་ཡོད་པ་མིན་པ་དང༌། 

ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཀང་དེས་ཡོད་པའི་གོ་མི་ཆོད་པར་འདོད་ནའང་ཆད་ལྟ་བ་དང་ཁྱད་

པར་མེད་པར་ཤེས་ནུས་སོ། །དེས་ན་དབུ་མ་པའི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སོགས་
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པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་རྣམས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་རིགས་པ་མང་པོས་འགོག་ཀང་། 

རྒྱུ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་འདི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ནི་བཏགས་དོན་མ་བཙལ་བར་

འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་དང་བསྟུན་ནས་རང་ལུགས་ལའང་ཁས་ལེན་ནོ།།

༥ དབུ་མ་པ་ལ་ནང་གསེས་ཐལ་རང་གཉིས་སུ་གནས་ཚུལ།
 སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་དབུ་མ་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགྲེལ་

པ་མཛད་སབས་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་རེ་རེ་ནས་ཐལ་འགྱུར་གིས་བཀག་པས་

མཚོན་ཐལ་འགྱུར་མང་པོ་བཀོད་ནས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དགོངས་པ་བཀལ་བ་ལ། 

སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་དགག་པ་རྒྱས་པར་བརོད་པར། སོབ་དཔོན་

ཟླ་བ་གྲགས་པས་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱོན་བརོད་པ་དེ་དག་

མི་འཇུག་པར་བསྒྲུབས་པའི་སོ་ནས་ལེགས་ལྡན་གི་བཞེད་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པ་རྣམས་སུན་ཕྱུང་སེ། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་ལེགས་ལྡན་སོགས་དང་

དངོས་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཀལ་བ་ལ་

བརྟེན་ནས། དབུ་མའི་བཤད་སོལ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཏེ། ལེགས་ལྡན་རེས་འབྲང་དང་

བཅས་པའི་ལུགས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལུགས་བཅས་བྱུང་བ་ལ་ཕྱིས་ཀི་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ལུགས་དེ་གཉིས་འཛིན་པ་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་

འགྱུར་བ་ཞེས་འབོད་པའི་སོལ་བྱུང་།

 དེ་ལ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ར་ཤེའི་འགྲེལ་པ་བུདྡ་པཱ་

ལི་ཏར་གྲངས་ཅན་གིས་འདོད་པའི་བདག་སྐྱེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་བརོད་པ་

ལ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ན་རེ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་བཀོད་པའི་

རིགས་པ་དེ་དག་ལ་སྐྱོན་དུ་མ་འཇུག་པས་དེ་ཙམ་གིས་བདག་སྐྱེ་འགོག་མི་ནུས་
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ལ། ལེགས་ལྡན་རང་ལུགས་ལ་ཚུལ་གསུམ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་

བཀོད་པའི་སོ་ནས་བདག་སྐྱེ་འགོག་དགོས་པས། མིག་སོགས་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་

རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་

ན། ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བདག་སྐྱེ་འགོག་བྱེད་ཀི་རང་རྒྱུད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བའི་ཞབས་ན་རེ། ཁྱོད་ཀིས་མིག་

སོགས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་

དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་སྦྱོར་དགོས་པ་ཡིན་ནམ། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་སྦྱོར་

དགོས་པ་གང་ཡིན། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་སྦྱོར་དགོས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ལ་དབུ་

མ་པ་རང་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་དགོས་ཏེ། དབུ་མ་པའི་རང་

ལུགས་ལ་མིག་སོགས་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པས།  

དེ་དག་ལ་བདག་ལས་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་འགོག་པའི་ཚེ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་

དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡང་ཕྱི་རོལ་མུ་སེགས་པ་གཞན་ལ་ལྟོས་ཏེའང་བསྒྲུབ་བྱའི་

ཆོས་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་དགོས་ཏེ། མིག་སོགས་ལ་བདག་ལས་

སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་འགོག་པའི་ཚེ་བདེན་པ་གཉིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཐོང་བ་ལས་

ཉམས་པའི་མུ་སེགས་པའི་ལུགས་བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་སོ་ནས་འགོག་དགོས་པ་

ཡིན་པས། ཕྱི་རོལ་མུ་སེགས་པ་གཞན་གི་གཞུང་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདེན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་

པར་སྦྱར་བ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་འགོག འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་

དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་དགོས་པ་དང་བཅས་སོ་ཟེར་ནའང་མི་འཐད་དེ། འཇིག་

རྟེན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་དཔེར་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་མི་སྐྱེ་དཔྱོད་པའི་ཚེ། བདག་

ལས་སྐྱེ་བ་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་ཞེས་སོགས་ཀི་དཔྱད་པ་མ་བྱས་པར་རྒྱུ་ས་བོན་

ལས་འབྲས་བུ་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འགོག  ཡང་གལ་
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ཏེ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་དགོས་ཟེར་ན་དེ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། དབུ་མ་པ་རང་གིས་དོན་དམ་པར་མིག་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཡོད་

པར་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པས། དབུ་མ་པ་རང་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང་། རྟགས་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་

ཡོད་ཅེས་འགོག

 ཡང་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཟླ་བ་གྲགས་པས་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་

ཀི་ལུགས་ལ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སོགས་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་མི་དགོས་

པའི་དཔེ་བཀོད་པ་དབུ་མ་ཚིག་གསལ་ལས་དོགས་པ་ཁོང་སོང་གི་ཚུལ་གིས་

འགོག་པའི་ཚུལ་ནི། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ན་རེ། དཔེར་ན། བྱས་པའི་

རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀི་ཚེ་ན་འབྱུང་གྱུར་དང་ནམ་མཁའི་

ཡོན་ཏན་སོགས་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་ཆོས་སྤི་ཙམ་པ་ཞིག་

བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སོགས་སུ་གཟུང་དགོས་པ་ཡིན་གི། 

གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་པས་མུ་སེགས་བྱེ་བྲག་པ་ལ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་

འབྱུང་གྱུར་གི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་ཕ་རོལ་པོ་བྱེ་བྲག་པ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་།  

ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་

གྲུབ་པས། འབྱུང་གྱུར་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་སོགས་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་

དུ་མ་བྱས་པའི་ཆོས་སྤི་ཙམ་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་དང་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

སོགས་སུ་བཟུང་ན་ཆོག་པ་བཞིན་དུ། སབས་འདིར་ཡང་དོན་དམ་དང་ཀུན་རྫོབ་

གཉིས་པོ་གང་གི་ཡང་ཁྱད་པར་མ་སྦྱར་བར་མིག་སོགས་སྤི་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་

བཟུང་ཆོག་པས། གོང་དུ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་དབུ་མ་པ་རང་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྦྱར་

མི་དགོས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་བརོད་པ་རྣམས་ངེད་ལ་མི་འཇུག་ཅེས་སྐྱོན་སོང་
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བར་བྱེད།

 དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་ན་རེ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་

ཁྱེད་ཀིས་ལན་བཏབ་པ་དེ་ནི་དོན་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་

བདག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་དོན་དམ་པར་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ན་ཆོས་ཅན་

གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པས་རེད་

པ་ཡིན་ན། རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་

ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་བདེན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་

གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བར་འགྱུར་བས། ཁྱོད་ཀིས་བདེན་བརྫུན་

གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་གཟུགས་སྤི་ཙམ་ཞིག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་

ཟེར་བ་མི་འཐད་ཅིང་། ཡང་ན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་ན་ཡུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་ལ། ཡུལ་

ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྫུན་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་བདེན་པ་གཉིས་ཐ་དད་པའི་དངོས་

འགལ་ཡིན་པས། སང་གནས་མི་མཐུན་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་རྫུན་པ་

ཡིན་གི་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རང་བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པས་གྲུབ་པ་

མི་འཐད་དོ། །དེས་ན་ཆོས་ཅན་མིག་སོགས་འགྲུབ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་ནི་གཟུགས་

སོགས་ཀི་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པར་འཇོག་པ་མི་འཐད་ཅིང་། རང་

མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་མིག་སོགས་ཀུན་རྫོབ་པ་

མེད་པས། བདེན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དོར་བའི་གཟུགས་དང་མིག་ཙམ་ཆོས་ཅན་

དུ་འཛིན་པ་ཁྱོད་ལ་མི་རུང་ཞིང་། སངས་རྒྱས་པས་བྱེ་བྲག་པ་ལ་སྒ་མི་རྟག་པར་

སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་འབྱུང་གྱུར་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་པོ་གང་གིའང་ཁྱད་

པར་མ་སྦྱར་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་དང་མི་འདྲའོ་ཞེས་འགོག་པ་ཡིན་ནོ།།



600 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 མདོར་ན་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་

ལུགས་ལ། ཆོས་ཅན་གཟུགས་ལྟ་བུ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་མིག་ཤེས་ཀིས་

གྲུབ་ཀང་། དེ་ཙམ་གིས་གཟུགས་དེ་བདེན་པ་གཉིས་པོ་གང་རུང་གིས་ཁྱད་པར་

དུ་བྱས་ནས་གྲུབ་མི་དགོས་པར་བཞེད་པས། གཟུགས་ལྟ་བུ་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་

ནས་དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ན། བདེན་པ་གཉིས་པོ་གང་རུང་གི་ཁྱད་

པར་དོར་བའི་སྤི་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་མི་རིགས་པའི་སྐྱོན་ག་ལ་འཇུག་སམ་

དུ་དགོངས་ལ། སོབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་རང་ལུགས་

ལ། གཟུགས་རང་ངོས་ནས་ཡོད་པ་དང་། རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་དང་། བདེན་

པར་ཡོད་པ་རྣམས་གནད་གཅིག་པས། གལ་ཏེ་གཟུགས་རང་ངོས་ནས་ཡོད་ན་

གཟུགས་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མར་སོང་བའི་ཚེ་གཟུགས་རང་ངོས་ནས་ཡོད་པ་དང་

རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ལའང་ཚད་མར་འགྲོ་དགོས་

ཤིང་། དེ་ལྟར་སོང་ན་ཆོས་ཅན་གཟུགས་དེ་རང་མཚན་གིས་ཡོད་དགོས་པར་

འགྱུར་བས། བདེན་རྫུན་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་གཟུགས་ཆོས་

ཅན་དུ་འཛིན་ཚུལ་མེད་ཅེས་བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་དོར་བའི་སྤི་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་

འཛིན་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལ་བོད་ཀི་དབུ་མའི་འགྲེལ་བྱེད་ཁག་ཅིག་གིས་དབུ་མ་ཐལ་རང་

གཉིས་ལ་ལྟ་བ་ཕྲ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པར་བཞེད་ལ། དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀི་

ཁྱད་པར་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཐབས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་དང་། རང་རྒྱུད་མེད་པར་གཙོ་བོར་ཐལ་

འགྱུར་གིས་གཞན་ལུགས་ལ་ནང་འགལ་སོན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་འདོད། 

ཐལ་རང་གཉིས་ལ་ལྟ་བ་ཕྲ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བཞེད་པའི་མཁས་པ་



601སབས་བདུན་པ། དབུ་མ་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། 

རྣམས་ཀིས་ནི། ཐལ་རང་གཉིས་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་བཞེད་མི་བཞེད་ཀི་

ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་བཞེད་མི་བཞེད་ཀི་

གནད་དེ་ལ་ཐུག་ཅིང་། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གི་གཞུང་དུ་དངོས་ཤུགས་

ཅི་རིགས་སུ་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་བཞེད།

 དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ལ་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་བཞེད་པ་ལྟར་ན། 

དེ་གཉིས་ཀིས་ཆོས་རྣམས་འཇོག་བྱེད་ཀི་བོ་ལ་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཚུལ་ཡང་། རང་

རྒྱུད་པ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་འཇོག་བྱེད་ཀི་བོ་ནི་ཞེན་ཡུལ་ལམ་སང་ཡུལ་རང་

མཚན་སང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བའི་བོ་གནོད་མེད་ཅིག་ལ་བྱེད། ཐལ་འགྱུར་

བས་དེ་འདྲའི་བོ་གནོད་མེད་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། རང་མཚན་སང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

འཁྲུལ་ཡང་ཡུལ་དེ་འཇོག་ནུས་པར་འདོད་པས་ཆོས་རྣམས་འཇོག་བྱེད་ཀི་བོ་ནི་

ཞེན་ཡུལ་ལམ་སང་ཡུལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་མི་དགོས་

པར་སྤིར་ཐ་སད་འདོགས་པའི་བོ་ཙམ་ལ་བྱེད། དེས་ན་མིང་གི་ཐ་སད་འདོགས་

པའི་བོས་གང་བཞག་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་མི་བཞེད་ཀང་ཐ་སད་

འདོགས་པའི་བོའ་ིདབང་གིས་མ་བཞག་པའི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་མི་བཞེད་དོ། །དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སད་འདོགས་པའི་བོའ་ིདབང་གིས་གཟུགས་དང་སྒ་

ལ་སོགས་པ་ཕར་བཏགས་ཙམ་དུ་འཇོག་མི་ནུས་ལ། གནོད་མེད་ཀི་དབང་ཤེས་

སོགས་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་འཇོག་ནུས་པར་འདོད་དོ།།

 འོ་ན་ཡུལ་ཅན་ཐ་སད་འདོགས་པའི་བོའ་ིདབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མ་

གཏོགས་ཡུལ་རང་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་མེད་ན། ཐོ་ཡོར་གི་མི་དང་མི་དངོས་

གནས་པ་གཉིས་རང་ངོས་ནས་མི་ཡིན་པར་མ་གྲུབ་ཚུལ་མཚུངས་པས། དེ་

གཉིས་ལ་མི་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་ནུས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཐོ་ཡོར་



602 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

གི་མི་དང་མི་དངོས་གཉིས་རྟོག་པས་མིའོ་སམ་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མཚུངས་པ་

དང༌། གདགས་གཞི་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་ཀང་མིར་མ་གྲུབ་པར་མཚུངས་ཀང་། མི་

ཡིན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོང་དོན་ནི། སྔ་མ་ཐོ་ཡོར་གི་མི་དེ་མི་ཡིན་

པ་ལ་ནི་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གནོད་ལ། གཞན་གིས་ཀང་དེ་མི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་བས་གྲགས་པས་ཀང་གནོད་ཅིང་། མི་དངོས་ལ་ནི་དེ་ལྟར་ཐ་སད་པའི་ཚད་

མ་སོགས་ཀི་གནོད་པ་མི་འཇུག་པས་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ་འགྱུར་བའི་སོབ་དཔོན་

རྣམས་བཞེད་དོ། །དེས་ན་ སྤིར་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ལ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ལ་

གྲགས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་གྲགས་པའི་དོན་དེ་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་

གིས་གནོད་པ་མེད་པ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་ཀང་གནོད་པ་

མེད་པ་བཅས་ཁྱད་ཆོས་གསུམ་ཚང་དགོས་སོ།། །།



603སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག

༡ འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་སྤི་བཤད།
   ཚད་མ་རིག་པ་ཞེས་པ་ནི་སྔོན་གི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་རིག་གནས་

ཆེ་བ་ལྔ་ཞེས་གསུངས་པའི་ནང་ཚན་ཞིག་ཡིན་ལ། མིང་གཞན་གཏན་ཚིགས་

རིག་པ་ཞེས་ཀང་བྱ། དེ་ནི་གཞལ་བྱ་ཡུལ་དང༌། འཇལ་བྱེད་ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་

དང༌། དེ་རྟོགས་བྱེད་ཀི་ཐབས་གཏན་ཚིགས་དང་། བོས་ཡུལ་ཇི་ལྟར་འཇལ་བའི་

ཚུལ་སོགས་ཀི་གནད་རྣམས་ཞིབ་མོར་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པའི་རིག་

པའི་གནས་ཤིག་ལ་ཟེར། གཞུང་ལུགས་འདི་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཆེས་སྔ་མོ་ཞིག་

ནས་དར་ལ། ཚད་མ་རིག་པའི་གནད་མང་པོ་ཞིག་ལ་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཕྱི་ནང་

གཉིས་ཀའི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་གྲགས་ཆེ་བ་མང་པོས་དཔྱད་པ་མཛད་དེ་སོ་སོའ་ིརང་

ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ། དེང་དུས་ཀི་ལོ་རྒྱུས་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་གི་བཤད་སོལ་ལྟར་

ན་འཕགས་ཡུལ་དུ་རིགས་པའི་བསན་བཅོས་ཀི་ཐོག་མ་མཁས་པ་ཙ་ར་ཀ་ཟེར་

བས་བརམས་པའི་སྨན་གཞུང་ཞིག་ཡོད་པ་དེའི་ལེའུ་གསུམ་པའི་ནང་རྟོག་གེའི་

ཚིག་དོན་ཞེ་བཞི་བཀོད་པ་དེ་ཡིན་པར་བཤད། དེའི་ནང་བྱེ་བྲག་པའི་རྟོག་གེའི་

ཚིག་དོན་དྲུག་གི་ཐ་སད་ཀང་འབྱུང་། དེ་ལྟ་ནའང་ཡོངས་གྲགས་སུ་སྤིར་ཕྱི་རོལ་

པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རང་གཞུང་ངམ་རྟོག་གེའི་བསན་བཅོས་ཐོག་མ་ནི། རིགས་

པ་ཅན་པའི་སོན་པ་དྲང་སོང་གཽ་ཏམ་གིས་བརམས་པའི་རིགས་པའི་མདོ་ཞེས་པ་

དེ་ཡིན་པར་བཤད། རིགས་པའི་མདོ་ལས་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་གཏན་ལ་

ཕབ་ཅིང་། ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་རྣམས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བསན་བཅོས་



604 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་ཏུ་རེ་རེ་ནས་བཀག་ཡོད་པས། རིགས་པ་ཅན་པའི་འདོད་ཚུལ་

དེ་དག་ཆེས་སྔ་མོ་ནས་དར་ཡོད་པར་དཔོག་ནུས།

 ཕྱི་རོལ་གྲངས་ཅན་པའི་དབང་ཕྱུག་ནག་པོའ་ིརྒྱུད་དམ་གྲངས་ཅན་གི་

ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས་ཚད་མའི་གྲངས་དང་། ངོ་བོ་དང་། ཚད་མ་སོ་སོའ་ི

གཞལ་བྱ་གང་ཡིན་དང་། རང་ཡུལ་ཚད་མས་འགྲུབ་ཚུལ་སོགས་རྒྱས་པར་

གསུངས་ལ། བྱེ་བྲག་པ་ནི། བྱེ་བྲག་པའི་མདོ་ཞེས་པའི་བསན་བཅོས་དེ་གཙོ་བོར་

བྱེད་ཅིང་། དེའི་ནང་རྒྱུ་དང་། འབྲས་བུ། འབྲེལ་པ་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་དང་།  

འགལ་བ་རྣམས་རྟགས་སུ་འགྲོ་ཚུལ། སྒ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

བྱེད་རྣམས་རྒྱས་པར་བཤད། དཔྱོད་པ་བ་ནི། སོབ་དཔོན་ཇེ་མི་ནིས་བརམས་པའི་

དཔྱོད་པ་བའི་མདོ་ཞེས་པ་ལ་གཙོ་བོར་བརྟེན་ལ། ཁྱད་པར་དཔྱོད་པ་བའི་སོབ་

དཔོན་མཁས་པ་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་གིས་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྣམ་འགྲེལ་བྱ་བ་

བརམས་ཏེ། དཔྱོད་པ་བའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་

པར་བྱས་སོ། །གཅེར་བུ་པའམ་དེང་སང་ཇཻན་དུ་གྲགས་པའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་

རིག་པ་ནི། སོབ་དཔོན་བཟང་ལག་གིས་བརམས་པར་གྲགས་པའི་རྣམ་པར་དུས་

སྲུང་བ་བཅུའི་མདོ་དང་། ཁྱད་པར་སོབ་དཔོན་གྲུབ་སེ་ཉིན་མོས་(དུས་རབས་བརྒྱད་

པ།) བརམས་པའི་བསན་བཅོས་གྲུབ་པའི་སེ་ཞེས་པ་ལ་བརྟེན་པར་སང་།

 ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ནི་ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་ལྔ་པའི་

