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༄༅། །མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་
བཞུགས།། མོད་རྒྱུད་ཟབ་མོའ་ིདེ་ིད་ལེགས་རོགས་པས། །འབུམ་ཕྲག་གཞུང་ལ་མགིན་པའི་དབང་འབྱོར་
ཞིང་། །བོ་གསལ་ཡོངས་ལ་དགའ་སོན་འགེད་མཛད་པའི། །ཁོ་བོས་འདེན་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོ་རྒྱལ། །ཞེས་
མཆོད་ནས། ལས་སུ་བྱ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལས་སུ་བྱ་བ་ནི། བསན་བཅོས་སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་དབྱེའི་དོན་
གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན། ཞེས་བྱ་བ་འདི་ིད་འཆད་ལ། འདི་ཡང་མཁས་པའི་
གཙུག་རྒྱན་ཁི་ཚང་པ་ཆེན་པོ་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་ལས་དངོས་སུ་ཐོབ་པ། ཁོ་བོ་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་
བརོན་འགྲུས་ཀྱི་རོམ་པ་ཆེར་མི་ལྡན་ཀྱང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཟེགས་མ་མཚོན་ཙམ་དང་། དད་པའི་ཤུགས་ཅུང་ཟད་
དང་ལྡན་པའི་རིན་སིངས་པ་ནམ་མཁའ་རྣམ་རྒྱལ་བདག་གིས་ཟིན་བིས་སུ་བཀོད་ནས་བརོད་ན་གིས་ཏེ། 
ལུས་མདོར་བསན་དང་། ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། བརོད་བྱ་བྱེད་ལས་ལྡན་པའི་མཚན་
དོན་བཀོད་པ། དགོས་པ་གསུམ་ལྡན་བ་མ་མཆོད་པ། དགོས་པ་གསུམ་ལྡན་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་བཤད་པ། 
དགོས་པ་གསུམ་ལྡན་ལུས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་འཆད་པ་ལ། གང་བཤད་པར་བྱ་བའི་བསན་བཅོས་
འདི་ལ་སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བསན་པའི་ར་བ་སོམ་པ་གསུམ་མ་
ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཆོ་གའི་རྣམ་གཞག དེ་མི་མས་པར་སྲུང་བའི་བསླབ་བྱའི་རྣམ་གཞག མས་ན་ཕིར་
བཅོས་པའི་ཚུལ། སོམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་མ་དག་གི་རབ་དབྱེ་རྣམས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སོན་པར་བྱེད་པས་
ན། དེ་ལྟར་དུ་བཞག་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སོམ་པ་གསུམ་གི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞེས་པ་འདི་
བྱུང་། གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། བ་མ་མཆོད་ཚུལ་དངོས། མཆོད་ཡུལ་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ། 
མཆོད་ནས་དམ་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་འཆད་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་བདག་
གིས་བསན་བཅོས་སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་རོམ་པའི་ཐོག་མར་ར་བའི་བ་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕག་འཚལ་
བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བསན་བཅོས་འདི་རོམ་པའི་འགལ་རེན་བར་ཆད་ཞི་ཞིང་། མཐུན་སྐྱེན་བསོད་
ནམས་འཕེལ་ནས་རོམ་མཐར་ཕིན་པར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ། བ་མ་དམ་པའི་ཞབས་ལ་
གུས་པས་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གིས་པ་འཆད་པ་ལ། འོ་ན་ས་པཎ་ཁོད་ལ་ར་བའི་བ་མ་དུ་མ་
ཡོད་པ་ཡོད་པ་ལས། གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཁོ་ན་ལ་ཕག་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དེ་ར་བའི་བ་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དེ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་ལུང་དང་རིགས་པའི་
སེང་གེའི་ང་རོའ་ིསྒྲས་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་གནས་པའི་རོལ་བ་རི་དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་མཐའ་དག་སྐྲག་པར་མཛད་པ་



2   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། སོམ་པ་གསུམ་གི་མས་ལེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་སྐལ་ལྡན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་ལ་སོགས་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པ་མེད་
པའི་ཡོན་ཏན་མངའ་བའི་བ་མ་དམ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   3 

༼༧༽ 
པ་དེ་ཡིན་པས་ན། རེ་བཙུན་གགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། བདེ་གཤེགས་
བསན་པའི་གསུང་རབ་སེང་གེའི་སྒྲས། །ལྟ་ངན་རི་དྭགས་མཐའ་དག་སྐྲག་པར་མཛད། །སངས་རྒྱས་དགོངས་
པ་ཇི་བཞིན་ལེགས་སྒྲུབ་པ། །མཚུངས་མེད་བ་མ་དེ་ལ་བདག་ཅག་དད། །ཅེས་པ་འདི་བྱུང་། གསུམ་པ་དེ་
འཆད་པ་ལ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཁོད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ེས་པའི་སྐྱོན་མེད་ཅིང་། སྤང་རོགས་ཡོན་ཏན་གི་མཛོད་
མངའ་བའི་འགོ་བའི་བ་མ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། ལས་སུ་བྱ་བ་གང་ཞེ་ན། ལས་སུ་བྱ་བ་
བྱེད་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། ལས་སུ་བྱ་བ་བསན་བཅོས་སོམ་གསུམ་འདི་རོམ་མོ་ཞེས་ཤེས་པར་ 



4   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༽ 
བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སྐྱོན་མེད་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་མཛོད་མངའ་བ། །འགོ་བའི་བ་མའི་
ཞབས་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གསུམ་པ་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་འཆད་པ་ལ་གསུམ་སེ། འཆད་
པའི་ཡུལ་ལ་བཤད་བྱ་འཆད་ཚུལ་དངོས། སོར་བ་ཕུན་ཚོགས་གོ་བདེའི་ཚིག་གིས་བཤད། བསམ་པ་ཕུན་
ཚོགས་ལྷག་བསམ་དག་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་འཆད་པ་ལ། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཁོད་བསན་བཅོས་སོམ་གསུམ་
རབ་དབྱེ་འདི་རོམ་པའམ། འཆད་པ་ཡིན་ན། འཆད་ཡུལ་གི་གདུལ་བྱ་སུ་ཞིག་ལ་འཆད་ཅེ་ན། དེ་འཆད་ཡུལ་
གི་གདུལ་བྱ་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ་དད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་ཞིང་། བསན་པའི་ར་བ་སོམ་པ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   5 

༼༩༽ 
གསུམ་གི་མས་ལེན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་འདོད་ཀྱང་། རང་སོབས་ཀྱིས་སྒྲུབ་
མ་ནུས་པའི་གདུལ་བྱ་དེ་ལ་འཆད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དད་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་བཞིན་
སྒྲུབ་འདོད་པ། །དེ་ལ་སོམ་གསུམ་དབྱེ་བ་བདག་གིས་བཤད། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། གིས་པ་འཆད་པ་ལ། འོ་ན་
ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཁོད་བསན་བཅོས་འདི་དེ་ལ་འཆད་པ་ཡིན་ན། ཚིག་གི་སོར་བ་གང་གི་སོ་ནས་འཆད་པ་ཡིན་ཞེ་
ན། གོ་བདེ་བའི་སོ་ནས་འཆད་ཚུལ་ཡོད་དེ། སེབ་སོར་དམ་པོས་ཚིག་གིས་བཅིངས་པའི་སོར་བ་རྣམས་
སྤངས་ཤིང་། གོ་བདེ་བའི་ངག་གི་སོ་ནས་འཆད་པའམ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་བདག་
གིས་བསན་བཅོས་སོམ་གསུམ་ 



6   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༽ 
རབ་དབྱེ་འདི་གོ་བདེ་བའི་ངག་གིས་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་མཁས་རོངས་
ཀུན་གིས་གོ་བར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱ་གར་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བའི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་འཛིན་ལ་
སོགས་པའི་ཡི་གེ་ལི་ཡང་གི་སེབ་སོར་གིས་བཅིངས་ཤིང་། དོན་རྒྱན་སྒྲ་རྒྱན་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་རྣམས་དང་། 
འཆི་མེད་མཛོད་ལ་སོགས་པའི་མངོན་བརོད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་སེབ་སོར་དམ་པོ་རྣམས་བོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་བླུན་པོ་
རྣམས་ཀྱིས་གོ་དཀའ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། མཁས་རྣམས་དགའ་བའི་སེབ་སོར་ནི། །བླུན་པོ་
རྣམས་ཀྱིས་གོ་དཀའ་བས། །ཚིག་གི་སོར་བ་སྤངས་ནས་ཀྱང་། །ཀུན་གིས་གོ་བར་བྱ་ཕིར་བཤད། །ཞེས་པ་
འདི་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   7 

༼༡༡༽ 
བྱུང་། གསུམ་པ་འཆད་པ་ལ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཁོད་བསན་བཅོས་འདི་རོམ་པ་ཡིན་ན། དགོས་པ་ཅིའི་ཕིར་གཞན་ལ་
འགན་སེམས་དང་། ཕྲག་དོག་གི་སོ་ནས་རོམ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་འད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ས་པཎ་བདག་ནི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་། དེ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་དད་པ་བརན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀྱང་
བདག་ལ་བསན་བཅོས་འདི་རོམ་པའི་ཀུན་སློང་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་འཁྲུལ་པར་སོད་པའི་གང་
ཟག་རྣམས་ལ་མ་དད་པ་སེ། སིང་རེའི་ཀུན་ནས་བངས་ཏེ་རོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་པ་ལ། བདག་ནི་
སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །མི་ཕེད་པ་ཡི་དད་པ་ཡོད། །འོན་ཀྱང་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །འཁྲུལ་པར་སོད་ 



8   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༢༽ 
ལ་བདག་མ་དད། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། བཞི་པ་དགོས་པ་གསུམ་ལྡན་ལུས་གཙོ་བསྡུ་བ་ལ། འོ་ན་ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་
ཁོད་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསན་བཅོས་སོམ་གསུམ་འདི་རོམ་པ་ཡིན་ན། རོམ་ཚུལ་
ཇི་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན། ས་སྐྱ་པཎི་ཏ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་བསན་བཅོས་འདི་རོམ་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། འདུལ་བའི་སེ་
སོད་ཀྱི་བརོད་བྱ་སོ་སོར་ཐར་པའི་སོམ་པ། མདོ་སེའི་སེ་སོད་ཀྱི་བརོད་བྱའི་གཙོ་བོ་བྱང་སོམ། རྒྱུད་སེའི་བརོད་
བྱའི་གཙོ་བོ་སྔགས་སོམ་དང་གསུམ་པོ་དེ། མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཆོ་གའི་རྣམ་གཞག ཐོབ་པ་མི་མས་
པར་བསྲུང་བ་སོ་སོའ་ིབསླབ་བྱ། སེམས་བསྐྱེད་པའི་གནད་བདག་གཞན་བརེ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས།  



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   9 

༼༡༣༽ 
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་གི་གཙོ་བོ་སོང་ིད་སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས། གསང་སྔགས་ཀྱི་
ལམ་གི་གནད་རིམ་པ་གིས་ཀྱི་གསང་ཚིག དེའི་ལམ་གི་གཙོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། དེའི་ལམ་གི་ཁད་
ཆོས་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་རེན་འབེལ། དེའི་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་རྣམས་ལ་དག་མ་དག་གི་
རྣམ་གཞག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གསལ་བར་སོན་པའི་སོ་ནས་རོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ན་བསན་བཅོས་
འདིའི་ཐོག་མར་ལུས་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། འཆད་པ་པོ་འཆད་སླ་བ་དང་། ན་པ་པོ་
གཟུང་བདེ་ཞིང་། བསན་བཅོས་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་པ་སེ་དགོས་པ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཁས་པ་འཇུག་སོ་
ལས།  



10   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༽ 
འཆད་སླ་བ་དང་གཟུང་བདེ་ཞིང་། །བསན་བཅོས་ལ་ཡང་རོད་བལ་ཕིར། །མཁས་པ་ལ་ལ་བསན་བཅོས་
ལུས། །བསྡུས་ཏེ་ཐོག་མར་འགོད་པར་བྱེད། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། སོ་སོར་ཐར་
པའི་སོམ་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ནི་དབང་བསྐུར་དང་། །དེ་
དག་གི་ནི་ཆོ་ག་དང་། །སོ་སོའ་ིབསླབ་པར་བྱ་བ་དང་། །སེམས་བསྐྱེད་པ་ཡི་གནད་རྣམས་དང་། །སོང་ིད་སིང་
རེའི་སིང་པོ་དང་། །རིམ་པ་གིས་ཀྱི་གསང་ཚིག་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། །ཕི་དང་ནང་གི་རེན་
འབེལ་དང་། །ས་དང་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གི །རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ོན། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེས་ལུས་
མདོར་བསན་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་རྣམས་ལ་ཚིག་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   11 

༼༡༥༽ 
འབྲུ་ཧྲུག་ཙམ་ཅིག་བསྡུས་ཏེ་བསན་ནས། གིས་པ་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སེ། སོ་སོར་ཐར་པ་ན་
ཐོས་འདུལ་བ་ནས་བཤད་པ་བཞིན་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོན་པའི་སྐབས་དང་པོ་བཤད་པ། བྱང་སོམ་མདོ་སེ་
ནས་བཤད་པ་བཞིན་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོན་པའི་སྐབས་གིས་པ་བཤད་པ། སྔགས་སོམ་རྒྱུད་སེ་ནས་
བཤད་པ་བཞིན་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་སོན་པའི་སྐབས་གསུམ་པ་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་ད་ལམ་དང་པོ་གིས་བཏང་
སོམས་སུ་བཞག་ནས། གསུམ་པ་དེ་ིད་འཆད་རྒྱུ་ཡིན་པས། དེ་ལ་གིས་ཏེ། གཞུང་གི་འགེལ་དང་། དཀའ་
གནས་ཀྱིས་མཐའ་དཔྱད་ཟབ་མོ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་སིན་བྱེད་དབང་གི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། གོལ་
བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ།  



12   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༦༽ 
ཡེ་ཤེས་ཕག་ཆེན་གི་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། ཡན་ལག་ལྟ་བའི་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། རྒྱུད་སེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་
འཁྲུལ་པ་དགག་པ། བོགས་འབྱིན་སོད་པའི་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། མཐར་ཐུག་འབས་བུའི་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། 
གནས་སྐབས་ས་ལམ་གི་གནད་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་དང་བརྒྱད་ཡོད་པའི། བརྒྱད་པ་འཆད་པ་ལ། ལམ་ལ་
མས་དང་གོ་བ་དང་། །རོགས་པ་ཞེས་བྱ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། བདུན་པ། ལ་ལ་སོང་ིད་
སོམ་པ་ལས། །འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་འདོད་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དྲུག་པ། དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་
རོགས་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། ལྔ་པ། རྒྱུད་སེ་བཞི་ཡི་སྒྲུབ་པ་ཡང་། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། 
བཞི་པ། ལ་ལ་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་སོགས་ཀྱིས་འཆད། གསུམ་པ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོམ་ན་ཡང་། །ཞེས་སོགས་
ཀྱིས་འཆད། གིས་པ་ལ།  



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   13 

༼༡༧༽ 
ཁ་ཅིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མེད། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་འཆད། དང་པོ་འཆད་པ་ལ་གསུམ་སེ། མ་འཁྲུལ་བའི་
སིན་བྱེད་ངོས་བཟུང་བ། འཁྲུལ་པའི་སིན་བྱེད་འགོག་ཚུལ། ཞར་བྱུང་དབང་གི་དམ་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་འཆད་པ་ལ། རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཞུགས་ཏེ། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། འདི་ིད་ལ་ཚིག་
འབྲུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་ན། བ་མེད་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ། མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་
གང་ཟག་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱིས་སིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བཞི་དང་། གོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་རིམ་པ་གིས་པོ་དེ་ལ་འབད་
དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་གིས་ནི་ཁོད་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། རབ་ཚེ་
འདི། འབིང་བར་དོ། ཐ་ན་ 



14   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༨༽ 
ཡང་སྐྱེ་བ་ཕི་མའམ། སྐྱེ་བ་བདུན་ནམ། སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་
འཆད་པ་ལ། རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ཞུགས་ཏེ། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ན། །སིན་གོལ་གིས་ལ་འབད་
པར་བྱ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། སིན་བྱེད་དབང་བཞི་དང་། གོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་རིམ་པ་གིས་པོ་དེ་ལ་འབད་པས། 
རབ་ཚེ་འདི། འབིང་བར་དོ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་སུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ལུང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་
བཞིན། གསང་བ་འདུས་པ་ལས། འདི་ཡི་ཆོས་ཀྱི་བདག་ིད་ཆེ། །སྐུ་གསུམ་མི་ཕེད་ལས་བྱུང་བ། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་
མཚོས་རྣམ་པར་རྒྱན། །ཚེ་འདི་ིད་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཅེས་དང་། དེ་ིད་ལས། ཡང་ན་ལུས་འདི་སྤངས་
མ་ཐག །བརོན་པར་མི་ལྡན་པས་ཀྱང་འགྲུབ། །ཅེས་དང་། གསང་བའི་མཛོད་ལས། དབང་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   15 

༼༡༩༽ 
བསྐུར་ཡང་དག་སིན་ལྡན་པས། །སྐྱེ་ཤིང་སྐྱེ་བར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །དེ་ཡི་སྐྱེ་བ་བདུན་དག་ནས། །མ་སོམ་
པར་ཡང་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དམ་ཚིག་ལྔ་པ་ལས། གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་མེད་གྱུར་ན། །སྐྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་
དག་ནས་འགྲུབ། །ཞེས་པ་རྣམས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སིན་གོལ་གིས་ལ་འབད་པ་ལ་བརེན་ནས། མྱུར་དུ་
སངས་རྒྱ་བ་ཡིན་ན། འོ་ན་སིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བཞི་པོ་དེ་ཡུལ་གང་ལས་ལེན། དེ་བངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་
ཅེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་བཞི་པོ་དེ་བང་བའི་ཡུལ་ཡོད་དེ། རོ་རེ་འཆང་ནས་ར་བའི་བ་མའི་བར་དུ་སན་
བརྒྱུད་བཞིའི་བར་མ་ཆད་པ་སེ། བ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པ། དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རྣམས་ལ་ལྷག་ཆད་ནོར་
གསུམ་གི་ 



16   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༠༽ 
སྐྱོན་དང་བལ་བ་སེ། ཆོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ། རེན་སློབ་མ་ལ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་
རེན་འབེལ་སྒྲིག་མཁེན་པ། རེན་སློབ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ལ་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ནུས་ལྡན་དུ་ཐེབས་ནུས་པ་
ཡིན་པ། མདོར་ན་དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་མཛད་པའི་བ་མ་
དམ་པ་ཅིག་བཙལ་ལ་དེ་ལ་དབང་བཞི་པོ་དེ་བང་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ། སིན་པར་བྱེད་པའི་
དབང་བསྐུར་ཡང་། །བ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་ཤིང་། །ཆོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ། །ཕི་ནང་རེན་འབེལ་སྒྲིག་
མཁེན་ཅིང་། །སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབས་ནུས་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞིན་མཛད་པ་ཡི། །བ་མ་བཙལ་ལ་
དབང་བཞི་བང་། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེ་རྣམས་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   17 

༼༢༡༽ 
རྒྱས་པར་བཤད་ན། འོ་ན་སན་བརྒྱུད་བཞི་བར་མ་ཆད་པས། བ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པར་འགོ་བ་ཡིན་ན། 
སན་བརྒྱུད་བཞི་པོ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་བཞི་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པ། བྱིན་བརླབས་ཀྱི་
བརྒྱུད་པ་མ་མས་པ། གདམས་ངག་གི་སར་མ་ལོག་པ། མོས་གུས་ཀྱི་བསམ་པ་ཚིམ་པ་དང་བཅས་པའི་བཞི་
པོ་དེ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་དེ་བཞི་གང་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་བཞི་ངོས་འཛིན་པ་ལ། དང་
པོ་ལ་གིས་ཏེ། དབང་གི་ཆུ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་མ་ནུབ་པའི་ཚད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་གི་ཡེ་
ཤེས་རྣམས་ལ་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཞེས་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཆུ་དེས་སོད་ཀྱི་དི་མ་རྣམས་འཁྲུད་པར་བྱེད་པ་
དེ་བཞིན་དུ། དབང་གི་ཡེ་ཤེས་དེས་ཀྱང་ 



18   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༢༽ 
སློབ་མའི་སོ་གསུམ་གི་དི་མ་རྣམས་འཁྲུད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་
དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པའི་ཚད། ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པའི་ཚད། འབས་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་
མ་ནུབ་པའི་ཚད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོར་
འཇོག་ཅིང་། དེ་མ་ནུབ་པའི་ཚད་ནི། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་ནས། ར་བའི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞི་པོ་གང་རུང་མ་བྱུང་
བའི་བར་གི་དབང་གི་མས་ལེན་རྣམས་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པའི་ཚད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།  



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   19 

༼༢༣༽ 
ལམ་དབང་ཐོབ་ནས་ཞག་བདུན་གི་ཁོངས་སུ་དབང་དོན་མས་སུ་ལེན་པའི་མས་ལེན་དང་མ་བལ་བ་ཅིག་ལ་
འཇོག་གོ །གིས་པ་དེ་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། ལུས་དཀྱིལ་དུ་ལམ་དབང་ཐོབ་ནས། རབ་ཐུན་བཞི། འབིང་ཐུན་
གསུམ། ཐ་ན་ཡང་ཐུན་གིས་མ་ཆག་པར་ལེན་པའི་མས་ལེན་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་འཇོག་
ཚུལ་ཡོད་དེ། ས་བཅུ་གསུམ་གི་ཕེད་འོག་མའི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ་འབས་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཞེས་
འཇོག་ཅིང་། ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕེད་གོང་མ་ལ་མཚམས་སོར་བར་བྱེད་པའི་ཕེད་འོག་མའི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་
སྐྱེས་ཤིང་གནས་པ་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དབང་གི་ཆུ་བོ་མ་ནུབ་པའི་ཚད་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། འོ་ན་བྱིན་ 



20   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༤༽ 
རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པ་དེ་ལ་ཅི་འད་ཅིག་དགོས་ཤེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ཁད་ཆོས་མཐའ་བཞི་དང་ལྡན་པ་
ཅིག་དགོས་ཏེ། མས་སུ་ལེན་པའི་མཐའ། མས་སུ་མོང་བའི་མཐའ། བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐའ། གྲུབ་
པའི་མཐའ་སེ་གསང་སྔགས་མཐའ་བཞི་དང་བཅས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཅིག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞི་ཡང་འཇོག་
ཚུལ་ཡོད་དེ། བ་མས་བསྐྱེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་ལ་སོགས་པ་སོམ་ཚུལ་འདི་ལྟར་གིས་གསུངས་པའི་མས་
ལེན་བསན་པ་དེ་ིད། རང་ིད་ཀྱིས་མས་སུ་ལེན་པ་དེ་ལ། མས་སུ་ལེན་པའི་མཐའ་ཞེས་འཇོག དེ་ལྟར་
མས་བསྐྱངས་པ་ལ་བརེན་ནས། རང་ིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བུམ་དབང་གི་ལྟ་བ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ། གསང་དབང་གི་
ལྟ་བ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   21 

༼༢༥༽ 
རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བཞི་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་ལ། མས་སུ་མོང་བའི་མཐའ་ཞེས་འཇོག དེ་ལྟར་སྐྱེས་པ་ལ་
བརེན་ནས། ཕི་ནང་གི་མཁའ་འགོའ་ིབྱིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ལ། བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་མཐའ་ཞེས་འཇོག 
དེ་ལྟར་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལ་བརེན་ནས། གྲུབ་མཐའ་དང་པོ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད། གྲུབ་མཐའ་གིས་པ་
མ་འདེས་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། གྲུབ་མཐའ་གསུམ་པ་བདེ་སོང་རྒྱ་ཆུང་བ། གྲུབ་མཐའ་བཞི་པ་བདེ་སོང་རྒྱ་ཆེ་
བ་ལ་སོགས་པ་སོགས་པ་དེ་ལ་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཞེས་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ན་གདམས་ངག་གིས་
སར་མ་ལོག་པ་དེ་གང་ལ་འཇོག་ཅེ་ན། འདིར་འགའ་ཞིག གདམས་ངག་གི་སར་མ་ལོག་པ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། 
འགའ་ཞིག་གདམས་ངག་ 



22   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༦༽ 
གི་སར་ཁ་མ་ལོག་པ་ཞེས་གསུང་བ་རྣམས་ནི་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེས་ན་འདི་ནི་སན་ངག་
མེ་ལོང་ལས། སརས་བཅིངས་པ་སན་ངག་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདི་ལེགས་སར་གི་སྐད་ཡིན་པས། 
གདམས་ངག་གི་སར་མ་ལོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་དོན་ཡང་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའམ། གོ་རིམ་མ་ལོག་
པའམ། སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དབྱིངས་རོགས་
པར་གྱུར་ཅིག དེས་ན་གདམས་ངག་གི་སར་མ་ལོག་པ་དེ་ལའང་། ཁད་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་ཏེ། 
བར་ཆད་ངོ་ཤེས་པས་བདུད་ཀྱི་གེགས་སེལ་བ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ངོ་ཤེས་པས་བསམ་གཏན་གི་གེགས་སེལ་བ། 
སྐྱོན་ཡོན་ཏན་དུ་སློང་ཤེས་པ། བར་ཆད་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   23 

༼༢༧༽ 
དངོས་གྲུབ་ཏུ་ལེན་ཤེས་པ་སེ། ཁད་ཆོས་དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་མོས་གུས་ཀྱི་
བསམ་པ་ཚིམ་པ་ནི། བ་མས་མས་ལེན་བསན་ཅིང་། བསན་པ་དེ་ིད་རང་ིད་ཀྱིས་མས་སུ་བངས་པ་ལ་
བརེན་ནས། རང་ིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་མས་མོང་ཚད་མ་སྐྱེས། དེ་སྐྱེས་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་ིད་ཀྱི་བ་མ་དེ་ལ་
སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་སྐྱེས་ཏེ། རེན་གཞན་གིས་འཕྲོག་པར་མི་ནུས་པའི་བསམ་པ་དེ་ལ་འཇོག་པ་
ཡིན་ནོ། །བ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པ་ལ་ཁད་ཆོས་དེ་ལྟ་བུ་དགོས་ན། ཆོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ་ལ་ཁད་
ཆོས་ཇི་འད་བ་ཅིག་ཚང་དགོས་ཤེ་ན། དེ་ལ་ཡང་ཁད་ཆོས་བཞི་ལྡན་དགོས་ཏེ། ཞལ་དང་འད་བའི་ཆོ་གའི་སོ་
བརྒྱད། སན་དང་འད་བའི་ཆོ་གའི་ 



24   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༨༽ 
གཙོ་བོ་ི་ཤུ་ར་བཞི། ཕག་དང་འད་བའི་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་བཅུ་དྲུག ཞབས་དང་འད་བའི་ཆོ་གའི་ཆིངས་བཞི་
སེ། དེ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་དང་པོ་བརྒྱད་པོ་དེ་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། 
སྔོན་དུ་འགོ་བ་བསེན་པའི་ཆོ་ག སློབ་མ་རེས་འཛིན་གི་ཆོ་ག སའི་ཆོ་ག ས་གོན་གི། བི་ཞིང་རྒྱན་བགམ་པ། 
སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ། འཇུག་ཅིང་དབང་བང་བ། དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའ་ིརེས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་ལ་འཇོག་
པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་བསེན་པ་ལ་གསུམ་སེ། རབ་མཚན་མའི་བསེན་པ། འབིང་དུས་བསེན། ཐ་མ་
གངས་ཀྱི་བསེན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སེ། རབ་ཡི་དམ་ལྷའི་ཞལ་མཐོང་བ། འབིང་རོ་རེ་དིལ་བུ་ནམ་མཁའ་
ལ་འཇོག་ནུས་པ་ཡིན་པ། ཐ་ན་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   25 

༼༢༩༽ 
མས་སམ་རི་ལམ་དུ་ལུང་བསན་པ་ཅིག་དགོས་ཤིང་། དེ་གསུམ་ཀས་གཞི་བསེན་གི་གོ་ཆོད་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་དུས་བསེན་ལ་རབ་འབིང་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་གསུམ་པོ་དེ་ལ། རེ་བཙུན་བསོད་རེའི་རབ་ལོ་དྲུག 
འབིང་ཟླ་བ་དྲུག ཐ་མ་ཟླ་བ་གསུམ་དགོས་སོ་ཞེས་གསུངས་ལ། རེ་བཙུན་གགས་པས། རབ་ཟླ་བ་དྲུག འབིང་
ལ་ཟླ་བ་གསུམ། ཐ་མ་ལ་ཞག་བདུན་དགོས་ཤིང་། གངས་བསེན་གི་རབ་ལ་གཙོ་བོ་ལ་བཞི་འབུམ། འཁོར་ལ་
བཞི་ཁི། འབིང་གི་གཙོ་བོ་ལ་བཞི་ཁི། འཁོར་ལ་བཞི་སོང་། ཐ་མའི་གཙོ་བོ་ལ་བཞི་སོང་། འཁོར་ལ་བཞི་བརྒྱ་
དགོས་ལ། དེས་ན་དུས་བསེན་དང་གངས་བསེན་གིས་ཀྱི་རབ་གིས་པོ་དེས་གཞི་བསེན་གི་གོ་ཆོད་ཅིང་། 
འབིང་ 



26   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༠༽ 
མན་ཆད་ཀྱིས་གོ་མི་ཆོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ལ། གངས་བསེན་ལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའ་ིབརག་གིས་བཀའ་འགེལ་
དུ། དེ་ཝ་པི་ཙུ་ལ་བཞི་འབུམ་དང་། ར་སྔགས་བཟླས་པ་ན་འབུམ་ཕྲག་ཅིག་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་རེ་
བཙུན་གོང་མའི་གསུང་དེ་རྣམས་ལས་ད་ལམ་འདིར་རེ་གགས་པའི་གསུང་དེ་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་གཙོ་བོ་ི་ཤུ་ར་བཞི་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་བཅུ། དངོས་གཞི་
ལ་སློབ་མའི་དབང་དྲུག སློབ་དཔོན་གི་དབང་བཞི་སེ་བཅུ། མཐར་རེན་ལ། རེས་གནང་། ལུང་བསན། དབུགས་
དབྱུང་། གཟེངས་བསོད་དང་བཞི་སེ་ེར་བཞི་པོ་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ཡན་ལག་བཅུ་དྲུག་
འཇོག་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   27 

༼༣༡༽ 
ཚུལ་ཡོད་དེ། བསེན་པ་བྱ་བ། སའི་ཆོ་ག་ལ་ས་བརག་པ། སང་བ། བང་བ། ས་བཟུང་བ། ས་བསྲུང་བ་དང་ལྔ། 
ས་གོན་ལ། སའི་ལྷ་མོ་ས་གོན། ལྷ་ས་གོན། བུམ་པ་ས་གོན། སློབ་མ་ས་གོན་སེ་བཞི། བི་ཞིང་རྒྱན་པ་བགམ་པ་
ལ། བི་བ་ལ། ཐིག་གིས་བི་བ། ཚོན་གིས་བི་བ་གིས། དང་པོ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་གིས་བི་བ་དང་། ལས་ཀྱི་
ཐིག་གིས་བིས་པ་གིས་ཏེ། བི་བ་ལ་གསུམ། རྒྱན་བགམ་པ། སྒྲུབ་པ། མཆོད་པ་དང་བཅས་པའི་བཅུ་དྲུག་པོ་
དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱན་དེ་ལ་ཡང་ས་རྒྱན་དང་། གནམ་རྒྱན་གིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་དེ་ནི། 
རང་ནུལ་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དཀྱིལ་འཁོར་འབི་བའི་གཞི་དེར་སྣུམ་ཕིས་སམ། བ་བྱུང་ལྔའི་བྱུག་པ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་
ལ་ 



28   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༢༽ 
འཇོག་པ་ཡིན་ལ། གིས་པ་དེ་ནི། བ་རེ་དང་། འཕན་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་ཡང་
གསུམ་ཡོད་དེ། བདུན་བསེས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། ལྔ་བསེས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ། བཞི་བསེས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་ཡོད་
པའི་ཕིར་རོ། །མཆོད་པ་ལ་ཡང་། ཕི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་བཞི་ཡོད་དོ། །བཞི་པ་ཆིངས་
བཞི་ནི། བུམ་དབང་། གསང་དབང་། ཤེར་དབང་། དབང་བཞི་པའི་ཆིངས་དང་བཞི་པོ་དེ་ལ་འཇོག་གོ །ཞེས་
འཆད་པ་ལ། ཆོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ། །ཞེས་པ་དང་། ཕ་རོལ་ཕིན་གཞུང་མི་ནུས་པར། །གལ་ཏེ་གསང་
སྔགས་སོམ་འདོད་ན། །ནོར་པ་མེད་པའི་དབང་བཞི་ལོང་། །འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་རིམ་གིས་སོམ། །ཞེས་པ་འདི་
རྣམས་བྱུང་། སིན་བྱེད་དབང་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   29 

༼༣༣༽ 
བཞི་པོ་དེ་བསྐུར་བར་བྱེད་པའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེས། རེན་སློབ་མ་དེ་ལ་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་གིས་མཚོན་
པའི་རེན་འབེལ་རྣམ་པ་ལྔ་བསྒྲིག་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཕིའི་རེན་འབེལ་གཙོ་བོར་ཡུལ་གི་སེང་དུ་སྒྲིག ནང་གི་རེན་
འབེལ་དེ་གཙོ་བོ་དེ་སེམས་ཀྱི་སེང་དུ་སྒྲིག གསང་བའི་རེན་འབེལ་གཙོ་བོར་ར་ཐིག་རླུང་གསུམ་གི་སེང་དུ་སྒྲིག 
དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀྱི་དེ་གཙོ་བོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེང་དུ་སྒྲིག མཐར་ཐུག་གི་དེ་གཙོ་བོར་སྤང་བྱ་དང་གེན་པོ་
གིས་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་སྐབས་དེར་སྒྲིག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་སོ་བཞི་པ་ལྟ་བུ་
སང་གཞི་ཕིའི་རེན་འབེལ། དེ་ལ་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་དག་པ་སོར་བ་དེ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ཕི་རེན་འབེལ་ 



30   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༤༽ 
སྒྲུབ་པ་རང་ིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ། འབྱུང་བ་ལྔ། ོན་མོངས་པ་ལྔ། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གིས། ཚིགས་ཆེན་བརྒྱད་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་སངས་གཞིའི་ནང་རེན་འབེལ། ནང་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་དང་། དགུ་དང་། སུམ་
ཅུ་ར་བདུན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོང་བྱེད་ཀྱི་ནང་རེན་འབེལ་ཡིན་ཞིང་། རེན་འབེལ་དེ་ལྟར་བསྒྲིགས་པ་ལ་
བརེན་ནས། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད། རང་ིད་ལ་བྱིན་གིས་རློབ་པའི་བ་མ་
ཅིག རང་དང་རོགས་པ་མམ་པའི་མཚན་ལྡན་གི་རིག་མ་ཅིག རང་ིད་ལ་དད་པ་ཐོབ་པའི་སློབ་མ་ཅིག རང་
ིད་ཀྱི་བར་ཆད་སེལ་ནུས་པའི་ཆོས་སྲུང་དཀར་ཕོགས་ཀྱི་ལྷ་ཅིག་དང་བཅས་ཏེ་འཁོར་ཚོམ་བུ་ཅན་ཅིག་ཏུ་
འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   31 

༼༣༥༽ 
པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། ཕི་ནང་རེན་འབེལ་སྒྲིག་མཁེན་ཅིང་། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེས་ན་སིན་བྱེད་དབང་
བསྐུར་བའི་ཚེ་དཀྱིལ་འཁོར་གི་ལྷ་ལ་མ་མཐའ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ཚང་དགོས་པའི་གནད་ཀྱང་དེ་ིད་ཡིན་
ནོ། །ཕི་ནང་རེན་འབེལ་སྒྲིག་མཁེན་ཅིང་། །ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི། ཅིང་ཞེས་པའི་ནུས་པས། དེ་ལྟ་བུས་རོ་རེ་
སློབ་དཔོན་དེས། རེན་སློབ་མ་དེ་ལ་རེན་འབེལ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་སྒྲིག་པར་མ་ཟད། རེན་སློབ་མ་དེའི་དཀྱིལ་འཁོར་
བཞི་ལ་སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ཡང་འདེབས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། སིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བཞི་པོ་དེ་ལ་བརེན་ནས་
འདེབས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞི་ལ་བརེན་ནས། རེན་སློབ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ལ་སྐུ་བཞིའི་
ས་བོན་ནུས་ལྡན་དུ་ཐེབས་པར་ 



32   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༦༽ 
ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། སིན་བྱེད་བུམ་དབང་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ར་ལ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུའི་ས་བོན་ཐེབས་པར་ནུས། 
སིན་བྱེད་གསང་དབང་ལ་བརེན་ནས་ར་ཡི་གེ་ལ་སངས་རྒྱས་ལོངས་སྐུའི་ས་བོན་ཐེབས་པར་ནུས། སིན་བྱེད་
ཤེར་དབང་ལ་བརེན་ནས་ཁམས་བདུད་རི་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུའི་ས་བོན་ཐེབས་པར་ནུས། སིན་བྱེད་དབང་
བཞི་པ་ལ་བརེན་ནས་སིང་པོ་ཡེ་ཤེས་རླུང་ལ་སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་ིད་སྐུའི་ས་བོན་ནུས་ལྡན་དུ་ཐེབས་པར་ནུས་
པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབས་ནུས་པ། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་
སློབ་མ་དེའི་དབང་བཞི་པོ་དེ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དེ། དབང་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་
སེ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་བྱེད་པའི་བ་མ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   33 

༼༣༧༽ 
དམ་པ་ཅིག་བཙལ་ཏེ། དེ་ལ་དབང་བཞི་པོ་དེ་ལེན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། བ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞི་
བང་། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེ་ལྟ་བུའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེས། སློབ་མ་དེ་ལ་དབང་བཞི་པོ་བསྐུར་བ་ཆོས་ཅན། 
དགོས་པ་ཡོད་དེ། དབང་ལེན་པར་བྱེད་པའི་སློབ་མ་དེ་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་བྱ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་
འཆད་པ་ལ། དེ་ཡི་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་པ་འདི་བྱུང་། དེ་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་བྱེད་པའི་ཚུལ་
ཡང་ཡོད་དེ། དབང་གི་སོར་བའི་གནས་སྐབས་སུ་གཙོ་བོར་སོ་ཐར་དང་བྱང་སོམ་གིས་ཐོབ་པར་བྱེད། 
དངོས་གཞི་བུམ་དབང་གི་སྐབས་སུ་གཙོ་བོར་བསྐྱེད་རིམ་གི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད། དབང་གོང་མ་གསུམ་གི་
གནས་སྐབས་སུ་གཙོ་ 



34   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༨༽ 
བོར་རོགས་རིམ་གི་སོམ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་དུ་བྱས་པ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གཞི་སོམ་པ་གསུམ་ལ་གནས་ནས་ལམ་རིམ་པ་གིས་པོ་མས་སུ་བང་པ་ལ་བརེན་
ནས། མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་སའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་
པ་ལ། རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་དགེ་བ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གསང་
སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་སིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དེ་ལ། སིན་བྱེད་བུམ་དབང་ལ་སོགས་པ་བཞིར་ཡོད་ཅིང་། བཞི་པོ་དེར་
གངས་ངེས་པ་ཡིན་ན། དེ་བཞིར་གངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བ་མེད་ཀྱི་དབང་ལ་སིན་བྱེད་བུམ་
དབང་ལ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   35 

༼༣༩༽ 
སོགས་པ་བཞིར་གངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གང་གིས་བསྐུར་བར་བྱེད་པའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེ་ལ་
བཞིར་གངས་ངེས། གང་དུ་བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལ་ཡང་བཞིར་གངས་ངེས། གང་ལ་བསྐུར་བའི་རེན་
སློབ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལའང་བཞིར་གངས་ངེས། སང་བྱའི་དི་མ་དེ་ལའང་བཞིར་གངས་ངེས། དེ་སོང་བའི་
ལམ་དེ་ལའང་བཞིར་གངས་ངེས། ལམ་དེ་བསྐྱངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་མས་མོང་གི་ལྟ་བ་དེ་ལའང་
བཞིར་གངས་ངེས། དེ་ལ་བརེན་ནས་ས་ཐོབ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ལའང་བཞིར་གངས་ངེས། འདའ་ཁ་མའི་
གདམས་ངག་ལའང་བཞིར་གངས་ངེས། བར་དོའ་ིགདམས་ངག་ལའང་བཞིར་གངས་ངེས། འགོས་བཞི་ཐིམ་
ཚུལ་ལའང་བཞིར་གངས་ངེས། གནས་གྱུར་འབས་བུ་དེ་ལ་ཡང་བཞིར་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་
སེ། དེ་ལ་ཕི་སྒྲོ་འདོགས་དཔྱོད་པར་ 



36   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༠༽ 
བྱེད་པའི་བ་མ། ནང་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སོན་པར་བྱེད་པའི་བ་མ། གསང་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སོན་
པར་བྱེད་པའི་བ་མ། མཐར་ཐུག་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་དེ་ཁོ་ན་ིད་དུ་སོན་པར་བྱེད་པའི་བ་མ་དང་
བཞིར་གངས་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་ཕི་རྡུལ་ཚོན་གི་དཀྱིལ་འཁོར། ཀུན་རོབ་
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། ཕག་རྒྱ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་
དང་བཞིར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་དེ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་ལུས་རའི་དཀྱིལ་འཁོར། ར་ཡི་གེའི་དཀྱིལ་འཁོར། 
ཁམས་བདུད་རིའི་དཀྱིལ་འཁོར། སིང་པོ་ཡེ་ཤེས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཞིར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་
གྲུབ་སེ། དེ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཀའི་དི་མ་དང་བཞིར་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   37 

༼༤༡༽ 
ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དབྱིབས་ཀྱི་ལམ། གཏུམ་མོ་ཙཎ་ལིའི་ལམ། དཀྱིལ་
འཁོར་འཁོར་ལོའ་ིལམ། རོ་རེ་རྦ་རླབས་ཀྱི་ལམ་དང་བཞིར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲུག་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་བུམ་
དབང་གི་ལྟ་བ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ། གསང་དབང་གི་ལྟ་བ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་བཞི། ཤེར་དབང་གི་ལྟ་བ་ཡས་
བབ་ཀྱི་དགའ་བ་བཞི། དབང་བཞི་པའི་ལྟ་བ་མས་སན་གི་དགའ་བ་བཞི་དང་བཅས་པའི་བཞི་པོ་དེར་ངེས་པའི་
ཕིར་རོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་གི་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། སང་ཕོགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སོང་
ཕོགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ཟུང་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་གསུམ་པོ་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །རང་བྱུང་བཞི་
འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། ོན་མོངས་རང་བྱུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན།  



38   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༢༽ 
རྣམ་རོག་རང་བྱུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། སེལ་བཞི་རང་བྱུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན། གསལ་ཞིང་ཡང་ལ་མི་རོག་པའི་རང་
བྱུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཞི་པོ་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཡས་བབ་བཞི་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། དགའ་བ། 
མཆོག་དགའ། དགའ་བལ། ལྷན་སྐྱེས་དང་བཞི་པོ་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །མས་སན་བཞི་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་
དེ། མས་སན་གི་དགའ་བ། མཆོག་དགའ། དགའ་བལ། ལྷན་སྐྱེས་དང་བཞི་པོ་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་
རྣམས་ལ་མས་སྐྱོན་ཅན་སྐྱོན་མེད་གང་ཡིན་ཀྱང་དངོས་བརགས་འབྱེད་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། ངོ་བོ་ིད་གསུམ་
གི་དང་པོ་གིས་དང་། རང་བྱུང་བཞིའི་དང་པོ་གསུམ་ལ་མས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པས་ཁབ་ཅིང་། དེ་ལྔ་མ་
གཏོགས་པར་གྱུར་པའི་གཞན་རྣམས་ལ་མས་སྐྱོན་མེད་ཀྱིས་ཁབ་པའི་ཕིར་རོ། །ར་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   39 

༼༤༣༽ 
བའི་བདུན་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ལ་བུམ་དབང་གི་གྲུབ་མཐའ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད། གསང་དབང་གི་གྲུབ་མཐའ་མ་
འདེས་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ། ཤེར་དབང་གི་གྲུབ་མཐའ་བདེ་སོང་རྒྱ་ཆུང་བ། དབང་བཞི་པའི་སྒྲུབ་མཐའ་བདེ་
སོང་རྒྱ་ཆེ་བ་སེ་བཞིར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །བརྒྱད་པ་གྲུབ་སེ། བུམ་དབང་གི་འདའ་ཁ་མ་དེ་ལ། སང་བ་བསྒྱུར་
བའི་འདའ་ཁ་མ། སྒྲས་འཕོ་བའི་འདའ་ཁ་མ། འོད་ཀྱི་གོང་བུའི་འདའ་ཁ་མ། གསང་དབང་གི་འདའ་ཁ་མ། འོད་
གསལ་ནས་འཕོ་བའི་འདའ་ཁ་མ། ཤེར་དབང་གི་དེ། ནམ་འཆི་བའི་ཚེ་ན་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་འབྱོན་པར་འགྱུར་
བ། དབང་བཞི་པའི་འདའ་ཁ་མ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ནས་འཕོ་བའི་འདའ་ཁ་མ་དང་བཞིར་ 



