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༄༅།   །བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་ཡིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་ 
ཞལ་ལུང་ཞླེས་བྱ་བ་མཆན་བུས་བཀལ་བ་༸རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་གསལ་ 

མཐའ་ཡས་སླེ་རྒུའི་རླེ་བ་ཀུན་སྐོང་ཞླེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྐོ།། 
༄༅།   །དླེ་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་ཞལ་ལུང་ཞླེས་པའི་
གཞུང་འདི་འཆད་པ་ལ། ཐྐོག་མར་དགླེ་བ་ཀླད་ཀི་དྐོན་དང་། བར་དུ་དགླེ་བ་གཞུང་གི་དྐོན། 
མཐའ་མར་དགླེ་བ་མཇུག་གི་དྐོན་བཅས་ས་བཅད་གསུམ་དུ་ཕླེ་བའི་དང་པྐོ་ལ། མཆྐོད་པར་
བརྗྐོད་པ་དང༌། རྐོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་གཉིས། 

མཆོད་པར་བརོད་པ། 

མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ་འདི་ལ་བསན་པའི་བདག་པྐོ་སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆྐོད་པར་
བརྗྐོད་པ་དང༌། དླེ་བཞིན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཐྐོགས་མླེད་གཉིས་ལ་མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ། ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་
ལྷ་གཅིག་དི་པཾ་ཀཱ་ར་ལ་མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ། འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོ་ལ་
མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ། ༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་རང་ཉིད་ནས་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཉམས་འཁིད་ཀི་
རྒྱུན་གསན་ཡུལ་འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ལ་མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ་རྣམས་ཡྐོད་པས། 
ཐྐོག་མར་སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པའི་ཚུལ་ནི། ཐབས་དང་ཤླེས་རབ་
ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཚོགས་གཉིས་བདག་པྐོའ་ིམ་མ་ལས། །ལླེགས་འཁྲུངས་མཐྐོང་ན་མི་
མཐུན་མླེད་པའི་མཚན་དཔླེའི་ཡལ་འདབ་རབ་རྒྱས་རླེར། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པར་
བྱླེད་པའི་བ་མླེད་རྐོ་བརྒྱའི་འབས་སིན་པ། །འགྲྐོ་བའི་བ་མ་ཉི་མའི་གཉླེན་གྱུར་ཡྐོངས་འདུའི་
དབང་པྐོས་དགླེ་ལླེགས་སྐོལ། །ཞླེས་ཤྐོ་ལྐོ་ཀ་དླེ་ཡིས་བསན་པའི་བདག་པྐོ་སྐོན་པ་ཐུབ་པའི་
དབང་པྐོ་འགྲྐོ་བའི་བ་མ། ཉི་མའི་གཉླེན་དུ་གྱུར་པ་དླེ་ཉིད་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་ཡྐོངས་འདུའི་
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གཟུགས་སུ་བཀྐོད་ནས་ཡྐོན་ཏན་བརྗྐོད་པས། དླེ་ལ་ཡྐོན་ཏན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྐོད་ཅླེ་ན། འགྲྐོ་
བའི་བ་མ་ཞླེས་པ་འདི་འཕིན་ལས་ལ་སར་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པ་
རང་དྐོན་ཆྐོས་སྐུ་དང་གཞན་དྐོན་གཟུགས་སྐུ་སླེ། ཆྐོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ལྡན་པའི་
སབས་གནས་མཐར་ཐུག་དླེས་འཕིན་ལས་འབད་མླེད་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་སྒྐོ་ནས་སླེམས་ཅན་གི་
དྐོན་མཛད་པས། འགྲྐོ་བའི་བ་མ་ཞླེས་འགྲྐོ་བ་ཡྐོངས་ཀི་ཁམས་དང་མྐོས་པ་དང་འཚམས་
པའི་འཕིན་ལས་གྐོང་ན་མླེད་པ་འཇུག་པར་ནུས་པ་དླེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པར་མཛད་
པའི་ཐུགས་ཆྐོས་སྐུའི་ཡྐོན་ཏན་མངྐོན་དུ་མཛད་པ་ལས་བྱུང་བས། ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་པའི་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པ་མཁྱླེན་པར་བྱླེད་པའི་ཐུགས་ཆྐོས་སྐུ་དླེ། རྐོ་བརྒྱའི་འབས་བུ་སིན་པའི་
ཡྐོངས་འདུའི་དབང་པྐོའ་ིགཟུགས་སུ་བཀྐོད་པ་དླེ་གང་ལ་ལྡན་པའི་སྐུ་མཐྐོང་ན་མི་མཐུན་པ་
མླེད་པའི་མཚན་དཔླེའི་ཡལ་འདབ་ཡྐོངས་སུ་རྒྱས་པའི་རླེ་མྐོར་མངྐོན་པ་དང་། ཡང་ན། ཡླེ་
ཤླེས་ཆྐོས་སྐུ་དླེ་དང་ངྐོ་བྐོ་དབྱླེར་མླེད་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་མཚན་དང་དཔླེ་བྱད་ཀིས་བརྒྱན་པ། 
མཐྐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མླེད་པའི་གཞན་དྐོན་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་པ་དང་ལྡན་ཞིང་། དླེ་ལྟ་
བུའི་རང་དྐོན་ཆྐོས་སྐུ་དང་གཞན་དྐོན་གཟུགས་སྐུ་ཞླེས་ཡྐོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མླེད་པའི་སྐུ་
གཉིས་དང་ལྡན་པ་དླེ། འགྱུར་མླེད་རྟག་པ་རང་བྱུང་གི་ཚུལ་དུ་ལྡན་པ་ཞིག་གམ། རྒྱུ་རླེན་ལ་
བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཞླེ་ན། རྒྱུ་དང་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་ཁྐོ་ན་ཡིན་པ་དང་། དླེ་
ཡང་ལམ་སྒྐོམ་པའི་མཐུ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བས། ཐབས་ཤླེས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཟླ་བའི་མ་
མ་སླེ་རྒྱ་མཚོ་ལས་འཁྲུངས་པའི་བསམ་པའི་རླེ་བ་སྐོང་བར་བྱླེད་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་
ཡྐོངས་འདུའི་དབང་པྐོའ་ིཡལ་འདབ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་། རྐོ་བརྒྱའི་འབས་བུ་སིན་པ་རྣམས་
དཔླེ་ལ་སར་ནས། རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང༌། དླེས་ཟིན་པའི་སིན་
སྐོགས་ཐབས་ཀི་སྐོད་པ་དང༌། ཤླེས་རབ་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ཡླེ་ཤླེས་དླེ་གཉིས་ཡ་བལ་མ་
ཡིན་པར། ཐབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཤླེས་རབ་དང་། ཤླེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐབས་བཅས་ཟུང་
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དུ་འབླེལ་ནས་རྣམ་མཁྱླེན་བདླེ་བག་ཏུ་ཐྐོབ་ཕིར་ཚོགས་གཉིས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་བསལ་པ་
ནས་བསལ་པར་ཡུན་རིང་དུ་གྐོམས་འདིས་བསྲིངས་ནས་རབ་ཏུ་གྐོམས་པའི་མཐུ་ལས། 
གཞན་དྐོན་གཟུགས་ཀི་སྐུ་མཐྐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མླེད་པ། མཚན་དང་དཔླེ་བྱད་ཀིས་བརྒྱན་
པའི་སྐུ་ཅན། ཤ་རུས་བདྐོས་བཅས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པ། རགས་པ་འདུས་བྱས་མ་ཡིན་པ། ཡླེ་
ཤླེས་ཀི་རང་བཞིན། མདྐོར་ན་ཐུགས་དང་ངྐོ་བྐོ་དབྱླེར་མླེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། རང་དྐོན་ཆྐོས་
ཀི་སྐུ་ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་མཁྱླེན་པའི་ཡླེ་ཤླེས་གཅིག་གིས་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་སྐྱུ་རུ་ར་ལག་མཐིལ་
དུ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་མངྐོན་སུམ་དུ་མཁྱླེན་པའི་ཐུགས་ཆྐོས་སྐུ་མཐར་ཐུག་
པའི་སྐུ་གཉིས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པ་དང་། ཆླེད་དུ་བྱ་བ་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་དུ་དླེ་ལྟ་བུའི་
སྐུ་གཉིས་དང་། སྐུ་གསུམ། སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཀི་རྣམ་དབྱླེ་ས་ཚོགས་མངའ་བའི་སྐུ་མངྐོན་
དུ་མཛད་པ་ནི། ཐུགས་རྗླེའི་ཆླེན་པྐོའ་ིགཞན་དབང་ལས་ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་
འཕིན་ལས་ཉླེར་བདུན་ལ་སྐོགས་པའི་སྒྐོ་ནས་འགྲྐོ་བ་རྣམས་ཀི་དྐོན་གཡླེལ་བ་མླེད་པར་
མཛད་པ་དང་། དྐོན་མཛད་ཚུལ་ཡང་། མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མ་རིན་ཆླེན་འཕླེང་བ་ལས་
ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་ལ་མངྐོན་མཐྐོ་དང་ངླེས་ལླེགས་སྒྲུབ་བྱླེད་
གཉིས་ཀི་ཁྐོངས་སུ་མ་འདུས་པ་མླེད་ཅིང་། མངྐོན་མཐྐོ་བསྒྲུབ་པ་ལ་འཚེ་བ་མླེད་པའི་ཆྐོས་ལ་
བརྟླེན་དགྐོས་པས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཚུལ་ལ་དད་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟླེན་འབྱུང་མཐྐོང་བའི་
དད་པ་དང་། ངླེས་ལླེགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟླེན་འབྱུང་གི་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་
ཤླེས་ནས་བདླེན་འཛིན་གི་དངྐོས་གཉླེན་བྱླེད་དགྐོས་པས། མདྐོར་ན་དད་དང་ཤླེས་རབ་བྐོ། ། 
ཞླེས་མངྐོན་མཐྐོ་སྒྲུབ་པའི་དད་པ། ངླེས་ལླེགས་སྒྲུབ་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་དླེ་གཉིས་
ལླེགས་པར་འདྐོམས་པ་ལ་མཁས་པས་འགྲྐོ་བའི་བ་མར་གྱུར་པ་རྣམ་འདླེན་ཤཱཀ་སླེང་གླེ་དླེ་
ལ་ཡིད་དྭང་བ་ཆླེན་པྐོས་བསྐོད་པའི་སྒྐོ་ནས་དགླེ་ལླེགས་སྐོལ་བར་བསྐུལ་ཞིང་། དྐོན་འདི་
དང་མཚུངས་པར་འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་
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རིམ་པའི་མཆྐོད་བརྗྐོད་དུ། ཕུན་ཚོགས་དགླེ་ལླེགས་བྱླེ་བས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །མཐའ་ཡས་
འགྲྐོ་བའི་རླེ་བ་སྐོང་བའི་གསུང༌། །མ་ལུས་ཤླེས་བྱ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཐུགས། །ཤཱཀའི་
གཙོ་བྐོ་ཞླེས་སྐོགས་གསུངས་པའི་ཚིག་རྐང་དང་པྐོས་གྐོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་
འཕང་དླེ་ནི་རྒྱུ་ཚོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབའ་ཞིག་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་འབས་རྟླེན་འབྱུང་གི་
སྐོར་བསན་པ་འདི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ། དླེའི་གྐོ་བ་ལླེགས་པྐོ་ཞིག་ཆགས་པ་ལ་བདླེན་བཞིའི་རྣམ་
གཞག་ཤླེས་དགྐོས་པ་དང་། བདླེན་བཞིའ་ིརྣམ་གཞག་དཔིས་ཕིན་པར་ངླེས་པ་ལ། བདླེན་གཉིས་
ངྐོ་བྐོ་གཅགི་ལ་ལྡྐོག་པ་ཐ་དད་ཀ་ིཐྐོག་ནས་དབྱླེ་བ་ཕླེ་བའ་ིརྣམ་གཞག་ཤླེས་དགྐོས་པ་ཡིན། 
 དླེ་ནས་རྐང་པ་གཉིས་པ། མཐའ་ཡས་འགྲྐོ་བའི་རླེ་བ་སྐོང་བའི་གསུང༌། །ཞླེས་པས་
འགྲྐོ་བའི་རླེ་བ་གནས་སབས་ཀི་བདླེ་བ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདླེ་བ་གང་ཡིན་ནའང་རང་རང་གི་
མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཁྐོ་ན་ལ་བརྟླེན་ནས་འྐོང་བས། དླེ་རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་ཆླེད་དུ་འཕལ་ཡུན་གི་
འདྐོད་དྐོན་གང་ཡིན་པ་དླེའི་འགལ་རླེན་སླེལ་ཞིང་། མཐུན་རླེན་སྒྲུབ་པའི་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་
པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལས་ཇི་ལྟར་འྐོང་དགྐོས་པ་རྣམས་གསུང་གི་འཕིན་ལས་ཀི་སྒྐོ་ནས་
བསན་པར་མཛད་པས། སངས་རྒྱས་ལ་སྐུ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆྐོ་འཕྲུལ་དང་། གསུང་རྗླེས་བསན་
གི་ཆྐོ་འཕྲུལ། ཐུགས་ཀུན་ཏུ་བཟྐོད་པའི་ཆྐོ་འཕྲུལ་བཅས་ཆྐོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་མངའ་བའི་
ནང་ནས་གསུང་རྗླེས་བསན་གི་ཆྐོ་འཕྲུལ་དླེ་གཙོ་བྐོ་ཡིན་པ་མངྐོན་པ་མཛོད་དང་། ཕ་རྐོལ་ཏུ་
ཕིན་པའི་གཞུང་ལས་ཀང་གསུངས་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཡང་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། གང་
གིས་སླེ་དང་འཇིགས་པ་དག །ཚུལ་འདི་ཡིས་ནི་སངས་གྱུར་པ། །རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་པར་འབྱུང་
གསུངས་པའི། །ཐུབ་དབང་དླེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྐོ། །ཞླེས་སྐོགས་རྟླེན་འབླེལ་ཕ་མྐོ་གསུངས་
པའི་སྒྐོ་ནས་བསྐོད་པ་ལྟར། མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཐུབ་དབང་ལ་བསྐོད་པ་ཕལ་ཆླེ་བ་རྟླེན་
འབྱུང་གི་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་གསུངས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་བསྐོད་ཕག་མཛད་འདུག་པ་དང་། 
རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་ཀང་། མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གི་ནི། །མཛད་པ་མཆྐོག་ཡིན་དླེ་ཡང་ནི། ། 
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འདི་ཉིད་ཡིན་ཕིར། ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་གྐོང་གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟླེན་འབླེལ་ལས་ཀང་སབས་
འདིར་རྟླེན་འབྱུང་ཕ་མྐོ་རྟླེན་འབྱུང་གི་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་གསུངས་པ་དླེ་གསུང་གི་འཕིན་ལས་ཀི་
གཙོ་བྐོར་གྱུར་ཚུལ་གསུངས། 
 ཡང་། མཐའ་ཡས་འགྲྐོ་བའི་རླེ་བ་སྐོང་བའི་གསུང༌། །ཞླེས་པས་སླེམས་ཅན་གི་
གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་གཅིག་པུར་མི་སར་བར། ཁམས་དང་མྐོས་པ་མཐའ་ཡས་པའི་འགྲྐོ་བ་
ས་ཚོགས་པ་རང་རང་གི་རླེ་བ་དང་རྗླེས་སུ་མཐུན་པར་སྐོང་བའི་གསུང་ཞླེས་སར་ན། ༸རྒྱལ་
བའི་ལུང་གི་བསན་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡྐོད་པ་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའི་དངྐོས་ཟིན་དུ་གང་ཟག་རྒྱུད་ཐ་དད་
པ་ཞིག་ལ་གསུངས་པའི་ཟྐོལ་དུ་སང་བ་དླེ་རྣམས་ལམ་གི་རིམ་པའི་གཞུང་དུ་སླེས་བུ་གསུམ་
གི་ལམ་དུ་བསིགས་ཏླེ་སན་ཐྐོག་གཅིག་ལ་ཉམས་སུ་ལླེན་ཚུལ་རྐོག་བསིལ་ཤླེས་པའི་གནད་
གྐོ་རྒྱུ་ཡྐོད་དླེ། སྐོན་པས་ཐླེག་པ་མི་འད་བ་གསུངས་པ་དླེ་རྣམས་བྐོ་ཚོད་དམན་པའི་སབས་
སུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དླེ་ལྟར་ཉམས་ལླེན་དགྐོས་པ་ཞིག་དང་། བྐོ་ཚོད་ཅུང་ཟད་གྐོང་དུ་
འཕླེལ་བའི་སབས་སུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དླེ་ལྟར་ཉམས་ལླེན་འྐོས་པ། བྐོ་ཚོད་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར་
པའི་གནས་སབས་ལ་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དླེ་ལྟར་ཉམས་ལླེན་ནུས་པ་བཅས། བསམ་པ་དང་
འདུན་པ་རྒྱ་ཆླེ་ཆུང་དང་། ཤླེས་རབ་གཏིང་ཟབ་ལྐོས་སྐོགས་ཀི་དབང་གིས་རིམ་པ་མི་འད་བ་
གསུངས་པ་དླེ་རྣམས་གང་ཟག་གཅིག་གིས་སན་ཐྐོག་གཅིག་ལ་ཉམས་ལླེན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་
རྟྐོགས་ནུས་པ་ཡིན། དླེས་ན་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང༌གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་དླེ་བསམ་
པའམ་འདུན་པ་རྒྱ་ཆླེ་ཆུང་དང་། ཤླེས་རབ་གཏིང་ཟབ་ལྐོས་ཀི་ཆ་ནས་འཇྐོག་ཆྐོག་པར་སམ། 
 སྐོན་པས་ཤླེས་རབ་ཀི་ཆ་ནས་མི་འད་བ་གསུངས་པའི་དགྐོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་
ཡང་། ཡུལ་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་མི་འད་བ་དཔླེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་རགས་པ་དང༌། 
ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་རགས་པ་ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་མིན་ནའང་། རང་རླེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆྐོས་རྣམས་
བདླེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའི་བདླེན་འཛིན་ལྷན་སླེས་ཀིས་སྐོ་བཏགས་ནས་ཕི་རྐོལ་དྐོན་དུ་གྲུབ་པ་
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སྐོགས་མིང་གང་འད་བཏགས་མིན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། གཟུགས་ས་ལ་སྐོགས་པའི་ཆྐོས་
རྣམས་ཀི་དྐོན་ཕི་ངྐོས་ནས་ཡྐོད་པ་ཞིག་སང་ལ། དླེའི་ཐྐོག་ཏུ་རང་འཛིན་རྟྐོག་པའི་ཞླེན་གཞིར་
དྐོན་གི་ངྐོས་ནས་ཡྐོད་པ་ཞིག་ཀང་འཆར་ཞིང་། འཛིན་ཚུལ་དླེ་ལྷན་སླེས་ཡིན་མིན་གང་ལྟར་
ནའང་བྐོ་ལ་དླེ་འད་འཆར་བས། དླེ་འགྐོག་བྱླེད་རྣམས་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འགལ་བ་ཡིན་མི་
དགྐོས། དླེ་བཞིན་རྟག་གཅགི་རང་དབང་བ་ཞིག་བྐོ་ལྷན་སླེས་ལ་མ་ིའཆར་ཡང་། རང་རླེའ་ིབྐོ་ལ་
གྐོ་བུར་དུ་རྟག་པ། གཅིག་པུ། རང་ར་བ་ཞིག་འཆར་འྐོང་། དླེས་ན་གང་ཟག་གཅིག་ལ་བདག་
འཛིན་ཕ་རགས་མང་པྐོ་ཡྐོད་པས་དླེ་རྣམས་འདུལ་ཐབས་ཉམས་ལླེན་དུ་འཁྱླེར་ཤླེས་པ་དགྐོས། 
 གང་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ཆྐོས་ཚུལ་མཐའ་དག་
མངྐོན་མཐྐོ་དང་ངླེས་ལླེགས་སྒྲུབ་བྱླེད་གཉིས་ཀི་ཁྐོངས་སུ་འདུས་པ་ནི། ཇི་སད་དུ། དབུ་མ་
རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས། མདྐོར་ན་དད་དང་ཤླེས་རབ་བྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་མངྐོན་མཐྐོ་
སྒྲུབ་བྱླེད་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟླེན་འབྱུང་མཐྐོང་ནས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཚུལ་ལ་དད་པའི་དད་པ་དང་། 
ངླེས་ལླེགས་སྒྲུབ་བྱླེད་ནི་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟླེན་འབྱུང་གི་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ཤླེས་ཏླེ་བདླེན་
འཛིན་གི་དངྐོས་ཀི་གཉླེན་པྐོ་བྱླེད་པའི་ཐྐོག་ནས་འབྱུང་དགྐོས་པར་གསུངས། 
 རྐང་པ་གསུམ་པ། མ་ལུས་ཤླེས་བྱ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཐུགས། །ཞླེས་པས་དླེ་
ལྟར་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟླེན་འབྱུང་དང༌། བརྟླེན་ནས་བཏགས་པའི་རྟླེན་འབྱུང་གི་ཚུལ་ལས་
བརམས་པའི་ཆྐོས་ཚུལ་ཇི་སླེད་གསུངས་ནུས་པའི་ར་བ་ནི། ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་ཀི་ཤླེས་བྱའི་ཆྐོས་
མ་ལུས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་ཐུགས་མངའ་བ་ལས་བྱུང་བས། མངྐོན་རྟྐོགས་རྒྱན་
གི་མཆྐོད་བརྗྐོད་དུ། གང་དང་ཡང་དག་ལྡན་པའི་ཐུབ་རྣམས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་ས་ཚོགས་འདི་
གསུངས་པ། །ཞླེས་འབྱུང་བ་ལྟར་གི་ཡྐོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་པས། རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་སྒྐོ་ནས་སྐུ་ལ་བསྐོད་པ། འབས་བུའམ་འཕིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒྐོ་ནས་གསུང་
ལ་བསྐོད་པ། ངྐོ་བྐོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའམ་ངྐོ་བྐོའ་ིཁྱད་པར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྒྐོ་ནས་
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ཐུགས་ལ་བསྐོད་པ་བཅས་ཀིས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ལ་མཆྐོད་བརྗྐོད་མཛད། 
 དླེ་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྐོགས་མླེད་གཉིས་ལ་མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ་ནི། ཟབ་རྒྱས་ཆྐོས་ཚུལ་
ཀུན་བཟྐོད་དམན་པའི་མཚོར། །བྱིང་ཚེ་འཆད་རྐོད་རྐོམ་པའི་རུས་སྦལ་གིས། །འདླེགས་
མཁས་ཤིང་རྟ་ཆླེན་པྐོ་རྣམ་གཉིས་ཞླེས། །གྲགས་དཀར་སྲིད་པའི་ཁྐོངས་ལས་བརྒལ་དླེ་
བསགས། །ཞླེས་ཤིང་རྟ་ཆླེན་པྐོ་ནི་འཁྐོར་ལྐོ་ཆླེན་པྐོ་གང་ཞིག་སྐོན་དུ་ཤུགས་ཀིས་བགྲྐོད་
པའི་བཤུལ་ལམ་དུ་འཁྐོར་ལྐོ་ཆུང་ངུ་གཞན་རྣམས་དཀའ་ཚེགས་མླེད་པར་བསྐོད་ནུས་པ་
དང་མཚུངས་པས་ཤིང་རྟའི་སྲྐོལ་འབྱླེད་ཅླེས་ཞུ་ཞིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཐྐོགས་མླེད་ཅླེས་པའི་
སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོ་གཉིས་ནས་༸རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་པ་ཇི་བཞིན་ལླེགས་པར་བཀལ་ནས། རིས་
སུ་མ་ཆད་པའི་ཡུལ་གི་སླེ་བྐོ་གྲངས་ལས་འདས་པས་དླེའི་རྗླེས་སུ་སྐོབ་ནུས་པ་འདི་བྱུང་བས་
ཤིང་རྟ་ཆླེན་པྐོ་དང་འད་ཞིང་། དླེ་གཉིས་ཐུབ་པའི་བཀའ་སྲྐོལ་ཉམས་པ་སྐོར་ཆུད་པ་དང་། མི་
ཉམས་གྐོང་འཕླེལ་གཏྐོང་བའི་ལམ་སྲྐོལ་འབྱླེད་པ་པྐོ་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་ཆྐོས་སི་དང་། ཁྱད་པར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་ལ་རྣམ་གྲངས་མང་ཞིང་། དླེའི་ཆ་ནས་རྒྱ་
ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་ཡྐོད་པ་དང་། དླེ་བཞིན་ཟབ་པའི་ཆ་ནས་སྐོང་པ་ཉིད་ཀི་དྐོན་དླེ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་
བའི་གནད་ཅིག་ཡིན་པས། དླེ་ལ་མ་རྟྐོགས་པ་དང་ལྐོག་པར་རྟྐོག་པའི་དབང་གིས་ཉམས་པའི་
རླེན་དང་འཕད་ས་བ་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟླེན། སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་དླེ་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་
བྱྐོན་ནས། རིམ་བཞིན་བསན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་ཞླེས་པའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སླེས་
ཆླེན་མུ་མཐུད་བྱུང་ཡང་། རླེ་ཞིག་ཅིག་ནས་ཐླེག་ཆླེན་གི་བསན་པ་ལྷག་པར་ཉམས་ཆག་ ཤིན་
ཏུ་ཆླེན་པྐོ་སྐོང་སབས། ཤིང་རྟ་ཆླེན་པྐོ་ཀླུ་ཐྐོགས་གཉིས་པྐོ་སྐོན་ཚེ་སྐོན་པས་ཇི་ལྟར་ལུང་
བསན་པ་དང་མཚུངས་པར་རིམ་གིས་བྱྐོན་ནས། སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་གི་ཆྐོས་ཚུལ་སི་
དང་། ལྷག་པར་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་བར་སབས་མ་རྟྐོགས་ལྐོག་རྟྐོག་གི་དི་མས་བསད་དླེ་
ཉམས་ཉླེས་བྱུང་བ་སར་ཡང༌རྨང་ནས་གསྐོ་བའི་གསར་གཏྐོད་དམ། བཀའ་སྲྐོལ་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ་
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བའི་ལམ་སྲྐོལ་འབྱླེད་པར་མཛད་པས། དཔལ་མགྐོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་དབུ་མ་པའི་ཤིང་
རྟའི་སྲྐོལ་འབྱླེད་དང༌། འཕགས་པ་ཐྐོགས་མླེད་ལ་རྣལ་འབྱྐོར་སྐོད་པའི་ཤིང་རྟའི་སྲྐོལ་འབྱླེད་
ཅླེས་ཞུ་བ་ཡིན། དླེས་ན་སབས་འདིར་སྐོན་རྒྱ་གར་གི་མུ་སླེགས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དུ། ཀུན་
བཟྐོད་དམ་ས་གཞི་འདི་ཉིད་རྒྱ་མཚོར་བྱིངས་ནས་ནུབ་པའི་སབས་སུ། ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་
པ་བཅུའི་ནང་གི་རུས་སྦལ་གིས་ས་གཞི་དླེ་བཏླེགས་པའ་ིལྐོ་རྒྱུས་ཡྐོད་པ་གཟུགས་སུ་བཀྐོད་དླེ། 
སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཐུན་མྐོང་བའི་གདུལ་བྱ་སི་ཡྐོངས་ལ་གསུངས་པའི་ཐླེག་
དམན་གི་མདྐོའ་ིནང་དུ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་ས་གཞི་དང་མཚུངས་པ་རྒྱ་ཆླེ་
བ་དླེ་རྣམས་དམན་པའི་མཚོར་བྱིངས་ནས་ཆླེས་མི་མངྐོན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དླེ། ཤིང་རྟ་རྣམ་
གཉིས་ཀི་འཆད་རྐོད་རྐོམ་པའི་མཛད་བཟང་རྣམས་རུས་སྦལ་གི་གཟུགས་སུ་བཀྐོད་དླེ་
འདླེགས་པ་ལ་མཁས་པའི་སན་པའི་གྲགས་པ་དི་མ་མླེད་པས་སྲིད་པའི་ཁྐོངས་ལས་བརྒལ་
བའི་བསགས་པ་བརྗྐོད་དླེ། མདྐོར་ན་སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་སི་དང་། ལྷག་
པར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་དླེ་དག་དུས་སུ་སིན་པའི་སྒྐོ་ནས་འཇིག་རྟླེན་གི་
ཁྱྐོན་འདིར་ཆླེས་ཆླེར་གསལ་བར་མཛད་པའི་སླེས་མཆྐོག་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་
པ་ཐྐོགས་མླེད་གཉིས་ལ་སིང་ནས་བསགས་ཞླེས་གསུངས། 

དླེ་ནས་མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ་ནི། ཁྐོར་
ཡུག་གངས་ཀི་རྭ་བའི་བསིལ་ལྡན་ལྐོངས། །ཐླེག་ཆླེན་ཆྐོས་ཀི་ཉི་མ་འྐོད་པྐོ་ཆླེས། །ལྐོག་
རྟྐོག་མུན་པ་སླེལ་དང་ལྷན་ཅིག་པར། །ཐུབ་བསན་སང་བས་ཁྱབ་མཛད་ཨ་ཏི་ཤ  །ཞླེས་
ཡྐོངས་སུ་བསགས་པའི་སླེས་མཆྐོག་དླེ་ནི། སྐོན་རྒྱ་གར་གི་མངའ་རིས་སུ་གཏྐོགས་ཀང་དླེང་
སང་“བྷང་ལ་དླེས་ཤི་” ཞླེས་པའི་ཡུལ་དླེའི་རྒྱལ་རྒྱུད་དུ་འཁྲུངས། རིམ་བཞིན་སྐོན་པའི་བསན་
པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང༌ཞིང་། མཚན་ལ་དཔལ་མར་མླེ་མཛད་ཡླེ་ཤླེས་ཞླེས་ཞུ་བ་རང་གཞན་གི་སླེ་
པ་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པའི་རླེ་མྐོར་སྐོན་ཏླེ། ཇི་ཙམ་གིས་མཁས་པར་གྱུར་པ་དླེ་ཙམ་གིས་



མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ། 

ཉམས་བཞླེས་མཛད་པས་ཐུགས་རྒྱུད་ཤིན་ཏུ་དུལ་བའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སླེས་བུ་
དམ་པ་དླེ་ཉིད་བྐོད་གངས་ཅན་ལྐོངས་སུ་ཕླེབས་ནས་བཀའ་དིན་ཆླེན་པྐོས་ཁྱབ་པར་མཛད། 
དླེ་ཡང་གངས་ཀིས་རྭ་བས་བསྐོར་བའི་བསིལ་ལྡན་ཞིང་དླེར་སར་བྐོད་རྗླེ་ཐྐོ་རི་གཉན་བཙན་
དང་། ལྷག་པར་བྐོད་རྗླེ་སྲྐོང་བཙན་སྒམ་པྐོའ་ིསབས་སུ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཚུལ་ཐྐོག་མར་
དར་སླེལ་མཛད་ལ། ཆྐོས་རྒྱལ་ཁི་སྲྐོང་ལྡླེའུ་བཙན་གི་སབས་སུ་མཁན་སྐོབ་ཆྐོས་གསུམ་
གདན་འཛོམས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའི་བཀའ་
སྲྐོལ་གཏྐོད་ནས་རིམ་བཞིན་ཉིན་མྐོ་ལྟར་གསལ་བར་གྱུར་ནའང་། རྗླེས་སུ་བྐོད་རྗླེ་གང་དར་
མའ་ིདུས་ནས་བཟུང་༸རྒྱལ་བསན་ཉམ་ཉླེས་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་བའ་ིགནས་སབས་ཐ་ཞན་དུ་གྱུར་པ་ན། 
སར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སི་དང་། ལྷག་པར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་ཀི་ཉི་མ་ལུང་
དང་རིགས་པ་རྣམ་དག་གི་གཟི་འྐོད་རླབས་པྐོ་ཆླེས་མ་རྟྐོགས་པ་དང་ལྐོག་པར་རྟྐོག་པའི་མུན་
པ་མ་ལུས་པ་བསལ་བར་མཛད་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ། ཐུབ་བསན་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པའི་སང་
བས་བྐོད་ལྐོངས་ཁྐོར་ཡུག་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་མཛད་པའི་བཀའ་དིན་ཅན་ཇྐོ་བྐོ་ཨ་ཏི་ཤ་ཞླེས་
བསགས་པར་མཛད་པ་ཡིན། ལྷག་པར་མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་བྐོད་དུ་བྱྐོན་ནས་བྐོད་འབངས་
རྣམས་ཀི་ཁམས་དང་། མྐོས་པ། ཡུལ་གི་གནས་སངས་ལ་གཞིགས་པའི་ཐྐོག་ནས་༸རྒྱལ་
བའི་དགྐོངས་པ་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྡུས་ནས་འཁིད་ཚུལ་གཞུང་བྱླེ་བག་
པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྐོན་མ་ཞླེས་པའི་བསན་བཅྐོས་མཛད་པས། ལམ་སྐོན་འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་
ལམ་གི་རིམ་པ་ཞླེས་ཡྐོངས་སུ་གྲགས་པའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་ཕི་མྐོར་གྱུར་པ་འདིའི་བསན་
པའི་སྲྐོལ་འབྱླེད་དུ་གྱུར་པའི་ཆ་ནས་ཀང་ཨ་ཏི་ཤ་ལ་མཆྐོད་བརྗྐོད་མཛད། 
 མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བྐོ་འབྐོམ་སྐོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ནས་བཟུང༌། 
བཀའ་གདམས་པའི་རིང་ལུགས་དླེ་འཛིན་དང་བཅས་པ་སི་ལ་བསགས་པ་ནི། གང་གི་གསུང་
རབ་ཡིད་བཞིན་ནྐོར་བུ་མཆྐོག །ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་པའི་རྒྱལ་མཚན་རླེར་བཀྐོད་ནས། ། 
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གཏན་འདུན་འདྐོད་པའི་རླེ་སྐོང་བཀའ་གདམས་ཞླེས། །ཕྐོགས་ཀུན་ཁྱབ་པའི་རིང་ལུགས་
འདི་ཀྐོ་མཚར། །ཞླེས་ཨ་ཏི་ཤ་གང་གི་གསུང་རབ་སླེ་རྒུའི་འདྐོད་པ་མ་ལུས་པ་འཇྐོ་བའི་ཡིད་
བཞིན་གི་ནྐོར་བུ་མཆྐོག་བཤད་སྒྲུབ་འཁྐོར་ལྐོ་གསུམ་གི་བྱ་བས་མི་ཤླེས་པའི་གཡུལ་ལས་
རྒྱལ་བར་བྱླེད་པའི་མཚན་མས་མཛེས་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་རླེ་མྐོར་མངྐོན་པར་བཀྐོད་ནས། 
རང་དང་གཞན་གི་འཕལ་ཡུན་འདྐོད་པའི་རླེ་བ་མ་ལུས་པ་སྐོང་བའི་ཇྐོ་བྐོ་བཀའ་གདམས་པ་
ཞླེས་ཕྐོགས་ཀུན་ཁྱབ་པའི་རིང་ལུགས་དླེ་ནི་ཆླེས་ཆླེར་ངྐོ་མཚར་རྐོ། །ཞླེས་ཚུལ་འདིར་
ཐུགས་གཏིང་ནས་འཕྐོག་པའི་ཆླེ་བརྗྐོད་དམིགས་བསལ་དླེ་ལྟར་མཛད་དླེ། བཀའ་སླེ་སྐོད་
གསུམ་གི་བརྗྐོད་བྱ་མ་ལུས་པ་བསྡུ་ན་མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་ཆླེན་པྐོ་ཨ་ཏི་ཤ་གང་གི་གཞུང་
ལུགས་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྐོན་དང་། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ནྐོར་བུའི་ཕླེང་བ་ལ་སྐོགས་པའི་
གསུང་རབ་རིན་ཐང་བལ་བ་རྣམས་སུ་འདུ་ཞིང་། ལམ་གི་སྐོན་མླེས་ལྡླེ་མིག་བྱས་ཏླེ་བཀའ་སླེ་
སྐོད་གསུམ་ཡྐོངས་རྐོགས་འབྱླེད་ནུས་པས། ༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལས་ཡི་གླེ་ན་གཅིག་ཀང་
འདྐོར་དུ་མླེད་པ་གདམས་ངག་ལ་འཁྱླེར་ནས་ཉམས་བཞླེས་མཛད་ཚུལ་ཕི་གཙང་བ། ནང་
གཙང་བའི་ཆྐོས་སླེས་བུ་གསུམ་དང་། ལྷ་བསན་པའི་བདག་པྐོ་ཡིན་པས་སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་
འདས། སིང་རྗླེའི་ལྷ་ཡིན་པས་འཕགས་མཆྐོག་སན་རས་གཟིགས། འཕིན་ལས་ཀི་ལྷ་ཡིན་
པས་རྗླེ་བཙུན་སྐོལ་མ། བར་ཆད་སླེལ་བའི་ལྷ་ཡིན་པས་མི་གཡྐོ་བ་བཅས་ལྷག་པའི་ལྷ་བཞི་
ལ་བསླེན་པའི་བཀའ་གདམས་ལྷ་ཆྐོས་བདུན་ལྡན་དུ་གསུངས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལམ་སྲྐོལ་
དླེའི་སླེང་དུ་ཡི་དམ་གསང་བདླེ་འཇིགས་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་གསང་
སགས་བ་མླེད་ཀི་ལམ་རལ་འདྐོན་མཛད་པའི་བཀའ་གདམས་གསར་མར་གྲགས་པ་འདི། 
འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཕག་སྲྐོལ་ལས་བྱུང་བས། སབས་འདིར་རྗླེ་རིན་པྐོ་
ཆླེར་མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པའི་ཆླེད་དུ། ཕ་ཞིབ་རྣམ་པར་དཔྐོད་པའི་བྐོ་གྲྐོས་རབ་ཏུ་ཡངས་པའི་
རྐོ་རྗླེ་རླེ་བརྒྱ་གདླེངས་ཙམ་གིས། །དི་བཅས་འཁྲུལ་ལྡན་གཞུང་ལུགས་བྱླེ་བའི་ལྐོག་སྨྲའི་ཉླེས་
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བཤད་ས་འཛིན་བགྲྐོད་པ་བཅྐོམ་པ་དང་། །ལྷན་ཅིག་རྒྐོལ་ངན་སྐོབས་པའི་སིན་སླེས་ལུས་ཕ་
མ་ཡི་མངལ་ཁུར་མཐའ་དག་ལྟུང་བྱླེད་པའི། །སྐོན་མླེད་ལྷ་དབང་མཁས་བཙུན་བཟང་པྐོའ་ི
གྲགས་པ་རབ་འབར་ཀུན་མཁྱླེན་ཙོང་ཁ་པ་དླེ་རྒྱལ། །ཞླེས་འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་
པྐོ་རང་ཉིད་ལ་ལམ་གི་རིམ་པའི་རྟྐོགས་པ་ཇི་ལྟར་འཁྲུངས་པའི་མྱྐོང་བའི་ཐྐོག་ནས་གསུངས་
པའི་ལླེགས་པར་བཤད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་དུ་མས་རྒྱལ་བའི་བསན་ལ་མ་རྟྐོགས་པ་དང་ལྐོག་
པར་རྟྐོག་པའི་སྐོན་མཐའ་དག་བསལ་བའི་མཛད་རྗླེས་བ་ན་མླེད་པའི་ཚུལ་འདིས་མགྐོན་པྐོ་
གང་ལ་ཕ་ཞིང་ཞིབ་པའི་རྣམ་པར་དཔྐོད་པའི་བྐོ་གྲྐོས་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་མངའ་བར་རྗླེས་སུ་
དཔྐོག་པར་ནུས་ཤིང་། དླེའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་བཅྐོ་བརྒྱད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་དླེ་བུ་སྐོན་
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ལ་སྐོགས་པའི་གསུང་འབུམ་དང་བསྡུར་ན་གྲངས་ཉུང་ནའང་། གཞུང་
ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་དཔད་པའི་གཟིགས་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་ཆླེན་པྐོ་མངའ་བ་དང་། དླེའི་དྐོན་
དཔིས་ཕིན་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པས་དཀའ་གནད་གང་ཡྐོད་རལ་འདྐོན་མཛད་པའི་ལླེགས་
བཤད་ཀི་སྤུས་ཀ་འགྲན་ཟླ་མླེད་པའི་རྐོམ་པའི་ཕག་རྗླེས་བཟང་པྐོ་དླེའི་མཐུ་ལས། གང་དག་
ཐུབ་པའི་བཞླེད་དགྐོངས་མདྐོ་སགས་ཀི་བསན་པའི་གནད་རྣམས་ཇི་བཞིན་མ་རྟྐོགས་པའི་དི་
མ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྐོག་པར་རྟྐོག་པའི་འཁྲུལ་པ་དང་ལྡན་པས་གཞུང་ལུགས་མང་པྐོ་
ལྐོག་པར་བཀལ་བའི་ཉླེས་བཤད་ཀི་དཔུང་ཚོགས་བཅྐོམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། རྒྐོལ་བ་ངན་པ་
དླེ་རྣམས་བྐོའ་ིསྐོབས་པའི་མཐུ་དང་བལ་བར་མཛད་པའི་སྐོན་མླེད་པའི་མཁས་བཙུན་བཟང་
གསུམ་གི་བསན་པ་འཛིན་པའི་སླེས་ཆླེན་རྨད་དུ་བྱུང་བ། རྗླེ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་
དླེ་ལྷ་དབང་གི་གཟུགས་སུ་བཀྐོད་ནས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅླེས་བསྐོད་ཕག་མཛད། 
 དླེ་ནས་༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོས་ལམ་རིམ་ཉམས་འཁིད་གསན་ཡུལ་ཕ་བྐོང་ཁ་པ་
འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ལ་མཚན་བསྐོད་མཛད་པ་ནི། རྒྱལ་བའི་ཉི་མ་ལས་ཉྐོན་
སིབ་པ་ཡི། །ནུབ་རིར་བག་ལ་ཞ་ཚེ་དམན་པའི་བྐོའ།ི །ཤར་ཕྐོགས་ས་འཛིན་ལས་ཐྐོན་