ནང་བྱོན་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་སོབ་དཔོན་གྲགས་ཅན་ཕྱོགས་གླང་གི་དུས་ནས་

དར་བར་འཇོག་མོད། དེའི་སྔོན་དུའང་ཚད་མ་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དཔྱད་པ་

ཚད་མཐོན་པོར་སོན་ཡོད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རོད་བཟློག་ར་འགྲེལ་དང་། 

ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་སོགས་ལས་ཤེས་ནུས། གཞན་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་



605སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

ཀི་སྐུ་དུས་བཀའ་བསྡུ་རིམ་པ་གསུམ་པ་མཛད་པའི་སབས་བསྒིགས་ཤིང་། དེང་

སང་པཱ་ལིའི་སད་དུ་བཞུགས་པའི་བསན་བཅོས་གཏམ་གི་གཞི་དང་། ཐམས་

ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སོགས་སུའང་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་སྒྲུབ་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏན་ཚིགས་མང་དུ་བྱུང་། དེ་བཞིན་དུ་སོབ་དཔོན་

ཐོགས་མེད་ཀི་སའི་དངོས་གཞིར་ཡང་རེས་དཔག་གི་རྣམ་དབྱེ་དང་། དེ་རྣམས་

མཚོན་པའི་དཔེ་དང་། ཉན་སར་རིགས་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་དང་། མངོན་པ་

ཀུན་བཏུས་སུ་འབེལ་གཏམ་བརྟག་པའི་ལེའུར་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་གི་

རྣམ་གཞག་དང་། ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་དང་། རེས་དཔག་དང་། ལུང་གི་ཚད་མ་

བཅས་གསུམ་གི་རྣམ་དབྱེ་མཛད། ལྷག་པར་སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གིས་ཚད་

མ་རིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསན་བཅོས་རོད་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། རོད་པའི་སིང་པོ་

སོགས་མཛད་པར་གྲགས།

 སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་རིགས་པའི་མདོ་ལས་བཤད་པའི་རྟོག་གེའི་

ཚིག་དོན་རྣམས་ལ་ཞིབ་མོར་བརྟགས་ནས། རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་

གཞག་སྐྱོན་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

ཀུན་གི་ཕྱི་མོ་ཚད་མ་མདོའམ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལེའུ་དྲུག་གི་བདག་

ཉིད་ཅན་ར་འགྲེལ་སོགས་བརམས་ཏེ་ཚད་མ་རིག་པའི་གནད་མང་པོ་ཞིག་རིགས་

པས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་དོ། །སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་རེས་སུ་མུ་

སེགས་བྱེ་བྲག་པའི་སོབ་དཔོན་པྲ་ཤས་པཱད་དང་། རིགས་པ་ཅན་པའི་སོབ་དཔོན་

ཨུདོ་ཏ་ཀ་ར་དང་། དཔྱོད་པ་བའི་སོབ་དཔོན་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་དང་། གཅེར་བུ་

བའི་སོབ་དཔོན་མ་ལ་བ་དིན་བཅས་ཀིས་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་

སོར་གི་བཞེད་ཚུལ་མང་པོ་ཆེད་དུ་བཀག་ཅིང་། རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་



606 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

པའི་བསན་བཅོས་བརམས་ཏེ། ཚད་མ་རིག་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཚད་མཐོ་རུ་བཏང་། 

སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་དངོས་སོབ་དབང་ཕྱུག་སེས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལ་

འགྲེལ་བཤད་མཛད་པར་སང་ནའང་དེང་དུས་དཔེ་མཇལ་དུ་མེད།

 སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སེའི་སོབ་མ་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གྲགས་པ་ནི། 

འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མ་རིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཁོད་མཛད་རེས་ཆེས་ཆེ་བའི་སོབ་

དཔོན་ཞིག་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་གྲགས་ལ། སོབ་དཔོན་འདིས་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ར་

འགྲེལ་གི་དོན་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚད་མ་སེ་བདུན་མཛད་དེ། རྒྱས་

པའི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། འབྲིང་དུ་བསྡུས་པ་ཚད་མ་རྣམ་ངེས། 

ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་བཅས་གསུམ་ནི་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་

བརྒྱད་ཚང་བར་སོན་པས་ན་ལུས་ལྟ་བུའི་བསན་བཅོས་དང་། ཚིག་དོན་བརྒྱད་

ཀི་ཕྱོགས་རེ་ཙམ་སོན་པ་འཕྲོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུ་བཞི་ལས། ༡ གཏན་ཚིགས་

ཐིགས་པ་ལས་ནི་རྟོགས་དཀའ་བ་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏན་

ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པས་རྣམ་འགྲེལ་རང་དོན་ལེའུ་ལས་འཕྲོས་ལ། ༢ འབྲེལ་བ་

བརྟག་པ་ར་འགྲེལ་ནི། རང་དོན་ལེའུར་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་སོན་པ་ཉིད་ལས་

འཕྲོས་ཤིང་། གཞུང་དེས་རྟགས་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་དེ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཅིང་

ཀུན་རྫོབ་ཏུ་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད། ༣ 

རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་ནི། རྣམ་འགྲེལ་མངོན་སུམ་ལེའུར་གཟུགས་སོགས་རྣམ་རིག་

ཙམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ། རོལ་བ་རང་ཉིད་ལ་སང་བ་རང་གི་སེམས་ཀི་བདག་

ཉིད་ཡིན་ན། སྒྲུབ་ངག་འགོད་ཡུལ་གི་རྒྱུད་གཞན་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་

འཐད་ཅེས་སྨྲ་བའི་ཀླན་ཀ་བསལ་ཏེ། སང་བྱེད་ཀི་ཤེས་པ་ལས་རྫས་གཞན་དུ་གྱུར་

པའི་གཟུགས་སོགས་མེད་ཀང་རོལ་བ་རང་ཉིད་ལས་རྒྱུད་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་གང་



607སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

ཟག་འཐད་པའི་ཚུལ་སོན་པར་བྱེད་དོ། ། ༤ རོད་པའི་རིགས་པ་ནི། གཞན་དོན་

ལེའུ་ལས་འཕྲོས་ཤིང་། སྒྲུབ་ངག་དང༌། སྒྲུབ་ངག་གི་ལམ་སྦྱོང་ཚུལ་སོན་པའི་སྔ་

རོལ་དང་ཕྱི་རོལ་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། དེ་དག་གིས་རོད་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་

དང་། རོད་པའི་ངོ་བོ་སུན་འབྱིན་དང༌། ཐལ་འགྱུར་གི་རྣམ་གཞག་དང༌། དེའི་གོལ་

ས་ལྟག་ཆོད་ཀི་རབ་དབྱེ་སོགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་དོ།།

   ཚད་མ་སེ་བདུན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་སོབ་དཔོན་

ཕྱོགས་གླང་གིས་གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་དང་། གསུངས་ཀང་རྒྱས་པར་གཏན་

ལ་མ་ཕབ་པ་དཔེར་ན། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་རྟགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གསུངས་ནའང་། དེའི་མཚན་གཞི་འབྲས་རང་མ་དམིགས་

པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ངེས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་རྒྱས་པར་

མ་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་རྟགས་ཆོས་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་དགོས་པར་སོབ་དཔོན་གིས་གསུངས་ནའང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་

གྲགས་ཀིས་དེ་འདྲའི་འབྲེལ་པ་དེར་དེ་བྱུང་འབྲེལ་དང་། བདག་གཅིག་འབྲེལ་གཉིས་

སུ་ངེས་པས། རྟགས་ཡང་དག་ལའང་ནང་གསེས་འབྲས་རང་མ་དམིགས་པ་གསུམ་

དུ་གྲངས་ངེས་ཚུལ་སོགས་ཚད་མ་རིག་པའི་དཀའ་གནད་རྣམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ། གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་ཚད་མའི་སོར་གི་བཞེད་པ་སྤི་

དང་ལྷག་པར་གཞན་སེལ་སྒའི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་མུ་སེགས་པའི་སོབ་དཔོན་

པྲ་ཤས་པཱད་དང་། ཨུདོ་ཏ་ཀ་ར། གཞོན་ནུ་མ་ལེན། མ་ལ་བ་དིན་རྣམས་ཀིས་གནོད་

བྱེད་རྒྱས་པར་བརོད་པ་རྣམས་ལ་དགག་ལན་མཛད་དེ། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་

རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཚད་མཐོན་

པོར་སོན་པར་མཛད།



608 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བོས་(དུས་རབས་བདུན་པའི་སྨད།)ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་

ལེའུ་ཕྱི་མ་གསུམ་གི་འགྲེལ་པ་མཛད་ཅིང་། དེའི་སོབ་མ་སོབ་དཔོན་ཤཀ་བོས་

(དུས་རབས་བདུན་པའི་སྨད་དམ་བརྒྱད་པའི་སོད།)རྣམ་འགྲེལ་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་། དེའི་

སོབ་མ་སོབ་དཔོན་དུལ་བ་ལྷ་དང་། གཞན་ཡང་སོབ་དཔོན་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་

སས་པ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོ་བདེ་བྱེད་དགའ་བ། སོབ་དཔོན་

ཛ་མ་རི། སོབ་དཔོན་ཐར་པའི་འབྱུང་གནས་སས་པ་སོགས་ཀིས་ཚད་མ་སེ་བདུན་

ཅི་རིགས་ལ་འགྲེལ་པ་མཛད། ལྷག་པར་དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་སོབ་དཔོན་ཞི་

བ་འཚོས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པ་སེ་ཚད་ཆེན་དུ་གྲགས་པ་དང་། དེའི་སོབ་མ་སོབ་

དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་དཀའ་འགྲེལ་བཅས་མཛད་ཅིང་།  

གཞུང་དེ་གཉིས་སུ་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་དང་ཆོས་ཀི་གྲགས་པའི་བཞེད་ཚུལ་

ཁ་ཤས་ལ་མུ་སེགས་པའི་སོབ་དཔོན་འགའ་ཞིག་གིས་དགག་པ་བྱས་པ་རྣམས་

ལ་རེ་རེ་ནས་ལན་འདེབས་དང་། ཁྱད་པར་སྒ་དོན་བརྟག་པའི་ལེའུ་ལོགས་སུ་

བྱས་ཏེ་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་བརལ་ལན་གིས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་

ཕབ། གཞན་ཡང་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོར་གྲགས་པ་སོབ་དཔོན་བདེ་བྱེད་དགའ་བས་(དུས་

རབས་བཅུ་གཅིག་པ།)རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་དང་པོའ་ིརང་འགྲེལ་གི་འགྲེལ་བཤད་དང་།  

འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ། སེལ་བ་གྲུབ་པ་བཅས་བརམས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་ཛེ་ཏཱ་རིས་

(དུས་རབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སོད།)བྱིས་པ་འཇུག་པའི་རྟོག་གེ་དང་། བདེ་བར་གཤེགས་

པའི་གཞུང་རྣམ་པར་འབྱེད་པ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཏན་ལ་དབབ་པ། གཏན་

ཚིགས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་པ་སོགས་ཚད་མའི་བསན་བཅོས་ཤིན་ཏུ་

མང་པོ་མཛད་པ་རང་རེའི་བསན་འགྱུར་ཚད་མའི་སེ་ཚན་དུ་བཞུགས་པ་ལས་ཤེས་

ནུས།



609སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

༢ ཚད་མའི་གྲངས་ལ་དཔྱད་པ།
 འཕགས་ཡུལ་གི་གཞན་སེའི་ཚད་མ་པ་རྣམས་ཚད་མ་ལ་གྲངས་གཅིག་

ཁོ་ན་འདོད་པ་དང༌། གསུམ་དང༌། བཞི་དང༌། ལྔ་དང༌། དྲུག་སོགས་སུ་འདོད་པ་

ཡོད་པར་སོབ་དཔོན་ཐར་པའི་འབྱུང་གནས་སས་པའི་རྟོག་གེའི་སད་ལས་བཤད། 

དེ་ལ་དང་པོ་ཕྱི་རོལ་རྒྱང་འཕེན་པས་ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་གཅིག་པུར་འདོད་པ་

ནི། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ད་ལྟ་མངོན་སུམ་དུ་

མ་མཐོང་བས་སོ། །དེས་ན་ཚད་མ་ཡང་མངོན་སུམ་གཅིག་པུར་ཟད་ཀི་དེ་ལས་

གཞན་པའི་ཚད་མ་དགོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕྱི་རོལ་གྲངས་ཅན་པས་ཚད་

མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་ཀི་སེང་དུ། སྒ་ལས་བྱུང་བ་བསན་པ་དང་། རིགས་པ་

ཅན་པས་དེ་གསུམ་གི་སེང་དུ་དཔེ་ཉེར་འཇལ་དང་། འོད་བྱེད་པས་དེ་བཞིའི་སེང་

དུ་དོན་གིས་གོ་བ་དང་། དཔྱོད་བ་བས་དེ་ལྔའི་སེང་དུ་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཚད་

མ་བསན་ལ། ཙ་ར་ཀ་པས་དེ་དྲུག་གི་སེང་དུ་རིགས་པའི་ཚད་མ། མི་དམིགས་

པའི་ཚད་མ། སིད་པའི་ཚད་མ། ཞེས་གྲགས་ཀི་ཚད་མ། སམ་སེམས་པའི་ཚད་

མ་བཅས་བསན་ནས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་འདོད་ལ། དེ་དག་སོ་སོའ་ིངོ་བོ་སོགས་གྲུབ་

མཐའི་སབས་སུ་སྨྲས་ཟིན།

 ནང་པའི་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཡབ་སས་ནི། ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ལ་

རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། དེ་དག་

འཇལ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་ལའང་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་མངོན་སུམ་གི་

ཚད་མ་དང་། སྤི་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མ་གཉིས་

སུ་གྲངས་ངེས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། མངོན་སུམ་གཅིག་པུར་འདོད་པ་དང་། ཚད་མ་



610 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཕུང་སུམ་པ་བཤད་པ་རྣམས་ཁེགས་པར་གསུངས་སོ།།

༣ མངོན་སུམ་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག
ཀ མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་དང་མ་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ།

 ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སོགས་གོང་དུ་ཡུལ་ཅན་བོའ་ིརྣམ་གཞག་འཆད་

པའི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་ནས། འདིར་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་སོ་སོར་

བཤད་པ་ལས། དང་པོ་མངོན་སུམ་གི་རྣམ་གཞག་ནི། མངོན་སུམ་གི་མཚན་

ཉིད་དང་། དབྱེ་བ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གྲངས་ཅན་པས་

མིག་སོགས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམས་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དོན་རྣམས་

ལ་འཇུག་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་ལ། བྱེ་བྲག་པ་ནི་དབང་པོ་དང་ཡུལ་

གཉིས་འབྲེལ་བའི་རྫས་ཤིག་དང་། རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནི་དབང་དོན་ཕྲད་པ་

ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་རང་ཡུལ་ལ་ཞེན་ཅིང་རྟོག་པའི་བོ་ཞིག་དང་། དཔྱོད་པ་

བ་རྣམས་ནི་རང་ཡུལ་ཡོད་པ་དང་དབང་པོ་ཕྲད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་བོ་ལ་མངོན་

སུམ་དུ་འདོད་ལ། དེ་ཡང་དང་པོར་དོན་ལ་གཏོད་པར་བྱེད་པའི་ཤེས་པ་སད་

ཅིག་མ་ཁོ་ན་མངོན་སུམ་རྟོག་མེད་ཡིན་ལ། མངོན་སུམ་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་སྨྲ་བ་སོགས་ཡོད། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གི་རང་

ལུགས་ནི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའི་བོ་མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོར་འཇོག་ཅིང་། དེའི་སེང་

སོབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀིས་མ་འཁྲུལ་བ་བསན་ཏེ། རྟོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་མ་

འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོར་འཇོག སྤིར་མ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ན་རྟོག་

པ་དང་བྲལ་དགོས་མོད་ཀང་། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རྟོག་པ་དང་

བྲལ་བ་དང་། མ་འཁྲུལ་པ་ཞེས་སྨོས་པའི་དགོས་པ་ནི། རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་
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གིས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་ན་སྐྲ་ཤད་འཛག་པར་སང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡང་

མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བས་དེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་མ་འཁྲུལ་བ་སྨོས་ལ། ཡང་རང་ཡུལ་

ལ་མི་བསླུ་བ་ཙམ་གིས་མངོན་སུམ་དུ་འདོད་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡང་མངོན་

སུམ་དུ་འགྱུར་བས་དེ་བསལ་བའི་ཕྱིར་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་སྨོས་པ་ཡིན་ནོ།།

 དེ་ལ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་མངོན་སུམ་ལེའུར་མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་

རིགས་པ་མང་པོའ་ིསོ་ནས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་འདིར་མངོན་

སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དང་། རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་

ཅུང་ཟད་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

པའི་ཚུལ་ནི། གཟུགས་འཛིན་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་ནི་རང་མོང་

བའི་མངོན་སུམ་ལ་སང་ཚུལ་གིས་འགྲུབ་སེ། རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་ནི་མིང་ངམ་བརྡ་

ལ་བརྟེན་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྒ་དོན་སང་ཡུལ་དུ་བྱེད་དགོས་ལ། དབང་ཤེས་ལྟ་བུའི་

མངོན་སུམ་ཀུན་གིས་ནི་རང་གི་སང་ཡུལ་རང་མཚན་འཛིན་དགོས་པས། རྟོག་

པ་དང་མངོན་སུམ་དེ་དག་ཡུལ་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སོ་སོ་རང་གི་མོང་བྱེད་

རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བསྒྲུབས། མངོན་

སུམ་རྟོག་བྲལ་དུ་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། དབང་ཤེས་རྟོག་པ་ཡིན་ན་

དབང་ཤེས་དང་བརྡ་སྦྱོར་རྟོག་པ་གཉིས་ཡུལ་གི་སང་ཚུལ་འདྲ་བར་འགྱུར་བའི་

སྐྱོན་ཡོད་ཅིང་། དབང་མངོན་རྣམས་ནི་རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་པས་རང་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་ལ། སྒ་རྟོག་རྣམས་ནི་ཡུལ་

ཁྱད་པར་ཅན་རང་མཚན་ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

སོགས་ཀིས་བསྒྲུབས་སོ།།

 མངོན་སུམ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚུལ་ནི། མདོ་སེམས་ཐུན་མོང་གི་དབང་དུ་



612 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

བྱས་ན་མངོན་སུམ་རྣམས་སྒ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་དང་བྲལ་བ་

དང་། ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་རྒྱུ་རྟག་འཛིན་སོགས་དང་། འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་རྟེན་དང་། 

ཡུལ་དང་། གནས་དང་། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་ཡོད་པ་སོགས་གང་གིས་ཀང་མ་

བསད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་མ་འཁྲུལ་བར་འཇོག་གོ།

ཁ མངོན་སུམ་གི་དབྱེ་བ།

 སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་དང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་

རྣམས་སུ། ༡ དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་དང་། ༢ ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ། ༣ རང་རིག་

མངོན་སུམ། ༤ རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཅས་མངོན་སུམ་ལ་བཞིར་ཕྱེ་བ་ལས་

དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པས་འདིར་རང་རིག་མངོན་སུམ་

དང་། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གཉིས་བཤད་པ་ལས། ཐོག་མར་རང་རིག་མངོན་

སུམ་ནི། སྤིར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ། ཐལ་

འགྱུར་བ་བཅས་ཀིས་རང་རིག་མངོན་སུམ་མི་འདོད་ལ། མདོ་སེ་པ་དང་། སེམས་

ཙམ་པ། རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པའི་དབུ་པ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་འདོད། དེ་ལ་བྱེ་

བྲག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་རང་རིག་མི་འདོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་འཆད་སབས་བཤད་ཟིན་ལ། དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བས་རང་རིག་མི་འདོད་པ་ནི། དཔེར་ན། རལ་གྲིའི་སོ་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་