40   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༤༽ 
ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དགུ་པ་གྲུབ་སེ། བུམ་དབང་གི་བར་དོའ་ིགདམས་ངག སམ་བྱ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་དེ་ལྷའི་རྣམ་
པར་བསྒྱུར་ཏེ་མས་སུ་ལེན་པ། གསང་དབང་གི་སམ་བྱ་ལྔ་པོ་དེ་ཡི་གེ་ཨཱ་ལྀ་དང་ཀཱ་ལྀར་བསྒྱུར་ཏེ་མས་སུ་
ལེན་པ། ཤེར་དབང་གི་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མུ་ཏིག་གི་རོག་མ་ལྟར་བརྒྱུས་ཏེ་མས་སུ་ལེན་པ། དབང་བཞི་
བའི་བར་དོའ་ིགདམས་ངག་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་དུ་མས་སུ་ལེན་པ་སེ་བཞིར་ངེས་པའི་ཕིར་
རོ། །བཅུ་པ་འགོས་བཞི་ཐིམ་ཚུལ་ལ་ཡང་བཞིར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རའི་འགོས་ཐམས་ཅད་དབུ་མར་ཐིམ་
པ། ཡི་གེའི་འགོས་ཐམས་ཅད་ཡི་གེ་ནཱ་དར་ཐིམ། ཁམས་ཀྱི་འགོས་ཐམས་ཅད་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་ཐིམ།  



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   41 

༼༤༥༽ 
རླུང་གི་འགོས་ཐམས་ཅད་དབུ་མར་ཐིམ་པ་དང་བཞིར་ངེས་ནི་ཕིར་རོ། །བཅུ་གཅིག་པ་གནས་གྱུར་འབས་བུ་
ལ་བཞིར་གངས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ར་གནས་གྱུར་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ། ཡི་གེ་གནས་གྱུར་པ་ལ་སངས་
རྒྱས་ལོངས་སྐུ། ཁམས་གནས་གྱུར་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུ། སིང་པོ་ཡེ་ཤེས་རླུང་གནས་གྱུར་པ་ལ་སངས་
རྒྱས་ངོ་བོ་ིད་སྐུ་དང་བཞིར་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བ་མེད་སྔགས་སོམ་དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་གི་སོམ་པ་
དང་རོགས་རིམ་གི་སོམ་པ་གིས་ཡོད་ཀྱང་། བ་མེད་ཀྱི་བུམ་དབང་རོགས་པའི་ཚེ། བ་མེད་ཀྱི་སྔགས་སོམ་
རོགས་པར་ཐོབ་སེ། དེའི་ཚེ་རིགས་དྲུག་གི་སྔགས་སོམ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕིར་རོ། །དེས་
གཞུང་འགེལ་ཟབ་མོ་ཕུལ་དུ་ཕིན་ 



42   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༦༽ 
པ་བསྡུས་ཙམ་ཞིག་བཤད་ནས།།  ༈  །།གིས་པ་དཀའ་གནས་ཀྱི་མཐའ་དཔྱད་ཟབ་མོ་བ་ན་མེད་པ་འདི་ིད་
བཤད་ན་གིས་ཏེ། རོད་བྱེད་རྒྱུད་སེའི་རྣམ་གཞག བརོད་བྱ་སྔགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་བཞི་
སེ། རྒྱུད་སེའི་དབྱེ་བ། བསྡུ་བ། གངས་ངེས། སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཡོ་ག་པ་སངས་རྒྱས་གསང་བ་
ནི། དེ་ལ་དབྱེ་ན་གིས་སུ་བྱེད་བཞེད་དེ། དེ་ལ་ཕིའི་དེ་དང་། ནང་གི་རྒྱུད་སེ་གིས་སུ་བཞེད་ཅིང་། དེ་ཡང་། 
བྱ་སོད་གིས་ཕིའི་དེ་དང་། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གིས་ལ་ནང་གི་རྒྱུད་སེ་ཞེས་
སམ། ཡང་ན་རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ཕིའི་དང་། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ནང་གི་རྒྱུད་སེ་ཞེས་པ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   43 

༼༤༧༽ 
ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་ཆེན་ཀུན་སིང་ནི། རྒྱུད་སེ་ལ་གསུམ་དུ་བཞེད་དེ། བྱ་སོད་གིས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དང་གསུམ་
དུ་བཞེད་ཅིང་། རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱང་དེར་མ་འདུས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་འདུས་
པའི་ཕིར་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་པར་འབྱེད་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུད་ལས། རྣལ་འབྱོར་སོད་དང་བྱ་དབྱེ་བས། །རྒྱུད་སེ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་
དང་། སེག་པའི་རོ་རེའི་སྔགས་དོན་རྣམ་གཟིགས་ལས། བྱ་དང་སོད་དང་རྣལ་འབྱོར་དང་། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་
ཕིན་པའི་ཚུལ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །དཔལ་དགེས་པ་རོ་རེ་པ་རྣམས། རྒྱུད་
སེ་ལ་བཞིར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། བྱ་རྒྱུད། སོད་རྒྱུད།  



44   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༨༽ 
རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དང་བཞིར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རོ་རེ་གུར་ལས། དམན་པ་
རྣམས་ལ་བྱ་བའི་རྒྱུད། །བྱ་མིན་རྣལ་འབྱོར་དེ་ལྟག་ལ། །སེམས་ཅན་མཆོག་ལ་རྣལ་འབྱོར་མཆོག །རྣལ་འབྱོར་
བ་མེད་དེ་ལྟག་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཞེད། ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་བ་རྣམས་རྒྱུད་སེ་
ལ་ལྔར་བཞེད་དེ། བྱ་སོད་གིས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད། གསང་བ་འདུས་པའི་
རྒྱུད་ཀྱི་ཆེ་བ་དབྱུང་བའི་ཕིར་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད་ཅེས་པ་ཅིག་དང་ལྔར་བཞེད་དོ། །མ་རྒྱུད་འཁོར་ལོ་
སོམ་པ་བ་རྣམས་རྒྱུད་སེ་ལ་དྲུག་ཏུ་བཞེད་དེ། མདོ་སེ་རོག་པའི་རྒྱུད། བྱ་རྒྱུད། སོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད།  



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   45 

༼༤༩༽ 
རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་རྒྱུད་དང་དྲུག་ཏུ་བཞེད་དེ། བདེ་མཆོག་ཉུང་ངུ་ལས། 
ཇི་སིད་མདོ་བྱ་སོད་པ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་དབྱེ་བ་ལས། །སེམས་ཅན་མོས་པ་ས་ཚོགས་པ། །དེ་
དང་དེ་ལ་དགའ་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུང་པའི་ཕིར། ཞེས་བཞེད། ཇོ་བོ་རེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ནི། རྒྱུད་སེ་ལ་
བདུན་དུ་བཞེད་དེ། སྔར་གིས་དྲུག་པོའ་ིསེང་དུ། གིས་ཀའི་རྒྱུད་དང་བདུན་དུ་བཞེད་ཅིང་། བདུན་པ་དེ་ནི་སྒྱུ་
འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་མཚན་འགའ་ཞིག་དང་། པད་མ་གར་གི་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན། ཞེས་གསུང་
ངོ་། །གིས་པ་བསྡུ་བ་ལ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུད་སེའི་བསྡུ་ཚུལ་ཡོད་དེ། རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་དེའི་
ཚེ་ན། བྱ་རྒྱུད། སོད་རྒྱུད། རྣལ་ 



46   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༠༽ 
འབྱོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དང་བཞིར་འདུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱུད་སེ་ལ་ལྔ་དང་། 
དྲུག་དང་བདུན་ལ་སོགས་པར་བཤད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་བཞི་པོ་དེར་ཇི་
ལྟར་འདུ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུད་སེ་ལ་ལྔ་རུ་བཞེད་པའི་ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད་ཅེས་པ་དེ། 
བཞི་པོ་གང་རུང་དུ་མ་འདུས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་འད་བ་དེ་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འདུས་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་དེ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཡིན་པ་གང་ཞིག གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆེ་བ་
དབྱུང་བའི་ཕིར་དུ་དེ་ལ་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད་ཅེས་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་དེ་གྲུབ་སེ། དེ་ཕ་
བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་རྒྱུད་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   47 

༼༥༡༽ 
སེ་ལ་དྲུག་ཏུ་བཞེད་པའི་ལུགས་ཀྱི། མདོ་སེ་རོག་པའི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་རྒྱུད་གིས་པོ་དེ་
ཡང་། དེ་བཞི་པོ་གང་རུང་དུ་མ་འདུས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དང་པོ་དེ་བྱ་རྒྱུད་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཕི་མ་དེ་བ་
མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འདུ་བའི་ཕིར་རོ། དང་པོ་ཡིན་ཏེ། སིར་བྱ་རྒྱུད་དེ་ལ། ཐུན་མོང་བའི་དངོས་གྲུབ་གཙོ་བོར་
བཏོན་པའི་རྒྱུད་ཅིག་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་ཅིག་སེ་གིས་
ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་དེ་ལ་མདོ་སེ་རོག་པའི་རྒྱུད་ཅེས་འཇོག་ཅིང་། གིས་པ་དེ་ལ་སི་མིང་བྱེ་བག་ལ་བཏགས་
ནས་བྱ་རྒྱུད་ཅེས་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །ར་བའི་རགས་ཕི་མ་གྲུབ་སེ། རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་རྒྱུད་ཅེས་བཤད་
པ་དེ་ནི་མ་རྒྱུད་འཁོར་ལོ་སོམ་པའི་ཆེ་བ་དབྱུང་བའི་ཕིར་བཤད་པ་ཡིན་ 



48   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༢༽ 
ཞིང་། མ་རྒྱུད་འཁོར་ལོ་སོམ་པ་དེ་ིད་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུད་སེ་ལ་བདུན་དུ་བཞེད་པའི་
ལུགས་ལ་ཡང་། བྱ་སོད་ལ་སོགས་པའི་བཞི་པོ་གང་རུང་དུ་མ་འདུས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། མདོ་སེ་རོག་པའི་རྒྱུད་
དང་། རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་རྒྱུད་གིས་ནི་རིམ་བཞིན་བྱ་རྒྱུད་དང་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གིས་སུ་བསྡུ་ཚུལ་སྔར་
བསན་ཅིང་། གིས་ཀའི་རྒྱུད་ཅེས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ནང་ཚན་འགའ་ཞིག་ནི་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་འདུ་ལ། དེ་
ལས་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་ནི་བྱ་སོད་གིས་གང་རུང་དུ་འདུ་བའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུད་སེ་ལ་ལྔ་དང་དྲུག་ལ་སོགས་
པར་བཞེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའ་ིརྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱོར་གསང་མཐའི་རྒྱུད་གིས་པོ་དེ་རིམ་བཞིན་གསང་
བ་འདུས་པ་དང་། འཁོར་སོམ་པའི་ཆེ་བ་དབྱུང་བའི་ཕིར་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   49 

༼༥༣༽ 
ཡིན་གི། དོན་ལ་དེ་གིས་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འདུ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དེ་ཁོད་ཀྱིས་རོག་བཏགས་
སམ། ཀྱོགས་བཤད་བྱས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་སེ་འགའ་ཞིག་ལས་རང་རང་གི་ཆེ་བ་
དབྱུང་བའམ་ཆེ་བ་བརོད་པ་ཅུང་ཟད་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་རྒྱུད་བརག་པ་གིས་པ་ལས། ཐམས་ཅད་རིག་
བྱེད་གྲུབ་མཐའ་དང་། །དེ་བཞིན་ལས་རྒྱ་ལ་སོགས་པ། །སིད་པ་དགའ་འགྱུར་དངོས་གྲུབ་མིན། །ཡང་ནི་སིད་
མཐར་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །གང་གིས་མི་ཤེས་ཀྱེ་རོ་རེ། །དེ་ཡི་ངལ་བ་དོན་མེད་ཡིན། །ཞེས་ཀྱེ་རོ་རེའི་དཀྱིལ་
འཁོར་དུ་ཞུགས་ཏེ་ལམ་ལ་འབད་པ་བྱས་ན། དེ་དོན་ཅན་ཡིན་ཞིང་དེ་ལས་གཞན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་
བངས་ནས་འབད་ཀྱང་ངལ་བ་དོན་མེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀྱེ་རོ་རེ་ཆེ་བ་བརོད་པའི་ཕིར་དང་།  



50   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༤༽ 
བདེ་མཆོག་ལས། རྒྱུད་འདི་རུ་ནི་དབང་བསྐུར་བ། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་གི་སོ་སྒྲུབ་ཡིན། །ཞེས་འཁོར་ལོ་བདེ་
མཆོག་གི་དབང་ཐོབ་པ་དེའི་ཚེ་ན། རྒྱུད་ཀུན་འཆད་དུ་རུང་ཞིང་ན་དུ་ཡང་རུང་ངོ་། །ཞེས་དེའི་ཆེ་བ་བརོད་
པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་གངས་ངེས་ལ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུད་སེ་ལ་བྱ་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དེར་
གངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕི་རོལ་པ་ལ་ལོག་པར་སོད་པ་མི་འད་བ་བཞི་ཡོད། དེ་རྣམས་རེས་སུ་
གཟུང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་། རྒྱུད་སེ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས། འདོད་པ་ཁམས་པ་ལ་ཆགས་པའི་རིགས་
མི་འད་བ་བཞི་ཡོད། དེ་རྣམས་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་རྒྱུ་སེ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས། ནང་པ་
སངས་རྒྱས་པ་ལ་མཚན་ིད་གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་བཞི་ཡོད། དེ་དང་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   51 

༼༥༥༽ 
སོ་མཐུན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་རྒྱུད་སེ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས། མི་ལ་རིགས་མི་འད་བ་བཞི་ཡོད། དེའི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་རྒྱུད་སེ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས། དུས་དེ་ལ་རོགས་ལྡན་གི་དུས་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡོད། 
དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་རྒྱུ་སེ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས། སིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ོན་མོངས་པ་མི་འད་བ་
བཞི་ཡོད། དེ་རྣམས་འདུལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་རྒྱུད་སེ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་
ཡིན་ཏེ། གཏི་མུག་ཅན་རྣམས་ཚངས་པའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གཙང་སྦྲ་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ཡོད། དེ་རྣམས་
རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་བྱ་རྒྱུད་གསུངས། ཞེ་སང་ཅན་རྣམས་ཁབ་འཇུག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འཚེ་བ་
ཆོས་སུ་སྨྲ་བ་ཡོད། དེ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་སོད་རྒྱུད་གསུངས། འདོད་ཆགས་ཅན་དབང་ཕྱུག་གི་
རེས་སུ་འབངས་ནས་འདོད་ཆགས་ཆོས་ 



52   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༦༽ 
སུ་འདོད་པ་ཡོད། དེ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གསུངས། དུག་གསུམ་ཅི་
རིགས་ལ་སོད་པ་རྣམས་དུག་གསུམ་ཅི་རིགས་པ་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ཡོད། དེ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་
རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་པ་རྣམས་བལྟས་
པ་ཙམ་གིས་འཁིག་པའི་བདེ་བ་མས་སུ་མོང་བར་བྱེད། དེ་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བྱ་རྒྱུད་
གསུངས། འཕྲུལ་དགའ་བ་རྣམས་རོད་པ་ཙམ་གིས་འཁིག་པའི་བདེ་བ་མས་སུ་མོང་བར་བྱེད། དེ་ལམ་དུ་
བསྒྱུར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོད་རྒྱུད་གསུངས། དགའ་ལྡན་པ་དང་། འཐབ་བལ་བ་རྣམས་ལག་བཅངས་
ཙམ་གིས་སོ་ནས་འཁིག་པའི་བདེ་བ་མས་སུ་མོང་བར་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   53 

༼༥༧༽ 
བྱེད། དེ་རྣམས་ལམ་དུ་བསྒྱུར་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུངས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་མན་
ཆད་དབང་པོ་ིས་སོར་གི་སོ་ནས་འཁིག་པའི་བདེ་བ་མས་སུ་མོང་བར་བྱེད། དེ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་
སོ་ནས་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ན་ཐོས་དབང་པོ་བརྟུལ་པོ་ི་
འོག་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། སས་མ་བུའི་སེ་པ་འགའ་ཞིག་རག་མི་རག་གང་རུང་བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཁས་
ལེན། དེ་དང་སོ་མཐུན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བྱ་རྒྱུད་བཞག ན་ཐོས་དབང་པོ་འབིང་པོ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་
དང་། མདོ་སེ་པ་རྣམས་གཟུང་བྱ་ཕི་དོན་དང་། དེ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་གིས་ཀ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན། དེ་
དང་སོ་མཐུན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ 



54   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༨༽ 
སོད་རྒྱུད་བཞག རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་བཟུང་བྱ་ཕི་དོན་བདེན་པར་མ་གྲུབ་
ཀྱང་དེ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན། དེ་དང་སོ་མཐུན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྣལ་འབྱོར་
རྒྱུད་གསུངས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པ་རྣམས་གཟུང་བྱ་ཕི་དོན་དང་། དེ་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་
ཤེས་པ་གིས་ཀ་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཀྱང་། ཐ་སད་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཁས་ལེན། དེ་དང་སོ་མཐུན་པའི་དབང་
དུ་བྱས་ནས་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་སོ་མཐུན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 
དང་པོ་དེ་ཡིན་ཏེ། བྱ་རྒྱུད་དེས་ཀྱང་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད་ཀྱི་མདུན་དུ་བིས་སྐུ་བཀྲམ་སེ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་
སན་དངས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་དེ། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   55 

༼༥༩༽ 
ིད་དང་བིས་སྐུ་གང་རུང་བརོད་དུ་མེད་པ་དེ་སོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། དེས་གཟུང་
འཛིན་དེ་གིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་བཞིན་ཏེ། སོད་རྒྱུད་དེས་ཀྱང་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད་དང་། མདུན་བསྐྱེད་
གིས་ཀ་ལྷར་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས། ལྷ་གོགས་པོ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དེ་སོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །གསུམ་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་འདོད་པ་བཞིན་དུ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དེས་ཀྱང་བདག་མདུན་གིས་ཀ་ལྷར་
བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སན་དངས། དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་བཏབ་སེ། མཐར་གཤེགས་གསོལ་བྱས་
པའི་སོ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དེ་གཙོ་བོར་སོན་པ་གང་ཞིག གཤེགས་གསོལ་བྱེད་པ་དང་། གཟུང་བྱ་ཕི་དོན་
མ་གྲུབ་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་འདོད་པ་གང་ཞིག  
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༼༦༠༽ 
བ་མེད་འདིས་ཀྱང་བདག་མདུན་གིས་ཀ་ལྷར་བསྐྱེད་ཀྱང་མཐར་གཤེགས་གསོལ་མི་བྱེད་པའི་སོ་ནས་དངོས་
གྲུབ་ལེན་པ་དེ་གཙོ་བོར་སོན་པ་གང་ཞིག གཤེགས་གསོལ་བྱེད་པ་དང་། དེ་གིས་བདེན་མེད་དུ་འདོད་པ་དང་
ཆོས་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། བམ་ཟེའི་རིགས་རྣམས་གཙང་སྦྲ་དང་དཀའ་སད་ལ་སོགས་པ་
དག་ཏུ་བྱས་པའི་སོ་ནས་གོལ་བར་འདོད། དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བྱ་རྒྱུད་གསུངས། རེ་རིགས་རྣམས་དཀའ་
ཐུབ་དང་། དཀའ་སད་དག་ཏུ་མི་འདོད་པ་ཡིན་པས། དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོད་རྒྱུད་གསུངས། རྒྱལ་རིགས་
རྣམས་འདོད་ཡོན་གི་བདེ་བ་ལ་ལོངས་སོད་པར་བྱེད། དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་གསུངས། 
དམངས་རིགས་རྣམས་མི་གཙང་བ་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་ཤས་ཆུང་། དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ 
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༼༦༡༽ 
བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། རོགས་ལྡན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དང་པོ། གསུམ་
ལྡན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གིས་པ། གིས་ལྡན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུམ་པ། རོད་དུས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་བཞི་པ་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། དྲུག་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གཏི་མུག་ཅན་རྣམས་
རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་བྱ་རྒྱུད། ཞེ་སང་ཅན་རེས་སུ་གཟུང་བའི་རིང་དུ་སོད་རྒྱུད། འདོད་ཆགས་ཅན་
རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད། དུག་གསུམ་ཅི་རིགས་ལ་སོད་པ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའམ་
འདུལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རྣམས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་ལ། 
རྒྱུད་སེ་བཞི་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་། བ་མེད་བྱེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་གིས། དང་པོ་ལ། བྱ་རྒྱུད། སོད་རྒྱུད། རྣལ་
འབྱོར་ 



58   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༢༽ 
རྒྱུད། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་བཞི། དང་པོ་ལ་མཚན་ིད། སྒྲ་བཤད། དབྱེ་བ། གཞུང་ཚད་བཤད་པ་དང་
བཞི། དང་པོ་ནི། ལྷ་རེ་དཔོན་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་
ཆ་ནས། རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀྱི་དང་པོར་བཞག་པ་དེ་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་ིད་ཡིན། གིས་པ་སྒྲ་བཤད་ནི། དེ་ལ་བྱ་
རྒྱུད་ཞེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་གཙོ་བོར་སོན་པར་བྱེད་པས་ན་བྱ་རྒྱུད་ཞེས་
འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་ན། རིགས་སོ་སོའ་ིདབྱེ་བ་དང་། བྱ་བ་སིའི་རྒྱུད་ཆེན་བཤད་པ་གིས། 
དང་པོ་ལ་ཡང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རིགས་གསུམ་དང་། འཇིག་རེན་པའི་རིགས་གསུམ། དང་པོ་ནི། 
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད། པདྨའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད། རོ་རེའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་ 
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༼༦༣༽ 
གསུམ་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ིརྒྱུད། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད། འཇམ་དཔལ་
དཔའ་བོ་ཆིག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད། གཙུག་ཏོར་རྣམ་རྒྱལ་གི་རྒྱུད། གཙུག་ཏོར་དི་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་འཇོག་
གོ །གིས་པ་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་ནི། དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་རྒྱུད། དོན་ཡོད་ཞགས་པའི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོའ་ིརྒྱུད། 
སན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲའི་རྒྱུད། སྒྲོལ་མའི་རྒྱུད། ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གཟུངས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་
འཇོག གསུམ་པ་རོ་རེའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་ནི། རོ་རེ་ས་འོག་གི་རྒྱུད། ཕག་ན་རོ་རེ་འབྱུང་པོ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད། 
ཕག་རོར་གཏུམ་པོའ་ིརྒྱུད། རོ་རེ་རྣམ་པར་འཇོམས་པའི་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་འཇོག དེས་ན་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ཐོབ་ན། གཞན་ 
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༼༦༤༽ 
པདྨ་དང་རོ་རེའི་རིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་མ་ཐོབ་ཀྱང་དེ་གིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་
ཆོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གསུམ་གི་ནང་ནས་དང་པོ་དེ་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་མཚོན་ནས་ཕི་མ་གིས་
ཤེས་པར་གིས་ཤིག གིས་པ་འཇིག་རེན་པའི་རིགས་གསུམ་ནི། ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ིརྒྱུད། སྔ་ཚན་གི་རྒྱུད། 
འཇིག་རེན་པའི་རྒྱུད་དང་གསུམ་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། ནོར་བུ་བཟང་པོའ་ིགཟུངས་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གིས་པ་ནི། 
མེ་འགལ་ལའི་གཟུངས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། དབུགས་ཆེན་མོའ་ིགཟུངས་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག་གོ །གིས་པ་བྱ་བ་
སིའི་རྒྱུད་ཆེན་དེ་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། གསང་བ་སི་རྒྱུད། དཔུང་བཟངས་ཀྱི་རྒྱུད། ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད། བསམ་
གཏན་ཕི་མའི་རྒྱུད་དང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   61 

༼༦༥༽ 
ཅིག་ནི། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་བྱ་བ་སིའི་རྒྱུད་ཆེན་དུ་བསྒྲོང་ལ། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཡིན་པས། དེའི་རྒྱུད་ཆེན་དུ་བཞག་པ་ལ་འབེལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད་བྱ་བ་
སིའི་རྒྱུད་ཆེན་དུ་འཇོག་པ་དེ་ལ། སོམ་གསུམ་ལས། ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡན་ཆད་དུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་
དཔྱད་པ་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་དོ། །དེས་ན་བྱ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ན། གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད། རིགས་སྔགས་ཀྱི་
རྒྱུད། གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་གསུམ་དུ་འདུས་ཏེ། ཐབས་ཡབ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་བྱ་རྒྱུད་རྣམས་གསང་
སྔགས་སུ་འདུ། ཤེས་རབ་མ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་བྱ་རྒྱུད་རྣམས་རིགས་སྔགས་སུ་འདུ། དེ་གིས་ཀ་ཆ་མམ་
དུ་གཙོ་བོར་ 
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༼༦༦༽ 
སོན་པའི་བྱ་རྒྱུད་རྣམས་གཟུངས་སྔགས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་གཞུང་ཚད་ནི། བྱ་རྒྱུད་དེ་ལ་
སོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། རོག་པའི་རྒྱུད་ནི་སོང་ཕྲག་བཞིའོ། །བྱ་བའི་
རྒྱུད་ནི་སོང་ཕྲག་བཞིའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་སོད་རྒྱུད་ལ་སྔར་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། 
ལྷ་གོགས་པོ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཆ་ནས་རྒྱུད་སེ་
གིས་པར་བཞག་པ་དེ། སོད་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་ིད་ཡིན། གིས་པ་སྒྲ་བཤད་ནི། ནང་སེམས་ཀྱི་སོད་པ་དང་། 
ཕི་ལུས་ངག་གི་སོད་པ་གིས་ཀྱི་ནང་ནས། ཕི་ལུས་ངག་གི་སོད་པ་གཙོ་བོར་སོན་པས་ན། སོད་རྒྱུད་ཅེས་
བཞག་གོ །གསུམ་པ་དབྱེ་ན། སྐུ་གསུང་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   63 

༼༦༧༽ 
ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་གསུམ་མམ། ཡང་ན་སོད་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ལ་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་གསུམ་
ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། རྣམ་སང་མངོན་བྱང་གི་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གིས་པ་ནི། བོད་དུ་མ་འགྱུར་བས་ངོས་
འཛིན་མེད། གསུམ་དེའི་རོ་རེའི་རིགས་ཀྱི་རྒྱུད་ནི། ཕག་རོར་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག འོ་ན་དང་
པོ་དེ་སོན་པ་གང་གིས་ཡུལ་གང་དུ་གསུངས་ཤེ་ན། གསུང་བ་པོ་ནི་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིལོངས་སྐུ་ཐུབ་
པ་རྣམ་སང་གངས་ཅན་འཚོ་ཞེས་པ་དེས་གསུངས་ཤིང་། ཡུལ་ལམ་གནས་ནི་གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་
རྒྱན་པའི་ཞིང་ཁམས་དེར་གསུངས་སོ། །འོ་ན་དེ་གང་ལ་ངོས་འཛིན་ཞེ་ན། དེ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཡོད་དེ། གིང་
བཞི་གིང་ཕྲན་བརྒྱད་རི་རབ་ི་ཟླ་དང་བཅས་ 



64   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༨༽ 
པ་སོང་ཐམ་པ་ཕིའི་ལགས་རིས་བསྐོར་བ་ཅིག་ལ་སོང་དང་པོ། དེ་འད་སོང་ལགས་རིས་བསྐོར་བ་ཅིག་ལ་སོང་
གིས་པ། དེ་སོང་ལགས་རིས་བསྐོར་བ་ཅིག་ལ། སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རེན་ཞེས་འཇོག་ཅིང་། དེ་ལ་གིང་བཞི་
རི་རབ་ལ་སོགས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ཡོད་ལ། དེ་འད་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ། གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་
པའི་རྒྱུད་དང་པོ་ཞེས་འཇོག དེ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ། གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་རྒྱུད་གིས་པ་
ཞེས་འཇོག དེ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ་གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་རྒྱུད་རབ་འབྱམས་ཞེས་འཇོག དེ་
འད་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ།་་་་་ཕི་ལགས་རིས་བསྐོར་བ་མཐའི་གསལ་བྱེད་དུ་སོར་ཅིག གཞི་དང་སིང་པོ་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་ཞིང་
ཁམས་བཀོད་པ་དེ་ལ་ངོས་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་གཞུང་ཚད་ནི་སོང་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   65 

༼༦༩༽ 
ཕྲག་བརྒྱད་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྒྱུད་ལས། སོད་པའི་རྒྱུད་ནི་སོང་ཕྲག་
བརྒྱད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ལ་སྔར་ལྟར་བཞི་ལས། དང་པོ་ནི། བདག་མདུན་
གིས་ཀ་ལྷར་བསྐྱེད། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སན་དངས། དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་བཏབ་སེ། མཐར་
གཤེགས་གསོལ་བྱས་པའི་སོ་ནས་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཆ་ནས་རྒྱུད་
སེ་གསུམ་པར་བཞག་པ་དེ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་ིད། གིས་པ་སྒྲ་བཤད་ནི། ཕི་ལུས་ངག་དང་ནང་
སེམས་གིས་ཀྱི་ནང་ནས་ནང་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བོར་བཏོན་པས་ན་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཅེས་བཞག་
གོ །གསུམ་པ་དབྱེ་ན། ར་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད། ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་དང་གསུམ་ཡོད་དེ། པདྨ་མྱུ་གུ་ཞེས་པས་ 



66   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༠༽ 
མཛད་པའི་བསན་བཅོས་ལས། ར་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་ཟབ་ཅིང་རོགས་དཀའི་དོན། །བཤད་དང་ཆ་མཐུན་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་
དབྱེ་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་ར་རྒྱུད་ནི། དེ་ིད་འདུས་པ་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེ་ལ་ཡང་
དུམ་བུ་བཞི་ཡོད་དེ། དུམ་བུ་དང་པོ་རོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་རྒྱུད། དེ་གིས་པ་ཁམས་གསུམ་རྣམ་རྒྱལ་གི་རྒྱུད། དེ་
གསུམ་པ་འགོ་འདུལ་གི་རྒྱུད། དེ་བཞི་པ་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུད་དང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་བཤད་རྒྱུད་
ནི། རྒྱུད་རོ་རེ་རེ་མོ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གསུམ་པ་ཆ་མཐུན་ནི། ངན་སོང་སོང་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག་གོ །བཞི་པ་
གཞུང་ཚད་ནི། དྲུག་བརྒྱ་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ནི་དྲུག་བརྒྱ་
ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ། མཚན་ིད།  



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   67 

༼༧༡༽ 
སྒྲ་བཤད། དབྱེ་བ། ཁད་ཆོས་དང་བཞི། དང་པོ་ནི། དབང་བཞི་དང་། རིམ་གིས་གང་རུང་གཙོ་བོར་སོན་པའི་
རིགས་སུ་གནས་པའི་ཆ་ནས་རྒྱུད་སེ་བཞི་པར་བཞག་པ་དེ་དེའི་མཚན་ིད་ཡིན། གིས་པ་ནི། ཏིང་འཛིན་བ་
ན་མེད་པ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པས་ན། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཅེས་བཞག་གོ །གསུམ་པ་དབྱེ་ན། ཕ་བ་ན་
མེད་པའི་རྒྱུད། མ་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད། གིས་སུ་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་
ཡང་། འདོད་ཆགས་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་པ་རྣལ་འབྱོར་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད། ཞེ་སང་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་པ་
གཤིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་རྒྱུད། གཏི་མུག་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་པ་རྣམ་སང་མངོན་བྱང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་དང་
གསུམ་ཡོད་དེ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གི་ 
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༼༧༢༽ 
རྒྱུད་སེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་དེ་ལ་ཡང་། ར་རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད་
གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། གསང་བ་འདུས་པའི་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག་ཅིང་། གིས་པ་བཤད་
རྒྱུད་དེ་ལ་དབྱེ་ན། རོ་རེ་ཕྲེང་བའི་རྒྱུད། དགོངས་པ་ལུང་སོན་པའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་མ་བཞིའི་ཞུས་རྒྱུད། རོ་རེ་
སིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད། ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་རྒྱུད་དང་ལྔ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་གཤིན་རེ་གཤེད་
ཀྱི་རྒྱུད་དེ་ལ། གཤིན་རེ་གཤེད་དམར་པོའ་ིརྒྱུད་དང་། དེ་ནག་པོའ་ིརྒྱུད་གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། གཤིན་
རེ་གཤེད་ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་དང་། ལེའུ་ི་ཤུ་ར་གིས་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེ་ཡང་ཕི་མ་དེ་བུ་སོན་གིས་
བསྒྱུར་བ་ཡིན་པས། དེ་གོང་བོད་དུ་མི་བཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གཤིན་རེ་གཤེད་ནག་པོའ་ིརྒྱུད་དེ་ལ་ 
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༼༧༣༽ 
གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། སྒྲ་གདོང་འཇིགས་གསུམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གིས། སྒྲ་ནག་གི་རྒྱུད། གདོང་དྲུག་གི་
རྒྱུད། རོ་རེ་འཇིགས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་
དོ། །གིས་པ་མ་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ལ། བདེ་མཆོག་མ་ཧཱ་མ་ཡ། སངས་རྒྱས་ཐོད་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་
ཕིར། དང་པོ་དེ་ལ་ཡང་། ར་རྒྱུད་དང་། བཤད་བརྒྱུད་གིས། དང་པོ་ལ་ཡང་། ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་། བསྡུས་པ་
གིས་ལས། དང་པོ་ནི། བདེ་མཆོག་གི་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་ཞེས་པ་དེ་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེ་ནི་རོ་
རེ་འཆང་གིས་སྔོན་གི་གདུལ་བྱ་ལ་གསུངས་ཤིང་། དེང་སང་མཁའ་སོད་ན་བཞུགས་པ་ཡིན་གི། མི་ཡུལ་ན་ནི་
མི་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། སིགས་ 
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༼༧༤༽ 
དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཚེ་ཐུང་བས་མི་མཁོ་བ་ལ་དགོངས་སོ། །གིས་པ་དེ་བསྡུས་པ་དང་། བདེ་མཆོག་ཉུང་
ངུ་ཞེས་པ་དང་། དེང་སང་གི་བདེ་མཆོག་ར་རྒྱུད་ཅེས་པ་འདི་རྣམས་རྣམ་གངས་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་བཤད་
རྒྱུད་དེ་ལ་དབྱེ་ན་དགུ་ཡོད་དེ། ཧེ་རུ་ཀ་མངོན་བྱུང་ངམ། ཁག་འཐུང་མངོན་བྱུང་གི་རྒྱུད། བདེ་མཆོག་སོམ་
བྱུང་། ཕག་མོ་མངོན་བྱུང་གི་རྒྱུད། རོ་རེ་མཁའ་འགོའ་ིརྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་མ་ཀུན་སོད་ཀྱི་རྒྱུད། སམྦུ་ཉིའི་རྒྱུད། 
མོས་སོད་བ་མའི་རྒྱུད། ཨ་བྷི་དྷ་ནའི་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི། ཁ་སོར་གི་རྒྱུད་དང་དགུ་ཡོད་པའི་ཕིར་
རོ། །གསུམ་པ་གིས་སུ་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་བ་གིས་སུ་མེད་པའི་དེ་དང་། ཟབ་པ་
གིས་སུ་མེད་པ་བ་ན་ 
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༼༧༥༽ 
མེད་པའི་རྒྱུད་གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག་ལ། དེ་ལ་ཡང་། དུས་འཁོར་ར་
རྒྱུད། དེའི་རྒྱུད་ཕི་མ་དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་དང་གསུམ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་དུ་ཡོད་ན། འོ་ན་དུས་འཁོར་གི་
རྒྱུད་འདི། ཡུལ་གང་དུ། སོན་པ་གང་གིས། དུས་ནམ་གི་ཚེ་གསུངས་ཤེ་ན། འདི་ིད་ཀྱི་དོན་ལ་རང་ལུགས་
བཞག་པ་དང་། གཞན་ལུགས་དགག་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་འདི་
གསུངས་ཚུལ་ཡོད་དེ། སོན་པས་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་བཞེས་པའི་དུས་ན། དཔལ་འབས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རེན་
དུ། བྱང་ཤམ་བྷ་ལའི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཞེས་པ་ལོ་གོ་དགུ་ལོན་པ། རྒྱལ་ཕྲན་གོ་དྲུག་དང་བཅས་པས་རྫུ་
འཕྲུལ་གིས་བྱོན་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་ 
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༼༧༦༽ 
པའི་ངོར། དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་སོང་ཕྲག་བཅུ་གིས་པ་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་འདི་གིས་གསུངས། 
དེ་ནས་ལོ་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་ནས། རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས། མེ་ཏོག་ཕྲེང་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་སེབ་
སོར་གི་སོ་ནས། དེའི་ར་རྒྱུད་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་གིས་ལས་བཏུས་ཏེ། དུས་འཁོར་བསྡུས་རྒྱུད་ཞེས་པ། ལེའུ་
ལྔ་པ་ཤ་ཽཀ་སོང་སུམ་ཅུ་ལྷག་པ་འདི་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ལེའུ་ལྔ་ནི། འཇིག་རེན་ཁམས་ལེ། ནང་ལེ། དབང་
ལེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་ལེའུ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལེའུ་དང་ལྔའོ། །དེའི་སས་རིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར་པོའ་ིབསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་
འགེལ་པ། འགེལ་ཆེན་དི་མེད་འོད་མཛད་དོ། །འགའ་ཞིག་བསྡུས་རྒྱུད་བཀའ་མ་ཡིན་ནོ་གསུང་བ་ 
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༼༧༧༽ 
ཡང་མི་འཐད་དེ། བསྡུས་རྒྱུད་དེས་ར་རྒྱུད་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་གིས་ཀྱི་ཚིག་ས་རྣམས་བསྡུས་ནས་གསུངས་
པའི་ཕིར་དང་། འདི་ིད་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་བཀའ་རུ་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་རང་
ལས། འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྡུས་རྒྱུད་ལ། །འགེལ་བཤད་བྱེད་པ་པད་དཀར་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕིར་རོ། །གིས་པ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་ལ། ཕོགས་སྔ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པ་གིས། དང་པོ་ལ། 
བདག་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་གགས་པ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ས་ག་ཟླ་བ་ལ་སོན་པ་མངོན་པར་རོགས་
པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསན་ནས་དེའི་ཕི་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བ་ལ་དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་གསུངས་པ་ཡིན། ཞེས་
བཞེད། དུས་ཞབས་པ་ 



74   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༨༽ 
སོགས་ཁ་ཅིག སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསན་པའི་ཕི་ལོ། འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་གི་ཚུལ་དུ་
བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །གིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་དང་པོ་དགག་པ་དང་། ཕི་མ་དགག་
པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། རྣམ་རྒྱལ་གགས་བཟང་གི་ལུགས་དེ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དུས་འཁོར་རང་གི་
རྒྱུད་དང་འགལ་བ་དང་། ལོ་རྒྱུས་ལ་སོགས་པའི་འགལ་བའི་སྐྱོན་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དུས་
འཁོར་རང་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། དེ་ལས་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིབཀའ་བར་པ་ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་
རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གསུངས་པའི་རེས་ནས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རེན་དུ་དུས་འཁོར་གི་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   75 

༼༧༩༽ 
རྒྱུད་གསུངས་པར་བཤད་པ་གང་ཞིག སོན་པས་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསན་ནས། 
དང་པོར་གཙོ་ཆེར་བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་རྣམས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་སེ། 
དུས་འཁོར་ར་རྒྱུད་ལས། ཐུབ་པས་བྱ་རོད་ཕུང་པོ་རུ། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་ཚུལ་བཞིན། །ཆོས་བསན་
དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ། །དེ་བཞིན་སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་རབ་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ལོ་
རྒྱུས་སོགས་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་ན། ལོ་རྒྱུད་ཇི་ལྟར་ཡིན། དེ་དང་འགལ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དང་པོ་
ལོ་རྒྱུས་མཚོན་ཙམ་བརོད་ན། སོན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་དེ་ནས། 
ཤཱཀྱའི་ཚོགས་མང་པོ་རབ་ 



76   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༠༽ 
ཏུ་བྱུང་བ་དང་། བསེན་པར་རོགས་པར་བྱས་ཏེ། ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་པ་ཐོབ་ཅིང་། དེ་རྣམས་སེར་
སྐྱའི་གོང་ཁེར་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གི་སས་འཕགས་སྐྱེས་པོ་དང་། དེའི་བོན་པོ་གིས་
ཀྱིས་དམག་བསྐུལ་ཏེ་སེར་སྐྱའི་གོང་ཁེར་བཅོམ་དུ་ཡོང་། དེ་ཡོང་བ་ཐོས་ནས་ཤཱཀྱའི་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་
ངེད་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་། འཕགས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་ཡིན་པས། ཕར་དབྱུག་པ་སོགས་རེག་འཚོག་
བྱེད་པ་མ་གཏོགས། མཚོན་བསྣུན་པ་དང་། སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་གཏན་ནས་མི་བྱེད་དོ། །ཞེས་བཅའ་
སྒྲིགས་བྱས་པ་ལས། དམག་དཔུང་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཤཱཀྱའི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་བསད།  



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   77 

༼༨༡༽ 
དེའི་ཚེ་ཤཱཀྱ་ཤམྦྷ་ཀ་ཞེས་པའི་སྤྲུལ་པའི་གང་ཟག་དེས། ཕར་འཁྲུགས་ཏེ་མི་མང་པོ་བསད། དེ་ནས་དམག་ཕིར་
ལོག་ཟིན་ནས། ཤཱཀྱའི་ཚོགས་ལྷག་མ་རྣམས་འདུས་ནས། ཤཱཀྱ་ཤམྦྷ་ཀ་ལ་ཁོད་ཀྱིས་བཅས་པ་ལས་འདས་པ་
ཡིན་པས། ཞེས་གནས་དབྱུང་བྱས་པས། ཤཱཀྱ་ཤམྦྷ་ཀས་བྱང་ཤམ་བྷ་ལར་བྱོན་ཞིང་། དེའི་སས་ནི་རྒྱལ་པོ་ཟླ་
བ་བཟང་པོ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་རྣམ་རྒྱལ་གགས་པ་བཟང་པོའ་ིལུགས་དེ་ལ་ལོ་རྒྱུས་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡང་
ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་དེའི་དགུང་ལོ་གོ་དགུ་བཞེས་པའི་དུས་སུ། སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལ་དུས་
འཁོར་གི་རྒྱུད་ཞུས་པ་གང་ཞིག ཤཱཀྱ་ཤམྦྷ་ཀ་དེ་རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོའ་ི 



78   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༢༽ 
ཡབ་ཀྱང་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སོན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚུལ་བསན་པའི་རེས་སུ་ཤམ་བྷ་ལར་
བྱོན་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེས་དེ་ཞུས་ཏེ། དེས་དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་དེ་བྱང་ཤམྦྷ་ལར་གདན་ཡང་
དངས་ཤིང་འགེལ་པ་ཡང་བརམས་ལ། དེའི་ཕི་ལོ་དེས་བྱང་ཤམྦྷ་ལར་དུས་འཁོར་གིས་བོས་བངས་ཀྱང་
བཞེངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་དུས་ཞབས་པའི་ལུགས་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དུས་འཁོར་གི་རྒྱུད་ཞུ་བ་པོ་
རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག སོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་སོན་པའི་གོང་དུ། རྒྱལ་པོ་ཟླ་
བཟང་དེ་མི་བཞུགས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་དེ་སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ལས་ལོ་བཅུ་དགུའི་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   79 

༼༨༣༽ 
བགེས་པ་གང་ཞིག རྒྱལ་པོ་དེས་ལོ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ་མ་བཞུགས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་ཟླ་བ་བཟང་པོ་དེ། 
ཆོས་རྒྱལ་བདུན་དང་། རིགས་ལྡན་ི་ཤུ་ར་དྲུག་གམ། ར་ལྔ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་དང་པོ་དེ་ཡིན་པ་གང་
ཞིག རིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་མ་གཏོགས་པའི་གཞན་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ལོ་བརྒྱ་ལས་ལྷག་པ་མི་
བཞུགས་པའི་ཕིར་རོ།།  ༈  །།གིས་པ་ཟབ་པ་གིས་སུ་མེད་པ་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་ནི་ཀྱེ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལ་
འཇོག་ལ། དེ་ལ་ཡང་། ར་རྒྱུད། བཤད་རྒྱུད། ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་དང་གསུམ་ཡོད་པའི། དང་པོ་ལ་ཡང་། ར་རྒྱུད་
རྒྱས་པའི་རྒྱས་པ། ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ། ར་རྒྱུད་བསྡུས་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་ 
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༼༨༤༽ 
དང་པོ་ནི། ར་རྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་བདུན་པ་ཞེས་པ་ཅིག་ཁས་བངས་དགོས་པ་དེ་ལ་འཇོག་གོ །གིས་པ་ནི། ལེའུ་
སོང་སུམ་ཅུ་པ། བརག་པ་སུམ་ཅུ་སོ་གིས་པ། ཤཽ་ཀ་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་པ་འདི་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། རོ་རེ་གུར་
ལས། སོང་ཕྲག་སུམ་ཅུའི་གངས་ཀྱི་ནི། །འབུམ་ཕྲག་ལྔ་ཡི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་
ནི། ལེའུ་ེར་གསུམ་པ། ཤཽ་ཀ་བདུན་བརྒྱ་ི་ཤུ་པ་བརག་པ་གིས་པ་འདི་ལ་འཇོག་གོ །འོ་ན་ར་རྒྱུད་བརག་པ་
གིས་པ་འདི། ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དེ་ལས་ཕྱུང་བ་ཡིན་ནམ། རྒྱུད་ལོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཕམ་ཐིང་པ་ལ་སོགས་པ་
ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདི་ལོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་དེ་ལ་བརག་པ་སོ་གིས་པ། བརག་པ་བཅུ་གིས་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   81 