མཆྐོད་པར་བརྗྐོད་པ། 

ཡྐོངས་འཛིན་རྗླེ། །འཁྐོན་སྐོན་ཀུན་དའི་གཉླེན་ཁྱྐོད་གཙུག་གི་རྒྱན། །ཐྐོག་མཐའ་བར་དུ་དགླེ་
བའི་དཔལ་ལྡན་པའི། །དམ་པའི་ཆྐོས་ཀི་འཛད་མླེད་འབྱྐོར་པ་ལ། །འཇམ་དབྱངས་མགྲིན་
པར་ཞུགས་པས་དབང་བསྒྱུར་བར། །ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་བཞིའི་འབྱུང་གནས་དགླེ་བའི་བཤླེས། ། 
ཞླེས་རྗླེ་བ་མ་དླེ་ལས་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཆྐོས་སྐོར་མ་ཟད། བཀའ་གདམས་གསར་མའི་འཇམ་
མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིགསུང་རབ་རྣམས་དང་། གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་གནད་
རྣམས་ཀང་འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀིས་ཐྐོག་མའི་མཚམས་སྐོར་མཛད་པ་སྐོགས་
ཀིས་ར་བའི་བ་མ་གཙོ་བྐོ་ཞིག་ཏུ་བཀུར་བའི་རྗླེ་འདིའི་ཡྐོན་ཏན་གི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུས་བསྐོད་
པར་མཛད་ཅླེ་ན། ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་པས་སིབ་སླེ་རྒྱལ་བའ་ིཉི་མ་ནུབ་རིར་བག་ལ་ཞ་བའ་ིཚེ། 
དམན་པའི་བྐོའ་ིཤར་གི་རི་བྐོའ་ིངྐོགས་ལས་ཐྐོན་པའི་ཀུན་དའི་གཉླེན་ཏླེ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁྐོར་
ཉ་གང་བས་མུན་པ་སླེལ་བར་མཛད་པའི་ཡྐོངས་འཛིན་ཀུན་གི་རྗླེ་བྐོ་འཁྐོན་སྐོན་ཁྱྐོད་ནི་སི་
བྐོའ་ིགཙུག་གི་རྒྱན་དུ་བསླེན་པར་བྱ་ཞླེས་པ་དང་། དླེ་ལྟ་བུའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་འཁྐོན་
སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་ཐྐོག་མཐའ་བར་དུ་དགླེ་བའི་དཔལ་
ལས། དམ་པའི་ཆྐོས་ཀི་སིན་པ་འཛད་པ་མླེད་པར་འཇྐོ་བ་ལ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཉིད་
མགྲིན་པར་ཞུགས་པའི་ངང་ཚུལ་དང་མཚུངས་པའི་དབང་བསྒྱུར་བ་ལ་བརྟླེན་ནས། སྐུ་བཞིའི་
བདག་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་བདླེ་བག་ཏུ་རྐོལ་བར་མཛད་པའི་ཡྐོངས་འཛིན་དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྐོ་དླེ་ལ་འདུད་པར་མཛད།
 གང་གི་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་བསིལ་ཟླེར་གིས། །ལླེགས་བཤད་ཟླ་བའི་མ་མ་རབ་
རྒྱས་ལས། །འདི་ཕིའི་ཕན་བདླེའི་རིན་ཆླེན་དབང་གི་རྒྱལ། །སྲིད་ཞིའི་དབུལ་ཕྐོངས་སླེལ་
བའི་མཆྐོད་སིན་མཁན། །ཁྱད་པར་ལྔ་བརྒྱའི་དཔུང་གཉླེན་མར་མླེ་མཛད། །ཡབ་སྲས་མ་
དྐོས་ཆུ་བྐོ་ལས་འྐོངས་པའི། །སླེ་ཟུར་པྐོ་ཏྐོ་སན་ས་རྣམ་གསུམ་གི། །གདམས་པའི་ཀླུང་ཆླེན་
བྐོ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་བབས། །དླེའི་ཚུལ་རྣམ་པར་ལི་བའི་བཀའ་དིན་ཁུར། །ཡིད་བྱླེད་གཞལ་ནུས་



རྐོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 

བྱང་ཆུབ་སིང་པྐོ་ཡི། །ཕ་མཐའ་རླེད་པ་དླེ་སྲིད་ཆླེས་དཀའ་བ། །བསམས་ཀིན་ལག་པད་སིང་
ཁའི་ངྐོས་སུ་ཟུམ། །ཞླེས་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གང་དླེའི་མདྐོ་སགས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་རྒྱ་ཆླེར་
སླེལ་བའི་གསུང་གི་འཕིན་ལས་ནི། ཆ་ཤས་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པའི་རབ་དཀར་ཟླ་འྐོད་འབུམ་
ལ་ཅྐོ་འདི་བའི་ལླེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་མཐུ་ལས། འདི་ཕི་ཀུན་
ལ་ཕན་བདླེའི་དཔལ་ཡྐོན་ཡིད་བཞིན་གི་ནྐོར་ལྟར་འཇྐོ་བས་སྲིད་ཞིའི་སྡུག་བསལ་མ་ལུས་པ་
སླེལ་བའི་མཆྐོད་སིན་གི་བདག་པྐོར་གྱུར་ཅིང་། ལྷག་པར་ལྔ་བརྒྱ་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་རྒྱན་
དམ་པ་མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་མར་མླེ་མཛད་དཔལ་བཟང་པྐོ་དང་། སྲས་ཀི་ཐུ་བྐོ་འབྐོམ་སྐོན་
རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་གདམས་པའི་བཀའ་སྲྐོལ་མ་དྐོས་པའི་ཆུ་རྒྱུན་དླེ་
བཞིན་དགླེ་བཤླེས་པྐོ་ཏྐོ་བ་དང་། སན་ས་བ། ཕུ་ཆུང་པ་བཅས་བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆླེད་
གསུམ་ལས་ལླེགས་པར་བརྒྱུད་པ་བདག་གི་ཡིད་མཚོར་བབས་པར་མཛད་པའི་བཀའ་དིན་ 
ནི༑ ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པྐོའ་ིས་ལ་མ་རླེག་བར་དུ་བསམ་བཞིན་གཞལ་བར་དཀའ་བའི་ཚུལ་
ལ་བསམས་ཀིན་དད་པའི་སྤུ་ལྐོངས་གཡྐོས་ནས། རང་དབང་མླེད་པར་ལག་པའི་པད་མྐོ་སིང་
ཁའི་ངྐོས་སུ་ཟུམ་པར་གསུངས། 

རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 

དླེ་ནས་རྐོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ། རྒྱལ་སྲས་སྐོད་པའི་ངང་ཚུལ་མཁའ་ལྟར་ཡངས། །གནས་
ལུགས་དགྐོངས་དྐོན་རྡུལ་ཕན་བཞིན་དུ་ཕ། །དླེ་ཕིར་བདག་འདས་བརྗྐོད་པའི་ཁུར་འཁྱླེར་ 
བ༑ ༑ཨ་མྲའི་ཚི་གུས་ཆུ་གཏླེར་གཞལ་བ་བཞིན། །ཞླེས་གཞུང་འདསི་འཆད་པར་བྱ་བའ་ིབརྗྐོད་
བྱ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་གཙོ་བྐོར་བཞག་ནས་དླེ་ཡི་སྐོན་འགྲྐོར་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གཉིས་ཀི་
ལམ་གིས་མཚོན་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་ཤིང༌། གནས་ལུགས་
མཐར་ཐུག་པའི་དགྐོངས་དྐོན་རྡུལ་ཕ་རབ་བཞིན་དུ་ཆླེས་ཆླེར་རྟྐོགས་པར་དཀའ་བས། ༸གྐོང་



རྐོམ་པར་དམ་བཅའ་བ། 

ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་རང་ཉིད་ནས་བདག་ལྟ་བུས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་གཞུང་དླེ་འད་བ་རྐོམ་པའི་ཁུར་ལླེན་
པ་འདི་ནི། ཤིང་ཨ་མྲའི་ཚི་གུས་རྒྱ་མཚོའི་ཆུའི་གཏླེར་ལ་ཚད་འཇལ་བར་རྐོམ་པ་དང་མཚུངས་
པ་དླེ་ལྟ་ནའང༌། འྐོན་ཏླེ་དཔླེ་མཐྐོང་ཙམ་དང་ཀླྐོག་ལུང་ལ། །འཁིད་དུ་བཏགས་མིན་བརྒྱུད་
ལྡན་དམ་པའི་གསུང༌། །རང་གི་ཉམས་མྱྐོང་ཚད་མའི་བདུད་རིའི་བཅུད། །གླེགས་བམ་རིན་
ཆླེན་ཟ་མ་ཏྐོག་ཏུ་འཁྱིལ། །ཞླེས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་གཞུང༌ཧ་ཅང་གི་བརླིངས་པྐོ་ཡྐོད་པའི་དྐོན་དླེ། 
གསུང་རབ་མཐྐོང་ཙམ་དང༌། མྱུར་བར་ཀླྐོག་པའི་ལུང་རྒྱུན་ཙམ་ལ་འཁིད་ཀི་མིང་བཏགས་པ་
དླེ་འད་རང་མིན་པར། བ་མ་དམ་པ་ཚད་ལྡན་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀི་
ངད་དང་ལྡན་པའི་གསུང་བགྲྐོས་མ་ཉམས་པར་ལླེགས་པར་གསན་ཞིང་། གསན་པ་དླེ་ཡང་
ཚིག་ཙམ་གི་གདམས་ངག་ཐྐོས་བྐོ་ཁྐོ་ནར་མ་བཞག་པར། ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་བས་མྱྐོང་
བ་ཚད་ལྡན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་བདུད་རིའི་བཅུད་དླེ་ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་
གི་གླེགས་བམ་རིན་ཐང་བལ་བའི་ཟ་མ་ཏྐོག་འདིར་འཁྱིལ་བར་གསུངས་ཏླེ་གཞུང་འདིའི་ཆླེ་བ་
བསན་པ་དང་ཆབས་ཅིག  རྐོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་མཛད་དྐོ། །དླེ་ལྟ་བུའི་ལླེགས་བཤད་རྨད་དུ་
བྱུང་བ་འདི་ཉིད་ད་ལམ་མཆན་བུས་ཅུང་ཟད་དཀྐོལ་བར་བྱ་བའི་སལ་བཟང་བདག་གིར་བང་ན། 
དླེ་ཡང་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏླེ། དླེ་ལ་འདིར་བདླེ་བར་གཤླེགས་པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་
གནད་མ་ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏླེ་སལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་
སར་འཁིད་པར་བྱླེད་པའི་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་འདི་ཉིད་ཉམས་སུ་ལླེན་
པར་བྱླེད་པ་ལ། ༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིགསུང་འདིར་ས་བཅད་ཞིབ་ཆ་མ་བཀལ་བར། ལམ་
རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིབསྡུས་དྐོན་གི་ཚུལ་དུ་མཛད་ཅིང་། ལྷག་མཐྐོང་གི་སྐོར་རྣམས་ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་
གཞིར་བཞག་མཛད་པས། སབས་འདིར་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ ་ིས་བཅད་གཙོར་བཟུང་ཐྐོག  
དམགིས་བསལ་འདྐོར་ལླེན་ཕན་ཚགེས་དང་བཅས་འཆད་པར་བྱ་བ་ཡིན།

དླེས་ན་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་ལ་བཞི། ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་
བསན་པ། ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་
སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་དཀི་བའི་རིམ་པའྐོ།། 

ཆོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པོའ་ིཆླེ་བ་བསྟན་པ། 

དང་པྐོ་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་ལ། མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེས་རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སླེ་བ་
བཞླེས་པའི་ཚུལ། རྟླེན་དླེ་ལ་ཡྐོན་ཏན་བརླེས་པའི་ཚུལ། བརླེས་ནས་བསན་པ་ལ་བྱ་བ་མཛད་
པའི་ཚུལ་གསུམ། འདིའི་ནང་གསླེས་ས་བཅད་དང་བཅས་པ་དླེ་རྣམས་ཞིབ་བཀལ་མ་དགྐོས་
པར། ཆྐོས་འབྱུང་ལྐོ་རྒྱུས་ཁག་དང་། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་སྐོགས་ལས་ཤླེས་པར་བྱ་ལ། འདིར་
ཟབ་རྒྱས་ཀི་གདམས་པ་སྐོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྐོ་ནས་ཇྐོ་བྐོ་ཡབ་སྲས་སྐོགས་ལ་རིམ་པར་
བརྒྱུད་ཚུལ་ཆླེ་ལྐོང་ཙམ་ཞིག་དད་པའི་གསྐོས་སུ་ཕྐོགས་གཅིག་ཏུ་སླེལ་ན། བྱང་ཆུབ་ལམ་
གི་རིམ་པའི་ཆྐོས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་པྐོའ་ིགང་ཟག་དླེས་ཀང་། གང་ཉམས་སུ་བང་བྱའི་ཆྐོས་
དླེ་ཆུ་མགྐོ་གངས་ལ་ཐུག་པ་ལྟར་ཁུངས་བཙུན་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་ལྟར། བསན་པའི་བདག་པྐོ་
སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ནས་ཉླེ་བར་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པའི་རྒྱ་ཆླེན་སྐོད་བརྒྱུད་དང་། 
ཟབ་མྐོ་ལྟ་བརྒྱུད། ཉམས་ལླེན་བྱིན་རླབས་བརྒྱུད་པའི་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་གསང་གསུམ་གི་
ཆླེ་བའི་ཡྐོན་ཏན་ལམ་རིམ་བ་མ་བརྒྱུད་པའི་རྣམ་ཐར་སྐོགས་ལས་རྒྱ་ཆླེར་འབྱུང་བ་ལྟར་ལ། དླེ་
ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་གདམས་པ་འདི་ཉིད་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཞིག་ལས་ཐྐོས་དགྐོས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཇི་སད་དུ། འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས། ཤིང་རྟ་ཆླེན་པྐོ་
གཉིས་ལས་ལླེགས་བརྒྱུད་པའི། །ཟབ་མྐོའ་ིལྟ་བ་རྒྱ་ཆླེན་སྐོད་པའི་ལམ། །ཞླེས་དང་། ཆྐོས་
ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ་ཞླེས་དང་། ཡང་དག་པར་
རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་སླེ་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་དང་
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ལྡན་པ་ཞླེས་གསུངས་པའི་ཚིག་འདི་དཔད་ན་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་ཡིན་ནྐོ། །དླེ་ལྟར་ཆྐོས་ཀི་
འབྱུང་ཁུངས་བཙུན་པའི་ཚུལ་སྐོན་པ་དླེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྐོན་པ་ཟས་གཙང་གི་སྲས་པྐོ་
ནས་བཟུང་སླེ་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིབར་དུ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ལམ་
རིམ་གསྐོལ་འདླེབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་འཁྲུལ་མླེད་ཀི་གྐོ་རིམ་དུ་བཞུགས་པ་དླེ་ལྟར་ཡིན་ལ། 
དླེ་ཡང་སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་གིས་གསུངས་པའི་ཆྐོས་ཀི་ཕུང་པྐོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྐོང་གི་ནང་
ནས་རབ་དང་ཕུལ་དང་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤླེར་ཕིན་གི་མདྐོ་ལ་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ 
སླེ༑ སབས་རླེ་རང་རླེས་བརྗྐོད་ས་མ་དག་པར་འབུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཞླེས་བརྗྐོད་
པའི་གསུང་རབ་དླེ་ཡིན་པས། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་གི་ནང་གི་ཡུམ་རྒྱས་པ་ཡུམ་
འབུམ་པ་ལ་པྐོད་བཅུ་གཉིས་དང་། ཡུམ་འབིང་པྐོ་ཉི་ཁིར་པྐོད་གསུམ། ཡུམ་བསྡུས་པ་བརྒྱད་
སྐོང་པར་པྐོད་གཅིག་བཅས་བཞུགས། དླེ་ཡང་ཞིབ་ཏུ་ཕླེ་ན། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་
ལ་རྒྱས་པའི་རྒྱས་པ། རྒྱས་པའི་འབིང་། རྒྱས་པའི་བསྡུས་པ། འབངི་པྐོ་ལའང༌འབངི་པྐོའ་ིརྒྱས་ 
པ༑ འབིང་པྐོའ་ིའབིང་པྐོ། འབིང་པྐོའ་ིབསྡུས་པ་དང་། བསྡུས་པ་ལའང༌བསྡུས་པའི་རྒྱས་པ། 
བསྡུས་པའི་འབིང་པྐོ། བསྡུས་པའི་བསྡུས་པ་བཅས་ནང་གསླེས་ཀི་དབྱླེ་བ་ཡྐོད་ལ། དླེ་བཞིན་
ཡུམ་སྲས་བཅུ་བདུན་དུ་གྲགས་པའི་ཤླེར་ཕིན་གི་གཞུང་དུ་མ་ཡྐོད་པ་དླེ་རྣམས་ཆྐོས་ཕུང་
བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྐོང་གི་ནང་གི་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པ་ཡིན། དླེ་ལ་དངྐོས་བསན་སྐོང་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་
དང༌། སྦས་དྐོན་མངྐོན་རྟྐོགས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་ནས། དངྐོས་བསན་སྐོང་ཉིད་ཀི་རིམ་པ་དླེ་
མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་། ཡུམ་གི་སབས་འདིར་དངྐོས་བསན་སྐོང་པ་
ཉིད་ཀི་རིམ་པ་རྒྱས་པར་བཀལ་བའི་ཟབ་མྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་བསན་པའི་སབས་སུ་ལམ་གི་
མངྐོན་རྟྐོགས་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལས་རྟྐོགས་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་སླེ་ཚུལ་སྐོགས་སྐོང་གཞི་
ཆྐོས་ཅན་གི་ཚུལ་དུ་སྦས་པའི་རིམ་པ་བསན་ལ། དླེ་རྣམས་མགྐོན་པྐོ་བྱམས་པས་མངྐོན་པར་
རྟྐོགས་པའི་རྒྱན་གི་སབས་སུ་གསལ་བར་རལ་བཏྐོན་མཛད་ནས་སྦས་དྐོན་མངྐོན་རྟྐོགས་ཀི་
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རིམ་པ་དླེ་རྣམས་དྐོན་བདུན་ཅུའི་ཐྐོག་ནས་བསན་པ་འཕགས་པ་ཐྐོགས་མླེད་ཀིས་ལླེགས་
པར་སླེལ་བར་མཛད་པའི་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་བཅས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་
གཉིས་བྱུང་། 
 སྐོན་པས་གསུངས་པའི་ཤླེར་ཕིན་གི་མདྐོ་ནི་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིགཞུང་ཡིན་པ་དང་། 
དླེའི་ཆླེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱའང་མིར་གྱུར་པའི་སླེམས་ཅན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། མི་མ་ཡིན་པའི་
ལྷ་ཡི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་འཁྐོར་ཚོགས་རྒྱ་ཆླེ་བྱུང་ཞིང་། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིགཞུང་རྣམས་
སླེ་སྐོད་གསུམ་པྐོ་བཀའ་བསྡུ་མཛད་པའི་ཁྐོངས་སུ་ཚུད་ཡྐོད་མླེད་བཤད་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་
མང་ཡང༌། ཐླེག་ཆླེན་གི་བཀའ་བསྡུ་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་སྐོགས་ཀིས་མཛད་ཚུལ་སྐོབ་
དཔྐོན་ལླེགས་ལྡན་འབྱླེད་ཀིས་རྟྐོག་གླེ་འབར་བར་གསུངས་པས། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
ཡྐོངས་གྲགས་ཆྐོས་འཁྐོར་བསྐོར་བའི་ཚེ་ན། གང་ཟག་སི་ཁྱབ་ལ་གསུངས་པ་དླེ་རྣམས་ཐླེག་
དམན་གི་ཆྐོས་སུ་གྱུར་པས་རང་བཞིན་གིས་གྲངས་མང་བར་གྱུར་པ་དང་། གདུལ་བྱ་ལས་
དང་སྐོན་ལམ་གི་རྟླེན་འབླེལ་ཚོགས་ཤིང་། བྐོ་གྲྐོས་ཆླེ་བའི་ལྷ་དང་མི་ཡི་རྟླེན་ཅན་གི་བྱང་
སླེམས་ལས་དག་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་བྱ་རྒྐོད་ཕུང་རི་ལ་སྐོགས་པར་ཐླེག་ཆླེན་གི་
ཆྐོས་འཁྐོར་གསུངས། རང་རླེའི་མཐུན་སང་དུ་བྱ་རྒྐོད་ཕུང་པྐོའ་ིརིའི་སླེང་སླེ་བྐོ་བརྒྱ་ཕག་དུ་
མ་ཤྐོང་བའི་ས་ཁྱྐོན་མླེད་ཀང་། ལས་དག་པ་རྣམས་ཀི་ངྐོ་ལ་གྲུབ་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡྐོད། དླེ་
ལྟར་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུམ་ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རྐོལ་དུ་ཕིན་པ་དངྐོས་སུ་གསུང་སའི་
གདུལ་བྱར་ཡྐོད་པའི་འཇམ་དབྱངས་ལ་ཟབ་མྐོའ ་ིལམ་གི་རིམ་པའི་བཀའ་བབས་ཤིང་། 
བྱམས་པ་མགྐོན་པྐོ་ལ་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པའི་བཀའ་བབས་ཏླེ་རིམ་པར་བརྒྱུད་ནས་
བྱུང་། བྱམས་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་པྐོ་དླེ་ངླེས་པ་དྐོན་ལ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནའང་། སྐོན་པ་
བཀའ་དིན་ཅན་དླེས་ཆྐོས་སྐོན་པའི་ཚེ་ན་ཉླེ་བའི་སྲས་ཆླེན་བརྒྱད་ཅླེས་སྐོན་པའི་འཁྐོར་དུ་ལྷ་
བུའི་ཚུལ་བཟུང་བའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་པ་ཆྐོས་ ཉན་པ་འཁྐོར་དུ་འདུས་པ་དུ་མའི་ནང་ནས་
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དམིགས་བསལ་ཅན་དུ་གྱུར། རྗླེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་
མཁྱླེན་པའི་རང་གཟུགས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། མཁྱླེན་པའི་ཡྐོན་ཏན་དླེ་ཉིད་དངྐོས་སུ་བཞིན་
ལག་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སྲས་ཀི་ཐུ་བྐོར་བྱྐོན་ཏླེ་འཁྐོར་གི་ཚུལ་དང་། གཙོ་བྐོའ་ིཚུལ་སྐོགས་
གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མྐོས་པའི་དབང་ལས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་ཤིག་འཆར། དླེ་ལྟར་བྱམས་
འཇམ་དབྱངས་ནས་རིམ་པར་མི་ཡི་རྟླེན་ཅན་གི་འགྲླེལ་བྱླེད་གཞན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། ༸རྒྱལ་
བའི་གསུང་རབ་ཀི་དགྐོངས་པ་རང་དབང་དུ་འགྲླེལ་བར་མཛད་པའི་སྐོབ་དཔྐོན་ཀླུ་ཐྐོགས་
གཉིས་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀི་གདམས་པ་གཉིས་པྐོ་བརྒྱུད་པའི་ནང་ནས། ཐྐོགས་མླེད་སྐུ་མཆླེད་
ཀིས་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་སབས་བབས་ཐུགས་འགན་ལྟ་བུར་བཞླེས་ཤིང་། 
མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་སབས་སུ་བབས་པའི་རལ་འདྐོན་གནང་ཡུལ་ཟབ་མྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་
པར་ཕག་རྗླེས་བ་ན་མླེད་པ་འཇྐོག་པར་གནང་སླེ། རྒྱ་ཆླེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཞར་ལ་བསན་
པར་མཛད་པ་ནི། དབུ་མ་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལྟ་བུར་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་
བསན། དླེ་ལྟར་ཟབ་རྒྱས་ཀི་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ནས་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་བ་མ་གསླེར་
གིང་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། ཟབ་མྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་བ་མ་རིག་པའི་ཁུ་བྱུག་ནས་བརྒྱུད་པ་
གཉིས་ཀ་འཕགས་ཡུལ་གི་པཎི་ཏ་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ ཤས་གསན་པས། དླེ་ནས་ཟབ་
རྒྱས་ཀི་གདམས་པ་གཉིས་པྐོ་ཆུ་བྐོ་གཅིག་འདླེས་སུ་བྱུང་བ་ལམ་གི་རིམ་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་
ཏླེ་བསན་པའི་ལམ་རིམ་ཀུན་གི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྐོན་མ་ཞླེས་བྱ་བ་བྐོད་དུ་མཛད། ཇྐོ་
བྐོ་རྗླེ་བྐོད་དུ་ཕླེབས་སབས་ལྷ་བ་མ་བྱང་ཆུབ་འྐོད་ཀིས་བྐོད་སི་ལ་ཕན་པའི་ཆྐོས་ཤིག་གནང་
བའི་བསྐུལ་མ་ཞུས་པས། གསྐོལ་བ་འདླེབས་ཚུལ་དླེ་ལ་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་ཤིན་ཏུ་དགླེས་ནས། སྐོབ་མ་
བཟང་པྐོ་བྱང་ཆུབ་འྐོད་ཀིས་བསྐུལ་གྱུར་པས། །ཞླེས་ལམ་སྐོན་གི་དབུར་དླེ་ལྟར་གསུངས་པ་
ལ་བསམས་ན། བྐོད་ཀི་ཆྐོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་དླེས་བྐོད་འབངས་སིའི་དྐོན་ལ་
དགྐོངས་པ་བཞླེས་ཚུལ་ཧ་ཅང་གི་གནད་ཆླེ། སིར་ན་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་ཞླེས་འཕགས་ཡུལ་ནས་སན་
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གྲགས་ཡྐོད་པའི་བ་མ་ཞིག་བྐོད་ཡུལ་དུ་སན་དངས་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་
བའི་གསང་སགས་ཀི་གདམས་པ་ཟབ་མྐོ་གཞན་སུ་ལའང་མླེད་པ་ཞིག་ངྐོས་ལ་གནང་རྐོགས་
ཞླེས་མ་ཞུས་པར། བྐོད་སི་ལ་ཕན་པའི་ཆྐོས་ཤིག་ཞུས་པ་མ་ཟད། སབས་དླེར་བྐོད་དུ་རྒྱལ་
རབས་ཞླེ་གཅིག་པ་གང་དར་མས་རྒྱལ་བསན་ཉམ་ཉླེས་བཏང་བའི་གྐོད་ཆགས་ཀི་འབས་བུར་
གསང་སགས་འཆལ་སྐོད་ཚུལ་མིན་ཡྐོད་པ་དག་ཐླེར་གནང་བར་གསྐོལ་བ་བཏབ་པ་དླེ་
རྣམས་མཛད་རྗླེས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་ཡིན། ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་ལ་སྐོབ་མ་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས་
འབྐོམ་སྐོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཞླེས་བྱ་བའི་སྐོབ་མ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་ཚངས་སྐོད་དགླེ་
བསླེན་གི་རྟླེན་དུ་གནས་པའི་སླེས་བུ་དམ་པ་དླེ་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀི་གདམས་པ་གང་ཡྐོད་པ་
ཐམས་ཅད་གནང་བས་མཚོན་རྒྱལ་བསན་དི་བལ་སར་གསྐོའ་ིརྣམ་ཐར་བཟང་པྐོ་ལྷུར་བཞླེས་
མཛད། འབྐོམ་སྐོན་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་ཇྐོ་བྐོ་བཀའ་གདམས་པའི་བསན་པའི་བདག་པྐོར་གྱུར་ཏླེ་
རྭ་སླེང་ཕག་བཏབ་ཅིང་། དླེ་ནས་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་ལྷ་གཅིག་དི་པཾ་ཀ་རའི་བསན་པའི་སྲྐོལ་ཚུགས་
ནས། པྐོ་ཏྐོ་བ་ལ་སྐོགས་པའི་བཀའ་གདམས་པའི་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་གི་སླེས་བུ་རྣམས་
ལ་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་སྐོན་ཐྐོག་ནས་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་བསན་པ་གཅིག་ནས་
གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པ་དླེ། འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་གྲྭ་སྐོར་མཁན་ཆླེན་ཆྐོས་
སབས་བཟང་པྐོ་ལས་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་བའི་བརྒྱུད་པ་དང་། ལྷྐོ་བག་གྲུབ་ཆླེན་ནམ་
མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ལས་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་པ་དང་། བཀའ་གདམས་མན་ངག་པའམ་
གདམས་ངག་པའི་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཀ་གསན་ཏླེ། དླེ་ནས་བརྒྱུད་པ་གསུམ་པྐོ་ཆུ་བྐོ་གཅིག་
འདླེས་སུ་བཞུགས་པ་དླེ་ཕིན་ཆད་ནས་རྗླེ་བ་མའི་ལུང་རྟྐོགས་ཀི་བསན་པ་ཕྐོགས་ཀུན་ཏུ་
སླེལ་བའི་མཁས་གྲུབ་ཀི་སྐོབ་མ་གནམ་གི་སར་མ་དང་སའི་དླེག་པ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པར་གྱུར་
པས་རིམ་བཞིན་སླེལ་བར་མཛད་པ་ལྟར། བརྒྱུད་ཚུལ་ཡང་དླེ་སླེད་དུ་འྐོང་བའི་ཚོད་ཙམ་དུ་
གདའ་ནའང༌། དླེང་སང་ནི་རང་རང་གི་དགྐོན་པའི་བ་རབས་འདླེན་པ་ཙམ་དང༌། བར་སབས་
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ཀི་བརྒྱུད་པའི་ཁུངས་མླེད་པར་གཞན་ལ་སྐོན་པ་སྐོགས་སང་ཚུལ་མཐའ་ཡས་སྐོ། །ཞླེས་
གསུངས་པ་ལྟར། འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོར་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆྐོས་ཅི་རིགས་
ཡྐོད་པའི་སྐོབ་མ་བཟང་པྐོ་འཁྐོར་དག་པ་རྣམ་བརྒྱད་ལ་སྐོགས་པ་སླེ་ཚན་དུ་བསྡུས་པ་དང་། 
ཡན་གར་བ་ཇི་སླེད་ཅིག་བྱུང་བ་རྗླེ་བ་མའི་རྣམ་ཐར་ཁག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར། དླེ་རྣམས་ཀི་ནང་
ནས་སབས་འདིར་འཇམ་མགྐོན་བ་མའི་བཞླེད་གཞུང་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་བཀའ་སྲྐོལ་
དི་མ་མླེད་པ་འཛིན་སྐོང་སླེལ་བའི་སྒྐོ་ནས་ཟམ་མ་ཆད་པར་ལླེགས་པར་བརྒྱུད་དླེ། ད་ལྟའང་
མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་བཀའ་དིན་གི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་མའི་ནང་
ནས་མངྐོན་པར་འཕགས་པའི་༸རྒྱལ་མཆྐོག་སྐུ་ཕླེང་ན་རིམ་བྱུང་བ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིབ་
བརྒྱུད་དུ་བཞུགས་པའི་ཁྐོངས། སབས་འདིར་རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་ནས། ༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་
ཆླེན་པྐོ་བར་གི་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་སྐོ་སྐོའ་ིམཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས་རླེ་འགྐོད་པ་ལ། 

༸རྒྱལ་དབང་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་དང་པྐོ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་(༡༣༩༡ ་་་ ༡༤༧༤) 
འདི་ཉིད་འཇམ་མགྐོན་བ་མའི་དངྐོས་སྐོབ་ཐུགས་སྲས་“འཕིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་
པའི་སྲས་ཆླེན་བཞི་དང་།” སྲས་ཀི་ཐུ་བྐོ་གསུམ་ཞླེས་གྲགས་པའི་ཁྐོངས་སུ་གཏྐོགས་ཤིང་།1 
ཡང་། “ལུང་བསན་རྣམ་དག་ཡྐོད་པའི་ཐུགས་སྲས་བདུན་”གི་སླེང་དུ་རྟྐོགས་ལྡན་འཇམ་
དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་མཚན་ལྟས་ལྟར། རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་ནི། དགུང་ལྐོ་ཉླེར་ལྔའི་སབས་སུ་
འྐོན་བཀ་ཤིས་དྐོ་ཁར་ཕླེབས་སབས་འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཞབས་རྗླེས་ཟིན་
ཏླེ་སྲས་ཀི་ཐུ་བྐོར་གྱུར་པས། ལུང་བསན་བརླེས་པའི་ཐུགས་སྲས་བརྒྱད་དུའང་འདླེན་པར་
རིགས་ཚུལ་འཁྐོད།2 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

 དླེ་ལྟ་བུའི་རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པྐོའ་ིཞལ་ས་ནས་འདིར་༸རྒྱལ་བསན་
བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་འཛིན་སྐོང་སླེལ་བའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པྐོ་གཞན་དིང་མི་འཇྐོག་པ་ཇི་སླེད་
ཅིག་ཡྐོད་པ་སབས་འདིར་ཆ་ཙམ་མཚོན་ན། 
དམ་པའི་ཚུལ་དགུ་ཇི་ལྟར་མངའ་བ་ནི། 
 རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པས་འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་མཛད་པའི་ལམ་རིམ་
རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་ནི་རྗླེ་བ་མ་ཉིད་ལས་གསན་ནས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞླེས། སྲས་ཀི་ཐུ་བྐོ་
གཉིས་དང་དཔལ་ཤླེས་རབ་སླེང་གླེ་བ་ལ་ཡང་གསན། ཤ་ར་བ་ནས་གཏུམ་སྐོན་ལ་བརྒྱུད་པ་
དང་། ཀ་མ་བ་ནས་ལུམ་པ་བ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་རྣམས་ནི་སར་ཐང་དུ་མཁན་པྐོའ་ིདྲུང་
དུ་གསན། ཤ་ར་བ་ནས་འཆད་ཁ་བ། སླེ་སིལ་བུ་བ། ལྷ་ཆླེན་པྐོ་སྐོགས་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་
རིམ་དང་། ཁྱད་པར་བྐོ་སྐོང་སན་བརྒྱུད་ཀི་སྐོར་རྣམས་ལྷ་ཟུར་ཁང་བ་བསྐོད་ནམས་ལྷུན་གྲུབ་
ལས་གསན། ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞླེས་པས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ལ་རྟྐོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་
འཁྲུངས། ཧྐོར་སྐོན་པ་ལའང་རྗླེའི་ལུགས་ཀི་བྐོ་སྐོང་ལམ་གི་རིམ་པར་བསིགས་པ་གསན་ཏླེ། 
བ་མ་[རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་]ཆླེན་པྐོའ་ིཞལ་ནས་འུ་ཅག་གིས་བྐོ་སྐོང་འདི་ལླེགས་པྐོ་འཆད་ཤླེས་
གསུངས་པ་ནི། ཐུགས་ཉམས་སུ་མྱྐོང་བའི་ཞལ་བཞླེས་དི་མ་མླེད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་སན་
ས་བ་ནས་བྱ་ཡུལ་བ་ལ་བརྒྱུད་པའི་ལམ་རིམ་དང་། དླེ་བཞིན་བྱ་ཡུལ་བའི་ཆྐོས་སྐོར་རྣམས་
ནི་རྒྱལ་སླེང་པ་སན་ས་རིན་ཆླེན་འཕླེལ་ལ་གསན་ཏླེ། མདྐོར་ན་བདག་གི་བ་མ་[རྗླེ་དགླེ་འདུན་
གྲུབ་]ཆླེན་པྐོ་འདི་ལ་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གདམས་པ་མ་ལུས་པར་མངའ་བ་ཡིན།3 
 རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པས་༸རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོ་ལས་ཚད་མ་རྣམ་པར་ངླེས་པ་
ཆྐོས་མཆྐོག་གི་འགྲླེལ་པའི་སླེང་ནས་དཀའ་གནས་ལླེགས་པར་དཔྐོད་པ་གསན་ཏླེ། ཟིན་བིས་
ཀང་མཛད་ཅིང་། དབུ་མའི་ར་བ་དང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དང་ངླེས་རྣམ་པར་འབྱླེད་པ། 
ར་ཤླེའི་རྣམ་བཤད་སྐོགས་མང་པྐོ་གསན། རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཡང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགླེས་པར་བྱུང་ 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