ཉིད་གཅོད་མི་ནུས་པ་དང་། སོར་མོའ་ིརེ་མོ་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་ལ་རེག་མི་ནུས་པ་

དང་། སྐྱེས་བུ་རང་གི་ཕྲག་པ་ལ་ཞོན་པར་མི་ནུས་པ་དང་། མེས་རང་གི་བདག་ཉིད་

སེག་མི་ནུས་པ་དང་། མིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་མི་ལྟ་བ་བཞིན། ཤེས་པས་ཀང་ཤེས་

པ་དེ་ཉིད་མི་འཛིན་པར་ལང་གཤེགས་ལས་གསུངས་པ་སོགས་ལའང་ཁུངས་



613སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

གཏུགས་སོ།།

 དེ་ལ་རང་རིག་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་མོང་བ་ལ་རང་གིས་དང་གཞན་གིས་

མོང་བ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་གཞན་མོང་བཀག་

པ་ན། རང་གིས་རང་མོང་བ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་མོད་ཀང་། ཤེས་པས་རིག་པ་ལ་དེ་

གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་མ་ཆོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མར་མེས་རང་གིས་རང་གསལ་བར་མི་

བྱེད་ཀང༌། དེ་ལ་གསལ་བ་ཙམ་མི་ལྡོག་པ་བཞིན་དུ། ཤེས་པ་རྣམས་རང་གིས་

རང་མོང་བར་མི་བྱེད་ཀང་དེ་ལ་མོང་བ་ཙམ་མི་ལྡོག་གོ །གལ་ཏེ་མར་མེས་རང་

གིས་རང་གསལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་མུན་པས་རང་གིས་རང་སྒིབ་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་འདོད་ན་མུན་ཁུང་དུ་བུམ་པ་མི་མཐོང་བ་བཞིན་དུ། མུན་པ་ཡང་མི་

མཐོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྐྱོན་བརོད་མཛད།

 འོ་ན་རང་རིག་མེད་ན་སྔར་མོང་བ་ཕྱིས་དྲན་པ་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། དཔེར་

ན། དགུན་གི་དུས་སུ་བྱི་བས་ལུས་ལ་སོ་བརྒྱབ་པ་ན། བྱི་དུག་ཞུགས་ཡོད་ཀང་

སོ་བརྒྱབ་པ་མོང་གི་དུག་མ་མོང་ལ། དུས་ཕྱིས་འབྲུག་གི་སྒ་ཐོས་ཏེ་དུག་གི་ནུས་

པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་སྔར་བྱི་བས་སོ་བརྒྱབ་པའི་ཚེ་དུག་ཞུགས་འདུག་སམ་དུ་

དྲན་ཡང༌། སྔར་གི་ཚེ་དུག་མ་མོང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་བྱི་བས་སོ་བརྒྱབ་པ་ནི་སྔོ་

འཛིན་གིས་ཡུལ་མོང་བ་བཞིན་ནོ། །སོ་བརྒྱབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དུག་ཞུགས་

པ་ནི་ཡུལ་བཟུང་བ་དང་དུས་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་མོང་བ་དང་འདྲའོ། ། 

དེའི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་རང་གིས་རང་མ་མོང་བ་ནི། སོ་བརྒྱབ་པའི་ཚེ་དུག་མ་མོང་བ་དང་

འདྲའོ། །ཕྱིས་སོ་བརྒྱབ་པ་དྲན་པ་ནི་ཡུལ་མོང་བ་དྲན་པ་དང་འདྲའོ། །ཡུལ་མོང་བ་

དྲན་པ་ཉིད་ཀིས་སྔར་གི་ཡུལ་ཅན་ཁོ་རང་གིས་ཁོ་རང་མ་མོང་ཡང་དྲན་པ་ནི། སོ་

བརྒྱབ་པ་དྲན་པ་ཉིད་ཀི་མཐུས་སྔར་ཞུགས་པའི་དུག་མ་མོང་ཡང་དྲན་པ་དང་འདྲའོ།།
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 བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བས་ཀང་རང་རིག་མི་འདོད་པ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན། ཤིང་གཅོད་པའི་བྱེད་པ་པོ་དང༌། གཅད་པར་བྱ་བའི་ཤིང་དང༌། 

ཤིང་གཅོད་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གཅིག་མིན་པས་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཉིད་འཛིན་

པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །མདོར་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་ལ་ཤེས་པ་ཤེས་བྱ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

མ་གྲུབ་ལ། ཤེས་བྱ་ཡང་ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

དེ་གཉིས་ཀི་ཐ་སད་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པར་མ་ཟད། དོན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་བཏགས་

ཙམ་ཡིན་པས་རང་རིག་མི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ།།

 འོ་ན་རང་ལུགས་ལ་སྔོ་འཛིན་སོགས་ཀི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་

ནི་འདོད་དགོས་པས། སྔོ་འཛིན་དེ་རང་གིས་རང་ཡོད་པར་ཤེས་ན་རང་རིག་ཁས་

བང་དགོས་ལ། ཤེས་པ་དོན་གཞན་གིས་རིག་ན་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་

ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བའི་གནས་ཡིན་པས། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དྲན་ཚུལ་དཔེར་བངས་

ཏེ་བཤད་ན། དེ་ལ་ཡུལ་དྲན་པ་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་ཅན་ཡང་དྲན་པས། ཡུལ་ཅན་དྲན་པ་

ཟུར་པ་མི་དགོས་པ་བཞིན་དུ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུས་ཡུལ་སྔོན་པོ་གྲུབ་པ་ཉིད་

ཀིས་སྔོན་པོ་འཇལ་བྱེད་འགྲུབ་ཀི། སྔོན་པོ་འགྲུབ་ཚུལ་ལས་གཞན་པའི་སྔོན་པོ་

འཇལ་བྱེད་འགྲུབ་ཚུལ་མི་དགོས་ཏེ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོན་པོ་གཞལ་བའི་

སོབས་ཀིས་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་མི་དགོས་པར་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོན་

པོ་བཟུང་བ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དངོས་སུ་འདྲེན་ལ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོན་

པོ་བཟུང་བ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་རྟོགས་པ་ཡིན་ཞིང་།  

དྲན་ཤེས་དེས་སྔོན་པོ་དྲན་པ་ན་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་བོ་ཡུལ་དུ་སངས་ནས་དྲན་པ་

མ་ཡིན་གི། སྔོན་པོ་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་
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དྲན་པ་ཡིན་པས། དྲན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་

གཉི་ག་དྲན་པ་ཡིན་ལ། དེས་ན་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་མ་

རྟོགས་ཀང་། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་རེས་ཀི་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དེ་འདྲེན་པས་རང་

ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་འགྲུབ་ཅེས་འདོད་དོ།།

 རང་རིག་བཞེད་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། སྤིར་

མདོ་སེ་པ་སོགས་ཀིས་གཞལ་བྱ་འཇོག་པ་ཚད་མ་འཇོག་པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། ཚད་

མ་འཇོག་པ་འཛིན་རྣམ་རང་རིག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ལ། དེ་

འདྲའི་འཛིན་རྣམ་དེ་རང་གིས་རང་གྲུབ་ཅིང་དེ་འཇོག་བྱེད་ཀི་བོ་གཞན་མི་དགོས་

པས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་བཤད་ནས་ཚད་མ་དང་གཞལ་

བྱའི་རྣམ་གཞག་མཛད་ལ། དེ་ཡང་ཆོས་ཤིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ཚད་མས་གྲུབ་པ་

ཞིག་དགོས་ལ། འོ་ན་ཡུལ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་སྔོ་འཛིན་གིས་གྲུབ་ན། སྔོ་འཛིན་དེ་ཚད་

མ་གང་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་སམ་པ་ལ། སྔོན་འཛིན་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་གྲུབ་པ་

མིན་ཞིང་། རང་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་ཀང་གྲུབ་པ་མིན་པས། 

སྔོ་འཛིན་མོང་བྱེད་ཀི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཞེས་པ་ཞིག་གིས་འགྲུབ་དགོས་པ་

འོས་མེད་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་ཅིང་། རང་རིག་དེ་ནི་ཁ་ནང་ཁོ་ན་ལ་ཕྱོགས་ཤིང་

གཉིས་སང་དང་བྲལ་བའི་འཛིན་རྣམ་ཡན་གར་བ་ཞིག་ཏུ་འདོད་པ་དང་། ཤེས་

པ་རྣམས་ཀི་རང་མོང་གསལ་རིག་གི་ཆ་ནི་མོང་བྱེད་དང༌། ཤེས་པ་དེ་དང་དེའི་

གཟུང་རྣམ་ནི་མོང་བྱ་ཡིན་ལ། རང་མོང་གི་ཆ་དེ་ལ་རང་རིག་ཅེས་སྨྲའོ། །དེ་

ཡང་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བ་ལ་མཚོན་ན། ཕྱི་རོལ་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པ་ཤར་

བའི་ཆ་ཞིག་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རིག་གི་ཆ་གཉིས་སྐྱེ་བས། སྔ་མ་

གཟུང་རྣམ་དང་། ཕྱི་མ་འཛིན་རྣམ་དང་རང་རིག་ཏུ་འདོད། དེ་ནི་དཔེར་ན། ཤེལ་
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གོང་གཡའ་དག་པ་ཞིག་རས་སྔོན་པོའ་ིསེང་དུ་བཞག་པ་དེའི་ཚེ་ན། སྔོན་པོས་ཁ་

བསྒྱུར་བའི་ཆ་གཅིག་དང་། ཤེལ་གོང་རང་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་དྭངས་པའི་ཆ་གཅིག་སེ། 

དེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་བཞིན་ཡིན་ཞེས་ཟེར།

 རང་རིག་འདོད་པའི་རང་སེའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རིག་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ནི། ༡ བོ་ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དང་། ༢ 

དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ། ༣ དམིགས་མོང་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་རིགས་པ། ༤ 

གསལ་བའི་རང་བཞིན་གི་རིགས་པ་རྣམས་ཡོད། དང་པོ་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་ནི། ཡུལ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་སོ་སོར་སང་བའི་རྣམ་པའི་ཁྱད་པར་

ལས་གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་སེ་བོ་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ལས་

རང་རིག་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་རང་རིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ར་བའི་སྦྱོར་བ་

ནི། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་མོང་ཡོད་དེ། ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར། དཔེར་

ན། བདེ་སོགས་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། སྤིར་ཤེས་པ་ཞིག་སྐྱེ་བ་ན། ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཆ་ཞིག་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རིག་གི་ཆ་གཉིས་སྐྱེ་

བས། སྔ་མ་གཟུང་རྣམ་དང་། ཕྱི་མ་འཛིན་རྣམ་དུ་འདོད། དེ་ནི་དཔེར་ན། སྒོན་མེ་

སར་བའི་ཚེ་རང་ཉིད་དང་གཞན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་རིམ་གིས་གསལ་བར་

བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཅིག་ཅར་གསལ་བར་བྱེད་པ་བཞིན་ཡིན་ཞེས་ཟེར། རྟགས་

དེའི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་ནི། ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་སེ། ཤེས་

པ་གང་ཞིག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་གཟུང་རྣམ་དང་། དེ་

ལ་མོང་བྱེད་ཀང་ངེས་པར་ཡོད་དགོས་ཤིང་རང་ལས་རྫས་གཞན་གིས་མོང་བ་

བཀག་ནས་རང་གི་ངོ་བོ་མོང་བ་གསལ་རིག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་འཛིན་རྣམ་དེ་ཉིད་

ཀིས་གཟུང་རྣམ་དེ་མོང་བར་གྲུབ་པ་ན་གཟུང་རྣམ་ཡོད་པ་ལ་མོང་བྱེད་ཡོད་པས་
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ཁྱབ་པ་འགྲུབ་བོ།།

 གཉིས་པ་དྲན་པའི་རྟགས་ཀིས་བོ་ཚུལ་གཉིས་དང་རང་རིག་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པ་ནི། སྔོ་འཛིན་ཆོས་ཅན། མོང་བྱེད་ཡོད་དེ། དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་ཡོད་པའི་

ཕྱིར། དེ་ཡང་ངས་སྔར་སྔོན་པོ་མཐོང་ངོ་སམ་དུ་དྲན་པའི་ཚེ། དྲན་པ་དེའི་འཛིན་

སངས་ལ་སྔོན་པོ་མཐོང་སམ་པའི་ཡུལ་དྲན་པའི་ཆ་དང༌། ངས་མཐོང་སམ་པའི་

ཡུལ་ཅན་དྲན་པའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་ལ། སྔར་སྔོན་པོ་མཐོང་བའི་བོ་མ་སྐྱེས་པར་

ཕྱིས་སྔོན་པོ་མཐོང་སམ་དུ་དྲན་པའི་བོ་མི་སྐྱེ་བ་བཞིན་དུ། སྔར་སྔོ་འཛིན་མོང་བའི་

བོ་མ་སྐྱེས་པར་ཕྱིས་ཡུལ་ཅན་སྔོ་འཛིན་དེ་ཉིད་དྲན་པའི་བོ་མི་སྐྱེ་བས། ཡུལ་དྲན་

པའི་ཚེ་ན་དེའི་ཡུལ་ཅན་ཡང་དྲན་པ་ཉིད་ཀིས་སྔར་ཡུལ་མོང་བའི་ཚེ། དེའི་ཡུལ་

ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡང་མོང་བར་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར། འདིས་ནི་སྔར་གི་སྔོ་འཛིན་དེ་ལ་

མོང་བ་ཡོད་པར་ཕྱིས་དེ་དྲན་པའི་རྟགས་ལས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སྔར་གི་སྔོ་འཛིན་

ལ་རང་མོང་བའི་རང་རིག་ཡོད་དེ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་ནི། གཞན་ལ་གྲུབ་པའི་དཔེ་མི་རེད་

པས་དེ་ལྟར་མི་སྒྲུབ་ལ། སྔོ་འཛིན་ལ་མོང་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་ན་ནི། དེའི་མོང་བ་ལ་རང་

གིས་དང་གཞན་གིས་མོང་བ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་བཅད་ནས་དང་པོ་ཁྱོད་ལ་མི་རུང་

ལ། གཉིས་པ་རང་ལུགས་ཀིས་བཀག་པའི་ཚེ་མོང་བའི་ཁྱབ་བྱེད་ཁེགས་པ་ན། མོང་

བ་ཙམ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་རང་རིག་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པ་ལེགས་ཤོས་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

 སྔོ་འཛིན་དེ་རང་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཤེས་པས་མོང་ན་གནོད་བྱེད་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་ནི། སྔོན་པོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་ཤེས་

པ་དེ་རང་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་བའི་ཤེས་པ་གཞན་གིས་ཡོངས་སུ་གཅོད་

ན། དེ་ལ་དེ་འཇལ་བྱེད་ཀི་ཤེས་པ་དོན་གཞན་མི་དགོས་ན་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་ཡང་
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མི་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དགོས་ན་དེ་ལའང་གཞན་དགོས་པས་ཐུག་པ་མེད་པའི་

སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཐུག་མེད་དུ་སོང་ན་ནི་སྔོ་འཛིན་དང་པོ་ལ་མོང་བ་མི་འགྲུབ་

པའི་སྐྱོན་ཡོད། གཉིས་པ་ཡུལ་གཞན་ཡོངས་སུ་མི་གཅོད་པར་ཐལ་བ་ནི། ཤེས་

པ་སྔ་མ་ཕྱི་མས་གཅོད་ན་ནི་ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་ཕྱི་མ་དེ་སྐྱེ་

དགོས་པས། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིའི་ཡུལ་གཞན་མི་རྟོགས་པར་འགྱུར་

བའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ།།

 གསུམ་པ་དམིགས་མོང་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་རིགས་པ་ནི། སྔོ་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། དམིགས་མོང་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དམིགས་བྱའི་ངོ་བོར་

མ་སྐྱེས་ཀང་དམིགས་བྱའི་དོན་དང་འདྲ་བས་དམིགས་པར་བྱེད་ཅིང་། རང་ཉིད་

རང་གི་མོང་བའི་ངོ་བོར་མ་སྐྱེས་པར་གསལ་བར་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་

པའོ།།

 བཞི་པ་གསལ་བའི་རང་བཞིན་གི་རིགས་པ་ནི། གསལ་བ་དབང་ཤེས་

དེའང་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རིག་གི་

མོང་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་མར་མེས་ཅིག་ཅར་

རང་དང་གཞན་གཉིས་གསལ་བར་བྱེད་ཀི། དེ་ལ་གསལ་བྱེད་གཞན་མི་དགོས་

ལ། རིམ་གིས་གསལ་བ་མིན་པ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཀང་ཅིག་ཅར་ཡུལ་དང་རང་

གཉིས་ཀ་གསལ་བར་བྱེད་ཀི་དེ་ལ་གསལ་བྱེད་གཞན་མི་དགོས་ལ། ཤེལ་སོང་

དེ་ཡུལ་སྔོན་པོ་དང་ཕྲད་པའི་ཚེ་སྔོན་པོའ་ིརང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་རང་ཉིད་དྭངས་

པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀང་ཡུལ་སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པ་

ཅན་ཡིན་པ་དང་རང་ཉིད་གསལ་ཙམ་ཡིན་པ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར། རིགས་པ་དེའི་

གནད་ནི། ཤེས་པ་རང་ཉིད་གསལ་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་ན། ཤེས་པ་དེ་རང་ཉིད་རབ་ཏུ་



619སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། ཤེས་པ་རང་ཉིད་གསལ་བའི་ངོ་བོ་

མིན་ན། ཡུལ་མི་གསལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་གནད་ཀིས་

ཡིན་ནོ།།

 རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཤད་པ་ལ། ནང་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་དུ་རྣལ་

འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡོད་པར་དངོས་སོབས་ཀི་རིགས་པས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། སྐྱེས་བུ་

ཕལ་པའི་རྒྱུད་ཀི་བརེ་བ་དང་མི་རྟག་པ་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་

ཅན། གོམས་བྱེད་ཀི་ཡན་ལག་དང་མ་བྲལ་བར་བསོམས་ན། རང་གི་བསོམ་བྱ་

དེ་ཉིད་དོན་སྤི་དང་མ་འདྲེས་པར་རྟོགས་པའི་བོའ་ིངོ་བོར་འགྱུར་རུང་སེ། ཁྱོད་

ཀི་རྟེན་བརྟན་ཅིང་གོམས་ཟིན་འབད་རོལ་བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་སེམས་ཀི་ངོ་

བོ་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བརེ་བ་དང་ཤེས་

རབ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་རྟེན་བརྟན་པ་ཡིན་པ་ནི། དེ་དག་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་

དུ་སྐྱེས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་གི་རྟེན་སེམས་གསལ་རིག་ཙམ་གི་

ཡ་མཐའ་མ་མཐའ་ཐུག་མེད་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དཔེར་ན། བུད་ཤིང་ཐལ་

བར་མ་སོང་གི་བར་དུ་མེ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་བཞིན་དུ། བརེ་བ་དང་ཤེས་

རབ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་ན་བོའ་ིརིགས་འདྲ་སད་ཅིག་རེ་རེ་བསྐྱེད་པ་

ལ་རོལ་བ་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་བསེན་མི་དགོས་པར་རོལ་བ་གཅིག་ལས་ཀང་རིགས་

འདྲ་ཕྱི་མ་དུ་མ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས། གོམས་ཟིན་

འབད་རོལ་བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ།།

 བརེ་སོགས་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་རུང་བ་ནི། དཔེར་ན་སང་བ་ཇེ་གསལ་

དུ་སོང་བ་ན་མུན་པ་ཇེ་སངས་སུ་འགྲོ་བ་བཞིན། བོ་ཡོན་ཏན་གི་ཕྱོགས་སུ་

གོམས་འདྲིས་ཤུགས་ཆེར་སོང་ན་སྐྱོན་གི་ཕྱོགས་དེ་དག་རང་ཤུགས་ཀིས་



620 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

འགགས་འགྲོ་བ་ཡིན་ལ། བརེ་སོགས་ཇི་ཙམ་གིས་བསེན་ཅིང་གོམས་པའི་ནུས་

ཤུགས་འཕེལ་བ་དེ་ཉིད་རྟེན་བརྟན་པའི་སེམས་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་