༼༨༥༽ 
པ། བརག་པ་དགུ་པ། བརག་པ་གིས་པ་དང་བཞི་ཡོད་པའི་བརག་པ་གིས་པ་ཁོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་
འཐད་དེ། བརག་པ་རང་གི་མཇུག་ཏུ། རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྒྱུ་མའི་རྒྱལ་པོ་བརག་པ་སོ་གིས་པ་ལས་བྱུང་
བ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ནཱ་རོ་པའི་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བརག་པ་གིས་པ་འདི་རྒྱས་པ་
འབུམ་ཕྲག་ལྔ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་བརག་པ་དང་པོ་གིས་ལས་ཕྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། རོ་རེ་གུར་
ལས། རོ་རེ་སིང་པོ་སྔོན་བྱང་ཆུབ། །བརག་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་སེ། སྒྱུ་མའི་བརག་པ་གིས་པ་འོ། །ཞེས་བརག་
པ་སོ་གིས་པའི་བརག་པ་དང་པོ་ལ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་དང་། གིས་པ་ལ་སྒྱུ་མའི་ 
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༼༨༦༽ 
བརག་པ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཞིག བརག་གིས་འདིར་ཡང་བརག་པ་དང་པོ་དང་གིས་པ་གིས་ལ། རིམ་
བཞིན་མིང་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། འདིར་གེང་གཞི་ཡང་དང་པོར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན་དེ་ནི་མི་
འཐད་དེ། བརག་གིས་རང་གི་བརག་པ་དང་པོ་ལས། གོང་དུ་བརག་པ་བཅུ་གིས་པར། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་
མདོ་རུ་བསྡུ། །ཞེས་དང་། གོང་མའི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆོག་རིམ་པས། །མཆོད་ཡོན་ཞབས་སིལ་གོང་མ་བཞིན། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གེང་གཞི་ལ་ཡང་ངེས་པ་མེད་དེ། གེང་གཞི་བར་སྐབས་སུ་འབྱུང་བ་དེ་འདའང་ཡོད་
པའི་ཕིར་དང་། བརག་པའི་མིང་ཅིག་པ་ཙམ་ལའང་ངེས་པ་མེད་དེ། བརག་གིས་འདིར་ཡང་། ལེའུ་བཞི་པ་
དང་། བཅུ་པ་གིས་ཆར་ལ་དབང་ 
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༼༨༧༽ 
ལེ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཞིག དེ་གིས་ཀྱང་བརོད་བྱའི་དོན་སོ་སོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་གི་ལུགས་
ནི། ར་རྒྱུད་བརག་པ་གིས་པ་འདི། ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་པ་ལས་ཕྱུང་བ་ཡིན་ཅིང་། དེའི་ནང་ནས་
ཀྱང་བརག་པ་སོ་ཅིག་པ་དང་སོ་གིས་པ་གིས་ལས་ཕྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། རོ་རེ་གུར་ལས། རོ་རེ་སིང་པོ་མངོན་
བྱང་ཆུབ། །བརག་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་པོ་སེ། །སྒྱུ་མའི་བརག་པ་གིས་པ་འོ། །ཞེས་པ་ནས་བཟུང་སེ། དེ་ནི་
གསུམ་ཅུ་པར་ཡང་བཤད། །ཅེས་བརག་པ་དང་པོ་ནས་སུམ་ཅུའི་བར་བཤད་ནས། བརག་པ་སོ་གཅིག་པ་དང་
སོ་གིས་པ་གིས་ངོས་འཛིན་པ་ལ། མཁའ་འགོ་མཁའ་འགོ་མ་ཡི་རྒྱུད། །དག་པའི་སིང་པོ་ཡོངས་བསྡུས་པ། ། 
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༼༨༨༽ 
རོ་རེ་མཁའ་འགོས་གསུངས་པ་སེ། །འདི་ནི་རྒྱུད་ཀྱི་ངེས་པ་འོ། །ཞེས་སོ་གཅིག་པ་ལ་མཁའ་འགོའ་ིརྒྱུད་དང་། 
སོ་གིས་པ་ལ་མཁའ་འགོ་མའི་རྒྱུད་ཅེས་བཤད་ལ། དེ་ཡང་། དང་པོ་དེ་རྒྱལ་བས་རོ་རེ་འཆང་གི་ཚུལ་དུ་བྱས་
ནས། གཙོ་བོར་སྐྱེས་པ་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས། གིས་པ་དེ་བདག་མེད་མས་མཁའ་འགོ་མའི་ཚུལ་དུ་
བྱས་ནས་གཙོ་བོར་བུད་མེད་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་གང་ཞིག བརག་པ་གིས་པ་འདིས་ཀྱང་། བརག་
པ་དང་པོ་དེ་གཙོ་བོར་སྐྱེས་པ་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་ལ། གིས་པ་དེ་གཙོ་བོར་བུད་མེད་འདུལ་བའི་
ཕིར་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། རོ་རེ་གུར་ལས། ཀྱེ་རོ་རེ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ 
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༼༨༩༽ 
རྒྱུད། །དང་པོ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །ཕི་མ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་རྒྱུད། །དེ་ནི་བུད་མེད་གཟུང་ཕིར་
རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་བཤད་རྒྱུད་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་རྒྱུད་དང་། ཐུན་མོང་
བའི་བཤད་རྒྱུད་གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། ཤཽ་ཀ་སོང་ིས་བརྒྱ་པ་རོ་རེ་གུར་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གིས་པ་ནི། 
ཤཽ་ཀ་གིས་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་གསུམ་པ། སཾ་པུ་ཉའི་རྒྱུད་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག འོ་ན་དང་པོ་དེ་ལ་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་དེ་དང་། གིས་པ་དེ་ལ་ཐུན་མོང་བའི་བཤད་རྒྱུད་ཅེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཤེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། རོ་རེ་གུར་དེ་ལ་ཀྱེ་རོ་རེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རོ་རེ་
གུར་དེས་ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་བརག་པ་སོ་གིས་པ་དང་། བསྡུས་པ་བརག་པ་གིས་པ་འདི་ 
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༼༩༠༽ 
གིས་ཁོ་ནའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པས་ན། དེ་ལྟར་དུ་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །སམྦུ་ཉའི་རྒྱུད་དེ་ལ་དེའི་ཐུན་མོང་
བའི་བཤད་རྒྱུད་ཞེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སམྦུ་ཉའི་རྒྱུད་དེས། བོད་འདིར་ཡང་རྒྱུད་སེ་བཅུ་དྲུག་
གམ་བཅུ་བདུན་ཙམ་གི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པས་ན། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱལ་པོ་ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏི་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་ནི། རྒྱུད་སེ་འབུམ་ཕྲག་སོ་དྲུག་ཙམ་གིས་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་
དོ། །གསུམ་པ་ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད་ནི། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད། ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད། ཡེ་ཤེས་སིང་པོའ་ིརྒྱུད་
དང་བྱས་པ་རྣམས་ལ་འཇོག བཞི་པ་ཁད་ཆོས་བཤད་པ་ལ། ཕ་རྒྱུད་མ་རྒྱུད་གིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་གསུམ་གི་
ཁད་པར་བཤད་པ། ར་རྒྱུད་དང་བཤད་རྒྱུད་གིས་ཀྱི་ཁད་པར་བཤད་པ། རྒྱུ་རྒྱུད། ཐབས་རྒྱུད། འབས་རྒྱུད་
གསུམ་ 
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༼༩༡༽ 
གི་ཁད་པར་བཤད་པ་དང་གསུམ་གི། དང་པོ་ལ་ཡང་། རོད་བྱེད་གེང་གཞི་མི་འད་བའི་ཁད་པར། བརོད་བྱ་མི་
འད་བའི་ཁད་པར་ཞུ་བ་པོའམ། གདུལ་བྱ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། དེ་གསུམ་གི་རོད་བྱེད་
གེང་གཞི་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་ཅིག་ན། ཞེས་སོགས་གེང་གཞིའི་ཡི་
གེ་བཞི་བཅུའི་ཐོག་དངས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་། གསང་བ་མཆོག་གི་དགེས་པ་ན། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་
ཐོག་དངས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་མ་རྒྱུད་དང་། དེ་གིས་ཀ་ཆ་མམ་དུ་བཞུགས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་གིས་མེད་
ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། ནག་པོ་དམ་ཚིག་རོ་རེའི་གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་གསལ་བ་ལས། རྣལ་འབྱོར་
རྒྱུད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས། ། 
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༼༩༢༽ 
འདི་སྐད་ལ་སོགས་གང་གསུང་པ། །དེ་ིད་རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་དུ། །གསང་བ་མཆོག་གི་དགེས་པ་ན། །ཐམས་
ཅད་བདག་ིད་དག་ཏུ་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་བརོད་བྱ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ལ། ཤེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་གསུམ་བརོད་བྱ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། བསྐྱེད་རིམ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་
ཕ་རྒྱུད་དང་། རོགས་རིམས་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་མ་རྒྱུད་དང་། དེ་གིས་ཆ་མམ་དུ་སོན་པའི་
རྒྱུད་རྣམས་ལ་གིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། གསང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་གསལ་བ་ལས། བསྐྱེད་དང་
རོགས་པའི་དབྱེ་བ་ལས། །རྣལ་འབྱོར་ཕ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ། །བསྐྱེད་པ་རྣལ་འབྱོར་ཕ་ཞེས་བརོད། །རོགས་པ་
རྣལ་འབྱོལ་མ་ཞེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ 
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༼༩༣༽ 
པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། དེ་གསུམ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་སོན་ཚུལ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཡང་ཡོད་དེ། རགས་པ་ཕུང་
ཁམས་རྣམས་ལྷར་སོམ་ཚུལ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་། ཕྲ་བ་ར་སུམ་ཅུ་ར་གིས་ལ་
སོགས་པ་ལྷར་སོམ་ཚུལ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་རྣམས་མ་རྒྱུད་དང་། དེ་གིས་ཀ་ཆ་མམ་དུ་སོན་པའི་རྒྱུད་
རྣམས་གིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། གསང་བ་འདུས་པ་ལས། མདོར་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་རྒྱལ་བ། །དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན། །ཞེས་དང་། བདེ་མཆོག་ལས། འདི་དག་གནས་སུ་རྣལ་འབྱོར་མ། །ར་
གཟུགས་མཛེས་པའི་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་པ་དང་། བརག་གིས་ལས། གཟུགས་ཕུང་རོ་རེ་མ་ཡིན་
ཏེ། །ཚོར་བ་ལ་ཡང་དཀར་མོར་བརོད། །ཅེས་སོགས་དང་། ར་ནི་ 
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༼༩༤༽ 
གིས་གིས་རྣལ་འབྱོར་མ། །རེ་རེའི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་བརོད། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་
གསུམ་ཐབས་ཤེས་སོན་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ཀྱང་འཇོག་ཚུལ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། ཐབས་གཙོ་བོར་སོན་
པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་། ཤེས་རབ་གཙོ་བོར་སོན་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་མ་རྒྱུད་དང་། དེ་གིས་ཆ་
མམ་དུ་སོན་པའི་རྒྱུད་རྣམས་གིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་པ་ལས། 
གང་དུ་ཐབས་ནི་ཀུན་སོན་ཅིང་། །ཤེས་རབ་རྣམ་པར་སོད་པས་ཏེ། །ཀུན་རོབ་རྣལ་འབྱོར་ཕ་ཡི་རྒྱུད། །གང་
ཡིན་དེ་ནི་ངས་བསན་ཏོ། །ཞེས་པ་དང་། གང་དུ་ཤེས་རབ་ཀུན་སོན་ཅིང་། །ཐབས་ནི་རྣམ་པར་སོད་པས་
ཏེ། །ཀུན་རོབ་རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་རྒྱུད། །གང་ཡིན་དེ་ནི་ 
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༼༩༥༽ 
ངས་བསན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ཞུ་བ་པོའམ་གདུལ་བྱ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ལ། ཤེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། དེ་གསུམ་གི་ཞུ་བ་པོའམ་གདུལ་བྱ་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཡོད་དེ། ཞུ་བ་པོ་སྐྱེས་པས་བྱས་ཤིང་། 
སྐྱེས་པ་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་གཙོ་བོར་གསུངས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་ཕ་རྒྱུད་དང་། བུ་མེད་ཀྱིས་ཞུས་ཤིང་། བུད་
མེད་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་གཙོ་བོར་གསུངས་པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་མ་རྒྱུད་དང་། དེ་གིས་ཀ་ཆ་མམ་དུ་བཞུགས་
པའི་རྒྱུད་རྣམས་ལ་གིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། རོ་རེ་གུར་ལས། སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་འདུལ་བའི་
ཕིར། །རྣལ་འབྱོར་གི་ནི་རྒྱུད་ཅེས་བྱ། །བཙུན་མོ་རྣམས་ནི་གཟུང་བའི་ཕིར། །རྣལ་འབྱོར་མ་ནི་རྒྱུད་ཅེས་
བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཀྱེ་རོ་རེའི་རྒྱུད་གིས་མེད་ 
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༼༩༦༽ 
དུ་ཁས་བངས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཀྱེ་རོ་རེའི་རྒྱུད་འདི་གིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདི་མ་རྒྱུད་ཡིན་
པའི་ཕིར་ཏེ། ཀྱེ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ལས། རྣལ་འབྱོར་མ་རྒྱུད་ཀྱེ་རོ་རེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། གཞུང་དེ་
དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། གཞུང་དེས་ཀྱེ་རོར་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སོན་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་གི། མ་རྒྱུད་དུ་
བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཀྱེ་རོར་རང་དང་ནང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀྱེ་རོར་རང་
ལས། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བདག་ིད་རྒྱུད། །དེ་ནི་ང་ཡིས་བཤད་ཀྱིས་ོན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་
རོ། །གིས་པ་ར་བཤད་གིས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ། ར་རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད་གིས་ཀྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ་དང་། 
བཤད་རྒྱུད་དུ་ཇི་ལྟར་འགོ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་གི་བཤད་ 
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༼༩༧༽ 
རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་དང་པོར་བྱུང་ཞིང་། བཤད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རྒྱུད་དེ་ལ། ར་རྒྱུད་དུ་འཇོག་ལ། དེ་ལ་དབྱེ་ན། 
ར་རྒྱུད་རྒྱས་པ་དང་། བསྡུས་པ་གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ་
གསུངས་པ་གཙོ་ཆེ་ལ། ཕི་མ་ནི་ཕིས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ་གཙོ་ཆེ་་་་་་གསུངས་ཀྱང་བརག་པར་
བྱའོོ། །བཤད་རྒྱུད་ནི། ར་རྒྱུད་ཀྱི་ཕིས་འབྱུང་ཞིང་། མཆེད་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུད་ཅིག་ལ་འཇོག་ཅིང་། དེ་ལ་དབྱེ་ན། 
ཐུན་མོང་བ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བཤད་རྒྱུད་གིས་ཡོད་དེ། གིས་པ་བཤད་པ་ལ། དོན་མི་གསལ་བ་
གསལ་བར་བྱེད་པའི་སོ་ནས་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགོ་བ་ཅིག་མ་ཚང་བ་ཁ་བསྐང་བའི་སོ་ནས་དེར་འགོ་བ་ཅིག 
རྒྱས་པ་བསྡུས་ཏེ་སོན་པའི་སོ་ནས་དེར་འགོ་བ་ཅིག ཚུལ་མི་འད་བ་ཅིག བསན་ 
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༼༩༨༽ 
པའི་སོ་ནས་དེར་འགོ་བ་ཅིག ཆ་མཐུན་ངེས་པ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་དེར་འགོ་བ་ཅིག ཚིག་དོན་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་
སོ་ནས་བཤད་རྒྱུད་དུ་འགོ་བ་ཅིག་དང་དྲུག་ཡོད་པའི་དང་པོར་ནི། ར་བའི་བརག་པའི་རྒྱུད་འདིར། གང་ཞིག་
དབང་གིས་རབ་ཕེ་བར། །རང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་གས་སིན། །ཞེས་པ་དང་། ཞེ་སང་རོ་རེའི་བྱིན་བརླབས་
འདིས། །རིགས་ནི་ལྔ་དང་དྲུག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་དབང་གི་དབྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་མཚོན་
ཙམ་བསན་པ་རྣམས། རོ་རེ་གུར་དུ། དབང་གི་དབྱེ་བ་གངས་ངེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་། རིགས་ཀྱི་དབྱེ་
བསྡུ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གིས་པ་ནི། ར་བའི་རྒྱུད་བརག་པ་གིས་པ་འདིར། 
གསལ་པོར་མི་བཞུགས་པ་རྣམས། རོ་རེ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   95 

༼༩༩༽ 
གུར་དང་། སམྦུ་ཉའི་རྒྱུད་གིས་ནས། ཁ་བསྐང་ནས་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གསུམ་པ་ནི། ར་བའི་བརག་
པའི་རྒྱུད་འདིར་སོད་པའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དེ། རོ་རེ་གུར་དུ་བསྡུས་ཏེ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་
འཇོག བཞི་པ་ནི། ར་བའི་བརག་པའི་རྒྱུད་འདིར། གཽ་རི་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་དང་ཕག་རྒྱ་ལ་
སོགས་བཤད་པ་དེ་དང་། རོ་རེ་གུར་ལས། དེ་དང་ཅུང་མི་འད་བར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག ལྔ་པ་ནི། ར་བའི་
བརག་པའི་རྒྱུད་འདིར་བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་སྐུ་མདོག་དང་། ཕག་མཚན་བསན་པ་ཇི་ལྟ་བར་རོ་རེ་གུར་
ལས་ཀྱང་དེ་ལྟར་དུ་བསན་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག དྲུག་པ་ནི། ར་བའི་བརག་པ་གིས་པའི་རྒྱུད་འདིར། ར་རྣམས་ནི་
སུམ་ཅུ་ 
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༼༡༠༠༽ 
ར་གིས་ཏེ། མི་ཕེད་མ་དང་། ཞེས་མདོར་བསན་པ་ཙམ་ཞིག་གསུངས་པ་དེ། སམྦུ་ཉ་ལས། རའི་ངོ་བོ་གནས་
ཚུལ། བྱེད་པ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ལ་
འཇོག་གོ །གསུམ་པ་རྒྱུ་རྒྱུད། ཐབས་རྒྱུད། འབས་རྒྱུད་གསུམ་གི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ། གསང་བ་འདུས་
པའི་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། རྒྱུད་ནི་རྒྱུན་ཆགས་ཞེས་བྱ་སེ། །རྒྱུད་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །གཞི་དང་དེ་ཡི་རང་
བཞིན་དང་། །མི་འཕྲོག་པ་ཡི་རབ་ཕེ་བའོ། །རང་བཞིན་རྣམ་པ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། །གཞི་ནི་ཐབས་ཞེས་བྱ་བར་
བརོད། །དེ་བཞིན་མི་འཕྲོགས་འབས་བུ་སེ། །རྒྱུད་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུ། །ཞེས་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་སོགས་པ་
གསུམ་བཤད་ཅིང་། དེ་གསུམ་ངོས་འཛིན་པ་ལ། འཁྲུལ་པའི་དི་ 
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༼༡༠༡༽ 
མ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་རེ་བཙུན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གི་ཞལ་ནས། རང་སེམས་གདོད་ནས་སྤྲོས་བལ་རྒྱུ་
རྒྱུད་དང་། །དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ལམ་གི་ལྟ་བ་དང་། །མས་མོང་སངས་རྒྱས་ས་དང་ངོ་བོ་ཅིག །རོགས་པའི་ཁད་
པར་ཟླ་བའི་དཔེ་ཡིས་བསན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི། དང་པོ་རྒྱུ་རྒྱུད་ནི། སྤྲོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་
བལ་ཞིང་། གསལ་སོང་ཟུང་དུ་ཆུད་པའི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་སེམས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་འདི་ལ་འཇོག་
གོ །འོ་ན་དེ་ལ་རྒྱུ་རྒྱུད་ཅེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་རྒྱུ་རྒྱུད་ཅེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དེ། རེན་དང་འཕྲད་ན་ནུས་པ་བསྐྱེད་པས་ན་རྒྱུ། དེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ན་རྒྱུད། ཅེས་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར། བརག་གིས་ལས། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ 



98   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༢༽ 
ིད། །འོན་ཀྱང་གོ་བུར་དི་མས་བསྒྲིབས། །དེ་ིད་གསལ་ན་སངས་རྒྱས་ིད། །ཅེས་པ་དང་། སམྦུ་ཉ་ལས། 
ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་མི་འཇིག་པ། །ནམ་མཁའ་ཇི་སིད་སེམས་དེ་སིད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་
རོ། །གིས་པ་ཐབས་རྒྱུད་ནི། དབང་བཞི་བསྐུར་བའི་དུས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་དང་། ལམ་བཞི་བསོམ་
པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྟ་བ་རྣམས་དང་། མས་མོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕེད་འོག་མ་མན་ཆད་ཀྱི་མཚོན་བྱ་དོན་གི་
ཡེ་ཤེས་རྣམས་ལ་འཇོག་གོ །དེ་རྣམས་ལ་ཐབས་རྒྱུད་ཅེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་དེ། རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་
གནས་པའི་ནུས་པ་དེ། མ་སིན་པ་སིན་པར་བྱེད་པ་དང་། སིན་པ་གོང་དུ་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ཆུ་ལུད་ལྟ་བུའི་
རེན་བྱེད་པས་ན་ཐབས། དེ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས་ན་རྒྱུད། ཅེས་འཇོག་ 
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༼༡༠༣༽ 
པའི་ཕིར་ཏེ། སམྦུ་ཉ་ལས། བསན་བཅོས་ཚད་མ་སློབ་དཔོན་དང་། །ལུང་གི་རེས་འབངས་དེ་ིད་རིག །གསང་
དོན་དེ་ིད་དངོས་པོ་ནི། །གཅིག་ནས་གཅིག་བརྒྱུད་ཤེས་པར་བྱ། །བ་མ་རབ་ཀྱི་ཞལ་ལས་བང་། །ཞེས་པ་
དང་། བརག་གིས་ལས། ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་ནི་རབ་འབབ་དང་། །མར་མེའི་རེ་མོ་རབ་བཅིངས་ལྟར། །ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་འབས་རྒྱུད་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལྔ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇོག་ཅིང་། 
དེ་ལ་འབས་རྒྱུད་ཅེས་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་དེ། རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་གནས་པའི་ནུས་པ་དེ། ཐབས་རྒྱུད་ཀྱིས་
སིན་པ་དང་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་ལོ་ཏོག་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ན། འབས་བུ་དེ་རྒྱུན་མི་འཆད་
པས་ན་རྒྱུད་ཅེས་བཞག་པ་ 



100   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༤༽ 
ཡིན་པའི་ཕིར། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། རང་བཞིན་དང་ནི་རྒྱུན་མི་འཆད། །རྒྱུན་གི་དེ་དག་རག་པ་ིད། །ཅེས་
གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་རྒྱུ་རྒྱུད་སོགས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་སིར་བསན་ནས། དེ་གསུམ་དགེས་པ་རོ་རེ་
ལ་ཡང་སོར་ཚུལ་བཤད་ན། ཀྱེ་རོ་རེ་ལ་ཡང་འབས་བུའི་ཀྱེ་རོ་རེ་སོགས་སོར་ཚུལ་ཡོད་དེ། དམིགས་པ་མེད་
པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་ཆུག་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཅིག་ལ་འབས་བུའི་ཀྱེ་རོ་རེ་ཞེས་
དང་། འབས་བུ་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ལམ་དེ་ལ་ཐབས་ལམ་གི་ཀྱེ་རོ་རེ་ཞེས་དང་། དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དེ་
ལ། རྒྱུའི་ཀྱེ་རོ་རེ་ཞེས་དང་། དེ་རྣམས་བརོད་བྱར་སོན་པའི་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་རྣམས་ལ། གཞུང་གི་ཀྱེ་རོ་
རེ་ཞེས་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ 
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༼༡༠༥༽ 
དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས། འབས་བུའི་ཀྱེ་རོ་རེ་དེ་ཀྱེ་རོ་རེ་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་རྣམས་དེ་བཏགས་པ་བ་
ཡིན་ཏེ། རེ་བཙུན་བསོད་རེའི་རྒྱུད་སེ་སིའི་རྣམ་གཞག་ལས། དེ་བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དམིགས་པ་མེད་
པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་། ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་ཟུང་དུ་ཆུད་པ་ཀྱེ་རོ་རེ་འབས་བུའི་རྒྱུད་ཡིན་ལ། འབས་བུའི་
རྒྱུད་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་དང་། རྒྱུ་ལ་ཡང་། ཀྱེ་རོ་རེའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། 
ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་གིས་མེད། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །སྒྲུབ་བྱ་དེ་དོན་
སོར་བ་ཡིས། །གཞུང་ལམ་དག་ལ་དེ་སྒྲས་བཏགས། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་
པ་བརོད་བྱ་སྔགས་ 



102   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༦༽ 
ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་བཞི་སེ། བྱ་རྒྱུད། སོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྱོར་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྔགས་
ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་གི་རྣམ་གཞག་དངོས་དང་། དེ་ལ་བརེན་པའི་གོལ་བྱེད་ལམ་
གི་རྣམ་གཞག་གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། གང་གིས་བསྐུར་བའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་རྣམ་གཞག གང་
ལ་བསྐུར་བའི་སློབ་མའི་རྣམ་གཞག གང་དུ་བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གི་རྣམ་གཞག ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་
གའི་རྣམ་གཞག གང་བསྐུར་བའི་དབང་གི་རྣམ་གཞག དེ་ལྟར་བསྐུར་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་སོམ་པའི་རྣམ་
གཞག་གོ །དང་པོ་ལ་སིར་བཏང་། ཁད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་ཏེ།  
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༼༡༠༧༽ 
བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པ། དེའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་པ། དེའི་དབང་
བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་ལ་མཁས་པ་ཡིན་པ། རེན་སློབ་མ་ལ་ཕི་ནང་གི་རེན་འབེལ་སྒྲིག་མཁེན་པ་ཡིན་པ། སློབ་མའི་
ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབས་པར་ནུས་པ་དང་བཅས་པའི་ལྔ་པོ་དེ་དང་ལྡན་པ་
ཅིག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དམིགས་བསལ་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པ་ཅིག་མི་
དགོས་ཏེ། བ་མེད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པ་ཞིག་གིས་བྱ་སོད་གིས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་དུ་རུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རེ་
བཙུན་བསོད་རེའི་དབང་བཅུ་ལས། དབང་བསྐུར་བ་དྲུག་པོ་འདི་དག་ཐོབ་པས་ནི་རོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་རྣལ་
འབྱོར་ 



104   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༨༽ 
གི་རྒྱུད་མཐའ་དག་ན་དུ་རུང་ལ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་བཤད་དུ་མི་རུང་ཡང་། བྱ་སོད་གིས་བཤད་དུ་རུང་བ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་དེ་ལ་ཁད་ཆོས་གིས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་ཏེ། བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་
ལྷ་དང་བ་མ་ལ་དད་གུས་ཡོད་པ། དེའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་ནུས་པ་སེ། དེ་ཡང་གཅིག་
ནས་ི་ཤུ་ར་ལྔའི་བར་ལའང་ཡིན་པ་གཅིག་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། གསང་བ་སི་རྒྱུད་ལས། མཁས་པ་སློབ་མ་
གཅིག་གམ་གསུམ། །ལྔ་འམ་ཡང་ན་བདུན་དག་གམ། །ི་ཤུ་ར་ནི་ལྔ་ཡི་བར། །ཟུང་དུ་མ་གྱུར་སློབ་མ་
གཟུང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གང་དུ་བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་ལ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་
ཀྱི། སྤྲུལ་པའི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ 
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༼༡༠༩༽ 
རྡུལ་ཚོན་གི། རས་བིས། ལུས་དཀྱིལ་སོགས་དྲུག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། ངོས་འཛིན་འོག་ཏུ་འབྱུང་ངོ་། །བཞི་པ་ཇི་
ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། གསང་བ་སི་རྒྱུད་ལས། རྣམ་དཔྱད་དང་པོ་ས་གཞི་གཟུང་། །གིས་
པ་ས་གོན་གནས་པ་སེ། །གསུམ་པ་ལ་ནི་འཇུག་པ་ཤིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི། ནུབ་དང་པོ་ལ་སའི་ཆོ་
ག །གིས་པ་ལ་ས་གོན་གི་ཆོ་ག གསུམ་པ་ལ་དངོས་གཞིའི་ཆོ་ག་དང་གསུམ་པོ་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་
རོ། །ལྔ་པ་གང་བསྐུར་བའི་དབང་དེ་ལ། སྒྲས་བརོད་རིགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕེ་ན་བཞི་ཡོད་དེ། སློབ་དཔོན་དུ་བྱེད་
པའི་དབང་། རིག་སྔགས་བཟླས་ལུང་དུ་བྱེད་པའི་དབང་། བྱབ་བཀྲུ་བསྲུང་གསུམ་གི་དབང་། བཀྲ་ཤིས་རས་
བརྒྱད་པའི་དབང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞི་ལ་དངོས་ 
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༼༡༡༠༽ 
བརགས་འབྱེད་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དེ། དང་པོ་དེ་སིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་མཚན་ིད་པ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་གསུམ་པོ་དེ་
དེ་ལྟར་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཐའ་རེན་གི་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། གསང་བ་སི་
རྒྱུད་ལས། དབང་བསྐུར་བ་ནི་རྣམ་པ་བཞི། །སློབ་དཔོན་གོ་འཕང་རབ་སྒྲུབ་ཕིར། །དང་པོ་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་
པ་ཡིན། །རིག་སྔགས་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །གིས་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན། །བགེགས་རྣམས་གཞོམ་
པར་བྱ་བའི་ཕིར། །གསུམ་པ་རབ་ཏུ་བསྒྲགས་པ་ཡིན། །བཞི་པ་འབྱོར་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། །ཆོ་ག་རྒྱས་པ་འདི་
བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་ན་གིས་
སུ་ཡོད་དེ། ཆུའི་དབང་དང་། ཅོད་པན་གི་དབང་གིས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ།  
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༼༡༡༡༽ 
ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་དག །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གགས། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རིགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཕེ་ན་གསུམ་དུ་ཡོད་དེ། བྱ་རྒྱུད་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་རིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྐུར་བའི་དབང་། དེའི་པདྨའི་རིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྐུར་བའི་
དབང་། དེའི་རོ་རེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་བསྐུར་བའི་དབང་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲུག་པ་དེའི་སོམ་པའི་
རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ། བྱ་རྒྱུད་རང་རྐང་ལ། སྐྱབས་འགོའ་ིསོམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་ཙམ་
ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་རིགས་ལྔའི་སོམ་གཟུང་དང་། རིགས་ལྔའི་སོམ་པ་ནི་མ་བཤད་དེ། 
སྐབས་དེར་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་དབང་དང་། དེ་སློབ་མའི་དབང་གི་ཐ་སད་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སངས་
རྒྱས་རྣམས་རིགས་ལྔར་བསྡུ་ཚུལ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་།  
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༼༡༡༢༽ 
བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་རིགས་ལྔར་བསྡུ་ཚུལ་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། བྱ་སོད་གིས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་ཡང་། །སངས་
རྒྱས་རིགས་ལྔར་བསྡུས་པ་མེད། །སོད་རྒྱུད་ལ་ནི་རིགས་ལྔ་ཡི། །དོན་གྲུབ་ན་ཡང་ཐ་སད་མེད། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་སོམ་པ་ཐོབ་ཚུལ་དེ་ལ་ལྔ་ཡོད་དེ། ས་གོན་གི་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་
སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སོམ་པ་ཅིག ཕི་ནང་གི་སེམས་དཔའི  ྎཡེ་ཤེས་དབབ་པའི  ྎརིག་སྔགས་བཟླས་ལུང་གི  ྎ
ཆུའི་དབང་བསྐུར་གི  ྎཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་གི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སོམ་པ་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །བྱ་
རྒྱུད་ཀྱི་སོམ་པ་དེ་རོགས་པར་ཐོབ་པའི་དུས་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་དང་ཅོད་པན་གི་དབང་བསྐུར་རོགས་པར་
ཐོབ་པའི་ཚེ་ན་དེ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གིས་རོགས་པ་དང་། དེའི་དབང་གི་དངོས་གཞི་རོགས་པར་
ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། ། 
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༼༡༡༣༽ 
འོ་ན་བྱ་རྒྱུད་ལ་སྔགས་སོམ་མེད་དམ་མམ་ན། བྱ་སོད་གིས་ལ་རིགས་ལྔའི་སྔགས་སོམ་མེད་ཀྱང་། སིར་
སྔགས་སོམ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། བྱ་སོད་ཀྱི་སྐྱབས་སེམས་ཀྱི་སོམ་པ་དེ་སྔགས་སོམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིའི་གནད་
གོ་དགོས་སོ། །གིས་པ་གོལ་བྱེད་ལམ་བསན་པ་ལ་གིས་ཏེ། མཚན་བཅས་དང་། མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་
རོ། །དང་པོ་ནི། རང་ིད་ཐ་མལ་དུ་བྱས། མདུན་དུ་བིས་སྐུ་བཀྲམ། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བསྐྱེད་དེ། རེ་དཔོན་གི་
ཚུལ་དུ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་དེ་ལ། མཚན་བཅས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཞེས་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་
ལས། འོན་ཀྱང་བྱ་བའི་རྒྱུད་དུ་ནི། །བིས་སྐུ་ལྷ་རུ་སོམ་ནས་ཀྱང་། །དེ་ལ་དངོས་གྲུབ་ལེན་པ་ཡིན། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་མཚན་བཅས་ཀྱི་དེ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། མེར་གནས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།  
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༼༡༡༤༽ 
སྒྲར་གནས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། སྒྲ་མཐར་ཐར་པ་སེར་བའི་རྣལ་འབྱོར་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་
སོད་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་འཆད་པ་ལ་གིས་ཏེ། དེའི་དབང་བཤད་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་པའི་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་
པོ་ལ་གང་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཡོད་པའི། དང་པོ་དེ་ལ་སོད་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་
རོགས་པར་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་པ་གོང་དང་འད་ཞིང་། ངེས་པར་དེའི་
དབང་ཐོབ་དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བ་མེད་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པ་ཞིག་གིས་བྱ་སོད་གིས་ཀྱི་དབང་མ་ཐོབ་ཀྱང་། 
དེའི་དབང་བསྐུར་ཆོག་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་གང་ལ་བསྐུར་བའི་སློབ་མ་དེ་ལ་ཁད་ཆོས་གིས་དང་ལྡན་པ་
ཅིག་དགོས་ཏེ། སོད་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་དད་གུས་ཡོད་པ། དེའི་དམ་ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་
བསྲུང་ 
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༼༡༡༥༽ 
ནུས་པ་དང་བཅས་པའི་ཁད་ཆོས་གིས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་སློབ་དཔོན་དུ་འོས་པའི་
དབང་དེ་ལ་སློབ་མའི་གངས་ངེས་གཅིག་ནས་བཅུའི་བར་ཅི་རིགས་པས་ཆོག་གིས། གངས་ཁ་ཡར་བ་དགོས་
པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། རྣམ་སང་མངོན་བྱང་ལས། དཔལ་ལ་ཡི་རབ་བརན་པ་ནི། །བཅུ་འམ་བརྒྱད་དམ་བདུན་
ནམ་ལྔ། །གཅིག་གིས་བཞི་ལས་ལྷག་ཀྱང་རུང་། །དཔྱད་མི་དགོས་པས་གཟུང་བར་བྱ། །ཞེས་དང་། དེའི་
ཚིག་ལྷུག་པ་ལས། གསང་བའི་བདག་པོ་སྔོན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིསོད་པའི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གོམས་པ་
དེ་དག་ནི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ིད་ཀྱི་དོན་གི་ཕིར་གངས་ཀྱི་ཚད་འདི་བྱས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སོད་རྒྱུད་ཀྱི་སློབ་མར་འོས་པའི་དབང་དེ་ལ། སློབ་མའི་གངས་ངེས་ཡོད་ 
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༼༡༡༦༽ 
པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་ལས། འོན་ཀྱང་སློབ་དཔོན་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་མ་ལུས་
པར་བསྒྲལ་བར་ཡིད་དམ་བཅས་པ་ཁོ་ནར་བྱས་ཏེ། དེས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་བྱ་བའི་ཕིར། སེམས་
ཅན་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་གང་དུ་བསྐུར་བའི་
དཀྱིལ་འཁོར་དང་། བཞི་པ་ཇི་ལྟར་བསྐུར་བའི་ཆོ་ག་གིས་གོང་དང་འད་ལ། ལྔ་པ་གང་ལ་བསྐུར་བའི་དབང་དེ་
ལ་ལྔར་ཡོད་དེ། ཆུ། ཅོད་པན། རོ་རེ། དིལ་བུ། མིང་གི་དབང་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་
ལས། ཆུའི་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་དང་། །རོ་རེ་དིལ་བུ་མིང་གི་དབང་། །སོད་པའི་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་ཕེ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲུག་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པའི་སོམ་པ་དེ་ལ་ལྔ་རུ་ཡོད་དེ། ས་གོན་ 
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༼༡༡༧༽ 
ནམ་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སྔགས་སོམ་ནས། རིག་སྔགས་བཟླས་ལུང་གི་བར་གི་སྔགས་སོམ་
ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་གོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལ་མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གིས་ཡོད་པའི། 
དང་པོ་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། རང་ིད་ལྷར་བསྐྱེད་མདུན་དུ་རས་བིས་བཀྲམ། ཡེ་
ཤེས་སེམས་དཔའ་སན་དངས་ཏེ་གོགས་པོ་ལྟ་བུའི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། 
སོམ་གསུམ་ལས། སོད་པའི་རྒྱུད་དུ་བིས་སྐུ་དང་། །རང་ིད་གིས་ཀ་ལྷར་སོམ་ནས། །གོགས་པོ་ལྟ་བུའི་
དངོས་གྲུབ་ལེན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གིས་པ་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གོང་དང་འདའོ། །གསུམ་པ་
རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་དེའི་རྣམ་ 
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༼༡༡༨༽ 
གཞག་འཆད་པ་ལ་གིས་ཏེ། དེའི་དབང་གི་རྣམ་གཞག་དང་། དེ་ལ་བརེན་པའི་གོལ་བྱེད་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་
གོ །དང་པོ་ལ་གང་གིས་བསྐུར་བའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ལ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་
དབང་རོགས་པར་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་ཆོས་ལྔ་ཚང་དགོས་པ་གོང་དང་འདའོ། །གིས་པ་སློབ་མ་དེ་ལ། 
ཆོས་མི་ལྡན་གི་སློབ་མ་དང་། ཆོས་ལྡན་གི་སློབ་མ་གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་དེ་ལ་ནི། འཇུག་པ་ཙམ་སིན་པར་
བྱ་བ་ཡིན་གི། གཞན་དངོས་གཞི་ལ་སོགས་པ་ནི་སིན་པར་མི་བྱ་ཞིང་། དེ་ལ་གངས་ངེས་ཀྱང་དགོས་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་རོ་རེ་རེ་མོ་ལས། གང་ཞིག་སོམ་པ་མི་འཛིན་ཞིང་། །སེམས་ཅན་འདུལ་དཀའ་དད་མེད་
ལ། །འཇུག་པ་ཙམ་ཞིག་སིན་བྱ་ཡིས། ། 
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༼༡༡༩༽ 
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ིད་མི་བྱ། །ཞེས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་རོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་བཞུགས་པ་
ལ་ནི། སོད་དུ་གྱུར་པ་དང་སོད་དུ་མ་གྱུར་པ་བརག་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་དེ་ལ་
ཁད་ཆོས་གིས་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་དང་བ་མ་ལ་དད་གུས་ཡོད་པ། དེའི་དམ་
ཚིག་དང་སོམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་ནུས་པ་ཡིན་པ། དེའང་གཅིག་ནས་ི་ཤུ་ར་ལྔའི་བར་གང་རུང་ཡིན་པ་
ཅིག་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྷག་མ་དམིགས་བསལ་མ་མཛད་པའི། །སློབ་མ་ལ་ནི་གངས་ངེས་ཡོད། །ཅེས་པ་
ཅིག་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། དེའང་འཐད་དེ། དེ་ིད་འདུས་པ་ལས། ང་དང་གསང་བ་སི་རྒྱུད་དང་། །འཇམ་དཔལ་
ར་བའི་རོག་པ་དང་། །ཆོ་ 
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༼༡༢༠༽ 
ག་བསྡུས་དང་མཆོག་བཤད་ལས། །མཁས་པས་ཆོ་ག་གང་བཤད་པ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་ཀུན་ལ་
སར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གིས་ནི་གོང་དང་འདའོ། །ལྔ་པ་གང་བསྐུར་བའི་
དབང་དེ་ལ་གིས་སུ་ཡོད་དེ། རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་དབང་དང་། དེ་སློབ་མའི་དབང་གིས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡེ་
ཤེས་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་ལས། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཡི་ནི་དབང་། །རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་གསལ་བར་ཕེ། །དེ་ནི་དྲུག་གི་བྱེ་
བག་དབང་། །དེ་ནི་སློབ་དཔོན་དབང་ཞེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྒྱུད་སེ་གོང་མ་གིས་ལ་
རིགས་ལྔའི་སོམ་པ་འཇོག་པའི་གནད་ཡོད་དེ། དེ་གིས་ལ་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་དབང་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། 
སངས་རྒྱས་རིགས་ལྔ་དང་དྲུག་ལ་སོགས་པར་ 
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༼༡༢༡༽ 
བསྡུ་ཚུལ་ཡང་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲུག་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པའི་སོམ་པ་དེ་ལ་ལྔ་ཡོད་དེ། རྒྱུན་བཤགས། 
རིགས་ལྔའི་སོམ་བཟུང་། ཕི་ནང་གི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི། དངོས་གཞིའི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་
སྔགས་སོམ་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་རོགས་པར་ཐོབ་པའི་དུས་ཀྱང་ཡོད་དེ། དེའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་
དབང་ཐོབ་པ་དང་། དེ་རོགས་པར་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ཐོབ་པ་དང་། དེའི་དངོས་གཞི་རོགས་པའི་ཕིར་
རོ། །གིས་པ་ལ། མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གིས་ལས། དང་པོ་མཚན་བཅས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་
འཇོག་པའི་ཚུལ་ཡོད་དེ། རང་ིད་ལྷར་བསྐྱེད། མདུན་དུ་རས་བིས་བཀྲམ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སན་དངས་
ཏེ། དེ་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་བཏབ་ 
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༼༡༢༢༽ 
མཐར་གཤེགས་གསོལ་བྱས་ཏེ། དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། སོམ་གསུམ་རབ་
དབྱེ་ལས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་དུ་ཕི་རོལ་ལ། །དམིགས་པ་ཡི་རེན་ཙམ་བྱས་ནས། །རང་ིད་དམ་ཚིག་སེམས་
དཔའ་ལ། །ཡེ་ཤེས་འཁོར་ལོར་སན་དངས་ནས། །ཇི་སིད་ཕག་རྒྱ་མ་དཀྲོལ་བ། །དེ་ཡི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་
བཞུགས། །ཕག་རྒྱ་དཀྲོལ་ནས་སངས་རྒྱས་གཤེགས། །དེ་ནས་རང་ིད་ཐ་མལ་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་
ཕིར། གིས་པ་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། རྣལ་འབྱོར། རེས་སུ་རྣལ་འབྱོར། ཤིན་ཏུ་རྣལ་འབྱོར། རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་
བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་སྔགས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ་ལྔ་སེ། སིན་
བྱེད་དབང་གི་ 
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༼༡༢༣༽ 
རྣམ་གཞག གོལ་བྱེད་ལམ་གི་རྣམ་གཞག དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕག་ཆེན་གི་རྣམ་གཞག སོད་པ་རྣམ་
གསུམ་རྒྱུ་བའི་ཚུལ། དེ་རྒྱུ་བ་སད་པ་ལ་བརེན་ནས་ས་ལམ་བགོད་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
བཞི་སེ། གང་དུ་བསྐུར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། གང་ལ་བསྐུར་བའི་སློབ་མ། གང་གིས་བསྐུར་བའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན། 
གང་བསྐུར་བའི་དབང་གི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་དེ་ལ་དྲུག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར། སྤྲུལ་པའི་
དཀྱིལ་འཁོར། ཏིང་ངེ་འཛིན  ྎརྡུལ་ཚོན་གི  ྎརས་བིས་ཀྱི  ྎལུས་དཀྱིལ་དང་དྲུག་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་
རྣམས་ཀྱི་མཚན་གཞི་རིམ་བཞིན་གཟུང་ན། དང་པོ་དེ་ནི། རོ་རེ་འཆང་གི་རྒྱུད་གསུངས་པའི་དུས་སུ། ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ 
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༼༡༢༤༽ 
སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བའི་དུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། གིས་པ་དེ་ནི། རེ་བཙུན་རོ་རེ་བདག་མེད་
མས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ་ལ། བདག་མེད་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་དབང་བསྐུར་བའི་
དུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གསུམ་པ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བརན་པ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ལུས་ངག་གི་བྱེད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར། རང་གི་སློབ་མ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་
བའི་དུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། ཕི་མ་གསུམ་པོ་དེ་ངོས་འཛིན་པ་ལ། སློབ་དཔོན་རོ་རེ་དིལ་བུ་པས། 
དབང་བསྐུར་དཀྱིལ་འཁོར་སྔོན་འགོ་བ། །རོ་རེ་འཆང་གིས་གསུངས་པ་སེ། །འོན་ཀྱང་དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་རང་
བཞིན། །ཅི་ཡིན་དེ་ནི་གསལ་ 
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༼༡༢༥༽ 
བར་བཤད། །རི་མོར་གནས་པའི་ལས་དང་ནི། །ཐིག་ལ་ཚོན་བཀྱེའི་རིམ་པས་བསན། །འགོ་བ་འདི་དག་རང་
བཞིན་གིས། །གྲུབ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གིས་མེད་པའོ། །བཅོས་མ་ཡི་ནི་ངོ་བོ་གང་། །དེ་ནི་གདུལ་བྱའི་དབང་
ལས་འདོད། །མཁས་པས་སྒྲུབ་བྱ་དེ་མིན་ཏེ། །ཡང་དག་དོན་མཐོང་གོལ་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་
ནོ། །དེས་ན། དུས་འཁོར་གི་ནཱ་རོ་འགེལ་ཆེན་ལས། དབང་བསྐུར་བདུན་པོ་འདི་དག་ནི། །རྡུལ་ཚོན་གི་དཀྱིལ་
འཁོར་རྣམ་པར་སྤངས་ཏེ། གཞན་རས་བིས་ལ་སོགས་པར་བསྐུར་བར་མི་བྱ་སེ། རོ་རེ་འཆང་གིས་བཀག་པའི་
ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་ལུང་དེ་ལ་བརེན་ནས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ས་སྐྱ་པཎི་ཏས། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེར། དེང་སང་
གང་ཟག་རབ་འབིང་ཀུན། །རྡུལ་ 
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༼༡༢༦༽ 
ཚོན་གི་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་བསྐུར་བྱ་བར་གསུངས་མོད་ཀྱི། །གཞན་གིས་སིན་བྱེད་རྒྱུད་ལས་
བཀག །ཞེས་དེང་སང་གི་གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོ་བརྟུལ་ཀུན་ལ་སིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚེ། རྡུལ་ཚོན་གི་
དཀྱིལ་འཁོར་ཁོ་ནར་བསྐུར་དགོས་པ་ལྟ་བུར་བཤད་ལ། རེ་བཙུན་བསོད་རེའི་རས་བིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་
ཡང་བསྐུར་དུ་རུང་བར་བཤད་པས། སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་གི་སོ་ནས། དེ་གིས་དཀར་བསྐུར་བས་
ཆོག་པར་ཁས་ལེན་ནོ། །གིས་པ་སློབ་མ་དེ་ལ། སྐལ་དམན་རིམ་འཇུག་པ་དང་། སྐལ་ལྡན་ཅིག་ཅར་བ་བཤད་
པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཡང་། སོད་པ་རིམ་འཇུག་པ་དང་། ལྟ་བ་རིམ་འཇུག་པ་གིས་ཡོད་དེ། དང་པོ་ནི། 
མངོན་མཐོ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ཙམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ 
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༼༡༢༧༽ 
བསེན་གནས་ཀྱི་སོམ་པ་དེ་ཐོག་མར་སིན་པར་བྱེད། དེ་རེས་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤོང་བའི་དགེ་བསེན་གི་བསླབ་བྱ། 
དགེ་ཚུལ་གི་བསླབ་བྱ། དགེ་སློང་གི་བསླབ་བྱ་རྣམས་སིན་པར་བྱེད། དེ་རེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་
དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོམ་པ་སིན་པར་བྱེད། དེ་རེས་ཕག་རྒྱ་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་འདོད་བྱུང་བ་དེའི་ཚེ་ན། རྒྱུད་སེ་བཞི་ལ་རིམ་གིས་སློབ་ཏུ་བཞུགས་པར་
བྱེད་དོ། །གིས་པ་ལྟ་བ་རིམ་འཇུག་པ་ནི། ཐོག་མར་བྱེ་བག་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་བསན་ཏེ། ཤེས་བྱ་བཞི་ལྔ་ལ་སློབ་
པར་བྱེད། དེ་རེས་མདོ་སེའི་ལྟ་བ་བསན་ཏེ། གཞལ་བྱ་རང་སི་གིས་ལ་སློབ་པར་བྱེད།  
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༼༡༢༨༽ 
དེ་རེས་རྣམ་རིག་པའི་ལྟ་བ་སོན་ཏེ། མཚན་ིད་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ལ་སློབ་པར་བྱེད། དེ་རེས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་
བསན་ཏེ། བདེན་པས་གིས་ལ་སློབ་པར་བྱེད། དེ་རེས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ཟབ་མོ་རྣམས་སིན་པར་བྱེད་
པ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ཀྱང་འཐད་དེ། བརག་པ་གིས་པ་ལས། དང་པོར་གསོ་སོང་སིན་པར་བྱ། །དེ་རེས་
བསླབ་པའི་གནས་བཅུ་སིན། །དེ་ལ་བྱེ་བག་སྨྲ་བ་བསན། །མདོ་སེ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་དེ་
ལས་ཕིས། །དེ་ཡི་རེས་སུ་དབུ་མ་བསན། །སྔགས་ཀྱི་རིམ་པ་ཀུན་ཤེས་ནས། །དེ་རེས་ཀྱེ་ཡི་རོ་རེ་
བརམས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བསླབ་པའི་གནས་བཅུ་ཞེས་པ་དེ་ལ། བཤད་པའི་སོལ་ 
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༼༡༢༩༽ 
མང་དུ་འདུག་ཀྱང་། རེ་བཙུན་གགས་པའི་མངོན་རོགས་ལོན་ཤིང་ལས། དགེ་བསེན་གི་སོམ་པའི་བསླབ་བྱ་ལྟ་
བུ་ཅིག་སིན་པས་ཀ། མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤོང་ངམ། བསླབ་པའི་གནས་བཅུ་སིན་པར་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་བཞིན་ཁས་ལེན་ནོ། །དགེ་བསེན་གི་སོམ་པའི་བསླབ་བྱ་ལྟ་བུ་ཅིག་སིན་པས། མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤོང་
བར་འགོ་བ་ཡིན་ན། འོ་ན་དགེ་བསེན་གི་བསླབ་བྱ་ལྔ་ལས་མི་གསུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་སམ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དེ། དགེ་བསེན་ལ་རགས་སོམ་བཅུ་ལ་སོགས་པ། བསྲུང་དགོས་ཚུལ་བརོད་པའི་ཚེ་ན། བསྲུང་དགོས་
མངས་པས་བསྲུང་མི་ནུས་མམ་པར་འགྱུར་བ་ལ། དེ་ལྟར་གྱུར་ན།  