སླེ༑ འདུལ་བའི་བསབ་ཁིམས་ཁྱད་པར་ཅན་སླེལ་བའི་རྟླེན་འབླེལ་དུ་མཐང་གྐོས་བཞླེས་འཕྐོ་
ཞིག་ཀང་གནང་། 
 རྗླེ་དང་མ་མཇལ་གྐོང་དུ་རྗླེའི་བུ་ཆླེན་དབུ་ཚད་གསང་གསུམ་ལ་མཁས་པ་སླེམས་
དཔའ་ཆླེན་པྐོ་ཀུན་བཟང་བ་ལ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲླེལ་གི་ཚིག་དྐོན་དང་། དཀའ་གནད་རྣམས་
གསན་ཏླེ་དངྐོས་སྐོབས་རིགས་པའི་རྐང་ཚུགས། དབུ་ཚད་གཉིས་ཀ་ཕིས་ནས་མཁས་པ་
ཤླེས་རབ་སླེང་གླེ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་ལའང་ལླེགས་པར་གསན་ནས་ཤིང་རྟ་ཆླེན་པྐོའ་ི
དགྐོངས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད།4 
 སིར་ཆྐོས་གསན་པའི་བ་མ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ཡྐོད་པ་དང་། དླེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་སྐུ་ཚེ་
འདིར་བཀའ་དིན་ཆླེ་བ་གནས་ལྔ་རིག་པ་སར་ཐང་མཁན་ཆླེན་གྲུབ་པ་ཤླེས་རབ་དང་། རྗླེ་ཤླེས་
རབ་སླེང་གླེ་གཉིས། སླེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀའ་དིན་ཆླེ་བ་རྗླེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཡིན་པར་
གསུངས།5 དླེ་རྣམས་ལས་བཀའ་གདམས་གསར་རིང་གིས་མཚོན་པའི་བྐོད་བརྒྱུད་ནང་
བསན་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆྐོས་བཀའ་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆླེར་གསན་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་
དང་། འཆད་རྐོད་རྐོམ་གསུམ་གིས་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་འཛོམས་པའི་དམ་པའི་ཚུལ་
དགུས་རྒྱལ་བསན་འཛིན་སྐོང་སླེལ་གསུམ་གནང་བའི་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར། 
ཆྐོས་པ་གཙང་མའི་རྣམ་ཐར་དཔླེར་སྐོན་མཛད་པ་ནི། 
 ལྷག་པར་འཇིག་རྟླེན་ཆྐོས་བརྒྱད་མགྐོ་སྐོམས་པ་འབྐོམ་སྐོན་པ་དང་མཚུངས་ཏླེ། རྗླེ་
འདིས་བསན་འགྲྐོའ་ིགཞན་དྐོན་འབའ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། རང་ཉིད་ཀི་རླེད་བཀུར་སན་གྲགས་
སྐོགས་ལ་ནམ་ཡང་མི་གཟིགས། འཁྐོར་ཡང་ཆྐོས་མཐུན་བྱུང་ན་མ་གཏྐོགས་མང་བ་ལ་མི་
དགླེས། སྐོབ་དཔྐོན་གཞན་ལྟར་རང་གི་སྐོབ་མ་གཞན་གི་ཆྐོས་གྲྭར་སྐོང་བ་ལ་བཀའ་མི་
བཀྐོན། གཞན་གི་གྲྭ་པ་རང་གི་ཆྐོས་གྲྭར་བྱུང་ཡང་རྟྐོག་དཔྐོད་མི་མཛད། ཆྐོས་ལུགས་དང་། 
སླེ་ཕན་ཚུན་གི་ཕྐོགས་ཆ་ཡླེ་མི་གསུངས། རང་མཉམ་དང་། དམན་པས་བརས་ཐབས་བྱས་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཀང་ཀྐོ་ལྐོང་མི་མཛད། བཀུར་བ་ཡང་ཞིང་། འཁྐོར་ལ་ནྐོན་ཆླེ། སྒྐོ་གསུམ་ལྷུག་པར་འཇྐོག་
ཀང་ལྟུང་བའི་ཉླེས་པས་མི་གྐོས། འཁང་མི་རྡུང་། ཐུགས་ཟབ་དཀླེལ་ཆླེ། འཁྐོར་གི་ལྐོག་སྒྲུབ་
དང་རླེན་ངན་གིས་མི་གཡྐོ། གཞན་དྐོན་དུ་སྐུ་བསྐོད་པ་ཡང་། ཡྐོ་ལང་དང་འདུ་འཛི་སྐོང་
ཞིང་། མཁས་བཙུན་གི་སླེམས་པ་མི་མངའ། ཞི་ཞིང་དུལ་དུལ་ལྟར་མི་མཛད། ཕག་དྐོག་དང་
འགྲན་སླེམས་མི་མངའ། རང་བསྐོད་དང་གཞན་སྐོད་མི་མཛད། གསྐོལ་བ་དང་ན་བཟའ་གང་
བྱུང་གིས་ཆྐོག  ན་བཟའ་དང་ཀུན་སྐོད་ལ་ཕི་ནང་མི་མངའ། སྐོབ་མ་དང་ཡྐོན་བདག་མི་ཉྐོ། 
གྲྭ་པ་དང་ཡྐོན་བདག་ལ་ཉླེ་རིང་མི་མཛད་ཅིང་། དླེ་རྣམས་ཀི་ངྐོ་མི་འཛིན་པ་སྐོགས། ཕིས་ཀི་
བ་མ་སྐོབ་དཔྐོན་དུ་ཁས་འཆླེ་བ་མང་པྐོའ་ིསྐོད་པ་ལས་རིང་དུ་གྱུར་ཏླེ། རྟག་ཏུ་དམ་པའི་
མཛད་པ་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ་ཞིང་། སླེ་སྐོད་གསུམ་དང་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་
གཞུང་སྲྐོང་བར་མཛད།6 
མངྐོན་གྐོམས་དམ་པའི་རྟགས་མཚན་རང་ཆས་སུ་མངྐོན་པ་ནི། 
 ཐྐོས་པ་ཁ་ཕིར་བལྟས་སུ་མ་སྐོང་ཞིང་། ཐྐོས་དྐོན་རྒྱུད་ལ་གཞྐོལ་བའི་རྟགས་མཚན་
ཁྱད་པར་ཅན་ཀུན་གིས་མཐྐོང་སང་དུ་གྲུབ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་ལ། ད་དུང་རིང་ནས་ལྟ་བའི་
གདླེང་དང་། སྒྐོམ་པའི་དྐོད་རླེད་དླེ། སྐོད་པའི་རལ་ལ་དབང་འབྱྐོར་བའི་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་
དན་རྟགས་ཀི་རིམ་པ་ཡང་སྐུ་གཞྐོན་ནུའི་དུས་ནས་ཤིན་ཏུ་མང་པྐོ་ཡྐོད་པར་སང་སླེ། རྗླེ་འདི་
ཉིད་བྐོད་ལྐོངས་གཙང་ཁུལ་འབྐོག་ས་སྲད་ཀི་ལུང་ལག་ཅིག་ཏུ་ ༡༣༩༡ ལྐོར་འཁྲུངས་མ་
ཐག་པ་ནས་བཟུང་། སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པྐོར་དག་པའི་སང་བ་འབྱམས་ཀླས་པའི་རྣམ་ཐར་བསམ་
བརྗྐོད་ལས་འདས་པའི་ནང་ནས། ཐྐོག་མའི་དཔླེར་མཚོན་ཙམ་ཞིག་བྱས་ན། འཁྲུངས་པའི་
ནུབ་མྐོར་རུ་བ་ལ་དགྲ་ཇག་བྱུང་ནས། ནྐོར་ཁྱླེར་ཞིང་མི་རྣམས་ཁིད་པའི་ཚེ། ཡུམ་ཇྐོ་མྐོ་ནམ་
མཁའ་སིད་ཀིས་བུ་ཆུང་རྐོའ་ིགསླེབ་ཏུ་སྦས་ནས་ཕིན། སང་ཨ་ཕི་མྐོ་ཞིག་ཡྐོད་པ་དླེས་བལྟ་
བར་ཕིན་པས། བུ་ཆུང་སྦས་པའི་ཉླེ་འཁྐོར་ན་བྱ་རྐོག་དང་། གཅན་གཟན་མང་དུ་འཁྐོར་བ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

མཐྐོང་བས། སངས་ཏླེ་དྲུང་དུ་ཕིན་ཙ་ན། བྱ་རྐོག་སྣུམ་ལ་ཆླེ་བ་ཞིག་གིས་གཞན་རྣམས་དྲུང་
དུ་འཁྐོར་དུ་མི་འཇུག་པར་སྲུང་བ་མཐྐོང་བས་ངྐོ་མཚར་སླེས་ཏླེ། སྐོབ་པའི་ལྷ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་
རུ་བའང་དགྲས་མི་ཁྱླེར་ཐང་། གནྐོད་པའི་འདླེ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་བུ་ཆུང་ཡང་མི་སྲུང་ཐང་ཟླེར་
ནས། བུ་ཆུང་ཁྱླེར་ཏླེ་སྐོང་།7 དླེ་ནས་རླེ་ཞིག་སྦྲ་མ་ཚུགས་བར་དུ་ཚང་མ་ཁ་སྐོད་མཐང་སྐོན་
བྱ་བའི་གྲྐོང་ཡུལ་རྣམས་སུ་ངྐོ་ཤླེས་ལ་བརྟླེན་ནས་བཞུགས། དགུང་ལྐོ་ལྔ་ཙམ་ནས་གྲྐོང་པའི་
ར་རི་སྐོགས་ཀང་གནང་སབས། ངའི་ཕ་མའི་སིབ་སྐོང་དུ་ཡིན་ཞླེས་རྐོ་མང་པྐོ་ལ་མ་ཎི་བརྐྐོ་
བར་མཛད་ཅིང་། ཕ་མ་ད་ལྟ་མ་ཤི་ལགས་ཞུས་པས། ཕ་མ་ཤི་བ་དང་མ་ཤི་བ་མང་པྐོ་ཡྐོད་
ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། བག་ལྡླེབས་སུ་འབྲུ་དྲུག་དང་། འབྲུ་གསུམ། ཧཾ་དང་ཧིྲཱིཿ་ལ་སྐོགས་
པའི་ཡིག་འབྲུ་མང་པྐོ་དང་། མཆྐོད་རས་དུ་མ་བརྐྐོ་བར་མཛད་པ་ལྟ་བུ་དླེ་རྣམས་ད་ལྟའང་
བཞུགས་པར་གྲགས། 
 དགུང་ལྐོ་བདུན་པའི་ཚེ། ཡབ་མགྐོན་པྐོ་རྐོ་རྗླེ་སྐུ་གཤླེགས་ནས། འབྱྐོར་པ་ཧ་ཅང་
ཞན་པས་ཡུམ་སྲས་རྣམས་ཁུ་བྐོ་དགླེ་བཤླེས་ཆྐོས་ཤླེས་ཟླེར་བ་ལ་བརྟླེན་ཏླེ་སར་ཐང་དང་། 
དླེའི་ཉླེ་འཁྐོར་ན་བཞུགས།8 སར་ཐང་དུ་དགླེ་འདུན་གི་ཚོགས་ལ་ཟས་སྐོང་བར་བྱྐོན་པས། 
སར་ཐང་མཁན་པྐོ་གནས་ལྔ་རིག་པ་གྲུབ་པ་ཤླེས་རབ་ཅླེས་པས་དགླེ་འདུན་གི་དཀྐོར་འདི་
ཁྱིམ་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལི་བས། རབ་བྱུང་གི་ཆས་མ་འབྱྐོར་བར་དུ་དགླེ་བསླེན་གིས་གསུངས་ཏླེ་
སྐོམ་པ་གནང་། ཀླྐོག་གི་སྐོབ་དཔྐོན་རྒྱ་སྐོན་ཙནྡྲ་པ་ལ་གཏད་པས། བྐོད་ཡིག་གི་རིགས་མི་
འད་བ་རྣམས་དང་། རྒྱ་གར་གི་ལཉྩ་དང་། ཝརྟུ། དླེ་བཞིན་ཧྐོར་ཡིག་རྣམས་ཚེགས་མླེད་དུ་
མཁྱླེན་པ་བྱུང་། རབ་ཏུ་བྱུང་རྗླེས་སར་ཐང་དུ་བུ་སྐོབ་མང་པྐོ་ཀླྐོག་ཡིག་གིས་བསངས། རྗླེས་
སུ་རང་ཉིད་གསན་སྐོང་མཛད་སབས་ཀི་ཕག་དཔླེ་ཕལ་ཆླེ་བ་ཕག་བིས་སུ་མཛད། ཕིས་སུ་
བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་བ་མ་སངས་རྒྱས་བྱང་སླེམས་རྣམས་ཀི་མཚན་དང་། མ་ཎི་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཇི་སླེད་ཡྐོད་པ་ཕལ་ཆླེ་བ་དང་། ཁྱད་པར་གཙུག་ལག་ཁང་ན་ཡྐོད་པའི་ལཉྩ་སྐོགས་ཡིག་
རིགས་ཕལ་ཆླེ་བ་རྣམས་ཕག་བིས་ཡིན།9 
 (༡༤༠༥) དགུང་ལྐོ་བཅྐོ་ལྔ་པར་སར་ཐང་མཁན་པྐོ་དླེ་ཉིད་སྐོགས་ལས་དགླེ་ཚུལ་གི་
སྐོམ་པ་བཞླེས། མཚན་ལ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་ཞླེས་གསྐོལ། དླེ་ནས་གསན་བསམ་
གནང་བཞླེད་དང་། ལྷག་པར་རྗླེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིདྲུང་དུ་ཕླེབས་བཞླེད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་ཡང་། 
མཁན་ཆླེན་གིས་རླེ་ཞིག་འདི་ཀར་གཞན་ལ་ཕན་ཐྐོགས་ཆླེ་བར་མཛད་དགྐོས། ཁྱད་པར་ཇྐོ་
བྐོའ་ིབཀའ་བརྒྱུད་འད་ིལ་བསླེན་རྐོགས་བ་ཆླེན་བརྒྱུད་འདི་ངླེས་པར་དགྐོས་གསུངས་ཏླེ།10 
 (༡༤༡༠ ལྐོར་) དགུང་ལྐོ་ཉི་ཤུ་བཞླེས་སབས་མཁན་པྐོ་དླེ་ཉིད་ལས་བསླེན་རྐོགས་
བཞླེས། རྐོ་རྗླེ་ཐླེག་པའི་སྒྐོར་ཡང་སིན་པར་མཛད། དབུས་ཕྐོགས་སུ་འབྱྐོན་པའི་ཐུགས་ཁུར་
ཆླེན་པྐོ་བཞླེས་པས། སར་ཐང་མཁན་པྐོ་འདི་བཀའ་དིན་ཆླེ་བའི་བ་མ་གཅིག་ཏུ་བརི་བར་
གནང་། གཞུང་ཆླེན་གསན་བཞླེས་ཀང་དབུ་ཚུགས་ནས་དབུས་ཕྐོགས་སུ་བྱྐོན་ཏླེ།11 ལྐོ་བཅུ་
གཉིས་བཞུགས་རིང་རྗླེ་ཡབ་སྲས་སྐོགས་བཤླེས་གཉླེན་དུ་མ་ཚུལ་བཞིན་བསླེན་ནས་མདྐོ་
སགས་ཀི་ཆྐོས་བཀའ་རྒྱ་ཆླེར་གསན། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞླེས་བསར་ཆགས་དང་འབླེལ། 
མླེ་རྟ་ལྐོར་གཙང་ཁུལ་དུ་ཕླེབས་ནས་ས་ཕྐོགས་དུ་མར་འཆད་ཉན་མཛད།12 
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་མཚན་གསྐོལ་ཞུས་པ་ནི། 
 (༡༤༣༡) ལགས་མྐོ་ཕག་ལྐོར། དགུང་ལྐོ་ཞླེ་གཉིས་པའི་སབས་སུ་བྐོ་དྐོང་པཎ་ཆླེན་
ཕྐོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མཇལ་འདུན་དག་པྐོ་བྱུང་སླེ་པདྨ་ཆྐོས་སིངས་སུ་བྱྐོན། པཎ་ཆླེན་
མཇལ་ནས་ཆྐོས་རྒྱ་ཆླེར་གསན། པཎ་ཆླེན་གིས་དི་བ་མང་པྐོ་མཛད་པར་ལན་ཕུལ་བ་རྣམས་
ལ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགླེས་ནས། ད་ཕིན་ཆད་“ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་”གིས་
ཞླེས་པའི་མཚན་བསྐོད་མངའ་གསྐོལ་ཡང་མཛད་དྐོ།།13 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་ཆགས་བཏབ་སླེ། རྟླེན་བཞླེངས་མཆྐོད་འབུལ་རྒྱ་ཆླེར་མཛད་པ་
སྐོགས་ནི། 
 རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པས་བཀའ་གདམས་སྐུ་མཆླེད་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་རྗླེས་
སུ་ཞུགས་ནས། དགླེ་བཤླེས་སན་ས་བ་ལྟར་གནས་གཞི་དང་རྟླེན་གསུམ་འབའ་ཞིག་བཞླེངས་
ཤིང་། དགླེ་བཤླེས་ཕུ་ཆུང་བ་ལྟར་དཀྐོན་མཆྐོག་མཆྐོད་པ་ལ་ནན་ཏན་དང་། དགླེ་བཤླེས་པྐོ་ཏྐོ་
བ་ལྟར་འཆད་ཉན་དང་དགླེ་འདུན་ག་ིཞབས་ཏྐོག་ལ་བརྐོན་པའ་ིཕག་རྗླེས་ཤནི་ཏུ་ཆླེ་བ་ཡིན་ཏླེ།14 
 དླེ་ཡང་སན་ས་བ་ལྟར་བསན་པའི་གནས་གཞི་དང་། རྟླེན་བཞླེངས་གནང་ཆླེད་
ཕྐོགས་གང་སར་དགླེ་བསྐུལ་འབུལ་སྡུད་རྒྱ་ཆླེ་གནང་ནས། (༡༤༤༧) དགུང་ལྐོ་ང་བདུན་
པའི་སབས་སུ། རབ་བྱུང་ཞླེས་པ་མླེ་མྐོ་ཡྐོས་ལྐོའ་ིསིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས་བཟང་པྐོར། རྗླེ་
རང་ཉིད་སིན་བདག་དར་རྒྱས་པ་དཔྐོན་བསྐོད་ནམས་དཔལ་བཟང་དང་བཅས་པ་དགྐོན་པ་
འདླེབས་ཡུལ་གི་གནས་སུ་ཕླེབས་ནས། ས་ཆྐོག་སྐོགས་མཛད་ཅིང་། གཙུག་ལག་ཁང་དང་། 
བ་བང་། བང་ཁང་སྐོགས་ཀི་འགྲམ་བཏིང་སླེ། “བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་དཔལ་གི་སླེ་ཆླེན་ཕྐོགས་
ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་”འདླེབས་པར་མཛད། ཐྐོག་མར་གྲྭ་གྲངས་བརྒྱ་དང་
བཅུ་སྐོར་བྱུང་བ་ནས། རིམ་བཞིན་ཆིག་སྐོང་དྲུག་བརྒྱ་ཙམ་བར་འཕླེལ་རྒྱས་བྱུང་། ལྷ་ཁང་
གྲངས་བཅྐོ་ལྔ་ཙམ་གསར་བཞླེངས་གནང་།15 
 གསླེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་བྱམས་ཆླེན་ཁྲུ་ཉླེར་ལྔ་པ་སླེ།16 [པད་སླེགས་ལ་མིས་
ཊར་དྐོ་དང་། སན་ཊིས་མིས་ཊར་ག་བརྒྱད། བྱམས་སྐུ་རང་ལ་མིས་ཊར་བདུན་དང་། ཚག་
གསུམ། ཁྱྐོན་བསྐོམས་མཐྐོ་ཚད་མིས་ཊར་་དགུ་དང་སན་ཊིས་མིས་ཊར་གྐོ་གཅིག་ཡྐོད་པ་
དང་། སན་བ་དྐོན་གྲུབ་སན་དངས་ནས་སྐོན་པའི་གྐོས་སྐུ་ཆླེན་མྐོ་དཔང་ལ་འདྐོམ་བཅྐོ་བརྒྱད་
དང་། ཞླེང་ལ་འདྐོམ་བཅུ་གཉིས་ཡྐོད་པ། སྐོལ་མ་དང་སན་རས་གཟིགས་ཀི་གྐོས་སྐུ་དཔང་
ལ་འདྐོམ་བརྒྱད་རླེ་དང་། ཞླེང་ལ་འདྐོམ་དྲུག་རླེ་ཡྐོད་པ། གཞན་ཡང་གྐོས་སྐུ་ཆླེ་ཚད་དང་། 
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བིས་འབུར་གི་སྐུ་བརན་ཤིན་ཏུ་མང་པྐོ། བཀའ་འགྱུར་བིས་མ་སྐོགས་རྟླེན་བཞླེངས་རྒྱ་ཆླེ་
རིམ་པར་མཛད།17 
 དླེ་ནས་དགླེ་བཤླེས་ཕུ་ཆུང་བ་ལྟར་དཀྐོན་མཆྐོག་མཆྐོད་པ་ལ་བརྐོན་པའི་ཆླེད་དུ། 
ལྐོ་རླེ་བཞིན་ཆྐོ་འཕྲུལ་གི་དུས་མཆྐོད་སྐོན་ལམ་དང་། ཁྐོ་ཕུ་དགའ་ལྡན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
ཡང་སྐོན་ལམ་གི་མཆྐོད་པ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་ལན་གཉིས། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་བྱམས་ཆླེན་བཞླེངས་
པའི་རབ་གནས་ཀི་དུས་སུ་ཞག་བདུན། དགུང་ལྐོ་ག་བཞི་པ་ཤིང་རྟ་ལྐོའ་ིཆྐོ་འཕྲུལ་དུས་ཆླེན་
སབས་བཀས་ལྷུན་དུ་ཞག་བཅུ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མཆྐོད་འབུལ་མཛད་དླེ།18 ནས་ཁལ་སུམ་
བརྒྱ་(ཀིས་ལྐོ་བཞི་སྐོང་ཉིས་བརྒྱ་19)ཙམ་རླེ་ལ་རྒྱུ་བྱས་པའི་ཞལ་ཟས་ལ་མར་ཚོན་གིས་རྒྱལ་སྲིད་ས་
བདུན་ལ་སྐོགས་པའི་རྒྱན་ཡིད་འཕྐོག་པས་བརྒྱན་པ་མང་པྐོ་བཤམས། 
 མར་མླེ་ལ་མར་ཁལ་སུམ་སྐོང་ཙམ་རླེ་གཞི་ལ་བྱས་ཏླེ། ཀྐོང་བུ་རྒྱ་མཚོ་གཙུག་ལག་
ཁང་གི་ནང་ན་མཆྐོད་ཀྐོང་ཆླེན་པྐོ་གྲུ་བཞི་ལྐོགས་རླེར་འདྐོམ་རླེ་ཡྐོད་པ་དང་། བསལ་བཟང་
ལྷ་ཁང་ན་ཕིའི་ཁྱམས་སུ་ལྐོགས་གཉིས་ལ་འདྐོམ་གསུམ་རླེ་དང་། ལྐོགས་གཞན་གཉིས་ལ་
འདྐོམ་གཉིས་གཉིས་ཡྐོད་པ། དླེ་མིན་འདྐོམ་རླེ་ཡྐོད་པའི་མཆྐོད་ཀྐོང་མང་པྐོ། གཞན་ཡང་
བརྒྱ་མཆྐོད་དུ་མ་བཅས་མར་དཀར་འབའ་ཞིག་གིས་བཀངས་ཏླེ་ཕུལ་བས་མཆྐོད་མླེའི་འྐོད་
ཀིས་མཚན་མྐོ་སར་མའང་མི་མངྐོན་པ་བྱུང་སད། 
 དླེ་བཞིན་ཆུ་བན་གཉིས་རླེ་(ཆུ་བན་ཆླེ་ཆུང་སྐོ་སྐོར་སི་བླེའམ་“ལིས་ཊར་” བཞི་བཅུ་ནས་དྲུག་ཅུ་ཙམ་)འགྲྐོ་
བའི་ཏིང་བདུན་ཚར་གཉིས། དླེ་མིན་ཡྐོན་ཆབ་བརྒྱ་ཏིང་མང་པྐོ་དང་། མཎལ་ཁྲུ་སྐོར་མ་
བདུན། རང་གཞན་གི་དགྐོན་ཁག་དུ་མར་བཟང་གྐོས་ཀི་མཆྐོད་རས་རྣམ་མང་འབུལ་
འགྲླེམས་མཛད་པ་སྐོགས་བསམ་བརྗྐོད་ལས་འདས།20 
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པཎ་ཆླེན་གི་མཚན་མཐྐོང་བྱུང་བ་རྒྱུན་ཆགས་པར་གནས་ཚུལ། 
 དགླེ་བཤླེས་པྐོ་ཏྐོ་བ་ལྟར་འཆད་ཉན་གི་འཕིན་ལས་ལ་མཚོན་ན། དགུང་ལྐོ་སྐོ་ལྔ་
པར་གསང་ཕུ་སྐོགས་དབུས་ཕྐོགས་སུ་འཆད་ཉན་མཛད་དླེ་ལྐོ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བཞུགས་
ཤིང་།21 དླེ་རྗླེས་གཙང་སར་ཐང་དང་། དླེའི་དབླེན་གནས་བྱང་ཆླེན། རྟ་ནག་ར་ཁུད་སྐོགས་
ཕྐོགས་དུ་མར་དཀའ་ཆླེན་བཞི། དབུ་མ་རིགས་ཚོགས་དྲུག  བྱམས་ཆྐོས་ཕི་མ། བསབ་སྐོད། 
སླེས་ཚོམས་ལ་སྐོགས་པའི་གཞུང་ཆླེན་མྐོ་རྣམས་བཤད་ཉན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ། ཇྐོ་བྐོའ་ི
མན་ངག་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིབྐོ་སྐོང་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ལ་བརྟླེན་ནས། 
བསན་བཅྐོས་ཆླེན་མྐོ་རྣམས་བཤད་ཆྐོས་དང་། མན་ངག་རྣམས་སྒྲུབ་ཆྐོས་སུ་ཡླེ་མི་མཛད་པར། 
བསན་བཅྐོས་ཆླེན་མྐོ་ཉིད་ཀི་ཐྐོག་ནས་མན་ངག་རྣམས་ངྐོ་སྐོད་པར་གནང་ཞིང་། ལྷག་པར་ 
བཀས་ལྷུན་དགྐོན་པ་བཏབ་ནས་ལྐོ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་བར་བསན་པའི་བདག་པྐོ་མཛད་དླེ། 
བཤད་ཉན་ནམ་ཡང་ཆག་པ་མླེད་པའི་ངང་ནས། མཁར་ལས། རྟླེན་བཞླེངས། རྟླེན་ལ་མཆྐོད་ 
པ༑ དགླེ་འདུན་ལ་བསླེན་བཀུར་བ། ཁྱིམ་པའི་སླེ་བྐོ་དག་ལའང་ཕན་གདགས་པར་མཛད།22 
 ཚོགས་ཆླེན་དུ་ལུང་རིགས་ཀི་སྐོབ་གྲྭ་དང་། འདུལ་བའི་ཕག་ལླེན་སི་དང་། ཁྱད་པར་
གཞི་གསུམ་གི་ཆྐོ་ག་སྐོགས་འཛུགས་པར་མཛད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས། ཆྐོས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེ་
སྐོབས་འབྱྐོར་གཉིས་ལ་སྐོགས་པའི་ཟུར་ཆླེན་བཞི་དང་། གྲྭ་ཚང་བཞི། སྐོབ་ཆུང་མང་པྐོ་དང་
བཅས་འཕླེལ་ཏླེ། སྐོད་སད་ཀི་ཆླེན་པྐོ་ཕལ་ཆླེ་བ་ཡང་ཐུགས་དད་པའི་སྒྐོ་ནས་བསགས་
བརྗྐོད་རྒྱ་ཆླེར་མཛད་པ་སྐོགས་འཕིན་ལས་འབྱམས་སུ་ཀླས། 
 གདན་ས་དླེ་ཉིད་དུ་དགླེ་འདུན་སྐོང་ཕག་རླེ་ཙམ་ནས། བརྒྱ་ཕག་གཉིས་ཙམ་གི་བར་
ལ་ཕར་ཚད་དབུ་གསུམ་དང་། འདུལ་མངྐོན་གཉིས་སྐོགས་ཀི་བཀའ་པྐོད་མང་པྐོ་ཞིབ་རྒྱས་
སུ་གསུངས་པའི་འཆད་ཉན་དང་། རྐོད་གྲྭ་རྣམ་དག་འཛུགས་པར་མཛད། གཞན་ཡང་བཀའ་
གདམས་གླེགས་བམ་དང་། རྗླེ་ཡབ་སྲས་ཀི་རྣམ་ཐར། གསུང་འབུམ་སྐོགས་ཀི་ལུང་དང་། 
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བྐོ་སྐོང་གི་ཁིད་སྐོགས་ཚོགས་ཆྐོས་དང་། ཟུར་ཆྐོས་ཅི་རིགས་སུ་གནང་ཞིང་། སགས་ཀི་
དབང་ལུང་ཁིད་སྐོགས་གདམས་པ་མང་པྐོ་ཡང་བུ་ཆླེན་དུ་མ་ལ་ཟུར་ཆྐོས་སུ་བསལབའི་
འཆད་ཉན་ནམ་ཡང་མ་ཆག་པར་གནང་བས།23 “པཎ་ཆླེན་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་”ཞླེས་མཚན་
སན་གིས་ཡྐོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་། དླེ་ནས་བཟུང་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིགདན་ས་པ་སུས་མཛད་ལ་
“པཎ་ཆླེན་”ཞླེས་པའི་མཚན་སན་གྲགས་ཀིས་ཁྱབ་ཚུལ་གསུངས།24 
 རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་འདི་ཉིད་བཅུ་ཕག་རིག་པའི་གནས་ལ་ནང་བྱན་ཆུད་དླེ། འཆད་
རྐོད་རྐོམ་ལ་མཁས་ཤིང་སྐོབས་པ་བརླེས་པས། འཆད་པའི་ཚེ་ན་ཞལ་གི་མདངས་གསལ། 
གསུང་སན་ཞིང་འཇླེབས་ལ། ཐག་རིང་པྐོར་ཡང་གྲགས་པ། གསུང་ངག་དལ་ཞིང་། ཆྐོད་ཆླེ་ 
བ༑ དྐོན་ངླེས་པའི་ཡན་ལག་དཔླེ་དང་བཅས་པས་སྐོབ་མའི་སིང་ལ་འབབ་པ། གཞུང་གི་
གཅྐོད་མཚམས་མཛད་པ་ཙམ་གིས་གྐོ་ནུས་པ་ཞིག་དང་། 
 རྐོད་པའི་ཚེ་ན་འཛུམ་པའི་མདངས་དང་བཅས་ང་རྐོ་དག་པྐོ་དང་། བརྟབས་པ་མིན་
པར། ཚིག་དྐོན་གཉིས་ཀའི་སྐོན་རྣམས་འཕལ་འཕལ་ལ་བཟུང་བས་ཕས་ཀི་རྒྐོལ་བའི་སྐོབས་
པ་འཕྐོག་པར་མཛད་པ་ནི། གཞན་དང་ཡུན་རིང་པྐོར་རྐོད་པའི་ཚེ་ཡང་ཕན་ཚུན་གི་ཁས་
བངས་མ་འདླེས་པ་སྐོ་སྐོར་ཕུང་པྐོ་ཕུང་པྐོར་འཆར་བ་ཞིག་གསང་ཕུར་རིགས་པ་སྐོང་དུས་
ནས་ཡྐོད་པ་ཡིན་གསུངས། 
 རྐོམ་པ་མཛད་པའི་ཚེ་ན་ཚིག་སྐོར་དང་རྒྱན་བཟང་པྐོས་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིད་
མགུ་བར་མཛད་པ་མ་ཟད། བསན་བཅྐོས་ཆླེན་པྐོ་རྣམས་ཀི་ཚིག་འགྲླེལ་དང་། དཀའ་འགྲླེལ་
མཛད་པ་རྣམས་ཀང་ས་ཕི་འབླེལ་ཆགས་ཤིང་། དྐོན་གསལ་ལ། ཚིག་ཉུང་ངུས་དྐོན་མང་པྐོ་
རྟྐོགས་ཐུབ་པ། བྐོ་གྲྐོས་ཆུང་ངུས་ཀང་བདླེ་བག་ཏུ་གྐོ་ནུས་པའི་ཁྱད་ཆྐོས་དང་ལྡན་པ་ཡིན།25 
 ཕིས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་གྲྭ་ཚང་སྐོ་སྐོར་རྐོད་པ་ཞིག་བྱུང་དུས། ངས་བྱང་ཆླེན་དུ་ཟླ་
བ་དགུའི་བར་དུ་མཚམས་བཅད་པ་ཡིན། དླེ་ཀའི་རྒྱུན་ད་བར་བསངས་ན་ང་རང་གིས་ཀང་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ལམ་ས་ཟིན་ཙམ་འྐོང་བ་ཡྐོད་པ་ཡིན་ཏླེ། བསན་པའི་རྒྱུན་ལ་བསམས་ནས་འཆད་ཉན་འདི་
བྱས་པ་ཡིན་པ་ལ། ད་འཆད་ ཉན་གི་མཐའ་མ་ཆགས་སང་གིས་འཁྱླེར་བ་འདུག་ཅླེས་ཚོགས་
སུ་ཞལ་ཏ་གནང་དགྐོས་པ་ཞིག་ཀང་བྱུང་།26 
 མདྐོར་ན་དགུང་ལྐོ་སྐོ་ལྔ་བཞླེས་པ་ནས་བརྒྱད་ཅུ་ག་བཞི་བཞླེས་པའི་བར་དུ་ལྐོ་ལྔ་
བཅུར་ཉླེ་བ་ཞིག་གི་རིང་ལ་རླེད་བཀུར་གྲགས་འདྐོད་སྐོགས་སངས་ཏླེ། བསན་འགྲྐོར་
དགྐོངས་ནས་མདྐོ་རྒྱུད་གཞུང་ཆླེན་རྣམས་དང་། མན་ངག་རྣམས་བཤད་པར་མཛད་ཅིང་། 
ཐུགས་རྗླེའི་ཤུགས་ཀིས་ཡུན་དླེ་ཙམ་གི་བར་དུ་ཉིན་གཅིག་གི་ཆྐོས་ཆག་པ་སྐོགས་ཀི་བར་
གཅྐོད་ཀང་མ་བྱུང་ཞླེས་མཐུན་པར་གླེང་ངྐོ༎ 
 དླེ་ལྟར་རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པྐོས་སྐུ་ཚེ་ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་རིང་དླེར་
བསན་དང་འགྲྐོ་བའི་གཞན་དྐོན་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ་བར་མཛད་པའི་འཕིན་ལས་རྒྱ་
ཆླེར་འཕླེལ་བ་དླེ་ཡང་རྒྱུ་མླེད་རླེན་མླེད་ལས་བྱུང་བ་མིན་པར། འཕགས་པ་སན་རས་
གཟིགས་ཀི་རྣམ་རྐོལ་འབྐོམ་སྐོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་སྐོགས་སྐུ་ཕླེང་རིམ་པའི་ཐུགས་
བསླེད་དང་། བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་བཟུང་བའི་འཕིན་ལས་གྐོར་མ་ཆག་ཁར། སྐུ་ཚེ་འདིའི་
དབང་དུ་བྱས་ནའང་། སྐོན་གྐོམས་བག་ཆགས་བཟང་པྐོའ་ིམཐུ་བརྟས་པ་ཞིག་ཏུ་མངྐོན་པར་
གསལ་བའི་སྒྐོ་ནས། དླེ་ལྟ་བུའི་བཤད་སྒྲུབ་འཁྐོར་ལྐོ་གསུམ་གི་བྱ་བ་རྒྱ་ཆླེར་མཛད་པའི་
མཐར། ཁྱླེད་འཆད་ཉན་པ་ཚོས་ངླེད་ལ་བསམས་ཏླེ། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་ལ་བརྟླེན་ནས་བསན་
པ་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་མཛོད་ཅིག  ཅླེས་སྐོགས་ཞལ་ཆླེམས་གསུངས་ནས་ལྡླེ་མིག་རྣམས་
སྐོབ་དཔྐོན་རྣམས་གཏད་དླེ། (༡༤༧༤) དགུང་ལྐོ་ག་བཞི་པར་གཟུགས་སྐུ་རགས་པའི་
བཀྐོད་པ་ཆྐོས་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཀང་།27 མགྐོན་པྐོ་གང་དླེའི་སྐུ་ཚབ་ཞལ་སིན་དུ། 《 ཐླེག་
པ་ཆླེན་པྐོའ་ིབྐོ་སྐོང་དྐོན་བདུན་མའི་ཁིད་ཡིག་》  དང་། དབུ་ཚད་འདུལ་བ་སྐོགས་གལ་གནད་
ཆླེ་བའི་མདྐོ་སགས་ཀི་ལླེགས་བཤད་བཀའ་རྐོམ་གླེགས་བམ་ལྔའི་ཡིག་འཇྐོག་མཛད་པའི་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

གསུང་གི་འཕིན་ལས་བ་ན་མླེད་པར་ཐར་འདྐོད་ཡྐོངས་ནས་ད་ལྟའང་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་པས་
ལྐོངས་སུ་སྐོད་དུ་ཡྐོད་པའི་བཀའ་དིན་གིས་འཚོ་བཞིན་པ་འདིའྐོ།། ༎ 