པས། དེ་གོམས་འདྲིས་ཀིས་འཕེལ་བའི་མཐུན་རྐེན་དང་མ་བྲལ་བར་གོམས་པ་

བསིངས་ན། གོམས་པ་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་བ་འོང་ཞིང༌། སྐྱོན་གི་རིགས་དེ་དག་

ལ་རྒྱབ་རྟེན་ཚད་མ་དང་མི་ལྡན་པས་རིམ་གིས་ནུས་པ་ཇེ་ཆུང་ཇེ་ཆུང་དུ་སོང་

སེ་མཐར་གཏན་དུ་ཟད་ནུས་པ་ཞིག་འོང་བའི་ཚུལ་ནང་པའི་གཞུང་རྣམས་ལས་

རིགས་པའི་ལམ་ནས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་ནོ།།

ག ཞར་བྱུང་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་བཤད་པ།

 མངོན་སུམ་ཡང་དག་རྣམས་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་

དེའི་ལྡོག་ཕྱོགས་སམ་གོལ་སར་གྱུར་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་བཤད་པ་ལ། ཚད་

མ་ཀུན་བཏུས་ལས་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལོག་ཤེས་ལྟ་བུ་འཇུག་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དང༌། རགས་པ་དང་རྒྱུན་ལ་རྟོག་པའི་བོ་ལྟ་བུ་ཀུན་

རྫོབ་པའི་ཤེས་པ་དང༌། རྟགས་འཛིན་སེམས་སུ་གྱུར་པའི་རེས་དཔག་དང༌། རྟགས་

འཛིན་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་དང༌། འདས་པའི་

དོན་དྲན་པའི་རྟོག་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་དོན་མངོན་པར་འདོད་པའི་རྟོག་པ་བཅས་

རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་དྲུག་དང་། རབ་རིབ་ཀི་ནད་སོགས་ཀིས་རྟེན་དབང་

པོ་བསད་པའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའི་རྟོག་མེད་ལོག་ཤེས་རྣམས་རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་

ལྟར་སང་དུ་བཤད་ལ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དུ་རགས་པ་དང་རྒྱུན་ལ་རྟོག་པའི་ཀུན་

རྫོབ་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་བརྡ་རྟེན་ཅན་གི་རྟོག་པ་དང༌། སྨིག་རྒྱུ་ཆུར་འཛིན་གི་རྟོག་

པ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའི་རྟོག་པ་དང༌། 



621སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

རྟོག་པ་ཕྱི་མ་བཞི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོག་པར་བསྡུས་ནས་

རྟོག་པ་རིགས་གསུམ་དང་། བདག་རྐེན་དབང་པོ་འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པ་

ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་མེད་ཤེས་པ་བཅས་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་བཞིར་བསྡུས་ནས་

གསུངས།

 ཀུན་བཏུས་རང་འགྲེལ་སོགས་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི། 

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དང༌། ཀུན་རྫོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་པར་

ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་པས་དེ་གཉིས་དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ཡིན་ནོ། །གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་དེ་གཉིས་དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བུམ་པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུའི་བརྡ་རྟེན་ཅན་གི་རྟོག་

པ་དང་། སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལྟ་བུའི་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའི་

རྟོག་པ་དག་ནི་རིམ་པ་བཞིན་བུམ་པ་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་དང་། སྨིག་རྒྱུའི་ཁ་

དོག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་དག་དང་ཡུལ་དུས་ཉེ་བར་འཇུག་པའི་

ཕྱིར་ན། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་དེ་དག་དབང་ཤེས་

སུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་གསུངས།

 ཡང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་གི་རྟོག་པ་སོགས་ཕྱི་མ་བཞི་བསན་པའི་

དགོས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གོང་དུ་བཤད་པའི་རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་པའི་

རོལ་བས་རྟོག་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་དབང་ཤེས་མིན་པར་གྲུབ་ཟིན་ཀང་མངོན་སུམ་

ལྟར་སང་གི་དབྱེ་བར་བརོད་པ་ནི། བརྡ་རྟེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་

པའི་རྟོག་པ་གཉིས་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཀི་མཐུན་དཔེར་

གཟུང་བར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་ནོ། །རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་གཅིག་བསན་



622 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

པའི་དགོས་པ་ནི། མིག་ནད་རབ་རིབ་ཏུ་མ་ཟད་མིག་སེར་ལ་སོགས་པས་དབང་

པོ་ལ་ཉེ་བར་གནོད་པ་བྱས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་

ལྟར་སང་དུ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ།།

 འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་སོགས་རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་དྲུག་པོ་དེ་དག་

ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ལས། དབང་ཤེས་མ་

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། མཐུན་དཔེ་སེ་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་བསྡུས་པ་

ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དང་པོ་གཉིས་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རོད་གཞི་

དང་། ལྷག་མ་བཞི་དེའི་མཐུན་དཔེར་རིགས་གཅིག་པས་གཉིས་སུ་འདུས་པར་

བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྟོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སང་གཅིག་བསན་

པའི་དགོས་པ་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ།།

༤ ཚད་མའི་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག
 དེ་ལ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ལ་ལོག་པར་རྟོག་པ་བསལ་ཏེ་རང་ལུགས་ཀི་

ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ། སྤིར་འཕགས་ཡུལ་གི་ཚད་མ་པ་རྣམས་

སྐྱེས་བུའི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པ་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་པ་དང་། ཚད་མ་ཞེས་པ་ཡུལ་

ལ་མི་སླུ་བར་བཞེད་པ་མཐུན་མོད། ཚད་མའི་བྱེད་ལས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་

བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་སེ། ལས་སམ་བྱ་བའི་ཡུལ་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་དང་། བྱེད་པ་

པོ་ཚད་མ། བྱ་བའམ་འབྲས་བུ་གསུམ་འཇོག་ཚུལ་ལ་བཞེད་པ་མི་མཐུན་ལ། ཁྱད་

པར་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་

འཇོག་ཚུལ་དེ་ཡིན།

 གཞན་སེ་རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནི། ཤེས་པ་རྣམ་མེད་དུ་འདོད་ཅིང་



623སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

དབང་པོ་དང་དོན་ཕྲད་པ་ཚད་མ་དང་། དེ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་འབྲས་བུར་འདོད་

ལ། བྱེ་བྲག་པ་ནི། ཤེས་བྱའི་ཚིག་དོན་དྲུག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་

པར་འཛིན་པ་ཚད་མ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གི་རྫས་རྟོགས་པ་འབྲས་བུར་བཤད། 

དཔྱོད་པ་བ་ནི། དང་པོར་དོན་ལ་ལྟ་ཞིང་སང་བའི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ནི་ཚད་མ་དང་། 

དེའི་རེས་སུ་བོ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྤི་ཁྱད་པར་ལ་སོགས་པར་ཞེན་པ་ནི་འབྲས་

བུར་བཤད་ཅིང་། གཞན་ཡང་ཞེན་པའི་བོ་ནི་ཚད་མ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་

ལེན་པ་ལ་འཇུག་པ་འབྲས་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཚད་མ་དང་། 

ཡུལ་ཐོབ་པ་འབྲས་བུ་དང་། ཡང་ཡུལ་ཐོབ་པ་ཚད་མ་དང་། འདོད་བྱ་གྲུབ་པ་

འབྲས་བུར་ཡང་བཤད། དེ་ལྟར་གཞན་སེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་འཇིག་

རྟེན་ཡོངས་གྲགས་ལའང་སྒྲུབ་བྱེད་དང་གང་བསྒྲུབས་པ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་གྲགས་

པས་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ཡང་ཚད་མ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཁོ་ནར་འཇོག་

དགོས་པར་སྨྲའོ།།

 རང་སེའི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམས་དབང་ཤེས་རྣམ་མེད་དུ་བཞེད་ལ། རྟེན་

བཅས་ཀི་དབང་པོ་ཚད་མ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་འབྲས་བུར་འདོད་

པས། ཚད་འབྲས་གཉིས་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་ཕྱི་བའི་དོན་གཞན་དུ་འཇོག་པར་སང་། འོན་

ཀང་སྤིར་ནང་པའི་ཚད་མ་པ་རྣམས་ནི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་སུ་ཚད་འབྲས་ངོ་བོ་

གཅིག་པའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ཉིད་རང་ལུགས་སུ་མཛད། དེ་ལ་སྤིར་

ཚད་མའི་འབྲས་བུ་ལ་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་རང་ཉིད་ཀི་བར་དུ་ཆོས་གཞན་གིས་

ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་དང་། ཆོས་གཞན་གིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་གཉིས་

གསུངས་ལ། ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགོས་པའང་འབྲས་བུ་དེ་

གཉིས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཚད་མའི་ཆོད་པའི་འབྲས་



624 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

བུ་ནི་བང་དོར་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྟོགས་ནས། འཇུག་ལྡོག་ཚུལ་བཞིན་བྱས་

པས་འདོད་དོན་རྣམས་ཐོབ་པ་ལ་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་དེ་དག་ནི་ཚད་མའི་

སོབས་ལས་སྐྱེས་ཤིང་ཚད་མ་དང་རང་ཉིད་ཀི་བར་དུ་ཆོས་གཞན་བརྒྱུད་དགོས་

པས་ཚད་མའི་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ། ཚད་མའི་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་སྐྱིད་

སོགས་སྒྲུབ་པ་ནི། མ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་ཚད་མའི་རྒྱུན་གོམས་པའི་བོ་ལ་རག་

ལས་ལ། དེ་དག་ཀང་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་

ནོ།།

 ཚད་མའི་མ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ལའང་ཚད་མ་རང་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དུ་གྱུར་པ་དང་། ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་དཔེར་ན། མེ་ཏོག་

མིག་གིས་མཐོང་བ་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡིད་བོ་རྟོག་པས་འདི་ནི་མེ་ཏོག་གོ་སམ་པའི་

ངེས་ཤེས་སྐྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་ཚད་མས་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་

པས་ཚད་མའི་མ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི་ཚད་མ་རང་ཉིད་

ཀིས་ཡུལ་ལམ་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པའི་ཆ་ལྟ་བུ་སེ། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ། 

སྔོན་པོའ་ིརྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། 

སྔོན་པོ་རྟོགས་པ་འབྲས་བུར་འཇོག་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་ནི་རྣམ་པར་འཇོག་བྱེད་ལ་

རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་བཞག་བྱ་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་ཚད་

མ་ལས་སྐྱེས་པའི་འབྲས་བུ་དངོས་གནས་པ་མིན། དེས་ན་འདིར་ཚད་མའི་འབྲས་

བུ་ཞེས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་མཚོན་པར་བྱ་རྒྱུ་དང་། ཚད་མ་ནི་མཚོན་པར་བྱེད་པ་པོ་

མཚན་ཉིད་དང་། གཞལ་བྱ་ནི་ཚད་མ་དང་འབྲས་བུ་དེ་གཉིས་ཀིས་སྒོ་འདོགས་

གཅད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱ་བ་དང་། བྱེད་པ་

དང་། ལས་སུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ།།



625སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

   དེ་ལྟར་ཚད་མའི་སོབ་དཔོན་དག་གིས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་སོགས་ཀི་འདོད་

ཚུལ་བཀག་སེ། རང་ལུགས་ཀི་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཇོག་སབས་ཚད་མའི་

མ་ཆོད་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་དགོས་པས། 

༡ རེ་ཞིག་ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱར་བཞག་པའི་ཚད་འབྲས་དང༌། ༢ ཡང་རྣམ་རིག་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཕྱི་དོན་གི་གཟུགས་སོགས་གཞལ་བྱ་ཡིན་པ་བཀག་

ནས། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་གཞལ་བྱར་བྱས་པའི་

ཚད་འབྲས་དང༌། ༣ ཡང་དོན་སྨྲ་བས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་

གཞལ་བྱར་བྱེད་ནའང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་རིག་

པ་འབྲས་བུར་ཁས་བང་དགོས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚད་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་བཅས་

གསུམ་གསུངས་ལ། དེ་དག་ལ་ཕྱིས་ཀི་འགྲེལ་བྱེད་རྣམས་འབྲས་རྟོག་དང་པོ་དང་།  

གཉིས་པ་དང་། གསུམ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་མཛད།

 འབྲས་རྟོག་དང་པོའ་ིཚད་འབྲས་ནི། དཔེར་ན། སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ། སྔོན་

པོའ་ིརྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། སྔོན་པོ་

རྟོགས་པ་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཚད་མའི་བྱེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ནི་སྔོན་པོ་

དང་། དེ་ལ་ཚད་མས་བྱ་བ་བྱེད་ཚུལ་ནི་སྔོན་པོ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་དེ་ལ་

གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་དང་། དེའི་འབྲས་བུ་ནི་ཡུལ་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའོ། །འབྲས་རྟོག་

དང་པོ་འདི་ནི་གཙོ་བོར་མདོ་སེ་པའི་ཚད་འབྲས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཤིང་སེམས་

ཙམ་པས་ཀང་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་གཞལ་བྱ། རང་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་

མ། ཕྱི་རོལ་གི་གཟུགས་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། མདོ་སེ་པའི་

ལུགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འབྲས་ཡིན་ནོ།།



626 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 འབྲས་རྟོག་གཉིས་པའི་ཚད་འབྲས་ལ། གཞན་རིག་གི་ཚད་འབྲས་དང༌། 

རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

སྔོན་པོ་གཞལ་བྱ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་

པའི་སྔོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་

གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་འབྲས་བུའོ། །རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་

གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ནི། དོན་རྟོགས་པར་འཇོག་བྱེད་

ཀི་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། གཟུགས་རྟོགས་པའི་ཚད་མའི་འཇོག་

བྱེད་ཡིན་ལ། ཆོས་གསུམ་ནི་དཔེར་ན་ས་རེས་ཤིང་གཅོད་པའི་ཚེ་སྐྱེས་བུའི་ལག་

པས་བཟུང་བ་ལ་རག་ལས་པ་ལྟ་བུ་བྱེད་པ་པོ་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང༌། ས་

རེ་སེང་དུ་འཕར་ཞིང་འོག་ཏུ་འབབ་པ་ལྟ་བུ་རང་ཉིད་བྱ་བའི་ལས་དང་ལྡན་པ་དང༌། 

ཤིང་དུམ་བུར་ཆད་པ་ལྟ་བུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་གསུམ་

ཚང་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་འདི་ལའང་རང་ཉིད་མོང་བྱེད་ཀི་འཛིན་རྣམ་གིས་རང་

ཉིད་མོང་བ་ལ་རག་ལས་པས་བྱེད་པ་པོ་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་དོན་ཚང་ལ། 

རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་རྟོགས་པས་རང་ཉིད་བྱ་བའི་ལས་དང་ལྡན་པའི་དོན་

ཚང་བ་དང༌། རང་ཡུལ་ལ་དེ་མ་ཡིན་དུ་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པས་ན་གཙོ་

བོར་གྱུར་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་དོན་ཡང་ཚང་ངོ་།།

 འབྲས་རྟོག་གཉིས་པའི་ནང་གསེས་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་ནི། ཤེས་

པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོ་རྟོགས་པའི་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ། དེ་ལ་ངེས་

པ་གསར་དུ་འདྲེན་ནུས་ཀི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱེད་ཀི་རང་

རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་འབྲས་བུའོ། །འདིའི་ཐད་དུ་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ལ་གཟུང་

འཛིན་མོང་གསུམ་གི་ཐ་སད་མཛད་དེ། གཟུང་བ་གཞལ་བྱ་དང་། འཛིན་པ་ཚད་མ་
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དང་། མོང་བ་རང་རིག་འབྲས་བུར་གསུངས།

 འབྲས་རྟོག་གསུམ་པའི་རྣམ་གཞག་ནི། མདོ་སེ་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་

པའི་གཟུགས་གཞལ་བྱ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་

སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་རྟོགས་པའི་

ཚད་མ་འབྲས་བུའོ།།

 གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་ཚད་མ་ལ་རག་ལས་པས་ན། ཚད་མའི་འབྲས་བུ་

ལ་རང་གི་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་འཇོག་པ་ནི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཀུན་གི་ལུགས་ཡིན་

ལ། འོན་ཀང་ཚད་མ་དེ་ལ་ཅི་འདྲ་ཞིག་འཇོག་དགོས་པ་དང་། ཚད་མའི་འབྲས་

བུ་རང་གི་གཞལ་བྱ་རྟོགས་པ་དེ་ཉིད་ཚད་མ་ལས་རྫས་གཞན་དུ་འདོད་མི་འདོད་

མི་མཐུན་པས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་སོགས་ལས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་གི་ཚད་

འབྲས་འཇོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཀག་ནས་རང་ལུགས་འཇོག་སབས། རེ་ཞིག་ཕྱི་

དོན་ཁས་ལེན་པའི་མདོ་སེ་པ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཆེད་དུ་དེ་དང་ཐུན་མོང་དུ་ཁས་

ལེན་པའི་འབྲས་རྟོག་དང་པོ་བསན་ལ། འབྲས་རྟོག་གཉིས་པས་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་

བཞེད་པ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས། རང་རིག་དང་

གཞན་རིག་གི་ཚད་འབྲས་གཞལ་གསུམ་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཕྱི་དོན་བཀག་པའི་

རྣམ་རིག་པའི་ལྟ་བ་ཆེས་གསལ་བར་བསན་པ་དང་། འབྲས་རྟོག་གསུམ་པས་ནི་

ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱ་ཡིན་པ་བཀག་པའི་རང་ལྡོག་ནས་མ་བསན་པར་གལ་ཏེ་མདོ་སེ་

པས་ཕྱི་དོན་དུ་འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་གཞལ་བྱར་འཇོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་

ནའང༌། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་རིག་པ་འབྲས་བུར་

གཞག་དགོས་སོ་ཞེས་རྣམ་རིག་པས་བཞེད་པའི་ཚད་འབྲས་དེ་ཉིད་འཐད་པར་

བསན་པ་ཡིན་ནོ།།
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༥ སྒ་དོན་དང་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག

ཀ སྒ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་འདོད་ཚུལ།

 ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཀི་བརོད་བྱ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་

ཞིག་ནི་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ལ། སྤིར་རྒྱ་གར་གི་ལྟ་གྲུབ་ཁོད་སྒ་དོན་

སོར་ལ་དཔྱད་པ་རྒྱས་པར་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བོ་ནི། རིག་བྱེད་ཚད་མར་

འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་རིག་བྱེད་ཀི་གསུང་རབ་དེ་དག་གིས་རང་གི་

བརོད་དོན་ཇི་ལྟར་སོན་ཚུལ་ལ་ཆེས་སྔ་མོ་ནས་རྟོག་དཔྱོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། སྒ་

པཱ་ཎི་ནི་སོགས་ལེགས་སྦྱར་བརྡ་སྤོད་ཀི་གཞུང་དུ་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་སོར་དང་།  

ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་དང་རྐེན་སོགས་ཀི་འཇུག་ཚུལ། དེ་དག་མིང་ཚིག་དང་སྦྱར་

ནས་དོན་སོན་ཚུལ་སོགས་ལ་མི་རབས་མང་པོའ་ིརིང་བཤད་པ་སེལ་ཡོད་པ་དེ་

གཉིས་ཡིན་པར་སང་། དེ་ཡང་ལེགས་སྦྱར་བརྡ་སྤོད་ཀི་གཞུང་གྲགས་ཅན་པཱ་ཎི་

ནི་ཞེས་པའི་གཞུང་དེར་སྔོན་གི་བརྡ་སྤོད་པ་བྱཱ་དི་ཞེས་བྱ་བས། དཔེར་ན་རིགས་

བརོད་པའི་སྒ་བ་ལང་ཞེས་པས་བ་ལང་གི་རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་བ་ལང་གི་གསལ་

བའམ་བ་ལང་བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་སོན་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་སེ་བརྡ་སྤོད་