126   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༣༠༽ 
དེ་སོམ་ལྡན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་ལ། བསླབ་བྱ་ལྔ་ཙམ་དངོས་སུ་སིན་པས་བསྲུང་དགོས་ཉུང་བས། 
བསྲུང་ནུས་པར་འགྱུར་བས་ན་དེ་སོམ་ལྡན་དུ་འགྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་ཡོད་དོ། །དེས་ན་དགེ་བསེན་དངོས་སུ་
བསླབ་བྱ་ལྔ་ཙམ་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། དགེ་བསེན་རྣམས་སོམ་ལྡན་དུ་བཞུགས་པར་བྱ་བའི་
ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གནས་བརན་བྱང་སེང་གི་དགེ་བསེན་སོམ་བརྒྱད་ལས། ཡན་ལག་ལྔ་ཡི་ཆོ་ག་
ནི། །གཞུག་པ་རུ་ནི་འདོད་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་གིས་པ་སྐལ་ལྡན་ཅིག་ཅར་བ་ནི། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་
རྣམས་སུ་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་དབང་གིས་སངས་པ་སྔོན་དུ་ 
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༼༡༣༡༽ 
སོང་བ་ཅིག་ལ། ཚེ་འདིར་སོད་པ་དང་ལྟ་བ་རིམ་ཅན་སོགས་ལ་སློབ་མི་དགོས་པར། བ་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་
བས་ཆོག་པ་ཡིན་ཏེ། བརག་པ་གིས་པ་ལས། གདོལ་པ་མིག་མཁན་ལ་སོགས་པ། །གསོད་དོན་དོན་དུ་
སེམས་པ་འོ། །དེ་རྣམས་ཀྱེ་རོ་རེར་ཤེས་ན། །འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
གསུམ་པ་གང་གིས་བསྐུར་བའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེ་ལ་ཁད་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་དུ་མ་བཤད་པ་ལས། གས་དོན་
ཞུས་ལན་ལས། གསང་སྔགས་བ་མེད་དབང་བཞི་རོགས་བསྐུར་བར་བྱེད་པའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེ་ལ། ཁད་
ཆོས་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་པར་བཤད་དེ། རོ་རེ་འཆང་ནས་ར་བའི་བ་མའི་བར་དུ་སན་བརྒྱུད་བཞི་བར་
མ་ཆད་པ་སེ་བ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པའི་ཡོན་ཏན།  



128   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༣༢༽ 
རྒྱུད་ཀྱི་དོན་རིག་པའི་ཡོན་ཏན། དམ་ཚིག་མཆོག་ཏུ་བསྲུང་ནུས་པ། མན་ངག་དུ་མས་བརྒྱན་པ། སིང་རེས་
རྒྱུད་བརླན་པ། བསན་བཅོས་དུ་མ་ཤེས་པ་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་པར་བཤད་
པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ིད་ལས། བ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་ལྡན་རྒྱུད་དོན་རིག །དམ་ཚིག་མཆོག་བསྲུང་མན་ངག་དུ་མས་
བརྒྱན། །སིང་རེས་རྒྱུད་བརླན་བསན་བཅོས་དུ་མ་ཤེས། །དེ་ཡི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་ལན་མང་བཏབ། །དེ་ཡིས་
གནང་སེ་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་རུ། །ཞུགས་ཏེ་དབང་བཞི་པོ་རྣམས་རོགས་པར་བང་། །བྱིན་བརླབས་ཕྲ་མོ་
ཙམ་གིས་མ་ཡིན་པར། །སྔགས་ཀྱི་ར་བ་དམ་ཚིག་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་བ་མ་དེ་
ལ། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས།  
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༼༡༣༣༽ 
ཁད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་པར་བཤད་དེ། བ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པའི་ཡོན་ཏན། དེའི་ཆོ་ག་ལྷག་
ཆད་མེད་པར་ཤེས་པ། རེན་འབེལ་རྣམ་པ་ལྔ་བསྒྲིག་མཁེན་པ། སློབ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་ལ་སྐུ་བཞིའི་ས་
བོན་ནུས་ལྡན་དུ་ཐེབས་པར་ནུས་པ་ཡིན་པ། ཆོ་ག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་
མཛད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁོད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཅིག་དགོས་པར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ིད་ལས། 
སིན་པར་བྱེད་པའི་དབང་བསྐུར་ཡང་། །བ་མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་ཤིང་། །ཆོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་པ། །ཕི་
ནང་རེན་འབེལ་བསྒྲིག་མཁེན་ཅིང་། །སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་ཐེབས་ནུས་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞིན་མཛད་པ་
ཡི། །བ་མ་བཙལ་ལ་དབང་བཞིན་བང་། །ཞེས་ 



130   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༣༤༽ 
གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། བ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞི་རོགས་བསྐུར་བར་བྱེད་པའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེ་ལ། 
གཞི་བསེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་སོང་བ་ཅིག་ཀྱང་དགོས་ཏེ། དེ་མ་སོང་ན། དེ་བསྐུར་དུ་སིར་བཏང་ལ་མི་རུང་བའི་
ཕིར་རོ། །དེའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེས་གཞི་བསེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་མ་སོང་ན། དེའི་དབང་བཞི་རོགས་གཏན་
ནས་བསྐུར་དུ་མི་རུང་བ་དང་། སློབ་མའི་དབང་མི་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་ལ་དབང་བསྐུར་
ན་སློབ་མ་དེའི་དབང་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཀྱང་རང་ིད་ལ་ཡན་ལག་གི་ེས་བཅས་ཙམ་ཞིག་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཏེ། བསེན་སོགས་དག་པར་མ་བྱས་པར། །ཆོ་གའི་ལས་ལ་འཇུག་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་
རོ། །གཞན་ཡང་། སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞི་ 
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༼༡༣༥༽ 
རོགས་བསྐུར་བར་བྱེད་པའི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་དེས། གཞི་བསེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་འགོ་བ་ལ། དུས་བསེན་དང་། 
གངས་བསེན་ཚད་དང་ལྡན་པ་ངེས་པར་འགོ་དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མཚན་མའི་བསེན་པ་རབ་འབིང་ཐ་མ་
གསུམ་ཀའི་གཞི་བསེན་གི་གོ་ཆོད་ཅིང་། དུས་བསེན་དང་གངས་བསེན་ལ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་
རབ་གིས་ཀྱི་གཞི་བསེན་གི་གོ་ཆོད་ལ། འབིང་དང་ཐ་མ་དེ་གིས་ཀྱི་གོ་མི་ཆོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་འཐད་དེ། 
རེ་བཙུན་གགས་པས། དེ་ལྟར་དུས་དང་། གངས་ཀྱི་འབིང་དང་ཐ་མ་གིས་ནི་བསེན་པ་ཁ་བསྐོང་བས་དང་པོ་
གིས་ནི་གཞིའི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་གང་བསྐུར་བའི་བ་མེད་ཀྱི་དབང་འཆད་པ་ལ་
གིས་ཏེ། དབྱེ་བ་དང་། གངས་ངེས་པ་ལས། གངས་ངེས་ 
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༼༡༣༦༽ 
ནི་གཞུང་འགེལ་གི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ལ། དང་པོ་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ་སེ། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་། ལམ་
དུས་ཀྱི་དབང་། འབས་དུས་ཀྱི་དབང་ངོ་། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ། དབྱེ་བ། ཁད་ཆོས་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་
ནི། ས་གོན་གི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། གིས་པ་དེ་ལ་ཕི་འཇུག ནང་འཇུག དངོས་
གཞིའི་དབང་དང་གསུམ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི་རྒྱུན་བཤགས་ཀྱི་སྐབས་སུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་གིས་བསྐྱེད་པའི་
གནས་སྐབས་སུ་རིགས་ལྔའི་སོམ་གཟུང་གི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སྔགས་སོམ་རྣམས་ལ་འཇོག གིས་པ་དེ་ནི། 
ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་སྐབས་སུ་ཐོབ་པའི་སྔགས་སོམ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གསུམ་པ་དེའི་དངོས་གཞིའི་དབང་ལ་དབྱེ་
ན། ཐུན་མོང་བའི་དབང་དྲུག་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དབང་བཞི་ཡོད་པའི་ 
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༼༡༣༧༽ 
དང་པོ་ནི། མི་བསྐྱོད་པ་ཆུའི་དབང་ལ་སོགས་པ་རིག་པའི་དབང་ལྔ། རོ་རེ་སེམས་དཔའ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་
དབང་དང་དྲུག་པོ་དེ་ལ་འཇོག དེས་ན་བ་མེད་ཀྱི་དབང་དེ་དྲུག་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་དེས། རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་
ན་དུ་རུང་ཞིང་། བྱ་སོད་དེ་གིས་བཤད་དུ་ཡང་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བྱ་སོད་གིས་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་
ཆུའི་དབང་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས་ལྷག་པ་མ་གསུངས་པ་གང་ཞིག དེ་ལྔ་གང་ཟག་དེས་རོགས་པར་ཐོབ་
པས་དེའི་དབང་བསྐུར་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་འད་བའི་གང་ཟག་དེས། རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ན་དུ་
རུང་ཡང་། བཤད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་རོ་རེ་སློབ་དཔོན་གི་དབང་། སྐུའི་
དམ་ཚིག གསུང་གི་དམ་ཚིག ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སིན་པ་ལ་སོགས་པའི་རོ་རེ་སློབ་ 
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༼༡༣༨༽ 
དཔོན་གི་དབང་དེ་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞི་ནི། བུམ་དབང་། གསང་དབང་། 
ཤེར་དབང་། དབང་བཞི་པ་དང་བཅས་པའི་བཞི་ལ་འཇོག དང་པོ་བུམ་དབང་གི་དབྱེ་བ་ནི། གོང་ལས་ཤེས་ལ། 
གསང་དབང་ལ་ཕེ་ན་ལྔར་ཡོད་དེ། རེ་བཙུན་ཡབ་ལས་ཐོབ་པ། ཡུམ་ལས་ཐོབ་པ། གོལ་བའི་སོབས་ཀྱིས་ཐོབ་
པ་དང་གསུམ། གསུམ་པ་ལ་ཡང་། རྣམ་རོག་ཤས་ཆུང་བས། རེ་བཙུན་ཡབ་ཡུམ་གི་ཐིག་ལེ་ལེ་ཐོག་ཏུ་ལེན་པ། 
དེ་ལས་རྣམ་རོག་རགས་པས། དེའི་ཐིག་ལེ་་ཕིས་དང་། དངུལ་ལ་སོགས་པས་བངས་ཏེ་ལེ་ཐོག་ཏུ་ལེན་པ། 
དེ་ལས་ཀྱང་རྣམ་རོག་རགས་པས་ཞོ་དང་སན་ལ་སོགས་པ་དང་སར་ཏེ་ལེན་པའམ། མགིན་པར་འཇུག་པར་
བྱེད་པ་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཤེར་དབང་དེ་ལ་ 
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༼༡༣༩༽ 
གིས་སུ་ཡོད་དེ། དངོས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕག་རྒྱ་ལས་ཐོབ་པ་གིས་སམ། ཡང་རེན་ཕག་རྒྱ་
བསོད་པ་དང་། བརེན་པ་དགའ་བ་བསོད་པའི་ཤེར་དབང་གིས་སུ་ཡོད་དོ། །དབང་བཞི་པ་དེ་ལ་ཕེ་ན་ལྔར་
ཡོད་དེ། ཚིག་གི་བཞི་པ། དོན་གི་བཞི་པ། ལམ་གི་བཞི་པ། བཞི་པ་བརེན་ཅན། འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་
བཞི་པ་དང་ལྔ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་རེས་ཀྱི་དབང་ངམ་མཐའ་རེན་གི་དབང་དེ་ལ་བཞི་ཡོད་དེ། བུམ་
དབང་གི་མཐའ་རེན་རེས་གནང་། གསང་དབང་གི་མཐའ་རེན་ལུང་བསན། ཤེར་དབང་གི་མཐའ་རེན་དབུགས་
དབྱུང་། དབང་བཞི་པའི་མཐའ་རེན་གི་དབང་གཟེངས་བསོད་དང་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་བ་མེད་ཀྱི་
ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་ལ། མཚན་ིད་དང་། དབྱེ་བ་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། བ་མེད་ཀྱི་ 
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༼༡༤༠༽ 
རྒྱུ་དུས། ལམ་དུས། འབས་དུས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གི་དབང་གང་ཞིག གདུལ་བྱ་སིན་ཟིན་གོལ་བར་བྱེད་པའི་
དབང་དེ་དེའི་མཚན་ིད་ཡིན། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བ་མེད་ཀྱི་ལམ་དུས་ཀྱི་དབང་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡོད། གསུམ་པ་
བ་མེད་ཀྱི་འབས་དུས་ཀྱི་དབང་གི་ངོ་བོ་ནི། བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དབང་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡང་
ཡིན། ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕེད་གོང་མ་ལ་མཚམས་སོར་བར་བྱེད་པའི་ཕེད་འོག་མའི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ། 
དེའི་ངོ་བོ་ཡིན་ལ། དེས་ན་རྒྱུ་དུས། ལམ་དུས། འབས་དུས་ཀྱི་དབང་གསུམ་གི་ཟླས་ཕེ་བའི་འབས་དུས་ཀྱི་
དབང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕེད་འོག་མའི་དབང་གི་ཡེ་ཤེས་དབང་བཞི་པ་ས་ཕེད་ཅེས་པ་དེ་རྣམས་རྣམ་གངས་
ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གོལ་བྱེད་ 
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༼༡༤༡༽ 
རིམ་གིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ་དྲུག་སེ། རིམ་པ་གིས་སོ་སོའ་ིངོ་བོ། ངེས་ཚིག གངས་ངེས། དབྱེ་བ། 
དེ་གིས་ལ་བརེན་ནས་གོལ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན། དེ་གིས་ཀྱི་མཚམས་སོ། །དང་པོ་ནི། དེ་གིས་གང་རུང་
གང་ཞིག བ་མེད་ཀྱི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དེ། བསྐྱེད་རིམ་གི་ངོ་བོ་དང་། དེ་གིས་གང་རུང་གང་ཞིག བ་མེད་ཀྱི་
རོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་རོགས་རིམ་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ངེས་ཚིག་ལ་གསུམ་སེ། སང་གཞི་རྒྱུའི་སོ་
ནས་བཞག་པ་ཅིག སང་འབས་འབས་བུའི་སོ་ནས་བཞག་པ་ཅིག སོང་བྱེད་ལམ་གི་སོ་ནས་བཞག་པའོ། །དང་
པོ་དེ་སུ་བཞེད་ན། སློབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བཞེད་དོ། །བཞེད་ཚུལ་ནི། སང་གཞི་སེམས་ཅན་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་། 
སང་གཞི་སེམས་ཅན་འཆི་བའི་རིམ་པ་གིས། སོང་ 
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༼༡༤༢༽ 
བྱེད་ཀྱི་ལམ་གིས་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་རོགས་རིམ་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་སྐྱེ་བའི་ཚེ། 
སྐྱེ་གནས་བཞི་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བས་ན་བསྐྱེད་པ། མའི་མངལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་དབང་པོ་རྣམས་རིམ་
པས་འགྲུབ་པས་ན། རིམ་པ་ཞེས་བཞག་ལ། བསྐྱེད་རིམ་དུ་གྱུར་པའི་བ་མེད་ཀྱི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དེ། དེ་སོང་
བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཡིན་པས་ན། དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་འཆི་བའི་ཚེ་ཕུང་པོ་དང་
དབང་པོ་ཐིམ་པའམ་རོགས་པར་གྱུར་པས་ན་རོགས་པ། དེ་ཡང་། ས་ཆུ། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ་པ་ལ་སོགས་པ་རིམ་
བཞིན་ཐིམ་པས་ན། རིམ་པ་ཞེས་བཞག་ལ། བ་མེད་ཀྱི་རོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ། དེ་སོང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཡིན་
པས་ན། རོགས་རིམ་ཞེས་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། ། 
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༼༡༤༣༽ 
གིས་པ་དེ་སུ་བཞེད་ན། སེམས་འགེལ་བསྐོར་གསུམ་པ་རྣམས་བཞེད་དོ། །དེ་གསུམ་ནི། ཕག་རོར་སོད་
འགེལ། རོ་རེ་སིང་འགེལ། འགེལ་ཆེན་དི་མེད་འོད་དང་གསུམ་མོ། །བཞེད་ཚུལ་ནི། རིམ་པ་གིས་པོ་དེའི་ངེས་
ཚིག་ཡོད་དེ། བ་མེད་ཀྱི་ཐུན་མོང་བའི་དངོས་གྲུབ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་། དེའི་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལ་རོགས་
རིམ་ཞེས་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་གྲུབ་སེ། དེ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལ་དོད་པ་སྐྱེས་པ་ན། བསྐྱེད་པ་ཞེས་
བཞག་ཅིང་། བ་མེད་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དེ། དེ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཡིན་པས་ན། བསྐྱེད་རིམ་ཞེས་བཞག་པའི་ཕིར་
རོ། །གིས་པ་ཡིན་ཏེ། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་དེ་ལས་གོང་དུ་བོགས་དབྱུང་དུ་མེད་པས་ན། དེ་ལ་རོགས་པ་
ཞེས་བཞག་ཅིང་། བ་མེད་ཀྱི་རོགས་པའི་རྣལ་ 
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༼༡༤༤༽ 
འབྱོར་དེ། དེ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ཡིན་པས་ན། དེ་ལ་རོགས་རིམ་ཞེས་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་དེ་སུ་
བཞེད་ན། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པ་བཞེད་དོ། །བཞེད་ཚུལ་ནི། དེ་གིས་ཀྱི་ངེས་ཚིག་ཡོད་དེ། བརེན་པ་
ལྷ་དང་། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་རྣམས་བསྐྱེད་ཅིང་། དེ་ཡང་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པའི་ཚེ། མངོན་བྱང་ལྔ་ལ་
སོགས་པའི་སོ་ནས་རིམ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པ་དང་། ལྷ་བསྐྱེད་པའི་ཚེ། བསེན་སྒྲུབ་བཞི་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་
རིམ་བཞིན་བསྐྱེད་པའི་བ་མེད་ཀྱི་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ལ་བསྐྱེད་རིམ་ཞེས་འཇོག་ཅིང་། ལུས་ར་རོགས་པ། ངག་
ཡི་གེ་རོགས་པ། ཡིད་ཐིག་ལེ་རོགས་ཤིང་། ལུས་རའི་རྣལ་འབྱོར། ར་ཡི་གེའི་རྣལ་འབྱོར། ཁམས་བདུད་རིའི་
རྣལ་འབྱོར་རྣམས་རིམ་བཞིན་རོགས་ 
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༼༡༤༥༽ 
པའི་བ་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ལ་རོགས་རིམ་ཞེས་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་རེ་ས་སྐྱ་པ་རྣམས་རྣལ་
འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི་ལུགས་ལྟར་ཁས་ལེན་ནོ། །གསུམ་པ་གངས་ངེས་ལ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བ་མེད་ཀྱི་ལམ་
དེ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་དང་། རོགས་རིམ་གིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བ་མེད་ཀྱི་ལམ་གི་མི་
མཐུན་ཕོགས་སྤང་བྱ་དེ་ལ། ཐ་མལ་སང་ཞེན་གི་རོག་པ་དང་། ག་ནོམ་ལྷར་ཞེན་གི་རོག་པ་གིས་སུ་ཡོད་ཅིང་། 
དེ་གིས་སོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་དེ་གིས་སུ་གངས་ངེས། ལམ་སོམ་པའི་འབས་བུ་དེ་ལ་གཟུགས་
སྐུ་དང་ཆོས་སྐུ་གིས་སུ་ཡོད་ལ། དེ་གིས་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་། དེ་གིས་སུ་གངས་ངེས། དེའི་
ལམ་དེ་ལ། རེན་དང་བརེན་ 
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༼༡༤༦༽ 
པ་གིས་སུ་ཡོད་པ་ལ་དེ་གིས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཀྱང་དེ་གིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དང་པོ་
ཡིན་ཏེ། ཐ་མལ་སང་ཞེན་གི་རོག་པ་སོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསྐྱེད་རིམ་བཞག ག་ནོམ་ལྷར་ཞེན་གི་རོག་
པ་སོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རོགས་རིམ་བཞག་པས་སོ། །གིས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། བསྐྱེད་རིམ་བསོམ་པ་ལས། 
གཟུགས་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱེད། རོགས་རིམ་བསོམ་པ་ལས་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། རེན་
གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསྐྱེད་རིམ་བཞག བརེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རོགས་རིམ་བཞག་པའི་ཕིར་ཏེ། 
བསྐྱེད་རིམ་ལ་མ་བརེན་པར། རོགས་རིམ་རྣལ་མ་འབྱུང་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་དབྱེ་བ་ལ། ཤེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། བསྐྱེད་རིམ་གི་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ།  



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   143 

༼༡༤༧༽ 
ཐུན་མོང་བའི་དངོས་གྲུབ་དང་། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་སམ། ཟབ་པ་དང་། མི་ཟབ་
པའི་དེ་གིས་སམ། མཚན་བཅས་དང་། མཚན་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་རིམ་གིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་
རོ། །རོགས་རིམ་གི་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། མཚན་བཅས་ཀྱི་དེ་དང་། མཚན་མེད་ཀྱི་རོགས་རིམ་གིས་སམ། ལུས་
རའི་རྣལ་འབྱོར། ར་ཡི་གེའི་རྣལ་འབྱོར། ཁམས་བདུད་རིའི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་མམ། གསུམ་མོ་ཙཎ་ལིའི་རྣལ་
འབྱོར། མྱུར་མགོགས་ཕོ་འི་རྣལ་འབྱོར། རོ་རེ་རྦ་རླབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་པ་
ལ། ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རིམ་གིས་སོམ་པ་ལས་གོལ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་ིད་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་
མཆེད་རྣམས་ལྷ་དང་ལྷ་མོའ་ིརིགས་སམ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་།  
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༼༡༤༨༽ 
ཐབས་ཤེས་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། དག་པ་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དང་
པོ་ཡིན་ཏེ། རང་ིད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔར་གནས་འགྱུར། འབྱུང་བ་བཞི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་
ལྔ་པོ་དེ། ཡུམ་ལྔར་གནས་འགྱུར། ོན་མོངས་པ་ལྔ་པོ་དེ། ཡེ་ཤེས་ལྔར་གནས་འགྱུར། ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་
རྣམས་བྱང་སེམས་དང་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་སྒྲ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལྷ་མོ་དང་། ཚིགས་ཆེན་བརྒྱད། སི་བོ། 
རྐང་མཐིལ་གིས་ཏེ་བཅུ་པོ་དེ། ཁོ་བོ་དང་ཁོ་མོར་གནས་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ར་བའི་རགས་གིས་པ་གྲུབ་སེ། 
རིམ་པ་གིས་པོ་དེ། ཐབས་ཁད་པར་ཅན་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། ལྟ་བ་འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་གིས་
ཀྱིས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ར་བའི་རགས་གསུམ་པ་དེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སང་ 
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༼༡༤༩༽ 
གགས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དག་པ་གསུམ་གི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དག་པ་གསུམ་གང་
ཞེ་ན། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དག་པ་གསུམ། ཐབས་རྒྱུད་ཀྱི་དག་པ་གསུམ། འབས་རྒྱུད་ཀྱི་དག་པ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་
གསུམ་ནི། རྒྱུ་དུས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་དག་པ། དེའི་ལྷ་སོ་སོའ་ིདག་པ། དེའི་རང་རིག་པའི་དག་པ་དང་གསུམ་
ཡོད་ཅིང་། དང་པོ་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་དབྱིངས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། གིས་པ་ནི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་ཙམ་ིད་ནས་ལྷ་དང་ལྷ་མོ་སོགས་ཀྱི་ཞལ་ཕག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་རང་བཞིན་གིས་
དག་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་གདོད་མ་ནས་ཞི་བའི་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མེད་
པའི་སེམས་རིག་གསལ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གིས་པ་ཐབས་རྒྱུད་ལ་ཡང་།  
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༼༡༥༠༽ 
ཐབས་རྒྱུད་ཀྱི་དེ་བཞིན་ིད་ཀྱི་དག་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་
ལྟ་བ་ལྟ་བུ། གིས་པ་ནི་བསྐྱེད་རིམ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི་རོགས་རིམ་ལྟ་བུ་ལ་འཇོག གསུམ་པ་འབས་རྒྱུད་
ལའང་། དེ་ལྟར་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། ངོ་བོ་ིད་སྐུ། གིས་པ་ནི་གཟུགས་སྐུ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི་
རོགས་ཡེ་ཆོས་སྐུ་ལ་འཇོག་གོ །རིམ་གིས་ཀྱི་གོ་རིམ་ལ། དཔལ་མགོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། དང་པོར་བསྐྱེད་
རིམ་བརན་བརན་སོམ་ནས། དེ་རེས་རོགས་རིམ་སོམ་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས། སེམས་འགེལ་བསྐོར་གསུམ་
པ་རྣམས། བསྐྱེད་རིམ་བརན་ཀྱང་རུང་། མི་བརན་ཡང་རུང་། དང་པོར་བསྐྱེད་རིམ་ལོ་དྲུག་བསོམ་ནས། དེ་
རེས་རོགས་རིམ་བསོམ་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ 
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༼༡༥༡༽ 
རང་རེ་ས་སྐྱ་པ་རྣམས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བིརྺ་པའི་ལུགས་ལྟར་དུ་གདན་ཐོག་ཅིག་ཏུ་བསྐྱེད་རོགས་གིས་
པོ་དེ་མས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུན་སོད་ལ་བསྐྱེད་རིམ་དང་། ཐུན་སད་ལ་རོགས་རིམ་མས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ནི། བསྐྱེད་རིམ་ལ་རོགས་རིམ་གི་རྒྱས་བཏབ་ནས་མས་སུ་ལེན་
པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ལ་རེ་བཙུན་གགས་པས། ཁོ་བོས་ནི་དེ་འད་མ་ཤེས་སོ། །ཞེས་ཅོ་ཡང་མཛད་
དོ། །དྲུག་པ་ས་མཚམས་ནི། བ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞི་རོགས་པ་ནས་བཟུང་སེ། སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་ཀྱི་
སངས་རྒྱས་པ་ན་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ནས་དེ་གིས་སོམ་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ཡེ་
ཤེས་ཕག་ཆེན་འཆད་པ་ལ་གིས་ཏེ།  



148   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༢༽ 
ས་པཎ་གི་ཕག་ཆེན་གི་དབྱེ་བ་ལྟར་བཤད་པ་དང་། ས་པཎ་གི་རོགས་ལྡན་རྒྱན་བུའི་དིས་ལན། ཕག་རྒྱ་ཆེན་
པོའ་ིམིག་ཐུར་ལྟར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཕག་ཆེན་གི་ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ་གིས། དང་པོ་ནི་རང་རྒྱུ་བ་མེད་
ཀྱི་དབང་བཞི་དང་། རིམ་གིས་གང་རུང་སོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་བདེ་སོང་གི་ཡེ་ཤེས་དེ། དེའི་མཚན་
ིད་ཡིན། གིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། སྒྲའི་བརོད་རིགས་ཀྱི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། བརོད་པ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། སོམ་
པ་དམིགས་པའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། མོང་བ་མས་མོང་གི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། རོགས་པ་དཔེའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། 
མཐོང་བ་དོན་གི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ། གྲུབ་པ་འབས་བུའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་དྲུག་ཡོད་པའི་དང་པོ་ནི། ཕག་ཆེན་
སོན་པའི་ 
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༼༡༥༣༽ 
བཀའ་དང་བསན་བཅོས་རྣམས་ལ་འཇོག གིས་པ་ནི། ལྷ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ལ་འཇོག 
གསུམ་པ་ནི། མས་མོང་ཁད་པར་ཅན་རྣམས་ལ་འཇོག བཞི་པ་ནི། མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཕག་མཚན་དང་དོན་
ཅིག་པས། བ་མེད་ཀྱི་ཚོགས་སོར་དུ་གྱུར་པའི་ཕག་ཆེན་ལ་འཇོག ལྔ་པ་ནི། མཚོན་བྱ་དོན་གི་ཕག་ཆེན་དང་
དོན་ཅིག་པས། ས་དང་པོ་སོགས་ཀྱི་ཕག་ཆེན་རྣམས་ལ་འཇོག་གོ །དྲུག་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཕག་ཆེན་ལ་
འཇོག དེས་ན་དངོས་རགས་ཕེ་བ་དེའི་ཚེ་ན། དང་པོ་དེ་ལ་ཕག་ཆེན་མ་ཡིན་པས་ཁབ། གིས་པ་དང་གསུམ་
པ་ལ། ཡིན་མིན་གིས་གིས་ཡོད་ཅིང་། བཞི་པ་དང་། ལྔ་པ་ལ་ཕག་ཆེན་ཡིན་པས་ཁབ་ལ། དྲུག་པ་ལ་ཡང་
ཕག་ཆེན་ཡིན་ 