༸རྒྱལ་བ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་གཉིས་པ་དང་། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིཁི་ཐྐོག་ལྔ་པ་28ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་
པ་རྗླེ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་ནི།29 
ཐྐོག་མར་བསམ་བཞིན་སླེ་བ་བཞླེས་ཏླེ་སྐོན་གནས་རྗླེས་དན་གི་ངང་ཚུལ་གསལ་པྐོར་བསན་
པའི་སྐོར་ལ། 
 (༡༤༧༥) ཤིང་ལུག་ལྐོར། ཡབ་ཆྐོས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དང་། 
ཡུམ་མ་གཅིག་ཀུན་དགའ་དཔའ་མྐོའ་ིསྲས་སུ་གཙང་གི་རྟ་ནག་ཡྐོལ་དཀར་རྐོ་རྗླེ་གདན་དུ་
འཁྲུངས་ཤིང་། དགུང་ལྐོ་གསུམ་པའི་དུས་སུ་ཡུམ་གིས་བཀའ་བཀྐོན་པའི་ཚེ། “བུ་ཚ་ང་ནི་
མི་སྐོད་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་འགྲྐོ། ཁང་པ་ཡང་འདི་བས་སིད་པ་ཡྐོད། བུ་རམ་ཟ་འཕྐོ་ཡང་
ཡྐོད།” ཟླེར་བ་སྐོགས་སྐུ་གྐོང་མའི་དུས་ཀི་གསུང་གླེང་མཛད་པས། སླེ་བ་དན་པའི་ཚིག་ཐྐོག་
མའང་དླེ་ཡིན་སད། 
 (༡༤༨༠) དགུང་ལྐོ་ལྔ་པ་ས་ཕག་ལྐོར། ཡབ་དང་ལྷན་ཅིག་རི་སྒར་དུ་བཞུགས་
སབས། དབྱར་སྐོས་ཀི་འབྲུག་ས་གྲགས་པ་ན། ཡབ་ཀི་པང་ནས་དབུ་བཏླེགས་ཏླེ་གཟིགས་
པས། ཡབ་ཀིས་ཅི་ཞིག་བྱུང་གསུངས་པས། ཕ་བྐོ་བཟང་གྲགས་པས་ཆྐོས་གསུངས་པའི་ས་
འད་བ་ཞིག་བྱུང་གསུངས། དླེ་ཅི་འད་ཞིག་ཡྐོད་དིས་པར། སད་ཀི་གཟླེངས་བསྐོད་དླེ། འྐོ། 
བཤླེས་གཉླེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉླེར་ཞི་བ། སྐོགས་ཚིགས་བཅད་ཆ་ཚང་གསུངས། དླེ་ནས་རྗླེའི་
སྐུ་དཔར་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡྐོད་པ་དླེ་ལ། ཕ་བྐོ་བཟང་གྲགས་པ་ཡིན་ཞླེས་དང་། གཞན་རྐོ་སྨུག་
པྐོ་བཟྐོ་ལླེགས་པ་ཞིག་ལའང་ཕ་བྐོ་བཟང་གྲགས་པ་ཡིན་གསུངས་ནས་གར་ཕླེབས་སར་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

བསམས། བཞུགས་སར་ཁི་ཆུང་བརིགས་ཏླེ་དླེར་ཕ་བྐོ་བཟང་གྲགས་པ་འཇྐོག་ཅིང་། དླེ་ལ་
ཆར་པ་ཕྐོག་ན་བཤུམ་པ་སྐོགས་མཛད། དླེ་དག་གི་སབས་སུ་ཚེ་རབས་ས་མའི་གནས་ཚུལ་
དན་པའི་གསུང་གླེང་མང་བས། མི་རྣམས་ཀིས་རྟ་ནག་ཕུ་ན་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་སྐུ་སླེ་
ཡྐོད་པར་འདུག་ཟླེར་བའི་གྲགས་པ་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་། 
 (༡༤༨༣) དགུང་ལྐོ་བརྒྱད་པ་ཆུ་ཡྐོས་ལྐོར་ཡབ་དང་བཅས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་བྱྐོན་
སབས། འདུ་ཁང་དུ་ཕླེབས་མ་ཐག་ཁི་ལ་འཛེགས་ནས། ངས་ཆྐོས་འཆད་དུས་སྐོད་ཚུལ་འདི་
ལྟར་ཡིན་ཞླེས་ཞབས་གཡས་བརངས་གཡྐོན་བསྐུམས་མཛད་ནས་བཞུགས། གཞན་གིས་
བཤད་པ་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། ཆྐོས་རྗླེ་དཔལ་འབྱྐོར་བ་དང་། གནས་བརྟན་དགླེ་འདུན་ས་
དབྱངས་སྐོགས་སར་གི་གྲྭ་སྐོབ་མང་པྐོ་ངྐོ་ཤླེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཆླེས་ཆླེན་པྐོ་སླེས། ཡབ་
ཆྐོས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་དྲུང་ནས་དབང་དང་རྗླེས་གནང་། ལུང་དང་མན་ངག་ཇི་སླེད་ཅིག་གསན། 
ཆྐོ་གའི་ཆ་ལག་རྣམས་དཔླེ་ཆ་ལས་ཐུགས་འཛིན་གི་རྐོལ་བ་མླེད་པར། ཡབ་ཆྐོས་རྗླེའི་
ཐུགས་དམ་ཕག་ཕིར་བཞུགས་པས་རང་ཤུགས་ཀིས་མཁྱླེན་པར་གྱུར། 
 

གདན་ས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོས་རྗླེ་གྐོང་མའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངྐོས་འཛིན་ཞུས་ཏླེ་དམ་པའི་རང་རྟགས་
ངྐོམས་པ། 
 (༡༤༨༥) ཤིང་འབྲུག་ལྐོར། དགུང་ལྐོ་བཅུའི་སབས་སུ་[བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིཁི་ཐྐོག་
གཉིས་པ་]པཎ་ཆླེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་སྐོགས་སྐོབ་དཔྐོན་རྣམས་བཀའ་བགྲྐོས་ཐྐོག་ནས། 
རྗླེ་འདི་ཉིད་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངྐོས་འཛིན་ཞུས་ཏླེ། བཀ་
ཤིས་ལྷུན་པྐོར་སན་དངས། 
 (༡༤༨༧) མླེ་རྟ་ལྐོར་དགུང་ལྐོ་བཅུ་གཉིས་པ་ན། པཎ་ཆླེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་དྲུང་
ནས་དགླེ་བསླེན་གི་སྐོམ་པ་བཞླེས་སབས་“དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པྐོ་”ཞླེས་མཚན་དུ་
གསྐོལ། ལྐོ་དླེའི་དགུན་ཆྐོས་ལ་རྗླེ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པའི་ཐུགས་སྲས་གནས་རིང་ཞབས་དྲུང་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཀུན་དགའ་བདླེ་ལླེགས་ལས་དགླེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། དླེ་ནས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲླེལ་ལ་སྐོབ་གཉླེར་
དང་། [བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིཁི་ཐྐོག་གསུམ་པ་]པཎ་ཆླེན་ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོ་ལས་མདྐོ་སགས་ཀི་
ཆྐོས་བཀའ་གསན། དླེའི་ཚེ་སྐུ་གྲིབ་ཀི་རྣམ་པས་ཐུགས་འཛིན་སྐོགས་ཅུང་འགྲིབ་པས། པཎ་
ཆླེན་ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོར་ཕར་ཕིན་དང་། ཚད་མའི་རྒྱུགས་འབུལ་སབས་སུ་བཀའ་བཀྐོན་དང་ཟུར་
ཟ་མང་དུ་གནང་ནའང་། མ་གུས་པའི་རྣམ་པ་ནི་སད་ཅིག་ཀང་མ་བྱུང་གསུངས། ཐུགས་འཛིན་
འཕླེལ་བའི་ཆླེད་དུ་པཎ་ཆླེན་ལས་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པྐོའ་ིསྒྲུབ་སྐོར་གི་རྒྱ་གཞུང་གི་ལུང་
ཞིག་གསན་ནས་རྗླེ་བཙུན་གི་བསླེན་སྒྲུབ་མཛད་པས། ཞག་བདུན་སྐོང་བའི་ཐྐོ་རངས་རྗླེ་བཙུན་
གིས་ཞལ་དངྐོས་སུ་བསན་ཏླེ་བྱིན་གིས་བརླབས་པས། སྐུ་ཚེ་སྐོན་མའི་བག་ཆགས་སད་དླེ་སླེ་
བ་མང་པྐོ་ཞིག་མངྐོན་སུམ་དུ་གཟིགས། གསུང་རབ་གང་འད་ཞིག་ལའང་གཟིགས་པ་ཙམ་
གསི་ལུས་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པའི་གྐོ་བ་འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བར་གསུངས། 
 (༡༤༩༡) དགུང་ལྐོ་བཅུ་དྲུག་པ་ལགས་ཁྱི་ལྐོར། འཇམ་དབྱངས་དཀར་པྐོ་དང་། 
དབྱངས་ཅན་མའི་བསླེན་པ་གནང་བས། ཇ་ཡུན་རླེ་ལ་ཤྐོ་ལྐོ་ཀ་བརྒྱ་རླེ་ཟིན་ཐུབ་པ་དང་། སན་
ངག་ཐུགས་ནས་རང་རྐོལ་བྱུང་བར་གྲགས་ཤིང་། ཕིས་སུ་“དབྱངས་ཅན་བཞད་པ་དགླེ་འདུན་
རྒྱ་མཚོ་”ཞླེས་བསགས་པར་གྱུར། 
 (༡༤༩༤) དགུང་ལྐོ་ཉི་ཤུ་པ་ཤིང་སག་ཡན་ལ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་བཞུགས་ཏླེ་པཎ་
ཆླེན་ལུང་རིགས་རྒྱ་མཚོ་དང་། པཎ་ཆླེན་ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོ་སྐོགས་ཡྐོངས་འཛིན་དུ་བསླེན་ནས་
གཞུང་ཆླེན་རྣམས་ལ་སངས་པ་མཐར་ཕིན་མཛད་ཅིང་། པཎ་ཆླེན་ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོ་ལས་དབང་
ལུང་མན་ངག་མཐའ་ཡས་པ་གསན། 
དབུས་ཕྐོགས་སུ་འཕིན་ལས་སྐོང་བ། 
 བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་བཞུགས་སབས་རིམ་བཞིན་སླེ་བྐོ་མང་པྐོས་རྗླེ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་
མཚོ་མཇལ་ཞིང་། བཀའ་ཆྐོས་ཞུ་མི་འཚང་ཁ་བྱླེད་པ་ལས། པཎ་ཆླེན་ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོ་ལ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

མཇལ་ཁ་དང་ཆྐོས་ཞུ་མཁན་ཉུང་བར་གྱུར་པ་དང་། གནས་རིང་རྒྱལ་པྐོའ་ིཆྐོ་འཕྲུལ་ལྟ་བུས་
པཎ་ཆླེན་ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོར་གསྐོལ་དཔྐོན་རྣམ་པའི་ཞུ་ཕྐོགས་མི་ལླེགས་པའི་སབས་ཀིས། རྗླེ་
དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོར་མི་མཉླེས་པའི་ཚུལ་བྱུང་སླེ། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིཚོགས་སུ་སྐུ་སླེ་རིན་
པྐོ་ཆླེའི་ཐུགས་གཉླེར་ལ་གནྐོད་འདུག་པས། གྲྭ་རིགས་སུས་ཀང་ཆྐོས་ཞུ་བ་སྐོགས་མ་བྱླེད་
ཅླེས་ཚོགས་སུ་བསགས། དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ་སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས་སུ་བཅུག་པ་སྐོགས་
བྱུང་བས། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་བཞུགས་འདྐོད་མ་སླེས། 
 དླེ་སབས་འབས་སྤུངས་བྐོ་གསལ་གིང་གི་མཁན་པྐོ་འཇམ་དབྱངས་ལླེགས་པ་ཆྐོས་
འབྱྐོར་དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་ཆླེན་སྐོན་ལམ་དཔལ་བ་གཉིས་ཀིས་བསྐུལ་མ་ཞུས་པ་དང་
སབས་འགྲིགས་ནས། དབུས་ཕྐོགས་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ། འཇམ་དབྱངས་
ལླེགས་པ་ཆྐོས་འབྱྐོར་ལས་ར་འཇུག་གི་བཤད་ཁིད་དང་། ཕར་ཚད་སྐོགས་ཀི་གཞུང་ཆླེན་
དང་། མདྐོ་སགས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་དུ་མ་གསན། 
 (༡༤༩༥) དགུང་ལྐོ་ཉླེར་གཅིག་པ་ཤིང་ཡྐོས་ལྐོར། དྲུང་ཀུན་དགའ་བདླེ་ལླེགས་བྱ་
བལ་གི་ཚུལ་དུ་དབུས་ཕྐོགས་སུ་ཕླེབས་པས་འབས་སྤུངས་སུ་སན་དངས་ནས་དགླེ་སྐོང་གི་
སྐོམ་པ་བཞླེས། 
 ལྐོ་དླེའི་སྐོན་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་རྭ་སླེང་དང་། འྐོ་དླེ་གུང་རྒྱལ། བསམ་
ཡས། འཕྐོང་རྒྱས་སུ་ཕླེབས། དླེར་རྗླེ་གྐོང་མ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་ཐུགས་སྲས་པཎ་ཆླེན་
མཆྐོག་ལྷ་འྐོད་ཟླེར་གི་ཞལ་ནས། ཁྱླེད་ནི་འབྐོམ་སྐོན་པ་དངྐོས་ཡིན། ང་རྐོག་ལླེགས་པའི་
ཤླེས་རབ་མིན་ཡང་། དླེའི་གདན་ས་པ་ཡིན། ངས་གསྐོལ་བ་འདླེབས་པས་བཀའ་གདམས་
གླེགས་བམ་ཞིག་གསུང་བར་ཞུ་ཞླེས་ཞུས་པར་ཞལ་གིས་བཞླེས་ཏླེ། རི་བྐོ་བདླེ་ཆླེན་གི་
དཔྐོན་སྐོབ་རྣམས་ལ་ཐྐོག་མར་རྗླེའི་གསང་བའི་རྣམ་ཐར་ཚར་གཅིག་གསུངས། དླེ་ནས་
བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་སྐོགས་མདྐོ་སགས་ཀི་ཆྐོས་བཀའ་ཅི་རིགས་ཁྐོང་རྣམ་པའི་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཐུགས་བཞླེད་ལྟར་གནང་བ་དླེ་ནི་རྗླེ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་ཆྐོས་འཁྐོར་བསྐོར་བའི་ཐྐོག་མ་དླེ་
ཡིན། པཎ་ཆླེན་མཆྐོག་ལྷ་འྐོད་ཟླེར་སྐོགས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐུ་ན་ཕ་མྐོ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བྐོ་
གྲྐོས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འདི་འད་ཞླེས་དད་གུས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཛད། དླེ་ནས་ས་གནས་མང་
པྐོར་བསན་འགྲྐོའ་ིདྐོན་རྒྱ་ཆླེར་བསངས། 
 སན་གཡས་མཁན་ཆླེན་བཀ་ཤིས་ལླེགས་པས་གདན་དངས་ཏླེ། ཆྐོས་གྲྭ་ཆླེན་པྐོ་
རླེད་ཐང་དུ་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་དང་། རིམ་ལྔ་གསལ་སྐོན་སྐོགས་ཆྐོས་བཀའ་མང་དུ་
གསུངས་པས། ཐམས་ཅད་ཐུགས་རངས་ཤིང་། འབུལ་བ་བསླེན་བཀུར་ཡང་སར་རླེད་ཐང་
པས་བ་མ་གཞན་ལ་འདི་འད་བྱླེད་མ་མྱྐོང་ཟླེར་བ་བྱུང་། དླེ་ནས་བཟུང་ལྐོ་རླེ་བཞིན་རླེད་ཐང་དུ་
བཞུགས་ནས་ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱ་ཆླེར་བསྐོར་བས་ཕྐོགས་དླེར་བསན་པ་སི་དང་། ཁྱད་པར་རྗླེའི་
བསན་པ་ལ་ཕན་ཆླེ་བར་བྱུང་ཞླེས་ཀུན་གིས་མཐུན་པར་གླེང་། 
 (༡༤༩༨) དགུང་ལྐོ་ཉླེར་བཞི་པ་ས་རྟ་ལྐོར། གཙང་རིན་སྤུངས་པ་དྐོན་གྲུབ་རྐོ་རྗླེས་
ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་པ་དང་འབླེལ་བ་བྱས་ནས་དགླེ་ལུགས་པར་དགྲར་འཛིན་པའི་སྐོད་ཚུལ་
བཟུང་ཞིང་། གཙང་རིན་སྤུངས་པའི་དམག་དཔུང་ཆླེན་པྐོ་ལྷ་སར་ལྷགས། སག་ལུང་པ་དང་། 
འྐོལ་དགའ་བ། ཀརྨ་པ་བཅས་ནས་བར་འདུམ་གནང་སླེ། སླེལ་པ་ས་སྐོང་ངག་དབང་ལྷུན་པྐོ་
སྐུ་མཆླེད་ལ་སྐུ་སལ་དང་བཅས། སྐོར་མྐོ་ལུང་དུ་ཟུར་བཞུགས་དགྐོས་པ་དང་། སླེའུ་སྐོགས་
ཚང་མ་རིན་སྤུངས་ས་སྐོང་དྐོན་ཡྐོད་རྐོ་རྗླེས་རིས་བངས། སླེ་འབས་གཉིས་ཀི་མཆྐོད་གཞིས་
ལ་གནྐོད་པ་མླེད་ཙམ་བྱུང་ཡང་། ལྐོ་འདི་ནས་ (༡༥༡༨) ས་སག་བར་ཏླེ། ལྐོ་ངྐོ་ཉི་ཤུ་ཐམ་པའི་
རིང་ལ་སླེ་འབས་གཉིས་ལྷ་སའི་སྐོན་ལམ་ཆླེན་མྐོར་འཚོགས་མི་ཆྐོག་པར་བཟྐོས། 
 (༡༤༩༩) དགུང་ལྐོ་ཉླེར་ལྔ་པར་གདན་ས་ཐླེལ་དུ་མཁས་གྲུབ་ནྐོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལས་
དུས་འཁྐོར་རྒྱུད་འགྲླེལ་གི་རསི་ཆ་ལག་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་སྐོགས་ཆྐོས་བཀའ་མང་དུ་གསན། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

 དླེ་ནས་གཉལ་གི་ངང་སལ་དུ་ཕླེབས་ནས་སླེ་དྲུག་འདུས་པའི་ཆྐོས་གྲྭ་ཆླེན་མྐོའ ་ི
ཚོགས་དབུར་ཕླེབས། དགླེ་འདུན་སྐོང་ཕག་ཙམ་དང་། སླེ་བྐོའ་ིཚོགས་མཐའ་ཡས་པར་ལམ་
རིམ་ཁྐོམ་ཆྐོས་དང་། རབ་བྱུང་བསླེན་རྐོགས་བརྒྱ་ལྷག་བསྒྲུབས་པས་མཚོན། དབུས་གཙང་
ཕྐོགས་སུ་ཡར་མར་ཐླེངས་མང་ཕླེབས་ནས་གང་སར་ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱ་ཆླེར་བསྐོར། 
 

ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱལ་གི་དགྐོན་པ་ཕག་བཏབ་པ་དང་། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིཁི་ལ་ཕླེབས་པ། 
 (༡༥༠༩) དགུང་ལྐོ་སྐོ་ལྔ་པ་ས་སྦྲུལ་ལྐོར། ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱལ་དང་། དཔལ་ལྡན་ལྷ་
མྐོའ་ིབ་མཚོ་མཇལ་བར་ཕླེབས་ནས། “ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱལ་ལླེགས་བཤད་སྐོག་པའི་དགའ་ཚལ་
བཀ་ཤིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་དགྐོན་གནས་”ཕག་བཏབ། 
 (༡༥༡༢) དགུང་ལྐོ་སྐོ་བརྒྱད་པ་ཆུ་སླེལ་ལྐོར། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་ནས་པཎ་ཆླེན་ཡླེ་
ཤླེས་རླེ་མྐོས། “བདག་གི་བ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པྐོ་དླེ་ཉིད་
སར་ཡང་བསམ་བཞིན་སླེ་བ་བཞླེས་པ་དླེའི་དྲུང་དུ། སྐོབ་མའི་ཐ་ཆུང་ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོས་ཞུ་བ།” 
ཞླེས་སྐོགས་གཟླེངས་བསྐོད་དང་བཅས་ཏླེ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིགདན་སར་ཅིས་ཀང་ཕླེབས་
དགྐོས་པའི་བཀའ་སལ་ནན་ཆླེ་བ་ཕྐོ་ཉ་དང་བཅས་བྱུང་བར། “སར་མཇལ་ཁ་ཅི་ཙམ་ཞུས་ཀང་
མི་གནང་བ་ལ། ད་ལན་ཚུར་ལ་འདུད་པའི་རྣམ་པ་འདི་འད་གནང་བ་འདི་ཡང་རང་གིས་བཤླེས་
གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་མ་ལྐོག་པའི་རྟླེན་འབླེལ་དུ་གྐོ  དང་པྐོ་ངླེད་རང་ལ་དགྐོན་པ་ཞིག་གི་བདག་
རླེན་བྱུང་ན་སམ་པའི་འདྐོད་པ་མླེད་ཀང་། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིགདན་ས་བྱུང་ན་བྱླེད་ཀང་བྱླེད། 
འྐོས་རིས་ཀང་ཡིན་སམ་པའི་བྐོ་ཡྐོད་ནའང་། བར་སབས་གྐོང་གསལ་གནས་ཚུལ་བྱུང་རིགས་
ལ་བརྟླེན། བྐོའ་ིའཁི་བ་ཆྐོད་ཅིང་། རྒྱལ་གི་དགྐོན་པའང་བཏབ་ཟིན་པས། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ི
གདན་ས་ནི་ར་བ་ནས་མི་བྱླེད། འྐོན་ཀང་སར་ནས་པཎ་ཆླེན་དླེ་ལ་ངླེད་རང་ངྐོས་ནས་འབྐོམ་
གིས་བ་མ་སླེ་བཙུན་བསླེན་ཚུལ་ལྟར་བྱས་ནའང་། ཐ་ན་ཞལ་རས་མཇལ་བའི་སབས་ཀང་མླེད་
པ་ཞིག་བྱུང་བས། ད་མཇལ་ནས་དཔྐོན་སྐོབ་ཐུགས་ཡིད་དྭངས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ང་རང་ཡང་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

བསམ་པ་རྐོགས་ཤིང་། གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་གྐོ་བའི་སླེ་བྐོ་མང་པྐོ་ཞིག་གིས་ངླེད་
དཔྐོན་སྐོབ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སིག་པ་གསྐོག་པའི་སྒྐོ་ཡང་འགག་པ་འདུག་སམ་པའི་བསམ་པ་
སླེས་ཏླེ་འགྲྐོ་བར་ཆས་”ཞླེས་གསུངས། 
 དླེ་ནས་ལྷ་སར་ཕླེབས་ཏླེ་སླེ་ར་དགྐོན་པས་གདན་དངས། ཚོགས་པས་བསུ་བ་དང་། 
བྱམས་ཆླེན་ཆྐོས་རྗླེའི་བཞུགས་ཁིའི་སླེང་ནས་ཚོགས་པ་ལ་ཆྐོས་འབླེལ་ཡང་མཛད། མཁས་
པ་དྐོན་ཡྐོད་དཔལ་ལྡན། རྗླེ་བཙུན་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན། ཆླེན་པྐོ་དྐོན་གྲུབ་པ། ཆླེན་པྐོ་ཡྐོན་
ཏན་བཤླེས་གཉླེན། རབ་འབྱམས་པ་ཚུལ་ཁིམས་འྐོད་ཟླེར་སྐོགས་བ་མ་རྣམས་ཀིས་དད་
གུས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད། 
 དླེ་ནས་འབས་སྤུངས་སུ་གདན་དངས། བ་མ་རྣམས་དང་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་
ཆྐོས་གསན། དབུ་ཞྭ་འདིངས་པ་དང་། དད་གུས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད། མདྐོར་ན་དླེ་
རླེས་རྗླེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོ་ཕིན་ཆད་ནས་བ་མ་སུ་ལའང་འདི་འད་བ་མ་བྱུང་ཞླེས་གླེང་། 
 དླེ་ནས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིམཁན་སྐོབ་བཀའ་རབ་འབྱམས་པ་དགླེ་འདུན་འདུས་མང་
གིས་གསྐོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིཁི་ཐྐོག་ལྔ་པར་ཕླེབས་ཏླེ།30 གདན་ས་ལྐོ་
དྲུག་ལ་བསངས་ཤིང་། མདྐོ་སགས་ཀི་གཞུང་ཆླེན་མྐོར་གསུང་བཤད་དུས་འདའ་བར་མཛད། 
ལྷག་པར་སྐོན་ཆད་བྐོད་དུ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲླེལ་གི་གཞུང་ཆྐོས་ཕྐོགས་གཅིག་ཏུ་ཉན་མཁན་
འདི་བས་མང་བ་མ་བྱུང་ཞླེས་ཀུན་ལ་གྲགས། གཙང་ཕྐོགས་དགྐོན་ཁག་ཕལ་ཆླེའི་བ་མ་སྐོབ་
དཔྐོན་བཀའ་རབ་འབྱམས་པ་རྣམས་ཀིས་གཙོས་པའི་དྐོན་གཉླེར་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་འདུས་
པས། ཆྐོས་དང་འཇིག་རྟླེན་གཉིས་ཀའི་སྒྐོ་ནས་ལླེགས་པར་བསངས། 
 དླེ་ནས་ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱལ་དུ་ཕླེབས། དྭགས་པྐོ་དང་ཀྐོང་པྐོའ ་ིཡུལ་ཕལ་ཆླེ་བར་
ཞབས་ཀིས་བཅག་སླེ། སླེར་ས་མཐའ་ཡས་པར་ཁྐོམ་ཆྐོས་གསུངས། མདྐོར་ན་ཀྐོང་པྐོ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཕྐོགས་ཀི་དགླེ་ལྡན་པའི་བསན་འཛིན་རྣམས་ཀིས་གཙོས། ས་ས་པ་དང་། ཀརྨ་པ། མཚལ་པ་
སྐོགས་ལ་གཏྐོགས་པ་ཐམས་ཅད་དད་ཅིང་། ཕྐོགས་རིས་མླེད་པའི་འགྲྐོ་ཕན་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་། 
ལྷ་མྐོ་བ་མཚོའི་གནས་སྒྐོ་འབྱླེད་པ། 
 དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྐོའ་ིབ་མཚོར་གྲགས་པ་འདི་ནི། དླེ་གྐོང་ལུག་ལྐོའ་ིདབྱར་སད་དུ་རྗླེ་
འདི་པར་མཚོ་ཁྱད་པར་ཅན་དླེ་འད་ཡྐོད་པའི་སང་བ་ཤར་ཏླེ་རད་དཔད་པས། ཡུལ་མི་རྒྱུས་
ཅན་རྣམས་ནས་མཚོ་ཤིན་ཏུ་གཉན་པ་འགྲམ་དུ་སད་ཆླེ་བ་བཏྐོན་ནའང་སླེར་བ་འབབ་པ་ཞིག་
ཡྐོད་ཟླེར་བ་གསན་ནས། འཚོལ་དུ་བཏང་བས་ཁུངས་རླེད་དླེ། དཔྐོན་སྐོབ་བཅུ་ལྷག་ཞིག་
གནས་སྒྐོ་འབྱླེད་དུ་ཕླེབས། 
 དླེ་ནས་མཚོ་ཞལ་ལ་ཁར་ཕླེབས་པའི་ཚེ། མཚོ་དཀར་ཆིལ་ལླེ་བ་ཞིག་འདུག་པ་དླེར་
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྐོ་བསླེད་དླེ། སན་དངས་པ་ན། ཤར་ཕྐོགས་ནས་བུ་ཡུག་ཅིག་བྱུང་སླེ་མཚོ་དླེ་
ལ་བབས་པ་དང་། དླེ་མ་ཐག་མཚོ་དླེ་སར་བས་མདྐོག་འགྱུར་ཏླེ། རླེས་འཇའ་ཚོན་ས་ལྔའི་དྲྭ་
བ་དང་། རླེས་ཕྐོ་བང་རྒྱ་ཕིབས་དང་བཅས་པ་ལྔ་སྦྲགས་ཤིག་མངྐོན་སུམ་ལྟ་བུར་སང་བ་དང་། 
ཡང་མཚོ་དླེ་ནས་ནམ་མཁའི་མདྐོག་ལྟ་བུ་གཉིས་སུ་སྐོང་བ་འད་བའི་ནང་ནས་དབྱིབས་གྲུ་
བཞི་དང་། ནར་སབས་སུ་ཡྐོད་པའི་རི་དླེའུའི་རྣམ་པ་ཅན་གཉིས་སར་མླེད་ལ་ནམ་མཁར་
སླེག་པ་བཞིན་ལངས་ཏླེ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་ཤིང་ལྟད་མྐོ་ཆླེ་བར་བྱུང་། དླེ་གཉིས་ཤས་ཆླེར་
གདྐོང་ཅན་གཉིས་ཀི་ཆྐོ་འཕྲུལ་དུ་གྐོ  རླེས་མཚོ་ཐམས་ཅད་གནམ་དུ་ཁྐོལ་བ་ལ་འྐོ་མའི་
མདྐོག་ལྟ་བུ་དང་། མདྐོར་ན་ཆུ་རང་ག་བའི་མདྐོག་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་མླེད་ཅིང་། གཟུགས་སང་ངྐོ་
མཚར་བ་ཇི་སླེད་ཅིག་ངླེད་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐུན་པར་མཐྐོང་། དླེ་ནས་བཟུང་སླེ་ད་བར་མཚོ་
མཇལ་ལ་མང་དུས་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་འདུས་པ་ལ་ཡང་མཐྐོང་སང་མཐྐོང་ཚུལ་ཕྐོགས་གཅིག་
པར་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྐོའ་ིགཞལ་ཡས་ཁང་། ཕག་མཚན། ཆིབས་ཀི་དླེའུ་ཆླེ་ཆུང་ཁ་དྐོག་མང་ 
པྐོ༑ རླུང་ནག་འཚུབ་མ། དཔག་བསམ་གི་ཤིང་སྐོགས་འདི་འཆར་དང་། འདི་མི་འཆར་གི་དབྱླེ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

བ་བརྗྐོད་མི་ཤླེས་པ། སར་མ་མཐྐོང་བ་རྣམས་ཀིས་གཏམ་ཐྐོས་ནའང་བྐོར་མི་ཤྐོང་ཞིང་། 
མཐྐོང་ན་སླེམས་དད་པས་རང་དབང་མླེད་པར་བྱླེད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་བྱུང་། དླེ་རྗླེས་བཀ་
ཤིས་ལྷུན་པྐོ་བ་ནས་གདན་ཞུས་ལྟར་ཕླེབས་ཏླེ། མདྐོ་སགས་ཀི་ཆྐོས་བཀའ་རྒྱ་ཆླེར་བསལ། 
འབས་སྤུངས་དགྐོན་པའི་ཁི་ཐྐོག་དགུ་པར་མངའ་གསྐོལ་བ། 
 དླེ་ནས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་དང་རྒྱལ་གཉིས་གང་དུ་བཞུགས་ན་ལླེགས་སམ། ཡང་ན་
རྒྱལ་དང་འབས་སྤུངས་གཉིས་སུ་བཞུགས་ན་ལླེགས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྐོ་ལ་བརྟག་པ་གནང་
བས། རྒྱལ་དང་འབས་སྤུངས་གཉིས་སུ་བཞུགས་ན་ལླེགས་པ་བབས་བྱུང་བས། རྗླེ་ཉིད་ནས་ 
“ངླེད་རང་གི་འདུན་པ་ལ་སྐོན་གི་བག་ཆགས་དང་། འཆད་ཉན་གི་འཕིན་ལས་ཀང་ཆླེ་བ་འྐོང་
བར་འདུག་པས། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་རང་དུ་སྐོད་རྒྱུ་བྱུང་ན་སམ་པའི་བསམ་པ་ཁ་ཞླེ་མླེད་པ་
ཡྐོད་ནའང་། རྟླེན་འབླེལ་ས་ཕི་མ་འགྲིགས་པའི་དབང་གིས་སྐོད་པ་ཞིག་ནི་མ་བྱུང་”གསུངས། 

(༡༥༡༦) དགུང་ལྐོ་ཞླེ་གཉིས་པ་མླེ་བྱི་ལྐོར། ཉང་སྐོད་ཕྐོགས་དང་། དཔལ་འཁྐོར་
བདླེ་ཆླེན་པས་གདན་དངས། ས་སླེར་གི་ཁྐོམ་ཆླེན་པྐོས་ས་གཞི་གང་བ་ལྟ་བུ་བྱུང་བས། ཁྐོང་
རང་ལ་བརྟླེན་པའི་མི་ཚོགས་ཆླེ་བ་དླེ་དུས་ལས་བྱུང་མ་མྱྐོང་བར་ཕླེབས། 
 བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིགདན་ས་བསྐོ་བཞག་གི་བཀའ་བགྲྐོས་ནས། ལྷ་བཙུན་བྐོ་བཟང་
བསན་པ་གདན་སར་བསྐོས། དླེ་དུས་འབས་སྤུངས་ཀི་གདན་ས་ལ་ཕླེབས་དགྐོས་པའི་ཞལ་ས་
ནས་ལྷ་ར་ིབའི་བཀའ་ཤྐོག་དང་། འབས་སྤུངས་ས་ིསྐོའ་ིཞུ་ཡིག་ནན་ཆླེ་བ་འབུལ་འབྱྐོར་བྱུང་། 
 ལྷ་རིར་ཕླེབས་ཏླེ་དླེར་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་མཁས་བཙུན་ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་བསན་
པའི་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྐོའ་ིདྲུང་དུ་བ་མའི་རྣལ་འབྱྐོར། རྣམ་སང་མངྐོན་བྱང་གི་
དབང་སྐོགས་བཀའ་ཆྐོས་དུ་མ་གསན། འབས་སྤུངས་ཀི་གདན་ས་བྱླེད་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་སྒྐོ་དུ་མ་ནས་ཞུ་བར་གནང་ཡང་། ཅིས་ཀང་མཛད་དགྐོས་ཞླེས་བཀའ་ལུང་ནན་ཆླེར་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

གནང་ནས། རླེ་ཞིག་གང་ལྐོགས་བྱླེད་པའི་ཞལ་བཞླེས་གནང་། འབས་སྤུངས་སི་སྐོར་ཡང་དླེ་
མཚུངས་གསལ་ཁའི་ཞུ་ལན་ལྷ་རི་ནས་བསལ། 
 (༡༥༡༧) དགུང་ལྐོ་ཞླེ་གསུམ་པ་མླེ་གང་ལྐོར་ཐྐོན་ཡྐོན་༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་། 
འབས་སྤུངས་སི་སྐོའ་ིཞུ་འབུལ། ས་སྐོང་ཆླེན་པྐོ་སླེ་གདྐོང་ངག་དབང་བཀ་ཤིས་གྲགས་པའི་
བསྐོ་འཇའ་དང་བཅས་དབུས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ། འབས་སྤུངས་ཀི་གདན་ས་དགུ་པ་མཛད་པ་དང་། 
རྒྱལ་དུ་དགླེ་འདུན་བརྒྱ་ཕག་མང་པྐོར་ཆྐོས་འཁྐོར་བཙུགས་པ་ནས་བཟུང་། ལྐོ་ལྟར་དགུན་
དཔིད་གཉིས་ལ་འབས་སྤུངས་སུ་བཞུགས་པ་དང་། དབྱར་སྐོན་གཉིས་ལ་རྒྱལ་དུ་བཞུགས་
ནས་༸རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ། 
ལྷ་སར་སྐོན་ལམ་བསར་ཚོགས་ཐུབ་པའི་ཚོགས་མགྐོན་དུ་ཕླེབས་པ། 
 (༡༥༡༨): དགུང་ལྐོ་ཞླེ་བཞི་པ་ས་སག་ལྐོར། སྐོན་རྗླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་ལྷ་སའི་
སྐོན་ལམ་ཆླེན་མྐོ་གསར་བཙུགས་གནང་བ་ནས་ལྐོ་ངྐོ་དགུ་བཅུ་གྐོ་གཅིག་རིང་ལ་སྐོན་ལམ་
བསར་ཆགས་སུ་ཚུགས་ནའང་། བར་སབས་སུ་སིད་ཤྐོད་ཀི་བདག་དབང་རིན་སྤུངས་པས་
མཛད་ནས་ལྐོ་ངྐོ་ཉི་ཤུའི་རིང་གསང་ཕུ་བ་དང་། ཀརྨ་པ་སྐོགས་ཁླེར་རང་གིས་སྐོན་ལམ་
ཚུགས་པ་དླེ་སྐོར་རྗླེ་ཉིད་ཀིས་ཕག་གྲུ་སླེ་སྲིད་ལ་སླེ་འབས་གཉིས་སྐོན་ལམ་ལ་ཞུགས་ཆྐོག་
པའི་སན་སླེང་ཞུས་པར་བཀའ་ཁྐོལ་བྱུང་། སབས་དླེར་གཙང་པའི་དབང་ཤུགས་ཉམས་ནས་
སླེ་འབས་གཉིས་སར་ཡང་ལྷ་སའི་སྐོན་ལམ་ཆླེན་མྐོ་ལ་ཚོགས་རྒྱུ་བྱུང་སླེ། རྗླེ་འདིས་སྐོན་
ལམ་ཆླེན་མྐོའ་ིཚོགས་དབུ་མཛད། འཕྐོངས་རྒྱས་དང་རླེད་ཐང་དུ་ཆྐོས་གསུངས་པ་ནས་འདི་
ལྐོ་བར་བསླེན་རྐོགས་ཀི་སྐོམ་པ་གནང་བ་སུམ་སྐོང་བརྒལ། 
བ་བང་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་། 
 དླེ་དུས་སླེ་གདྐོང་ངག་དབང་བཀ་ཤིས་གྲགས་པས་འབས་སྤུངས་སུ་ཡྐོད་པའི་སླེའུ་
གདྐོང་པའི་གཞིས་ཀ་“རྐོ་ཁང་སྐོན་མྐོ”ར་གྲགས་པ་རྗླེ་འདི་ཉིད་ཀི་བཞུགས་ཡུལ་དུ་ཕུལ་བ། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཕིས་སུ་༸རྒྱལ་མཆྐོག་སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པའི་སབས་རྒྱ་བསླེད་གནང་སླེ་“དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་” 
ཞླེས་བཏགས་པ་དླེ། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕླེང་ཡྐོངས་ཀི་བཞུགས་གནས་“འབས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་
ཕྐོ་བང་”ཞླེས་སུ་གྲགས་ཤིང་། ཕིས་སུ་༸རྒྱལ་མཆྐོག་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིསབས་ནས་བྐོད་རྒྱལ་
ཁབ་ཆླེན་པྐོའ་ིསྲིད་གཞུང་གི་མིང་དུ་གྱུར། 
 (ཕི་ལྐོ་ ༢༠༡༡ ལྐོར་ངྐོས་༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པས་བྐོད་ཀི་ཆབ་སྲིད་ཀི་
འགན་དབང་ཡྐོངས་རྐོགས་མི་མང་གིས་འྐོས་འདླེམས་བྱས་པའི་བཀའ་བྐོན་ཁི་པར་རིས་སྐོད་
གནང་སླེ། དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་འདི་བཞིན་སར་ལྟར་༸རྒྱལ་བའི་བ་བང་དུ་ཟུར་བཅད་གནང་བ་
ཡིན། ཞླེས་ཡིག་རིགས་དུ་མར་གསལ།) 
 