པ་བཱ་ཛ་པྱཱ་ན་ཞེས་བྱ་བས་ནི། བ་ལང་ཞེས་པའི་རིགས་ཀི་སྒས་བ་ལང་བྱེ་བྲག་པ་

རྣམས་མི་བརོད་ཀི་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་བ་ལང་གི་རིགས་བརོད་པར་བཤད་

པའི་འདོད་པ་བཀོད་དེ་བརྟག་པ་མཛད་ཡོད་པར་བཤད།

 དེ་ཡང་རིག་བྱེད་ཚད་མར་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ནང་གསེས་ལ་

སྒའི་དོན་གང་ཡིན་ངོས་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡོད་མོད། སྤིའི་ཆ་ནས་དེ་ཐམས་
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ཅད་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་རང་གི་དོན་དངོས་པོའ་ིདབང་གིས་ཏེ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་

འཇུག་པའི་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་ཞེས་མངོན་རེས་ལས་ལོགས་སུ་ཚད་

མ་རང་མཚན་པ་འཇོག་པའང་། རིག་བྱེད་ཚད་མར་སྨྲ་བ་དང་། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རང་

གི་དོན་ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པར་འདོད་པ་དེའི་གནད་ཀིས་ཀང་ཡིན་པར་

སང་།

 དེ་ཡང་གྲངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི་སྤི་གཙོ་བོའམ་རང་བཞིན་སྒའི་དོན་དུ་

འདོད་ཅིང་། བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་ཡུལ་ལ་དངོས་པོའ་ིདབང་གིས་འཇུག་

པས། བ་ལང་དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་སྒ་དེས་བརོད་དགོས་ལ། དེས་ན་བ་

ལང་གི་སྤི་གཙོ་བོ་རྟག་པའི་དངོས་པོ་ཡང་དེས་བརོད་པར་འདོད་ཅིང་། ཐོག་མར་

བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་གཅིག་བརྡ་སྦྱོར་བའི་གཞིར་བཟུང་ནས་འདི་བ་ལང་ངོ་

ཞེས་བརྡ་སྦྱར་བ་ན། བ་ལང་གི་སྤི་རྟག་དངོས་དེ་ལ་བ་ལང་གི་བརྡ་སྦྱར་བ་ཡིན་

ཞིང་། བརྡ་ཡུལ་གི་སྤི་གཙོ་བོ་ཆ་མེད་དེས་བ་ལང་དཀར་ཟལ་གི་རང་བཞིན་སྤི་

གཙོ་བོ་དེ་ཉིད་ནག་སྒུར་གི་རང་བཞིན་སྤི་གཙོ་བོ་དང་། བ་ལང་ནག་སྒུར་གི་

རང་བཞིན་སྤི་གཙོ་བོ་དེ་ཉིད་དཀར་ཟལ་གི་རང་བཞིན་སྤི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཚུལ་

གིས་བ་ལང་གི་རིགས་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པས། ཕྱིས་བ་ལང་ནག་སྒུར་མཐོང་བ་

ན་ཡང་བ་ལང་གི་བརྡ་གསར་དུ་སྦྱར་མི་དགོས་པར་འདི་ཡང་བ་ལང་ངོ་སམ་དུ་

གོ་བ་ཡིན་ཟེར་རོ།།

   དཔྱོད་པ་བ་རྣམས་ནི་རིགས་སམ་སྤི་དོན་གཞན་སྒའི་དོན་དུ་འདོད་ཅིང་།  

རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེ་རོམ་བྱེད་ཀི་ཡི་གེ་དང་མིང་སོགས་ཀང་རང་གི་

ངོ་བོའ་ིཆ་ནས་རྟག་པ་ཡིན་ལ། བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་གཉིས་ལ་དོན་དམ་པར་རམ་
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དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། གཞན་ཡང་དཔྱོད་པ་བའི་

ལུགས་འདིར་ནི་རིག་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་སྐྱེས་བུས་མ་བྱས་པའི་ཚད་མར་འདོད་

པས། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་ལ་སྐྱེས་བུའི་རོལ་བ་ལ་ལྟོས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཡང་འདོད།

 བྱེ་བྲག་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པ་གཉིས་སྤིའི་ཆ་ནས་ལྟ་བ་མཐུན་པས་

དེ་གཉིས་ཀིས་ཤེས་བྱ་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་སྒའི་དོན་དུ་འདོད་པ་ནི་དེ་རྣམས་ལ་

ཚིག་གི་དོན་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་ལས་ཤེས་ནུས། རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནི་

དྲང་སོང་རྐང་མིག་པའི་རིགས་པའི་མདོ་ལ་བརྟེན་ནས། གསལ་བ་དང་། རྣམ་

པ་དང་། རིགས་རྣམས་ཚིག་གི་དོན་དུ་སྨྲ་ལ། དེ་དག་ལས་གསལ་བ་ཞེས་པས་

རྫས་དང་། ཡོན་ཏན་ཏེ་ཁྱད་པར་དང་། ལས་རྣམས་བརོད་པར་འདོད་ཅིང་། རྣམ་

པ་ཞེས་པ་ནི་རིགས་མཚོན་བྱེད་ཀི་རྟགས་སུ་འདོད་དེ། མགོ་བོ་དང་ལག་པ་ལ་

སོགས་པས་བ་ལང་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་རིགས་མཚོན་པ་ལྟ་བུའོ། །རིགས་ཞེས་

པའི་སྒས་ནི་སྤི་བརོད་པར་འདོད་ལ། མཚུངས་པའམ་འདྲ་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་

རྒྱུ་ལ་རིགས་སུ་བཤད་ཅིང་། དེ་ནི་རིགས་བརོད་པའི་སྒའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་

ན་བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་བརྡ་སྦྱོར་བའི་གཞིར་བཟུང་ནས་བ་ལང་གི་བརྡ་སྦྱར་

བ་ན། བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་ནག་སྒུར་ལ་སོགས་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་

རྣམས་དང་རྫས་ཐ་དད་པའི་བ་ལང་གི་སྤི་དོན་གཞན་དེ་ཉིད་ལ་བ་ལང་གི་བརྡ་

སྦྱར་བར་འདོད་ལ། བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལ་ཡོད་པའི་བ་སྤི་དོན་གཞན་དེ་ཉིད་

ནག་སྒུར་ལའང་ཡོད་ལ། བ་ལང་ནག་སྒུར་ལ་ཡོད་པའི་སྤི་དོན་གཞན་དེ་ཉིད་

ཀང་དཀར་ཟལ་ལ་ཡོད་ཅིང་། བ་ལང་གི་སྤི་དོན་གཞན་དེ་གཉིས་ལ་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས། སྔར་དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་གཅིག་བརྡ་སྦྱོར་བའི་

གཞིར་བཟུང་སེ་བ་ལང་གི་བརྡ་སྦྱར་བས། ཕྱིས་ནག་སྒུར་ལྟ་བུའི་རིགས་མཐུན་
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གཞན་མཐོང་བ་ནའང་བ་ལང་གི་བརྡ་གསར་དུ་སྦྱར་མི་དགོས་པར་བ་ལང་དུ་གོ་

བར་འདོད་དོ། །ལུགས་འདིས་སྤི་ཞེས་པ་ནི། རང་ཉིད་གང་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བའི་

ཆོས་དེ་ལ་ཐུན་མོང་གི་སྒ་བོ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཞིག་ལ་འདོད་ཅིང་། སྤི་དེ་ལ་དབྱེ་

ན། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་སྤི་དང་། ཉི་ཚེ་བའི་སྤི་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་ནི་ཡོད་

པ་ཉིད་ལྟ་བུ་སེ། རང་གི་གསལ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའོ་ཞེས་པའི་སྒ་བོ་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདོད། གཉིས་པ་ནི་བ་ལང་ཉིད་ལྟ་བུ་སེ། རང་གི་གསལ་

བ་བ་ལང་རྣམས་ལ་བ་ལང་ངོ་ཞེས་པའི་སྒ་བོ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདོད་

ཅིང་། བ་ལང་ཉིད་ནི་བ་ལང་ཁོ་ནའི་སྤི་ཡིན་པས་ཉི་ཚེ་བའི་སྤི་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

ཡང་བ་ལང་གི་ཉི་ཚེ་བའི་སྤི་བ་ལང་ཉིད་ནི། བ་ལང་ལས་རྫས་གཞན་ཡིན་པས་

བ་ལང་མ་ཡིན་ལ། འདི་ནི་བ་ལང་ངོ་ཞེས་པའི་སྒ་བོ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་དང་། དཀར་

ཟལ་ལ་སོགས་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཁྱབ་ཅིང་། གསལ་བ་རྣམས་

དང་རྫས་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་གསལ་བ་གཅིག་ལ་ཁྱབ་པའི་སྤི་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་

ཀིས་གཞན་ལའང་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ལ་གྲངས་ཅན་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དོ།།

 དེ་ཡང་རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ལྟར་ན། རོད་བྱེད་ཀི་སྒས་རྫས་དང་ཡོན་

ཏན་སོགས་ཚིག་དོན་དྲུག་དངོས་དབང་གིས་བརོད་པར་མི་བྱེད་ན། འཇིག་རྟེན་

གི་ཉིན་རེའི་བྱ་བའི་ཁོད་རྒྱུན་དུ་སྤོད་པའི་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་རྣམས་འཇོག་པར་

དཀའ་སེ། དཔེར་ན་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་པ་ནི་རྫས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟེན་ནས་རང་

གི་དོན་བརོད་ལ། དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་ཞེས་པ་ནི་ཁ་དོག་སེ་ཡོན་ཏན་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བྱས་པ་དང་། འཁོར་ལོ་སོར་རོ་ཞེས་པ་ནི་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་། ཡོད་དོ་ཞེས་

པ་ནི་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་དང་། བ་ལང་དང་། རྟ་ཞེས་པ་ནིསྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་དང་། སལ་མ་འདི་དག་ལ་སམ་བུ་ཞེས་པ་ནི་འདུ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་
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ཏེ། གལ་ཏེ་རྫས་ལ་སོགས་པ་མེད་ན་དབྱུག་པ་ཅན་དང་རྭ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རིགས་

མཐུན་པའི་སྒ་བོའ་ིཡུལ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲའོ།།

 མདོར་བསྡུས་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནི་གསལ་བ་དང་རྣམ་པ་སྒའི་

དོན་དུ་འདོད་པས། ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་གི་དངོས་པོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་རྣམས་

དང་། རིགས་སམ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་དང་། འདུ་བ་བཅས་སྒའི་དོན་དུ་སྨྲས་པས་

རིགས་དང་ལྡན་པའང་སྒའི་དོན་ཡིན་པར་འདོད་དོ།།

ཁ སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་གཞན་སེལ་སྒའི་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ།

༡) གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་སྒའི་དོན་རྣམས་དགག་པ།

 ཚད་མ་པའི་སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཕྱོགས་ཀི་གླང་པོས་ནི། གསལ་བ་རང་

མཚན་དང་། རིགས་སམ་སྤི་རྟག་དངོས་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་སྤི་དང་འབྲེལ་བའམ་

འདུ་བ་དང་། སྤི་དེ་དང་ལྡན་པའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་རེ་རེ་ནས་སྒའི་དོན་དུ་འདོད་པའི་

སྒ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་སྨྲ་བའི་གཞན་སེ་རྣམས་ཀི་འདོད་ཚུལ་བཀག་སེ། རང་ལུགས་

ལ་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཏེ་སེལ་འཇུག་ཏུ་སྨྲ་བའི་སོལ་བཏོད། 

དེ་ཡང་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་སུ་གཞན་སེལ་སོར་གི་བརྟག་པ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་རྒྱབ་རྟེན་གི་ཚུལ་དུ། གཞན་

ལུགས་ཀིས་སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་ཞེས་པ་མངོན་རེས་གང་དུའང་མ་འདུས་པའི་ཚད་

མ་རང་མཚན་པར་བཞག་པ་བཀག་སེ། དེ་ཉིད་རེས་དཔག་གི་ཁོངས་སུ་འདུ་བར་

བསྒྲུབས་པ་ལས་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་འཕྲོས་ལ། འཕྲོས་ཚུལ་ཡང་དཔེར་

ན་བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ན། རྟགས་བྱས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བྱའི་



633སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

ཆོས་མི་རྟག་པ་ལས་ལྡོག་པའི་དོན་གཞན་རྟག་པ་ལ་མེད་པར་སྤིའི་ཚུལ་གིས་

ངེས་པ་བཞིན་དུ། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་ཡང་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་སོ་

ནས་རང་གི་དོན་སོན་པས། ལྡོག་ཁྱབ་སྒྲུབ་པའི་སབས་སུ་རྟགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་

ལ་མེད་པར་ངེས་ཚུལ་དང་། སྒས་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་སོ་ནས་

རང་གི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་མཚུངས་པས། སྒ་བྱུང་གི་ཚད་མ་ནི་རེས་དཔག་

ལས་ལོགས་སུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། རང་ལུགས་ལ་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཀིས་

གཞན་སེལ་གི་སོ་ནས་རང་རང་གི་དོན་སོན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་བོ།།

 ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་ལས་གཞན་སེ་སྒ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་འདོད་

པ་འགོག་པ་ན་རིམ་པ་བཞིན། ༡ གསལ་བ་རང་མཚན་དང་། ༢ སྤི་རྐང་པ་དང་། 

༣ སྤི་གསལ་གི་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་དང་། ༤ སྤི་དེ་དང་ལྡན་པའི་གསལ་བ་

རྣམས་རེ་རེ་བཞིན་སྒ་དོན་དུ་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྣམས་བཀོད་པ་

ལས། དང་པོ་གསལ་བ་རང་མཚན་སྒའི་དོན་དུ་མི་རིགས་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་

པ་གཉིས་བཀོད་དེ། དང་པོ་ནི། གསལ་བ་རང་མཚན་རྣམས་རིགས་དོན་གཞན་

བརོད་པའི་སྒའི་ཡུལ་དུ་མི་རིགས་ཏེ། གསལ་བ་རང་མཚན་རྣམས་ནི་མཐའ་ཡས་

པའི་ཕྱིར་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་དང་འབྲེལ་བར་བྱེད་མི་ནུས་ཤིང་། དོན་དེ་དང་འབྲེལ་པ་

མེད་པའི་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་ལས་ནི་དོན་དེ་བརོད་པར་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོ། ། 

རིགས་པ་གཉིས་པ་ནི། རིགས་ཀི་སྒ་དཔེར་ན་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་ནི། རྫས་

ལ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་ལའང་འཇུག་པར་ཁས་བངས་པས། 

སྒ་དེ་རྫས་ལ་འཇུག་པ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཞིར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། སྒ་དེས་རྫས་བརོད་

པར་འདོད་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་དེ་

གཉིས་ཀི་སེང་དུ་རིགས་པ་གཞན་ཡང་གསུངས་ཏེ། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་



634 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

བརོད་བྱ་གང་ལ་བརྡར་བཏགས་པའི་དོན་དེ་སོན་པར་བྱེད་ལ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་

བརྡ་དེ་གསལ་བ་རང་མཚན་ཞིག་ལ་སྦྱར་བ་ཡིན་ན། ཕྱིས་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་བརྡ་

དེའི་དོན་གོ་བ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་བརྡ་དུས་ཀི་གསལ་བ་རང་མཚན་

ནི་ཕྱིས་ཀི་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་འགགས་ནས་མེད་པས་ཐ་སད་ཀི་དུས་ཀི་དོན་དེ་ལ་

རེས་སུ་འགྲོ་བ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོག་གོ།

 གཉིས་པ་རིགས་ཀི་སྒས་སྤི་རྐང་པ་བརོད་པ་དགག་པ་ནི། རིགས་བརོད་

པའི་སྒས་སྤི་རྐང་པ་བརོད་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་ཡོད་པའི་རྫས་ཞེས་

པ་ལྟ་བུའི་གཞི་མཐུན་གི་སྒ་དོན་མཐུན་ཡོད་ཅིང་། གཞི་མཐུན་གི་སྒ་དོན་མཐུན་

ལ་ནི་ཆ་ཤས་ཀི་སྒ་གཉིས་ཀ་གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ལྟ་ན་

གཞི་མཐུན་གི་སྒ་དེའི་ཆ་ཤས་ཡོད་པ་ཞེས་པ་དེ་བྱེ་བྲག་བུམ་པ་ལའང་འཇུག་

པར་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར་ན། རིགས་སྒ་དེས་སྤི་རྐང་པ་བརོད་པར་མི་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་ཞེས་གནོད་པ་སོན་ནོ།།

 ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་ལས་གནོད་བྱེད་གཞན་སོན་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ན་སྐྱེས་

བུས་བ་གླང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་སྒ་སྦྱོར་བ་ནི་རང་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་

ཡིན་ལ། སྤིའམ་རིགས་དོན་གཞན་གིས་ནི་བཞོན་པ་དང་འོ་མ་བཞོ་བ་ལ་སོགས་

པའི་འདོད་དོན་གང་ཡང་བྱེད་མི་ནུས་པས། རིགས་དོན་གཞན་དེ་ལ་འཇིག་རྟེན་

ན་བ་གླང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་སྒ་སྦྱོར་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགོག་པར་

མཛད།

 གསུམ་པ་རིགས་བརོད་པའི་སྒས་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་གི་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་

པ་བརོད་པ་དགག་པ་ནི། ཡང་གལ་ཏེ་རིགས་སམ་སྤི་བརོད་པའི་སྒས་སྤི་དེ་ཉིད་

གསལ་བ་ལ་འཕྲོད་པ་འདུ་བའི་འབྲེལ་པ་རང་དབང་དུ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 



635སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

འབྲེལ་པ་ནི་འབྲེལ་པ་ཅན་གི་ཆོས་དང་འབྲེལ་ནས་བརོད་དགོས་ཀི། རང་དབང་

དུ་བརོད་མི་ནུས་ལ། འབྲེལ་པ་ཅན་གི་ཆོས་རྣམས་ནི་ཆོས་གཞན་དང་ཡང་འབྲེལ་

བས་ཐུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། རིགས་ཀི་སྒས་སྤི་གསལ་གི་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་

བརོད་པ་ཡང་མི་རིགས་སོ་ཞེས་སྐྱོན་བརོད་པའོ།།

 བཞི་པ་སྤི་དང་ལྡན་པའི་གསལ་བ་རིགས་བརོད་པའི་སྒའི་དོན་དུ་མི་

རིགས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཕ་རོལ་པོས་དཔེར་ན། རིགས་ཀི་སྒ་ཡོད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུས་ནི། རིགས་དང་ལྡན་པ་སེ་རིགས་དེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའི་གསལ་བ་འབའ་

ཞིག་བརོད་དེ། རིགས་ཡོད་པ་དང་གསལ་བ་བུམ་པ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་

བའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རིགས་ཀི་སྒ་དེ་རིགས་ལྡན་གི་ཆོས་དང་

འབྲེལ་བར་ས་བའི་ཕྱིར་དང་། རིགས་ལྡན་གི་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་འཇུག་

པའི་ཕྱིར། རིགས་ཀི་སྒས་ནི་རིགས་ལྡན་གི་ཆོས་རོད་པར་བྱེད་དོ། །སམ་དུ་

བསམས་པའོ།  །དེ་འགོག་པ་ལ་རིགས་པ་གསུམ་ལས།  དང་པོ་ནི། ཡོད་པ་ཞེས་

པ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཀི་སྒས་རིགས་དང་ལྡན་པའི་གསལ་བ་བརོད་པར་མི་རིགས་ཏེ། 

ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་རང་གི་དོན་རིགས་ཡོད་པ་དངོས་སུ་བརོད་ཀི་ཡོད་པའི་

རིགས་དང་ལྡན་པའི་གསལ་བ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ནའང་། རང་དབང་

གིས་མིན་པར་སྒ་གཞན་བུམ་པ་ཞེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གོ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་

འགོག་གོ །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྤིར་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལས་ཉན་པ་པོའ་ིབོ་ངོར་

ཡོད་པའི་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་ཡོད་པ་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་མི་འཆར་བའི་གནད་ཀིས་ཡིན་