150   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༤༽ 
མིན་གིས་ཡོད་དོ། །ཕག་ཆེན་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ལ། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་དབྱེ་ན། མཚན་བཅས་ཀྱི་དེ་དང་། མཚན་
མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གིས་སུ་ཡོད་དོ། །གིས་པ་མིག་ཐུར་ལྟར་བཤད་པ་ལ། ཕག་ཆེན་གི་ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ་
གིས་ལས། དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུ་བ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞི་དང་། རིམ་གིས་གང་རུང་སོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་
བའི་གསང་སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་མས་སྐྱོན་མེད་དེ། དེའི་མཚན་ིད་ཡིན། གིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཕག་ཆེན་
ལྟར་སང་དང་། ཡང་དག་གིས། དང་པོ་ལ་ཡང་། ཆ་མཐུན་པ་དུག་དང་བཅས་པའི་དེ་དང་། འབའ་ཞིག་པ་སྐྱོན་
དང་བཅས་པའི་ཕག་ཆེན་གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། ཐོས་བྱུང་གིས་བསྡུས་པ། བསམ་བྱུང་གིས་བསྡུས་པ། 
སོམ་བྱུང་ཡིན་ཡང་རྣམ་རོག་གི་དུག་མ་ཡལ་བའི་ཕག་ 
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༼༡༥༥༽ 
ཆེན་རྣམས་ལ་འཇོག་གོ །གིས་པ་ནི། སང་ཕོགས་སོང་ཕོགས་འབའ་ཞིག་སོགས་ེ་ཚེ་བ་རྣམས་ལ་འཇོག 
གིས་པ་ཡང་དག་ལ་དབྱེ་ན། མཚན་བཅས་ཀྱི་དེ་དང་། མཚན་མེད་ཀྱི་ཕག་ཆེན་གིས་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། 
ས་མ་ཐོབ་གོང་གི་བ་མེད་ཀྱི་མས་སྐྱོན་མེད་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བ་མེད་ཀྱི་ཚོགས་སོར་གང་རུང་དུ་གྱུར་
པའི་ཕག་ཆེན་ལ་འཇོག གིས་པ་ནི། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ནས་བཟུང་སེ། རོ་རེ་འཛིན་པའི་སའི་བར་གི་མས་
རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ས་དང་པོ་ནས་བཅུ་གསུམ་པའི་བར་གང་རུང་དུ་གྱུར་པའི་ཕག་ཆེན་རྣམས་ལ་འཇོག་
གོ །དེ་རྣམས་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོ་
གོམས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ 
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༼༡༥༦༽ 
པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པ་སོད་པ་རྣམས་གསུམ་རྒྱུ་ཚུལ་ལ་གིས་ཏེ། སོད་པའི་སྔོན་དུ་འགོ་བ་དོད་བཤད་པ་དང་། 
དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་པའི་སོད་པ་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སེ། དོད་ཀྱི་ངོ་བོ། དབྱེ་བ། དབྱེ་བ་སོ་
སོའ་ིརང་བཞིན། དོད་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས། ཐོབ་པ་བརན་པར་བྱེད་པའི་དུས། དོད་དང་སོད་པ་
མཚམས་སར་བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་རྒྱུ་བ་མེད་ཀྱི་དབང་དང་། རིམ་གིས་གང་རུང་སོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་
བྱུང་བའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་མཐུའམ། ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དེ་དོད་ཀྱི་མཚན་ིད་ཡིན། གིས་པ་དབྱེ་
ན་དོད་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་དུ་ཡོད། གསུམ་པ་སོ་སོའ་ིརང་བཞིན་ལ་དོད་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་པོ་དེའི་ངོ་བོ་
ལ་འཇོག་ཚུལ་ཡོད་དེ། རང་རྒྱུ་བ་མེད་ཀྱི་དབང་རིམ་གིས་གང་རུང་བསོམ་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་ 
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༼༡༥༧༽ 
བའི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཚར་བཅད་དང་རེས་འཛིན་གང་རུང་མི་ནུས་པའི་ཐབས་དེ། དོད་
ཆུང་ངུའི་ངོ་བོ། དེ་གང་ཞིག ཚར་བཅད་དང་རེས་འཛིན་གང་རུང་ནུས། གིས་ཀ་མི་ནུས་པའི་ཐབས་དེ་དོད་
འབིང་གི་མཚན་ིད། དེ་གང་ཞིག ཚར་བཅད་དང་རེས་འཛིན་གིས་ཀ་ནུས་པའི་ཐབས་དེ། དོད་ཆེན་པོའ་ི
མཚན་ིད་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི། བསྐྱེད་རིམ་དང་། རོགས་རིམ་སོམ་པ་དེ། དོད་ཆུང་
ངུ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཡིན། ཀུན་འདར་གསང་སོད་བྱེད་པ་དེ། དོད་འབིང་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན། དག་
ཤུལ་གི་ལས་བྱེད་པ་དེ་དོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཡིན་ནོ། །ལྔ་པ་ཐོབ་པ་བརན་པར་བྱ་བའི་ཐབས་ལ། 
ཤེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོད་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་པོ་དེ་བརན་པར་བྱ་ 
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༼༡༥༨༽ 
བའི་ཐབས་བྱེད་ཚུལ་ཡོད་དེ། དོད་ཆུང་འབིང་གིས་བརན་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟླ་བ་དྲུག དེས་མ་ཆོག་ན་ཟླ་བ་བཅོ་
བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བརན་པར་བྱེད་དགོས། དོད་ཆེན་པོ་བརན་པར་བྱེད་པ་ལ། ཟླ་བ་ཕེད་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། 
བརེ་བས་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་ཡང་། །ཟླ་བ་ཕེད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲུག་པ་
མཚམས་སར་བ་ན། དོད་ཆུང་ངུ་ཐོབ་ནས་ཀུན་འདར་གསང་སོད་བྱེད། དོད་འབིང་ཐོབ་ནས་ཀུན་འདར་འཇིག་
རེན་པའི་མངོན་དུ་སོད་པར་བྱེད། དོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་སོད་པ་བྱེད་དོ། །ཀུན་འདར་ཞེས་བྱ་
བ་ནི། རྣམ་པར་རོག་པ་ཀུན་འདར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་སོད་པ་
དངོས་བཤད་པ་ལ་བཞི་སེ། སོད་པའི་ངོ་བོ། དབྱེ་བ། སོད་པ་ 
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༼༡༥༩༽ 
བྱ་བའི་ཡུལ། སོད་པ་ལ་བརེན་ནས་མས་མོང་སྐྱེས་པའི་རིམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མོང་བ་དོད་བརན་
པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རྒྱུ་བའམ་གཡོ་བར་ནུས་པའི་ཐབས་ཁད་པར་
ཅན་དེ། སོད་པའི་མཚན་ིད་ཡིན། གིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཀུན་འདར་གསང་སོད། ཀུན་འདར་མངོན་སོད། 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིསོད་པ་དང་གསུམ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་དང་པོ་དེ་ལ། རྒྱལ་པོ་གཞོན་ནུའི་སོད་པ་ཞེས་འཇོག 
གིས་པ་དེ་ལ་སོན་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གི་སོད་པ་ཞེས་འཇོག གསུམ་པ་དེ་ལ། ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བའམ། སོབས་དང་ལྡན་པའི་སོད་པ་ཞེས་འཇོག གསུམ་པ་སོད་པ་སོད་པའི་གནས་དེ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། 
ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ 
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༼༡༦༠༽ 
རང་གི་ཁིམ་དུ་སོམ་དགོས། བརན་པ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ནས། དུར་ཁོད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་སོམ་པར་བྱེད། 
བརན་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་ཡུལ་ི་ཤུ་ར་བཞི། ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ར་གིས་དང་། ཡུམ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་སུ་སོམ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
དང་། །དང་པོ་རང་གི་ཁིམ་དུ་བསོམ། །བརན་པ་ཐོབ་ནས་དུར་ཁོད་སོགས། །བརན་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ནས་
ནི། །ལུས་དང་ངག་གི་བར་རྣམས་ལ། །ལེགས་པར་སངས་ཤིང་དེ་ིད་རོགས། །ས་རྣམས་བགོད་པར་བྱ་བ་
དང་། །ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའི་ཕིར། །གནས་དང་ེ་བའི་གནས་ལ་སོགས། །ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སོ་
བདུན་དུ། །རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་སོད་ 
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༼༡༦༡༽ 
ཕིར་རྒྱུ། །ལུགས་འདི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་ཡི། །རྒྱུད་དང་བསན་བཅོས་རྣམས་ལས་གསུངས། །འདི་འདའི་སོད་
པ་ཤེས་ནས་ནི། །ཚེ་འདི་ིད་ལ་རོགས་སངས་རྒྱས། །ཞེས་དང་། རིམ་པ་གིས་པོ་མི་སོམ་ན། །ཡུལ་ཆེན་
སུམ་ཅུ་སོ་བདུན་དུ། །འགོ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས། །རིམ་པ་གིས་པོ་མི་སོམ་པའི། །སོམ་ཆེན་
བཟང་ཡང་ཕ་རོལ་དུ། །ཕིན་པའི་སོམ་ཆེན་ལས་མ་འདས། །མདོ་ལས་ཡུལ་ཆེན་དེ་དག་ཏུ། །འགོ་བའི་ཆོ་ག་
བཤད་པ་མེད། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་ས་ལམ་བགོད་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ་གསུམ་སེ། 
སིར་ཐེག་དམན་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག བྱེ་བག་ཐེག་ཆེན་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག ཁད་པར་ 
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༼༡༦༢༽ 
གསང་སྔགས་ས་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ས་བཤད་པ། ལམ་བཤད་པ་གིས་ལས། དང་
པོ་ལ། དམན་པ་ས་བརྒྱད་ཞེས་གགས་ཏེ། དཀར་པོ་རྣམ་པར་མཐོང་བའི་ས། རིགས་ཀྱི་ས། བརྒྱད་པའི་ས། 
མཐོང་བའི་ས། སབས་པའི་ས། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ས། བྱས་པ་རོགས་པའི་ས། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་
དང་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་དོན་གཅིག གིས་པ་དང་། ན་ཐོས་ཀྱི་སོར་ལམ་
དོན་གཅིག གསུམ་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའི་ལམ་དོན་གཅིག བཞི་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱི་ལམ་དོན་
གཅིག ལྔ་པ་དང་། ཕིར་འོང་གི་ལམ་དོན་གཅིག དྲུག་པ་དང་། ཕིར་མི་འོང་གི་ལམ་དོན་གཅིག བདུན་པ་དང་། 
ན་ཐོས་དག་བཅོམ་ 
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༼༡༦༣༽ 
པའི་ལམ་དོན་གཅིག བརྒྱད་པ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དོན་གཅིག་གོ །གིས་པ་ལམ་ལ་གིས་ཏེ། 
ན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་མོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སེ། ན་ཐོས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་མི་སློབ་
ལམ་གི་བར་རོ། །རང་རྒྱལ་ལམ་ཡང་ལྔ་སེ། རང་རྒྱལ་གི་ཚོགས་ལམ་ནས། རང་རྒྱལ་གི་མི་སློབ་ལམ་གི་བར་
ལའོ། །གིས་པ་ཐེག་ཆེན་ཕ་རོལ་དུ་ཕིན་པའི་ལུགས་ལ་ནི། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལ་ས་བཅུར་ཕེ་ནས་བཅུ་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བཤད་པ་དང་། བྱང་ས་ལས། ཐེག་ཆེན་མོས་སོད་ལ་ས་གིས་དང་། བྱང་སེམས་
འཕགས་པའི་ས་བཅུ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་བཅུ་གསུམ་དུ་བཤད་པའང་ཡོད་མོད་ཀྱི། མདོ་སེ་རྒྱན་ར་
འགེལ་ལས། བྱང་སེམས་འཕགས་པའི་ས་རབ་དགའ་ 
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༼༡༦༤༽ 
སོགས་བཅུ་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པ་འདི་སིང་པོར་བཟུང་
ངོ་།།  ༈  །།གསུམ་པ་བ་མེད་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལུགས་ལ། ཁ་ཅིག ས་བཅུ་གཅིག་ཁོ་ནར་བཞེད་པ་དང་། ལ་ལ་ས་
བཅུ་གིས་ཁོ་ནར་བཞེད་པ་དང་། གཞན་དག་ས་བཅུ་བཞི་དང་། བཅུ་དྲུག་སོགས་སུ་བཞེད་པའང་སང་མོད་
ཀྱི། ཁོ་བོ་ཅག་འཁྲུལ་པའི་དི་མ་ཟད་པ་འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་དག་གིས་ས་བཅུ་གསུམ་
གི་རྣམ་གཞག་འདི། ལུང་རིགས་མན་ངག་གསུམ་གི་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་འཐད་ལྡན་དུ་ཁས་བངས་པ་ཡིན་
ནོ། །དེས་ན། འདི་ལ་གིས། ས་བཅུ་གསུམ་གིས་བགོད་ཚུལ་དང་། ལམ་ལྔ་དང་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་གིས་
བགོད་ཚུལ་གིས། དང་པོ་ 
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༼༡༦༥༽ 
ལ་བཞི། ཡུལ་ཆེན་སོ་བདུན་གི་སོ་ནས་ས་ལམ་བགོད་ཚུལ། ར་དབུ་མའི་མདུད་པ་གོལ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ས་
ལམ་བགོད་ཚུལ། དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་འཆར་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ས་ལམ་བགོད་ཚུལ། དེ་ལ་ས་ལམ་གི་འཇུག་ལྡོག་
གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནས་བཤད་ཚུལ་དང་། དགེས་པ་རོ་རེ་ནས་བཤད་པའི་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕིའི་ཡུལ་ཆེན་སོ་བདུན་ངོས་བཟུང་བ་དང་། ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་སོ་བདུན་ངོས་
བཟུང་བ། དེ་ལས་ས་ལམ་བགོད་ཚུལ་དངོས་སུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཐུགས་འཁོར་གི་གནས་བརྒྱད། 
གསུང་འཁོར་གི་གནས་བརྒྱད། སྐུ་འཁོར་གི་གནས་བརྒྱད། དམ་ཚིག་འཁོར་ལོའ་ིགནས་བརྒྱད། བདེ་ཆེན་
འཁོར་ལོའ་ིགནས་ལྔའོ། །དང་པོ་ནི།  
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༼༡༦༦༽ 
འཛམ་གིང་གི་ལྟེ་བ་རོ་རེ་གདན་དབུས་སུ་བཞག་པའི། ཕོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ན་གནས་པའི་པུལི་ར་མ་
ཡ་སེ་རྒྱས་པའི་རིགས། ཛྭ་ལནྡྷ་རའམ། ཛ་ལནྡྷ་ར་སེ། འབར་བ་འཛིན་པའམ། ད་བ་འཛིན་པ། ཨཽཌི་ན་སེ། ཨུ་
རྒྱན། ཨར་བུ་ཏ་སེ། མཆོད་འོས། གོ་ད་ཝ་རི་སེ། བ་ཡི་མཆོག་སིན། རསི་ཤྭ་ར་སེ། དགའ་བྱེད་དབང་ཕྱུག དེ་
ཝི་ཀོ་ཉ་སེ། ལྷ་མོའ་ིམཁར། མ་ལ་ཝ་སེ། ཕྲེང་བ་ཅན་དང་བརྒྱད་གནས་པ་དེའོ། །གིས་པ་ནི། དེའི་ཕིའི་སྐོར་
གི་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་ན། ཀ་མ་རཱུ་པ་སེ། འདོད་པའི་གཟུགས། ཨོ་ཏེ་སེ། རོལ་པ་ཅན། ཏི་ཤ་ཀུ་ནེ་སེ། 
དགེ་མཚན་སུམ་པ། ཀོ་ས་ལ་སེ། མཛོད་ལེན་ནམ། དགེ་བ་ཅན། ཀ་ལིངྐ་སེ། སྨྲ་བའི་རགས། ལམྤ་ཀ་སེ། 
འཕྲེང་བ་ཅན། ཀཉི་ཀ་སེ། ཀྱུར་བག་ཅན། ཧི་མཱ་ལ་ 
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༼༡༦༧༽ 
ཡ་སེ། གངས་ཅན་དང་བརྒྱད་གནས་པ་དེའོ། །གསུམ་པ་ནི། དེའི་ཕི་རོལ་གི་ཕོགས་མཚམས་བརྒྱད་ན། པེ་ཏ་
པུ་རི་སེ། ཡི་དྭགས་ཀྱི་གོང་ཁེར། གྀ་ཧ་དེ་བ་སེ། ཁིམ་གི་ལྷ། སཽ་རཥྚ་སེ། ཡུལ་འཁོར་བཟང་པོ། སུ་ཝརྞ་སེ། 
གསེར་དང་ལྡན་པའི་གིང་། ནཱ་ག་ར་སེ། གོང་ཁེར། སིནྡུ་ར་སེ། ལེགས་སར་སོར་བཞག མ་རོ་སེ། མ་ངམ་གི་
ཐང་ངམ་ཆུ་མེད་པའི་ཐང་། ཀུ་ལཱུས་སེ། རིགས་དང་ལྡན་པའི་གིང་ཞེས་གནས་བརྒྱད་གནས་པ་དེའོ། །བཞི་པ་
ནི། དེའི་ཕི་རོལ་ན། གིང་བཞི་དང་། ཤར་ལྷོའ་ིགིང་ཕྲན་གིས་གཅིག་ཏུ་རིས་པ་སོགས་གིང་ཕྲན་བཞི་སེ་
བརྒྱད་གནས་པ་དེའོ། །ལྔ་པ་ནི་དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ་ཀྱི་རེ་དབུས་དང་ཕོགས་བཞིའི་གནས་ཏེ་ལྔ་པོ་དེ་
ལ་བྱེད། འདི་དག་ཀྱང་ཤར་ནས་བརམས་པའི་ 
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༼༡༦༨༽ 
ཕོགས་གཡོན་བསྐོར་དང་། ཤར་ལྷོ་ནས་བརམས་པའི་མཚམས་གཡས་བསྐོར་དུ་གནས་པ་ནི་འཁོར་ལོ་བདེ་
མཆོག་གི་སོལ་ལོ། །གིས་པ་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་སོ་བདུན་ནི། བྱང་སེམས་འབབ་པའི་ར་སུམ་ཅུ་ར་གིས། 
སིང་ཁ་ན་གནས་པའི་སྦས་པའི་ར་ལྔ་སེ། ར་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་དེ་དག་གི་ནང་ན་གནས་པའི་ར་ཡིག་སུམ་ཅུ་ར་
བདུན། ཁམས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན། རླུང་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་རྣམས་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བྱང་སེམས་འབབ་
པའི་ར་སོ་གིས་ལས། སི་བོ་ནས་གེས་པའི་ར་བརྒྱད། དེ་དག་གི་ར་མདུད་པཱུ་ཛ་ཨཽ་ཨ། གོ་ར་དེ་མ་བརྒྱད་
ཁམས་བདུད་རི་རླུང་དང་བཅས་པ་རྣམས། ནང་གི་ཐུགས་འཁོར་གི་གནས་བརྒྱད། མགིན་པ་ནས་གེས་པའི་
ར་བརྒྱད་དང་། དེ་དག་གི་དབྱིབས་ཀཱ་ཨོ་ཏི་ཀོ  
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༼༡༦༩༽ 
ཀ་ལ་ཀ་ཧིའི་རྣམ་པ་ཅན་ཁམས་བདུད་རི་རླུང་དང་བཅས་པ་རྣམས་གསུང་འཁོར་གི་གནས་བརྒྱད། ལྟེ་བ་ནས་
གེས་པའི་ར་བརྒྱད་དང་དེ་དག་གི་དབྱིབས། པེ་གྀ་སཽ་སུ་ན་སི་མ་ཀུའི་རྣམ་པ་ཅན། ཁམས་བདུད་རི་རླུང་དང་
བཅས་པ་རྣམས། སྐུ་འཁོར་གི་གནས་བརྒྱད། སིང་ཁ་ནས་གེས་པའི་ཕིས་བསྐོར་འདབ་མ་བརྒྱད། དེ་དག་གི་
དབྱིབས་ཧཱུྃ་རིང་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཁམས་བདུད་རི་རླུང་དང་བཅས་པ་རྣམས་དམ་ཚིག་འཁོར་ལོའ་ི
གནས་བརྒྱད། སིང་ཁ་ནས་ནང་བསྐོར་གི་འདབ་མ་བཞི་དང་། དེ་དག་གི་དབྱིབས་ར་མདུད། བཱུྃ་ཨཱུྃ་ཛྲཱིཾ་ཁཱུྃ་ཧཱུྃ་གི་
རྣམ་པ་ཅན། ཁམས་བདུད་རི་རླུང་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནང་གི་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་ིགནས་ལྔར་འཇོག་པའི་
ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་པཱུལི་ར་མ་ལ་ 
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༼༡༧༠༽ 
སོགས་བརྒྱད་ལ་ཐུགས་འཁོར་གི་གནས་དང་མཁའ་སོད་ཀྱི་གནས་ཞེས་བྱ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ལས་
སྤྲུལ་པའི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་གི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་སེང་
ལྷ་ལས་བབས་པའི་འཇིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་པོར་བྱུང་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཀ་མ་རུ་པ་སོགས་
བརྒྱད་ལ་གསུང་འཁོར་གི་གནས་དང་། ས་སོད་ཀྱི་གནས་ཞེས་བྱ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའི་
དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་གི་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའི་གནོད་སིན་
གཙོ་འཁོར་བཞི་དང་། སིན་པོ་གཙོ་འཁོར་བཞི་སེ། ས་སེངས་ན་སོད་པའི་འཇིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་པོར་བྱུང་
བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །པེ་ཏ་པཱུ་རི་སོགས་བརྒྱད་ 
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༼༡༧༡༽ 
ལ་སྐུ་འཁོར་གི་གནས་དང་། ས་འོག་ན་སོད་པའི་གནས་ཞེས་འཇོག་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་
དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའི་རྒྱ་མཚོའི་ཀླུ་གཙོ་
འཁོར་བཞི་དང་། རི་རབ་ཀྱི་ཆུ་མཚམས་མན་ན་གནས་པའི་ལྷ་མིན་གཙོ་འཁོར་བཞི་སེ་ས་འོག་ན་སོད་པའི་
འཇིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་པོར་བྱུང་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤར་ལུས་འཕགས་པོ་སོགས་བརྒྱད་ལ་དམ་
ཚིག་འཁོར་ལོའ་ིགནས་དང་། འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་ཞེས་བྱ་སེ། ཤར་ལུས་འཕགས་པོའ་ིལྟེ་བ་ན་ཁ་གདོང་མ་
གནས། སྒྲ་མི་སན་ན་འུག་གདོང་མ། བ་ལང་སོད་ན་ཁི་གདོང་མ། འཛམ་བུ་གིང་ན་ཕག་གདོང་མ། ཤར་ལྷོའ་ི 
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༼༡༧༢༽ 
གིང་ཕྲན་གིས་ན་གཤིན་རེ་བརན་མ། ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་གིང་ཕྲན་གིས་ན་གཤིན་རེའི་ཕོ་་མོ། ནུབ་བྱང་གི་གིང་
ཕྲན་གིས་ན་གཤིན་རེ་མཆེ་བ་མ། བྱང་ཤར་གི་གིང་ཕྲན་གིས་ན་གཤིན་རེ་འཇོམས་མ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
དམ་ཚིག་ལས་སྤྲུལ་པའི་སོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་གི་འཕྲིན་ལས་
ལས་སྤྲུལ་པའི་མ་མོ་བརྒྱད་དང་པོར་བྱུང་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རི་རབ་རེའི་དབུས་ན་འཁོར་བདེ་
མཆོག་ཡབ་ཡུམ། ཤར་ན་མཁའ་འགོ་མ་སྔོན་མོ། བྱང་ན་ལ་མ་ལང་གུ། ནུབ་ན་ཁཎ་རོ་ཧི་དམར་མོ། ལྷོ་ན་
གཟུགས་ཅན་མ་སེར་མོ་སེ་ལྷ་ལྔ་བཞུགས་པའི་གནས་ལྔ་པོ་དེ་ལ་བདེ་ཆེན་ 
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༼༡༧༣༽ 
འཁོར་ལོའ་ིགནས་ཞེས་བྱ་སེ། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་ིལྷ་གཙོ་འཁོར་ལྔ་ལས་བྱིན་གིས་བརླབས་པའི་གནས་
ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྔ་ལ་སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔ་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སེ། ནང་སྦས་པའི་ར་ལྔས་མཚོན་པའི་ཕིའི་གནས་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་དེ་ལས་ལམ་བགོད་ཚུལ་དངོས་ལ་གིས། སིར་བཏང་རྒྱུད་ལུགས་དང་། དམིགས་
བསལ་མན་ངག་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ལ་སིར་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་པོ་བདུན་ལ་བརེན་ནས་ས་བཅུ་གསུམ་
བགོད་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། གནས་དང་ེ་བའི་གནས་གིས་ལས་ཕེ་བའི་ཐུགས་འཁོར་གི་ཡུལ་ཆེན་དང་པོ་
བཞི་ལས་ས་དང་པོ་བགོད། ཕི་མ་བཞི་ལས་ས་གིས་པ་བགོད། ཞིང་དང་ེ་བའི་ཞིང་། ཚནོ་དང་ེ་བའི་ 
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༼༡༧༤༽ 
ཚནོ་སེ། གནས་བཞི་ལ་གིས་གིས་སུ་ཕེ་བའི་གསུང་འཁོར་གི་གནས་བརྒྱད་ལས། ས་གསུམ་པ་བཞི་པ་ལྔ་
པ་དྲུག་པ་སེ་བཞི་བགོད། འདུ་བ་དང་ེ་བའི་འདུ་བ། དུར་ཁོད་དང་ེ་བའི་དུར་ཁོད་དེ་བཞི་ལས་ཕེ་བའི་ནང་
ཚན། སྐུ་འཁོར་གི་གནས་བརྒྱད་ལས། ས་བདུན་པ་བརྒྱད་པ་དགུ་པ་བཅུ་པ་བཞི་བགོད། འཐུང་སོད་དང་ེ་
བའི་འཐུང་སོད། གིས་ལས་ཕེ་བའི་དམ་ཚིག་འཁོར་ལོའ་ིགནས་བརྒྱད་ལས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་
གིས་པ་གིས་བགོད། སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔའམ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་ིགནས་ལྔ་ལས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་བགོད་པ་
ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ས་དང་པོ་དང་། གིས་པ་གིས་དང་། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་གིས་
ཏེ། བཞི་ཐོབ་ 
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༼༡༧༥༽ 
པ་ལ། ཡུལ་ཆེན་བཞི་བཞི་བགོད་དགོས་ལ། བར་གིས་ས་བརྒྱད་ཐོབ་པ་ལ། ཡུལ་ཆེན་གིས་གིས་བགོད་
པས་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མདོར་བསན་ནས། དེ་ིད་ཞིབ་ཏུ་བཤད་ན། ས་དང་པོ་ཐོབ་པ་ལས་ཡུལ་ཆེན་བཞི་
བགོད་དགོས་ཏེ། ར་མི་ཕེད་མ་དང་། ཕྲ་གཟུགས་མ་དང་། རེ་བ་མ་དང་། གཡོན་པ་མ་སེ་ནང་གི་ར་བཞི་དང་། 
ར་དེ་བཞིའི་མདུད་པ་པུ་ཛ་ཨཽ་ཨའི་རྣམ་པས་སི་བོ་སི་གཙུག་རྣ་བ་གཡས་ལྟག་པ་དང་བཞིར་གནས་པའི་ཡི་གེ་
བཞི་དང་། ར་དེ་དག་ནས་སོ་དང་སེན་མོའ་ིཁམས་སོགས་ཁམས་བདུད་རི་བཞི་དང་། ནང་གི་ཡུལ་བཞི་རེ་རེ་
ནས་ལས་ཀྱི་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་པ་རེ་རྒྱུ་བ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་དང་།  
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༼༡༧༦༽ 
ཕིའི་པུལི་ར་མ་ལ་སོགས་ཡུལ་བཞིའི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས། ས་དང་པོའ་ི
རོགས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་པ་ལ། རེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས། བདག་མེད་མའི་བསོད་པ་ལས། པཱུ་
ལིར་མི་ཕེད་སོ་དང་སེན་མོའ་ིཁམས། །འབར་འཛིན་ཕྲ་གཟུགས་སྐྲ་དང་སྤུ་འབབ་ཅིང་། །གཟུགས་ཕུང་གཏི་
མུག་མིག་སོང་ཨ་ལས་བྱུང་། །འཁོར་ལོའ་ིཤར་གནས་རོ་རེ་མ་ཕག་འཚལ། །ཨུ་རྒྱན་རེ་བ་ལྤགས་པ་དི་མ་
སྐྱེད། །ཨརྦུ་གཡོན་པ་མ་སེ་བ་འབབ་ཅིང་། །ཚོར་བ་སེར་ས་ས་སོང་ཨི་ལས་བྱུང་། །ལྷོ་ཕོགས་གསང་བའི་
དཀར་མོ་བདག་ཕག་འཚལ། །སི་བོ་སི་གཙུག་རྣ་བ་ལྟག་པར་བཞུགས། །ལུས་དང་ཚོར་བ་སེམས་དང་ཆོས་
ཀྱི་ངོས།  
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༼༡༧༧༽ 
།རླུང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ། །གནས་དེ་རབ་དགའ་ས་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཞེས་པའི་
ཤཽ་ཀ་གསུམ་མོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་གིས་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཡུལ་བཞི་བགོད་དགོས་ཏེ། ཐུང་ངུ་མ་དང་། རུ་སྦལ་
སྐྱེས་མ་དང་། སོམ་པ་མ་དང་། དབང་མ་སེ་ར་བཞི་དང་། ར་དེ་བཞིའི་མདུད་པ། གོ་ར་དེ་མའི་རྣམ་པས། རྣ་བ་
གཡོན་པ། སིན་ཕྲག་མིག་གིས། ཕྲག་པ་གིས་ཏེ་གནས་བཞི་གནས་པའི་ར་ཡི་གེ་བཞི་དང་། ཆུ་རྒྱུད་ཀྱི་
ཁམས་ལ་སོགས་པ་ཁམས་བཞི་དང་། ཡུལ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ནས་ལས་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་རེ་རྒྱུ་བ་
རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་། གོ་ད་ཝ་རི་སོགས་ཕིའི་ཡུལ་བཞིའི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དབང་དུ་འདུས་པ་
ལས།  
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༼༡༧༨༽ 
ས་གིས་པའི་རོགས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། བདག་མེད་བསོད་པ་ལས། གོ་ད་ཝ་རིར་ཐུང་
ངུ་ཆུ་རྒྱུས་འབབ། །རསི་རུས་སྦལ་སྐྱེས་མ་རུས་ཕྲེང་བསྐྱེད། །འདུ་ཤེས་འདོད་ཆགས་ལེ་སོང་ཨི་ལས་
བྱུང་། །ཆུ་བདག་ཆུ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་མ་ཕག་འཚལ། །དེ་ཝི་ཀོ་ཉར་སོ་མ་མཁལ་མ་བསྐྱེད། །མ་ལར་དབང་མ་
སིང་འབབ་འདུ་བྱེད་དང་། །ཕྲག་དོག་ལུས་སོང་ཨུ་སྐྱེས་ཡང་དག་སྤོང་། །རོ་རེ་མཁའ་འགོ་གིས་པའི་ས་ལ་
བསོད། །ཞེས་སོ། །ཡང་ས་གསུམ་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་ཐོབ་པ་ལ་ཡུལ་གིས་གིས་བགོད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 
སྐྱོན་མ། འཇུག་མ། མ་མོ། མཚན་མོ་སེ་ར་བཞི་དང་། དེ་དག་གི་མདུད་པ། ཀ་ཨཽ་ཏི་ཀོའ་ིརྣམ་པས་མཚན་ཁུང་
གིས།  
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༼༡༧༩༽ 
ནུ་མ་གིས། ལྟེ་བ་ས་རེ་སེ་གནས་བཞིར་གནས་པའི་ཡི་གེ་བཞི་དང་། ར་དེ་དག་གི་ནང་གི་མིག་གི་ཁམས་
སོགས་བཞི་དང་། ཡུལ་རེ་རེ་ནས་ལས་རླུང་སྔར་བཞིན་རྒྱུ་བ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་། ཀ་མ་རུ་པ་སོགས་
ཕིའི་ཡུལ་བཞིའི་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས་རིམ་བཞིན། ས་གསུམ་པ་དང་། བཞི་པའི་རོགས་པ་སྐྱེ། 
བསིལ་སིན་མ་དང་། ཚ་བ་མ་དང་། གཞོལ་མ་དང་། རེངས་མ་སེ་ར་བཞི་དང་། ར་མདུད་ཀ་ལ་ཀ་ཧིའི་རྣམ་
པས། ཁ་དང་། མགིན་པ་དང་། སིང་ཁ་དང་། འདོམ་བར་ན་གནས་པའི་ཡི་གེ་བཞི་དང་། ཆུ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁམས་
སོགས་བཞི་དང་། ཡུལ་རེ་རེ་ནས་ལས་རླུང་སྔ་མ་བཞིན་རྒྱུ་བ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་། ཀ་ལིངྐ་སོགས་
ཕིའི་ཡུལ་བཞིའི་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་ 
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༼༡༨༠༽ 
འདུས་པ་ལས་རིམ་བཞིན་ས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པའི་རོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། ཀ་མ་རུ་པ་སྐྱོན་མ་
མིག་འབབ་ཅིང་། །ཨཽ་ཏེར་མཇུག་མ་འཁིས་འབབ་ཆུ་ཡི་ཁམས། །ཨུ་སྐྱེས་པུཀྐ་སིས་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་
གིས། །བྱང་ཤར་འོད་བྱེད་ཞིང་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཏི་ཤ་ཀོ་ནོར་མ་མོ་གོ་བ་འབབ། །ཀོ་སལ་མཚན་མོ་སྒྱུ་མ་
ཆུ་ཡི་ཁམས། །རི་སྐྱེས་ཤ་བ་རིས་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་གིས། །ཤར་ལྷོ་ེ་ཞིང་འོད་འཕྲོ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཀ་ལིངྐ་ནི་
སིལ་སིན་ཆུ་རྒྱུས་འབབ། །ལམྦར་ཚ་བ་ལྟོ་བ་འབབ་པ་མེད། །རི་སྐྱེས་ཙཎ་ལིས་སོང་དབང་པོ་གིས། །ལྷོ་
ནུབ་ཚནོ་སང་དཀའ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཀོ་ནོར་གཞོལ་མ་མིག་འབབ་ཁ་བའི་རི། །རེངས་མ་རུས་པའི་ཁམས་
འབབ་རླུང་གི་ཁམས། ། 
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༼༡༨༡༽ 
མི་སྐྱེས་གཡུང་མོས་སོང་ཞིག་དབང་མོ་གིས། །ནུབ་བྱང་མངོན་གྱུར་ེ་བའི་ཚནོར་བསོད། །ཞེས་སོ། །དེ་
བཞིན་དུ་ས་བདུན་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་ཐོབ་པ་ལ་ཡང་ཡུལ་གིས་གིས་བགོད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིན་ཏུ་
གཟུགས་ཅན་མ་དང་། སི་མ་དང་། རྒྱུས་བྱིན་མ་དང་། སོར་བལ་མ་སེ། ར་བཞི་དང་། ར་མདུད་པེ་གི་སཽ་སུའི་
རྣམ་པས། མཚན་མ་དང་། བཤང་ལམ་དང་། བརླ་གིས་དང་། བྱིན་པ་གིས་ཏེ། གནས་བཞིར་གནས་པའི་ཡི་
གེ་བཞི་དང་། ར་དེ་དག་གི་ནང་གི་བད་ཀན་གི་ཁམས་སོགས་བཞི་དང་། ཡུལ་རེ་རེ་ནས་ལས་རླུང་སྔར་བཞིན་
དྲུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་རེ་རྒྱུ་བ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་། ཕིའི་ཡུལ་པེ་ཏ་པུ་རི་སོགས་བཞིའི་མཁའ་འགོ་
དབང་དུ་འདུས་པ་ 
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༼༡༨༢༽ 
ལས། རིམ་བཞིན་ས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པའི་རོགས་པ་སྐྱེ། ཡང་སྡུ་གུ་མ་དང་། གྲུབ་མ་དང་། འཚེད་མ་དང་། 
ཡིད་བཟང་མ་སེ་ར་བཞི་དང་། ར་མདུད་ན་སི་མ་ཀུའི་རྣམ་པས། སོར་མོ་བཅུ་དྲུག་དང་། བོལ་གོང་གིས་དང་། 
མཐེ་བོང་བཞི་དང་། པུས་མོ་གིས་ཏེ་གནས་བཞིར་གནས་པའི་ཡི་གེ་བཞི་དང་། ར་དེ་དག་གི་ནང་གི་ཚིལ་
བུའི་ཁམས་སོགས་བདུད་རི་བཞི་དང་། ཡུལ་རེ་རེ་ནས་ལས་རླུང་སྔར་བཞིན་རྒྱུ་བ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་། 
ཕིའི་ཡུལ་ན་ག་ར་སོགས་བཞིའི་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས། ས་དགུ་པ་བཅུ་པ་གིས་ཀྱི་རོགས་པ་སྐྱེ་
བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། པེ་ཏར་ཤིན་ཏུ་གཟུགས་ཅན་བད་ཀན་འབབ། ཁིམ་གི་ལྷ་ནི་སི་ལ་རྣག་
འབབ་གཟུགས། །ལི་སྐྱེས་ 
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༼༡༨༣༽ 
གཽ་རི་སོང་མཛད་དབང་པོ་སོབས། །ཤར་ཕོགས་འདུ་བ་རིང་དུ་སོང་བར་བསོད། །སོ་སོ་རཥྚྲ་རྒྱུས་སིན་ཁག་
འབབ་ཅིང་། །གསེར་གིང་སོར་བལ་རྡུལ་འབབ་སྒྲ་ཡི་ཁམས། །ཨེ་སྐྱེས་ཙཽ་རིས་སོང་མཛད་སོབས་གིས་
ལྷོར། །མི་གཡོ་ེ་བའི་འདུ་བར་བདག་ཕག་འཚལ། །ནཱ་ག་རར་ནི་སྡུ་གུ་ཚིལ་དུ་འབབ། །སིནྡྷུར་གྲུབ་མ་མཆིན་
འབབ་རྣ་ཡི་ཡུལ། །ཨཻ་སྐྱེས་བཻ་ཏ་ལིས་སོང་སོབས་གིས་ལྷོར། །དུར་ཁོད་ལེགས་པའི་བོ་གོས་ལ་ཕག་
འཚལ། །མ་དུར་མཚེད་མ་མཆིལ་མ་འབབ་པ་འཛིན། །ཀུ་ལུར་ཡིད་བཟང་རྣམས་འབབ་ལེ་ཡི་ཡུལ། །ཨོ་སྐྱེས་
གྷས་རིས་སོང་བྱང་ཆུབ་གིས། །ེ་བའི་དུར་ཁོད་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ལ་འདུད། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་
དང་། བཅུ་གིས་པ་གིས་ཐོབ་པ་ལ།  
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༼༡༨༤༽ 
ཡུལ་ཆེན་བཞི་བཞི་བགོད་དགོས་པ་ལས། ཐོག་མར་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཡུལ་ཆེན་བཞི་བགོད་དགོས་ཏེ། 
སུམ་སྐོར་མ་དང་། འདོད་མ་དང་། ཁིམ་མ་དང་། གཏུམ་མོ་སེ་ར་བཞི་དང་། རའི་མདུད་པ་ཧཱུྃ་གིས་རྣམ་པས་
སིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིཕི་སྐོར་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱི་མཚམས་བཞིར་གནས་པའི་ཡི་གེ་བཞི་དང་། ར་དེ་དག་
གི་ནང་ན་རླུང་ལྔ་དང་བདུད་རི་ལྔ་འདེས་ནས་འབབ་པའི་ཁམས་བདུད་རི་བཞི་སེ། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ལས་
རླུང་གངས་སྔར་བཞིན་རྒྱུ་བ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་། ཕིའི་གིང་ཕྲན་བཞིའི་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་འདུས་པ་
ལས། ས་བཅུ་གཅིག་པའི་རོགས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སུམ་སྐོར་འདོད་མ་རེག་བྱ་ས་
སོད་སོང་། །ཨཽ་སྐྱེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གིས་ལ་བཏུད་ནས། ། 
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༼༡༨༥༽ 
ཨཾ་སྐྱེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གིས་ལ་ཕག་འཚལ། །འདི་བཞི་སིང་གི་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་ཡི། །མཚམས་ནས་རླུང་
དང་བདུད་རི་ལྔ་འདེས་འབབ། །འདི་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་པས་འཐུང་སོད་སེ། །དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་བཅུ་གཅིག་
པར་ཕག་འཚལ། །ཞེས་སོ། །ཡང་ས་བཅུ་གིས་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཡུལ་བཞི་བགོད་དགོས་ཏེ། ཀུན་འདར་མ། རོ་
མ། རང་མ། མདུད་བལ་མ་སེ་ར་བཞི། ཧཱུྃ་རིང་པོའ་ིརྣམ་པས་སིང་ཁའི་ཕི་སྐོར་ཤར་ལ་ེ་བའི་དབུས་དང་
གཡས་གཡོན་རྒྱབ་ཀྱི་ཆ་ན་གནས་པའི་ཡི་གེ་བཞི། དེ་དག་གི་ནང་གི་ཁམས་བདུད་རི་བཞི། དེ་བཞི་རེ་རེ་ནས་
ལས་རླུང་དྲུག་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་རེ་རྒྱུ་བ་རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཞིང་ཕིའི་གིང་བཞིའི་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་
འདུས་པ་ལས། ས་བཅུ་གིས་པའི་རོགས་པ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། དབུས་ནས་གཡས་ 
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༼༡༨༦༽ 
གཡོན་རྒྱབ་ཀྱི་ཆ་ན་བཞུགས། །ཀུན་འདར་རོ་རང་མདུད་བལ་ཆ་དང་བཅས། །ཁུ་ཞག་དི་ཆུ་དི་ཆེན་མི་རོག་
བསྐྱེད། །འཕགས་པའི་ལམ་གསུམ་བྱང་ཆུབ་ལ་ཕག་འཚལ། །གནས་བཞི་དབུ་མར་སོངས་པས་བཅུ་གིས་
པ། །ེ་བའི་འཐུང་སོད་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་སེ། །སྤང་བྱ་ཀུན་སྤངས་ཐོབ་བྱ་ཀུན་རོགས་པའི། །འཁོར་ལོའ་ིདབུས་
ན་བཞུགས་ན་ཕག་འཚལ་ལོ། །རྣ་བ་ཞེ་སང་རྣམ་ཤེས་ཕུང་པོ་སོང་། །སེམས་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་
ིད། །སྤྲོས་བལ་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་བདག་མེད་མ། །རོ་རེ་བདག་མེད་མ་དཔལ་བདག་ཕག་འཚལ། །ཞེས་
སོ། །དེས་ན་འདིར། འདི་བཞི་སིང་གི་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་བ་ཡི། །མཚམས་ན་རླུང་དང་བདུད་རི་ལྔ་འདེས་
འབབ། །ཅེས། འཐུང་སོད་ས་བཅུ་གཅིག་པའི་གནས་ཀྱི་ར། སུམ་སྐོར་མ་སོགས་བཞི་པོ་འདི། སིང་ 
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༼༡༨༧༽ 
གི་འདབ་མ་བརྒྱད་ཀྱི་མཚམས་བཞིར་བཤད་པའི་གནད་ཀྱིས། བྱང་སེམས་འབབ་པའི་ར་སོ་གིས་ཀྱི་ཟླས་
ཕེ་བའི། ཀུན་འདར་རོ་རང་མདུད་བལ་མ་བཞི་པོ་འདི་སིང་གི་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ར་ཕོགས་མ་བཞིར་གྲུབ་སེ། 
བརྒྱད་པོ་དེ་སིང་ཁ་ནས་གེས་པའི་འདབ་མ་བརྒྱད་དུ་གནས་པ་གང་ཞིག སུམ་སྐོར་མ་སོགས་བཞི་པོ་དེ་
མཚམས་ཀྱི་ར་བཞིར་བཤད་པའི་ཕིར། དེས་ན། ར་སོ་གིས་ཀྱི་ནང་ཚན་རོ་རང་དབུ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་སིང་
ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ལ་གནས་པའི་རོ་རང་དབུ་མའི་ཆ་ཤས་རེ་ལ་འཇོག་དགོས་ཀྱི། དེ་གསུམ་ཡོངས་རོགས་
ལ་འཁྲུལ་པར་མི་བྱ་སེ། གནས་བཞི་དབུ་མར་སོངས་པས་བཅུ་གིས་པ། །ཞེས་དབུ་མར་སོངས་རྒྱུའི་དབུ་མ་
དང་། སོང་པའི་དབུ་མ་གིས་ལ་ཞིབ་ཆ་མ་ཕེད་པའི་སྐྱོན་ 



184   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༨༨༽ 
འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། སུམ་སྐོར་མ་སོགས་འཐུང་སོད་ཀྱི་གནས་བཞི་དང་། ཀུན་འདར་མ་སོགས་ེ་བའི་འཐུང་
སོད་ཀྱི་ར་བཞི་སེ་བརྒྱད་པོ་དེ་སིང་ཁ་ནས་གེས་པར་འཆད་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་ཡི་གེ་སོ་བདུན་གི་ནང་
ཚན་ཧཱུྃ་བརྒྱད་པོ་དེ། སིང་ཁའི་ཕི་སྐོར་འདབ་བརྒྱད་ལ་བཀོད་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན། རོ་རེ་ལུས་ཀྱི་སྦས་
བཤད་ལས་ཀྱང་བྱང་སེམས་འབབ་པའི་ར་སོ་གིས་ལ། སི་བོ་ནས་གེས་པ་བརྒྱད་སོགས་བཤད་པ་འདི། རེ་
བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་གསུང་གི་ིང་ཁུ་སྦས་བཤད་ཀྱི་ཞལ་གདམས་ཡིན་གསུང་བ་ཡང་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན་བ་ན་
མེད་པ་སེ། འཐུང་སོད་ེ་བའི་འཐུང་སོད་ཀྱི་གནས་ར་བརྒྱད་པོ་དེ་སིང་ཁ་ནས་གེས་པར་བཤད་པའི་གནད་
ཀྱིས། གནས་དང་ེ་བའི་གནས་ཀྱི་ར་བརྒྱད་པོ་ 
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༼༡༨༩༽ 
དེ་སི་བོ་ནས་གེས་པ་དང་། ཞིང་དང་ེ་བའི་ཞིང་། ཚནོ་དང་ེ་བའི་ཚནོའ་ིགནས་ཀྱི་ར་བརྒྱད་པོ་དེ་མགིན་པ་
ནས་གེས་པ་དང་། འདུ་བ་དང་ེ་བའི་འདུ་བ། དུར་ཁོད་དང་ེ་བའི་དུར་ཁོད་ཀྱི་གནས་ཀྱི་ར་བརྒྱད་པོ་དེ། ལྟེ་
གསང་གིས་ནས་གེས་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་མེད་བསོད་འགེལ་ལས་ཀྱང་། སུམ་སྐོར་མ་དང་འདོད་
མ་དང་། ཁིམ་མ་དང་གཏུམ་མོ་སེ་ར་བཞི་སིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིནང་སྐོར་ར་འདབ་བཞི་ལས་ཕི་སྐོར་
བརྒྱད་དུ་གེས་པའི་མཚམས་ན་རླུང་དང་བདུད་རི་ལྔ་པོ་འདེས་ནས་འབབ་པའི་བཞི་པོ་སེ། འདི་དག་ལ་
དགོངས་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ། སློབ་དཔོན་རོ་རེ་དིལ་བུ་ཞབས་
ཀྱིས་བངས་ནས་ནང་སྐོར་བཞི་ལ་སིང་ 



186   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༩༠༽ 
པོའ་ིརྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་དང་། ཕི་སྐོར་བརྒྱད་ལ་སོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དང་། སོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁ་དོག་
ཐ་དད་པར་འབྱུང་བ་ཡང་། རླུང་དང་བདུད་རི་ལྔ་ཐ་དད་པར་འདེས་པ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཡུལ་ཆེན་ལྔ་བགོད་དགོས་ཏེ། སྦས་པའི་ར་ལྔར་གགས་པ་སིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོའ་ིདབུས་ནང་སྐོར་གི་ར་འདབ་ཕོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔ། དེ་དག་ན་གནས་པའི་བཱུྃ་སོགས་ཡི་གེ་ལྔ། 
ཁམས་བདུད་རི་ལྔ། དབུས་ནས་ནམ་མཁའི་རླུང་། ཤར་ནས་ཆུ་རླུང་། ལྷོ་ནས་ས་རླུང་། ནུབ་ནས་མེ་རླུང་། 
བྱང་ནས་རླུང་གི་རླུང་སེ་དྭངས་མའི་རླུང་ལྔ་དང་བཅས་པ་ར་དབུ་མའི་གཙུག་ཏོར་མཆོག་ཏུ་ཐིམ་ཞིང་ཕི་སྦས་
པའི་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་འགོ་དབང་དུ་འདུས་པ་ལས། ས་བཅུ་གསུམ་ 
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༼༡༩༡༽ 
པའི་རོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། སྦས་པའི་ར་ལྔ་བདུད་བལ་ཆ་དང་བཅས། །སིང་ཁའི་དབུས་
ནས་གཙུག་ཏོར་མཆོག་ཏུ་ཐིམ། །འཕགས་པའི་ལམ་ལྔ་དྲུག་པའི་ཆ་ཡི་དངོས། །རོ་རེ་འཛིན་པ་བཅུ་གསུམ་
པར་ཕག་འཚལ། །ཞེས་སོ། །གནད་དེས་ན་རྒྱུད་གསུམ་གི་དངོས་བསན་ལམ་མེ་བ་ཞིག་འཆད་པའི་ཚེ། སྦས་
པའི་ཡུལ་ལྔའི་རེན་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་དབུ་མར་ཐིམ་མ་ཐག་པ་དེར། བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ཞེས་བྱ་བ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས། ས་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་ལ་ཕེད་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་མི་འབྱེད་པར། 
ས་བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡིན་པས་ཁབ་པ་ལྟ་བུར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རེ་བཙུན་ས་པཎ་གི་བདག་
མེད་བསོད་འགེལ་ལས། སྦས་པའི་ 



188   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༩༢༽ 
ར་ལྔ་ནི་གནས་སིང་ཁ་ན་གནས་ཏེ། ཡང་དག་པར་སོར་བ་ལས། ལུས་ཅན་སིང་གི་དབུས་སུ་ནི། །ར་རྣམས་ལྔ་
ནི་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །བདུད་བལ་མ་ནི་དེ་དག་གི་རྒྱབ་ཀྱི་ཆ་ལ་བརེན་པའོ། །ར་
གཞན་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ནུས་པ་འདུས་ཏེ། ཡི་གེ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡང་བཱུྃ་ཨཱུྃ་ཛྲཱིཾ་ཁཱུྃ་ཧཱུྃ་ལྔར་
འདུས། བདུད་རི་ལྔ་ཡང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པར་བྱས། རླུང་རྣམས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་སངས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་དབུ་
མར་ཐིམ་པས་དབུའི་གཙུག་ཏོར་ལྟར་མི་མངོན་པ་སྐྱེའོ། །བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་འཇོག་ནའང་ཡང་
དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། དྲུག་པའི་ཆ་ལ་ཡང་དག་པའི་ངག་གོ །རོ་རེ་འཛིན་པ་ནི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ 
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༼༡༩༣༽ 
སེ། དེ་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་བའི་དོན་ཏོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་སིར་བཏང་
རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་སོ། །གིས་པ་དམིགས་བསལ་མན་ངག་ལུགས་ལ། སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔ་བགོད་པ་ཙམ་གིས་
བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་མི་ནུས་ཏེ། སྦས་པའི་ར་ལྔའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་དབུ་
མར་ཐིམ་པ་ལས། ས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཕེད་འོག་མ་དེར་སླེབ་ཅིང་། དབུའི་གཙུག་ཏོར་ཕེད་འཕགས་པ་ཙམ་
ཡིན་ལ། རེན་དེ་ལ་ེ་རྒྱུའི་མས་ལེན་གི་གནད་ཀྱིས། སོག་རོལ་གི་རླུང་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏིར་འགགས། དབུའི་གཙུག་
ཏོར་ཧིལ་ཁམས་དྭངས་མས་བརན་པར་བྱས་ཏེ། བཅུ་གསུམ་ཕེད་གོང་མ་རོ་རེ་འཛིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་
མཚན་ིད་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་ 
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༼༡༩༤༽ 
བ་འདི་གསུང་ངག་རོ་རེ་ཚིག་རྐང་གི་དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་
རོ། །དེས་ན་ཡུལ་ཆེན་སོ་བདུན་ངོས་འཛིན་བཤད་ཟིན་པ་དེ་ནི་གཙོ་བོར་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་གི་འཁོར་ལོ་ལྔ་
ལ་སར་བ་སེ། ཨ་བྷི་དྷ་ན་ལས། རབ་ཏུ་དགའ་དང་དི་མ་མེད། །འོད་བྱེད་པ་དང་འོད་འཕྲོ་དང་། །སང་དཀའ་དང་
ནི་མངོན་དུ་གྱུར། །རིང་དུ་སོང་དང་མི་གཡོ་བ། །ལེགས་པའི་བོ་གོས་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན། །དཔེ་མེད་པ་དང་ཡེ་ཤེས་
ལྡན། །རོ་རེའི་ས་ནི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞེས་བཤད་པའི། ས་བཅུ་གསུམ་པོ་དེ། ཡུལ་ཆེན་སོ་བདུན་དང་སར་ཏེ་
གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ཀྱེ་རོ་རེའི་རྒྱུད་ལས་བཤད་ཚུལ་ལ། བརག་པ་དང་པོའ་ིལེའུ་བདུན་པ་
ལས། ཀྱེ་ 
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༼༡༩༥༽ 
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་རལ་པ། གནས་དང་ེ་བའི་གནས་དང་ནི། །ཞི་དང་ེ་བའི་ཞི་དང་ནི། །ཚནོ་ེ་
བའི་ཚནོ་དང་། །དེ་བཞིན་འདུ་བ་ེ་འདུ་བ། །འཐུང་སོད་ེ་བའི་འཐུང་སོད་ིད། །དུར་ཁོད་ེ་བའི་དུར་ཁོད་
དེ། །འདི་རྣམས་ས་ནི་བཅུ་གིས་ཏེ། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་ིད། །འདིས་ནི་གཞན་གིས་བརོད་མི་
བྱ། །ཞེས་མདོར་བསན་ནས། །དེ་དག་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སོ་ནས། ཡུལ་སུམ་ཅུ་སོ་གིས་ངོས་བཟུང་ཡོད་མོད་
ཀྱང་། དངོས་བསན་ལྟར་ན་གོ་རིམ་འཁྲུགས་པ་དང་། ཡུལ་བཞི་བཞི་དགོས་པར་མ་ཚང་བ་དང་། གིས་གིས་
དགོས་པར་ལྷག་པ་སོགས་ཡོད་པས། བ་མའི་མན་ངག་གིས་ཕེ་སེ་བཤད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་མདོར་
བསན་དུ། འདི་རྣམས་ས་ 
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༼༡༩༦༽ 
ནི་བཅུ་གིས་ཏེ། །ཞེས་པ་ཡན་གིས་གནས་དང་ེ་བའི་གནས་སོགས་ས་བཅུ་གིས་བཤད་ནས། ས་བཅུའི་
དབང་ཕྱུག་མགོན་པོ་ིད། །ཅེས་པས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ས་བཅུ་གིས་པ་མན་ལ་གནས་པའི་
བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྱི་མགོན་ནམ་གཙོ་བོ་ནི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ། ས་
ཆེན་འགའ་ཞིག་དང་། ཐེག་ཆེན་ཆོས་རེའི་གསུང་ཉིཀ་སོགས་ལས་བཤད་པ་དེ་ལེགས་བཤད་དུ་སང་བས་
སོ། །ད་ནི་ཡུལ་སོ་གིས་གསལ་པོར་ས་བཅུ་གིས་དང་སར་ཏེ་ངོས་བཟུང་ན། ས་དང་པོ་གིས་ལ་ཡུལ་
བཞི་བཞི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། ས་བཅུ་གིས་པ་ལ་ཡུལ་བཞི་བཞི། བར་གི་ས་བརྒྱད་ལ་ཡུལ་གིས་གིས་
ཚང་དགོས་པས། ཐོག་མར་ས་དང་པོ་གནས་ 
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༼༡༩༧༽ 
ཀྱི་ས་ཐོབ་པ་ལ། ཕི་ནང་ཡུལ་ཆེན་བཞི་བགོད་དགོས་ཏེ། ཛ་ལན་དྷ་ར་སེ། འབར་བ་འཛིན་པ་ནི། ཕིའི་ཁ་ཆེ་
དང་རྒྱ་གར་གི་བར་ན་ཡོད་ཅིང་། ནང་གི་སི་གཙུག་ཨཽ་ཌི་ན་སེ་འཕུར་འགོའ་ིཨུ་རྒྱན་ནི། ཕིའི་རྒྱ་གར་ནུབ་
ཕོགས་ན་ཡོད་ཅིང་། ནང་གི་སི་གཙུག་ཀོལ་གི་རི་ནི། ལྷོ་ནུབ་ལངྐ་པུ་རིའི་གོང་ན་ཡོད་ཅིང་། ནང་གི་མཚོག་
མ། ཀ་མ་རུ་པ་སེ། འདོད་པའི་གཟུགས་ནི། མལ་གི་མདའ་རྒྱ་གར་ཤར་ཕོགས་ན་ཡོད་ཅིང་། ནང་གི་སིན་
ཕྲག་སེ། དེ་བཞིའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས། ས་དང་པོའ་ིརོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་
ལས། ཀྱེ་བཅོམ་ལྡན་འདས། གནས་ལ་སོགས་པ་གང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། གནས་ནི་ཛ་ལན་རར་
བཤད། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཨུ་རྒྱན་ 
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༼༡༩༨༽ 
ིད། །གནས་ནི་ཀོ་ལ་གི་རི་ིད། །དེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཀམ་རུ་ིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་གིས་པ་
ེ་བའི་གནས་ཐོབ་པ་ལ་ཡུལ་བཞི་བགོད་དགོས་ཏེ། མ་ལ་བ་སེ་ཕྲེང་བ་ཅན་ནི་ལྷོའ་ིགིང་ཕྲན་ཏེ། ནང་གི་ས་
རེའོ། །སིནྡྷུ་ནི་ཆུ་བོ་སིདྷུ་འབབ་པའི་ས་ན་ཡོད་ཅིང་། མིག་གིས་སོ། །ན་ག་ར་སེ། གོང་ཁེར་ནི་ཡུལ་དབུས་ན་
ཡོད་ཅིང་། རྣ་བ་གིས་སོ། །ལགས་པའི་བང་ནི་སིངྒ་གིང་སེ་ནང་གི་ཁ་ནང་སེ། དེ་བཞི་ལས་ས་གིས་པའི་
རོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལ་འཁྲུགས་སེབས་ན། ེ་གནས་མ་ལ་ཝ་ཞེས་བརོད། །སིནྡྷུ་ནཱ་ག་ར་
ིད་དོ། །ཡང་ནི་ལགས་ཀྱི་གོང་ིད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཞིང་དང་ེ་ཞིང་ས་གསུམ་པ་དང་། བཞི་པ་གིས་ལ་ཡུལ་
གིས་གིས་བགོད་དགོས་ 
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༼༡༩༩༽ 
ཤིང་། ཚནོ་དང་ེ་བའི་ཚནོ་ས་ལྔ་པ་དང་དྲུག་པ་གིས་ལས་ཡུལ་གིས་གིས་བགོད་དགོས་ཏེ། མུ་མུ་ནི་
ཞེས་པ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ན་ཡོད་ཅིང་། ནང་གི་ཀོས་ཀོ དེ་ཝི་ཀོ་ཉ་སེ། ལྷ་མོའ་ིམཁར་ནི། རོ་རེ་
གདན་གི་ཤར་ན་སེ་ནང་མགིན་པའོ། །དེ་གིས་ལས་ས་གསུམ་པ་ཐོབ། ཀུ་ལུ་ཏ། ཞེས་པ་ལྷོ་ནུབ་རོ་པུས་མོ་ལྟ་
བུ་ཡོད་པ་སེ་ནང་རྒྱབ་ཀྱི་ཚིགས་པ། ཨརྦྷུ་ཏ་ཞེས་པ་ལྷོ་ཕོགས་ན་རོ་ནུ་མ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་སེ་ནང་ནུ་མ་གིས་
སོ། །དེ་གིས་ལས་ས་བཞི་པ་ཐོབ། ཧ་རི་ཀེ་ལ་ཞེས་པ། ཤར་ལྷོ་ན་ནམ་མཁའི་ཤིང་ལྡན་ཏེ། ནང་སིང་
ཁའོ། །གོ་ར་ཝ་རི་སེ་བ་ཡི་མཆོག་སིན་ནི། ལྷོ་ཕོགས་དཔལ་གི་རིའི་ངོས་ན་སེ་ནང་ལྟེ་བའོ། །དེ་གིས་ལས་ས་
ལྔ་པ་ཐོབ།  