སླེ་ར་དགྐོན་པའི་ཁི་ཐྐོག་བཅུ་གཅིག་པར་མངའ་གསྐོལ་བ་དང་། དགྐོངས་པ་ཆྐོས་དབྱིངས་
སུ་ཐིམ་པ། 
 (༡༥༢༥) དགུང་ལྐོ་ང་གཅིག་པ་ཤིང་བྱ་ལྐོར། ས་སྐོང་སླེ་གདྐོང་སླེ་སྲིད་ངག་དབང་
བཀ་ཤིས་གྲགས་པ་སྐོགས་ཀིས་གསྐོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན། སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་གིང་གི་གདན་
ས་བཅུ་གཅིག་པ་མཛད། 
 (༡༥༤༢) དགུང་ལྐོ་རླེ་བདུན་པ་ཆུ་སག་ལྐོའ་ིཚེས་གཅིག་གི་དུས་གཏྐོར་ཆླེན་མྐོ་
གྲུབ་ནས། ད་ན་སྐོ་ཡང་རྒས། ཡུན་དུ་བསད་ཀང་དགྐོས་པ་མླེད་ཚུལ་གསུངས། དླེ་ནས་སྐོན་
ལམ་ཆླེན་མྐོ་ལ་ཕླེབས་རྗླེས། ཚེས་བཅྐོ་ལྔའི་ཕི་དྐོ་ནས་སྐུའི་གཟི་མདངས་ཕན་བུ་ཡལ་ཞིང་། 
གསུང་གི་གདངས་ཀང་ཅུང་ཟད་འགགས་ཏླེ། སྐོན་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་འབས་
སྤུངས་སུ་གཟུགས་སྐུའི་བཀྐོད་པ་བསྡུས་ཀང་། ༸རྒྱལ་མཆྐོག་གང་དླེའི་ཞལ་སིན་དུ་གཞུང་
ཆླེན་མྐོའ་ིའགྲླེལ་པ་སྐོགས་མདྐོ་སགས་གཉིས་ཀི་བཀའ་རྐོམ་པྐོད་གསུམ་བཞུགས་པ་རྣམས་
ཀིས་གསུང་གི་འཕིན་ལས་མ་ཉམས་པར་ད་ལྟའང་ཁྱབ་གདལ་དུ་གནས་པའི་བཀའ་དིན་གིས་
འཚོ་བཞིན་མཆིས་སྐོ།། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 
 

༸རྒྱལ་དབང་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ནི།31 
༸རྒྱལ་དབང་གྐོང་མ་རྗླེ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མླེད་དུ་སྐུའི་སླེ་བ་བཞླེས་ནས་
གདན་ཁིར་འཁྐོད་པ། 
 (༡༥༤༣) ཆུ་ཡྐོས་ལྐོར། ལྷ་སའི་ཉླེ་འགྲམ་སྐོད་ལུང་མདའ་ར་ཁ། ཁང་གསར་གྐོང་
ཞླེས་བྱ་བར་ཡབ་སླེ་པ་རྣམ་རྒྱལ་གྲགས་པ་དང་། ཡུལ་དཔལ་འཛོམས་བུ་ཁིད་གཉིས་ཀི་
སྲས་སུ་འཁྲུངས། 
 ༡༥༤༥ ཤིང་སྦྲུལ་ལྐོར། དགུང་ལྐོ་གསུམ་པའི་སབས་སུ་ཆྐོས་སླེ་ཆླེན་པྐོ་སྐོར་མྐོ་
ལུང་དུ་ཕླེབས་པར། ཉིད་ཀི་ཀུན་སྐོད་སྐོགས་ལ་ཕྐོགས་དླེའི་སླེ་བྐོ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དད་པར་
གྱུར་ཏླེ། ལ་ལས་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་སླེ་ཡིན་པ་འད་ཞླེས་གླེང་བ་ལ་
བརྟླེན་ནས། དཔྐོན་ས་གདུང་བརྒྱུད་རིན་པྐོ་ཆླེ་བསྐོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་
གཞིས་ཀར་སན་དངས། དླེའི་དུས་གཟིགས་སང་དང་། སྐོན་གནས་རྗླེས་དན་སྐོགས་ཐྐོགས་
མླེད་དུ་གསུངས་པས་སླེ་བྐོ་རྣམས་དད་པ་དང་ཡིད་ཆླེས་ཀི་གནས་ལ་བཀྐོད། སབས་དླེར་
པཎ་ཆླེན་བསྐོད་ནམས་གྲགས་པས་ཇྐོ་བྐོ་ཡབ་སྲས་ཀི་གླེགས་བམ་བུ་ཆྐོས་གསུངས་པ་
གཟིམ་ཁང་ནས་གསན་པའི་ཚེ། ངའི་རྣམ་ཐར་འཆད་ཀིན་འདུག་གསུངས་པས། དླེར་ཡྐོད་
རྣམས་ནས་འབྐོམ་སྐོན་པའི་རྣམ་རྐོལ་ཏུ་ངླེས་པ་རླེད། 
 དླེ་ནས་ཡབ་ཀིས་ངའི་བུ་འདི་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་བརྟག་པ་བྱླེད་
དགྐོས་དགྐོངས་ནས། སྐོར་མྐོ་ལུང་དུ་གནས་བརྟན་ཟླ་བ་ཞུ་བ་སྐོལ་མས་ལུང་བསན་གསལ་
པྐོར་ཐྐོབ་པ་ཞིག་ཡྐོད་པ་དླེ་ལ་བརྟག་པ་ཞུས་པས། མཚམས་དམ་པྐོར་བཅད་དླེ་བརྟག་པ་
ནན་ཏན་མཛད་ནས། ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ལུང་བསན། དླེ་དང་འད་བའི་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

རྣལ་འབྱྐོར་པ་ཐུགས་དམ་གི་གདླེངས་དང་ལྡན་པ་གཞན་དུ་མ་ལའང་ལུང་བསན་དངྐོས་
ཉམས་ཅི་རིགས་པ་རླེ་མཐུན་བྱུང་། 
 དླེ་ལྟར་དགུང་ལྐོ་གསུམ་ཙམ་ནས་༸རྒྱལ་བ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་སྐུ་དུས་ཀི་མཛད་
པ་རྣམ་ཐར་ཐམས་ཅད་རྗླེས་སུ་དན་ཏླེ་གསུངས་པ་ཞིག་བྱུང་བས། གང་དླེའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའི་
གྲགས་པས་ཁྱབ། 
 (༡༥༤༦) མླེ་རྟ་ལྐོར། དགུང་ལྐོ་བཞི་པའི་སབས་སུ་དྲུང་ཆླེན་གསུང་རབ་པ་དང་། 
འབས་སྤུངས་ཀི་བ་སི་རྣམས་གྲྐོས་མཐུན་ཏླེ། ༸རྒྱལ་བ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་
ངྐོས་འཛིན་ཞུས་ནས། དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་གདན་དངས། བ་བང་གི་བཞུགས་ཁིར་
མངའ་གསྐོལ་ཞུས། པཎ་ཆླེན་བསྐོད་ནམས་གྲགས་པའི་མདུན་ནས་དགླེ་བསླེན་གི་སྐོམ་པ་
བཞླེས་ཏླེ། “བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པྐོ་བསན་པའི་ཉི་མ་ཕྐོགས་ཐམས་ཅད་ལས་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་”ཞླེས་པའི་མཚན་གསྐོལ། 
 (༡༥༤༩) ས་བྱ་ལྐོར་དགུང་ལྐོ་བདུན་པའི་སབས་སུ་པཎ་ཆླེན་བསྐོད་ནམས་གྲགས་
པ་ལས་དགླེ་ཚུལ་གི་སྐོམ་པ་བཞླེས་ཤིང་། མདྐོ་སགས་ཀི་བཀའ་ཆྐོས་མང་དུ་གསན། 

 

འབས་སྤུངས་དང་། སླེ་རའི་ཁི་ལ་ཕླེབས་པ། 
 (༡༥༥༢) ཆུ་བྱི་ལྐོར་དགུང་ལྐོ་བཅུ་པའི་དུས་སུ་འབས་སྤུངས་དགྐོན་པས་གསྐོལ་བ་
བཏབ་པ་ལྟར། ཆྐོས་སླེ་ཆླེན་པྐོ་དླེའི་ཁི་ཐྐོག་བཅུ་གཉིས་པར་ཕླེབས། 
 (༡༥༥༦) མླེ་འབྲུག་ལྐོར་དགུང་ལྐོ་བཅུ་བཞིའི་དུས་སུ་ཡར་ཀླུང་དུ་སླེ་གདྐོང་བ་དང་། 
འཕྐོངས་རྒྱས་ནང་སྐོ་གཉིས་མ་མཐུན་པས་གཡུལ་འཁྲུག་ཆླེན་པྐོ་ལངས་པ་ལ། བར་འདུམ་
མཛད་དླེ་ཞི་འཇགས་སུ་བཏང་བས་སི་མྐོས་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་། 
 འཕགས་སླེ་ལྐོ་ཙཱ་བ་སགས་རམ་པས་དགླེ་འདུན་བཀ་ཤིས་ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱལ་ནས་
འབས་སྤུངས་སུ་གདན་དངས་ཏླེ། དབང་ལུང་ཁིད་གསུམ་གི་རིམ་པ་མང་པྐོ་གསན་ཞིང་། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

རྐོར་དིལ་འཛིན་ལུགས་ནས་མཚོན་པའི་འཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་ཕག་བཞླེས། གར་ཐིག་
དབྱངས་གསུམ། དཀིལ་འཁྐོར་འབི་ཐིག  གཏྐོར་བཟྐོ་སྐོགས་ཀི་ཕག་ལླེན་ཕ་རགས་མཐའ་
དག་ལ་སྐོ་འདྐོགས་ཆྐོད་པ་དང་། ལྷག་ལྷའི་ལས་རུང་གི་བསླེན་པ་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་ཚད་
ལྡན་མཛད། 
 (༡༥༥༨) ས་རྟ་ལྐོར་དགུང་ལྐོ་བཅུ་དྲུག་པའི་སབས་སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་གིང་གི་ཁི་ཐྐོག་
བཅྐོ་ལྔ་པར་ཕླེབས་ཏླེ། བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་སྐོགས་ཀི་ཆྐོས་བཀའ་རྒྱ་ཆླེར་བསལ། 
 དླེ་ནས་སླེ་སྲིད་ཀིས་བ་མའི་ཆླེ་བར་འྐོས་པའི་ལས་ཚན་གི་རིམ་པ་དང་བཅས་པས་
ཕྐོ་བང་ཆླེན་པྐོ་སླེའུ་གདྐོང་དུ་སན་དངས། 
 (༡༥༦༠) ལགས་སླེལ་ལྐོར་དགུང་ལྐོ་བཅྐོ་བརྒྱད་པར། རིན་པྐོ་ཆླེ་ཀུན་བཟང་རླེ་པའི་
དྲུང་ནས་གསང་སགས་ས་འགྱུར་རིང་མའི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཆྐོ་ག་ཕག་ལླེན་མཐའ་ཡས་པ་
གསན། 

 

བསླེན་པར་རྐོགས་ཤིང་། སྐོག་ཡུལ་དུ་གདན་དངས་ཏླེ་བཀུར་གཟྐོས་ཞུས་པ། 
 (༡༥༦༤) ཤིང་བྱི་ལྐོར་དགུང་ལྐོ་ཉླེར་གཉིས་པར། དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་མཁས་གྲུབ་
དགླེ་ལླེགས་དཔལ་བཟང་སྐོགས་ལས་བསླེན་པར་རྐོགས། 
 ༡༥༧༥ ཤིང་ཕག་ལྐོར། དགུང་ལྐོ་སྐོ་གསུམ་སབས་ལྐོ་གསར་དང་། སྐོན་ལམ་གྲུབ་
ནས་འབས་སྤུངས་སུ་བཞུགས་སབས། སླེ་པ་རིན་སྤུངས་པས་གཙང་རྐོང་གི་དམག་ཁི་ཕག་
ཏུ་ཉླེ་བ་ཁིད་ནས་སྐོད་ལུང་སྒལ་པྐོ་ན་ཁར་སྒར་ཕབ། སྒལ་བྱང་སྐོན་གསུམ་སྐོགས་བཅྐོམ། 
རིམ་གིས་སིད་ཤྐོད་དུ་འྐོངས་ནས་གཡུལ་འགླེད་བྱླེད་རིས་ལ། རྗླེ་ཉིད་ཀི་ཕག་གཡྐོག་པ་
སགས་འཆང་སྐུ་ཞང་ཀུན་བཟང་རླེ་པས་མཐུ་བཏང་བས། སྒར་དུ་ཐྐོག་འཁྱུག་པ་སྐོགས་ཀིས། 
མ་ིན་ིཐུབ་ཀང་ལྷ་མི་ཐུབ་པར་བསམས་ནས་ཕིར་བཟླྐོག་པ་བྱུང་། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

 དླེ་ནས་སྐོག་པྐོ་ཧལ་ཧའམ། ཆ་ཧར་རྒྱལ་པྐོ་ཨལ་ཐན་ཁང་ལ། མཛོད་དགླེ་ཨ་སླེང་
བ་མས་རྗླེ་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་བཤད་པས། དད་པ་སླེས་ཏླེ་སྐོག་ཡུལ་དུ་གདན་
འདླེན་ཞུ་བའི་མི་ས་ས་རྗླེས་མངགས་པར་རྗླེས་སུ་ཕླེབས་རྒྱུའི་ཞལ་བཞླེས་མཛད། 
 (༡༥༧༧) མླེ་གང་ལྐོར་དགུང་ལྐོ་སྐོ་ལྔ་བཞླེས་སབས། ར་ས་འཕྲུལ་སང་དུ་ཆྐོ་འཕྲུལ་
མཆྐོད་པ་རྒྱ་ཆླེར་བཤམས། ཕ་བྐོང་ཁ་པ་འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ལ་རབ་བྱུང་གི་སྐོམ་
པ་དང་། ཐུན་མནི་ཟབ་ཆྐོས་དུ་མ་གནང་ནས། ས་ིསྒྐོས་བསན་པའ་ིསྲྐོག་ཤངི་དུ་མངའ་གསྐོལ། 
 སྐོག་པྐོ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྐོས་མཚོ་ཁ་ཕྐོགས་སུ་གདན་ཞུའི་ཕྐོ་ཉ་བསར་དུ་འབྱྐོར་བ་
ལྟར། ཧྐོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ཉླེར་དྲུག་ལ་འབས་སྤུངས་ནས་ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཏླེ། 
འབྐོག་རི་བྐོ་ཆླེ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་བརྒྱུད། བྱང་རྭ་སླེང་རྒྱལ་བའི་དབླེན་
གནས་སུ་ཕླེབས། དླེའི་བར་དུ་བྱྐོན་པའི་དགའ་ལྡན་ཁི་གདན་ཟུར། རིན་པྐོ་ཆླེ་བྐོད་མཁར་བ། 
གཙང་པ་པཎ་ཆླེན་རིག་པ་སླེངླེ་། དབླེན་ས་པ་སངས་རྒྱས་ཡླེ་ཤླེས། གདན་ས་ཆླེ་ཆུང་གི་
མཁན་སྐོབ་མང་པྐོ། རླེ་གྐོང་དཀར་གི་སྐུ་ཚབ། ས་སྐོང་བཀ་ཤིས་རབ་བརྟན་དཔྐོན་གཡྐོག་
སྐོགས་ཆླེ་རྒུ་མཐའ་དག་གིས་ཕླེབས་སླེལ་ཞུས། རྗླེ་འདི་པ་ཆིབས་པ་ལ་བསྐོན་ཏླེ་ས་སྐོང་
བཀ་ཤིས་རབ་བརྟན་གིས་ཆིབས་ཡྐོབ་ལ་འཇུས་ཏླེ། བསན་པའི་དཔལ་གྱུར་བ་མའི་ཞབས་
པད་བརྟན། །བསན་འཛིན་སླེས་བུས་ས་སླེང་ཡྐོངས་ལ་ཁྱབ། །ཅླེས་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཤར་
མར་སླེལ་རྗླེས་མིག་མཆི་མས་བརྣངས་ཏླེ་འཕྐོ་མཐུད་མ་ཐུབ་པས། ༸རྒྱལ་དབང་མཆྐོག་
ནས། བསན་པའི་སིན་བདག་མངའ་ཐང་འབྱྐོར་པ་རྒྱས། །བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀ་
ཤིས་ཤྐོག །ཅླེས་ཆིབས་ཐྐོག་དླེ་ཀ་རང་ལ་གསུངས་པའི་ཤིས་བརྗྐོད་དླེང་སང་ཡང་འདྐོན་ཆའི་
ཁྐོངས་སུ་གསུངས་མུས་དར་ཁྱབ་ཆླེ། རིམ་གིས་སྒར་བཏླེགས་ནས། ཕླེབས་ལམ་ཁག་ཏུ་
སླེར་སའི་ཁྐོམ་ཚོགས་ཁག་ལ་གསུང་ཆྐོས་དང་། རབ་བྱུང་བསླེན་རྐོགས་སྐོང་ཕག་ཉླེ་བར་
བསྒྲུབས། རྨ་ཆུ་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་ཕླེབས་ནས། རྒྱལ་པྐོས་གདན་ཞུ་དང་པྐོར་མངགས་པ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

སྐོག་རིགས་ཁག་གི་རྟ་པ་བརྒྱད་བརྒྱ་སྐོར་འབྱྐོར། རིམ་གིས་ཨ་རིག་དཀར་པྐོ་ཐང་དུ་
བཞུགས་སྒར་བཏླེགས་སབས། རྟ་སྐོང་ཕག་དང་། ཕྱུགས་ཁི་ཚོར་ཉླེ་བའི་འབུལ་བ་ཕུལ། 
ཧང་ངླེ་ཞླེས་པའི་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་རིགས་མི་ས་སྐོགས་ཀི་གདན་ཞུ་གཉིས་པ་རྟ་པ་སུམ་སྐོང་ཙམ་
འབྱྐོར་བས་མཚོན། ད་དུང་གདན་ཞུ་རིམ་པ་གསུམ་པ་སྐོགས་ཀིས་གུས་བཀུར་དང་། འབུལ་
ཚན་རྒྱ་ཆླེ་བསར་བཞིན། ཧྐོར་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་བཅྐོ་ལྔའི་ཉིན། ཆླེན་པྐོར་འྐོས་པའི་མཐྐོང་
གཟྐོས་བ་ན་མླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་རྒྱ་སྐོག་གི་རྟ་པ་སྐོང་ཕག་མང་པྐོས་བསྐོར་ཏླེ་གདན་དངས། 
༸རྒྱལ་དབང་མཆྐོག་དང་། སྐོག་པྐོ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྐོ་མཆྐོད་ཡྐོན་མཇལ་བའི་དགའ་སྐོན་གི་
ཐྐོག་མར་འབུལ་ཚན་གཏྐོས་ཆླེ་བ་བསར། 
 དླེ་ནས་ཁྐོམ་ཚོགས་འབུམ་ཕག་འདུས་པའི་དབུས་སུ་མཆྐོད་ཡྐོན་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་
ཕླེབས་ནས། ཆབས་འབངས་རྣམས་ལ་ཧྐོང་ཐའླེ་ཇིས་༸གྐོང་མའི་བཀའ་བསྒྱུར་བའི་གཏམ་
བསགས་པའི་ནང་དྐོན་དུ། སར་ས་ས་པ་དང་མཆྐོད་ཡྐོན་དུ་འབླེལ་ནས་ཆྐོས་དར་ཡང་། ཟླེ་མུར་
རྒྱལ་པྐོའ་ིསབས་ནས་ཆྐོས་ཆད། ལས་སུ་སིག་པ་དང་། ཟས་སུ་ཤ་ཁག་ཁྐོ་ནར་སྐོད་པའི་མུན་
ནག་ཁག་མཚོའ་ིགངི་ལྟ་བུ་འད་ིལ། མཆྐོད་ཡྐོན་ཉ་ིཟླ་ཟུང་ག་ིབཀའ་དནི་ལས། དམ་པའ་ིཆྐོས་ཀི་
ལམ་སྲྐོལ་གཏྐོད་དླེ། ཁག་མཚོ་འྐོ་མར་བསྒྱུར་བ་འདི་བཀའ་དིན་ཆླེ་བས། འདིར་འཁྐོད་རྒྱ་བྐོད་
ཧྐོར་སྐོག་ཀུན་ནས་དགླེ་བཅུའ་ིཁམིས་ལ་གནས་དགྐོས། ཁྱད་པར་སྐོག་པྐོ་ཆ་དཀར་ལ་ཉི་མ་དླེ་
རིང་ནས་ཁིམས་སུ་བཅས་པ་ནི། སར་སྐོག་པྐོ་ཤི་བའི་རྗླེས་སུ་རང་གི་ཆུང་མ་བན་གཡྐོག་རྟ་
ནྐོར་སྐོགས་སྲྐོག་གཅྐོད་བྱ་སྲྐོལ་ཡྐོད་ནའང་། རྟ་ནྐོར་དླེ་རིགས་སྐོགས་སླེང་བྐོས་བཅད་ཀིས་
དགླེ་འདུན་དང་། བ་མ་ལ་ཕུལ་ནས། བསྐོ་བ་སྐོན་ལམ་ཞུས། གལ་ཏླེ་སར་བཞིན་མི་བསད་པ་
སྐོགས་བྱུང་ན་ཁིམས་ཀིས་ལུས་སྲྐོག་འབལ་ཞིང་། ནྐོར་འཕྐོག་པ་ཡིན། སར་གཤིན་པྐོ་རྣམས་
ཀི་གཟུགས་བྱས་པ་ཨྐོང་བཀྐོད་དུ་གྲགས་པ་དླེ་ལ་ཟླ་བ་བྱུང་རླེས་ཀི་ཉ་སྐོང་བརྒྱད་གསུམ་ལ་
ཕྱུགས་བསད་པའི་ཁག་མཆྐོད་འབུལ་བ་སྐོགས། ལྐོ་དུས་ཀི་དམར་མཆྐོད་འབུལ་སྲྐོལ་དླེ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

རིགས་གཏན་ནས་མ་བྱླེད། རྟླེན་དླེ་རྣམས་མླེ་ལ་བསྲླེགས་ནས་དླེའི་ཚབ་ཏུ་མགྐོན་པྐོ་ཕག་དྲུག་
པའ་ིསྐུ་རླེ་བཞླེངས་ཤིག  དླེ་ལ་དཀར་གསུམ་གསི་མཆྐོད་པ་མ་གཏྐོགས། ཤ་ཁག་གི་མཆྐོད་པ་
གཏན་ནས་མ་བྱླེད། གལ་ཏླེ་བྱས་པ་བྱུང་ན། རྟ་ནྐོར་གང་བསད་དླེའི་བཅུ་འགྱུར་འཕྐོག་རྒྱུ་དང་། 
ཨྐོང་བཀྐོད་མླེ་ལ་མ་བསྲླེགས་ན། ཁྱམི་གཏྐོར་རྒྱུ་ཡིན། མདྐོར་ན་བྐོད་ཡུལ་དབུས་གཙང་དུ་དགླེ་
བ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལྟར། ཡུལ་ཕྐོགས་འདརི་ཡང་བྱ་དགྐོས་ཞླེས་སྐོགས་ཁམིས་མང་དུ་བསགས་པ་
ལྟར། སྐོག་པྐོ་ཐམས་ཅད་ཀསི་ཆྐོས་དང་མཐུན་པར་བྱས། 
༸རྒྱལ་དབང་མཆྐོག་དང་། ༸གྐོང་མ་ཕན་ཚུན་མཚན་གཟྐོས་འབུལ་རླེས་གནང་བ། 
 སྐོག་པྐོ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྐོ་དང་། ༸རྒྱལ་དབང་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ལྷན་འཛོམས་
གནང་སའི་གནས་དླེར་གཙུག་ལག་ཁང་བཞླེངས་པའི་ས་འདུལ་མཛད། རྒྱ་བྐོད་ཀི་བཟྐོ་བྐོ་
མཁས་པ་དུ་མས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་ཕྐོ་བང་གཅིག་འཐུས་བཞླེངས་པའི་མིང་ལ་“ཐླེག་ཆླེན་
ཆྐོས་འཁྐོར་གིང་”ཞླེས་བཏགས། རབ་གནས་མཛད་ཅིང་། དགླེ་འདུན་གི་སླེ་བཙུགས། དགའ་
སྐོན་གི་འབུལ་བ་གཏྐོས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་དང་། གསླེར་སྲང་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པའི་ལས་ཐམ་ཁ་
རིས་ལ། “རྐོ་རྗླེ་འཆང་ཏཱ་ལའི་བ་མའི་ཐམ་ག་རྒྱལ།” ཞླེས་ཧྐོར་གི་ཡིག་གསར་དུ་བརྐྐོས་པ་
ཞིག་ཕུལ་བ་ནས་བཟུང་། ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་རིམ་པར་“ཏཱ་ལའི་བ་མ་”ཞླེས་པའི་མཚན་
བརྗྐོད་ཞུ་སྲྐོལ་བྱུང་། དླེའི་དྐོན་ནི་“རྒྱ་མཚོའི་བ་མ་”སླེ། ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུར་མངའ་བའི་
བ་མ་ཞླེས་ཞུ་བ་ཡིན། 
 ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྐོ་ལའང་༸རྒྱལ་དབང་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོས། “ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་
ལྷའི་ཚངས་པ་ཆླེན་པྐོ་”ཞླེས་པའི་མཚན་གིས་བཀུར་གཟྐོས་གནང་། 
 སར་བྐོད་རྗླེ་ཁི་སྲྐོང་ལྡླེའུ་བཙན་སབས། སད་མི་མི་བདུན་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྟར། 
ཉམས་སད་པའི་ཕིར་དུ་རྒྱལ་རིགས་གསུམ་གིས་ཐྐོག་དངས་པའི་བཙུན་པ་བརྒྱ་ཕག་ཕུལ་བ་
རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་བསབ་པ་ལ་བཀྐོད། མཆྐོད་ཡྐོན་གཉིས་ནས་ཨ་སླེང་བ་མ་སྐོགས་འགྲུལ་བ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

གཏྐོས་ཆླེ་བ་རྐོང་བདའ་གནང་སླེ་ཇྐོ་ཤཱཀ་གི་དྲུང་དུ་དངུལ་གི་མཎལ་སྐོགས་མཆྐོད་རས་དང་། 
སླེ་འབས་དགླེ་གསུམ་གིས་ཐྐོག་དངས་པའི་དགྐོན་སླེ་རྣམས་སུ་མང་འགླེད། རླེ། གྐོང་དཀར། 
རྒྱ་རི་བ། དགའ་ལྡན་པ་སྐོགས་མཆྐོག་དམན་མཐའ་དག་ལ་ལླེགས་སླེས་ཕུལ། དླེ་ནས་འུར་
བསྡུས་ཀི་རྒྱལ་བུ་ཝིན་དུས་སན་དངས། དླེར་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞླེངས་ལ་“ཕུན་
ཚོགས་གཞན་ཕན་སླེ་”ཞླེས་མིང་དུ་བཏགས། གསླེར་དངུལ། རྟ་ཁབ། གྐོས་དར། ཕྱུགས། 
ར་མྐོང་། རིན་པྐོ་ཆླེ་སྐོགས་འབུལ་བ་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་ཕུལ། གན་ཅུ་དུ་ཐང་ཞླེས་ཁི་སྐོར་བཅུ་
གསུམ་གི་ས་དབང་སྒྱུར་བའི་མི་དཔྐོན་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་གིས་གདན་དངས། རྐོལ་ཆ་དང་མཚོན་
ས་ཚོགས་ཐྐོགས་པའི་བསུ་བ་དང་བཅས་ཏླེ་ཕླེབས། ལམ་གི་རིགས་སྐོ་སྐོར་མི་དཔྐོན་རྣམས་
ཀིས་རྟ་རླེད་སྐོགས་དང་། བཟའ་བཏུང་གི་བྱླེ་བག་མཐའ་ཡས་པ་ཕུལ། མཁར་དླེར་ཕླེབས་པ་
ལ་སའི་ལླེ་དབར་བཅུ་ཡྐོད་པ་ལས་ལླེ་དབར་བདུན་ཙམ་ཕླེབས་པ་ན། རྒྱལ་པྐོའ་ིལུང་གིས་
བརངས་པའི་གདན་འདླེན་པ་དམག་ཁི་ཕག་བཅུ་གསུམ་ཙམ་འབྱྐོར། དླེ་ནས་ཕྐོ་བང་དུ་
ཕླེབས་ཏླེ་ཁྐོམ་ལ་བ་མ་སན་རས་གཟིགས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་ལྐོ་ཙཱ་བས་རྒྱ་ནག་ཡུ་གུར་སྐོག་པྐོ་
རྣམས་སྐོ་སྐོའ་ིསད་དུ་བསྒྱུར། བཙུན་གསར་བརྒྱ་ཙམ་རབ་ཏུ་བྱུང་། སྐོན་སྐོག་པྐོ་ཧལ་ཏ་བ་
རྣམས་ཀིས་རྒྱའི་ལུགས་རིའི་ནང་ཁྐོངས་ཀི་སླེ་ལ་གནྐོད་འཚེ་ཆླེ་ནས་རྗླེ་འདིས་སྐོག་པྐོ་
རྣམས་ལ་ཆྐོས་དང་འབླེལ་བའི་བཀའ་སྐོབ་བསལ་བ་ནས་བཟུང་། རྒྱ་རིགས་རྣམས་ལ་མི་
འཇིགས་པའི་སབས་སིན་བ་ན་མླེད་པ་གནང་། 
 (༡༥༧༩) དགུང་ལྐོ་སྐོ་བདུན་པ་ས་ཡྐོས་ཀི་ལྐོར་སྐོག་པྐོ་འུར་བསྡུས་དང་། ཨྐོ་རྐོད་
ནང་འཁྲུགས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་བཀའ་དཔད་ཀིས་བདླེ་འཇགས་ལ་བཀྐོད། དབུས་གཙང་གི་
ལྷ་སླེ་མི་སླེ་ཚང་མས་མྱུར་དུ་ཕིར་ཕླེབས་དགྐོས་པའི་ཞུ་ཡིག་ནན་ཆླེར་ཕུལ། 
 ལི་ཐང་དགྐོན་ཆླེན་འདླེབས་པའི་དགྐོངས་པ་གཏད་དླེ། སིད་ཤྐོད་ནས་བཟྐོ་བྐོ་རྐོང་
དགྐོས་ཚུལ་གནང་འདུག་པ་ལྟར། པཱུ་ནླེ་ཤིང་སྐོགས་བལ་བྐོ་བཞི་ཙམ་འབྱྐོར། དླེ་ནས་ཨལ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཐན་རྒྱལ་པྐོས་སྐོག་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་དགྐོས་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་བས། ལི་ཐང་དུ་དགླེ་འདུན་གི་སླེ་
འཛུགས་དགྐོས་པ་ཡྐོད་པས་དླེ་གྲུབ་བསྟུན། དབུས་གཙང་གི་ཕྐོགས་སུ་ལྡྐོག་ཏུ་མླེད་པའི་བྱ་
བ་མ་བྱུང་ན་སྐོག་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་པའི་ཞལ་བཞླེས་གནང་། མཆྐོད་ཡྐོན་བཀའ་བགྲྐོས་ཐྐོག་
ནས་བྐོད་སྐོག་འབླེལ་བ་ཞུ་མིར་སྐོག་པྐོའ་ིཕྐོགས་ནས་དཔྐོན་པྐོ་ཁྐོ་ལྐོ་ཆླེ་ཆིང་པ་ཐུར་འཁྐོར་
བཅས་མཚོ་ཁར་འཇྐོག་རྒྱུ་དང་། རླེ་ཞིག་བྐོད་ཕྐོགས་ཀི་སྐུ་ཚབ་སྐོང་འཁྐོར་ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་
མཚོར་བསྐོ་གཞག་གིས་སྐོག་ཡུལ་དུ་རྐོང་བདའ་མཛད། ལྐོ་དླེའི་ཧྐོར་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་
ནག་གྐོང་མ་རྒྱལ་པྐོས་མི་ས་མངགས་ཏླེ། ཤིན་ཏུ་བཀུར་བའི་ཞུ་ཡིག་དང་བཅས་རྒྱལ་ཁམས་
ཐམས་ཅད་ཀི་སབས་གནས་གྐོག་ཆིང་ཤིའི་མཚན་དང་ཐམ་ཁ་ལུང་ལས། ཞྭ་ལས་གྐོས། 
འཇའ་ས་སྐོགས་ཀི་སྐོན་དུ་རྒྱལ་པྐོའ་ིཆླེ་བའི་རྐོལ་མྐོ་ས་ཚོགས་དང་བཅས་རྒྱ་ནག་གི་མི་
དཔྐོན་གསུམ་བཅས་པ་འབྱྐོར། ལུ་ཧང་གསླེར་མའི་ན་བཟའ་ཆ་ཚང་། གསླེར་དངུལ་གྐོས་
དར་སྐོགས་ཕྐོ་བང་གི་སད་པ་མང་དུ་ཕུལ། ངླེད་རང་གི་འབངས་སུ་གྱུར་བའི་སྐོག་པྐོ་ཚོ་ཆླེན་
བཞི་བཅུ་དང་། གན་བཅུ་དུ་ཐང་གི་མི་དཔྐོན་སྐོགས་ཀི་རླེ་བ་ཡྐོངས་སུ་བསང་བ་ལླེགས་
ཤིང་། ཕྐོ་བང་ཆླེན་པྐོར་ཡང་རིམ་གིས་གདན་འདླེན་ཞླེས་པ་སྐོགས་ཀི་བཀའ་ཤྐོག་གནང་། 
ཕག་མཛོད་པ་ལ་གུ་ཤིའི་ལས་ཀ་དང་ཐམ་ཀ་གནང་། 
 

ལི་ཐང་དགྐོན་པ་ཐུབ་བསན་བྱམས་ཆླེན་གིང་བཏབ་པ། 
 (༡༥༨༠) དགུང་ལྐོ་སྐོ་བརྒྱད་པ་ལགས་འབྲུག་གི་ལྐོར་“ལི་ཐང་དགྐོན་ཆླེན་”འདིང་
བའི་འུ་ལག་དང་བཟྐོ་བྐོ་མཐའ་དག་འཇང་ས་ཐམ་རྒྱལ་པྐོས་བསྒྲུབས་ཏླེ། གཙུག་ལག་ཁང་
དང་གྲྭ་སིལ་སྐོགས་འགངས་མླེད་དུ་ཟིན་པ་དང་ལྷན་ཅིག  གསླེར་ཟངས་ལས་གྲུབ་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཆླེན་པྐོ་ཐུབ་ཆླེན་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གནྐོན་རྒྱབ་མཐྐོ་རླེ་བཞི་པ་བཞླེངས་ཏླེ། རབ་ཏུ་
གནས་པ་རྒྱས་པར་མཛད། དགྐོན་པའི་མིང་“ཐུབ་བསན་བྱམས་ཆླེན་ཕྐོགས་ཐམས་ཅད་ལས་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སླེ་”ཞླེས་བཏགས། ཧྐོར་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ནང་དུ་ཆིབས་ཁ་སྒྱུར་ཏླེ་སར་
ཁམས་ཀི་ཡུལ་དུ་ཕླེབས། 
 (༡༥༨༡) དགུང་ལྐོ་སྐོ་དགུ་པ་ལགས་སྦྲུལ་གི་ལྐོར་ཆབ་མདྐོ་བ་རྣམས་ཀིས་གདན་
དངས་པའི་ཕླེབས་ལམ་དུ་རྒྱ་མྐོ་བཟའི་ཕག་བཟྐོ་ལས་གྲུབ་པའི་རྣམ་སང་གི་སྐུ་མཇལ་བས། 
དླེ་རྣམ་སང་དངྐོས་སུ་གྱུར་པའི་དབུ་གཙུག་ནས་འྐོད་ཟླེར་རྣམ་པ་ལྔ་འཕྐོ་བ་དང་། ཐུགས་ཀ་
ནས་མགྐོན་པྐོ་གུར་ཞི་བའི་ཆས་ཅན་གསལ་བར་གཟིགས། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཞབས་བསྐོར་
སྐོང་མཛད། 
 དླེ་ནས་རྗླེ་དྲུང་རིན་པྐོ་ཆླེ་ལྷ་དབང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ཐྐོག་དངས་པའི་བ་མ་
གནས་ཆླེན་སྐོགས་རྟ་པ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གིས་བསུ་བ་དང་། དགླེ་འདུན་སྐོང་ཕག་བཞིར་ཉླེ་
བས་སླེར་སྦྲླེངས་དང་བཅས་ཆབ་མདྐོ་བྱམས་པ་གིང་དུ་ཕླེབས། 
 དླེ་རྗླེས་ལྡན་ཆྐོས་འཁྐོར་གིང་དུ་ཆྐོས་རྗླེ་ལུང་རིགས་པ་དང་དཔྐོན་སྐོབ་ཀིས་གདན་
དངས་ཏླེ་ཕླེབས། ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྐོ་འཇིག་རྟླེན་ཕ་རྐོལ་ཏུ་གཤླེགས་པ་མངྐོན་པར་མཁྱླེན་པས་
གཟིགས་ཏླེ་བདླེ་མཆྐོག་གི་དཀིལ་འཁྐོར་དུ་བཅུག་སླེ་རྗླེས་སུ་བཟུང་། 
 

ཨ་མདྐོ་རྗླེ་སྐུ་འབུམ་དུ་དགྐོན་པ་བཏབ་ཚུལ་ནི། 
(༡༥༨༣) དགུང་ལྐོ་ཞླེ་གཅིག་པ་ཆུ་ལུག་ལྐོར་ཞིང་སྐོང་ནང་སྐོས་གདན་དངས་པ་