པར་དགོངས།

 རིགས་པ་གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་པོས་གནོད་བྱེད་དེ་མི་འཇུག་སེ། 

ཡོད་པའི་བུམ་པ་ཞེས་པའི་ཆ་ཤས་ཀི་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒས་རང་གི་དོན་གཙོ་བོ་



636 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

ཡོད་པ་བརོད་ཅིང་། དེ་བརྒྱུད་ནས་ཡོད་པའི་གསལ་བ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་བརོད་དོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟ་ན་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་བུམ་པ་ལ་དངོས་སུ་མི་འཇུག་པར་བཏགས་

ནས་འཇུག་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་པའོ།།

 རིགས་པ་གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་ཡོད་པའི་གསལ་

བ་བུམ་པ་ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་ན། དེ་ལྟ་ན་བྲན་ལ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བཏགས་པ་

བཞིན། ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་ཡོད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་འདྲ་བ་

རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ་བཏགས་ནས་འཇུག་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་འདྲ་བ་དེ་རྟོགས་པ་

འཕོ་བས་འདྲ་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ཡོན་ཏན་གཞན་གིས་ཕན་བཏགས་པའི་འདྲ་བ་

གང་ཡིན། དེ་གཉིས་ཀ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་རྟོགས་པ་འཕོ་

བས་འདྲ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དཔེར་ན་ཀུ་མུ་ཏ་དང་དུང་དཀར་པོའ་ོ

ཞེས་བརོད་པ་ན། ཁ་དོག་དཀར་པོའ་ིབོ་དེ་ཀུ་མུ་ཏ་དང་དུང་ལ་རིམ་གིས་འཕོ་བ་

ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ལ། ཡོད་པ་དང་བུམ་པ་གཉིས་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྟོགས་པ་འཕོ་བ་

མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་གཞན་གིས་ཕན་བཏགས་པའི་སོ་ནས་འདྲ་བ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཚོན་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཤེལ་དམར་པོ་རྟོགས་པ་ན་ཤེལ་དེའི་

མདོག་སྒྱུར་བྱེད་ཀི་ཚོན་དེ་སྔོན་ནས་བོ་ལ་མ་ཤར་ནའང་ཤེལ་དམར་པོ་དེ་བོ་ལ་

འཆར་ནུས་པ་བཞིན་ནོ་ཟེར་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཁྱེད་ལྟར་ན་སྔོན་ལ་ཡོད་པའི་

དོན་མ་གོ་ན་ཡང་ཡོད་པའི་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་ཆ་ཤས་ཀི་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་

དེ་ཉིད་ལས་ཡོད་པའི་བུམ་པ་གོ་ནུས་པར་འགྱུར་དགོས་པ་ལ། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 

ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་དོན་གཙོ་བོ་ནི་ཡོད་པ་ལ་བྱ་དགོས་པས། ཡོད་པའི་བུམ་

པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཐོས་པ་ན་སྔོན་དུ་ཡོད་པ་གོ་ནས་དེའི་རེས་སུ་དེ་གང་ལ་ལྡན་པའི་

བུམ་པ་གོ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའོ།།



637སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

 ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཡོད་པའི་གསལ་བ་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་བཏགས་ནས་

འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་གཞན་ཡང་། སྤི་རོད་པའི་སྒ་གསལ་བ་རྣམས་

ལ་བཏགས་ནས་འཇུག་ན། ཡོད་པའི་བུམ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་

སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི། རང་གི་དོན་ལ་བཏགས་ནས་སམ་དོན་གཞན་

གིས་བར་དུ་ཆོད་ནས་གོ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཚོན་གིས་ཁ་དོག་

བསྒྱུར་བའི་ཤེལ་སྔོན་པོའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་བོ་བཞིན་རང་གིས་རྟོགས་པའི་

དོན་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་སོགས་ཀིས་བཀག་གོ།

༢) རང་ལུགས་ལ་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་གཞན་སེལ་གི་

ཡུལ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ།

 སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་རང་གི་ལུགས་ལ་ནི། སྤིར་ཤིང་ཤ་པ་ལྟ་བུ་

གཅིག་ལའང་མེ་ཏོག་ཅན་དང་འབྲས་བུ་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་མང་

པོ་ཡོད་མོད། དེ་ཐམས་ཅད་ཤ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་གཅིག་ལས་རྟོགས་མི་ནུས་ལ། སྒ་

དེ་ལས་ནི་ཤ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་གཅོད་ཀི་སོ་ནས་རྟོགས་པས། 

ཤ་པ་སྤི་ཙམ་གོ་བ་ཡིན་གི་ཤ་པའི་ཁྱད་པར་མཐའ་དག་གོ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་དང་རྟོག་པ་རྣམས་ཀིས་བོས་ཐ་དད་དུ་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འབའ་ཞིག་

དངོས་ཡུལ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་ཁྱད་པར་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་བཟུང་སེ་ཡུལ་དུ་

བྱེད་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །འོ་ན་རང་ལུགས་ལ་གཞན་སེལ་སྒའི་

དོན་ཡིན་ན། བསལ་བྱའི་གཞན་ཞེས་པ་དང་། དེ་སེལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཀིས་རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་སོ་ནས་རང་གི་དོན་སོན་པ་དང་། 
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རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་ཚེའང་རིགས་ཀི་སྒ་ཁྱབ་ཆེ་ཆུང་གི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དཔེར་

ན། ཤེས་བྱ་དང་། དངོས་པོ་དང་། རྫས་དང་། ས་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཤིང་ངོ་ཞེས་

པའི་སྒ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། དངོས་པོ་དང་། རྫས་དང་། ས་ལས་བྱུང་བ་དང་། 

ཤིང་སེ་དོན་བཞི་དང་། རྫས་དང་། ས་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཤིང་སེ་དོན་གསུམ་དང་།  

ས་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཤིང་སེ་གཉིས་དང་། ཤིང་གཅིག་པུ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་རྒྱུར་

འགྱུར་བ་དང་། དེ་ལས་གོ་རིམ་ལྡོག་སེ་སྒ་དེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ཤིང་ངོ་

ཞེས་པའི་སྒ་ནི་ཤེས་བྱ་དང་། དངོས་པོ་དང་། རྫས་དང་། ས་ལས་བྱུང་བ་སེ་དོན་

བཞི་ལ་ངེས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་། ས་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་པ་དོན་གསུམ་དང་།  

རྫས་ཞེས་པ་དོན་གཉིས་དང་། དངོས་པོ་ཞེས་པ་དོན་ཤེས་བྱ་གཅིག་པུ་ལ་ངེས་

པའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ།།

 འོ་ན་ཁྱེད་ཅག་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན། སྒ་དང་དོན་གཉིས་ལ་དངོས་པོར་

གནས་པའི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་ཅིང་། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ནི་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཡུལ་

ཅན་དུ་བཤད་པས། དེ་ལྟ་ན་རོད་བྱེད་ཀི་སྒས་རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོན་མ་

འཁྲུལ་བར་ཇི་ལྟར་སོན་ནུས་ཤེ་ན། སྤིར་རོད་བྱེད་ཀི་སྒས་དོན་བརོད་པ་ནི་གཏན་

ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་དང་མཚུངས་པར་རེས་སུ་འགྲོ་བ་དང་ལྡོག་པའི་

ཚུལ་ལ་རག་ལས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུའི་རེས་སུ་འགྲོ་ལྡོག་ངེས་པ་ལ་མཐུན་ཕྱོགས་

དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་རིགས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལས། མི་མཐུན་ཕྱོགས་སྒ་དེས་

མི་བརོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རིགས་མཐུན་པ་ལའང་ནང་གསེས་མཐའ་ཡས་པས་

ཐམས་ཅད་བརོད་མི་ནུས་ལ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀང་མཐའ་ཡས་མོད། སྤིའི་ཚུལ་

གིས་སྒ་དེ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ལ་མི་འཇུག་པར་ངེས་ནུས་པའི་ཁྱད་

པར་ཡོད། དེའི་ཕྱིར་སྤིར་སྒ་དང་དོན་གཉིས་ལ་དངོས་པོའ་ིདབང་གིས་གྲུབ་པའི་
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འབྲེལ་པ་མེད་མོད། ཤིང་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་རང་དང་བརོད་བྱ་རོད་བྱེད་ཀི་འབྲེལ་

པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་མི་འཇུག་པས། བརོད་བྱ་ཤིང་དེ་ཉིད་རང་གི་རིགས་མི་

མཐུན་པ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལ་མེད་པར་གོ་ནུས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་དེས་རང་གི་དོན་ཤིང་

ལྟ་བུ་ཤིང་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སོ་ནས་བརོད་པར་གྲུབ་པས། རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་

ལས་རང་གི་དོན་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་གོ་ནུས་པར་བཞེད་དོ།།

 དེས་ན་མདུན་གི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་བརྡ་སྦྱོར་བའི་གཞིར་བཟུང་སེ། 

ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུ་དེར་འདི་ནི་བ་ལང་ངོ་ཞེས་བརྡ་བྱས་པས། ཕྱིས་

བ་ལང་ནག་སྒུར་མཐོང་བའི་ཚེ། འདི་ཡང་བ་ལང་ངོ་སམ་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་ནི། བྱེ་བྲག་

པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པས་འདོད་པ་ལྟར་སྤི་དོན་གཞན་ཡོད་པའི་དབང་གིས་མིན་

པ་དང་། དཔྱོད་པ་བས་སྨྲས་པ་བཞིན་དུ་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་དང་བ་ལང་གཉིས་

ལ་དངོས་དབང་གིས་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའི་གནད་ཀིས་ཀང་མིན་པར། ཕྱིས་ཐ་སད་

ཀི་དུས་སུ་སྔར་བརྡ་བྱས་པའི་སབས་བཞིན་དུ་ནག་སྒུར་གི་སེང་དུ་དོན་གཞན་

བ་ལང་མ་ཡིན་པ་སེལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་གོ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་

བཞེད། དེ་ཡང་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་སྔར་དཀར་ཟལ་ལ་བརྡ་བྱས་པའི་སབས་ཀི་ཆོས་

གང་ཡང་མེད་མོད། རྟོག་པའི་སང་ངོར་བ་ལང་རང་མཚན་པ་དང་། བ་ལང་གི་སྒ་

དོན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་སང་ཞིང་། སྒ་དོན་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དུ་མེད་པ་དེ་ལ་

ཞེན་ནས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་

ན་ཡང་ཐོག་མར་དཀར་ཟལ་ལ་བ་ལང་གི་བརྡ་སྦྱར་བ་ན། བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་དང་

ལག་བརྡ་ལྟ་བུ་ཟུང་འབྲེལ་གིས་སྒ་དང་དོན་གཉིས་འབྲེལ་བར་བྱས་པ་ལས་སྒ་དེ་

ལས་དོན་བ་ལང་ངེས་ཀི། བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་ཁོ་ན་ལས་དོན་དེ་རྟོགས་པ་མིན་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའི་འབྲེལ་པ་ཡང་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དངོས་དབང་གིས་གྲུབ་
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པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས།

 

ག སོབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀིས་སྒ་རྟོག་གཞན་སེལ་གི་

ཡུལ་ཅན་དུ་རྒྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ།

 སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་གསར་གཏོད་

གནང་བའི་རེས་སུ། རྣམ་གཞག་འདི་ལ་མཛད་རེས་ཆེ་ཤོས་ནི་སོབ་དཔོན་ཆོས་

ཀི་གྲགས་པ་ཡིན་པར་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོངས་སུ་གྲགས། དེ་ལ་ཚད་མ་

རྣམ་འགྲེལ་ར་འགྲེལ་དུ་གཞན་སེལ་གི་དཔྱད་པ་རྣམས་གང་ལས་འཕྲོས་ཚུལ་

ནི། བྱས་པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་གི་རྟགས་ཡང་དག་

གི་རྟགས་ཆོས་གཉིས་ལ་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་

ལ། གཞན་གིས་དེ་ལྟ་ན་བྱས་མི་རྟག་གཉིས་ཐ་དད་དུ་མེད་པས། རང་བཞིན་གི་

རྟགས་དེ་ཉིད་རྟགས་ཆོས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་ལྟར་སང་དུ་ཐལ་བའི་

ཉེས་པ་བརོད་པའི་སྐྱོན་སོང་གི་ལན་མཛད་པ་ལས་འཕྲོས་སོ།།

 དེ་ལ་སོབ་དཔོན་འདིས་ཀང་སྤིར་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་དང་དོན་གཉིས་ལ་

དངོས་དབང་གིས་གྲུབ་པའི་འབྲེལ་པ་མེད་པ་དང་། སྒ་རྣམས་རང་གི་ཡུལ་ལ་

དངོས་དབང་གིས་མི་འཇུག་པར་རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་སོ་ནས་རང་གི་དོན་

བརོད་པའི་རྣམ་གཅོད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། རིགས་ཀི་སྒ་རྣམས་རང་གི་

གསལ་བ་ལ་རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་མ་གཏོགས་གསལ་བ་ལས་

ཐ་དད་པའི་སྤི་དངོས་པོ་བ་ཞིག་གི་དབང་གིས་མི་འཇུག་པ་དང་། རིགས་སྒས་

གཞན་སེལ་དང་མ་འབྲེལ་བར་གསལ་བ་རང་མཚན་དངོས་སུ་བརོད་པར་མི་
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རིགས་པ་སོགས། སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་གཞན་སེལ་སྒའི་དོན་དུ་སྒྲུབ་

པའི་ལྟ་བ་དེ་ཉིད་རང་ལུགས་སུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས། དེ་ལྟ་

ནའང་སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་གིས་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་གཏན་ལ་འབེབས་

པ་ན་གཙོ་བོར་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་གཞིར་བཟུང་ལ། དཔལ་ཆོས་ཀི་གྲགས་པས་ནི་

སྒ་རྟོག་གཉིས་ཀ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྟོག་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་

དཔྱད་པ་མཛད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་སང་། དེས་ན་འདིར་སོབ་དཔོན་ཆོས་

གྲགས་ཀིས་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་སོར་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་པ་

མཛད་པ་རྣམས་ལས་གནད་ཆེ་བ་རེ་གཉིས་བརོད་པར་བྱའོ།།

 དེ་ལ་ཐོག་མར་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་རང་དོན་ལེའུར་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་

གཞག་མདོར་བསན་པའི་སབས་སུ། སྒ་ལྟ་བུ་ནི་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་

མཐུན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། རིགས་མི་མཐུན་མ་བྱས་པ་དང་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པ་ལས་ལྡོག་པར་རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པས། མ་བྱས་པ་ལས་ལྡོག་

པའི་བྱས་པ་དང་། རྟག་པ་ལས་ལྡོག་པའི་མི་རྟག་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་དུ་མ་དང་

ལྡན་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕྱིར་སྒའི་སེང་དུ་ལྡོག་གཞི་ཐ་དད་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ལྡོག་

ཆོས་ཐ་དད་པ་བྱས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བོས་རྟོགས་པའི་

རྣམ་གཞག་འཇོག་རིགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ལྡོག་གཞི་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་

བཞག་པའི་ལྡོག་ཆོས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ནི་རང་རང་བརོད་པའི་སྒས་གོ་བར་ནུས་

ཀི། བྱས་པ་ཞེས་པའི་སྒས་མི་རྟག་པ་གོ་མི་ནུས་པས། བྱས་མི་རྟག་གཉིས་བོ་ངོར་

ཐ་དད་དུ་གནས་པར་བསན།

 ཡང་གཞན་སེལ་རྒྱས་བཤད་ཀི་སབས་སུ་སྒ་རྟོག་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་

དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་ནི། བུམ་པ་བྱས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་དང་དེ་
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འཛིན་པའི་རྟོག་པ་གཉིས་ཀིས་རིམ་བཞིན་བུམ་པའི་ཆོས་ཀུན་མི་སོན་པ་དང་མི་

རྟོགས་པ་ནི། བུམ་པའི་སེང་དུ་ཕྱིས་དེ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་པའི་ཚད་མ་དང་དེ་མི་

རྟག་པའོ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་མངོན་སུམ་

དང་རྟོག་པའི་འཇུག་ཚུལ་གཏན་ནས་མི་འདྲ་བར། གལ་ཏེ་སྒ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་

དེ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་རང་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་

གིས་སྒ་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀི་རྫས་གཅིག་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་

བཞིན་དུ། སྒ་འཛིན་རྟོག་པས་སྒ་དང་གྲུབ་བདེ་དབྱེར་མེད་ཀི་རྫས་གཅིག་པའི་

ཆོས་ཀུན་རྟོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། འོ་ན་མངོན་སུམ་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞེ་

ན། མི་མཚུངས་ཏེ། མངོན་སུམ་ནི་མ་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། རྟོག་པ་ངེས་

པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་བོ་ཡིན་པས་རྟོག་པས་སྒའི་སེང་གི་ཁྱད་ཆོས་ཀུན་བཟུང་

ན་ངེས་དགོས་ལ། མངོན་སུམ་ལ་དེ་ལྟར་མི་དགོས་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་དགོས་

པར་གསུངས། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལའང་ཡུལ་གང་ལ་གོམས་པ་ཡོད་པ་

ལྟ་བུ་ངེས་པའི་རྐེན་ཚང་བ་རྣམས་ལ་མངོན་སུམ་གིས་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པ་

ནི་དཔེར་ན། བྲམ་ཟེ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་ཕ་དེ་རང་ཉིད་ཀི་སྐྱེད་བྱེད་དང་ཀློག་

སོབ་པའི་དགེ་རན་གཉིས་ཀ་ཡིན་མོད། དེ་འོང་བར་མཐོང་བ་ན་གོམས་པའི་

དབང་གིས་ཕ་འོང་ངོ་སམ་དུ་སེམས་ཀི་དགེ་རན་འོང་ངོ་སམ་དུ་མི་བསམ་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན་པར་གསུངས།

 རང་ལུགས་ལ་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་དེ་ཇི་ལྟར་སྤིར་འཇོག་ཅེ་ན། དཔེར་

ན། ཤ་པ་དང་ཤུག་པ་ལྟ་བུའི་ཤིང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་རྫས་ཐ་དད་

དུ་གནས་མོད། རང་ཉིད་ཤིང་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་དེ་གཉིས་ཀི་རྫས་ཐ་དད་

པའི་ཚུལ་དེ་མི་སང་བར་ཐ་དད་མིན་པ་ལྟ་བུར་བསེས་ནས་སང་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཤ་
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ཤུག་གཉིས་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བ་དེ་ནི་རྟོག་པའི་དབང་གིས་སྤིར་

འཇོག་གི ཤ་ཤུག་གཉིས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་ཁྱབ་པའི་སྤི་རང་མཚན་པ་མིན་པར་

བཞེད།

 ཤིང་གི་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཤིང་དུ་འདྲ་བར་འཛིན་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་

ནི། དེ་རྣམས་རིགས་མཐུན་པའི་དབང་གིས་ཡིན་ལ། རིགས་མཐུན་པའི་དོན་ཡང་

འབྲས་བུ་འདྲར་འཛིན་གི་བོ་དོན་མཐུན་མཚུངས་པར་སྐྱེད་པ་ལ་བྱ་དགོས་ཏེ། 

ཤིང་གི་གསལ་བ་མཐའ་དག་གིས་ཤིང་གི་བྱ་བ་གཅིག་མཚུངས་སུ་བྱེད་པ་དང་། 

དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཤིང་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་། འདི་ཤིང་ངོ་སམ་པའི་ཤིང་འཛིན་

གི་བོ་མཚུངས་པར་སྐྱེད་ནུས་པའི་དབང་གིས་ཡིན་གི། དེ་དག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་

ཁྱབ་པའི་སྤི་དོན་གཞན་ཞིག་མེད་པར་གསུངས།

 སྤི་འཛིན་གི་བོ་ནི་དཔེར་ན། སྤི་དོན་གཞན་མེད་ཀང་ཤིང་གསལ་རྫས་

ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྟེན་ཅིང་། ཤིང་གསལ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཤིང་དུ་