196   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༠༠༽ 
ལམྤ་ཀ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་ནུབ་ཕོགས་ན་སེ་ནང་གསང་གནས་སོ། །ཀཉི་ཞེས་པ་ལྷོ་ནུབ་ན་སེ་ནང་རགས་ཀྱི་
དབུས་སོ། །དེ་གིས་ལས་ས་དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་ལ། གཞུང་ཐོབ་རིས་ན། ཞིང་ནི་མུ་མུ་
ནིར་བཤད་དེ། །དེ་ཝི་ཀོ་ཉ་དེ་བཞིན་ཞིང་། །ེ་ཞིང་ཀུལླུ་ཏ་ཞེས་བརོད། །དེ་བཞིན་ཨརྦུ་ཏ་ིད་དོ། །ཚནོ་ཧ་རི་
ཀེ་ལ་དང་། །དེ་བཞིན་བ་ཡི་མཆོག་སིན་ནོ། །ེ་བའི་ཚནོ་ལམྤ་ཀ །དེ་བཞིན་ཀཉི་ཀ་ིད་དོ། །ཞེས་སོ། །དེ་
བཞིན་དུ་འདུ་བ་དང་ེ་བའི་འདུ་བ་ས་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གིས་དང་། དུར་ཁོད་དང་ེ་བའི་དུར་ཁོད་ས་
དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་གིས་ལ་ཡང་ཡུལ་གིས་གིས་བགོད་དགོས་ཏེ། བྱེད་པའི་བང་ཞེས་པ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་
མཚོའི་གིང་ཕྲན་ཏེ་ནང་རགས་ཀྱི་རེ་མོའ།ོ །གསེར་དང་ལྡན་པའི་གིང་ནི།  
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༼༢༠༡༽ 
ལྷོ་ཕོགས་མི་མེད་པའི་གིང་སེ་ནང་གཞལ་ཡས་ཁང་པའོ། དེ་གིས་ལས་ས་བདུན་པ་ཐོབ། ཀོངྐ་ན་ཞེས་པ་ལྷོ་
ཕོགས་ན་མཧཱ་བི་བྷ་ཞེས་པའི་མཆོད་རེན་རང་བྱོན་ཡོད་པའི་གནས་ཏེ་ནང་བརླ་གིས་སོ། །བིནྡྷ་ཞེས་པ་རི་བོ་
འབིགས་བྱེད་དེ། ལྷོ་ཕོགས་ན་ཡོད་ཅིང་ནང་པུས་མོ་གིས་སོ། །དེ་གིས་ལས་ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ། རབ་སོང་
དགེ་འདུན་ཞེས་པ། རོ་མང་དུ་གནས་པ་ཡི་དྭགས་འདུས་པ་སེ་ནང་བྱིན་པ་གིས་སོ། །རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ནི། 
རསི་ཤྭ་ར་སེ་ཡི་དྭགས་རྒྱུ་བའི་གནས་ཡིན་ཞིང་། ནང་རྐང་བོལ་གིས་སོ། །དེ་གིས་ལས་ས་དགུ་པ་ཐོབ། ཙ་
རི་ཉ་ཞེས་པ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ན་ཡོད་ཅིང་སོར་མོ་གིས་སོ། །གཞོན་ནུའི་གོང་ཁེར་ཞེས་པ་བུ་མོ་
གཟུགས་བཟང་ 



198   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༠༢༽ 
བ་སྐྱེ་བའི་གནས་རྒྱ་མཚོའི་གིང་ཕྲན་སེ་ནང་མཐེ་བོང་གིས་སོ། །དེ་གིས་ལས་ས་བཅུ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། གཞུང་ཕན་ཚུན་སེབས་ན། འདུ་བ་བྱེད་པའི་བང་ིད་དོ། །དེ་བཞིན་གསེར་དང་ལྡན་
པའི་གིང་། །ེ་བའི་འདུ་བ་ཀངྐོ་ན། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་འབིགས་བྱེད་ིད། །དུར་ཁོད་རབ་སོང་དགེ་འདུན་
གི། །དུར་ཁོད་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ིད་དོ། །ེ་བའི་དུར་ཁོད་ཙ་རི་ཉ། །དེ་བཞིན་གཞོན་ནུའི་གོང་ཁེར་རོ། །ཞེས་
སོ། །ཡང་འཐུང་སོད་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། ེ་བའི་འཐུང་སོད་ས་བཅུ་གིས་པ་གིས་ལ་ཡུལ་བཞི་བཞི་
བགོད་དགོས་ཏེ། གོང་ཁེར་ཞེས་པ་ཁ་ཆེའི་བྱེ་བག་སེ་ནང་ཕྲག་པ། གོང་མཐའ་ཞེས་པ་མོན་ཡུལ་ཏེ་ནང་རྐང་
མཐིལ། ལཉྪ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་སྐྱེས་ཞེས་པ་ཁབ་ 
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༼༢༠༣༽ 
འཇུག་གིས་བྱས་པའི་རྣམ་སང་གི་སྐུ་བཞུགས་པའི་གནས་ཏེ། སཽ་རཥྚ་ཡུལ་འཁོར་བཟང་པོ་སྭ་ཝ་ན་ཐ་ན་ཡོད་
པ་སེ། དེ་གིས་ནང་སིང་ཁའི་ཕོགས་ན་ཡོད་པས་དེ་བཞི་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ། ཁ་བའི་རི་ཞེས་པ། ཧི་
མཱ་ལ་ཡ་ནི། བལ་པོར་གཏོགས་པའི་བོད་སེ་ནང་ལྟག་པ། ཀོ་ས་ལ་ཞེས་པ་རོ་རེ་གདན་གི་ནུབ་མན་ཡོད་ཀྱི་
ཕོགས་ཏེ་ནང་རྐེད་པ། ཀ་ལིངྐ་ཞེས་པ་ལྷོ་ཕོགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ནང་ལིངྐ་དང་ེ་བའི་ཡུལ་འཁོར་དང་། སྐྱེད་
ཚལ་ར་བའི་རིང་བུའི་འགམ། ཞེས་པ་མ་སྐྱེས་དགའི་སྐྱེད་ཚལ་གི་ཕོགས་ཏེ་དེ་གིས་ཀྱང་སིང་ཁའི་ཕོགས་
ཡིན་ལ། དེ་བཞི་ལས་ས་བཅུ་གིས་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་ལ། འཐུང་སོད་གོང་ཁེར་གི་ས་
དང་། །འཐུང་སོད་གོང་གི་མཐར་གནས་པ། ། 



200   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༠༤༽ 
ལཉ་རྒྱ་མཚོའི་ནང་སྐྱེས་དང་། །དེ་བཞིན་སཽ་རཥྚ་ིད་དོ། །ེ་བའི་འཐུང་སོད་ཁ་བའི་རི། །ཀོ་ས་ལ་དང་ཀ་ལིང་
ཀ །སྐྱེད་ཚལ་ར་བའི་རིང་བུའི་འགམ། །ེ་བའི་འཐུང་སོད་མདོར་བསྡུས་པའོ། །ཞེས་སོ། །འདིར་སྐབས་ཀྱི་ཧི་
མཱ་ལ་ཡ་ཞེས་པ་དེ་གངས་ཅན་གི་སྐད་དོ་ཡིན་མོད། མངོན་པ་དང་དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པའི་གངས་ཅན་
མཚན་ིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་བལ་བོད་ཀྱི་མཚམས་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། གངས་ཅན་མཚན་ིད་པ་དེའི་
ཁད་ཆོས་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གངས་ཅན་མཚན་ིད་པ་ནི་བདེ་ཀྱེ་ནས་བཤད་པའི་ཡུལ་ཆེན་པོ་
བདུན་གི་ནང་ཚན་མ་ཡིན་པར་གོ་དགོས་སོ། །འོ་ན་ཡུལ་གི་ངོས་འཛིན་བདེ་ཀྱེ་གིས་མི་མཐུན་པ་ཅི་སམ་ན། 
འདི་དག་རའི་སྐྱེ་ས་དང་།  
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༼༢༠༥༽ 
འབས་བུ་སིན་པའི་དབང་གིས་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དོན་ལ་འགལ་བ་མེད་དོ། །དཔེར་ན་རྐང་པའི་བོལ་ལ་
བཀུ་མེ་བྱས་པས་མིག་བདེ་བར་འགྱུར་བ་ར་རྒྱུད་ཅིག་པའི་རེན་འབེལ་གིས་ཡིན་པ་ནི་གནད་ལ་དགོངས་
ནས། མིག་སིནྡྷུ་ར་བཤད་པ་དང་། རྐང་པའི་བོལ་སིན་དྷུར་བཤད་པ་གནད་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྟེ་བར་བཀུ་
མེ་བྱས་པས་རྣ་བ་བདེ་བར་འགྱུར་བ་རའི་གནད་གཅིག་པའི་རེན་འབེལ་གཟིགས་པས་གོ་ད་ཝ་རི་ལྟེ་བའམ། 
རྣ་བ་གཡོན་དུ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བརག་གིས་དངོས་བསན་གི་ཡུལ་གི་ངོས་འཛིན་
ཟིང་ཟིང་པོར་ཡོད་པ། རེ་བཙུན་གོང་མའི་ཞལ་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པའི་དག་ལྡན་སོགས་ཀྱི་སིང་པོ། འགོ་བའི་
མགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རིན་པོ་ 



202   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༠༦༽ 
ཆེས་མཆན་བུའི་སོ་ནས་གསལ་བར་མཛད་པའི་ཡུལ་ཆེན་སོ་བདུན་ངོས་འཛིན་དང་། དེ་ས་བཅུ་གིས་དང་
སོར་ཚུལ་གི་ལེགས་བཤད་འདི་མ་མཐོང་བར་བརག་གིས་དངོས་བསན་གི་ཡུལ་ལ་བདེ་མཆོག་ནས་བཤད་
པའི་ཡུལ་གི་ཁ་སྐོང་མཛད་པའི་འོ་རྒྱལ་སོགས། བརག་གིས་དངོས་བསན་གི་ཡུལ་ཆེན་གཏན་ནས་ངོས་མ་
ཟིན་པ་དེ་དག་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག འོ་ན་འདིར་སྐབས་ཀྱི་ཡུལ་སོ་བདུན་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། སྔར་བཤད་པ་དེ་
ལྟར་ས་བཅུ་གིས་མན་ཆད་ཐོབ་པ་ལ། ཡུལ་སོ་གིས་བགོད་དགོས་པའི་གནད་ཀྱིས་ས་བཅུ་གསུམ་པའམ། 
བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་ཐོབ་པ་ལ། སྦས་པའི་ར་ལྔས་མཚོན་པའི་ཡུལ་ལྔ་བགོད་དགོས་ཏེ། སྦས་པའི་ར་ལྔའི་
རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས། རང་ིད་འཁོར་ 
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༼༢༠༧༽ 
ཚོམ་བུ་གཅིག་དང་བཅས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཕོགས་བཞི་དབུས་དང་ལྔའི་མཁའ་འགོ་རྣམས་དབང་དུ་འདུ་བ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །སྐབས་འདིར་སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔ་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད་ེ་རྒྱུ་སོད་བཞིན་པའི་དབུས་དང་ཕོགས་
བཞི་ལ་ངོས་འཛིན་པ་ནི་ཅིས་ཀྱང་འཐད་དེ། མངོན་རོགས་ལོན་ཤིང་ལས་ེ་རྒྱུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་གནས་ལ། 
ཕིའི་གནས་རོ་རེ་གདན། ནང་གི་གནས་འོག་མིན། དོན་དམ་པའི་གནས་སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད་ེ་རྒྱུས་སོད་བཞིན་
པའི་གནས་དེ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ཡུལ་སོ་བདུན་བགོད་པ་ལས་ས་རྣམས་ཐོབ་ཚུལ་དཔལ་
ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བཤད་པའི་སོལ་ལས་བྱོན་པ་དེའོ། །གིས་པ་ར་དབུ་མའི་མདུད་པ་གོལ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ས་
བགོད་ཚུལ་ལ་གིས་ཏེ། སིར་ར་དབུ་མའི་མདུད་པའི་ཆགས་ཚུལ་ 



204   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༠༨༽ 
དང་། དེ་གོལ་བས་ས་ལམ་བགོད་ཚུལ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ར་དབུ་མ་ལ་རོ་རང་གིས་ཀྱི་བཅེར་བའི་
མདུད་པ་སོ་གིས་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། གསང་གནས་བདེ་སྐྱོང་གི་འཁོར་ལོའ་ིཐད་ཀྱི་ར་དབུ་མ་ལ་མདུད་པ་
བཞི། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོའ་ིདབུ་མ་ལ་མདུད་པ་དྲུག སིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིར་དབུ་མ་ལ་མདུད་པ་
དྲུག མགིན་པ་ལོངས་སོད་ཀྱི་འཁོར་ལོའ་ིར་དབུ་མ་ལ་མདུད་པ་དྲུག སིན་འཚམས་མཛོད་པུའི་འཁོར་ལོ་ལ་
མདུད་པ་དྲུག སི་བོ་བདེ་ཆེན་གི་འཁོར་ལོ་ལ་ར་མདུད་བཞི་རྣམས་གནས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྒྱུད་ལས། 
སོག་གི་དབྱིག་པའི་ནང་ན་གནས། །སུམ་ཅུ་ར་གིས་མདུད་དང་ལྡན། །ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་ཡང་དག་མཆོག །ཕི་རོལ་
མ་ཡིན་ནང་ 
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༼༢༠༩༽ 
ན་མིན། །ཞེས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ། མདུད་པ་སོ་གིས་གོལ་བས་ས་བཅུ་གིས་མན་ཆད་བགོད་ནུས་ཏེ། 
གསང་གནས་ལྟེ་སིང་གི་མདུད་པ་བཅུ་དྲུག་གོལ་བས། བུམ་དབང་ས་དྲུག་བགོད་དེ། གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལས་
འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སོགས། མགིན་སིན་གི་མདུད་པ་བཅུ་གིས་གོལ་བས། གསང་དབང་
ས་བཞི་བགོད་དེ་མ་འདེས་ལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོགས། སི་བོ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའ་ིམདུད་པ་
བཞི་གོལ་བས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ས་གིས་བགོད་དེ། གྲུབ་མཐའ་གསུམ་པ་བདེ་སོང་རྒྱ་ཆུང་བའི་གྲུབ་མཐའ་
སོགས། དེས་ས་བཅུ་གིས་མན་ཆད་བགོད་ཟིན་ནས། བཅུ་གིས་པའི་རེན་དེ་ལ་ེ་རྒྱུའི་མས་ལེན་ལ་བརེན་
ནས་དབང་བཞི་པ་ས་ཕེད་ 
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༼༢༡༠༽ 
བགོད་དེ། གྲུབ་མཐའ་བཞི་པ་བདེ་སོང་རྒྱ་ཆེ་བ་སོགས། དེས་ས་བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་དེར་སླེབ་པ་ཙམ་
ཡིན་ལ། སླར་ཡང་ེ་རྒྱུའི་མས་ལེན་འཕྲོ་མཐུད་པས་བཅུ་གསུམ་ཕེད་གོང་མ་དེར་སླེབ་པ་དང་། འཁོར་ཚོམ་
བུ་གཅིག་དང་བཅས་པ་འཚང་རྒྱས་ཟིན་པ་མམ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་གསུང་ངག་རོ་རེའི་
ཚིག་རྐང་ལས། ས་ཐོག་མཐའ་གིས་ལ་རེ་རེ། གསུམ་པ་བཅུས་བར་གི་ར་མདུད་བལ་བས་ལ་དོར། ཞེས་པ་
དང་པོ་དང་། བཅུ་གིས་པ་ལ་མདུད་པ་རེ་རེ་གོལ་དགོས། བར་གི་ས་བཅུ་ལ་མདུད་ལ་གསུམ་གསུམ་གོལ་
དགོས་པར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། གསང་གནས་འཁོར་ལོའ་ིམདུད་པ་དང་པོ་གོལ་བས། ས་དང་པོ་རབ་ཏུ་
དགའ་བའམ། གནས་ཀྱི་ས་ཐོབ། མདུད་པ་ཕི་མ་གསུམ་གོལ་བས་ས་གིས་ 
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༼༢༡༡༽ 
པ་དི་མ་མེད་པའམ། ེ་བའི་གནས་ཀྱི་ས་རོགས་པར་ཐོབ། ལྟེ་བའི་མདུད་པ་དང་པོ་གསུམ་གོལ་བས། ས་
གསུམ་པ་འོད་བྱེད་པའམ། ཞིང་གི་ས་རོགས་པར་ཐོབ། ཕི་མ་གསུམ་གོལ་བས་ས་བཞི་པ་འོད་འཕྲོ་བའམ། ེ་
བའི་ཞིང་ས་རོགས་པར་ཐོབ། སིང་ཁའི་ར་མདུད་པ་དང་པོ་གསུམ་གོལ་བས། ས་ལྔ་པ་སང་དཀའ་བའམ། 
ཚནོའ་ིས་རོགས་པར་ཐོབ། ཕི་མ་གསུམ་གོལ་བས། ས་དྲུག་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པའམ་ེ་བའི་ཚནོའ་ིས་ཐོབ་
པས། བུམ་དབང་ས་དྲུག་རོགས་པར་ཐོབ། ཅེས་བྱ་སེ། ས་དྲུག་པོ་དེ། གཙོ་བོར་དབང་བུམ་དབང་། ལམ་
བསྐྱེད་རིམ་སོགས་ཀྱི་ལག་རེས་ཡིན་པས། བུམ་དབང་གི་ེ་བར་ལེན་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དང་། དབང་གཞན་གསུམ་ལྷན་
ཅིག་བྱེད་རེན་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། 
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༼༢༡༢༽ 
དེ་བཞིན་དུ་མགིན་པའི་མདུད་པ་དང་པོ་གསུམ་གོལ་བས་ས་བདུན་པ་རིང་དུ་སོང་བའམ། འདུ་བའི་ས་རོགས་
པར་ཐོབ། ཕི་མ་གསུམ་གོལ་བས་ས་བརྒྱད་པ་མི་གཡོ་བའམ། ེ་བའི་འདུ་བའི་ས་རོགས་པར་ཐོབ། སིན་
མཚམས་ཀྱི་མདུད་པ་དང་པོ་གསུམ་གོལ་བས་ས་དགུ་པ་ལེགས་པའི་བོ་གོས་སམ། དུར་ཁོད་ཀྱི་ས་རོགས་
པར་ཐོབ། ཕི་མ་གསུམ་གོལ་བས་ས་བཅུ་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན་ནམ། ེ་བའི་དུར་ཁོད་ཀྱི་ས་རོགས་པར་ཐོབ་པས། 
དེ་བཞི་ལ་ཡང་གསང་དབང་ས་བཞི་ཞེས་བྱ་སེ། གཙོ་བོར་གསང་དབང་གི་ེར་ལེན་དང་། དབང་གཞན་
གསུམ་གིས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རེན་བྱས་པའི་ལག་རེས་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སོ། །དེ་ནས་སི་བོའ་ི 
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༼༢༡༣༽ 
མདུད་པ་དང་པོ་གསུམ་གོལ་བས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་ས་རོགས་པར་ཐོབ། མདུད་པ་ཕི་མ་གཅིག་
གོལ་བས། ས་བཅུ་གིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ིས་ཐོབ་པས། དེ་གིས་ལ་ཤེར་དབང་ས་གིས་ཞེས་ཀྱང་བྱ་
སེ། ཤེར་དབང་དེས་ེར་ལེན་དང་། དབང་གཞན་གསུམ་གི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རེན་བྱས་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །དེས་ན་དེ་མན་ཆད་ལ་ར་དབུ་མའི་མདུད་པ་སོ་གིས་གོལ་བས་མཐོང་ལམ་ས་དང་པོ་ནས། སོམ་ལམ་ས་
བཅུ་གཅིག་སེ་ས་བཅུ་གིས་པོ་དེ་ཐོབ། ས་རེ་རེ་ལས། འཕོ་བ་རེའི་རླུང་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གིས་ཏེ་སོང་
བརྒྱད་བརྒྱ་པ་རེ་འགགས་པས། ལས་རླུང་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གིས་ཏེ་སོང་བརྒྱད་པ་རེ་འགགས་པས། ལས་
རླུང་ིས་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡང་འགགས། ས་རེ་རེ་ལས་རླུང་ཕི་ནང་དུ་སོར་རེ་འགགས་ 
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༼༢༡༤༽ 
པས་ལས་རླུང་གི་ཚད་སོར་བཅུ་གིས་པོ་དེ་ཡང་འགགས། རེན་འབེལ་བཅུ་གིས་དང་སྤང་བྱ་རྣམ་རོག་བཅུ་
གིས་ཀྱང་འགགས་ཤིང་། ཕི་ནང་གི་ཡུལ་སོ་གིས་ཀྱང་བགོད། མས་རེན་པའི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཀྱང་
རོགས་པ་ཡིན་མོད། ད་དུང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ས་མཚན་ིད་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྦས་པའི་
ཡུལ་ལྔ་མ་བགོད་པས། དེ་བགོད་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་ལ་བསླབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ས་བཅུ་གིས་པོ་དེའི། ས་
བཅུ་ལ་ཕ་རོལ་དུ་ཕིན་པ་དང་སོ་བསྟུན་ནས། རབ་ཏུ་དགའ་བ་སོགས་ཀྱི་མིང་བཏགས་པ་ནི་འབས་བུའི་སོ་
ནས་ཡིན་ལ། བ་མེད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས། གནས་དང་ེ་བའི་གནས་སོགས་ཀྱི་མིང་བཏགས་པ་ནི་རྒྱུའི་སོ་
ནས་བཏགས་ཤིང་། སློབ་ལམ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བཅུ་གིས་པ་ 
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༼༢༡༥༽ 
གིས་ནི་ཕ་རོལ་དུ་ཕིན་པ་ལ་མ་གགས་པས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མིང་། དཔེ་མེད་པའི་ས་དང་། དཔེ་མེད་
ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའ་ིས་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། སམྦུ་ཉ་ལས། གནས་ནི་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས། །དེ་བཞིན་ེ་
གནས་དི་མ་མེད། །ཞིང་ནི་འོད་བྱེད་ཤེས་བྱ་སེ། །ེ་བའི་ཞིང་ནི་འོད་འཕྲོ་ཅན། །ཚནོ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སེ། །ེ་
བའི་ཚནོ་སང་དཀའ་བ། །འདུ་བ་རིང་དུ་སོང་བ་སེ། །ེ་བའི་འདུ་བ་མི་གཡོ་བ། །དུར་ཁོད་ལེགས་པའི་བོ་གོས་
ཏེ། །ེ་བའི་དུར་ཁོད་ཆོས་ཀྱི་སྤྲིན། །ཕ་རོལ་ཕིན་བཅུའི་ས་རྣམས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་མ་ཡི་ཀླ་ཀློའ་ིསྐད། །པུ་ལ་
སོགས་པ་ཅི་གསུངས་པ། །ཕི་དང་ནང་དུ་ཡང་དག་བསམ། །ཞེས་དང་། ཀྱེ་རོ་རེ་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས། འཐུང་
སོད་དཔེ་ 
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༼༢༡༦༽ 
མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ེ་བའི་འཐུང་སོད་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཞེས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པའི་མིང་དོན་བཤད་
པ་དང་། དགོངས་པ་ལུང་སོན་ལས་ཀྱང་། འཇིག་རེན་དང་ནི་འཕགས་པའི་ཆོས། །སྔ་མ་ཀུན་གིས་བསྐྲུན་མེད་
ཅིང་། །དེ་ཕིར་ཀུན་ཏུ་འོད་འགེད་པ། །དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཞེས་སུ་བཤད། །ཐུབ་པའི་སོད་ཡུལ་མ་གཏོགས་
པ། །རྒྱལ་སས་ཀུན་གི་ས་ལས་བརལ། །ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་འཇུག་ཆོས་ཅན། །ས་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོར་
འདོད། །ཞེས་ཀྱང་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་འཆར་ཚུལ་གི་སོ་ནས་ས་ལམ་བགོད་
ཚུལ་ལ། ལུགས་འདི་ལ་ཡས་འབབ་ཀྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་། མས་བརན་གིས་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་འཆར་
དགོས་པ་ལས། ཡས་འབབ་ཀྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་པ་ལྷན་སྐྱེས་སམ། མས 
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༼༢༡༧༽ 
རེན་གི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་གི་དང་པོ་དགའ་བའི་དགའ་བ་ནས། ས་དང་པོ་སྐྱེ་བའི་མགོ་ཚུགས་པ་ཡིན་པས། 
མས་རེན་གི་དགའ་བའི་དགའ་བ། དགའ་བའི་མཆོག་དགའ། དགའ་བའི་དགའ་བལ་གསུམ་གི་ཚེ། ས་དང་པོའ་ི
སྐབས་ཡིན་ལ། མས་རེན་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མཆོག་དགའ། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བལ། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ལྷན་སྐྱེས་
གསུམ་ཤར་བའི་སྐབས་དེར་ས་བཅུ་གིས་པར་སླེབ་ཟིན་པས་བར་གི་ས་བཅུ་ལ་དགའ་བ་རེ་རེ་འཆར་བ་ཡིན་
ཏེ། རོ་རེ་ཚིག་རྐང་ལས། རོ་རེའི་རེར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་སར། ཐིག་ལེ་གནས་པ་ལྟར་ལུས་བདེ་བས་མོས་
ཤིང་བརྒྱལ། །ཞེས་པའི་རྣམ་འགེལ་ཕལ་ཆེ་བ་ལས། ས་དང་པོ་ལ་དགའ་བ་གསུམ་སར་བའི་གནད་ཀྱིས་ 
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༼༢༡༨༽ 
མཁས་པ་དགེ་བཟང་བའི་གཞུང་བཤད་ལས། ས་ཐོག་མཐའ་ལ་དགའ་བ་གསུམ་གསུམ་དང་། བར་པ་བརྒྱད་ལ་
དགའ་བ་རེ་རེ་འཆར། ཞེས་གསལ་བར་བཤད་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རོ་རེའི་ལུས་ལ་འཁོར་ལོ་དྲུག་
གནས་པའི་ལྟེ་གསང་གིས་འཁོར་ལོ་གཅིག་དང་། དཔལ་སི་གིས་འཁོར་ལོ་གཅིག་ཏུ་རིས་པའི་འཁོར་ལོ་
དང་པོ་ལ། མས་བརན་གི་དགའ་བའི་དགའ་བ་བཞི་ཤར་ཏེ། ཁམས་དྭངས་མས་བསན། གིས་པ་ལ་མཆོག་
དགའི་བཞི་དང་། གསུམ་པ་ལ་དགའ་བལ་གི་བཞི་དང་། བཞི་པ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་བཞི་ཤར་ཏེ། འཁོར་
ལོ་དེ་དག་གི་ལས་རླུང་དག་ནས་ཁམས་དྭངས་མས་གང་བསན་པར་བྱས་པ་ཡིན་མོད། གནད་འདི་ཁོང་དུ་མ་
ཆུད་ཅིང་། ས་བཅུ་གིས་དང་དགའ་ 
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༼༢༡༩༽ 
བ་བཅུ་དྲུག་སོར་མ་ཤེས་པའི་བབ་བཅོལ་གིས་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པས་ས་ཡང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་ཅེས་མགིན་
པ་འདེགས་པ་དེ་འད་མ་མཛད་ཅིག ཅེས་གདམས་སོ། །གིས་པ་ལམ་ལྔ་དང་བྱང་ཕོགས་ཀྱི་བགོད་ཚུལ་ལ་
གིས། ལམ་ལྔའི་བགོད་ཚུལ་དང་། བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་བགོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལའང་། རྒྱུད་དང་། མན་
ངག་གི་ལུགས་གིས་ལས། དང་པོ་རྒྱུད་ལུགས་ནི། དོད་ཆུང་ངུ་ཚོགས་ལམ། དོད་འབིང་པོ་སོར་ལམ། དོད་
ཆེན་པོ་མཐོང་ལམ། དེ་ནས་ས་གིས་པ་ནས་བཅུ་གིས་པའི་བར་ལ་སོམ་ལམ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་མཐར་
ཕིན་པའི་ལམ་ཞེས་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་བསོད་འགེལ་ལས། རིམ་པ་གིས་སོམ་པ་ལ་དོད་ཆུང་ངུ་སྐྱེ་
ལ།  
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༼༢༢༠༽ 
དེ་ནས་ཀུན་འདར་གསང་སེ་སོད་དོ། །དེ་ནས་དོད་འབིང་པོ་སྐྱེ་ལ། དེར་ཀུན་འདར་འཇིག་རེན་པའི་མངོན་དུ་
སོད་དོ། །དེ་གིས་ནི་ཕ་རོལ་དུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཚོགས་སོར་གིས་སོ། །དེ་ནས་དོད་ཆེན་པོ་མཐོང་
ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིསོད་པ་སོད་དོ། །ཞེས་དང་། མངོན་རོགས་ལོན་ཤིང་ལས་ཀྱང་། 
དེས་དོད་ཆེན་པོ་ཐོབ་སེ། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སོགས་ནས། ལུང་
བསན་པའི་ཕག་རྒྱ་བྱུང་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ིསོད་པ་འཇིག་རེན་པའི་མངོན་དུ་སོད་དོ། །ཞེས་བཤད་
པས་སོ། །གིས་པ་མན་ངག་ལུགས་ལ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་སོ་བསྟུན་ནས། ལམ་ལྔའི་འཇོག་མཚམས་འདི་
ལྟར་ 
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༼༢༢༡༽ 
བཞེད་དེ། འཇིག་རེན་པའི་ལམ་ཁམས་ས་གསུམ་གི་སྐབས་སུ་ཚོགས་སོར་གིས་འདེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། 
འདས་ལམ་ས་དང་པོ་མཐོང་ལམ། དེ་ནས་ས་བཅུ་གིས་པའི་བར་སོམ་ལམ། བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་ལ་
མཐར་ཕིན་ལམ་དུ་བཞག་ནས། དེ་མན་ཆད་ལ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་སོ་བསྟུན་པའི་ལམ་ལྔ་བརོད་ནས། བཅུ་
གསུམ་ཕེད་གོང་མ་ལ་བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ཞེས་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེར། ནང་གི་
ས་ལམ་ཀུན་བགོད་ནས། །རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་དགེ་བ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་རང་
མཆན་དུ། ས་བཅུ་གིས་པ་དང་ལམ་ལྔ་ཀུན་བགོད་ནས། ས་བཅུ་གསུམ་པ་རོ་རེ་འཛིན་ 



218   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༢༢༽ 
པའི་ས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས། བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་ལ་མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་དུ་ཞག་པ་དང་། གཞུང་བཤད་
གགས་མ་ལས་ཀྱང་། ཕེད་འོག་མའི་སྐབས་ཀྱི་མཐར་ཕིན་གི་ལམ་ནས་མཐར་ཐུག་འདག་པར་བྱེད་པ་ཞེས་
པ། རོ་རེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་འགེལ་དུ། ནང་རེན་འབེལ་ནི་འགོས་བཞི་ཐིམ་པའི་དབང་ིད་དོ། །ེ་བའི་རྒྱུ་དེ་
ིད་ལ་ལུང་སོ་བསྟུན་ནས། ལམ་ལྔ་ལས་མཐར་ཕིན་གི་ལམ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རེན་འབེལ་ལྔ་ལས་མཐར་
ཐུག་གི་རེན་འབེལ། སྤང་བྱ་ལས་ཀྱང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པ་མཐར་ཐུག་འདག་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། 
ཡང་དེ་ིད་ལས། རེ་ཞིག་དེ་དག་གིས་ནི་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   219 

༼༢༢༣༽ 
ལ་ལུང་སོ་བཏུན་དེ། ལམ་ལྟར་ན་ལྔ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ལྟར་ན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན། ས་ལྟར་ན་ཕེད་དང་བཅུ་
གསུམ་གི་ལམ་མ་ལུས་པར་བསན་ཏོ། །དེ་ནི་ལམ་དེས་བསྒྲུབས་པའི་འབས་བུ་བསན་པ་ལས། ཞེས་སོགས་
བཤད་པའི་སིང་པོ་བསྡུས་ན། བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་འདི་ནི་དབང་བཞི་པ་ས་ཕེད་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཕེད་
པོ་འདི་ལ་འབས་དུས་ཀྱི་དབང་། འགོས་བཞི་ཐིམ་བྱེད་ཀྱི་དབང་། ེ་རྒྱུའི་དབང་། མཐར་ཐུག་གི་རེན་འབེལ། 
མཐར་ཕིན་གི་ལམ། མཐར་ཐུག་གི་སྒྲིབ་པ་འདག་བྱེད་ཀྱི་གེན་པོ་ཞེས་མཚན་གི་རྣམ་གངས་དུ་མས་བསན་
ཏེ། དེ་མན་ཆད་ལ་ལམ་ལྔ་བྱང་སོགས་སོ་བདུན། རེན་འབེལ་ལྔ། ས་ཕེད་པོ་འདིའི་གཙོ་བོའ་ིབྱེད་ 



220   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༢༤༽ 
ལས་ཐོབ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན་པས། ལམ་ལྔ་ས་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་སོགས་ནི། ལམ་འབས་གིས་ཀྱི་ཟླས་ཕེ་བའི་
ལམ་ཡིན་ལ། བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ནི་འབས་བུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ལ་སིང་གི་
བདུད་རིར་སིན་པ་ཡིན་པས། ལམ་བཟང་འདི་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་མཚན་མ་དང་ལྡན་པས་བསན་པའི་སིང་པོ་
རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་སོན་པ་འཚལ་ལོ། །འོ་ན་ཚོགས་སོར་གིས་འདེ་ཞིང་སྐྱེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་སམ་ན། སྐལ་
བ་བཟང་པོ་དག་ལ་བཤད་པར་བྱ་སེ། སིར་མན་ངག་འདི་པས་ལུགས་ཀྱིས་དབང་བཞིའི་ལམ་བསྐྱེད་རིམ་
སོགས་བཞི་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་པས་ན་ཚོགས་ལམ། ལམ་དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   221 

༼༢༢༥༽ 
བུམ་དབང་གི་ལྟ་བ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་སོགས་ལྟ་བའི་མས་ལེན་རྣམས་ལ་སོར་ལམ། ཞེས་འཇོག་ཅིང་། 
ཚོགས་ལམ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཕི་དབྱིབས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ། ནང་སྔགས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ། གསང་བ་དབང་གི་
ཚོགས་ལམ། མཐར་ཐུག་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་དང་བཞི་ཡོད་པའི། དང་པོ་ནི། བསྐྱེད་རིམ་གི་ལམ། 
གིས་པ་ནི་ལྟེ་བར་རླུང་སེམས་འཚོགས་པར་བྱེད་པ་གསང་དབང་གི་ལམ་གཏུམ་མོ་ཙཎ་ལི། དེ་གིས་
ཁམས་འདུས་པ་དང་པོ་ལ་གཙོ་ཆེ། གསུམ་པ་ནི། ཡུམ་གི་གསང་བའི་གནས་སུ་རླུང་སེམས་འཚོགས་པའི་རྒྱུ་
ཤེར་དབང་གི་ལམ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་སེ། ཁམས་འདུས་པ་བར་པ་ལ་གཙོ་ཆེ། བཞི་པ་ནི། རེན་པདྨ་ཅན་
མའི་བྷ་གར་རླུང་སེམས་ 



222   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༢༦༽ 
འཚོགས་པར་བྱེད་པ་དབང་བཞི་པའི་ལམ་རོ་རེ་རྦ་རླབས་ཏེ། ཁམས་འདུས་པ་ཐ་མ་ལ་གཙོ་ཆེ། དེ་ནས་ཁམས་
འདུས་པ་གསུམ་གི་ཚོགས་ལམ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་དང་། འདུས་པ་གསུམ་གི་མས་གསུམ་ལ་དོད་ཆེ་
འབིང་ཆུང་གསུམ་དུ་འཇོག་ལ། དོད་ཆེན་པོ་ལ་མཐོང་ལམ་དུ་མི་འཇོག་པ་ནི། རྒྱུད་མན་ངག་གི་བཤད་པའི་
སོལ་ཐ་དད་པ་ཙམ་མོ། །འདི་ནི་རགས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཞིབ་པར་འཕགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཚོགས་སོར་མངོན་
རོགས་ལྟར་བཤད་ན། བ་མེད་ཐེག་པའི་ས་ལམ་ཐམས་ཅད་རོ་རེའི་ལུས་ཀྱི་བྱེད་པ་ལས་བགོད་དགོས་པའི་
གནད་ཀྱིས་ར་དབུ་མའི་མདུད་པ་དང་པོ་གོལ་ནས། ས་དང་པོ་མན་ཆད་བགོད་པ་ཡིན་ལ། ར་དབུ་མའི་མས་
སར་མདུད་པ་མེད་པ་སོར་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   223 

༼༢༢༧༽ 
བཞི་ཕི་ནས་རོ་རང་གིས་ཀྱིས་བཅེར་བ་རོ་གཅིག་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ། དེའི་ཕི་རོལ་ནས་འོག་ཏུ་རླུང་
སེམས་འདུ་འགོ་བྱས་པ་ལས་སོར་ལམ། དོད་རེ་གིས་ནང་ལོགས་ནས་གེན་དུ་འདུ་འཕྲོ་བྱས་པ་ལས། བཟོད་
མཆོག་གིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཁམས་འདུས་པ་ཐ་མར་ལུང་བསན་པའི་ཕག་རྒྱ་པད་མ་ཅན་དང་མམ་
པར་སར་བ་ལས། ལྟེ་བའི་འཁོར་ལོ་རླུང་སེམས་ཕབ། དབུ་མའི་མས་ས་ཕི་ཤུན་ནས་སོར་ཕེད་ཐུར་དུ་བསྐྱོད་
པས་དོད་ཆུང་ངུ་། ཡང་སོར་ཕེད་བསྐྱོད་པས་དོད་འབིང་། ཡང་སོར་ཕེད་བསྐྱོད་པས་དོད་ཆེན་པོའ་ིཆུང་ངུ་། 
ཡང་སོར་ཕེད་བསྐྱོད་པས་དོད་ཆེན་པོའ་ིཆེན་པོ་སྐྱེ། སྤང་བྱ་ོན་མོངས་གཟུང་རོག་ཆེན་པོའ་ིཆེན་པོ། ཆེན་
པོའ་ིཆུང་ངུ་། ོན་མོངས་ 