བཞིན་༸རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་སྐུ་བལྟམས་པའི་གནས་རྗླེ་སྐུ་འབུམ་དུ་ཕླེབས། ཉིད་ཀི་བཀའ་
བཞིན་གཟིམས་ཁང་ཆུང་བ་ལྷས་སྐོར་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་བྱས་པའི་ནང་དུ་ཉིན་ཤས་ཀི་རིང་
ལ་སྐུ་མཚམས་བསམས། གཟིམས་ཁང་དླེ་ལ་དླེང་སང་“གཟིམས་ཁང་གྐོང་མ་”ཞླེས་པའི་ར་
བ་འདི་ཡིན། དླེ་ནས་འདུལ་འཛིན་ཆྐོས་རྗླེ་སྒྐོམ་ཆླེན་རིན་ཆླེན་བརྐོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་དང་། 
ཚོ་པ་ལྔའི་ནང་སྐོས་གཙོས་སིན་བདག་རྣམས་ལ་ཙོང་ཁའི་ལྟླེ་བའི་གནས་འདིར་དགྐོན་སླེ་
ཞིག་ཚུགས་ན་འཕལ་ཕུགས་ལླེགས་ཚུལ་དང་། འཛུགས་ཀང་ངླེས་པར་དགྐོས་པའི་བཀའ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ལུང་བཟང་པྐོ་བསྕལ་བ་ཀུན་གིས་དགའ་དད་སྐོ་བཞིན་སི་བྐོར་མནྐོས་ཏླེ། ཁ་ཞླེ་གཉིས་ཀའི་
སྒྐོ་ནས་དྭང་དུ་བངས། ༸རྒྱལ་དབང་ཉིད་ནས། ཉིད་ཀི་འད་ཐང་། ལྷ་མྐོའ་ིརྟླེན་ཐང་། ཆྐོས་
སྐོང་གི་རྟླེན་ཐང་བཅས་བསལ་ནས་ས་འདུལ་དང་། གནས་ལ་བྱིན་ཕབ་པའི་བཀའ་དིན་
བསངས། ཟི་ན་ཀླུ་རྒྱའི་སླེ་བར་དླེང་སང་ཤ་ར་ཡུ་གུར་དུ་གྲགས་པའི་མི་རྒྱུད་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་
ཡྐོད་པ་ལ། བཀའི་བསན་སྲུང་གསུང་རྒྱལ་དགྲ་ལྷ་སླེས་གཅིག་ལུས་ཁྐོག་ཏུ་ཞུགས་དགྐོས་
པའི་དམ་བསགས་མཛད་པར། སྲུང་མ་ཉིད་ནས་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་གི་བར་འཁྐོར་བར་
དམ་བཅས་པས། ཉིད་ཀི་ཤངས་མཚལ་ལས་བསྐྲུན་པའི་ཆྐོས་སྐོང་གི་རྟླེན་ཐང་ཡང་གནང་། 
དླེ་ནས་བཟུང་གནས་གཞི་སིལ་བུ་རྣམས་བསྐྲུན་པ་དང་། ཟླ་བ་དང་པྐོའ་ིནང་དུ་ཆྐོ་འཕྲུལ་གི་
སྐོན་ལམ་ཡང་བཙུགས་ཏླེ། མཚོ་སྐོན་གི་དཔྐོན་ཁག་དང་། ཚོ་པ་ལྔས་སིན་བདག་རླེས་མྐོས་
བྱས། ༸རྒྱལ་དབང་རིན་པྐོ་ཆླེའི་བཀའ་བཞིན་དབྱླེན་བཟླུམས་མཆྐོད་རྟླེན་ཆླེན་མྐོ་བྱང་ཆུབ་
མཆྐོད་རྟླེན་གི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་ཏླེ་རྟླེན་དང་བརྟླེན་པར་བཅས་པ་ལླེགས་པར་བཞླེངས་ཏླེ་རབ་
གནས་མཛད། དླེར་བཤད་གྲྭ་གསར་དུ་འཛུགས་པ་དང་། བསན་པ་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་སྲུང་
རྣམས་ལ་གཉླེར་གཏད་མཛད། 
 བྱ་ཁྱུང་བག་ཏུ་ཕླེབས་ཏླེ་རབ་བྱུང་བསླེན་རྐོགས་དང་ཆྐོས་མང་དུ་གསུངས། རིམ་
གིས་རི་བྐོ་དན་ཏིག་ཏུ་ཕླེབས། ཡང་ཏིག་གི་གནས་སྒྐོ་གསར་དུ་ཕླེ། ངྐོས་དླེར་སངས་རྒྱས་
བྱང་སླེམས་ཀི་སྐུ་དང་། བཀ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་སྐོགས་རང་བྱྐོན་མང་དུ་བྱུང་། དླེ་ནས་
བྱམས་ཆླེན་ཆྐོས་རྗླེའི་བཞུགས་གནས་མཛོ་མྐོ་མཁར་དུ་ཕླེབས། ཙོང་ཁའི་ཕྐོགས་སུ་རྒྱ་དང་
ཧྐོར་འཁྲུག་པ་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་བར། དླེ་འདུམས་པར་མཛད་དླེ་ཀུན་བདླེ་བ་ལ་བཀྐོད་ནས་ཙོང་
ཁའི་ཡུལ་བརྒྱུད་མཚོ་ཁར་ཕླེབས། 
 (༡༥༨༥) དགུང་ལྐོ་ཞླེ་གསུམ་པ་ཤིང་བྱ་ལྐོར་སྐོག་པྐོ་ཨལ་ཐན་རྒྱལ་པྐོའ་ིསྲས་དུ་རིང་
རྒྱལ་པྐོས་གདན་འདླེན་གི་ཕྐོ་ཉ་མངགས་པ་ལྟར། ཆིབས་ཁ་བསྒྱུར་ཏླེ་དམར་ཆུའི་འགྲམ་དུ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཕླེབས། རིམ་གསི་“མཁར་སྐོན་པྐོ་”ཞླེས་བྐོད་འབྐོག་ག་ིསླེ་མཐའ་ཀླས་པ་ཡྐོད་པའ་ིསར་ཕླེབས། 
ཆ་དཀར་ནས་ན་མྐོ་ཏའ་ིཧྐོང་ཐའ་ིཇི་མཇལ་བ་ལ་འྐོངས་ཏླེ། ཟང་ཟངི་གི་འབུལ་བ་ཁ་ིཕག་ཕུལ། 
 (༡༥༨༨) དགུང་ལྐོ་ཞླེ་དྲུག་པ་ས་བྱི་ལྐོའ་ིཟླ་བ་དང་པྐོའ་ིམཇུག་ནས་ཅུང་ཟད་བསྙུངས། 
རྒྱ་ནག་གྐོང་མས་རྒྱལ་པྐོའ ་ིཕྐོབང་དུ་གདན་འདླེན་པར། མི་བརྒྱད་ཀིས་གཉའ་བ་ནས་
བཏླེགས་པའི་གསླེར་ཡིག་པ་མངགས། ཕྐོ་བང་དུ་ཕླེབས་པའི་ཞལ་བཞླེས་མཛད། ཟླ་བ་
གསུམ་པའི་ཚེས་མགྐོ་ནས་བསྙུན་བབས་ལི་བཞླེས་ཀིས། ཚེས་ཉླེར་དྲུག་གི་ཐྐོ་རངས་ལ་
དགྐོངས་པ་གཞན་དྐོན་དུ་གཤླེགས། 
 སྐུ་གདུང་སྐོག་ཡུལ་དུ་ཞུགས་ལ་ཕུལ་ནས། གདུང་རུས་རྣམས་ཕག་མཛོད་གུ་ཤིར་
དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་དང་། རྒྱ་ལླེ་སྐུ་མདུན་པ་ཆྐོས་བཟང་འཕིན་ལས་སྐོགས་ཞབས་འབིང་བ་
རྣམས་ཀིས་འཁུར་བངས་ཏླེ། དངུལ་གི་མཆྐོད་རྟླེན་ཁྲུ་བཅུ་གསུམ་ཞིག་བཞླེངས། ལྷ་སར་
གདན་དངས་ནས་འབས་སྤུངས་སུ་བཞུགས། 

༸རྒྱལ་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར། 

༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ནི།32 
སྐུ་བལྟམས་པ་དང་ཡང་སྲིད་ངྐོས་འཛིན་སྐོར། 
 ༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཆྐོག་ནི། ཆླེན་པྐོ་ཧྐོར་གི་ཡུལ་དུ་
ཇིང་གིར་གི་རྒྱལ་རྒྱུད་ཨལ་ཐན་གི་ཚ་བྐོ། ཡབ་སླེ་ཆླེན་ཆྐོས་ཁུར་དང་། ཡུམ་བཱ་ཁླེན་སྦྱུལ་
གཉིས་ཀི་སྲས་སུ། ཕི་ལྐོ་ ༡༥༨༩ ས་གང་ཧྐོར་ཟླ་དང་པྐོའ་ིཚེས་གཅིག་ལ་སྐོག་ཡུལ་མཁར་
སྐོན་པྐོར་སྐུ་བལྟམས། ཟླ་བ་དླེ་ཀའི་ནང་དུ་ཡབ་ཀི་མཚན་ནས་འབྐོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་
གསུང་གླེང་དུ་མ་གནང་བས་ཐམས་ཅད་ཡ་མཚན་པར་གྱུར། ཉིན་གཅིག་ཡུམ་ལ། ལྷ་ཁང་
ནས་བཀའ་འགྱུར་གི་དུམ་པ་སན་དྐོངས་ཤིག་གསུངས་པ་ལྟར་བངས་པས། གླེགས་བམ་ལ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

གཟིགས་ཏླེ་འདི་ནི་ངའི་རྣམ་ཐར་ཡིན་ཞླེས་གསུངས། གླེགས་བམ་ཁ་ཕླེ་བས་དམ་ཆྐོས་པད་
དཀར་ནང་གི་དྐོན་ཡྐོད་ཞགས་པའི་རྣམ་ཐར་བྱུང་བས། སན་རས་གཟིགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་
པར་གྐོར་མ་ཆག་ཅླེས་ཀུན་གིས་གླེང་། ཉིན་གཅིག་ཆྐོས་སྐོང་མང་པྐོ་ཞལ་གཟིགས་ནས་རྣམ་
འགྱུར་འདི་ལྟ་བུ་དང་བཅས་ཏླེ་བྱྐོན་བྱུང་གསུངས་ཏླེ། དླེ་དག་གི་ལད་མྐོ་མང་པྐོ་མཛད། ལྐོ་
འཁྐོར་ནས་ཡབ་ཀི་མཆྐོད་ཁང་ལ་རབ་གནས་བྱླེད་པའི་དུས། སྤྲུལ་སྐུ་འདིས་༸རྒྱལ་བ་གྐོང་
མའི་སྐུ་ལ་ཕག་མཛུབ་གཏད་ནས་འདི་ང་ཡིན་ཞླེས་གསུངས་ཤིང་། རྗླེ་གྐོང་མས་ཡབ་ལ་
གནང་བའི་ཕག་ཕླེང་ངྐོས་བཟུང་། དླེ་ནས་གུ་ཤི་མཇལ་བར་འྐོངས་ཏླེ། རྗླེ་གྐོང་མའི་ཕག་ཕླེང་
སྐོགས་ཕག་རས་ངྐོ་འད་བཅུ་གཅིག་ཙམ་དང་བསྲླེས་ཏླེ་གཟིགས་སུ་ཕུལ་བ་མ་འདླེས་པར་
སྐོ་སྐོར་ངྐོས་འཛིན་མཛད་པས་ཡིད་ཆླེས་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་ཏླེ་དད་པ་ལྷག་པར་སླེས། དླེ་
ནས་གསྐོལ་དཔྐོན་ཚུལ་ཁིམས་རྒྱ་མཚོ་དང་། ནང་སྐོ་བཀའ་བཅུ་པས་གྐོང་གི་སད་ཆའི་
གནས་ཚུལ་ཐྐོས་ཏླེ་བརྟག་དཔད་བྱླེད་པ་དང་བཅས་མཇལ་བར་འྐོངས་པས། གསྐོལ་དཔྐོན་
སྐོགས་ཕག་ཕིར་རིང་པ་རྣམས་ཀི་སི་བྐོར་ཕག་འཇྐོག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། སྐོ་སྐོའ་ིམིང་ནས་
བྐོས་ཏླེ་ངྐོས་འཛིན་མཛད་པས་ཀུན་སྨྲ་མི་ཤླེས་པའི་དད་པ་ཐྐོབ། 
 (༡༥༩༡) དགུང་ལྐོ་གསུམ་པ་ལགས་ཡྐོས་ལྐོར་ཐུ་མླེད་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་མཇལ་བར་བྱྐོན་
པས། ན་ཚོད་ཕ་ཡང་ཞུམ་པ་དང་བག་ཚ་བ་མླེད་པར། ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་རྒྱལ་པྐོ་
འཁྐོར་བཅས་བདླེ་བར་གནས་སམ་ཞླེས་གསུངས་པས། རྗླེ་གྐོང་མ་དན་པའི་གདུང་ཤུགས་
ཀིས་མཆི་མ་འཁྲུག་ཅིང་བ་སྤུ་ལྡང་བར་གྱུར། རྒྱལ་པྐོའ་ིཕག་ཕིར་ལི་ཐང་གི་ལྷ་ཆླེན་བཞླེངས་
པའི་བལ་བྐོའ་ིལྷ་བཟྐོ་ཡྐོད་པར། མིང་ནས་བྐོས་ཏླེ་ངྐོས་འཛིན་གནང་། ཕག་མཛོད་ཆླེན་མྐོ་
མཚན་དངྐོས་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། རྒྱ་ནག་གྐོང་མའི་ལུང་གི་གུ་ཤི། ཀུན་ལ་ཕག་མཛོད་སླེང་
གླེར་གྲགས་པ་དླེས། དབུས་ཕྐོགས་སུ་རྗླེ་གྐོང་མའི་དགྐོངས་རྐོགས་རྣམས་ལླེགས་པར་གྲུབ་
ནས། མཆྐོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སྐོག་ཡུལ་དུ་བྱྐོན་པའི་གཏམ་ཐྐོས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་༸རྒྱལ་བ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་རད་གཅྐོད་སྐོར་ལ་ལྷ་དང་བ་མའི་ལུང་བསན་ཕྐོགས་
མཐུན་སྐོག་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་ཏླེ། སྤྲུལ་སྐུ་དགུང་ལྐོ་གསུམ་བཞླེས་པའི་སབས་༸རྒྱལ་བ་བསྐོད་
ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྲིད་དུ་ངྐོས་འཛིན་བྱས། 
 བྐོད་ཀི་མཁས་པ་ཆླེན་པྐོ་དགའ་ལྡན་ཁི་གསར་རྒྱལ་ཁང་རླེ་པ་དཔལ་འབྱྐོར་རྒྱ་
མཚོས་ཕག་མཛོད་གུ་ཤི་སྐོག་ཡུལ་དུ་སན་འདླེན་ལ་འབྱྐོན་པར་འཕལ་ཡུན་གི་གསུང་གླེང་
མང་དུ་གནང་ཞིང་། ཁྱད་པར་ངླེད་ན་ཚོད་མཐྐོ་བས་སྐོག་ཡུལ་དུ་སྐུ་ཞབས་སུ་སླེབས་པ་ཞིག་
མི་འྐོང་འདུག་ཀང་། དླེང་སང་དབུས་གཙང་དུ་དགླེ་ལུགས་ཕྐོགས་ཀི་བ་མའི་རྒན་མགྐོ་ངླེད་
རང་ཡིན་པ་ནས་ཞབས་དྲུང་རིན་པྐོ་ཆླེར་མཚན་འབུལ་བའི་བབས་འབླེལ་འདུག་པས། 
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔལ་བཟང་པྐོ་ཞླེས་མཚན་འབུལ་རྒྱུ་ཕུལ་བས། འདི་
ནས་བཟུང་མཆྐོག་དམན་ཀུན་ལ་དླེ་ལྟར་གྲགས། 
 དླེ་ནས་བཟུང་སྤྲུལ་སྐུ་ཉིད་བྐོད་ལ་གདན་འདླེན་ཞུ་བའི་འབད་བརྐོན་བྱས་ཀང་། ཡབ་
ཡུམ་རྣམས་སྲས་ལ་ཧ་ཅང་བྱམས་པས། བྐོད་ལ་ཕླེབས་རྒྱུ་རིམ་པར་བཤྐོལ་ཏླེ། དགུང་ལྐོ་
བཅུ་བཞི་མ་སྐོན་བར་སྐོག་ཡུལ་རང་དུ་བཞུགས་དགྐོས་བྱུང་། 
དབུས་གཙང་དུ་ཕླེབས་ཏླེ་འབས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་གི་བཞུགས་ཁིར་མངའ་གསྐོལ་བ། 
 (༡༦༠༣) དགུང་ལྐོ་བཅུ་བཞི་པ་ཆུ་ཡྐོས་ལྐོར་རྗླེ་སྐུ་འབུམ་བརྒྱུད་དླེ་དབུས་སུ་
ཕླེབས་པར། ཐྐོག་མར་བྱང་རྭ་སླེང་རྒྱལ་བའི་དབླེན་གནས་སུ་ཞབས་སྐོར་བཀྐོད། དླེར་དགའ་
ལྡན་ཁི་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཟུར་པ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆླེན་གདན་འདླེན་ལ་ཕླེབས། 

དླེ་ནས་དྭགས་པྐོ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་འབྱུང་གནས། དཔལ་ཕག་མྐོ་གྲུ་བའི་གདན་ས་
ཆླེན་པྐོ་སག་ལུང་དུ་ཕག་མཛོད་པ་དང་། རྟགས་བརྒྱད་དཔྐོན་སྐོགས་དྲུང་འཁྐོར་ཆླེ་བགྲླེས་
རྣམས་ཀི་ཆིབས་བསུ་དང་། དགླེ་འདུན་ཚོགས་ཀིས་སླེར་སྦྲླེངས་དང་བཅས་ཏླེ་ཕླེབས། དླེའི་
ཚེ་ས་སྐོང་དགའ་ལྡན་པ་༸མི་དབང་གཡུལ་རྒྱལ་ནྐོར་བུ་ཡབ་སྲས་དང་། དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ནས་དབྐོན་གཉླེར་སྐུ་མདུན་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཆྐོས་བཟང་འཕིན་ལས་པ་སྐོགས་གདན་འདླེན་པ་ཕལ་
ཆླེར་འབྱྐོར། དླེ་ནས་འཕན་ཡུལ་ནང་དུ་ཕླེབས་པ་ན། དགའ་ལྡན་གསླེར་ཁི་ལས་ཐྐོག་དགླེ་
འདུན་རྒྱལ་མཚན་པ་བསུ་བར་ཕླེབས། དླེ་ནས་གདན་ས་ཆླེན་པྐོ་དགའ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་
བའི་གིང་དུ་ཕླེབས། གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་ལ་ཞིབ་གཟིགས་དང་། ཁྱད་པར་གསླེར་གདུང་
རིན་པྐོ་ཆླེ་མཇལ་སབས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་ཞལ་གཟིགས། 
 དླེ་ནས་བྐོད་གངས་ཅན་གི་ལྟླེ་བ་ར་ས་འཕྲུལ་སང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆླེན་པྐོར་
ཕླེབས་པར་ཉླེ་བ་ན། ས་སླེར་གི་གདན་འདླེན་ཆིབས་རགས་ཁྐོམ་ཁི་ཕག་ལས་བརྒལ་བས་
མདུན་བསུས་ཏླེ་གཞིས་ཀ་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་དུ་སན་དངས། ཚེས་བཅྐོ་ལྔའི་ཉིན་སླེར་
འབས་དགའ་སྐོར་སྐོགས་ཉླེ་འཁྐོར་གི་དགྐོན་སླེ་གྲངས་མླེད་པའི་དགླེ་འདུན་རྣམས་འདུས་ཏླེ། 
སླེར་སྦྲླེངས་ཀི་ཕླེང་བ་རིང་པྐོར་བསར། གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན། བ་དན། རྐོལ་མྐོ། མླེ་
ཏྐོག་སྐོགས་མཆྐོད་ཚོགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། བ་བང་ཁག  ཁམས་ཚན། མི་ཚན་
སྐོགས་ཀི་རྟ་པའི་བསུ་བ་དང་བཅས་ཏླེ། དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཕྐོགས་ཐམས་ཅད་ལས་
རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་གི་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་གི་སླེང་གླེའི་ཁི་ལ་ཕླེབས། དླེར་བསུ་བ་དང་
ཕླེབས་སླེལ་ལ་འདུས་པའི་ས་སླེར་གི་ཚོགས་ཆླེན་པྐོ་ལ། བུར་སྐོན། མར་སྐོན། ཤ་རམ། 
ནས། གྲྐོ་སྲན་རྣམས་ཀི་ཕྐོགས་ཟུར་གསྐོལ་ནར་མ་སྐོགས་དགའ་སྐོན་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་བསྒྲུབས། 
གཞན་ཡང་གཟིམས་ཁང་གྐོང་། གྲྭ་ཚང་ཁག་བདུན། སྐོབ་དཔྐོན་ཚུལ་པ། ཁམས་ཚན། མི་
ཚན་སྐོགས་མང་པྐོས་སྐོ་སྐོའ་ིགནས་ཁང་དུ་སན་དངས་ཏླེ། བསླེན་བཀུར་ག་ནྐོམ་པ་བྱས། 
 གཟའ་ཚེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ར་ས་འཕྲུལ་སང་གི་གཙུག་ལག་
ཁང་ཆླེན་པྐོར། ཇྐོ་བྐོ་ཤཱཀ་མུ་ནླེའི་དྲུང་དུ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཟུར་སངས་རྒྱས་རིན་ཆླེན་གིས་
མཁན་པྐོ་དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་པ་དགླེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་གིས་སྐོབ་དཔྐོན་གནང་སླེ་དགླེ་ཚུལ་
གི་སྐོམ་པ་བཞླེས། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

 བྐོད་དུ་ཕླེབས་པའི་ལླེགས་ཇ་ཞུ་བར། བ་ཆླེན་མི་ཆླེན་རྣམས་ཀི་མི་ས་དབྱར་དུས་ཀི་
སིན་ལྟར་འདུས། ཁྱད་པར་སྒར་ཆླེན་ནས་ཞྭ་དམར་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་གར་དབང་ཆྐོས་ཀི་
དབང་ཕྱུག་གིས་ལླེགས་བྱའི་ཞུ་ཤྐོག་འབུལ་བ་གནང་། གཙང་སྐོད་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་ནས་
མཁན་སྐོབ་ཚང་མ་མཇལ་བར་ཕླེབས་པའི་ལམ་དུ། དཔྐོན་སྐོབ་པཎ་ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེའི་
གཟིགས་སང་ལ། མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་ཁྱླེའུ་དཀར་པྐོ་སྐོགས་ཡ་མཚན་པའི་ལྟས་བྱུང་བ་པཎ་
ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེའི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ། ཁི་རིན་པྐོ་ཆླེ་དགླེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན་གི་འཆར་སྐོན་
ལྟར། ཞབས་དྲུང་རིན་པྐོ་ཆླེ་དང་ཕག་མཛོད་རྣམ་གཉིས་བཀའ་བགྲྐོས་མཐུན་ནས། པཎ་ཆླེན་
རིན་པྐོ་ཆླེ་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ལ་བཀའ་ཆྐོས་ཀི་སན་གསལ་ཕུལ་བས་ཞལ་གིས་
བཞླེས་ཏླེ། དཔྐོན་སྐོབ་རྣམས་རླེ་ཞིག་འབས་སྤུངས་སུ་གཞི་ཕབ་ནས་བཞུགས་ཏླེ། ལྐོ་ཤས་
རིང་ལ་གསུང་ཆྐོས་ཀི་རིམ་པ་མང་པྐོ་འབུལ་བཞླེས་མཛད། 
 (༡༦༠༤) དགུང་ལྐོ་བཅུ་དྲུག་པ་ཤིང་འབྲུག་གི་ལྐོར་ལྷ་ལྡན་སྐོན་ལམ་ཆླེན་མྐོའ་ི
ཚོགས་དབུར་ཕླེབས། གྐོང་དཀར་ཞབས་དྲུང་དང་། གླེ་རླེ་ལྷ་བ་སྐོགས་ཀིས་རང་རང་གི་
གཞིས་སུ་སན་དངས་ཏླེ་བསླེན་བཀུར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྒྲུབས་རྗླེས་འྐོལ་ཁ་རིང་ཕི་
དང་། རྗླེ་གྐོང་རིམ་གི་གདན་ས་ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱལ་མི་འགྱུར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གཙུག་ལག་
ཁང་དུ་ཞབས་སྐོར་བཀྐོད། པཎ་ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེས་ཀང་བཀའ་ཆྐོས་འབུལ་ཆླེད་ཕླེབས་ནས། 
བཞུགས་ཞག་མང་བར་ལགས་ལུང་གཙོ་བྐོར་གྱུར་བའི་བཀའ་ཆྐོས་འབུལ་བ་གནང་། མལ་
གྲྐོ་བརྒྱུད་རིན་ཆླེན་གིང་ཆྐོས་སླེ་བས་བསླེན་བཀུར་ཞིང་། ཚོགས་སུ་བཀའ་ཆྐོས་ཀི་འབླེལ་བ་
བསལ། རིང་ཕི། འྐོལ་ཁ་རླེ། ཆྐོས་འཁྐོར་རྒྱལ། སིད་ཤྐོད་བརྒྱུད་སླེ་ར་ཐླེག་ཆླེན་གིང་དུ་
ཕླེབས། དླེ་ནས་འབས་སྤུངས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ་མླེ་རྟ་ལྐོར་ཡར་ཀླུང་གི་ཕྐོགས་སུ་ཆིབས་ཁ་
བསྒྱུར། འཕྐོང་རྒྱས་སག་རླེར་ངག་དབང་བསྐོད་ནམས་གྲགས་པ་སྐུ་མཆླེད་ཀིས་སན་དངས། 
རི་བྐོ་སླེ་ཆླེན། སན་གཡས་པ། ཕག་སླེ་པ། དཔལ་རི་སྒྲུབ་སླེ། བཀ་ཤིས་བདླེ་ཆླེན། ཆྐོས་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ལམ་རིམ་པ། བདླེ་སླེར་བ་སྐོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མླེད་ཀི་དགྐོན་སླེ་ཆླེ་ཆུང་རྣམས་སུ་ཕླེབས་
ཏླེ་རིམ་གིས་འབས་སྤུངས་སུ་ཞབས་སྐོར་འཁྐོད། 
 དླེ་ནས་གཙང་ཕྐོགས་ཀི་གྲྭ་རིས་སིན་བདག་རྣམས་ཀིས་གསྐོལ་བ་བཏབ་སླེ་ཞལ་
བཞླེས་གནང་བ་ལྟར། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་ནས་གདན་འདླེན་པར་ཤར་རླེ་དཔྐོན་སྐོབ་དགྲ་འདུལ་
འབྱྐོར། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་ཕླེབས་ཉིན། ཡྐོངས་རྐོགས་བསན་པའི་མངའ་བདག་པཎ་ཆླེན་
རིན་པྐོ་ཆླེ་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྐོས་དབུ་གནང་། སྐོབ་དཔྐོན་རྣམ་པ་
ཆླེ་བགྲླེས་སྐོགས་ཀིས་ཆིབས་བསུར་ཕླེབས་པ་གཟིགས་ནས། ཆིབས་ལས་བཤྐོལ་བ་
གནང་། དགླེ་འདུན་སྐོང་ཕག་ཏུ་ཉླེ་བའི་སླེར་སྦྲླེངས་དང་བཅས་ཏླེ་ཆྐོས་གྲྭ་ཆླེན་པྐོ་བཀ་ཤིས་
ལྷུན་པྐོར་ཕླེབས། པཎ་ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེ་ལས་དབང་དང་བཀའ་ཆྐོས་མང་དུ་གསན། སླེ་སྲིད་
གཙང་པ་ཀརྨ་ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་གཟན་ཤིང་གི་མཐུན་རླེན་ཕུལ་བ་དང་། གངས་
ཅན་ཆྐོས་འཕླེལ། ཁྐོ་ཕུ། ལྷུན་པྐོ་རླེ་སྐོགས་ལ་ཕླེབས་ཏླེ་སར་དབུས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་
སབས། མར་ལམ་རྒྱལ་རླེ་དཔལ་འཁྐོར་ཆྐོས་སླེ་དང་། གནས་རིང་སྐོགས་སུ་གནས་
གཟིགས་གནང་། 
 (༡༦༡༡) དགུང་ལྐོ་ཉླེར་གསུམ་པ་ལགས་ཕག་ལྐོར་འབས་སྤུངས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ་པཎ་
ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་རྒྱན་ལས་རྐོ་རྗླེ་འཕླེང་བའི་དབང་གསན། ལྐོ་དླེར་གཙང་པ་དབྐོན་ཞང་
ཐུགས་འདྐོད་མ་མཉམ་པར་བརྟླེན། གཙང་དཔུང་གཏྐོས་ཆླེ་བ་ཡར་རྒྱབ་ཏུ་འབྱྐོར། ཡར་རྒྱབ་
པ་དཔྐོན་བྐོན་གསྐོལ་སལ་གི་སླེང་བཞུགས་དགྐོས་པའི་གནས་ཤིག་ལ་བརྟླེན། མཚན་མཐུ་
སྐོབས་རྒྱ་མཚོ་ཞླེས་བསྒྱུར། ལྐོ་འདི་དག་གི་ས་ཕི་རྣམས་སུ་ལྷྐོ་བྱང་གི་འགྲུལ་པ་གཏྐོས་ཆླེར་
འྐོང་ནས། བརྒྱ་འབུལ་སྐོང་འབུལ་གྲངས་ཀིས་མི་ཆྐོད་པ་ཕུལ། གཙང་སླེ་སྲིད་ཕུན་ཚོགས་
རྣམ་རྒྱལ་ལྷ་སར་ཕླེབས། ཚེ་དབང་བརྒྱ་ར་དང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྐོམ་པ་ཞུ་བའི་སན་
གསན་བྱུང་བ། གནང་ཐུབ་ན་མཆྐོད་ཡྐོན་ཚང་མ་ལ་སླེབས་དཀྱུས་ཆླེ་བ་འྐོང་རྒྱུ་ཡིན་འད་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ནའང་། རབ་འབྱམས་པ་བསྐོད་ནམས་གྲགས་པས་སླེ་པ་གཙང་པ་བསན་དགྲ་ཡིན་པས་དླེ་
འད་གནང་བ་མི་རིགས་ཞུས་ཏླེ་བཤྐོལ། 
 སྐོང་སྐོར་ཞབས་དྲུང་། འཕགས་པ་ལྷའི་སྤྲུལ་སྐུ། བ་སྐོ་སྤྲུལ་སྐུ། དླེ་མྐོ་སྤྲུལ་སྐུ། 
ཤླེར་དཔང་སྤྲུལ་སྐུ་སྐོགས་མདྐོ་སད་དང་རྒྱ་སྐོག་གི་བ་ཆླེན་མང་པྐོ་མཇལ་བར་ཕླེབས། 
འཕགས་པ་ལྷ་དང་། བ་སྐོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀི་གཙུག་ཕུད་བཞླེས། འཇིགས་བྱླེད་བཅུ་གསུམ་
མའི་དབང་དང་། རྗླེ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་འབུམ་ཐྐོར་བུའི་ལུང་གནང་། དླེ་མྐོ་སྤྲུལ་སྐུས་
ཐྐོག་མར་མཇལ་དུས་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དླེ་རབ་བྱུང་ཞིག་ཡིན་པ་གཞིར་བཅས་ལ། དླེ་ཉིད་
ནི་ཁྱིམ་པ་གྐོས་དཀར་ཅན་ཞིག་སང་ཞླེས་གསུངས་པར། ཉླེ་འཁྐོར་པ་རྣམས་ཀིས་ཁྱླེད་རང་
མིག་འཁྲུལ་བ་ཡིན་མྐོད། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཁྐོ་ན་ཡིན་འདུག་ཅླེས་སྨྲས་སད། ཐླེངས་
གཅིག་ནི་ལྷ་ཁྐོ་བྐོ་ཞིག་གི་རྣམ་པར་གཟིགས་གསུངས་པ་དང་། ཉིན་གཅིག་རྗླེ་ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་
མཚོ་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་གི་རབ་གསལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཚེ། དླེ་མྐོ་སྤྲུལ་སྐུ་ཁྐོང་གཅིག་པུ་ཤར་
རྒྱག་བྱྐོན་པས། གདན་སུམ་བརླེགས་ཤིག་གི་སླེང་ན་དླེང་སང་འབི་ཆ་ལ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་
ལྟར་གི་འབྐོམ་སྐོན་པའི་སྐུའི་རྣམ་པ་དང་། དླེ་དང་ཞལ་སྐོད་ཀི་ཚུལ་དུ་མི་ཚད་ཙམ་གི་མཐྐོ་
སར་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་ཨ་ཏི་ཤ་ཁྲུ་གང་བ་ཞིག་འྐོད་ཀི་དཀིལ་ན་བཞུགས་པ་མཐྐོང་བས། རླེ་ཞིག་སྨྲ་མ་
ཤླེས་པར་ཧུར་རླེ་ལུས་སབས། རྗླེ་ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་མཚོས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དླེར་བཞུགས་ཤིག་
གསུངས་པ་ན། ཉམས་སང་དླེ་འགགས་ནས། དླེ་ལྟར་བྱུང་ཞླེས་ཞུས་པས་སན་འཁྲུལ་བ་ཡིན་
ཞླེས་ཞལ་གིས་མ་བཞླེས་སད། 
བསླེན་རྐོགས་སྐོམ་བཞླེས་དང་། མིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་གྐོང་མ་འུན་ཤུ་ཝང་གིས་གསླེར་གི་ཐམ་
ཀ་ཕུལ་བའི་སྐོར། 
 (༡༦༡༤) དགུང་ལྐོ་ཉླེར་དྲུག་པ་ཤིང་སག་ཧྐོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་དུས་ཚེན་དགླེ་
བར་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་པཎ་ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་རྒྱན་གིས་མཁན་པྐོ་དང་། པཎ་ཆླེན་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

བསྐོད་ནམས་གྲགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྐོད་ནམས་དགླེ་ལླེགས་དཔལ་བཟང་གིས་ལས་སྐོབ་
གནང་སླེ་དགླེ་འདུན་གྲངས་ཚང་བའི་དབུས་སུ་བསླེན་རྐོགས་ཀི་སྐོམ་པ་བཞླེས། དླེ་ནས་ཁི་
རིན་པྐོ་ཆླེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆླེན། ཁི་རིན་པྐོ་ཆླེ་དགླེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན། ཆྐོས་གཉླེར་གྲགས་ 
པ༑ དཔྐོན་སྐོབ་པཎ་ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེ། གཟིམས་ཁང་གྐོང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། འྐོལ་ཁ་ནས་དྲུང་པ་
མཁས་བཙུན་པ། རྗླེ་ནྐོར་བུ་བ་སྐོགས་བ་མ་མང་པྐོ་ལས་མདྐོ་སགས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་ཇི་སླེད་པ་
གསན། 
 རྗླེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆླེན་གི་སྐུ་གདུང་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བ་སྐུའི་སྐོད་ཀི་ཆ་ཆླེར་མ་ཚིག་
པ་འཕལ་དུ་ལྟར་སང་ལླེགས་རྒྱུ་མླེད་པ་ཞིག་སན་འབླེབས་ལ་ཁྱླེར་འྐོངས་པ། དླེར་འཁྐོད་མང་
པྐོ་ཞིག་གིས་ཡ་ང་བའི་རྣམ་པ་བྱླེད་པ་ལ། རྗླེས་འདིས་ཕག་ཏུ་བཞླེས་ཤིང་དབུ་ཐྐོག་ཏུ་ཡུན་
རིང་པྐོའ་ིབར་དུ་བཞག་ནས་སྐོན་ལམ་འདླེབས་པ་གནང་། བྐོད་འདིར་དགྲ་གདྐོང་འཇིགས་
གསུམ་གི་ཤིང་རྟའི་སྲྐོལ་འབྱླེད་ཆླེན་པྐོ། འཇིག་རྟླེན་གི་མིག་གཅིག་པུ་རྗླེ་བཙུན་རྭ་ཆླེན་
ཞབས་ཀི་པུར་རིལ་པྐོ་ནང་རྟླེན་ལ་བཞུགས་ཤིང་། འཇིམ་པ་འཐླེབ་ཀྱུ་རླེ་ལ་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་
ཆླེན་པྐོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གིས་ཡ་མ་རཱ་ཛ་སྐོང་ཕག་རླེ་ལགས་ཆབ་མཛད་པའི་སྐུ་བརན་བྱིན་རླབས་
ཅན་དླེའི་དྲུང་དུ། བཟླས་བརྗྐོད་ཀི་རིམ་པ་བགྲང་ལས་འདས་པ་གནང་། སིར་དམ་པ་རྣམས་
ནི་གདུལ་བྱའི་ངྐོར་མཁས་བཙུན་བཟང་གྲུབ་སྐོགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ས་ཚོགས་མངའ་བའི་ཁྐོངས་
ནས། སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པྐོའ་ིམཛད་པ་གཙོ་བྐོར་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལླེན་གི་རིམ་པ་ལ་ཐུགས་གཞྐོལ་བ་
ཞིག་ཡིན། 
 (༡༦༡༦) དགུང་ལྐོ་ཉླེར་བརྒྱད་པ་མླེ་འབྲུག་ཟླ་བ་གསུམ་པའི་ནང་དུ། མིང་རྒྱལ་
རབས་ཀི་གྐོང་མ་འུན་ཤུ་ཝང་གིས་བ་མ་བསྐོད་ནམས་བྐོ་གྲྐོས་སྐོགས་རྒྱ་མི་མང་པྐོ་
མངགས། ཁྱབ་བདག་རྐོ་རྗླེའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ལས་ལུང་དང་། ལས་ཞྭ། ལས་གྐོས། ཐམ་ཀ་
ཕུལ། དླེ་རྣམས་ནས་༸རྒྱལ་དབང་མཆྐོག་འབས་སྤུངས་སུ་རྒྱ་སི་ཁང་དུ་གདན་དངས་ཏླེ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

འབུལ་བ་དང་རླེད་ས་ཡ་མཚན་པ་མང་པྐོ་བྱས། རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕླེབས་དགྐོས་པའི་སན་གསན་
ཞུས་པར། རྟླེན་འབླེལ་གི་ཆླེད་དུ་ཞལ་བཞླེས་མཛད། 
 དུས་དླེར་སིད་ཤྐོད་ཀི་ལུང་པ་ཐམས་ཅད་སླེ་སྲིད་གཙང་པའི་མངའ་འྐོག་ཏུ་བཅུག་པ་
སྐོགས་རིམ་གིས་དབུས་གཙང་ཕལ་ཆླེར་ལ་དབང་བསྒྱུར། རྗླེ་འདི་ཉིད་ཞབས་པད་བརྟན་
པའི་རིང་། དཔྐོན་པྐོ་ཁྐོ་ལྐོ་ཆླེའི་སྲས་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་དམག་གི་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་ལན་
གྲངས་མང་པྐོ་ལྷགས་ཏླེ། སླེ་སྲིད་གཙང་པ་ལ་གཡུལ་འགླེད་རིས་ཀི་བྐོད་དང་ཁད་ཉླེ་སར་
འབྱྐོར་པ་ན། ཆླེད་གཏད་མི་ས་མངགས་ཏླེ་དུས་ཟིང་ཞི་བར་མཛད། 
 དླེ་ནས་སྐུ་བསྙུང་བའི་ཚུལ་བསན་ཏླེ་དགུང་ལྐོ་ཉླེར་བརྒྱད་པ་མླེ་འབྲུག་ཧྐོར་ཟླ་བཅུ་
གཉིས་པའི་ཚེས་བཅྐོ་ལྔའི་ཉིན་དགའ་ལྡན་གི་གནས་སུ་གཤླེགས། དགུང་ཞག་ཞླེ་དགུའི་བར་
དུ་རྒྱུད་སྐོད་སད་གཉིས་དང་། གྲྭ་ས་སྐོ་སྐོའ་ིདགླེ་འདུན་གི་སླེ་རྣམས་ཀིས་དགྐོངས་རྐོགས་རྒྱ་
ཆླེན་པྐོ་བསྒྲུབས། པཎ་ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེས་སྐུ་གདུང་ཞུགས་སུ་ཕུལ་བར་དབུ་ཐྐོད་བམ་རིལ། 
ཐུགས་ལགས་སན་གསུམ་དང་། གདུང་རིང་བསྲླེལ་མང་དུ་ཕླེབས་ཤིང་། ཁལ་ཁ་དཔྐོན་པྐོ་ཆྐོ་
ཁུར་གིས་དད་རྟླེན་དུ་དབུ་ཐྐོད་དང་། ཐུ་མླེད་ཐའི་ཇིས་ཐུགས་སྐོགས་རང་རང་གི་ཡུལ་དུ་སན་
དངས། ཁལ་ཁ་ཆྐོ་ཁུར་གིས་སིན་བདག་དང་། ཕག་མཛོད་བསྐོད་ནམས་རབ་བརྟན་གིས་
ཐུགས་འཁུར་བཞླེས་ཏླེ་རིང་བསྲླེལ་སྐོགས་གཟུངས་སུ་ཕུལ་བའི་དངུལ་གི་གདུང་རྟླེན་
བཞླེངས་པ་འབས་སྤུངས་སུ་བཞུགས་སུ་གསྐོལ་བ་བཅས། 