རིགས་གཅིག་པར་འཛིན་པ་དང་། རང་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སང་བ་

དེ་ཉིད་ཕྱི་རོལ་གི་ཤིང་དུ་འཁྲུལ་བའི་བོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཁྲུལ་

བའི་བོ་དང་མི་འདྲ་སེ། དེ་རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་སོ་ནས་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་

འཇོག་མོད། ཤིང་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་དྲངས་པས་ན་རང་གི་ཡུལ་ཐོབ་པར་

བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་སྤི་འཛིན་གི་བོ་རྣམས་མཐར་གཏུགས་ན་རང་མཚན་གི་ཆོས་

ཤིག་ལ་ཐུག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཤིང་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་རང་འདྲེན་བྱེད་

ཀི་ཤིང་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་དྲངས་པས་དེ་དང་འབྲེལ་ཅིང་། ཤིང་འཛིན་མངོན་

སུམ་ནི་ཤིང་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་སྐྱེས་པས་ཤིང་དང་འབྲེལ་བ་ཡིན་ལ། འདིས་

ནི་མངོན་སུམ་དང་རྟོག་པ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་པའང་ཤེས་ནུས་སོ།།



644 ཕྱི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སོར།

 སྒས་རང་གི་དོན་བརོད་ཚུལ་ནི། སྒ་དང་དོན་གི་འབྲེལ་པ་འཇིག་རྟེན་གི་

ཐ་སད་ཀིས་བྱས་པ་ཡིན་གི། དངོས་པོར་གྲུབ་པའི་འབྲེལ་པ་མིན་པ་དང་། བུམ་

པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟ་བུས་རང་གི་བརོད་བྱ་དེ་ཉིད་གཞན་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་

པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་བརོད་ཀི། སྒྲུབ་པའམ་དངོས་པོའ་ིདབང་གིས་བརོད་

མིི་ནུས་པས་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་གི་ཆོས་ལ་མི་འཇུག་

པ་སོགས་རང་ལུགས་སུ་མཛད། འོན་ཀང་འཇིག་རྟེན་ན་བརྡ་བྱེད་པའི་དགོས་པ་ནི་

སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་སྒྲུབ་པ་དང་མི་འདོད་པ་སེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བ་ལང་

ཞེས་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། སྒ་རང་ཉིད་ཀིས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡོད་པའི་རང་མཚན་གི་

བ་ལང་ཞིག་དངོས་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་མོད། བ་ལང་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་རང་གི་སང་

བ་དེ་ཕྱི་རོལ་གི་བ་ལང་ལྟ་བུར་སང་བ་དེ་བརྒྱུད་ནས་བ་ལང་དངོས་ཐོབ་སེ་རང་གི་

འདོད་དོན་འོ་མ་བཞོ་བ་སོགས་སྒྲུབ་ནུས་པར་བཞེད།

 མདོར་ན་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་རེས་སུ་འབྲངས་པའི་

བོས་བ་ལང་དང་བ་ལང་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་ནས། མདུན་ན་ཡོད་པའི་ནོག་

སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུ་དེ་ཉིད་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པར་གོ་ཐུབ་པ་ནི། 

སྐྱེས་བུའི་བརོད་འདོད་ཀི་ཀུན་སོང་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་བ་ལང་ཞེས་

པའི་སྒ་དང་ནོག་སོགས་འདུས་པའི་གོང་བུ་གཉིས་ལ་སྒ་དོན་གི་འབྲེལ་པ་བྱས་པ་

དང་། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ནང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་མེད་དོན་

གཞན་ཡིན་ནའང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བ་ལང་གི་དོན་བྱེད་པར་མཚུངས་པས། བ་

ལང་དོན་གཉེར་གི་སྐྱེས་བུའི་བོ་ངོར་འདི་བ་ལང་ངོ་སམ་པའི་ངོ་ཤེས་ཀི་བོ་མཚུངས་

པར་སྐྱེད་ནུས་ལ། བོ་དེས་མདུན་ན་ཡོད་པ་དེ་གཞན་རིགས་མི་མཐུན་བ་ལང་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པར་བཞེད་པས། སོབ་དཔོན་



645སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

འདིས་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་དང་རྟོག་པས་གཞན་ནམ་རང་མ་ཡིན་སེལ་བའི་ཚུལ་ནི་རྒྱུ་

འབྲས་ཀི་བཤད་པ་གཙོར་འདོན་མཛད་པར་སང་ངོ་།།

 

ང ཕྱིས་ཀི་སེལ་བ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་གཞན་སེལ་འཇོག་ཚུལ་

མདོ་ཙམ་བརོད་པ།

 སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་ནང་པའི་ཚད་མ་

རིག་པའི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀི་གཞན་སེལ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་གལ་

ཆེ་བ་རེ་གཉིས་ཙམ་ངོས་འཛིན་པ་ལ། ཐོག་མར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀི་དངོས་

སོབ་ལྷ་དབང་བོའ་ིསོབ་མ་སོབ་དཔོན་ཤཀ་བོས་རྣམ་འགྲེལ་ར་བའི་དགོངས་པ་

བངས་ཏེ། གཞན་སེལ་གི་རིགས་གསུམ་ངོས་འཛིན་མཛད་པ་ནི། ༡ གཞན་སེལ་

བའི་གཞི་རང་མཚན་གི་ཆོས་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་དང་།  

༢ གཞན་བསལ་བའི་ཆའམ་རང་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་གི་མེད་དགག་

བུམ་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ༣ གཞན་སེལ་བར་བྱེད་པ་བུམ་

པ་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་ལ་སང་བའི་སང་བ་ལྟ་བུ་བཅས་གསུམ་དུ་འཇོག་ལ། དེ་ཡང་

དང་པོ་ནི་སྒ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྟེན་དུ་འཇོག་མོད་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་མ་

ཡིན་ཞིང་རང་མཚན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་རང་མ་ཡིན་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་

མེད་དགག་དང་། གསུམ་པ་ནི་རྟོག་པའི་བོའ་ིསང་བ་ཡིན་ཞིང་སྒའི་དངོས་ཀི་

བརོད་བྱ་ཡིན་པར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀིས་བཞེད་པར་གསུངས། དེ་ལྟ་ནའང་

འགྲེལ་བཤད་རང་དུ་གཞན་སེལ་དེ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དོན་རང་མཚན་གི་

གཞན་སེལ་དང་། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་དང་། བོའ་ིགཞན་སེལ་ཞེས་ཡོངས་
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གྲགས་ཀི་ཐ་སད་དངོས་སུ་མ་མཛད།

 སོབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་ཆོས་གྲགས་རྣམ་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་གཞན་སེལ་

གི་སོར་ལ་དཔྱད་པ་ཞིབ་ཏུ་མཛད་མཁན་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི། ཕྱི་ལོའི་དུས་

རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་བྱོན་པའི་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་

དེས་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་དང་ཚད་མ་རིགས་ཐིགས་གཉིས་ལ་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་མཛད་

པར་མ་ཟད། རང་རྐང་གི་བསན་བཅོས་གྲགས་ཅན་གཞན་སེལ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་

པ་ཞེས་པ་བརམས་ཏེ། གཞན་སེལ་གི་དཀའ་བའི་གནད་ལ་དཔྱད་པ་ཞིབ་མོར་

མཛད། སོབ་དཔོན་འདིས་སྒ་དོན་ཞེས་པ་ནི་རྟོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་ལ་འཇོག་ཅིང་།  

དེ་ཡང་ཕྱི་རོལ་གི་དངོས་པོ་རང་མཚན་དེ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ནང་ཤེས་པའི་ཆོས་

ཤིག་ཀང་མ་ཡིན་པར་སྒོ་བཏགས་འབའ་ཞིག་དང་། དེ་གང་ལ་བརྟེན་པའི་གཞི་

དོན་རང་མཚན་གིི་སེལ་བ་དེ་དང་སོ་སོར་མ་ཕྱེད་པར་གཅིག་ཏུ་བསེས་པའི་བོའ་ི

སང་བ་དེར་འཇོག་ཅིང་། དེ་ཉིད་སྒའི་བརོད་བྱར་ངོས་འཛིན་མཛད། རྟོག་པ་ལ་མེད་

པའི་དོན་སང་བའང་མོང་བས་གྲུབ་ཅིང་། དེ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་མ་རིག་པས་

བསད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་པར་བཞེད།

 སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གི་རེས་སུ་ནང་པའི་ཚད་མ་པའི་ཁོད་ནས་གཞན་

སེལ་གི་སོར་ལ་དཔྱད་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པ་པོ་ནི། དུས་རབས་བརྒྱད་པའི་ནང་

ཕེབས་པའི་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ཡིན་ལ། སོབ་དཔོན་འདིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་

པར་ཤཀ་བོས་གཞན་སེལ་ལ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར། གཞོན་ནུ་

མ་ལེན་སོགས་ཀིས་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་བརོད་པའི་གནོད་བྱེད་རྣམས་ནི་གཞན་སེལ་

གི་ངོ་བོ་དང་དེ་ལ་ནང་གསེས་ཀི་དབྱེ་བ་འབྱེད་དགོས་པའི་རྣམ་གཞག་མ་ཤེས་

པས་ལན་པར་གསུངས་པའི་རེས་སུ། གཞན་སེལ་ལ་སྤིར་མ་ཡིན་དགག་དང་
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མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་གཉིས་དང་། མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་ལའང་བོའ་ི

གཞན་སེལ་དང་དོན་རང་མཚན་གི་གཞན་སེལ་བཅས་གཉིས་སུ་ཡོད་པར་གསལ་

བར་གསུངས།

 དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པར་ཤིང་གི་བོའ་ིགཞན་སེལ་ལྟ་བུ་ལ་ཤིང་གི་གཞན་

སེལ་ཞེས་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཞི་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན། ༡ ཤིང་འཛིན་པའི་

རྟོག་པ་ལྟ་བུ་ལ་ཤིང་གི་བོའ་ིགཞན་སེལ་དེ་ཉིད་ཆོས་གཞན་འཛིན་པའི་རྟོག་པའི་

སང་བ་དང་མ་འདྲེས་པར་སང་བ་དང་། ༢ ཤིང་གི་བོའ་ིགཞན་སེལ་དེ་ལ་བརྟེན་

ནས་ཤིང་གསལ་རང་མཚན་པ་ཐོབ་པ་དང་། ༣ ཤིང་གསལ་མ་འདྲེས་པ་ཐ་དད་པ་

རྣམས་མོང་བའི་སོབས་ཀིས་ཤིང་གི་བོའ་ིགཞན་སེལ་སང་བའི་རྟོག་པ་སྐྱེ་བ་དང་།  

༤ ཤིང་གི་བོའ་ིགཞན་སེལ་དེ་ཉིད་རྟོགས་པ་པོས་ཤིང་དུ་འཁྲུལ་ཅིང་ཞེན་པའི་

ཕྱིར་དེ་ལྟར་བཏགས་པར་གསུངས་ལ། གཞན་སེལ་དེ་གསུམ་ལས་བོའ་ིགཞན་

སེལ་དེ་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་དང་། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་དང་དོན་རང་

མཚན་གི་གཞན་སེལ་གཉིས་རོད་བྱེད་ཀི་སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་དོན་གིས་གོ་བས་དེ་

གཉིས་ལའང་སྒའི་དོན་ཞེས་བཏགས་ནས་འཇོག་རུང་བར་གསུངས།

 གཞན་སེལ་དེ་གསུམ་བོས་རྟོགས་ཚུལ་ཡང་། བུམ་པའི་དོན་རང་

མཚན་གི་གཞན་སེལ་ལྟ་བུ་ནི་བུམ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་

ལ། བུམ་པའི་བོའ་ིགཞན་སེལ་ལྟ་བུ་ནི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་རྟོགས་པ་

དང་། བུམ་པའི་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ལྟ་བུ་ནི་བུམ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་

ཤུགས་ལ་རྟོགས་པར་གསུངས་སོ།།

 ཞི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀི་རེས་སུ་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་ཚད་མ་པའི་ཁོད་

གཞན་སེལ་གི་སོར་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་བརྟག་པ་མཛད་པའི་གཞུང་གྲགས་
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ཆེ་བ་དེང་དུས་མཇལ་དུ་ཡོད་པ་ནི། དུས་རབས་བཅུ་པའི་སོད་དུ་ཕེབས་པའི་བྲམ་

ཟེ་ཆེན་པོ་ཤ་ཀཾར་སྭ་མིན་གིས་བརམས་པའི་སེལ་བ་གྲུབ་པ་ཞེས་པ་དང་། དེའི་

རེས་སུ་དུས་རབས་བཅུ་པའི་དཀིལ་དམ་སྨད་དུ་ཕེབས་པའི་སོབ་དཔོན་ཛྙཱ་ན་ཤྲི་

མི་ཏྲའི་སེལ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། དེའི་སོབ་མ་རཏྣ་ཀཱིརྟི་སེ་རིན་ཆེན་གྲགས་པའི་

སེལ་བ་གྲུབ་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པོའ་ིསེལ་བ་གྲུབ་པར་གཞན་སེལ་

སོར་གི་བཤད་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་དཔལ་ལྡན་ཆོས་གྲགས་ཀི་དགོངས་པ་ཆོས་

མཆོག་གིས་བཀལ་བ་ཇི་བཞིན་དུ་སང་ལ། སབས་ལ་ལར་ཆོས་མཆོག་གི་གཞུང་

རྣམ་ངེས་ཀི་འགྲེལ་པ་དང་གཞན་སེལ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་བྱུང་བའི་

ཚིག་དངོས་སུ་དྲངས་པའང་ཡོད། ཛྙཱ་ན་ཤྲི་དང་རཏྣ་ཀཱིརྟིའི་གཞན་སེལ་གི་གཞུང་

གཉིས་བོད་སད་དུ་མ་བསྒྱུར་མོད་ལེགས་སྦྱར་གི་དཔེ་ལ་ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་བརྟག་པ་བྱས་པའི་བཤད་ཚུལ་ནི། སོབ་དཔོན་ཛྙཱ་ན་ཤྲིའི་གཞན་སེལ་

བཤད་ཚུལ་གི་སྒོམ་གཞི་གཙོ་བོར་ཆོས་མཆོག་གི་རེས་སུ་འབྲངས་མོད། རང་

ལུགས་ལ་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མི་བཞེད་པའི་རྣམ་རིག་

པའི་ལུགས་སུ་བཀལ་བས་མངོན་རེས་གཉིས་ཀི་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་འཇོག་ཚུལ་ཆོས་

མཆོག་དང་མི་འདྲ་ཞིང་། སོབ་དཔོན་ཆོས་གྲགས་ཀིས་གཞན་སེལ་ལ་མེད་དགག་

གཙོ་བོར་མཛད་པར་ཆོས་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་དངོས་སུ་བཀག་སེ་རང་

ལུགས་ལ་གཞན་སེལ་བའི་ཚེ་སབས་སོབས་ཀིས་མེད་དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་

གཉིས་ཅི་རིགས་དགོས་པའི་བཤད་ཚུལ་ཡང་བྱུང་། སོབ་དཔོན་རཏྣ་ཀཱིརྟིའི་སེལ་

བ་གྲུབ་པ་ནི་རང་གི་སོབ་དཔོན་ཛྙཱ་ན་ཤྲིའི་སེལ་བ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་གཞི་མཛད་

ཅིང་། སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་སྐྱོན་བརོད་པའི་ཕྱི་རོལ་པའི་སོབ་དཔོན་སྔ་ཕྱི་རྣམས་ཀི་

མཚན་ནས་སྨོས་ཏེ་དེ་དག་གི་འདོད་པ་འགོག་ཚུལ་གསལ་བར་བྱུང་སང་། སོབ་



649སབས་བརྒྱད་པ། ནང་པའི་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག 

དཔོན་འདིས་རང་ལུགས་ཀི་གཞན་སེལ་ཞེས་པ་ནི། གཞན་ལས་ལྡོག་པས་ཁྱད་

པར་དུ་བྱས་པའི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཉིད་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེ་ཉིད་སྒའི་དོན་དུ་བཤད། 

དེ་ཡང་སྒའི་བརོད་བྱ་ལ་གཙོ་ཕལ་ལམ་དངོས་ཤུགས་ཀི་དོན་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས། 

འདི་བ་ལང་ངོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་དོན་གོ་བའི་ཚེ་ན། དངོས་སུ་སྒ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

བ་ལང་གོ་ནུས་ལ་དེ་ཡང་དོན་བ་ལང་དེ་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་སེལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་

བྱས་ནས་གོ་བས། ཤུགས་ལ་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པའང་གོ་བར་འདོད། 

འདོད་ཚུལ་འདི་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཅུང་མི་འདྲ་སེ། ཞི་བ་འཚོས་ནི་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་

ལས་དོན་བ་ལང་གི་སང་བ་དངོས་སུ་གོ་བའི་ཤུགས་ཀིས་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལྡོག་པའང་གོ་བས། དུས་སྔ་ཕྱི་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་ལ། རིན་ཆེན་གྲགས་པས་

ནི་དོན་གཙོ་ཕལ་གཉིས་ཀ་དུས་གཅིག་ལ་གོ་བ་ལས་སྔ་ཕྱིའི་ཁྱད་པར་མི་བཞེད་

པར་བཤད།

   ཕྱི་ལོའ་ིདུས་རབས་བཅུ་པར་ནང་པའི་ཚད་མ་པ་རྣམས་ཀིས་སྤིར་

གཞན་སེལ་འདོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ཐར་པའི་འབྱུང་གནས་

སས་པས་མཛད་པའི་རྟོག་གེའི་སད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་

ཐོག་མར་གཞི་དེ་བ་ལང་དུ་གོ་བའི་ཤུགས་ཀིས་བ་མིན་ལས་ལྡོག་པར་ཕྱིས་གོ་

བར་འདོད་པའི་སྒྲུབ་པ་གཙོ་བོར་སྨྲ་བ་དང་། ཡང་ཐོག་མར་གཞི་དེ་བ་མིན་ལས་

ལྡོག་པར་གོ་བའི་ཤུགས་ཀིས་བ་ལང་དུ་ཕྱིས་གོ་བར་འདོད་པའི་ལྡོག་པ་གཙོ་

བོར་སྨྲ་བ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས། ཐར་འབྱུང་སས་པ་རང་ཉིད་ཀི་བཞེད་པ་ནི། འདི་

བ་ལང་ངོ་ཞེས་པའི་སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་བ་ལང་གོ་བ་ན་དེ་ཉིད་བ་མིན་བསལ་བའི་

སོ་ནས་གོ་བ་ཡིན་པས་ན། གོང་གི་འདོད་ཚུལ་དེ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་པར་བ་ལང་

རྟོགས་པ་ཉིད་སེལ་བ་རྟོགས་པར་འཇོག་གོ།
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 བོད་ཀི་ཚད་མ་པ་ལ་རགས་བཤད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་ལུགས་སྔ་ཕྱི་

བར་གསུམ་དུ་དབྱེ་རུང་སེ། སྔ་མ་རྔོག་ལོ་ཙཱ་བ་བོ་ལྡན་ཤེས་རབ་དང་ཕྱྭ་པ་ཆོས་

ཀི་སེངེ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་ལུགས་དང་། བར་པ་འཇམ་མགོན་ས་པཎ་

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གི་རིགས་གཏེར་གི་ལུགས་དང་། ཕྱི་མ་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་

རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང་མཁས་གྲུབ་རེ་སོགས་དགེ་ལྡན་པའི་ལུགས་བཅས་བྱུང་ལ། དེ་

རྣམས་གཞན་སེལ་གི་སོར་ལ་ནང་ཕན་ཚུན་བཞེད་ཚུལ་ཅུང་མི་འདྲ་བ་སང་མོད། 

འདིར་ནི་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གསུང་ཚུལ་གཙོ་བོར་

འགོད་པའི་སབས་ཡིན་པས། བོད་ཀི་མཁས་པའི་གསུང་ཚུལ་རྣམས་མཁས་པ་

སོ་སོས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་ཆེན་པོ་དག་ལས་ཤེས་དགོས་སོ།།

 དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་ཁྱད་པར་སྔོན་གི་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་

རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བསན་བཅོས་བོད་སད་དུ་འགྱུར་བ་ཇི་སེད་ཅིག་

བཞུགས་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞུང་ལུགས་ཁག་གི་བརོད་བྱ་གཞི་དངོས་

པོའ་ིརྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་ཕྱོགས་

གཅིག་ཏུ་བཏུས་པ། འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་

ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་བྱ་བའི་པོད་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས་ཀི་བརོད་བྱའི་

སིང་པོ་རྣམས་ལུང་འདྲེན་གི་སྤོས་པ་དང་འཕྲོས་བཤད་ཀི་ཚིག་ཚོགས་དོར་ཏེ་ཚིག་

ཉུང་དོན་གསལ་དུ་བཀོད་པ་རེ་ཞིག་རྫོགས་སོ།།  །།
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༦ སྤིའི་མཇུག་བསྡུ་བ།
   དེ་ཡང་བོད་གངས་ཅན་གི་ལྗོངས་སུ་བསན་པ་སྔ་དར་གི་ལོ་ཙཱ་བ་ལ་སྔ་

བ་སོབ་དཔོན་ཐོན་མི་སཾ་བྷོ་ཊ་ནས་བཟུང་སེ་ལོ་ཙཱ་བ་ནམ་མཁའ་སྐྱོང་གི་བར་ཞལ་

གྲངས་ ༥༥ དང་། བསན་པ་ཕྱི་དར་སབས་ཀི་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་ནས་

ལེགས་པའི་བོ་གྲོས་ཀི་བར་ཞལ་གྲངས་ ༡༣༧ བཅས་ཁྱོན་བསོམས་ལོ་ཙཱ་བ་ 

༡༩༢ ཀི་མཚན་བུ་སོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀི་ཆོས་འབྱུང་དུ་དངོས་སུ་སྨོས་ཤིང་། དེར་

མི་གསལ་བ་མང་ཆོས་འབྱུང་དང་། ཀློང་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་

པའི་དགའ་སོན། སེ་དགེའི་བསན་འགྱུར་དཀར་ཆག དགའ་ལྡན་ཁི་ཆེན་འོད་ཟེར་

གི་བསན་རིས་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་སོགས་ཅི་རིགས་པར་མཚན་སྨོས་པ་ ༡༤༠ 

ལྷག་བཅས་བསན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི་དར་གི་སད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ལོ་ཙཱ་བ་ཁྱོན་

བསོམས་ཞལ་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་བརལ་བ་སྔ་ཕྱིར་བྱོན་པར་བཤད་པ་དེ་

དག་གིས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་གི་བསན་བཅོས་རྒྱ་གར་འཕགས་

པའི་ཡུལ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཉེ་འཁོར་གི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་ནས་བོད་གངས་ཅན་པའི་

སད་དུ་བསྒྱུར་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས། དེང་དུས་བོད་ཡིག་ཐོག་རང་རེས་མཇལ་དུ་

ཡོད་པའི་བཀའ་འགྱུར་གཞུང་ཚན་ ༡༥༠༠ ལྷག་དང་། བསན་འགྱུར་གཞུང་ཚན་ 

༣༥༠༠ ལྷག་ཙམ་བཅས་བཀའ་བསན་གི་གཞུང་ཚན་ལྔ་སོང་ལྷག་བཞུགས་པ་

རྣམས་ནི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ཁུངས་བཅོལ་སའི་

གཞི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། བཀའ་བསན་གི་གཞུང་ཆེན་དེ་དག་ནི་དེང་གི་དུས་སུའང་

ས་སེང་གི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་བང་དོར་འབྱེད་པའི་མིག་ལྟ་བུར་བཞུགས་པས། མི་ལོ་

སོང་ཕྲག་གི་རིང་སྔ་ཕྱིར་བྱོན་པའི་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ནི་ནམ་ཡང་གཞལ་
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ཐབས་བྲལ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཡོད།

 དེ་ལྟ་བུའི་བཀའ་བསན་གི་གཞུང་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་དེ་དག་གི་ཉིང་བཅུད་

དུ་གྱུར་པ་འཕགས་ཡུལ་གི་ནང་པའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་

ཀུན་བཏུས་འདི་ཉིད་ནི། ༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནང་པའི་

བཀའ་བསན་གི་བརོད་བྱ་རྣམས་ཚན་རིག་དང་། ལྟ་གྲུབ། ཉམས་ལེན་བཅས་

སེ་ཚན་གསུམ་དུ་འབྱེད་པའི་སོལ་གསར་དུ་ཕྱེ་བ་ལས་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་

རྣམ་གཞག་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་སིང་པོ་ཁག་དེང་དུས་ཀི་ཕྱི་ནང་གི་སྐྱེ་བོ་དོན་

གཉེར་ཅན་ཐུན་མོང་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། བཀའ་དང་བསན་བཅོས་སྤི་

དང་ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་གཞུང་ལས་བྱུང་བའི་ནང་གི་བོའ་ིརྣམ་གཞག་ཞིབ་

ཅིང་ཕྲ་བ་རྣམས་ཀིས་དེང་དུས་ཀི་སེམས་ཁམས་རིག་པའི་སོང་ཆ་སོང་བ་སོགས་

༸མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀི་དུས་རབས་ཀི་དགོས་མཁོ་དང་འཚམ་པའི་དགོངས་

བཞེད་དང་ལམ་སོན་བཞིན་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཏུས་ཏེ། གལ་གནད་རྣམས་འདུས་

ཤིང་བོ་ལ་འཇུག་བདེ་བའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོར་འདོན་གིས་ཅུང་ཟད་ཞིབ་ཚགས་པའི་

བཤད་པ་བགིས་ཐོག་གོ་རིམ་དང་ལྡན་པར་བསྒིགས་པ་ཞིག་ཡིན།

 དེ་ཡང་སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་དང་རེས་འཇུག་མཁས་པ་སྤི་

དང་ཁྱད་པར་དུ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གཞུང་དེ་དག་ལས་གཏན་

ལ་ཕབ་པའི་གཞི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་གཞག་གམ་ཚན་རིག་གི་རྣམ་གཞག་གལ་ཆེ་བ་

རྣམས་ཀི་སིང་པོ་བསྡུས་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་དང་། ཤེས་བྱེད་བོའ་ི

རྣམ་གཞག བོ་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་པའི་ཚུལ། བོས་ཡུལ་འཇལ་བའི་ཐབས། 

ཡུལ་འཇལ་བ་པོའ་ིགང་ཟག་གི་རྣམ་གཞག་བཅས་དོན་ཚན་ཆེན་པོ་ལྔར་ཕྱེ་སེ། 

ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ལས་ཚན་རིག་གམ་གཞིའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་
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པའི་གླེགས་བམ་སོད་སྨད་གཉིས་དང་། འཕགས་ཡུལ་གི་ཕྱི་ནང་གི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་གཞི་དངོས་པོའ་ིསེང་དུ་རིགས་པའི་ལམ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ལྟ་

གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་སིང་པོ་བསྡུས་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཀི་འདོད་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་རེ་དང་། དེ་རེས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་རིགས་

པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དང་། བདག་དང་བདག་

མེད་བརྟག་པ། དོན་དམ་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་ལས་འཕྲོས་པའི་དབུ་སེམས་ཀི་

ལྟ་བའི་སོར། འཇལ་བྱེད་ཚད་མ་རིག་པའི་རྣམ་གཞག དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་སྒ་དོན་

བརྟག་པ་སོགས་ལྟ་གྲུབ་ཀི་གནད་འགག་གལ་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་

པ་བཅས་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་ལས་ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པའི་

གླེགས་བམ་སོད་སྨད་གཉིས་སུ་ཕྱེ་སེ། དེང་དུས་ལ་ཕྱོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་

བོ་ཁ་དང་འཚམ་པར་ཚིག་སྦྱོར་གི་ཤོམ་ར་དང་། ས་བཅད་འགྲེམས་པ་སོགས་

ཀི་སྤོས་པ་རྣམས་བསྐྱུངས་ཏེ་ལེགས་པར་བསྒིགས་ཐོག སྔ་ཕྱིར་གདན་ས་ཁག་

གི་མཁས་པ་མང་པོ་དང་ཡང་ཡང་གོ་བསྡུར་བགིས་ཤིང་། ཁྱད་པར་དུ་༸གོང་ས་

༸མཆོག་གི་སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་སྦྱིན་པ་མཆོག་ནས་གླེགས་

བམ་འདི་དག་གི་སྒོམ་གཞི་དག་སྒིག་དང་། དོན་ཚན་སོ་སོའ་ིཐད་སོན་འཕྲི་སོ་

གསུམ་གང་དགོས་གནང་བར་མ་ཟད། ལྟ་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་སྨད་ཆའི་ནང་གི་སྒ་

དོན་དང་གཞན་སེལ་སོར་གི་ས་བོན་དགེ་བཤེས་ཉིད་ནས་སྒིག་པར་མཛད་པས་

མཚོན་སྔ་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་སོབ་སོན་དཔེ་མེད་གནང་ཞིང་། མཇུག་མཐར་རྡ་ས་

བཞུགས་སར་རྒྱལ་བའི་ཕོ་བྲང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའ་ིསྤན་སྔར་

མཐའ་མའི་རགས་ཟིན་གི་བརོད་བྱ་རྣམས་སྔ་རེས་སུ་སན་སྒོན་ཞུས་པའི་སབས་

ཀི་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཞིབ་རྒྱས་གཞིར་བཟུང་ཐོག ཅི་ནུས་ཀིས་ཡིད་ཆེས་པའི་
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གནས་སུ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀི་

སྤན་ལམ་དུ་བསར་ཐུབ་པ་བྱུང་།

 གཞུང་འདི་ཉིད་གཙོ་བོར་དེང་དུས་ཀི་ཕྱི་ནང་གི་དོན་གཉེར་ཅན་ཐུན་མོང་

གི་སལ་བར་བསྒིགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རོད་གྲྭའི་སབས་ཀི་ཚིག་གི་འཁི་བ་གཅོད་

པའི་ཞིབ་ཆ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཧ་ཅང་ཞིབ་ཚགས་པོའ་ིརིགས་དུ་མ་ཞིག་མི་དགོས་

པར་བྱས་ཤིང་། ལྷག་པར་བཀའ་དང་དགོངས་འགྲེལ་གི་བསན་བཅོས་རྣམས་ཀི་

དཀའ་གནས་དུ་མ་ཞིག་ལ་ཕྱིས་ཀི་མཁས་པ་སོ་སོའ་ིགཞུང་དུ་དགོངས་པ་འགྲེལ་

ཚུལ་མི་འདྲ་བའང་མང་དག་ཅིག་འབྱུང་ཡང་གཙོ་བོར་གོ་བདེ་བ་དང་ཐུན་མོང་

ཡོངས་གྲགས་ཀི་བཤད་པ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ། དོན་གཉེར་ཅན་བོ་རབ་འབྲིང་ཐ་

གསུམ་གི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་པ་པོད་

བཞི་དང་། འབྲིང་བ་པོད་གཉིས། བསྡུས་པ་པོད་གཅིག་བཅས་བསོམས་པས་པོད་

བདུན་རོམ་སྒིག་བྱས་ཡོད་པ་ལས་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལས་བྱུང་བའི་ཚན་རིག་

དང་ལྟ་གྲུབ་ཀི་ཆ་ཤས་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཁུངས་དང་བཅས་པར་ཞིབ་ཏུ་སྦྱང་འདོད་

པ་རྣམས་ཀིས་ཚན་རིག་དང་ལྟ་གྲུབ་ཀུན་བཏུས་རྒྱས་པ་པོད་བཞི་ག་སོབ་དེབ་ཏུ་

བྱེད་པའམ། དེ་ཙམ་རྒྱས་པར་མི་ལོགས་པ་རྣམས་ཀིས་འབྲིང་བ་པོད་གཉིས་དང་། 

བསྡུས་པ་པོད་གཅིག་བཅས་ཅི་རིགས་པ་དང་། ཡང་སེམས་ཁམས་རིག་པ་ལྟ་བུའི་

ཆ་ཤས་རེ་རེ་བ་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འདིའི་ནང་གི་སེ་ཚན་ནམ་

སབས་རེ་རེ་སོབ་སྦྱོང་བྱེད་ཆོག

 ད་ལམ་འདི་ལྟ་བུའི་སོབ་དེབ་གསར་སྐྲུན་བགིད་པའི་ལས་རིམ་ཁོད་

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་གླེགས་བམ་

འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་རོམ་སྒིག་དགོས་ཚུལ་གི་བཀའ་སོབ་ཟབ་མོ་ཕེབས་པ་ནས་མཇུག་
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མ་བསྒིལ་བའི་བར་ལམ་སོན་བཀའ་སོབ་ཡང་ཡང་ཕེབས་པ་དང་། རོམ་སྒིག་

འགན་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ་རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་ཁོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ་

མཆོག་ནས་ལས་རིམ་ཡོངས་རྫོགས་ལ་གཟིགས་རྟོག་གནང་བ་དང་། ཚོགས་མི་

སེར་སྨད་དགེ་བཤེས་ཡང་སེང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། བོ་གླིང་དགེ་བཤེས་ཐུབ་

བསན་དཔལ་བཟང་ལགས། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་སོབ་སྤི་ཐུབ་བསན་ཡར་འཕེལ་

ལགས་བཅས་ནས་ཀང་གྲུ་ནང་བསམ་པ་གཅིག་པ་ལྟ་བུའི་ཕྱར་གྲུ་མཉམ་འདེགས་

ལྷོད་མེད་གནང་བ་དང་། གོང་སྨོས་ལྟར་སྐུའི་གསུང་སྒྱུར་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་

སྦྱིན་པ་མཆོག་ནས་གང་ཅིའི་སོབ་སོན་མི་དམན་པ་དུས་ནས་དུས་སུ་གནང་བ་

དང་། གདན་ས་གསུམ་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གསེར་གི་རི་བོ་དང་འདྲ་བ་དུ་

མས་གླེགས་བམ་འདི་དག་གི་ཐོག་མའི་ལུང་ཁུངས་ས་བོན་འཚོལ་སྡུད་དང་རགས་

ཟིན་སྔ་ཕྱི་ཁག་ལ་ཐུགས་ཁུར་ཆེན་པོས་དཔྱད་ཞིབ་མཐིལ་ཕྱིན་དང་འབྲེལ་བགྲོ་

གླེང་རིམ་པ་དུ་མར་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་

ནས་ལས་གཞི་འདི་ཉིད་དང་འབྲེལ་བའི་སྤིའི་འགྲོ་གྲོན་གང་དགོས་ཕངས་མེད་

དུ་སྦྱོར་བར་མཛད་པ་དང་། སྐུ་བཅར་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཕན་བདེ་ལེགས་བཤད་

གླིང་གྲྭ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ལོ་དུ་མའི་རིང་ངེད་ཅག་རོམ་སྒིག་པ་རྣམས་ཀི་སོད་

ཤག་དང་ལས་ཁུངས་འཚོ་ཆས་སོགས་མཐུན་རྐེན་གང་ལེགས་སྦྱོར་བར་མཛད་

པ་སོགས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམ་པས་ཐུགས་ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་མི་དམན་པ་གནང་བ་

ནི་གླེགས་བམ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འོང་བའི་

ཆ་རྐེན་ཉག་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས། རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལས་རིམ་འདིར་ཐུགས་

ཁུར་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་ཡོངས་ལ་བཀའ་དྲིན་དང་ཐུགས་རེ་བ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་

ཞེས་ཞུ་བ་དང་། གླེགས་བམ་འདི་ཉིད་ཀི་ཚིག་དོན་གི་ཆ་ལ་ལྷག་ཆད་ནོར་གསུམ་
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གི་ཉེས་པའི་རིགས་མཆིས་ཚེ་གུས་ཅག་རོམ་སྒིག་པ་རྣམས་ཀི་བོ་གྲོས་ཀི་ནུས་

པས་མ་ལོགས་པ་ལས་བྱུང་བར་གདོན་མི་ཟ་བས་འབྲེལ་ཡོད་རྣམས་ལ་ནོངས་

པ་བཟོད་པར་གསོལ་ཞིང་། བོ་གྲོས་དང་ལྷག་བསམ་གི་ནོར་ཅན་དུ་མའི་རམ་

འདེགས་འོག་ལོ་ངོ་བརྒྱད་ལྷག་རིང་འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་རྣམ་དཀར་གི་བགི་

བ་འདི་ཉིད་ཀིས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་

སྤི་ལ་དམིགས་པའི་རབས་ཆེན་ཐུགས་ཀི་བཞེད་དགོངས་དྲི་མ་མེད་པ་གེགས་

མེད་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། གངས་ཅན་བོད་ཀི་མེས་པོ་དམ་པ་རིམ་པར་བྱོན་པ་རྣམས་

ཀིས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་རྒྱུན་འཛིན་དང་དར་སེལ་གནང་བའི་རིག་གཞུང་

ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་ཉེར་འཚོའི་གསོས་སུ་ཕྱོགས་དང་དུས་ཀིས་

གཏུགས་པ་མེད་པར་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་དོན་གཉེར་

ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་རྒྱུད་བྱམས་བརེའི་སིང་པོ་ཅན་གི་ཤེས་ཡོན་ཟབ་མོས་

ཕྱུག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་སྨོན་འདུན་ཤུགས་དྲག་དང་བཅས། གུས་པ་རོམ་སྒིག་

པ་དགའ་ལྡན་ཤར་རེ་མཁན་པོ་དགེ་བཤེས་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་དང་། འབྲས་

སྤུངས་བོ་གསལ་གླིང་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་སངས་རྒྱས། དགའ་ལྡན་བྱང་རེ་

དགེ་བཤེས་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ། འབྲས་སྤུངས་སོ་མང་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་

མཁས་མཆོག་བཅས་ནས་བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ནང་ཚན་ས་མོ་ཕག་གི་

ལོའ་ིབོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༩ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ལ་མཇུག་གྲུབ་པར་

བགིས་པའོ།།  །།



པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

  རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ།།

  གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌།།

  ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི།།

  དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི།།

  པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའ་ིམཐུས།།

  ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕྲག་བརྒྱ།།

  གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ།།

  ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག།
ཅེས་འཛམ་གླིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན། རྣམ་འདྲེན་ཤཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སོ་

ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་

རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་པར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའ་ིསྨོན་

ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ།།

༄༅། །ནམཿསམནྟབུདདྷཱནཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ཨོཾཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གི་ཉེས་པ་ 

མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སོ།།



རོམ་སྒིག་འགན་འཛིན་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་གཙོ།

རྣམ་གྲྭ་མཁན་པོ་སེར་བྱེས་ཁོམ་ཐོག་རིན་པོ་ཆེ།

རོམ་སྒིག་སྤི་ཁྱབ་སོབ་སོན་པ།

གླང་རི་བ་ཐུབ་བསན་སྦྱིན་པ།

རོམ་སྒིག་འགན་འཛིན་ཚོགས་མི། 

སེར་སྨད་དགེ་བཤེས་ཡང་སེང་རིན་པོ་ཆེ།

བོ་གླིང་དགེ་བཤེས་ཐུབ་བསན་དཔལ་བཟང་།

རྣམ་གྲྭ་དགེ་སོང་ཐུབ་བསན་ཡར་འཕེལ།

ཀུན་བཏུས་རོམ་སྒིག་པ།

ཤར་རེ་མཁན་པོ་བྱང་ཆུབ་སངས་རྒྱས།

བོ་གླིང་དགེ་བཤེས་ངག་དབང་སངས་རྒྱས།

བྱང་རེ་དགེ་བཤེས་དཔྱི་ས་དྲུང་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ།

སོ་མང་དགེ་བཤེས་བོ་བཟང་མཁས་མཆོག

དེབ་གཟུགས་བཀོད་སྒིག་པ།

རྣམ་གྲྭ་ཐུབ་བསན་ཡར་འཕེལ།
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