224   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༢༨༽ 
གཟུང་རོག་འབིང་པོ། ོན་མོངས་གཟུང་རོག་ཆུང་ངུ་སེ་བཞི་མངོན་འགྱུར་འགག ཡས་འབབ་ཀྱི་དགའ་བ་བཅུ་
དྲུག་ལས་དགའ་བའི་དགའ་བ་སོགས་བཞི་འཆར། དེ་ནས་ཡང་སོར་ཕེད་པ་བཞི་ཐུར་དུ་བསྐྱོད་པས། སོར་
ལམ་རེ་མོ་བཞི་གོང་བཞིན་སྐྱེས། རྣམ་བྱང་གཟུང་རོག་བཞི་གོང་བཞིན་འགག ཡས་འབབ་མཆོག་དགའི་
དགའ་བ་བཞི་ཆར་སྔ་མ་བཞིན་འཆར། དེ་ནས་ནང་ལོགས་ནས་སོར་ཕེད་པ་བཞི་གེན་དུ་བསྐྱོད། སོར་ལམ་
བཟོད་པ་བཞི་བསྐྱེད། རས་འཛིན་རོག་པ་བཞི་འགག དགའ་བལ་གི་དགའ་བ་བཞི་འཆར། ཡང་སོར་ཕེད་པ་
བཞི་གེན་དུ་བསྐྱོད། ཆོས་མཆོག་བཞི་བསྐྱེད། རགས་འཛིན་རོག་པ་བཞི་འགག ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་པོ་
གསུམ་འཆར། ར་ 
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༼༢༢༩༽ 
རོ་རང་གི་ཡས་ས་གིས་དབུ་མའི་མས་སར་ཆུད་དེ། ར་མདུད་དང་པོ་གོལ་ལ་ཁད། ལུས་ངག་ཡིད་རོ་རེའི་
སྐྱིལ་ཀྲུང་འཆའ་ཞེས་པ་དེར་སླེབ། དེ་ནས་མདུད་པ་དང་པོ་གོལ་བ་དང་། ཡས་འབབ་ཀྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་པ། 
མས་རེན་གི་དགའ་བ་དང་པོ། མཐོང་ལམ་ས་དང་པོ་རྣམས་དུས་གཅིག་ལ་འཆར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་
ཁམས་འདུས་པ་དང་པོ་གིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་སོར་ལམ་དོད་ཀྱི་རོགས་པ་སྐྱེ་མོད། འདིར་ཁམས་འདུས་པ་
ཐ་མའི་སྐབས་སུ། དོད་སོགས་བཞི་སྐྱེ་ཚུལ་སར་བ་ནི། རེན་པད་མ་ཅན་མའི་རེན་ལ་ཡང་དག་སྤོང་བའི་ཚོགས་
ལམ་ཆེན་པོ་ལ་བརེན་ནས་དོད་སོགས་ཁད་པར་བའི་རོགས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་སར་བ་ཡིན་ལ། རེ་ 
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༼༢༣༠༽ 
མོ་སོགས་གསུམ་ནི་འདུས་པ་ཐ་མའི་སྐབས་འདིར་མ་གཏོགས། དེ་མན་ཆད་དུ་སྐྱེ་བའི་བཤད་པ་མེད་པ་དེ་
ཡང་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་འདབ་མར་ཆགས་པ་གཅེས་སོ། །དེ་ནས་འདས་ལམ་བགོད་ཚུལ་ལ། རོ་རེའི་ལུས་ལ་
འཁོར་ལོ་དྲུག་གནས་པའི་འཁོར་ལོ་རེ་རེ་ལས། ས་གིས་གིས་བགོད་པས་སྤང་བྱ་རྣམ་རོག་ཆུང་འབིང་ཆེན་
པོ་ཆེན་པོའ་ིཆུང་ངུ་སོགས་བཅུ་གིས་སྤོང་། ར་ཤི་སོགས་རེན་འབེལ་བཅུ་གིས་ལུགས་ཟློག་ཏུ་འགག ཕི་
ནང་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀྱི་རྒྱ་གསུམ་གསུམ་འཆར་བ་ཡིན་སེ། དཔེར་ན་ས་དང་པོ་ལྟ་བུ་ལ་སར་ན། དབུ་མའི་མདུད་
པ་དང་པོ་གོལ། ས་དང་པོ་ཐོབ། པུལི་ར་མ་ལ་སོགས་ཡུལ་བཞི་དབུ་མར་གོང་སོངས། སྤང་བྱ་རྣམ་རོག་ཆེ་
འབིང་ཆུང་གསུམ་ཆེན་པོའ་ིཆུང་ངུ་བཞི་ལ་གསུམ་གསུམ་དུ་ 
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༼༢༣༡༽ 
ཕེ་བའི་ཆེན་པོའ་ིཆེན་པོ་འགག ཕི་རགས་ཐིག་ལེ་ལ་ཤར་ཏེ་གསང་གནས་འཁོར་ལོའ་ིཕེད། ཁམས་དྭངས་
མས་བསན། ནང་རགས་རླུང་ལ་ཤར་ཏེ། འཕོ་བ་གཅིག་ལས་རླུང་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་པ་གཅིག་འགག དེ་ཁོ་ན་
ིད་ཀྱི་རགས་སེམས་ལ་ཤར་ཏེ། ར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་ཞེས་པ། ར་འཁོར་ལོ་བཞི་དང་གཙོ་མོ་
གསུམ་སེ་བདུན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་སོགས་འབྱུང་བས་སོ། །དེས་ལྷག་མ་ཡང་མཚོན་ནུས་ཏེ་མངས་པས་
འཇིགས་སོ། །བར་གི་ས་བཅུ་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་སོར་བ་མགོ་རོམ་པ་ལ་མདུད་པ་གཅིག་གོལ། དངོས་གཞི་
ལོངས་སོད་པ་ལ་མདུད་པ་གཅིག་གོལ་རེས་ཐིམ་པ་ལ་མདུད་པ་གཅིག་གོལ་ཞེས་འབྱུང་བས། མདུད་པ་
གསུམ་གསུམ་གི་དང་པོ་གོལ་བའི་ཚེ་ས་དེ་ཐོབ་པའི་ 
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༼༢༣༢༽ 
མགོ་རོམ། གིས་པའི་ཚེ་ས་དེ་ཐོབ། གསུམ་པའི་ཚེ་ས་དེས་མཇུག་རོགས། ཞེས་ཁས་བངས་དགོས་པ་འད། 
ཡང་ན་དང་པོའ་ིཚེ་ས་དེ་ཐོབ། གིས་པའི་ཚེ་ཐོབ་ནས་ལོངས་སོད། གསུམ་པའི་ཚེ་ལོངས་སོད་པའི་བྱ་བ་
ཡང་རོགས་ཞེས་ཁས་བངས་སོ། །གིས་པ་བྱང་ཕོགས་ཀྱི་བགོད་ཚུལ་ལ་གིས་ཏེ། རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་
ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མེད་བསོད་འགེལ་ལས། བྱེ་བག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕོགས་ལ་སོགས་པ་འདི་
རྣམས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་བསན་བཅོས་ལས་སོར་བའི་ལུགས་ཡོད་དེ། རྒྱུ་རྒྱུད་སང་གཞི་ར་ལ་སོགས་པར་སོར་
བ་དང་། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་རེན་དང་བརེན་པ་ལ་སོར་བ་དང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུང་སེ་ 
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༼༢༣༣༽ 
ལམ་ལྔར་ཕེ་ནས་སོ་སོ་ལ་སོར་བ་དང་། བདེན་པ་མཐོང་བ་ནས་བཟུང་སེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མངོན་དུ་བྱས་ཀྱི་
བར་ལ་སོར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་གཟུགས་སྐུའི་ལྷ་ལ་སོར་བ་དང་ལུགས་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། འདི་ནི་
མཐོང་ལམ་ཡན་ལ་སོར་བ་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྔ་ཀའང་འདིས་ཤེས་པར་ནུས་པས་ན་གཙོ་བོར་དེའི་ལུགས་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་སོར་ལུགས་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་མཐོང་ལམ་ཡན་ཆད་ལ་སོར་བའི་ལུགས་
བཤད་ན། འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ས་དང་པོ་ལ། ལུས་ཚོར་སེམས་ཆོས་དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་སེ། དན་པ་ེར་
གཞག་བཞིའི་ས་དང་པོ་བགོད། སིག་པ་མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད། སྐྱེས་པ་སྤོང་། དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད། སྐྱེས་
པ་སྤེལ་ 
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༼༢༣༤༽ 
བའི་ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞིས་ས་གིས་པ་བགོད། དེ་ནས་བར་གི་ས་བརྒྱད་ལ། བྱང་ཕོགས་གིས་གིས་
དགོས་པས། མདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྤོང་བའི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་སེམས་
ཀྱི  ྎབརོན་གྲུས་ཀྱི  ྎསོད་པའི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་རིམ་བཞིན་ས་གསུམ་པ་དང་
བཞི་པ་གིས་བགོད། དད་པའི་དབང་པོ། བརོན་འགྲུས་ཀྱི་དབང་པོ། དན་པའི་དབང་པོ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་
དབང་པོ། ཤེས་རབ་ཀྱི་དབང་པོ། དད་པའི་སོབས་སོགས་ལྔ་དང་བཅུ་ལས་གིས་གིས་ཀྱིས་ས་བཞི་པ་ནས་
དགུ་པའི་བར་བགོད། བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ལས། དན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག ཆོས་རབ་ཏུ་
རྣམ་པར་འབྱེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་གིས་ཀྱིས་ས་བཅུ་པ་བགོད། དེ་ནས་ 
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༼༢༣༥༽ 
ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་ལ་བྱང་ཕོགས་བཞི་བཞི་དགོས་པས། བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་
མཚན། བརོན་འགྲུས་ཡང་དག དགའ་བ་ཡང་དག ཤིན་ཏུ་སངས་པ་ཡང་དག ཏིང་འཛིན་ཡང་དག བྱང་ཆུབ་
ཡན་ལག་བཞི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་བགོད། བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་ནང་མཚན་བཏང་སོམས་ཡང་དག བྱང་ཆུབ་
ཡན་ལག་དང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་མཚན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། ཡང་དག་པའི་རག་པ། ཡང་
དག་པའི་ངག གསུམ་སེ་བཞིས་ས་བཅུ་གིས་པ་བགོད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ནས་འཕགས་ལམ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་མཚན་ལྷག་མ། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ། འཚོ་བ། རོལ་བ། ཡང་དག་པའི་དན་པ་དང་། 
ཡང་དག་པའི་ཏིང་ 
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༼༢༣༦༽ 
ངེ་འཛིན་སེ་ལྔས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བགོད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་སོར་ཚུལ་དེ་ནི། 
བདག་མེད་མའི་བསོད་པ་ར་འགེལ་སོར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཀྱང་། འཕགས་པའི་ལམ་ལྔ་དྲུག་པའི་ཆ་ཡི་
དངོས། །ཞེས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ལྔ་དང་སར་བས་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་
ཚང་བཞིན་དུ། དྲུག་པའི་ཆ་ཡི་དངོས། ཞེས་དྲུག་པའི་ཆ་ཤས་ཅིག་བསན་པ་ལ་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དགོས་
རྒྱུར་སང་བས་དཔྱོད་ལྡན་དག་གིས་དཔྱད་པར་བྱའོ། །གིས་པ་མན་ངག་ལུགས་ལ། བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་
ཚོགས་ལམ་ནས། ས་བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་མན་ཆད་ལ་སོར་བ་ཡིན་ཏེ། སང་བ་དགར་ལངས་ཀྱི་གེན་
པོར་ 
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༼༢༣༧༽ 
ས་རླུང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཆུ་རླུང་། མེ་རླུང་། རླུང་གི་རླུང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་སེ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་
རྐང་པ་བཞིས་སང་བ་དགར་ལངས་ཀྱི་འཕྲང་བསྒྲལ་ཏེ། ཁམས་འདུས་པ་དང་པོའ་ིལམ་ཆོད། དེ་ནས་སོང་པ་
དགར་ལངས་ཀྱི་གེན་པོར། རང་ལྷར་སོམ་པ་ལུས་དན་པ་ེར་གཞག་དང་། དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་
གཞུག་པ་ལྷ་དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ། ལྷ་དེའི་སིང་པོ་ཟློས་པ་སྔགས་དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ། ལྷ་དེའི་རྒྱན་དྲུག་
གི་དགོས་པ་བསམ་པ་ཆོས་དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་སེ། དན་པ་ེར་གཞག་བཞིས། སོང་པ་དགར་ལངས་ཀྱི་
འཕྲང་ལས་བསྒྲལ་ཏེ། ཁམས་འདུས་པ་བར་པའི་ལམ་ཆོད། དེ་ནས་བདེ་བས་བརྒྱལ་བའི་གེན་པོར 
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༼༢༣༨༽ 
ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞི་སོམ་སེ། དེ་ཡང་རོ་རང་གིས་ཀྱི་མས་ས་ར་དབུ་མའི་མས་སར་ཆུད་པ་ལུས་རའི་རེན་
འབེལ། གཡོན་རང་མའི་མས་ས་ན་ཡོད་པ་ཡི་གེ་བཞི་པ་སིང་པོའ་ིཨ་དབུ་མའི་མས་སར་སླེབ་པས། དབུ་མའི་
ཆ་ཤས་ཡི་གེ་བཞི་པ་ཕི་དབྱིབས་ཀྱི་ཨ་གེན་ལ་བསྐྱོད་པ་ར་ཡི་གེའི་རེན་འབེལ། དེ་ལས་ཆུ་ཀླུང་སོགས་རླུང་
ལྔ་དབུ་མའི་མས་སར་ཆུད་པ་རླུང་གི་རེན་འབེལ། དེ་ལས་ར་གཡས་གཡོན་གི་ལས་རླུང་རྒྱུ་བའི་སོ་ཐིག་ལེས་
བཀག་པ་ཁམས་བདུད་རིའི་རེན་འབེལ་ཏེ། རེན་འབེལ་དེ་བཞིས་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་རོག་སྤོང་བས་ཡང་དག་
སྤོང་བ་ཞེས་བྱ་ཞིང་། དེ་བཞིས་བྱིང་བ་ཆེན་པོའ་ིའཕྲང་བསྒྲལ་ཏེ་ཁམས་འདུས་པ་ 
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༼༢༣༩༽ 
ཐ་མའི་ལམ་ཆོད་པས་ན། བྱང་ཕོགས་བཅུ་གིས་པོ་དེས་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་མན་ཆད་བགོད་པར་བྱེད་པའི་
ཕིར། དེ་ཡང་། ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞི་ནི། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་དོད་སོགས་བཞིའི་རོགས་པ་
འཆར་བའི་ཚུལ་ལམ་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ནས་བྱང་ཕོགས་ི་ཤུ་ར་ལྔས་འདས་ལམ་ས་ཕེད་
དང་བཅུ་གསུམ་བགོད་པ་ཡིན་ཏེ། ར་འཁོར་ལོའ་ིདབྱིབས། ཨེ་ཝཾ་མ་ཡའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཡོད་པ་བཞི་དང་། 
རའི་གཙོ་མོ་རོ་རང་དབུ་གསུམ་མཐོང་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག་བདུན་ཏེ། དེས་བུམ་དབང་ས་དྲུག་བགོད། 
འབྱུང་བ་ལྔའི་རླུང་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ནི་དབང་པོ་ལྔ་སེ། དེས་གསང་དབང་ས་བཞི་བགོད། འབྱུང་བ་ལྔའི་རླུང་
སོབས་སུ་གྱུར་པ་ནི། སོབས་ 



236   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༤༠༽ 
ལྔ་སེ་དེས་ཤེར་དབང་ས་གིས་བགོད། ཡེ་ཤེས་ལྔར་གནས་འགྱུར་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་བརེན་པ་རྣམ་
ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་སངས་རྒྱས་པའི་ཡན་ལག་སེ། རྒྱུ་ཡིན་པས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་དེ། དེས་དབང་བཞི་པ་ས་ཕེད་པོ་དེ་བགོད་དེ་བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མར་སླེབ་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །འདི་ལ་གཞན་དག་ན་རེ། ས་བཅུ་གིས་པ་ལས། གོང་དུ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཞིག་ཁས་བངས་དུ་ཆུག་མོད། 
བཅུ་གསུམ་པ་ལ་ཕེད་གོང་འོག་གིས་བཅོས་ནས། ཕེད་འོག་མ་སངས་རྒྱས་སར་མི་འཆད་པ་འདི་ནི། ཁེད་
ས་སྐྱ་པ་དག་གིས་རོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཆེས་པའི་ཁུངས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ལུང་ཁུངས་
ཅིས་ཀྱང་ཡོད་དེ། གསུང་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   237 

༼༢༤༡༽ 
ངག་རོ་རེའི་ཚིག་རྐང་ལས། ས་བཅུ་གིས་པ་རོགས་སངས་རྒྱས་སར་མ་སླེབ་པའི་བར་དེར། ས་ཕེད་དང་བཅུ་
གསུམ་པའོ་ཞེས་བཤད་འདུག་པ་འདི་ཁེད་ཅག་ལ་ཐུགས་རྒྱུས་མེད་པ་བདེན་ཡང་། ཁོ་བོ་ཅག་རེ་བཙུན་རོ་རེ་
བདག་མེད་མ་ནས་སན་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་བབས་པ་དག་ལ་རྒྱུ་ཆ་ཙམ་མངའ་བས་སོ། །ཁེད་ཅག་དེ་ལ་མི་རི་འོ་
སམ་ན། རོ་རེ་འཆང་ལ་དག་མི་གནང་བ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འབེལ་བའི་བཀའ་མཆེད་རོ་མི་ཐོགས་པས། སིང་
ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པ་ལེགས་སོ། །དེས་ན་བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་འདི་ནི་འབས་དུས་ཀྱི་དབང་དང་། མཐར་
ཕིན་གི་ལམ་དང་། འགོས་བཞི་ཐིམ་བྱེད་ཀྱི་དབང་ཡིན་ལ། འདིའི་མས་ལེན་གི་གཙོ་བོ་ནི་ེ་རྒྱུའི་མས་ལེན་ 



238   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༤༢༽ 
ཡིན་པས། འདི་ཅུང་ཟད་ཕེ་ན། སྐད་ཅིག་མ་བདུན་དུ་བཤད་པ། གསུམ་དུ་བཤད་པ། གིས་སུ་བཤད་པ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་དག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་གསུམ། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་དག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་
མ་གསུམ། ཐབས་ཤེས་སོ་སོར་དག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་ཅིག་གོ །གིས་པ་ནི། ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་དག་པ་ལ་སྐད་
ཅིག་མ་གཅིག ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་དག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག ཐབས་ཤེས་སོ་སོར་དག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་
གཅིག་གོ །གསུམ་པ་ནི་ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་དག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག ཐབས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྒྱུད་སོ་
སོར་དག་པ་ལ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སེ། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་སོ། །དེ་ལྟར་སྐད་ཅིག་མ་གིས་སུ་ཕེ་བའི་
སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་དེ་ལ། བར་ཆད་མེད་པའི་དུས། སོད་ལ་ 
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༼༢༤༣༽ 
བདུད་བརྟུལ་བའི་དུས། ཆོས་འཕྲུལ་བསན་པའི་དུས། འབས་བུ་གིས་ཀྱི་དུས། ཞེས་དང་། སྐད་ཅིག་གིས་པ་
ལ། རྣམ་པར་གོལ་བའི་དུས་ཐོ་རངས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དུས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆུང་ངུའི་དུས། 
འབས་བུ་གཅིག་གི་དུས། ཞེས་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཀྱིས་བསན་པ་ཡིན་ལ་འདིའི་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་ལ། 
རྣམ་པར་གོལ་བའི་དུས་དང་། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་དུས་ཞེས་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་ནས་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་
དེར་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པར་བྱེད་པ་དང་། གཞུང་བཤད་མར་མ་ལས་ཀྱང་། སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་དེ་ལ་ས་
ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་དེ་ལ་བཅུ་གསུམ་ཕེད་གོང་མར་མཛད་སང་བ་ནི། ཅིས་
ཀྱང་མི་རིགས་ཏེ། ེ་ 



240   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༤༤༽ 
རྒྱུའི་སྐད་ཅིག་མ་བདུན་དང་། གསུམ་དང་གིས་སུ་ཕེ་བ་ཐམས་ཅད། ལམ་དང་འབས་བུ་གིས་སུ་ཕེ་བའི་
ལམ་གི་སྐབས་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་ེ་རྒྱུ་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པའི་བྱེད་པ་ལས། སོག་རོལ་གི་རླུང་ཨ་ཝ་དྷུ་ཏིར་
འགགས་ཤིང་། གཙུག་ཏོར་ཧིལ་པོ་འཕགས་ཏེ། འགོས་བཞི་རོགས་པར་ཐིམ་ཚར་བ་དང་། འབས་བུ་སྐུ་ལྔ་
མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གནད་དེས་ན་སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་དེ་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆུང་ངུ་དང་། 
མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་ཞེས་བཤད་པའང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་ལུང་སོ་བསྟུན་པའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། 
མཐར་ཕིན་པའི་ལམ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཡིན་གི། བ་མེད་ཐེག་པས་གཞལ་བའི་དེ་དང་། དེ་མཚན་ིད་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   241 

༼༢༤༥༽ 
པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་སོ་བསྟུན་གི་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་གི་ལམ་དང་། སྔགས་ལམ་ས་ཕེད་
དང་བཅུ་གསུམ་མན་ཆད། ལམ་དང་འབས་བུའི་ཟླས་ཕེ་བའི་ལམ་དུ་བཞག་པའི་གནད་ཁད་པར་ཅན་རོགས་
དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ེ་རྒྱུའི་མས་ལེན། རོ་རེ་རྦ་རླབས་ཀྱི་ལམ། འབས་དུས་ཀྱི་དབང་། བཅུ་གསུམ་
ཕེད་འོག་མ་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་ཀྱང་། དོན་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་སེ། ེ་རྒྱུའི་མས་ལེན་
ཙམ་ཞིག་ས་བརྒྱད་པ་ནས་མས་སུ་བང་བར་བཤད་ཀྱང་། ས་བརྒྱད་པའི་མས་ལེན་དེ་འབས་དུས་ཀྱི་དབང་
དང་། བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རོ་རེ་རྦ་རླབས་ཀྱི་ལམ་ཙམ་ཞིག་ས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོས་ 



242   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༤༦༽ 
ཀྱང་མས་སུ་བང་བྱར་བཤད་ཀྱང་། སོ་སྐྱེའི་མས་ལེན་དེ། འབས་དུས་ཀྱི་དབང་སོགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །དེས་ན་མན་ངག་གི་སྐབས་འདིར། བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་རེན་དཀྱིལ་འཁོར་བཞི་དང་། བརེན་པ་རྣམ་ཤེས་
ཚོགས་བརྒྱད་ལ་བཞག་འདུག་པ་ནི། གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས། རིགས་པ་ལྟར་སང་གི་ཅོ་འདི་བར་མ་
བྱེད་ཅིག ཅེས་གདམས་སོ། །དེས་རྒྱུད་མན་ངག་གི་སོམ་སོལ་ལས་བྱོན་པའི་བྱང་ཕོགས་སོ་བདུན་བགོད་
ལུགས་སོ། །གིས་པ་ལམ་འཇུག་ལྡོག་བསན་པ་ལ། འོ་ན་སྔར་བཤད་པའི་ལམ་ལྔ་དང་ས་བཅུ་པོ་དེ་ངེས་པར་
བ་མེད་སྔགས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་བགོད་པ་ཞིག་དགོས་སམ་ཞེ་ན། མཁས་པ་བོ་དོང་པ་དང་། རང་བྱམས་པ་
རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ 
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༼༢༤༧༽ 
སོགས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་པས། ས་དང་པོ་མན་ཆད་བགོད་པ་མེད་དོ་ཞེས་འཆད་མོད། བ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའ་ི
ལམ་འཇུག་ལྡོག་ལས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་ཕལ་ཆེར་བགོད་ནས་བ་མེད་ལམ་ལ་ཞུགས་
ནས་ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་བགོད་པ་དང་། ས་དང་པོ་མན་ཆད་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པས་བགོད་ནས་ས་གིས་པ་ཡན་
ཆད་སྔགས་ལམ་གིས་བགོད་པ་ནས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པས་བགོད་ནས། ས་བཅུ་
གཅིག་པ་ཡན་ཆད་སྔགས་ལམ་གིས་བགོད་དགོས་པའི་བར་བཤད་དེ། ལམ་འཇུག་ལྡོག་གི་ཡིག་ཆུང་ཁ་ཅིག་
འཇིག་རེན་པའི་ལམ་མན་ཆད་དུ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་ 
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༼༢༤༨༽ 
པའི་ལམ་གིས་བགོད་ནས། དེ་ནས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་རོ་རེ་ཐེག་པས་
བགོད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅིག་ན་ས་དང་པོ་མན་ཆད་ཀྱང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པས་བགོད་ནས། ས་གིས་པ་ནས་
རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཤིང་ས་རྣམས་བགོད་ཅིང་། འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ས་དྲུག་
པ་མན་ཆད་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་ཐེག་པས་བགོད་པས། དེ་ནས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་དང་རོ་གཅིག་པར་གྱུར་ཏེ། དེ་
ཡན་ཆད་ཀྱི་ས་ལམ་བགོད་ཅིང་འབས་བུ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད། ཁ་ཅིག་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཕ་རོལ་ཕིན་
པའི་ཐེག་པས་ལམ་བགོད་ནས། དེ་ནས་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྦས་པའི་ 
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༼༢༤༩༽ 
ས་གིས་དང་མཐར་ཕིན་གི་ས་ཕེད་བགོད་ནས། རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཞེས་
གསལ་བར་བཤད་པ་ལ་སོན་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་ལས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་བགོད་
པ་ཡོད་ཀྱི། བཅུ་གཅིག་པ་མན་ཆད་བགོད་པ་ནི་མེད་དེ། སློབ་ལམ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་སོགས་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་
པ་ལ་སྦས་ནས་མ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སངས་རྒྱས་པར་གྱུར་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཞིག་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་
ལས་ཐོབ་པར་ཕར་ཕིན་པ་དག་བཞེད་ཀྱང་། དེ་ཐོབ་པ་གནས་ཚུལ་ལ་མི་སིད་པའི་ཕིར་སམ་པ་ནི་ལུང་འདིའི་
དགོངས་པ་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་རོང་ལུགས་པ་བཤད་པ་དང་། བགོད་པའི་ 
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༼༢༥༠༽ 
ཁད་པར་ཞེས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། བཤད་པ་ལྟར་ཐོབ་པ་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་
སྐྱོགས་བཤད་སང་བ་ནི། མཁས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པས་ས་བཅུ་པ་
མན་ཆད་བགོད་པར་རློམ་ནས། དེ་ནས་རོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ས་དང་པོ་ཡན་ཆད་བགོད་པ་ཡོད་ཅེས་
གསུང་རིགས་ཀྱི། དེ་ནས་རོ་རེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྦས་པའི་ས་གིས་དང་། མཐར་ཕིན་གི་ས་ཕེད་
བགོད་ནས། ཞེས་སོགས། ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་བགོད་མི་དགོས་པར་བཤད་པ་འདི་ལ། དགོས་པ་ལྟ་ཅི་སོས། 
དགོངས་གཞི་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཐལ་ཏེ། དེ་འད་བ་དེས། སྔགས་ 
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༼༢༥༡༽ 
ཀྱི་ཚོགས་སོར་ནས་ས་དང་པོ་ཡན་ཀུན་བགོད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁེད་ལ་དོན་དང་མཐུན་པའི་ལན་མེད་
དོ། །འོན་ཀྱང་རང་ལུགས་ལམ་འཇུག་ལྡོག་གི་གཞུང་དོན་ཁས་བངས་པ་དག་ལ་སྐྱོན་དག་སྤང་དགོས་ཏེ། འོ་ན་
ཕར་ཕིན་རང་རྐང་ལས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་བགོད་པའི་བྱང་སེམས་དེས། སིན་མཚམས་མན་ཆད་ཀྱི་མདུད་པ་
ི་ཤུ་ར་བརྒྱད་པོ་དེ་གོལ་ལམ་མ་གོལ། གོལ་ན་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གི་ལམ་ལས་མདུད་པ་གོལ་བར་སོང་བས། 
ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གི་ལམ་དེ་ཡང་རོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མ་གོལ་
ན། སླར་ཡང་ར་མདུད་དེ་དག་འགོལ་བའི་ཕིར་དུ། བ་མེད་ཀྱི་ས་ 
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༼༢༥༢༽ 
བཅུ་རིམ་གིས་བགོད་དགོས་པར་ཐལ་བའམ། ཡང་ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ། མདུད་པ་ེར་བརྒྱད་ཅིག་
ཅར་གོལ་བར་ཐལ་བ་གང་རུང་ལས་མ་འདས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱོན་གཅིག་གོ །ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་སེམས་
དེས་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་ེར་བཞི་བགོད་དམ་མ་བགོད། བགོད་ན་གནས་དང་ེ་བའི་གནས་ནས། དུར་ཁོད་
དང་ེ་བའི་དུར་ཁོད་ཀྱི་བར་བཅུ་ཡང་བགོད་ཟིན་པས། བ་མེད་ཀྱི་ས་བཅུ་ཐོབ་ཟིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མ་
བགོད་ན་སླར་ཡང་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་ེར་བཞི་བགོད་པའི་སོ་ནས། བ་མེད་ཀྱི་ས་བཅུ་རིམ་གིས་བགོད་
དགོས་པར་ཐལ་བ་དང་། ཡང་ནི་དེས་ས་བཅུ་གཅིག་ 
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༼༢༥༣༽ 
པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཕི་ནང་གི་ཡུལ་ཆེན་ེར་བཞི་པོ་ཅིག་ཆར་བགོད་པར་ཐལ་བ་གང་རུང་ལས་མ་འདས་ཤིང་། 
ཐལ་བ་ཕི་མ་ལ་འདོད་ན། དེས་བ་མེད་ཀྱི་ས་བཅུ་ཡང་དེའི་ཚེ་གཅིག་བཅར་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་པ་ནི་སྐྱོན་
གིས་པའོ། །ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་སེམས་དེས། མས་རེན་གི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ལས། མས་རེན་དགའ་བ་བཅུ་
གིས་མན་ཆད་པོ་དེ་ཐོབ་ཟིན་ནམ་མ་ཟིན། གལ་ཏེ་ཟིན་ན། མས་རེན་གི་དགའ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཕར་ཕིན་
རང་རྐང་གི་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལ། གལ་ཏེ་མ་ཟིན་ན། མས་རེན་གི་ཟག་མེད་དགའ་བ་དང་པོ་འཆར་བྱེད་
བ་མེད་ས་དང་པོ་སོགས་རིམ་གིས་ཐོབ་དགོས་པར་ 