༸གོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པོའ་ིརྣམ་ཐར། 

དླེ་ལྟ་བུའི་༸རྒྱལ་མཆྐོག་གྐོང་རིམ་གི་རླབས་ཆླེན་མཛད་རྗླེས་བ་མཐྐོར་སླེལ་བ་ལ་འགྲན་པའི་
ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ཞིང་། ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་འདི་ཉིད་ལ་སྐོགས་པའི་མདྐོ་
སགས་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ལླེགས་བཤད་གཏྐོས་ཆླེ་བ་མཛད་པ་པྐོ། གངས་ཅན་པ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

རྣམས་ལ་བཀའ་དིན་ལྷག་པར་ཆླེ་བ་༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ངག་
དབང་བྐོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་མླེད་གྐོ་ཆ་ཐུབ་བསན་ལང་ཚོའི་སླེ་ཞླེས་བྐོད་རྗླེ་ཆྐོས་རྒྱལ་
ཁི་སྲྐོང་ལྡླེའུ་བཙན་གི་འཕིན་ལས་ཀི་སྤྲུལ་པར་ཡྐོངས་སུ་གྲགས་པ་གང་དླེས་༸རྒྱལ་བའི་
བསན་ལ་མ་རྟྐོགས་པ་དང་། ལྐོག་པར་རྟྐོག་པ་དང་། ཐླེ་ཚོམ་གི་དི་མ་བསལ་བའི་ཕག་རིས་
རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྐོན་མླེའི་དགྐོངས་འགྲླེལ་དང་། ལམ་རིམ་ཆླེན་
མྐོའ་ིདྐོན་བསྡུ་འདི་ལྟ་བུ་ཚིག་ཉུང་ལ། དྐོན་གི་གནད་ཀུན་དཀྐོལ་ནས་གསལ་བར་མཛད་
ཅིང་། གཞུང་ཆླེན་མྐོ་དང་ཡང་ཤིན་ཏུ་འབླེལ་བའི་ཟབ་ཁྱད་དུ་མ་ཡྐོད་པས། འབྐོམ་སྐོན་པས། 
བསན་པའི་མཐའ་མ་བཤད་པའི་བྱ་བ་ལ་འབྱམས་ཀླས་པ་ཞླེས་གསུངས་པའི་དགྐོངས་དྐོན་
ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་འདི་ལ་ཚང་བ་ཡིན། ༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལླེགས་
བཤད་ཀུན་གི་ནང་ནས་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་ཞལ་ལུང་གཉིས་ཏླེ། གསང་སགས་ས་འགྱུར་
རིང་མའི་རྐོགས་ཆླེན་གི་ཁིད་ཡིག་རིག་འཛིན་ཞལ་ལུང་དང་། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་
ཁིད་ཡིག་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་འདི་གཉིས་གསུང་གི་གཙོ་བྐོར་གྱུར། 
 ༸རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའི་དཀའ་ཆླེན་ཡྐོངས་འཛིན་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་
མཚན་གི་རྣམ་ཐར་33ལས། “ལམ་འཁིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་འདི་བཞིན། བ་མ་བྱམས་པ་
རིན་པྐོ་ཆླེའི་སྐུ་དུས་སུ་ལྐོ་ལྟར་འཆད་ཉན་མཛད་པས་འདིའི་འཁིད་རྒྱུན་དར་རྒྱས་ཆླེ་བ་བྱུང་
འདུག་ཀང་། ཕིས་རིམ་ཉམས་ཀིས་བཀླགས་ལུང་ཙམ་ཡང་རྒྱུན་ཆད་ཉླེར་གར་བ་ན། བསན་
པ་ཉམས་པ་གསྐོ་བའི་ཆླེད་དུ་ཁྐོ་ནར་བསམས། ཕྐོགས་འདིའི་དྐོན་གཉླེར་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་
འཁིད་འདིའི་བཤད་ལུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གནང་དགྐོས་ཚུལ་གསྐོལ་བ་བཏབ་པར། 
རྗླེའི་ཞལ་ནས། གཞུང་འདི་༸རྒྱལ་མཆྐོག་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོས་རང་རླེ་རྗླེས་འཇུག་རྣམས་ལ་ཞལ་
ཆླེམས་ཀི་ཚུལ་དུ་གསུང་རབ་དགྐོངས་འགྲླེལ་དང་བཅས་པའི་སིང་པྐོ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་ཏླེ་
མན་ངག་སྦར་བཅང་མར་མཛད་པ་ཡིན། ཁྐོ་བྐོས་ཀང་བྱམས་མགྐོན་བ་མ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཞབས་དྲུང་ནས་དཀའ་བ་ཆླེན་པྐོ་བྱས་ཏླེ་འདིའི་མན་ངག་རྣམས་ལན་བདུན་གི་བར་དུ་ཞུས་
ནས། དབླེན་པའི་རི་སུལ་དུ་ཉམས་ལླེན་ཅི་ཐུབ་བྱས་པ་ཡིན། ལམ་འདི་གཞན་ལ་སླེལ་བའི་
འདུན་པ་ས་མྐོ་ནས་ཡྐོད་དླེ་དྐོན་གཉླེར་བྱླེད་མཁན་མ་བྱུང་། ད་ལམ་སྐུ་ཞབས་ནས་བཀའ་
ཕླེབས་པ་ཐུགས་རྗླེ་ཆླེ་ཞླེས་དགླེས་པ་ཆླེན་པྐོས་ཞལ་བཞླེས་ཀང་གནང་། ་་་ དླེ་ནས་རྨླེ་རུར་
ཕླེབས། ཚེས་བརྒྱད་ནས་བཟུང་སལ་བ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་གྲྐོལ་དྐོན་གཉླེར་ཅན་སུམ་སྐོང་
བརྒལ་བར། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་གཞུང་ལམ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་
པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་ཞལ་ལུང་གི་འཁིད་བསྡུས་དྐོན་རི་ཤག་གི་ཐྐོག་ནས། སན་བརྒྱུད་
ཞལ་ཤླེས་ཀི་མན་ངག་རྣམས་གཞུང་ཉིད་དང་སར་ཏླེ། ཟླ་ཆྐོས་གཅིག་གི་རིང་རྒྱས་པར་སལ། 
དླེའི་ཚེ་གཞུང་ལུགས་ལ་མཁྱླེན་པའི་སན་ཡངས་ཤིང་། གཞུང་འདིའི་ཉན་བཤད་ལ་སྐོབས་པ་
དགླེ་བའི་གྲགས་པ་ཅན་དག་ཀང་རང་གི་གྐོ་ཚོད་ཀིས་རྗླེའི་འདིའི་གསུང་གི་ཆ་ཕ་མྐོ་ཙམ་
ཡང་བསྒྲུན་དུ་མ་གྱུར་པས། ཀླེ་མ་སླེས་བུ་དམ་པ་འདི་ནི་ཀུན་མཁྱླེན་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་ཉིད་རང་
གི་བསན་པ་སླེལ་བའི་ཕིར་བྱྐོན་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་དྐོན་གིས་གྲུབ་བྐོ་ཞླེས་གླེང་ཞིང་། ཇི་
ལྟར་རི་ཤག་ཏུ་སལ་བའི་བསྡུས་དྐོན་རྣམས་ཡི་གླེར་འཁྐོད་པ་ཞིག་དགྐོས་ཞླེས་གསྐོལ་བ་
བཏབ་པར། ལམ་འཁིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་འཁིད་དམིགས་ཀི་བསྡུས་དྐོན་མཚམས་
སྐོར་དང་བཅས་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་གཞུང་ཤིང་སླེམས་བསླེད་པའི་ཆྐོ་ག་ཡང་སྐོད་
འཇུག་ནས་བྱུང་བ་ལྟར་རྒྱས་པར་མཛད་དྐོ།།” ཞླེས་གསུངས། 
 དླེས་ན་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བརྗྐོད་པའི་སབས་འདིར་༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ི
མཛད་རྣམ་34སིང་བསྡུས་ཤིག་འགྐོད་ན། 
 ༸རྒྱལ་མཆྐོག་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་ངག་དབང་བྐོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ནི། ལྷྐོ་ཁ་འཕྐོངས་རྒྱས་
འཕིང་དབར་སག་རླེར། ཟ་ཧྐོར་གི་རིགས་ལས་ཡབ་༸མི་དབང་བདུད་འདུལ་རབ་བརྟན་དང་། 
ཡུམ་ཁི་ལམ་ཀུན་དགའ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ། རབ་བྱུང་བཅུ་པའི་མླེ་སྦྲུལ (༡༦༡༧) 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

བྐོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་སྐུ་བལྟམས། པཎ་ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ (༡༥༧༠་་་
༡༦༦༢) དང་། དགའ་ལྡན་ཁི་ཆླེན་དཀྐོན་མཆྐོག་ཆྐོས་འཕླེལ་ (༡༥༧༣་་་༡༦༤༦) གཉིས་
ཀིས་རྭ་སླེང་གི་ཇྐོ་བྐོ་འཇམ་དཔལ་རྐོ་རྗླེ་དང་། ལྷ་སའི་ཇྐོ་བྐོ་ཤཱཀ་མུ་ནླེའི་སྐུ་མདུན་དུ་ཟན་
རིལ་བརྟག་པ་མཛད་པར་ཆྐོས་སྐོང་ཁག་གི་ལུང་དང་གཅིག་མཐུན་བྱུང་བ་ལྟར། ༸རྒྱལ་བ་
སྐུ་ཕླེང་བཞི་པ་ཡྐོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ (༡༥༨༩་་་༡༦༡༦) ཡང་སྲིད་དུ་ངྐོས་འཛིན་གནང་ཡང་། 
སབས་དླེར་གཙང་པ་རྒྱལ་པྐོའ་ིདབང་ཤུགས་ལ་བརྟླེན་ནས། འབས་སྤུངས་ཕྐོ་བང་དུ་གདན་
ཞུ་མ་ཐུབ་པར་ལྐོ་ཤས་ལུས་ཤིང་། པཎ་ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཆྐོག་དང་། ཧྐོང་
ཐའི་ཇིའི་མི་ས་ཅྐོ་ནླེ་ཆྐོས་རྗླེ་སིན་པ་དར་རྒྱས་སྐོགས་ནས་གཙང་པ་རྒྱལ་པྐོར་ཐབས་མཁས་
ཀི་སྒྐོ་ནས་ཞུ་བསྐུལ་བཀའ་ཁྐོལ་ལ་བརྟླེན། 
 དགུང་ལྐོ་དྲུག་ཐྐོག་ཕག་མཛོད་བསྐོད་ནམས་ཆྐོས་འཕླེལ་ ((༡༥༩༥་་་༡༦༥༨) ལམ། 
མཚན་གཞན་བསྐོད་ནམས་རབ་བརྟན་དང་། རྒྱ་ལྐོ་ཆྐོས་མཛད་ཀང་གྲགས་པ།)ནས། ༡༦༢༢ 
ལྐོར། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྱྐོན་གི་གདན་ས་འབས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་དུ་གདན་ཞུ་
ཐུབ་ཙམ་བྱུང་སླེ། ༸རྒྱལ་མཆྐོག་གྐོང་མའི་བཞུགས་ཁིར་མངའ་གསྐོལ་ཞུས། 
 དགུང་ལྐོ་དགུ་པར་ཤིང་གང་ལྐོར། པཎ་ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེས་མཁན་པྐོ་དང་། ཁི་ཆླེན་
དཀྐོན་མཆྐོག་ཆྐོས་འཕླེལ་གིས་ལས་སྐོབ་མཛད་དླེ། དགླེ་ཚུལ་གི་བསབ་སྐོམ་འབུལ་བཞླེས་
སབས་སུ་མཚན་ལ་ངག་དབང་བྐོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་མླེད་གྐོ་ཆ་ཐུབ་བསན་ལང་ཚོའི་སླེ་
ཞླེས་གསྐོལ་ཞིང་། དབང་ཁིད་མན་ངག་སྐོགས་ཀི་ཆྐོས་རྒྱུན་མང་པྐོ་རིམ་པར་གསན། 
 དགུང་ལྐོ་བཅུ་གཅིག་ལ། གིང་སད་པ་དགའ་ལྡན་ཁི་ཐྐོག་སྐོ་ལྔ་པ་འཇམ་དབྱངས་
དཀྐོན་མཆྐོག་ཆྐོས་འཕླེལ་གི་དྲུང་ནས། གཞུང་ཆླེན་བཀའ་པྐོད་ལྔའི་གསན་སྐོང་གི་དབུ་
ཚུགས། རིམ་བཞིན་ཁྱབ་བདག་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་ (༡༥༥༨་་་༡༥༧༦) དང་། རིགས་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཀུན་ཁྱབ་བདག་འཁྐོར་ལྐོའ་ིམགྐོན་པྐོ་བསྐོད་ནམས་མཆྐོག་ལྡན་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གི་
དྲུང་ནས་ས་སའི་ཆྐོས་སྐོར་དང་། 
 དགུང་ལྐོ་བཅུ་བདུན་པར། འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ (༡༥༦༡་་་༡༦༣༧) 
ཀི་དྲུང་ནས་གསང་སགས་གསར་རིང་གི་ཆྐོས་སྐོར་གསན། 
 དགུང་ལྐོ་ཉླེར་གཉིས་ནས་བཟུང་། ཟུར་ཆླེན་ཆྐོས་དབྱིངས་རང་གྲྐོལ་དང་། ཁྱབ་
བདག་བཀའ་འགྱུར་བ། དབུ་མཛད་བསྐོད་ནམས་མཆྐོག་གྲུབ། རིག་འཛིན་གཏླེར་བདག་གིང་ 
པ༑ སན་ལུང་པ་བྐོ་མཆྐོག་རྐོ་རྗླེ་སྐོགས་ལས་གསང་སགས་ས་འགྱུར་གི་དབང་ཁིདཀིས་
མཚོན་པའི་གྲུབ་མཐའ་རིས་མླེད་ཀི་ཆྐོས་བཀའ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་གསན་ཞིང་། དླེའི་ཚུལ་ནི་རྗླེ་འདིའི་
གསན་ཡིག་གངྒཱའི་ཆུ་རྒྱུན་པྐོད་བཞི་བཞུགས་པ་ལས་གསལ། དླེའི་ཐྐོག་སྐོན་འགྲྐོ་པཎི་ཏ་ཚེ་
དབང་དྐོན་གྲུབ་དང་། འཇམ་དབྱངས་དབང་རྒྱལ་རྐོ་རྗླེ་ཡབ་སྲས་ཀི་དྲུང་ནས་ས་རིག་པ་དང་། 
སན་ངག  ལུམ་པྐོ་དྐོན་གྲུབ་དབང་རྒྱལ་ལས། སར་ནག་དབྱངས་འཆར་གི་རིས་སྐོགས་
གསན་ཏླེ། བཅུ་ཕག་རིག་གནས་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པར་མཁས་པའི་དབང་པྐོར་གྱུར། 
 (༡༦༣༨) དགུང་ལྐོ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་པ་ས་སག་ལྐོ་དླེར་35༸གྐོང་ས་མཆྐོག་ནས་ལྷ་
སའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཇྐོ་བྐོ་ཤཱཀ་མུ་ནླེའི་དྲུང་དུ་པཎ་ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེ་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་
མཚན་གིས་མཁན་པྐོ་དང་། གསང་སྐོན་པ། (མཁན་པྐོ་དང་གསང་སྐོན་གཉིས་ཀ་གནང་བཟྐོ་
རྣམ་ཐར་ཁག་ཏུ་འདི་ལྟར་རང་གསལ།) དགའ་ལྡན་ཁི་ཆླེན་འཇམ་དབྱངས་དཀྐོན་མཆྐོག་
ཆྐོས་འཕླེལ་གིས་ལས་སྐོབ། བྱླེས་པ་བྱམས་པ་སྐོན་ལམ་གིས་གྲིབ་ཚོད་པ་མཛད་ཐྐོག  ཁ་
སྐོང་གཞན་དགུ་དང་བཅས་པའི་གྲངས་ཚང་བའི་དགླེ་འདུན་གི་དབུས་སུ་[བ་ཆླེན་དགྐོངས་པ་
རབ་གསལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་]དགླེ་སྐོང་གི་སྐོམ་པ་ཐྐོག་མར་བཞླེས། དླེ་རྗླེས་ལྐོ་གྲངས་ལྔ་
སྐོང་བ་ནས་བཟུང་སླེ་སྐུ་ཚེ་མ་རྐོགས་བར་བསྒྲུབ་བྱ་སྐོང་ཕག་མང་པྐོར་དགླེ་ཚུལ་དང་། དགླེ་
སྐོང་གི་སྐོམ་པ་བསལ། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

 དགུང་ལྐོ་ཉླེར་གསུམ་ལྐོར། གསྐོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ཐུགས་གཉླེར་གནང་། 
 (༡༦༤༢) དགུང་ལྐོ་ཉླེར་དྲུག་ལ་ཕླེབས་སབས་གུ་ཤི་ཁང་ནས་༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་
པྐོ་མཆྐོག་གཞིས་ཀ་རླེར་གདན་དངས་ཏླེ་དངྐོས་འབུལ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆླེ་བ་དང་བཅས། བྐོད་ཀི་
སྲིད་དབང་ཡྐོངས་རྐོགས་ཕག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལྟར་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་གི་གཞུང་བཙུགས་པ་གནང་
ཞིང་། ཐྐོག་མའི་སླེ་སྲིད་དུ་ཕག་མཛོད་བསྐོད་ནམས་ཆྐོས་འཕླེལ་བསྐོ་གཞག་མཛད། 
 (༡༦༤༥) དགུང་ལྐོ་ཉླེར་དགུ་པ། ཤིང་བྱ་ལྐོར་པྐོ་ཏ་ལའི་ཕྐོ་བང་རིང་པའི་ཤུལ་སྐོན་
ཡྐོད་ཀི་ཤར་ངྐོས་རྒྱ་བསླེད་ཐྐོག  ཕྐོ་བང་དཀར་པྐོ་གསར་བཞླེངས་མཛད་ཅིང་། ཕྐོ་བང་གྲུབ་
རྗླེས་བཞུགས་ཡུལ་འབས་སྤུངས་ཕྐོ་བང་ནས་པྐོ་ཏཱ་ལར་སྐོ་བཞུགས་ཀིས་ཆྐོས་སྲིད་གཉིས་
ཀའི་མཛད་སྒྐོ་གལ་ཆླེན་ཁག་རྣམས་དླེར་བསངས། 
 (༡༦༤༩) དགུང་ལྐོ་སྐོ་གསུམ་པར། གསྐོ་རིག་འགྲྐོ་ཕན་གིང་གསར་འཛུགས་36 
དང་། 
 དགུང་ལྐོ་སྐོ་བཞི་ནས། ལྐོ་བཅུ་གཉིས་རིང་མདྐོ་སགས་རིག་གནས་གཞི་རྒྱ་ཆླེ་བའི་
གསན་སྐོང་ལ་བསར་དུ་ཐུགས་བརྐོན་མཛད། 
 (༡༦༥༠ ། ༡༦༥༡) རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ལགས་སག་དང་། ལགས་ཡྐོས་སྐོ་
སྐོར་མན་ཇུ་༸གྐོང་མའི་ཆིང་རྒྱལ་རབས་ཀི་སྲིད་གཞུང་གི་༸གྐོང་མ་དང་པྐོ་ཧྲུན་ཀིས་ཏཱ་ལའི་
བ་མ་མཆྐོག་རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་ས་པླེ་ཅིན་དུ་གདན་འདླེན་ཞུ་ཡིག་ཐླེངས་མང་ཕུལ་གནང་བྱུང་བ་
བཞིན། (༡༦༥༢) དགུང་ལྐོ་སྐོ་དྲུག་པ། ཆུ་འབྲུག་ལྐོར་བྱང་ལམ་དང་། མཚོ་སྐོན་བརྒྱུད་དླེ་
ལམ་བར་ཕླེབས་བསུའི་བཀྐོད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་བཅས་རིམ་གིས་ཕླེབས། རྒྱ་
སྐོག་ཡུལ་གྲུའི་དགྐོན་པ་ཆླེ་ཁག་ཚང་མར་གསུང་ཆྐོས་ཅི་རིགས་བསལ་ཞིང་། འདུལ་བ་དང་
རྗླེས་སུ་མཐུན་པའི་སངས་བངས་ཇི་ལྟར་འྐོས་པའི་བཀའ་སྐོབ་གནང་། ༸གྐོང་མས་དངྐོས་སུ་
བསུ་བ་ཕླེབས་པའི་ཚུལ་མླེད་པར། རི་དྭགས་བརྐོན་པར་བསད་དླེ་ནན་ཡྐོན་སླེད་ཚལ་དུ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཕླེབས་པ་དང་ལམ་བར་དུ་སབས་ལླེགས་ཀིས་མཇལ་བའི་ཟྐོལ་གིས་གནས་དླེར་མཇལ་
འཕད་གནང་ཞིང་། ༸གྐོང་མ་ཉིད་ཁི་ལས་བབས་ཏླེ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་མཉམ་བཞླེངས་ཐྐོག་
ནས་མཚམས་འདི་གནང་རྗླེས་སྐོ་སྐོའ ་ིཁི་ལ་མཉམ་བཞུགས་དང་། གསྐོལ་ཇ། གསྐོལ་
ཚིགས་བཅས་མཉམ་བཞླེས་མཛད། དླེ་རྗླེས་ཉིན་མང་པྐོར་གཞིས་ལླེན་གི་སྐོན་མྐོ་དང་། 
དངྐོས་འབུལ་ཟམ་མ་ཆད་པར་ཕུལ་ཞིང་། ༸རྗླེ་འདི་པར་༸གྐོང་མས་ཆླེད་གཉླེར་གིས་བསྐྲུན་
པའི་ཕྐོ་བང་ཏའི་ཁར་ཉིན་ཤས་བཞུགས། ༸གྐོང་མ་པླེ་ཅིན་དུ་ཕླེབས་གྲུབ་རྗླེས་༸གྐོང་ས་ལྔ་
པ་ཆླེན་པྐོ་མཆྐོག་ཀང་པླེ་ཅིན་དུ་ཞབས་སྐོར་བཀྐོད་སབས་ཆླེད་གཉླེར་གིས་བསྐྲུན་པའི་
བཞུགས་ཡུལ་ལྷ་ཁང་སླེར་པྐོར་གྲགས་པ་ཞིག་ཡྐོད་པ་དླེར་བཞུགས་ཤིང་། ལྐོ་གསར་མ་
ཤར་གྐོང་དླེར་༸གྐོང་མས་ནང་བྐོན་ཀ་པ་ལ་ཨ་མ་དང་། ཨ་ས་ཁན་ཨ་མ་གཉིས་མངགས་ཏླེ་
གདུགས་དང་། རྒྱལ་མཚན། བ་དན། འཕན། སྐོས་ཕྐོར། ཉི་ཡྐོལ། དུང་རྒྱ་གིང་སྐོགས། 
༸གྐོང་མའི་ཏི་ཤ ིར་(དབུ་བར་)འྐོས་པའི་ཆས་རྣམས་ཆ་ཚང་བ་འབུལ་གནང་མཛད་པ་མ་
ཟད། ཆུ་སྦྲུལ་ལྐོའ་ིལྐོ་གསར་སབས་༸གྐོང་མ་ཆླེན་པྐོ་དང་། བཙུན་མྐོ། ཆིང་ཝང་། ཕི་ནང་གི་
བྐོན་ཆླེན་སྐོགས་ཚང་མས་ཉིན་གྲངས་མང་པྐོའ་ིདགའ་སྐོན་དངྐོས་འབུལ་རྒྱས་པར་བསར། 
པླེ་ཅིན་ནས་ཞལ་གླེས་ཁར་༸གྐོང་མ་ཧྲུན་ཀི་རང་ཉིད་ནས་ཀང་ནན་ཡྐོན་སླེད་ཚལ་དུ་ཕླེབས་
ནས་དགའ་སླེལ་གསྐོལ་སྐོན་རྒྱས་པར་བཤམས། ༸རྒྱལ་དབང་མཆྐོག་ཏའི་ཁ་ཕྐོ་བང་དུ་
བཞུགས་སབས་༸གྐོང་མས་ལི་པུ་ཧང་། ཧྲུའུ་ལུའྐོ། ལང་ཆིའུ་སྐོགས་མངགས་པའི་མདུན། 
གསླེར་སྲང་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་ལས་བཟྐོས་པའི་གསླེར་གི་ཐམ་གའི་ངྐོས་སུ། “ནུབ་ཀི་ལྷ་གནས་
ཆླེས་གནས་ཆླེས་ཆླེར་དགླེ་བར་བདླེ་བར་གནས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ལུང་གནམ་འྐོག་
གི་སླེ་འགྲྐོ་ཐམས་ཅད་བསན་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་འགྱུར་མླེད་རྐོ་རྗླེ་འཆང་རྒྱ་མཚོའི་བ་མ།” 
ཞླེས་རྒྱ་སྐོག་བྐོད་གསུམ་གི་ཡི་གླེ་གསུམ་གཤིབས་བྱས་པའི་གསླེར་ཐམ་དང་། གསླེར་གི་
བྱང་བུ་ཚོས་ཤྐོག་འཐུག་ཤྐོས་དང་མཉམ་པ། ཞླེང་ལ་སྐོར་བཞི་དང་དཀྱུས་སུ་མཐྐོ་གང་ཡྐོད་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

པ་ངྐོ་གྲངས་བཅྐོ་ལྔ་འཕྲུལ་མིག་དང་སྦྲླེལ་ནས་ལྡླེབས་ཆྐོག་པའི་ངྐོས་སུ་བསྐོད་བསགས་རྒྱ་
ཆླེར་བཀྐོད་པའི་མཇུག་ཏུ། ཁྱླེད་ལ་“ནུབ་ཕྐོགས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་ཞི་བ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་ཆླེན་ཁྱྐོན་
ལ་སངས་རྒྱས་བསན་པའི་མངའ་བདག་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་རྐོ་རྗླེ་འཆང་ཏཱ་ལའི་བ་མ།” 
ཞླེས་པའི་མཚན་གནས་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ཞླེས་སྐོགས་འཁྐོད་ཡྐོད། ༸རྒྱལ་དབང་མཆྐོག་གིས་
མན་ཧྐོར་བྐོད་གསུམ་གི་ཡི་གླེའི་ཐྐོག་ནས། “གནམ་གི་ལྷ་འཇམ་དབྱངས་༸གྐོང་མ་བདག་པྐོ་
ཆླེན་པྐོ།” ཞླེས་པའི་མཚན་བསྐོད་ཅིག་འབུལ་གནང་མཛད། 
 དགུང་ལྐོ་སྐོ་བརྒྱད་ལ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་པཎ་ཆླེན་རིན་པྐོ་ཆླེ་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་
མཚན་མཇལ་བར་ཕླེབས། (༡༦༥༨) ས་ཁྱི་ལྐོར། གུ་ཤི་ཁང་གི་སྲས་བསན་འཛིན་རྐོ་རྗླེར་
རྒྱལ་པྐོའ་ིཆྐོ་ལྐོ་གནང་། ལྐོ་དླེར་རྒྱ་གར་བྷཾ་ག་ལའི་རྒྱལ་པྐོ་ཤཱི་ཧ་སུ་ཛས་མ་ད་ཤ་སི་ནས་
མཚམས་ཞུར་མངགས་པའི་ཕྐོ་ཉར་མཇལ་ཁ་གནང་། སླེ་སྲིད་བསྐོད་ནམས་ཆྐོས་འཕླེལ་ 
(༡༦༥༨) ལྐོར་འདས་ནས། ལྐོ་ངྐོ་གསུམ་རིང་སྐུ་ངྐོ་མས་སྲིད་དབང་བསངས་རྗླེས། སླེ་སྲིད་
ཟུར་དུ་རིམ་བསྐོ་གནང་བ་ནི། ཇའི་སང་སླེ་པ་གྲྐོང་སད་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་(སླེ་སྲིད་སངས་ 
རྒྱས་རྒྱ་མཚོའི་མླེས་པྐོ་དླེ་)དང་། མཆྐོད་དཔྐོན་བྐོ་བཟང་མཐུ་སྐོབས། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་
གཉླེར་པ་བྐོ་བཟང་སིན་པ། སླེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་ (༡༦༥༣་་་༡༧༠༥) བཅས་ཡིན། 
 (༡༦༥༩) དགུང་ལྐོ་ཞླེ་གསུམ་པ། ས་ཕག་ལྐོར། དྐོན་གཅྐོད་བསྐོད་ནམས་དབང་
རྒྱལ་མཚོ་སྐོན་པྐོར་རྐོང་བདའ་མཛད་ནས། སྐོག་པྐོའ་ིདཔྐོན་ཁག་ཕན་ཚུན་ནང་འགལ་མི་བྱླེད་
པར་༸གྐོང་ས་༸རྒྱལ་བའི་དབང་པྐོའ་ིབཀའ་ལ་བརི་བཀུར་ཞུ་རྒྱུའི་ཆྐོས་ལུགས་ཀི་དམ་བཞག་
མནའ་གན་མཐུ་མྐོ་ཆླེ་བཞླེས་པ་དླེས། སྐོག་པྐོའ་ིནང་ཁུལ་འཁྲུག་གཞི་འཇགས་པ་དང་། བྐོད་
དུ་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་པའི་དབང་བསྒྱུར་སྐོབས་ཤུགས་སྲ་བརྟན་དུ་འགྱུར་བར་ཕན་པ་ཙམ་མ་
ཟད། འབྱུང་འགྱུར་རྒྱ་སྐོག་མཚམས་ཀི་འཁྲུག་རྐོད་འགྐོག་པ་ལའང་ཕན་ནུས་ཆླེན་པྐོ་ཐྐོན། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

 (༡༦༦༧) དགུང་ལྐོ་ང་གཅིག་པ། མླེ་ལུག་ལྐོར། མཚོ་སྐོན་ཤར་མཚམས་སུ་རྒྱ་
སྐོག་དམག་འཁྲུག་བྱུང་བར། ༸གྐོང་མས་༸རྒྱལ་མཆྐོག་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོར་སྐོག་པྐོའ་ིདཔྐོན་
དམག་ལ་གྐོ་གསླེད་གནང་རྒྱུའི་རླེ་བསྐུལ་ཞུས་པ་ལྟར། སྐུ་ཚབ་ཆླེད་གཏྐོང་གིས་སྐོག་པྐོའ་ི
དཔྐོན་རིགས་རྣམས་ལ་སྐོབ་སྐོན་གནང་བས་རྒྱ་སྐོག་གཉིས་བར་དུས་བདླེ་ཞྐོད་འཇགས་བྱུང་། 
 (༡༦༧༡) ལགས་ཕག་ལྐོར། གུ་ཤི་ཁང་གི་སྲས་ཆུང་བ་དཀྐོན་མཆྐོག་ད་ལའི་ཁང་
ལ་བསན་འཛིན་ད་ལའི་ཁང་གི་ཆྐོ་ལྐོ་དང་བཅས་ཡབ་ཀི་གྐོ་སར་ཁི་འདྐོན་མཛད། 
 (༡༦༥༧) མླེ་བྱ་ལྐོ་ནས་དྐོལ་ཆུ་མིག་དཀར་མྐོར། སྐོན་ལམ་ལྐོག་པའི་དམ་སྲི་ཞིག་
གིས་བསན་འགྲྐོ་སི་བྱླེ་བག་ལ་གནྐོད་འཚེ་བྱུང་སབས། ༸རྒྱལ་མཆྐོག་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོས། 
(༡༦༦༩) ས་བྱ་ལྐོ་ཁང་པ་གསར་བརིགས་སྐོགས་ཞི་བཅྐོས་དང་། (༡༦༧༤) ཤིང་སག་
དང་། (༡༦༧༥) ཤིང་ཡྐོས་ལྐོ་འགྐོ་སྐོ་སྐོར་ཨར་གཏད་ཐླེངས་གཉིས་མཛད་མཐར་) ཤིང་
ཡྐོས་ལྐོ་སྒྲུབ་ཁག་བདུན་གིས་དྐོལ་རྒྱལ་ལ་སྲླེག་པ་མླེའི་ལས་སྐོར་གནང་བར་གསལ། འདླེིའི་
སྐོར་བྱུང་རབས་ཀི་ཡིག་རིགས་རྣམས་ལས་ཞིབ་ཆ་ཤླེས་པར་ནུས་ཤིང་། ཕིས་སུ་དགག་
གཞག་གི་ཡིག་ཆ་འགའ་ཞིག་ཐྐོན་མྐོད་གཟུ་བྐོའ་ིབྐོ་ཡིས་ལླེགས་པར་དཔད་ན། རྒྐོལ་བ་ས་
ཕིའི་རྐོད་ལན་ཁག་ལ་ངླེས་པ་རླེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་མླེད་པར། ཟླེར་རྒྱུས་ཕྐོངས་པའི་ཕྐོགས་ལྷུང་
ཆགས་སང་གི་ཚིག་མཚོན་དང་། སབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་པའི་ཀླན་ཀ་ཙམ་ལས་མ་འདས་
པ་ལྐོ་རྒྱུས་ཀི་ཡིག་ཆས་དཔང་པྐོ་གསལ་བར་བྱས་པར་སང་། 
 ཤར་དར་རླེ་མདྐོ་རྒྱ་བྐོད་ཀི་ས་མཚམས་འདུ་སྒྐོ་ཆླེ་ཞིང་། འདྐོད་དགུ་འབྱུང་བའི་ཡུལ་
གཞན་ལས་བཟང་ནའང་། འདི་ཕིའི་བདླེ་འབས་མ་ལུས་པ་འབད་མླེད་དུ་སྐོལ་བའི་མཆྐོད་ཡུལ་
རྣམ་དག་མི་འདུག་གཤིས། ཕྐོགས་དླེར་གནས་པའི་སླེ་དགུ་རྣམས་མངྐོན་མཐྐོ་ངླེས་ལླེགས་
ཀི་སར་བཀི་བའི་བྱླེད་པ་པྐོར་ལྔ་མཆྐོད་དགྐོན་ཞླེས་གྲགས་པའི་སགས་གྲྭ་དགའ་ལྡན་འགྲྐོ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཕན་གིང་གི་ཆྐོས་སླེ་གསར་བཙུགས་ཐྐོག  དགླེ་འདུན་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ལ་ཕྐོགས་དང་། ཚོང་པ། 
རུ་བ་སྐོགས་འཛིན་ཚུགས་བཟང་པྐོ་སར་བར་མཛད།37 
 (༡༦༧༧) མླེ་སྦྲུལ་ལྐོར་སར་བཞླེས་པའི་བ་ཆླེན་སྐོམ་རྒྱུན་གི་དགླེ་སྐོང་གི་སྐོམ་པ་
འབུལ་གནང་མཛད་དླེ། ལྐོ་དླེའི་བྐོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉླེར་ལྔ་དགའ་ལྡན་ལྔ་མཆྐོད་ཉིན་ཕྐོ་
བང་ཆླེན་པྐོ་པྐོ་ཏཱ་ལའི་རླེ་མྐོར་མཁན་ཆླེན་རིན་ཆླེན་བསྐོད་ནམས་མཆྐོག་གྲུབ་བསན་པའི་
རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྐོས་མཁན་སྐོབ་སྦྲགས་མ་དང་། ཚངས་རིས་འཛིན་པའི་དབང་
པྐོས་གསང་སྐོན། གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པས་གྲིབ་ཚོད་པ། མཆྐོད་དཔྐོན་ངག་
དབང་ཤླེས་རབ་དང་། རཏྣ་མཉྫུ་ཤི་རྣམ་གཉིས་ཀིས་ཁ་སྐོང་བཅས་ལྔའི་ཚོགས་ཀི་དབུས་སུ་
༸རྒྱལ་དབང་མཆྐོག་ནས་སར་ཡང་པཎ་ཆླེན་ཤཱཀ་ཤི་ནས་བརྒྱུད་པའི་བསླེན་པར་རྐོགས་པ་
དགླེ་སྐོང་གི་དངྐོས་པྐོ་ཡང་དག་པར་བཞླེས་པར་གསལ།38 
 དླེ་ལྟར་༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོས་ཐྐོག་མར་བ་ཆླེན་སྐོམ་རྒྱུན་དང་། སར་ཡང་པཎ་
ཆླེན་སྐོམ་རྒྱུན་གི་བསླེན་རྐོགས་ཀི་སྐོམ་པ་ས་རྗླེས་གཉིས་བཞླེས་པ་འདིའི་སྐོར་ལ། རྗླེ་ཉིད་
ཀི་རང་རྣམ་དུ་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་བསྡུ་ན།39 བྐོད་ཡུལ་འདིར་བསན་པ་ས་དར་ལ་མཁན་ཆླེན་
བྐོ་དི་སཏྭས་སྐོ་ཐར་གི་སྐོམ་རྒྱུན་འཛུགས་པར་མཛད་པ་གང་དར་མས་བསྣུབས་པའི་ཚེ། 
དམར་གཡྐོ་གཙང་གསུམ་གིས་དླེལ་རྒྱབ་ནྐོན་པའི་འདུལ་བའི་ཕག་དཔླེ་དང་བཅས། མངའ་
རིས་བྱང་ལམ་བརྒྱུད་ནས་མདྐོ་སད་དུ་ཕླེབས་ཏླེ་དན་ཏིག་ཡང་རྐོང་དུ་བཞུགས་པར། བྐོན་གི་
བུ་ཤླེས་རབ་ཅན་སླེ་བ་སྐོན་མའི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་སད་དླེ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་བསྐུལ་བས། 
གྐོང་གསལ་འདུལ་འཛིན་གསུམ་གི་སླེང་། རྒྱའི་ཧྭ་ཤང་ཀླེ་འབག་གཉིས་ཀིས་ཁ་སྐོང་བ་
མཛད་ནས་བསླེན་པར་རྐོགས་པའི་མཚན་ལ་དགྐོངས་པ་རབ་གསལ་དུ་བཏགས། དླེ་རྗླེས་
དབུས་གཙང་གི་མི་བཅུས་བ་ཆླེན་དགྐོངས་པ་རབ་གསལ་ལས་བསླེན་པར་རྐོགས་པ་ལས་
མཆླེད་པ་མང་དུ་དར་བར་བ་ཆླེན་སྐོམ་རྒྱུན་དུ་གྲགས། 