250   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༥༤༽ 
ཐལ་བའམ། ཡང་ན་དེས་ས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེ་མས་རེན་གི་དགའ་བ་བཅུ་གིས་པོ་དེ་ཡང་གཅིག་ཆར་མངོན་
དུ་བྱེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་པ་ནི་སྐྱོན་གསུམ་པའོ། །ཡང་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གིས་བགོད་པའི་
བྱང་སེམས་དེའི་རེན་ལ། བ་མེད་སྔགས་ལམ་དུ་འཇུག་པ་དེའི། དེར་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པ་
ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། ཡིན་ན་དེ། བ་མེད་ལམ་དུ་འཇུག་པ་དེའི་ཚེ་བ་མེད་སིན་བྱེད་དབང་ནས་བསྐུར་དགོས་
སམ། ལམ་དབང་དང་འབས་དབང་ལྟ་བུ་ནས་ཞུགས་པས་ཆོག ཕི་མ་གིས་མི་སིད་དེ། བ་མེད་ཀྱི་སིན་བྱེད་
ཀྱི་དབང་མ་ཐོབ་པར། བ་མེད་ཀྱི་ལམ་དབང་དང་འབས་དབང་ཐོབ་པ་བརྒྱུད་པ་འདིའི་ལུགས་ལ་མེད་པའི་ཕིར་
རོ། ། 
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༼༢༥༥༽ 
གལ་ཏེ་སིན་བྱེད་དབང་ནས་འཇུག་པ་ལས་འོས་མེད་དོ་སམ་ན། འོ་ན་སིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་དེ་ལ་ས་གོན་དང་
དངོས་གཞི་གིས་དགོས་སམ། དངོས་གཞི་ནས་ཞུགས་པའི་ཆོག དང་པོ་ལྟར་ན། སྔར་དབང་གིས་མ་སིན་
པའི་ལས་དང་པོ་པ། དབང་གི་ས་གོན་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པ་དེ་བརྒྱུད་པ་འདིའི་ལུགས་ལ་མི་
སིད་དོ། །གིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་། དེ་ལ་དབང་གི་ཕི་འཇུག་ནང་འཇུག་དགོས་སམ། དངོས་གཞི་བུམ་དབང་
བཅུ་གཅིག་ནས་རིམ་པས་ཞུགས་པས་ཆོག དེ་དག་གང་ལྟར་ཡང་། སྔར་མ་སིན་པའི་ལས་དང་པོ་པས། དབང་
གི་འཇུག་པ་ལ་ཞུགས་མ་ཐག་པའམ། སློབ་མའི་དབང་ཐོབ་མ་ཐག་པའམ། སློབ་དཔོན་གི་བུམ་དབང་ཐོབ་མ་
ཐག་སོགས་སུ་ས་བཅུ་གཅིག་ 
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༼༢༥༦༽ 
པ་ཐོབ་པ་ནི་མི་སིད་དེ། བ་མེད་ཀྱི་ས་བཅུ་གཅིག་ཐོབ་པ་ལ་བ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞི་ཐོབ་དགོས་པའི་ཕིར་
རོ། །གལ་ཏེ་དེས་དབང་བཞི་དང་ས་བཅུ་གཅིག་པ་སོགས་གཅིག་ཅར་ཐོབ་པ་གཅིག་འགལ་ལོ་སམ་ན། དབང་
བཞི་གཅིག་ཅར་ཐོབ་པ་དང་། དབང་འོག་མ་མ་ཐོབ་པར་གོང་མ་ཐོབ་པ་སོགས་ལུགས་མཆོག་འདི་ལ་ཁས་མི་
ལེན་ཏེ། རོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། རོ་རེ་སློབ་དཔོན་བོ་དང་ལྡན་པས་དབང་མ་འཆོལ་བའི་སྐྱོན་སྤངས་ལ་དབང་
བཞི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐུར་བར་བྱའོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་དུ་ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། ལམ་
ལྔ་སོགས་གཅིག་ཅར་བགོད་པ་སིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེས་སྔགས་ལམ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་ཏུ་ས་
བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པར་མི་ནུས་ན། བར་སྐབས་དེར་ཚོགས་སོར་ 
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༼༢༥༧༽ 
གིས་བ་མེད་ཀྱི་ཚོགས་སོར་གིས་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་བ་མེད་ཀྱི་མཐོང་ལམ་
སོགས་ཀྱང་ཅིའི་ཕིར་མངོན་དུ་བྱེད་མི་དགོས། ཞེས་བརལ་ཞིང་བརག་པ་ནི་སྐྱོན་བཞི་པའོ། །དེ་ལྟར་སྐྱོན་བཞི་
པོ་དེ་སྤོང་བ་ངེས་པར་གནད་དུ་ཆེ་བས། འདི་ལྟར་སྐྱོན་དང་པོ་མེད་དེ། ཕར་ཕིན་གཞུང་ལས་ར་མདུད་གོལ་
བའི་ཐ་སད་མ་བཤད་ཀྱང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་པས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་བགོད་པའི་གང་ཟག་དེས། རོ་རེའི་ལུས་ལ་
ར་མདུད་ེར་བརྒྱད་མན་ཆད་གོལ་དགོས་ཏེ། དེས་ས་བཅུ་ཐོབ་པའི་འགལ་རེན་གེགས་རྣམས་བསལ་ཞིང་། 
ཐོབ་བྱའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ལ། རོགས་བྱའི་གནས་ལུགས་རྣམས་རོགས་པའི་སོ་ནས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་བགོད་
དགོས་པའི་ 
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༼༢༥༨༽ 
ཕིར་རོ། །དེས་ན་ར་མདུད་གོལ་བ་ལ་ངེས་པར་རོ་རེའི་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ལམ་དགོས་པའང་མ་ཡིན་
ཏེ། ལམ་ཟབ་མོ་བ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལས། ར་མདུད་ཅི་རིགས་པ་གོལ་བ་ཡང་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྐྱོན་
གིས་པ་དང་གསུམ་པའང་རང་གོལ་ཡིན་ཏེ། ས་བཅུ་པ་བགོད་པའི་ཕར་ཕིན་པ་དེས། སི་བོ་སོགས་ཀྱི་ཁམས་
རྣམས་དབུ་མར་ཐིམ་ཟིན་པས། ཡུལ་ེར་བཞིའི་ཐ་སད་མ་བགོད་ཀྱང་དེ་དག་གི་དོན་བགོད་ཟིན་པས་སླར་
བགོད་མི་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། གནས་དང་ེ་བའི་གནས་སོགས་ཀྱི་ཐ་སད་མ་ཐོབ་ཀྱང་། དེ་དག་གི་དོན་ས་
དང་པོ་ཐོབ་ཟིན་པས། སླར་གནས་སོགས་བགོད་མི་དགོས་པའི་ཕིར། དེས་དེ་བཞིན་དུ་མས་རེན་གི་ལྷན་སྐྱེས་
མ་ཐོབ་ཀྱང་།  
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༼༢༥༩༽ 
ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དོན་རྣམས་ཇི་ལྟར་བ་བཞིན་ཤར་བ་ཡིན་ཏེ། ས་དང་པོའ་ིཚེ། གསང་གནས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དྭངས་
མས་བསན་ཞིང་ཟག་མེད་ཀྱི་དགའ་བདེ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱི་ཕིར་རོ། །སྐྱོན་བཞི་པས་ཀྱང་མི་གནོད་དེ། ཁོ་བོ་
ཅག་སིར་བཏང་དང་དམིགས་བསལ་དུ་བྱས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་སེམས་ཀྱི་རེན་གིས་སྔགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་
དེས། སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་ཚོགས་སོར་གིས་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་ཀྱང་། མཐོང་ལམ་ས་དང་པོ་ནས། སོམ་ལམ་
ས་བཅུ་པའི་བར་མངོན་དུ་བྱེད་མི་དགོས་པར། སོར་ལམ་གི་འཇུག་དེར་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་ཞུགས་པས་ཆོག་
པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་དེས་སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་ཚོགས་སོར་གིས་མངོན་དུ་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་ཇི་
ལྟ་བུ་སམ་ན།  
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༼༢༦༠༽ 
གནད་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་བ་མེད་ལམ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་པ་དེ། སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་ལས་དང་པོ་པ། སྔར་
དབང་གིས་མ་སིན་པ་ཡིན་པས། དེས་སིན་བྱེད་དབང་བཞི་རིམ་ཅན་དུ་ནོད་དགོས་ལ། དེ་དབང་བཞི་ཐོབ་ནས་
མཚོན་བྱ་དོན་གི་ཡེ་ཤེས་ཅིག་ནམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་མ་
སྐྱེས་གོང་གི་དབང་བཞིའི་ལམ་རྣམས་ནི་ཚོགས་ལམ་དང་། དབང་ལམ་དེ་དག་ལ་བརེན་པའི་ལྟ་བ་ངོ་བོ་ིད་
གསུམ་སོགས་ལ་སོར་ལམ་དུ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར། དེ་བ་མེད་ལམ་དུ་ཞུགས་མ་
ཐག་ཏུ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བ་མེད་ལམ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་གི་ 
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༼༢༦༡༽ 
རྒྱུད་ཀྱི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྔགས་བ་མེད་
ཀྱི་མཚོན་བྱ་དོན་གི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གོང་དེར་ཁབ་སེ། སྔགས་བ་
མེད་ཀྱི་མཐོང་ལམ་ཡིན་ན། དབང་བཞི་ཐོབ་པའི་ལམ་བཞི་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། ཁམས་འདུས་
པ་ཐ་མའི་སྐབས་ཀྱི་ཡང་དག་སྤོང་བ་བཞི་ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་དགོས། ཁམས་འདུས་པ་ཐ་མའི་ཡང་དག་སྤོང་
བཞིའི་ལམ་ཡིན་ན། དབང་བཞི་པའི་ལམ་ཡིན་དགོས་པ་འདི་གསུང་ངག་ལ་རྒྱུས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་སི་ལུགས་
ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདོད་ན། དེ་འད་བ་མེད་ལམ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་པ་དེས། དབང་བཞི་ 
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༼༢༦༢༽ 
གཅིག་ཅར་ཐོབ་བམ་རིམ་གིས་ཐོབ། གཅིག་ཅར་ཐོབ་པ་ས་ལུགས་ལ་མི་སིད་ལ། རིམ་གིས་ཐོབ་ན། བ་མེད་
ལམ་དུ་འཇུག་ཁ་མའི་ས་བཅུ་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དེས་ཀྱང་བ་མེད་བུམ་དབང་སོགས་ཐོབ་ཟིན་པར་འགྱུར་
བས། བ་མེད་སྔགས་སོམ་ཐོབ་ལ་མ་བཏང་བའི་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གི་འཕགས་པ་དེ་འད་ཡང་མཚོན། གཞན་
ཡང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ཚོགས་སོར་མན་ཆད་བགོད་པ་དེ་བ་མེད་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་ས་དང་པོ་ནས་ཞུགས་
ཆོག་པ་དང་། ས་དང་པོ་མན་ཆད་བགོད་པ་དེས། བ་མེད་ལམ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་ས་གིས་པ་ནས་ཞུགས་ཆོག་
པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སིན་བྱེད་དབང་བཞི་མ་རོགས་པར། གོལ་བྱེད་མཐོང་སོམ་ 
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༼༢༦༣༽ 
ཟག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བ་མེད་སྔགས་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་དེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ཞིག་ཁས་བངས་པས། སིན་གོལ་
གི་རྣམ་དབྱེ་ཐམས་ཅད་འཆོལ་བར་འགྱུར་བས། ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་སོ། །གནད་དེས་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པས། ས་
བཅུ་མན་ཆད་བགོད་ནས། བ་མེད་སྔགས་ལམ་དུ་ཞུགས་མ་ཐག་པའི་བྱང་སེམས་དེ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་ཡིན་
མོད། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་འཕགས་པ་དང་། སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་འཕགས་པ་གང་རུང་མ་ཡིན་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་
པ་ལ་གནས་ཤིང་། བ་མེད་ཀྱི་འཕགས་ལམ་རྒྱུད་མ་ལ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་གཞན་ལ་ཡང་མཚོན་ནོ། །དེ་
ལྟར་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་བགོད་ཚུལ་བཤད་ནས། དེས་ན་འབས་བུ་ས་བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་ 
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༼༢༦༤༽ 
འཛིན་པ་ཐོབ་ཚུལ་ལ། དངོས་དང་། དོགས་པ་དཔྱད་པ་གིས། དང་པོ་ལ། ས་བཅུ་གསུམ་ཕེད་གོང་མ་དེའི་
རྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ནི། སོད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་། ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རེན་ནི། ེ་རྒྱུ་ཞེས་མིང་བཏགས་པ་འགོས་
བཞི་ཐིམ་བྱེད་ཀྱི་འབས་དུས་ཀྱི་དབང་དེ་ཡིན་ལ། ེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ནི། འགོས་བཞི་ཐིམ་ཁ་མའི་རེན་དཀྱིལ་
འཁོར་བཞི་རེན་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། དེ་ལྟར་འགོས་བཞི་ཐིམ་པ་ལས། རང་དོན་གི་ཆེ་བ་སྐུ་ལྔ། གཞན་
དོན་གི་ཆེ་བ་ལོང་བ་རྣམས་ཀྱིས་མིག་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ། བདག་གཞན་གིས་ཀའི་ཆེ་བ་འཁོར་ཚོམ་
བུ་གཅིག་དང་བཅས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་འགོས་བཞི་ཐིམ་ཚུལ་ནི། བུམ་དབང་ 
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༼༢༦༥༽ 
རའི་འགོས་ཐིམ་སེ། ར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནུས་པ་དབུ་མར་ཐིམ། དབུ་མ་ཡང་གཙུག་ཏོར་མཆོག་ཏུ་ཐིམ་སེ། ཚད་
སོར་གཅིག་པ་དབྱིབས་ཡི་གེ་ནཱ་ད་ཞེས་པ་གསུམ་འཁོག་གི་རྣམ་པ་ཅན། སྦོམ་ཕྲ་ར་ར་བརྒྱར་གཤགས་པའི་
ཚད་ཙམ་པ་སེ། དེའི་ཚེ་ར་གནས་གྱུར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཞེས་པ། རོ་རེ་འཆང་ནས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་སྐུའི་རྣམ་པས་
འགོ་བའི་དོན་བྱེད་པ་དེ་འབྱུང་། གསང་དབང་ར་ཡི་གེ་འགོས་ཐིམ་སེ། སིང་པོའ་ིཨ་དེ་ར་མདུད་གང་གོལ་བར་
ཕིན་པ་སི་བོའ་ིཧཾ་ལ་གཏད་པ་ལས། ཁ་དོག་ཐིམ་པས་དཀར་པོ་དབྱིབས་ཐིམ་པས་ཨ་ཧཾ་མི་ཐི། སོབས་ཐིམ་
པས་ཧཱུྃ་གི་སོབས་སུ་གྱུར། དེའི་ཚེ་ཡི་གེ་གནས་གྱུར་ལོངས་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་ 
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༼༢༦༦༽ 
ལེགས་སར་གི་སྐད་ནས། འགོ་བ་རིགས་དྲུག་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཀྱིས་འགོ་བའི་དོན་བྱེད་པ་དེ་འབྱུང་། ཤེར་
དབང་བདུད་རིའི་འགོས་ཐིམ་སེ་ཁམས་དགུའི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་གཙུག་ཏོར་མཆོག་གི་དབུ་མར་ཐིམ། དེའི་
ཚེ་བདུད་རི་གནས་གྱུར་ཆོས་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་གསལ་ལེར་མཁེན་
པས་འགོ་བའི་དོན་བྱེད་པ་དེ་འབྱུང་། དབང་བཞི་པ་རླུང་གི་འགོས་ཐིམ་སེ། ལས་རླུང་ཐམས་ཅད་གོང་གོངས་ཏེ། 
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར། དེའི་ཚེ་རླུང་གནས་གྱུར་ངོ་བོ་ིད་སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་སྐྱེ་འགག་འགོ་འོང་
སོགས་དང་བལ་བའི་དི་བལ་དབྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་ཏེ་འགོ་བའི་དོན་བྱེད་པ་དེ་འབྱུང་། དེ་ལྟར་ 
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༼༢༦༧༽ 
རེན་གནས་གྱུར་སྐུ་བཞི་དང་མམ་དུ། བརེན་པ་ཀུན་གཞི་གནས་གྱུར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ངོ་བོ་ིད་ཀྱི་སྐུ་
ཞེས་བྱ་བ་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཟུང་དུ་ཆུད་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིསྐུ་ཐོབ་སེ། འཁོར་བ་མ་སོངས་ཀྱི་བར་ལ་འགོ་
དོན་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དེ་འབྱུང་། དེ་ལྟར་བདག་ིད་ཀྱིས་སྐུ་ལྔ་བརེས་པའི་ཚེ། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད། རྒྱུད་དག་
པའི་ཕག་རྒྱ་མོ་གཅིག གསོལ་བ་འདེབས་པའི་བ་མ་གཅིག མོས་པ་ཐོབ་པའི་སློབ་མ་གཅིག བར་ཆད་སེལ་
བའི་མཁའ་འགོ་གཅིག་སེ། འཁོར་ཚོམ་བུ་གཅིག་དང་བཅས་པ་དུས་མམ་དུ་གོལ་བ་ནི། བ་མེད་རོ་རེ་ཐེག་པ་
འདིའི་རེན་འབེལ་གི་ཆེ་བ་སེ། ཕི་ནང་གི་རེན་འབེལ་གཟིགས་པ་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པའི་སན་ 
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༼༢༦༨༽ 
རྒྱུད་ལས་དེ་ལྟར་གསལ་བས་སོ། །གིས་པ་དོགས་དཔྱོད་ལ། སྔ་རབས་མཁས་པའི་གསུང་གོས་སྐྱར་བ། རེ་
བཙུན་གོང་མས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཚུལ། སིང་པོའ་ིདོན་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ། སྔོན་གི་པཎ་ཆེན་ནཱ་རོ་མཻ་ཏི་
པ་ནི། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དེ་སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ཐེམ་སྐས་ལྟ་བུ་ཡིན་གི། སྔགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་
མེད་ལ། གནད་དེས་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པས་སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ཕི་མཐའ་ཚོགས་ལམ་ཆེན་པོ་ནས་ཡིན་ཏེ། 
དེར་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་ཆོས་ན་དུ་ཡོད་པས། དེ་ནས་ངེས་པར་སྔགས་ལམ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། ཐེག་
ཆེན་སོར་ལམ་ཡན་ཆད་ནི་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པས་བགོད་དགོས་སོ་ཞེས་ 
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༼༢༦༩༽ 
འཆད་ཅིང་། དེ་དང་མཐུན་པར་ཕིས་ཀྱི་མཁས་པ་བོ་དོང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་
ཕོགས་གཅིག་ཀྱང་འདི་བཞིན་བཞེད་པར་སང་ངོ་། །རེ་བཙུན་ནཱ་རོ་ཏ་པ་ནི། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཐེག་པ་གིས་པོ་
མྱུར་ཕུལ་གི་ཁད་ཙམ་མ་གཏོགས་མཐར་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ཁད་པར་མེད་པས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའམ་རྒྱུད་སེ་
འོག་མའམ། བསྐྱེད་རོགས་ཀྱི་ལམ་གང་ལ་ཕིན་ཀྱང་ས་དང་པོ་ནས་སངས་རྒྱས་སའི་བར་དེ་དག་ནང་ཕན་ཚུན་
སྤང་རོགས་ལ་ཁད་པར་གཏན་ནས་མེད་པས། མདོ་ལམ་ནས་སངས་རྒྱས་པ་དང་། སྔགས་ལམ་ནས་སངས་
རྒྱས་པ་གིས་ལ། སྤང་རོགས་ལ་ཁད་པར་གཏན་ནས་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དགོངས་པ་གཅིག་
པའི་ཕིར་ 
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༼༢༧༠༽ 
ཞེས་བཞེད་ལ། པཎ་ཆེན་དེ་དག་གི་སོལ་འཛིན་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་དཀར་པོའ་ིགསུང་ལས། སའི་རྣམ་གཞག་བཅུ་
གིས་བཅུ་དྲུག་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཚང་མ་མཛད་ནས། རེན་འབེལ་བཅུ་གིས་དག་པས་ས་བཅུ་
གིས་སུ་ཕེ་བའི། ས་དང་པོ་བཅུ་གཅིག་སློབ་ལམ། བཅུ་གིས་པ་སངས་རྒྱས་ས་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་
དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་ལས་ཕེ་བའི་ས་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་སློབ་པའི་ས་དང་། བཅུ་དྲུག་པ་མི་སློབ་པའི་ས་དང་། བརག་
གིས་ལས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གིས་སློབ་ལམ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་མི་སློབ་པའི་སར་འཇོག་ཅེས་དང་། ཡང་
ས་ལུགས་ལ་སྐྱོན་བརོད་སང་བའི་ཚེ། ཁ་ཅིག་མདོ་ལམ་དུ་ས་བཅུ་ཚུན་བགོད་ནས་དེ་ནས་སྔགས་ལམ་དུ་
ཞུགས་ཏེ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བཅུ་གིས་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་རྣམས་རིམ་གིས་ཐོབ་པར་འདོད་ཅིང་། 
བཅུ་གསུམ་པ་དེའི་ཕེད་འོག་མ་སློབ་པ་དང་། གོང་མ་མི་སློབ་པའི་སར་འདོད་དོ། །ཞེས་ཕོགས་སྔ་བངས་ནས། 
ས་བཅུ་བགོད་པ་དེའི་ཚེ་ར་མདུད་ 
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༼༢༧༡༽ 
མ་གོལ་ན་ནི། ནང་ར་གནས་ཀྱི་རེན་འབེལ་ངོ་མཚར་ཅན་གི་ས་དང་མ་མཐུན་པས་འཕགས་པ་བཏགས་པ་བར་
ཁས་ལེན་དགོས། གོལ་ན་ནི་མདོ་ལམ་ནས་ཕིན་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་སྤང་རོགས་རོགས་པར་སོང་ངོ་། །གང་ཟག་དེ་
ལ་སིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་མི་དགོས་ཏེ། སིན་བྱེད་ནི་རྒྱུ་དབང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལམ་དབང་དང་འབས་བུའི་
དབང་ཙམ་གིས་ཆོག་པར་བཤད་སང་བས་སོ། །དེ་དབང་མ་བསྐུར་བར་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། དབང་མ་ཐོབ་པར་
གསང་སྔགས་ཀྱི་འཕགས་པའི་སྤང་རོགས་རེད་པར་འདོད་ན་ནི་རང་གཞུང་དང་ཡང་འགལ་ལོ། །ཞེས་སོགས་
སྐྱོན་འཕེན་པར་མཛད་དོ། །ཡང་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པ། ས་བཅུ་གསུམ་བཤད་ཀྱང་། དོན་ལ་ས་བཅུ་གཅིག་
ལས་མེད་དེ། ས་བཅུ་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་དང་། ཁད་པར་ལམ་ལ་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ 
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༼༢༧༢༽ 
དཔེ་མེད་པ་དང་། བཅུ་གིས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་དུ་བྱས་ནས། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ། བཅུ་གསུམ་རོ་
རེ་འཛིན་པའི་ས་ཞེས་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །ཡང་དཔལ་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན། སྔགས་ནས་
བཤད་པའི་ས་གསུམ་དང་། མདོ་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་གིས་གནད་གཅིག་པས། དེ་
གིས་ཐོབ་པ་སྔགས་ལམ་ལ་ལྟོས་དགོས་ཀྱིས། ཕར་ཕིན་ཐེག་པས་ཐོབ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད། ཀུན་
མཁེན་གོ་རམ་པ། མདོ་སྔགས་གིས་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ལ་མི་མཐུན་སེ། ཕར་ཕིན་པས་བཅུ་
གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་གནས་པ་དེ་སངས་རྒྱས་སུ་འདོད་ལ། སྔགས་བ་མེད་པས་བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་
ས་ལ་གནས་པ་དེ་དེར་འདོད་པས་སོ། །དེས་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ 
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༼༢༧༣༽ 
ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་དང་། བ་མེད་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་ས་གིས་
གནད་གཅིག་ཅིང་། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡན་ཆད་སྔགས་ལམ་ཁོ་ན་ལ་བརེན་ནས་བགོད་དགོས་ཀྱི། ཕར་ཕིན་
ཐེག་པས་བགོད་པར་མི་ནུས་སོ། །དེ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་ིད་ལ་ནི་མི་མཐུན་པ་མེད་དེ། སྤངས་
རོགས་མཐར་ཐུག་བརེས་པ་ཞིག་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་འཇོག་པར་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་
ནས་བཤད་པའི་སོན་པ་ཐུབ་དབང་དེས། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་ཀྱང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལས་དེ་ལྟར་ནི་མ་
བཤད་དེ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་འཇོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཞེད་དོ། །ཡང་
མཁས་པའི་དབང་པོ་སྒྲ་པ་ཤེས་རིན་པའི་གསུང་ལས། འཁོར་ 
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༼༢༧༤༽ 
བ་ལ་ཕྲ་རགས་གསུམ་ཡོད་པའི་རགས་པ་ནི། ལས་ོན་མཚན་ིད་པས་སྐྱེ་འཆི་བྱེད་པ་འདི་དག་སེ། འདིའི་ར་
བ་ནི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ོན་འཁོར་བ་ཕྲ་བ་ནི། ཟག་མེད་ཡིད་ལུས་ལ་བརེན་པའི་དག་བཅོམ་པ་སོགས་ཏེ། 
འདིའི་ར་བ་ནི། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀྱི་སའོ། འཁོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ནི་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གི་སངས་འཕགས་ཏེ། 
འདི་ར་བ་ནི་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་ཕྲ་མོའ།ོ །དེས་ན་ཕར་ཕིན་པའི་སངས་འཕགས་དེ་ཡང་བ་མེད་ལམ་ལ་
འཇུག་པའི་ཚེ། ཚོགས་ལམ་ནས་རིམ་བཞིན་ལམ་ལྔ་སོགས་ཐེར་ཆགས་སུ་བགོད་དགོས་ཞེས་འཆད་པར་
མཛད་དོ། །དེ་ལྟར་བཞེད་སོལ་མང་དག་སང་བའི་དང་པོ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པས་ས་དང་པོ་ཙམ་ཡང་བགོད་མི་ནུས་
ཞེས་འཆད་པ་དག་ལ་འདི་སྐད་ 
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༼༢༧༥༽ 
ཅེས། བསན་པའི་བདག་པོ་ཐུབ་དབང་ིད་ཀྱིས་རྒྱུའི་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལ་དགོས་པ་ཅུང་ཟད་ཀྱང་
མེད་པར་ཐལ། དེ་བསྐོར་བ་ལས། དེའི་ཆེད་དུ་བྱས་པའི་གདུལ་བྱས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་
དངོས། མ་ཁབ་ན། འོ་ན་སོན་པས་ཐེག་དམན་དང་ཐུན་མོང་བ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལས། དེའི་
གདུལ་བྱས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མི་སིད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་སོན་པས་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལས་
ཐེག་དམན་གི་གང་ཟག་གིས་བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་འཕགས་པ་གཅིག་ཡོད། ཐེག་
དམན་གི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལས། ཐེག་དམན་གི་གང་ཟག་གིས་བདེན་པ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་
རོ། །འདོད་ན་སྔགས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ན་ཐོས་འཕགས་པ་ཐོབ་པ་སིད་པར་ཐལ་ལོ། ། 
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༼༢༧༦༽ 
དང་པོ་སྐབས་འདིར་ཐེག་དམན་འཕགས་པ་ཁས་མི་ལེན་གསུང་ན་གཞན་དུ་དཔྱད་དོ། །ཡང་སོན་པས་བྱ་རོད་
ཕུང་པོར་ཤེར་ཕིན་གི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལས། བདེན་པ་མཐོང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། སོན་པས་ཝ་
ར་ཎ་སིར་བཀའ་དང་པོ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ལས། འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོས་བདེན་པ་མཐོང་བ་
བཤད་པ་འདི་བརྫུན་གསུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོར་ན་འཁོར་ལྔ་སེ་བཟང་པོས་ཆོས་འཁོར་གང་ལ་
བརེན་ནས་བདེན་པ་མཐོང་གསལ་པོར་སྨྲོས་ཤིག ཡང་དོན་འདི་ལུང་གིས་ཀྱང་འགྲུབ་སེ། འགེལ་ཆེན་དི་མེད་
འོད་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆོས་འཕགས་དེ་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་འཕགས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། 
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ལས་ས་བཅུ་གཅིག་ཐོབ་ཚུལ་དང་། ཤེས་ 
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༼༢༧༧༽ 
རབ་ཀྱི་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་ལས། ས་བཅུ་གིས་པ་ཐོབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལས་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་
ལྟར་འགེལ་ཆེན་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་འདིའི་ཕིར་ཐར་པ་དོན་དུ་གེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་
མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིཡེ་ཤེས་སོམ་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་མི་འཕོ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་མེད་པར་
མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔར་མི་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། དེའི་ཚེ་ཆོས་འཕགས་ལ་སོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་དང་། བ་ཤཥི་ལ་སོགས་པ་དང་སོང་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་ན་མངོན་ཤེས་པ་ལྔར་འགྱུར། ཞེས་ཁམས་
འཕོ་མེད་ཀྱི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ། ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་ཐོབ་པ་མི་སིད་ན། ཆོས་འཕགས་
སོགས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། བ་ཤིཥ་ 
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༼༢༧༨༽ 
ལ་སོགས་པའི་ཕི་རོལ་པའི་དོད་རྣམས་ལའང་དེ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་དོགས་པ་བཀོད་ནས། དེའི་ལན་དུ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འདི་ལ་བཅིང་བ་གིས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆགས་པ་དང་བལ་བས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཆགས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་བརོད་པའི་རིམ་པ་འདིས། ས་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་། 
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་རིག་པར་བྱའོ། །བ་ཤིཥ་ལ་སོགས་པའི་དང་སང་
རྣམས་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་བཤད་པས་སོ། །ལུགས་གིས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་དཀར་
པོས། ས་བཅུ་གིས་དང་བཅུ་གསུམ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ་དཔྱད་པར་བྱ་སེ། 
དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གིས་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀྱི་ 
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༼༢༧༩༽ 
རོ་རེ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་སངས་རྒྱས་མ་ཐག་པའི་གང་
ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁོད་ས་བཅུ་གིས་པ་ཐོབ་ཟིན་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་
ཕིར། འདོད་ན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ས་བཅུ་གིས་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཀྱེ་རོ་རེ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཁབ་
ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དེ་ཐོབ་ངེས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་དང་། ཐོབ་ངེས་ཀྱི་
གང་ཟག་གང་རུང་ཡིན། དང་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ཁོད་ཀྱེ་རོ་རེ་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་
ངེས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། ། 
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༼༢༨༠༽ 
འདོད་ན། ཁོད་སངས་རྒྱ་ངེས་ཀྱི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཀྱེ་རོ་རེ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་
མ་ཐག་པའི་སངས་རྒྱ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ས་བཅུ་དྲུག་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་ཐོབ་པའི་གང་
ཟག་དང་། ཐོབ་ངེས་ཀྱི་གང་ཟག་གང་རུང་ཡིན། ཕི་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁོད་ས་བཅོ་ལྔ་པ་ཐོབ་པའི་
གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཁོད་ས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བཅོ་ལྔ་པ་དང་། ས་བཅུ་གསུམ་པ་གསུམ་
གཅིག་ཅར་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་དེ་གསུམ་ཐོབ་པ་གང་ཞིག ཁོད་དེ་གསུམ་རིམ་ཅན་ཐོབ་
པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁོད་སློབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ས་བཅོ་ལྔ་པ་དང་། མི་སློབ་ལམ་དུ་གྱུར་
པའི་ས་བཅུ་དྲུག་པ།  
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༼༢༨༡༽ 
གིས་གཅིག་ཅར་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག ས་བཅོ་ལྔ་པ་དེ་སློབ་ལམ་དང་། ས་
བཅུ་དྲུག་པ་དེ་མི་སློབ་ལམ་ཡིན་པར་ཁེད་རང་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ཁོད་སློབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་
སློབ་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ས་བཅོ་ལྔ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁོད་སངས་
འཕགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ས་བཅུ་དྲུག་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་པ་དང་། བཅུ་གིས་བཤད་པ་དེ་དག་
སྤང་རོགས་རིམ་ཅན་ཇེ་མཐོར་སོང་ནས། རང་རང་གི་མཐར་ཐུག་དེར་སླེབ་པ་རེ་ཁས་ལེན་ནམ་མི་ལེན། མི་
ལེན་ན། ས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཞག་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ། ས་བཅོ་ལྔ་པ་མན་ཆད་ལ་སྤང་རོགས་རིམ་ཅན་མེད་
ཅིང་། རོགས་པ་གོང་འཕེལ་ 
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༼༢༨༢༽ 
དུ་འགོ་རྒྱུ་མི་འདུག་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁས་ལེན་ན། དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གིས་པ་ལ་
གནས་པའི་སངས་རྒྱས་དེས། ཀྱེ་རོ་རེ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སྤང་བྱ་
དང་། ས་བཅུ་བཞི་པ་དང་། བཅོ་ལྔ་པ་དང་། བཅུ་དྲུག་པ་རྣམས་ཐོབ་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སྤང་བྱ་རྣམས་
སྤངས་སམ་མ་སྤངས། མ་སྤངས་ན་སྤངས་རོགས་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པའི་མཐར་ཐུག་གི་སངས་རྒྱས་དེ་འད་
ཡ་མཚན་ཞིང་། སྤངས་ན་དེས་ཀྱང་ས་དེ་རྣམས་གཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པར་ཐལ་བ་བཟློག་ཏུ་མེད་པས། སློབ་ལམ་
དང་མི་སློབ་ལམ་གི་ས་གིས་རྒྱུད་གཅིག་ཅར་འཛོམས་པ་མཁས་པའི་བདེ་བའི་དགའ་སོན་ཆེན་པོ་མ་ལགས། 
ཡང་ཀྱེ་རོར་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་ 
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༼༢༨༣༽ 
མ་ཐ་མ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་དེ། ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་ར་གིས་བགོད་ཟིན། ར་དབུ་མའི་མདུད་པ་སོ་གིས་
གོལ་ཟིན་ཀྱང་སློབ་ལམ་ཙམ་དུ་བཞག་ནས། དུས་འཁོར་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གིས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་
དང་པོ་ལ་གནས་པ་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མཚན་ིད་པར་འཇོག་པ་ལ་གནད་ཅི་ཞིག་ཡོད། གལ་ཏེ་ཀྱེ་རོར་
ལུགས་ལ། དེའི་གོང་དུ་ཡང་སྦས་པའི་ཡུལ་ལྔ་བགོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ནོ་སམ་ན། གནད་དེ་
ིད་ཀྱིས་དུས་འཁོར་ས་བཅུ་གིས་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ཡང་། སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་པར་གོར་མ་
ཆག་སེ་ཡུལ་ཆེན་སོ་བདུན་མ་བགོད་པས་སྤངས་རོགས་མཐར་མ་ཕིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདི་སམ་དུ། 
དུས་འཁོར་ས་བཅུ་གིས་པ་ལ་གནས་པའི་ 
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༼༢༨༤༽ 
སངས་རྒྱས་དེས། བརག་གིས་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་ས་བཅུ་དྲུག་པ་རྣམས་ཐོབ་
པས་སྤང་རོགས་ཡོངས་སུ་རོགས་སོ་སམ་ན། འོ་ན་དེས་བརག་གིས་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གིས་པ་ཐོབ་
པར་ཐལ། དེ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་འདི་ཁོ་བོས་མཁས་པའི་འདུན་སར་
བཅས་ཤིང་། འདོད་ན། དེས་དེ་དུས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་སྐབས་གང་དུ་ཐོབ་དིས་ན། བརག་གིས་སློབ་ལམ་ས་
བཅུ་གིས་པ་དང་། དུས་འཁོར་མི་སློབ་ལམ་ས་བཅུ་གིས་པ་གཅིག་ཅར་ཐོབ་ཅེས་སྨྲ་དགོས་འབྱུང་བས། 
མཁས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་ཨེ་འགོ་ན། དགོངས་ཤིག ཡང་ས་ལུགས་ལ་སྐྱོན་འཛིན་པའི་ཚེ། ཕར་ཕིན་ལམ་
གིས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་བགོད་པ་དེས། ར་མདུད་མ་གོལ་ན།  
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༼༢༨༥༽ 
ནང་ར་གནས་ཀྱི་རེན་འབེལ་ཟབ་མོ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། འཕགས་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ན། གོལ་ན་མདོ་ལམ་
ནས་ཕིན་ཀྱང་སྔགས་ཀྱི་སྤངས་རོགས་རོགས་པར་སོང་ཞེས་དང་། དེས་ན་གང་ཟག་དེས་ནི་དབང་མ་བསྐུར་
ཀྱང་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེས་སོགས་བཤད་སང་བ་ནི་དཔྱད་མི་བཟོད་དེ། མདོ་རང་རྐང་ནས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་
བགོད་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁོད་མདོ་རང་རྐང་ལས་ས་བཅུ་བགོད་པའི་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་
སྔགས་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ས་བཅུ་བགོད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་སྔགས་ལམ་དུ་གྱུར་པའི་ས་
བཅུ་བགོད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་ས་བཅུ་བགོད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པ་གང་ཞིག ཁོད་ཀྱིས་ཐོབ་
པའི་ས་དང་པོ་སོགས་བཅུ་ཆར་སྔགས་ 
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༼༢༨༦༽ 
ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྣམས་སྔགས་ཀྱིས་དབང་མ་བསྐུར་ཡང་ཐོབ་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་
དངོས། གལ་ཏེ་མདོ་ལམ་ནས་ས་དང་པོ་སོགས་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ཀྱི། མདོ་རང་རྐང་ནས་དེ་ཐོབ་
པར་ཁས་མ་བངས་སོ་སམ་ན། འོ་ན་མདོ་ལམ་ནས་ས་བཅུ་བགོད་པའི་ས་བཅུ་པོ་དེ་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གི་
གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མདོ་ལམ་གང་ཞིག སྔགས་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སེ་སྔགས་ཀྱི་
དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དངོས། ཡང་རེ་རེད་མདའ་པས། ས་བཅུ་གསུམ་སོགས་
བཤད་ཀྱང་། དོན་ལ་བཅུ་གཅིག་ལས་མེད་གསུང་བ་ནི། མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ཁད་མ་ཕེད་ཅིང་། གསུང་ངག་རོ་
རེ་ཚིག་རྐང་ལྟ་བུའི་ས་ལམ་བགོད་པའི་ཟབ་དོན་ཐུགས་སུ་མ་བྱོན་པས་ལན་ནོ། ། 
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༼༢༨༧༽ 
ཡང་མཁས་པ་གོ་རམ་པས། མདོ་སྔགས་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་གཞི་ལ་མི་མཐུན་པ་མ་གཏོགས། 
མཚན་ིད་ལ་མཐུན་ཅེས་དང་། མདོ་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་དང་། སྔགས་ནས་བཤད་
པའི་བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་ས་གིས་དོན་གཅིག ཅེས་འཆད་པ་དེ་ཡང་བརག་དགོས་ཏེ། འོ་ན་མདོ་རང་
རྐང་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་གཅིག་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་སྔགས་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
མཚན་ིད་ལ་མཐུན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་སངས་འཕགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ས་
བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་སངས་འཕགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་དོན་གིས་ཁས། 
འདོད་ན། མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་གནས་ 
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༼༢༨༨༽ 
པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སེ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཡིན་ན་སློབ་ལམ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་
རོ། །རགས་གྲུབ་སེ། ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁེད་རང་གི་ཕར་ཕིན་པས། སངས་འཕགས་ས་བཅུ་གཅིག་པར་
གནས་པར་ཁས་ལེན་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ར་བར་མ་ཁབ་ན། མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་སངས་
རྒྱས་འཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་
དེ་སངས་འཕགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སངས་འཕགས་དང་། བྱང་འཕགས་གང་རུང་ཡིན། ཕི་མ་མ་ཡིན་པའི་
ཕིར། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་སངས་འཕགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 
སྔགས་བ་མེད་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་སངས་འཕགས་ 
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༼༢༨༩༽ 
ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་ས་ལ་གནས་པའི་སངས་འཕགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་
སེ། བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་ས་ཡིན་ན། བ་མེད་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་ས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་
དངོས། གོང་གིས་རགས་གྲུབ་སེ། ཁོད་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་
ཆོས་ཅན་དེ་འད་མེད་དོ་ཟེར་ན། མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡོད་
པར་ཐལ། མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་དང་། སྔགས་བ་མེད་ནས་བཤད་
པའི་བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་གནད་གཅིག་ཅིང་ཞེས་སོགས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་མདོ་ནས་
བཤད་པའི་དེ་ཡོད་པའི་ཕིར་ལ་མ་ཁབ་ན། འོ་ན་མདོ་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་དང་། བ་ 
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༼༢༩༠༽ 
མེད་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གསུམ་པ་དོན་གཅིག་པ་ཡང་བརག་པར་བྱ་སེ། མདོ་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་
ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྦས་པའི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 
ཁོད་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལ་སྦས་ཏེ་མ་བཤད་པར་ཐལ་ལོ་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། འོ་ན་ཁོད་རང་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་
མཁེན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྦས་པའི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་དངོས། 
རགས་ཆོས་ཅན་གིས་གྲུབ། འདོད་ན། ཁོད་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར་སྦས་ཏེ་མ་བཤད་པར་ཐལ་ལོ་ཟེར་ན། རང་ལྡོག་
ལ་འཁས་པའི་སྐྱོན་དུ་སང་མོད། དོན་གིས་ན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པར། སངས་རྒྱས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁེན་པ་
དང་། རྣམ་མཁེན་སོགས་མིང་ཙམ་ཞིག་ 
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༼༢༩༡༽ 
མ་སྦས་པར་བཤད་ཀྱང་། དོན་སྦས་ཏེ་མ་བཤད་པས་དོན་ལ་སྐྱོན་ཆགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་མདོ་རང་རྐང་
ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་དེ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་གང་ཞིག བཅུ་
གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་དེ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། མདོ་རང་རྐང་ནས་བཅུ་གཅིག་
ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་རང་རྐང་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་ལམ་ལྔ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །ར་བར་
འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྔགས་བ་མེད་ནས་
བཤད་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བཅུ་གསུམ་རོ་རེ་འཛིན་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སྒྲ་པ་ཤེར་རིན་པས། 
མདོ་ལམ་ནས་ 
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༼༢༩༢༽ 
ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་མཐར་ཕིན་པ་དེས། སྔགས་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་སྔགས་ཀྱི་ཚོགས་ལམ་ནས་ལམ་ལྔ་ས་བཅུ་སླར་
ཡང་བགོད་དགོས་ཞེས་འཆད་པ་འདི། དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་དགོངས་པ་ནི་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་འཇུག་ལྡོག་
གི་ཡིག་ཆུང་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གི་སངས་འཕགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྤངས་
རོགས་མཐར་ཐུག་བརེས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་སངས་འཕགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁོད་
འཕོ་ཆགས་ཕྲ་མོ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡིད་ལུས་ལ་བརེན་པའི་ན་
རང་དག་བཅོམ་ 
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༼༢༩༣༽ 
རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཁོར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་འཁོར་བ་སྤངས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་
འཁོར་བ་ལས་ཐར་བའི་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་དག་བཅོམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁོད་འཁོར་བ་རགས་པ། ཕྲ་བ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གསུམ་གི་ནང་ནས་འཁོར་བ་ཕྲ་བ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ། །རགས་དངོས། གིས་པ་རེ་བཙུན་གོང་མས་ཇི་ལྟར་བཞེད་ཚུལ་ལ། བ་མ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོའ་ི
གསུང་། རོ་རེའི་ཚིག་རྐང་གི་ལྔ་བཅུ་ལ་གསང་། ཞེས་པའི་རྣམ་འགེལ་དུ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལམ་ལྔ་དང་ས་
བཅུ་ལ་གསང་ཞེས་དང་།  
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༼༢༩༤༽ 
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ལོངས་སྐུ་རིགས་ལྔ་ལ་གསང་། ཞེས་ཕར་ཕིན་རང་རྐང་གི་སངས་འཕགས་ཡོད་ཅིང་། དེ་
སྔགས་ཀྱི་སངས་འཕགས་ལས་ཅུང་རོགས་པ་དམའ་བ་ལྟ་བུར་བཤད། དེ་བཞིན་དུ་རེ་བཙུན་རེ་མོས་རྒྱུད་སེ་
སི་རྣམ་ལས་ཀྱང་མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་དེ། མདོ་
ལམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་། སྔགས་ནས་བཤད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། སྐུ་བཞི་དང་ལྔ་ལ་སོགས་པ། ཤེས་
བྱ་ཐམས་ཅད་རང་སང་དུ་མཁེན་པ་སོགས་མ་ཡིན་པས། མདོ་སྔགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་
ཞིག་བཤད་དེ། དེ་ིད་ལས་མཐར་ཐུག་པ་ནི། དེ་ལས་གོང་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   291 

༼༢༩༥༽ 
དུ་བོགས་དབྱུང་དུ་མེད་པས་མཐར་ཐུག་པ་སེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དེ་ལའང་རྣམ་པ་གིས་ཏེ། སི་དོན་
གི་མཐར་ཐུག་སེ། ཐེག་པ་ཐུན་མོང་བ་ལ་གགས་པ་ས་བཅུ་གཅིག་དང་། སྦས་དོན་གི་མཐར་ཐུག་སེ་སྔགས་ལ་
གགས་པའི་ས་བཅུ་གིས་པ་དང་བཅུ་གསུམ་པའོ། །གལ་ཏེ་མཐར་ཐུག་དེ་གིས་མི་རིགས་ཏེ། སི་དོན་མཐར་
ཐུག་ཡིན་ན། དེའི་སེང་དུ་ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་དུ་མེད་པས། སྦས་དོན་མཐར་ཐུག་ཏུ་མི་རིགས་ལ། ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་
དུ་ཡོད་ན་སི་དོན་ལ་མཐར་ཐུག་པར་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་དུ་ཡོད་དེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས། 
ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བྱ་བའང་མ་བཤད་ཅིང་།  
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༼༢༩༦༽ 
ཕར་ཕིན་ལས་སྐུ་གསུམ་ལས་མ་བཤད་ལ། སྔགས་ལས་སྐུ་བཞི་དང་། ལྔ་བཤད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་
སམྦུ་ཉི་ལས། གང་དག་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་དེ་དག་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་
སེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ནི་རོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡང་དག་པར་གསུངས་
སོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་ཤེས་བྱ་གཞན་སང་ལས་མཁེན་པས། གཟུགས་ཀྱང་གཞན་ལ་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་གཞན་ཞེས་གསུངས་ལ། སྔགས་ཀྱི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་རང་སང་དུ་
མཁེན་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་ཁད་པར་ཡོད་དོ། ། 
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༼༢༩༧༽ 
འོ་ན་སི་དོན་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞག་པ་མི་རིགས་སོ་སམ་ན། འཐད་དེ། ེ་བའི་བྱ་བ་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་
སོགས་གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་རེ་བཙུན་ས་པཎ་གིས་བདག་མེད་བསོད་འགེལ་ལས། ཕར་ཕིན་
ཐེག་པ་ནས་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པ་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི། སངས་རྒྱས་
བཏགས་པ་བ་དང་། བ་མེད་ལས་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ། སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་
ཡིན། ཞེས་དངོས་རགས་ཕེ་ནས་བཤད་དེ། བདག་མེད་བསོད་འགེལ་ལས། སི་དོན་གིས་པ་རོད་པ་སྤང་བ་ལ་
གིས། རོལ་བ་འགོག་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁོད་རོ་རེ་ཐེག་པ་བ་དག་བཅུ་ 
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༼༢༩༨༽ 
གསུམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལས་བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་སུ་
བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ་ལུང་དང་རིགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་དག་
པར་སོར་བ་ལས། གང་དག་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་དེ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་
སེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ་མཚན་གཞི་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ནི། རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པའོ། །ཞེས་བཤད་ལ། དེའི་
དོན་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་གནས་ཤེས་བྱ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་སེ། དེ་མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་
ནས་བཤད་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་སེ་ 
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༼༢༩༩༽ 
སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ། ཤེས་བྱ་ཕྲ་བའི་ཕྲ་བ་མཚན་གཞིའི་དོན་མ་ལུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཚོན་པ་ནི། རོ་རེ་
འཛིན་པ་ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཐོབ་པ་སེ། རོ་རེ་ཐེག་པ་ལས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཞེས་གདགས་
སོ། །གིས་པ་རིགས་པས་ཀྱང་གནོད་དེ། རྒྱུ་ལམ་རིམ་པ་གིས་ལ་སོགས་པའི་ཁད་ཞུགས་པས། འབས་བུ་
ལ་ཁད་པར་འཇུག་པའི་ཆོས་ིད་དེ། ཆུ་དང་འོ་མས་བཅུས་པའི་ཀྱུ་རུ་ར་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་
ལས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་སངས་རྒྱས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁེད་མདོ་ལས་ས་བཅུ་པ་སངས་
རྒྱས་སུ་བཤད་པ་གང་གིས་སྤོང་། དེ་ེ་བ་ིད་ལ་དགོངས་སོ་ཞེ་ན། བཅུ་གཅིག་པའང་ 
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༼༣༠༠༽ 
ེ་བ་ིད་ལ་དགོངས་པས་མཚུངས་སོ་ཞེས། མདོ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་
གཅིག་ཡོད་པར་ཞལ་གིས་མཆིས་ན། དེ་སངས་རྒྱས་བཏགས་པ་ཡིན་པ་དང་། བ་མེད་ནས་བཤད་པའི་ས་
བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་དེ་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་ཡིན་པར་གསལ་བར་བཤད་དོ། །དེས་ན་
གཞུང་འདི་ལས་ཀྱང་། རྒྱུ་ལ་ཁད་ཞུགས་པས་འབས་བུ་ལ་ཁད་པར་འབྱུང་བ་ཆོས་ིད་དེ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་
མདོ་རང་རྐང་གི་ལམ་ལས་ཐོབ་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་གཅིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་བཤད་ལ། གོང་གི་སི་རྣམ་ལས་
ཀྱང་། ས་བཅུ་གཅིག་པ་སི་དོན་གི་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་པས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་མདོ་ 
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༼༣༠༡༽ 
ལམ་ལས་ཐོབ་པར་ནུས་ཞེས་ཡོད་པར་སོང་ལ། སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེས་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད་ལས་ནི། ཕར་
ཕིན་ཐེག་པས་བགོད་པར་བྱ་བ་དང་། ས་བཅུ་གཅིག་པའམ། བཅུ་གིས་པ་སི་དོན་མཐར་ཐུག་ཅེས་བཤད་
པས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་དང་བཅུ་གིས་པ་གིས་ཆར་ཡང་མདོ་རང་རྐང་གི་ལམ་ལས་ཐོབ་པར་ནུས་པ་ལྟ་
བུར་བཤད་མོད། གོང་དུ་བཤད་པའི་ལམ་འཇུག་ལྡོག་ལས། མདོ་རང་རྐང་ལས་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་བགོད་
ནས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པ་ངེས་པར་སྔགས་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་བཤད་པའི་གནད་ཀྱིས། མདོ་རང་རྐང་ལ་
བརེན་ནས་ཐོབ་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་སོགས་གཏན་ནས་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པས། གོང་མའི་གསུང་ 
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༼༣༠༢༽ 
གོས་དེ་དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ན་མི་འད་བའི་ཁད་པར་ཧ་ཅང་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །གསུམ་པ་གནད་
ཀྱི་དོན་ངོས་བཟུང་བ་ལ། འོ་ན་རེ་བཙུན་གོང་མའི་གསུང་དེ་དག་འགལ་མེད་དུ་ཁས་བང་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། 
རྣ་བ་བགས་ཏེ་ོན་ཅིག འདི་ལ་རྒྱུད་དང་མན་ངག་གི་ལུགས་གིས་ལས། དང་པོ་ནི། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཐོབ་པ་
སྔགས་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་ལམ་འཇུག་ལྡོག་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་སྔགས་ལམ་
ཡིན་པས་ཁབ་ལ། འོན་ཀྱང་རྒྱུད་སེ་སི་རྣམ་དང་། བདག་མེད་བསོད་འགེལ་གི་དགོངས་པ། མདོ་རང་རྐང་ལས་
ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཅིང་། མདོ་ལུགས་པ་ 



སོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།   299 

༼༣༠༣༽ 
དག་གིས། ས་དེ་ཐོབ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་སུ་བཞེད་པ་ཙམ་ལ་བསམ་ན། ས་བཅུ་གཅིག་པ་ལ་གནས་པའི་གང་
ཟག་དེ། སི་དོན་གི་མཐར་ཐུག་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་མདོ་ལས་བཤད་ཚོད་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཡིན་
ཀྱང་། སིར་སྤངས་རོགས་མཐར་ཐུག་བརེས་པའི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་བཏགས་པ་ཡིན་ཞེས་
ཁས་ལེན་པ་ཡིན་གི། དེ་ཕར་ཕིན་མདོ་ལམ་ནས་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་། དེ་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་
པ་མ་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ས་བཅུ་གཅིག་པ་མཚན་ིད་པ་ཞིག་སུས་ཐོབ་ཀྱང་། སྔགས་ལམ་
ལ་བརེན་ནས་ཐོབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྒྱུད་ཀྱི་སྐབས་འདིར། མདོ་ལས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་ 



300   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༠༤༽ 
ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་དེ། སྔགས་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་ས་ཡིན་པས། དེ་གིས་གནད་
གཅིག་པ་ཡིན་མོད། རང་ལྡོག་ནས་དོན་གཅིག་ཏུ་ཁས་བངས་བར་མི་བྱ་སེ། བཅུ་གཅིག་པ་དཔེ་མེད་པའི་ས་དེ་
མདོ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྔགས་བ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་
ནས་བཤད་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་མདོ་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཆོས་ཅན། སྦས་དོན་གི་
ས་ཡིན་པར་ཐལ། སྔགས་ནས་བཤད་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ནའང་མ་ཁབ་སེ། ལམ་འབས་པས་
སྦས་པའི་ས་ཕེད་དང་གསུམ་མམ། སྦས་པའི་ས་གསུམ་སོགས་བཤད་པ་ནི། སློབ་ལམ་ 
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༼༣༠༥༽ 
དུ་གྱུར་པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་མདོ་ལས་སྦས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་གིས། ས་བཅུ་གཅིག་པ་རང་ལྡོག་ནས་
སྦས་པར་མི་འཆད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྦས་པའི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་སློབ་ལམ་དུ་གྱུར་
པའི་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དེ་མདོ་ལས་སྦས་པའི་ཕིར་ནའང་མ་ཁབ་སེ། སྔགས་ལམ་གི་ཐ་སད་
མདོ་ལས་མ་བཤད་ཀྱང་། སྔགས་ལམ་ཡིན་ན། མདོ་ལས་མ་བཤད་པའི་ཁབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་
ཁས་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན་གིས་གཤགས་པས་ལན་མེད་དོ། །དེས་ན་མདོ་ནས་
བཤད་པའི་ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་ལ་གནས་པའམ། ས་བཅུ་གིས་པ་ལ་གནས་པའི་འཕགས་པ་དེ། མདོ་ལུགས་ཀྱི་
སངས་ 
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༼༣༠༦༽ 
རྒྱས་སམ། མདོ་ལས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཞེས་བྱའི། མདོ་རང་རྐང་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་
སམ། མདོ་ལམ་ལས་བགོད་པའི་སངས་རྒྱས་སམ། མདོ་ལམ་ལ་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 
སངས་འཕགས་ཡིན་ན། སྔགས་ལམ་ནས་བཤད་ཅིང་། སྔགས་ལམ་ལས་བགོད་དགོས་པ་དང་། སྔགས་ལམ་
ལ་གནས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སངས་རྒྱས་མཚན་ིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་དག་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་
གནས་མངོན་དུ་མ་བྱས་པ་དེ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་སེ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ལ། ཞེས་པའི་དངོས་བསན་གི་
སངས་རྒྱས་ཙམ་ཡིན་ཀྱང་། མཚན་གཞི་མཚོན་པ་ནི། རོ་རེ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པའོ། །ཞེས་པའི་དངོས་བསན་ 
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༼༣༠༧༽ 
གི་སངས་རྒྱས་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གིས་པ་མན་ངག་གི་ལུགས་ལ། མདོ་ནས་བཤད་པའི་བཅུ་གཅིག་
ཀུན་ཏུ་འོད་ཀྱི་ས་དེ། མན་ངག་གི་སྐབས་འདིར། དབང་བཞི་པ་ས་ཕེད་ཅེས་གགས་པའམ། ས་བཅུ་གསུམ་པའི་
ཕེད་འོག་མ་ཞེས་གགས་པ་དེ་དང་གནད་གཅིག་པར་ཁོ་བོ་སེམས་ཏེ། ཕེད་འོག་མ་དེ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་སོ་
བསྟུན་གི། མཐར་ཕིན་གི་ལམ་དུ་བཞག་འདུག་པའི་ཕིར་དང་། ལམ་འབས་ལས། བཅུ་གསུམ་ཕེད་འོག་མ་དེ་
ལ་སྐད་ཅིག་མ་གིས་སུ་བཞག་པའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ། བར་ཆད་མེད་པའི་དུས། བདུད་བཏུལ་བའི་དུས། 
ཆོ་འཕྲུལ་བསན་པའི་དུས་ 
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༼༣༠༨༽ 
ཞེས་སོགས་བཤད་ནས། སྐད་ཅིག་མ་གིས་པ་དེ་ལ། རྣམ་པར་གོལ་བའི་དུས། མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་
ཆུབ་པའི་དུས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཆུང་ངུའི་དུས། ཞེས་སོགས་བཤད་ནས། ཕར་ཕིན་ལུགས་ཀྱི་སངས་
རྒྱས་དེ་ཙམ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ཏེ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་ཁོ་བོས་རོགས་ཏེ། སྐལ་བཟང་སིང་ལ་དགའ་
སོན་དུ་གིས་ཤིག དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མདོ་ནས་བཤད་པའི། བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཆོས་ཅན། སྦས་དོན་གི་ས་
ཡིན་པར་ཐལ། ས་ཕེད་དང་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། ཁོད་རང་ལ་མདོ་ལས་བཤད་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ 
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༼༣༠༩༽ 
མཚུངས་སོ། །ཡང་བཅུ་གཅིག་ཀུན་ཏུ་འོད་ཆོས་ཅན། ཁོད་མདོ་ནས་བཤད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཁོད་མདོ་ནས་བཤད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་མདོ་ནས་བཤད་པའི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དེ་དང་དེ་ནས་མ་བཤད་པའི་བྱང་ཆུབ་པའི་ས་གང་རུང་གང་ཞིག ཕི་མ་མ་ཡིན་པའི་
ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཁོད་མདོ་ནས་མ་བཤད་པར་
ཐལ། ཟེར་ན། འོ་ན་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མདོ་ནས་བཤད་པའི་སྦས་དོན་གི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་
དེ་དང་། ཁོད་དེ་ནས་མ་བཤད་པའི་ས་གང་རུང་གང་ཞིག  
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༼༣༡༠༽ 
ཕི་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁོད་མདོ་ནས་མ་བཤད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁོད་མདོ་ལས་
སྦས་པའི་ས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ར་བའི་རགས་དང་པོ་དེར་ཐལ། ཁོད་སྦས་པའི་ས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། 
ས་བཅུ་གཅིག་པ་དེ་སྦས་པའི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། སྦས་པའི་ས་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་འདི་ལྟར། ཁེད་
ལམ་འབས་པ་དག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ། འཁོར་ཚོམ་བུ་གཅིག་དང་བཅས་འཚང་རྒྱ་དགོས་ན། འཁོར་ཚོམ་བུ་
གཅིག་གི་ནང་ཚན། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་གི་བ་མ་དང་། གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སློབ་མ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཁོར་
ཚོམ་བུ་གཅིག་དང་བཅས་འཚང་རྒྱ་བར་ཐལ། ཁོད་འཚང་རྒྱ་བ་ལ་ 
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༼༣༡༡༽ 
མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་ཁས། འདོད་ན་དེ་གིས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གི་བ་མ་
དང་རང་གི་སློབ་མ་དང་། རྒྱུད་དག་པའི་ཕག་རྒྱ་སོགས་དང་བཅས་འཚང་རྒྱ་བར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། 
འདོད་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ། ཚོམ་བུ་གངས་མེད་དང་བཅས་འཚང་རྒྱ་དགོས་པར་ཐལ། 
རང་ིད་ཚོམ་བུ་གཅིག་དང་བཅས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ། ཚོམ་བུའི་ཡ་གལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཚོམ་བུ་རེ་རེ་དགོས། 
ཚོམ་བུ་དེའི་ཡ་གལ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཚོམ་བུ་རེ་སོགས་ཐུག་མེད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཟེར་ན། འོ་ན་ཁོད་ལ་རྣམ་
གསལ་གི་དཔེ་བསན་པར་བྱས་ཏེ། ཤིང་གཅིག་ལ་ཡལ་འདབ་ལྔ་ཁོ་ན་ 
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༼༣༡༢༽ 
ཡོད་པའི་ཡལ་འདབ་ལྔ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡལ་ག་ལོ་མ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཤིང་ཡིན་པའི་
ཕིར། འདོད་ན་ལོ་འདབ་ལྔ་ཁོ་ན་བྱས་པའི་ཤིང་དེ། ལོ་འདབ་ལྔ་པ་ཁོ་ན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ལོ་འདབ་
གངས་མེད་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀུན་ནས་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་འཁོར་ཚོམ་བུ་གཅིག་གི་ནང་ཚན་རེ་
རེ་ལའང་། ཚོམ་བུ་རེ་རེ་དགོས་པ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་འཁོར་ཚོམ་བུ་གཅིག་གི་ནང་ཚན་ནམ། རིགས་སུ་
གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཁོ་ན་རེ་ཁེད་བི་རུ་པའི་རེས་འབང་དག འཚང་རྒྱ་བ་ངེས་པར་ེ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་
དགོས་ན། འཁོར་ཚོམ་བུ་གཅིག་གི་བ་མ་དང་ 
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༼༣༡༣༽ 
སློབ་མ་སོགས་ཀྱང་ེ་རྒྱུའི་སོད་པ་ལ་བརེན་ནས་འཚང་རྒྱ་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། 
དེ་དག་ལ་ཡང་ཕག་རྒྱ་མ་རེ་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ། རང་གཞན་གང་
རུང་གི་ེ་རྒྱུའི་སོད་པ་ལ་བརེན་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་པས། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད་འཁོར་ཚོམ་བུ་གཅིག་དང་
བཅས་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚེ། སྒྲུབ་པ་པོ་རང་ིད་ེ་རྒྱུའི་སོད་པ་དང་། གཞན་རྣམས་གཞན་གི་ེ་རྒྱུའི་སོད་པ་ལ་
བརེན་ནས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཨེ་མ་ཧོ། མདོ་རྒྱུད་གངས་ཅན་ནོར་བུའི་ལྟེ་བ་ནས། །སོམ་གསུམ་
ཧ་རིའི་འཁི་ཤིང་རྒྱས་པའི་རེར། །ལེགས་བཤད་འབས་བུ་ཆགས་པའི་དི་བསུང་ 



310   མང་ཐོས་སློབ་མ་རིན་སིང་པ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༡༤༽ 
གིས། །མན་ཡོད་པདྨའི་ལོངས་འདི་གང་བར་ཤོག །ཅེས་པ་ལམ་འབས་བུའི་ལེགས་པར་བཤད་པ། མན་
ཡོད་བྱར་གཤོངས་ཀྱི་འདུན་ས་ཆེན་པོར། ཁི་ཚང་པ་མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ལེགས་པར་བཤད་པ་རོགས་
སོ།།  །།མངྒ་ལཾ།། ཤུབྷཾ།། གཅིག་ཞུས་དག།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 