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

 བསན་པ་ཕི་དར་གི་སབས་སུ་ཐྐོག་མར་ལྐོ་ཆླེན་རིན་ཆླེན་བཟང་པྐོ་སྐོགས་ས་རབས་
པའི་འདུལ་འཛིན་རྣམས་བ་ཆླེན་སྐོམ་རྒྱུན་དླེར་བརྟླེན་པར་མཛད་ལ། ཁྐོ་ཕུ་ལྐོ་ཙཱ་བ་བྱམས་
པའི་དཔལ་གིས་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་ཁ་ཆླེའི་བསྐོད་སྐོམས་པ་པཎ་ཆླེན་
ཤཱཀ་ཤི་བྐོད་དུ་སན་དངས་ཏླེ། གཞི་ཐམས་ཅད་ཡྐོད་པར་སྨྲ་བའི་བསླེན་རྐོགས་ཀི་སྐོམ་རྒྱུན་
སླེལ་ཏླེ། གངས་ཅན་གི་ལྐོངས་སུ་འདུལ་བསན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གསལ་བར་མཛད་ཅིང་། ས་ས་
པཎི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན། འགྲྐོ་མགྐོན་ཆྐོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། བ་མ་དམ་པ་བསྐོད་
ནམས་རྒྱལ་མཚན། ཀུན་མཁྱླེན་བུ་སྐོན། རྒྱལ་སྲས་ཐྐོགས་མླེད་བཟང་པྐོ། ངྐོར་ཆླེན་ཀུན་
དགའ་བཟང་པྐོ་སྐོགས་ཀིས་སྐོམ་རྒྱུན་འདི་ཉིད་བཞླེས་པར་སང་། 
 བྐོད་ཡུལ་དུ་བསན་པ་ཕི་དར་གི་སབས་བ་ཆླེན་གི་སྐོམ་རྒྱུན་བསན་པའི་མླེ་རྐོ་གསྐོ་
བའི་མཛད་རྗླེས་ཆླེ་མྐོད། བ་ཆླེན་པྐོ་བསླེན་རྐོགས་མཛད་དུས། ཁ་སྐོང་གི་རྒྱ་བན་གཉིས་
སྤྲུལ་པ་ཡིན་མིན་ཐླེ་ཚོམ་པའི་སྐོས་རིང་ཞིག་ཡྐོད་པར་བརྟླེན། རྣམ་རྟྐོག་དླེ་དག་བསལ་ཏླེ་
སྐོམ་རྒྱུན་དག་གཙང་ཡིད་ཆླེས་འཕླེར་བ་འབྱུང་ཐབས་ལ་དགྐོངས་ནས་༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་
པྐོས་སར་ཡང་པཎ་ཆླེན་གི་སྐོམ་རྒྱུན་བཞླེས་གནང་མཛད་འདུག་སླེ། རང་རྣམ་40ལས། “རྗླེ་
ཙོང་ཁ་པས་ཀང་ཆག་མགི་མཁན་ཆླེན་ཚུལ་རིན་པར་པཎ་ཆླེན་སྐོམ་རྒྱུན་བཞླེས་པ་བཅས། རང་
ལྐོ་རྒན་པྐོ་རླེ་གཅིག་པར་སླེབས་ཀང་རང་གཞན་མང་པྐོར་ཕན་རླེས་བརྐོན་པ་བསླེད་དླེ། ་་་ 
མཁན་ཆླེན་རིན་ཆླེན་བསྐོད་ནམས་མཆྐོག་གྲུབ་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྐོས་
མཁན་སྐོབ་སྦྲགས་མ་མཛད་དླེ། ་་་ བསླེན་པར་རྐོགས་པ་དགླེ་སྐོང་གི་དངྐོས་པྐོ་ཡང་བསར་
བསྒྲུབས།” ཞླེས་གསུངས། 
 (༡༦༧༩) རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ས་ལུག་ལྐོར། གྲྐོང་སད་པ་སངས་རྒྱས་རྒྱ་
མཚོར་སླེ་སྲིད་བསྐོ་བཞག་གནང་བ་ནས་བཟུང་། གཞུང་གི་ལས་དྐོན་གལ་ཆླེའི་རིགས་
དགྐོངས་བསྐོར་ཞུ་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྐོགས། གཙོ་བྐོར་ཆྐོས་ཕྐོགས་ཀི་མཛད་སྒྐོ་འཆད་རྐོད་རྐོམ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

གསུམ་དང་། ཐུགས་དམ་ཉམས་བཞླེས་ཁྐོ་ནར་གཞྐོལ་བར་མཛད། བྐོན་པྐོ་ཚུད་པའི་བྐོད་ཀི་
ཆྐོས་ལུགས་གྲུབ་མཐའ་ཁག་རིས་མླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་བསངས། 
 ལྷ་སར་ཡྐོད་པའི་ཁ་ཆླེ་དང་། བལ་པྐོ་སྐོགས་ནས་ཀང་ཆྐོས་ལུགས་ཅི་བདླེར་བྱླེད་
ཆྐོག་པའི་ཐྐོག  ཀསིར་ནས་འབྱྐོར་བའི་ཁ་ཆླེ་སིར་ལྷ་ཁང་གི་དྐོན་ལ་ལྷ་སའི་གྲྐོང་ཁྱླེར་དུ་ས་
ཁང་དང་། སྐོ་སིད་གཏྐོང་ཡུལ། ཕུང་པྐོ་སླེལ་ཡུལ་བཅས་གཏན་འཇགས་སུ་གནང་བ་སྐོགས་
མཛད་སྐོད་ཆླེ་ཕ་ཀུན་ལ་ཕི་ནང་མཆྐོག་དམན་ཐམས་ཅད་ནས་སི་མྐོས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་བྱུང་།41 ་་་ 
དཔླེ་རྒྱུན་དཀྐོན་རིགས་དཔར་འདླེབས་བྱླེད་རྒྱུ་ཁྱབ་བརལ་གཏྐོང་ཆླེད་འབས་སྤུངས་དགའ་
ལྡན་ཕྐོ་བང་གི་དཔར་ཁང་དང་། རླེ་པྐོ་ཏ་ལའི་ལྟག་སྒྐོའ་ིརྒྱབ་ཀི་དཔར་ཁང་བཅས་གསར་
འཛུགས་གནང་། དགྐོན་པ་ཁག་གི་བཅའ་ཡིག་དང་། ནང་བསན་སྐོབ་སྐོང་གི་ལམ་སྐོན་མང་པྐོ་
གསྐོལ་བསལ་བཀའ་དིན་ཆླེ་བ་སྐོགས་ཆྐོས་སྲིད་གང་གི་ཐད་ཀང་སན་རྒྱང་རིང་བའི་མཛད་
ཕྐོགས་ནུས་པ་ཐྐོན་ངླེས་བྱུང་ཡྐོད། 
 (༡༦༨༢) རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པའི་ཆུ་ཁྱི་ལྐོར། དགུང་ལྐོ་དྲུག་ཅུ་རླེ་དྲུག་ཕླེབས་ནས། 
སྐུ་ཞི་བར་གཤླེགས་ཁར་སླེ་སྲིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོར། ༸རྗླེ་ཉིད་དགྐོངས་པ་རྐོགས་ནས་ལྐོ་
ཁ་ཤས་རིང་གསང་བ་ཤིན་ཏུ་དམ་པྐོ་བྱླེད་དགྐོས་པ་སྐོགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པའི་བཀའ་
སྐོབ་ནན་ཏན་བསལ་ཏླེ། དགྐོངས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟར། ལྐོ་བཅུ་གསུམ་རིང་གསང་རྒྱ་
གནང་སླེ། དངྐོས་སྐོབ་ཕ་བྐོང་ཁ་པའི་དགླེ་སྐོང་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ་དང་། རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་
ཚང་གི་སླེ་པ་བཀས་རབ་པ་གཉིས་༸རྒྱལ་དབང་མཆྐོག་དང་ཞལ་སིན་འད་བར་ཡྐོད་པས་སྐུ་
ཚབ་བྱླེད་དུ་བཅུག42 ་་་ སབས་དླེར་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་གི་གཞུང་དབུ་བརླེས་ནས་ལྐོ་བཞི་བཅུ་
ལས་མ་སྐོང་བས། ལུགས་གཉིས་ཀི་མཛད་སྒྐོ་ཇི་སླེད་ཅིག་མཇུག་འཁྱྐོངས་ལམ་ལྷྐོང་འྐོང་མིན་
སྐོམ་ཉིར་བརྟླེན། གསང་བ་ནན་ཏན་གནང་། དགྐོངས་པ་ཞི་དབྱིངས་སུ་མནལ་ནས་ལྐོ་བརྒྱད་
སྐོང་བའི་རབ་བྱུང་བཅུ་གཉིས་པའི་ལགས་རྟ་ (༡༦༩༠) ལྐོར། པྐོ་ཏཱ་ལའི་ཕྐོ་བང་དམར་པྐོ་



ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བསན་པ། 

འཛུགས་སྐྲུན་བྱ་འགྐོ་ཚུགས་ཤིང་། དླེ་ནས་ལྐོ་ངྐོ་གཉིས་སྐོང་རྗླེས་གསང་བའི་སྒྐོ་ནས་༸རྒྱལ་
མཆྐོག་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིསྐུ་གདུང་བཞུགས་སའི་གསླེར་གདུང་འཛམ་གིང་རྒྱན་གཅིག་དངྐོས་སུ་
བཟྐོ་སྐྲུན་བྱླེད་འགྐོ་ཚུགས་པར་མཛད་པ་བཅས། མདྐོར་ན་༸གྐོང་ས་༸རྒྱལ་མཆྐོག་༸ལྔ་པ་ཆླེན་
པྐོའ་ིཞལ་ས་ནས་ན་ིཆྐོས་ཕྐོགས་རང་ག་ིཐྐོག་ཏུ༌སྐུ་གཞྐོན་ནུའ་ིདུས་སུ་འབས་སྤུངས་དགའ་ལྡན་
ཕྐོ་བང་དུ་ཕླེབས་ནས་གསན་བཞླེས་གནང་སབས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་ལླེགས་བཤད་གཙོ་བྐོར་གྱུར་
པའི་དགླེ་ལུགས་པའི་གཞུང་རྒྱ་ཆླེན་པྐོར་གཟིགས་ཤིང་། སར་ནས་གསང་སགས་རིང་མའི་
ཆྐོས་ལ་ཐུགས་སང་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་མུར་འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ནས་ཐྐོག་མའི་
མཚམས་སྐོར་མཛད་པ་གྐོང་གསལ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཟུར་ཆླེན་ཆྐོས་དབྱིངས་རང་གྲྐོལ་དང་། 
གཏླེར་བདག་གིང་པ་ལས་རིང་མའི་ཆྐོས་སྐོར་དང་། འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ལས་ས་
སའི་ཆྐོས་སྐོར་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པའི་གསང་སགས་གསར་རིང་གི་སྐོར། པཎ་ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་
རྒྱན་དང་། ཁི་ཆླེན་དཀྐོན་མཆྐོག་ཆྐོས་འཕླེལ་ལས་དགླེ་ལྡན་པའི་ཆྐོས་སྐོར་བཅས་ཀི་དབང་
ལུང་མན་ངག་གི་རིམ་པ་རྒྱ་ཆླེར་གསན་ཞིང་། གསུང་རབ་དུ་མར་སངས་པ་མཐར་ཕིན་མཛད་
པས། བྐོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་ག་ིགཞུང་ལུགས་ཀུན་གསི་མཚོན། ཆྐོས་སྲདི་རིག་གནས་གང་གི་
ཐད་ནས་ཀང་མཁྱླེན་པ་རྒྱས་ཤིང་། བྐོད་གངས་ཅན་གི་ལྐོངས་ཀི་ལྷ་སླེ་མི་སླེ་ཡྐོངས་ལ་ལུགས་
གཉིས་ཀི་སྐུ་དིན་ཟླ་མླེད་པ་ཞིག་དང་། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྱྐོན་གི་ནང་ནས། གངས་རིས་
བསྐོར་བའ་ིརྒྱལ་ཁམས་ཆླེན་པྐོའ་ིཁྐོར་ཡུག་ཕི་ནང་ཀུན་ཏུ་མཚན་སན་དང་། མཛད་རྗླེས་ཤནི་ཏུ་
ཆླེ་བའི་གྲས་སུ་གྱུར། སིར་བཏང་ཕལ་པའི་སང་ཚུལ་ལྟར་བཤད་ནའང༌། མི་ཧ་ཅང་འཇྐོན་པྐོ་
དང་། གཏིང་ནས་སིང་སྐོབས་ཡྐོད་པ་སྐོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་འགྐོ་ཁིད་ལ་དགྐོས་པའི་ཆ་རླེན་
ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་ཞིག་བྱུང་། རང་རླེར་བྐོད་དླེ་རང་དབང་བལ་བའི་ཉམས་ཉླེས་བྱུང་ནས། 
བཙན་བྱྐོལ་གཞུང་དླེ་མང་གཙོའི་ངྐོ་བྐོར་བསྒྱུར་བ་དླེའི་ཕབ་རྒྱུན་༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོས་
བཙུགས་པའ་ིདགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་ཡནི་པ་གྐོང་ག་ིབྱུང་བ་རྣམས་ལས་ཤླེས་པར་ནུས།



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

 ༸རྒྱལ་མཆྐོག་འདིའི་གཞུང་ལུགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པའི་བཀའ་རྐོམ་རྒྱ་ཆླེར་
བཞུགས་པའི་གསུང་ཕི་མ་པྐོད་ཉླེར་གཅིག་ཏུ། གསན་ཡིག་པྐོད་བཞི། རྣམ་ཐར་པྐོད་དྲུག  
གཞུང་ཆླེན་སྐོར་ཕར་ཕིན་བྐོ་བཟང་དགྐོངས་རྒྱན་དང་། དབུ་མ་ཐླེག་ཆླེན་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་
པའི་གྲུ་གཟིངས། མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་ཆྐོས་མངྐོན་རིན་ཆླེན་འདླེན་པའི་ཤིང་རྟ་སྐོགས་མདྐོ་
ཕྐོགས་ཀི་བཤད་པ་ཁག་དང་། ས་སའི་ལམ་འབས་སྐོབ་བཤད་ཀིས་མཚོན་པའི་གསང་
སགས་གསར་མའི་ཁིད་ཡིག་དང་། ཆྐོག་སིག་གི་རིམ་པ་དུ་མ་ལ་སྐོགས་པའི་བརྗྐོད་བྱ་ས་
ཚོགས་དང་འབླེལ་བའི་བཀའ་རྐོམ་ཇི་སླེད་ཅིག་བཞུགས་ཤིང་། གསུང་ནང་མ་པྐོད་བཞིའི་
ནང་ལ་སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པའི་ས་འགྱུར་རིང་མའི་ཆྐོས་སྐོར་རྒྱ་ཆླེ་བ་ཡྐོད། 
དླེ་བཞིན་༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་རང་ཉིད་ལ་དག་སང་བྱུང་བའི་གསང་བ་རྒྱ་ཅན་གི་ཆྐོས་
སྐོར་པྐོད་གཉིས་བཅས་གསུང་ཕི་ནང་གསང་གསུམ་ཡྐོད་པ་བཅས་ཀིས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་
བསན་པའི་བདག་པྐོར་གྱུར་པའི་དན་རྟགས་མངྐོན་པར་གསལ་བའི་༸རྒྱལ་བ་མཆྐོག་དླེའི་
ཐུན་མྐོང་བའི་ཕིའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས་དླེ་ཙམ་ཞིག་ནི་ཆྐོས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསན་ཕིར་
མཛད་པ་པྐོའ་ིཆླེ་བ་བརྗྐོད་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ནྐོ།། 

གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསྟན་པ། 

༈ གཉིས་པ་གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ་ལ་བཞི། བསན་
པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མླེད་དུ་རྟྐོགས་པའི་ཆླེ་བ། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་
འཆར་བའི་ཆླེ་བ། རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་པ་བདླེ་བག་ཏུ་རླེད་པའི་ཆླེ་བ། ཉླེས་སྐོད་ཆླེན་པྐོ་རང་
འགགས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཆླེ་བ་བཅས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་བཞུགས་པའི་ས་བཅད་བཞི་པྐོ་༸གྐོང་
ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོས་འྐོག་ནས་འབྱུང་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པའི་ཆྐོས་ཉན་པའི་ཚུལ་གི་ཁྐོངས་
སུ་བཀལ་བར་མཛད་པ་ལྟར་དླེར་འཆད་པར་འགྱུར་བས། སབས་འདིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་སི་དང་



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

བྱླེ་བག་ལ་འབླེལ་བའི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་སླེ་བ་
ཞླེས་པར་གསུང་བ་པྐོ་དང་། གསུང་རབ་ཀི་དགྐོངས་པ་གང་ཡིན་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་
དབྱླེ་འབྱླེད་ཡིད་ཆླེས་ངླེས་རླེད་ཐུབ་པར་བརྐོན་པ་དླེ་ནི་རྣམ་དཔྐོད་ཅན་གིས་གུས་པ་བྱ་ཚུལ་
ཡིན་ལ། དགག་དགྐོས་ཀི་གནས་ཚུལ་མ་ཤླེས་པར་གཞན་གི་ཟླེར་རྗླེས་འབངས་པ་དང་། 
སྲྐོལ་རྒྱུན་ལྟ་བུའི་རྗླེས་སུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཆྐོས་
ཚུལ་ལ་འཇུག་ཐབས་ཡང་དག་མིན་པར་ཤླེས་པར་བྱ་དགྐོས་པ་ནི་རྨང་གཞི་ཡིན། 
 ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལས་ཕི་སྐོད་ཀི་འཇིག་རྟླེན་ཇི་ལྟར་ཆགས་ཚུལ་ལ་
སྐོགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ནས་དླེང་སང་དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་ལླེགས་པར་བརྟག་དཔད་
ཐུབ་པའི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་དང་མཐུན་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་ཆ་ས་ཚོགས་འབྱུང་ཡང་། མི་མཐུན་
པར་རིགས་པ་དང་མངྐོན་སུམ་གིས་གནྐོད་པ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ནི་དྐོར་བྱ་ཡིན་ལ། དླེ་རྣམས་
གཞུང་གི་བསན་དྐོན་ཕལ་པའི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་བརྟླེན། ནང་སླེམས་ཀི་གནས་
སངས་དང་། སླེམས་འདུལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་རིམ་པ་རྣམས་ནི་བཤད་བྱའི་གཙོ་བྐོ་ཡིན། དླེ་ནི་
འཇིག་རྟླེན་འདིར་ཆྐོས་ལུགས་ས་ཚོགས་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས་སླེམས་ལ་ལླེགས་བཅྐོས་བྱླེད་
པའི་ཆྐོས་ཚུལ་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་རིམ་པ་ནང་པའི་གཞུང་ནས་ཇི་ལྟར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆླེར་
གསུངས་པ་དང་། ལྷག་པར་སླེམས་ཀི་གནས་ལུགས་ཕ་རགས་དུ་མ་བསན་ཏླེ་ཤླེས་རབ་ཀི་ཆ་
བསྒྐོམ་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་མ་ཟད། དླེའང་ཐབས་ཀི་མཆྐོག་གཞན་ཕན་གི་བྐོ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བསླེད་
པའི་སྒྐོ་དང་ཟུང་དུ་སྦྲླེལ་ཏླེ་བདག་པས་གཞན་གཅླེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་རིན་པྐོ་ཆླེ་བཟང་
པྐོ་དླེ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་མཐའ་མླེད་དུ་སླེལ་བའི་ཉམས་སུ་ལླེན་ཚུལ་གསུངས་པ་བྐོ་གྲྐོས་
དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་དཔད་བཟྐོད་པ་འདི་ཡིན་ལ། གང་ལྟར་ཆྐོས་ཚུལ་འདི་ནས་རང་རྒྱུད་
འདུལ་བའི་ཆླེད་དུ་སླེམས་ལ་སྐོང་བརར་བྱླེད་ཐབས་གལ་ཆླེར་གདམས་པ་དླེ་རྣམས་བྱམས་
འཇམ་དབྱངས་གཉིས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྐོགས་མླེད་གཉིས་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དླེ་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་ལ་



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

བཀའ་བབས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་མན་ངག་གཉིས་ཀ་ཚང་བར་བཞུགས་པ་དླེ་ཉིད་རིམ་བཞིན་པྐོ་ཏྐོ་བ་
དང་། ཤ་ར་བ་སྐོགས་ནས་བརྒྱུད་ཅིང་། དླེ་རྣམས་ཀིས་བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག་ཏུ་གྲགས་
པའི་སླེས་ཚོམས་གཉིས་དང་། ས་རྒྱན་གཉིས། བསབ་སྐོད་གཉིས་ཏླེ། དད་པའི་གཞུང་སླེས་
རབས་སྐོ་བཞི་པ་དང་། ཆླེད་དུ་བརྗྐོད་པའི་ཚོམས་གཉིས། སྐོད་པའི་གཞུང་བསབ་བཏུས་དང་། 
སྐོད་འཇུག་གཉིས། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་གཞུང་བྱང་ས་དང་། མདྐོ་སླེ་རྒྱན་གཉིས་བཅས་ལ་སར་ཏླེ་
སྐོབ་ཚོགས་སྐོང་བར་མཛད་པ་ལ་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་བ་ཞླེས་གྲགས། 
 བྱང་ས་དང་མདྐོ་སླེ་རྒྱན་གཉིས་སུ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིས་ལམ་གི་འགྲྐོ་སངས་ཧ་ཅང་རྒྱ་
ཆླེར་བསན་པས། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གཅིག་པུའི་སྐོར་གི་གཞུང་ནི་མིན་པར་མངྐོན། བསབ་སྐོད་
གཉིས་སུ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སྐོད་པའི་སྐོར་གསུངས་པའི་ནང་དུ། འཇུག་པའི་སྐོད་པ། 
སྒྲུབ་པའི་སྐོད་པ། གྲུབ་པའི་སྐོད་པ་བཅས་སྐོད་པ་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་
དཔའི་ཉམས་ལླེན་གི་དྐོན་ཡྐོངས་རྐོགས་ཚང་བས། འདི་ལ་རླབས་ཆླེན་སྐོད་པའི་གཞུང་ཟླེར་
བའང་དླེ་འད་མིན་ནམ་སམ། གཞུང་འདི་དག་འཆད་ཉན་རྒྱ་ཆླེར་མཛད་པས་བཀའ་གདམས་
གཞུང་པ་བ་ཞླེས་གྲགས་པ་དང་། 
 འབྐོམ་སྐོན་ནས་དགྐོན་པ་བ་སྐོགས་ལ་བརྒྱུད་དླེ་བསན་རིམ་དང་། ལམ་གི་རིམ་པ་
རྣམས་ཉམས་སུ་ལླེན་ཚུལ་གཙོ་བྐོར་འཁིད་པའི་ཕག་སྲྐོལ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་
གདམས་ལམ་རིམ་པ་ཞླེས་བྱ་ལ། ཇྐོ་འབྐོམ་གཉིས་ནས་སན་ས་བ་ཚུལ་ཁིམས་འབར་
སྐོགས་ལ་བརྒྱུད་དླེ་གཞུང་བཤད་རྒྱ་ཆླེའི་སྐོས་པ་མི་མཛད་པར་ཇྐོ་བྐོའ་ིགསུང་རྟླེན་འབླེལ་
དང་། བདླེན་གཉིས། ལམ་སྐོན་བཅས་ཀི་ཐྐོག་ནས་མན་ངག་གི་སིང་པྐོ་བསྡུས་ཏླེ་ཁིད་པའི་
བཀའ་གདམས་མན་ངག་ལུགས་བཅས་བཀའ་གདམས་བརྒྱུད་གསུམ་བར་མ་ཆད་པའི་
བརྒྱུད་པ་ལམ་རིམ་གསྐོལ་འདླེབས་ལམ་མཆྐོག་སྒྐོ་འབྱླེད་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། བཀའ་
གདམས་བརྒྱུད་གསུམ་གི་བརྒྱུད་པ་མཐའ་དག་རྗླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོ་ཙོང་ཁ་པ་ལ་མངའ་



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

ཞིང་། རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་ཕར་ཕིན་གི་རྣམ་བཤད་གསླེར་ཕླེང༌དང་། དབུ་མའི་གཞུང་ལྷག་མཐྐོང་
ཆླེ་ཆུང་གཉིས། ར་འཇུག་རྣམ་བཤད་གཉིས། དང་ངླེས་ལླེགས་བཤད་སིང་པྐོ་བཅས་ལྔ་
མཛད་པས། རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་སྐོར་གི་ཟབ་བཤད་རྣམས་ལམ་རིམ་ཉམས་སུ་
ལླེན་ཚུལ་ཐྐོག་སར་ན་ལམ་རིམ་གཞུང་པ་བའི་བཀའ་སྲྐོལ་ལྟར་གི་ཁིད་ཚུལ་མཛད་ཅིང་། 
ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིརྒྱབ་རྟླེན་དུ་ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་ཆླེན་མྐོ་རྣམས་ཡྐོད་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་
རིན་པྐོ་ཆླེའི་ཕར་ཕིན་གི་གཞུང་རྣམ་བཤད་སིང་རྒྱན་དུ་ལམ་རིམ་ལ་ཞལ་འཕངས་གནང་བ་
འདིས་ཀང་གཞུང་ཕན་ཚུན་གི་འབླེལ་བ་མཚོན་པར་གསལ། དླེ་ནས་གཞུང་ཆླེན་མྐོ་རྣམས་
དང་མ་སར་བར་ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་རང་པའི་ཐྐོག་ནས་འཁིད་པ་བཀའ་གདམས་ལམ་རིམ་པའི་
ཕག་སྲྐོལ་ཡིན། ལྷག་པར་རྗླེ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས། འྐོན་ཀང་བཤད་
པ་ཐམས་ཅད་ཉམས་ལླེན་དུ་འཁྱླེར་ཤླེས་པ་སྲིད་མཐའ་རུ་སང་བས་སྐོང་ཚུལ་ཉླེ་བར་བསྡུས་
པ་རླེ་གུད་དུ་བྱའྐོ་ཞླེས་གསུངས་པའི་རྗླེ་ཉིད་ཀི་གསུང་ལམ་རིམ་འབིང་པྐོའམ། ལམ་རིམ་ཆུང་
ངུར་གྲགས་པ་འདི་ཡིན་ལ། དླེའི་དགྐོངས་པ་བངས་ནས་རྗླེས་འཇུག་གི་འགྲླེལ་མཛད་དུ་མས་
ལམ་རིམ་ཁིད་ཆླེན་བརྒྱད་ལ་སྐོགས་པའི་ཁིད་ཡིག་རྒྱས་བསྡུས་མང་པྐོ་མཛད་པ་རྣམས་ནི་
བཀའ་གདམས་མན་ངག་པའི་ལམ་རིམ་ཁིད་ཚུལ་ཡིན། 
 བྐོད་གངས་ཅན་གི་ཆྐོས་བརྒྱུད་སྐོ་སྐོའ་ིམཁས་གྲུབ་དུ་མས་ལམ་རིམ་འདིའི་འཁིད་
སངས་གྐོ་རིམ་མི་འད་བ་མཛད་པ་འགའ་ཤས་མ་གཏྐོགས་དགྐོངས་དྐོན་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་ 
ནི༑ ཀུན་མཁྱླེན་ཀླྐོང་ཆླེན་པའི་སླེམས་ཉིད་ངལ་གསྐོ་ཞླེས་པའི་གཞུང་དླེ་ལམ་རིམ་རང་ཡིན་
པ་དང་། དླེ་བཞིན་རྐོགས་ཆླེན་ཁིད་ཀི་སྐོན་འགྲྐོ་ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་སྐོད་ཆ་ལ་
སྐོགས་པའི་ས་འགྱུར་གི་གཞུང་ལམ་རིམ་སྐོན་པ་མང་ཞིང་། ཆྐོས་རྗླེ་ས་པཎ་གི་ཐུབ་པ་
དགྐོངས་གསལ་ལམ་རིམ་དང་བྐོ་སྐོང་འདུས་པ་ཞིག་དང་། ལམ་འབས་ཀི་སང་གསུམ་གི་
ཁིད་རྣམས་ལམ་རིམ་ཁྐོ་ན་ཡིན་ལ། བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་མཉམ་མླེད་དྭགས་པྐོ་ལྷ་རྗླེའི་ཐར་པ་



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

རིན་པྐོ་ཆླེའི་རྒྱན་དུའང་བྐོ་ལྡྐོག་རྣམ་བཞིའི་གྐོ་རིམ་གསུངས་སངས་ཅུང་ཟད་འད་མིན་ཙམ་
ལས་འགྲྐོས་མཚུངས་པ་ལྟ་བུ་ལམ་རིམ་བརྗྐོད་བྱར་མཛད་པའི་གསུང་ས་ཚོགས་ཡྐོད་པས་
མཚོན་པར་ནུས། 
 དླེ་ལྟར་ལམ་རིམ་ནི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་སིང་པྐོ་བསྡུས་ཏླེ་རང་རླེའི་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གི་ངང་ཚུལ་དང་། དླེའི་སྐོན་ཡྐོན་གསལ་བར་མཐྐོང་ནུས་པའི་ངྐོ་སྐོད་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། 
བང་དྐོར་ཚུལ་བཞིན་སྐོན་པའི་བསབ་བྱ་ཟབ་མྐོ་ལག་ལླེན་བདླེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དྐོན་གཉླེར་
ཅན་ནས་ཚུལ་འདི་ཉམས་སུ་ལླེན་པའམ། ལག་ལླེན་བསར་སབས། ལམ་རིམ་རྣམས་ཀི་
གཞུང་དུ་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་འགྲྐོས་དང་། ས་བཅད་དླེ་རང་ནག་པྐོ་འགྲྐོ་ཤླེས་སྐོར་བཞག་རང་
རང་མ་དགྐོས་པར། དླེ་རྣམས་དཔླེར་མཚོན་ལྟ་བུའི་ཐྐོག་ནས་ད་དུང་རང་རང་གི་ནུས་པ་
དང་། བག་ཆགས། ཁྐོར་ཡུག  གནས་བབས་མི་འད་བའི་རྒྱབ་ལྐོངས་ཅི་རིགས་པར་འབླེལ་
བའི་མྱྐོང་ཚོར་དང་། དགག་དགྐོས་སྐོགས་ཀི་བབས་དང་བསྟུན། གང་ཟག་སྐོ་སྐོས་རང་ཉིད་
ཀི་དགྐོས་མཁྐོར་སན་པའི་ལམ་རིམ་རྒྱས་བསྡུས་སྐོན་འཕི་གང་འྐོས་བྱས་ཏླེ་དྐོན་དུ་རང་རྒྱུད་
ལ་ཕན་ཐབས་གཙོར་བཟུང་བྱ་དགྐོས་པ་ཡིན། 
 དླེ་ལྟ་བུའི་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་ཞླེས་གྲགས་པ་འདིའི་ཐྐོག་མའི་འབྱུང་ཁུངས་
ཀི་གཞུང་ནི། བཀའ་འགྱུར་ཁྐོངས་ནས་ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་གཞུང་རྣམས་སྐོས་
མླེད་ཐྐོག  སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དགྲ་བཅྐོམ་པ་ཆྐོས་སྐོབ་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆླེད་དུ་བརྗྐོད་
པའི་ཚོམས་དང་། དླེའི་འགྲླེལ་པ། འཕགས་པ་བྐོ་གྲྐོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདྐོ་སྐོགས་དང་། 
བསན་བཅྐོས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན། དཔལ་མགྐོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་རིན་
ཆླེན་ཕླེང་བ། བཤླེས་པའི་སིང་ཡིག  བྱང་ཆུབ་སླེམས་འགྲླེལ་སྐོགས་དང་། འཕགས་པ་
ཐྐོགས་མླེད་ཀི་ས་སླེ། ལྷག་པར་བྱང་ཆུབ་སླེམས་སྐོང་གི་སྐོར་རྣམས་རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷའི་
བསབ་སྐོད་གཉིས་ཀིས་མཚོན་པའི་གསུང་རབ་ཇི་སླེད་ཅིག་བཞུགས་པར་སང་། 



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

 བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཞླེས་པའི་ས་དྐོན་ནི། བྱང་ཆུབ་ཅླེས་པ་རང་རླེའི་མཐར་ཐུག་གི་
དམིགས་ཡུལ་བ་མླེད་རྐོགས་བྱང་དླེ་ཉིད་ཐྐོབ་ཆླེད་སྐོན་གི་རིགས་མཐའ་དག་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་
ནས་སངས་ཏླེ་བྱང་བ་དང་། ཡྐོན་ཏན་གི་རིགས་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་རྐོགས་པར་ཆུབ༌པ་དླེ་
དག་བསྒྲུབ་བྱ་འབས་བུ་ལ་བཞག་ནས། དླེ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་ཐབས་ལམ་སླེམས་ཡར་རྒྱས་གཏྐོང་
ཕྐོགས་དླེ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསིགས་པའི་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་གང་ཟག་གཅིག་
སན་ཐྐོག་གཅགི་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་མན་ངག་མཐར་ཆགས་སུ་བསན་པས་ན་དླེ་སད་ཅླེས་བྱ། 
 དླེ་ཡང་སླེས་བུའམ་པུ་རུ་ཥ་ཞླེས་པ་ནུས་ལྡན་ལ་གྐོ་བས། རང་རྒྱུད་ལ་མཚོན་ནའང་
 ཉྐོན་མྐོངས་པས་བཞག་པའི་ཉླེས་སྐོད་དང་། གཉིས་སང་འཁྲུལ་པའི་དི་མ་མཐའ་དག་སྐོང་བའི་
སིང་སྐོབས་བསླེད་དླེ་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་པའི་ནུས་ལྡན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། དླེ་
ཡང་རང་གཅིག་པུའི་ཉྐོན་མྐོངས་མ་ཡིན་པར་སླེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་ཉྐོན་མྐོངས་འགྐོག་
པའི་སླེམས་ཤུགས་བསླེད་དླེ་ཐབས་ལམ་ལ་སྐོབ་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པས་སླེས་བུའི་ཐ་སད་
སར། འདི་ལ་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་ཆླེ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཡྐོད་པ་ཇི་ལྟར་སྐོར་ཚུལ་འྐོག་ཏུ་
སིང་པྐོ་ཇི་ལྟར་ལླེན་པའི་ས་བཅད་ཁྐོངས་སུ་གསལ། 
 འྐོ་ན་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་འདུལ་ལུགས་ཇི་ལྟར་
ཡིན་ཞླེ་ན། སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་གི་ཐྐོག་ནས་གཙོ་བྐོ་རང་རླེས་
གང་ལ་སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཡུལ་དླེ་ངྐོ་སྐོད་སབས། བསྒྲུབ་བྱ་མྱང་འདས་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་
དང་། དླེ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པར་སྐོན་པའི་སྐོན་པ་སངས་རྒྱས། དླེའི་རྗླེས་སུ་ཞུགས་
པའི་དགླེ་འདུན་རྣམས་ངྐོ་འཕྐོད་པར་བྱས་ཏླེ། བསྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་དླེ་དམིགས་ཡུལ་དུ་ཇི་
ལྟར་བཟུང་བ་དླེ་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱླེད་པ་ལ། དླེའི་འགལ་རླེན་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་ལས་བྱུང་
བའི་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་ཐབས་ལག་ལླེན་བཀལ་རྒྱུ་ཁ་ཚ་དགྐོས་གཏུགས་ཡིན་པས། ཉྐོན་མྐོངས་
པའི་ཉླེས་སྐོད་མི་དགླེ་བ་བཅུ་སད་ན་ཉླེས་པ་ཡྐོད་པའམ། མ་རུངས་པར་བྱླེད་པ་མཐྐོང་བ་



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

དང་། དླེ༌ལ་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ནས་སྐོམ་ན་ཕན་ཐྐོག་ཡྐོད་པ་ཤླེས་པའི་སྒྐོ་ནས་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་
གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཉམས་ལླེན་དངྐོས་གཞི་ལས་འབས་ཀི་སླེང་ནས་གྐོ་བ་ཆགས་པའི་ཡིད་
ཆླེས་ཤིག་མླེད་ན། དགླེ་བ་སྒྲུབ་དགྐོས་པ་དང་། སིག་པ་སྐོང་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤླེས་མི་
ཐུབ་ལ། ཤླེས་ནས་དད་པ་ཐྐོབ་པའི་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་སྐོན་དུ་བཏང་སླེ། དླེའི་བསབ་བྱས་
བསྡུས་པའི་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆླེས་སངས་ནས་བང་དྐོར་ཉམས་ལླེན་བྱ་རྒྱུ་དླེ་སླེས་བུ་ཆུང་
ངུའི་ལམ་རིམ་གི་སིང་དྐོན་དང་། དླེ་ལ་ཚེ་འདི་སང་གི་ཆྐོས་བརྒྱད་དང་འདླེས་ན་ཉམས་ལླེན་
སྤུས་དག་པྐོ་མི་འྐོང་བ་དང་། ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་གཡྐོ་སྒྱུ་སྐོགས་དང་འབླེལ་ཉླེན་ཡྐོད་པས། ཚེ་
འདི་སིང་པྐོ་མླེད་ཅིང་། ཡུན་དུ་མི་གནས་པར་འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་འགྲྐོ་དགྐོས་ལ། འཇིག་རྟླེན་
ཕི་མའི་བདླེ་སྡུག་དང་། ལྷག་པར་ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་སབས་
འགྲྐོ་རྣམ་དག་ཅིག་འྐོང་བས། དལ་འབྱྐོར་དྐོན་ཆླེན་རླེད་དཀའ་དང་། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསམ་
རྒྱུ་དླེ་གཉིས་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་དུ་ཉམས་སུ་ལླེན་ནས་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་རྒྱུ་རིམ་པ་དང་པྐོར་
བཞག  མདྐོར་ན་བསྒྲུབ་བྱ་དླེ་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་པའི་སྒྐོ་
ནས་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་བ་ཙམ་ལ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་
ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་ཞླེས་བྱ་བ་ཡིན། 
 དླེ་ལྟར་ནམ་ཞིག་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་པའི་འགྐོ་ཚུགས་པ་ན། 
ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་གྐོམ་པ་དང་པྐོ་སྐོས་པ་ཡིན། དླེ་ནས་ཉླེས་སྐོད་གང་ལས་བྱུང་བའི་ཉྐོན་
མྐོངས་ལ་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ནས་སྐོང་རྒྱུ་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་ཆྐོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་ཟད་པའི་བལ་
བ་མྱང་འདས་མངྐོན་དུ་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་ནས། ཉྐོན་མྐོངས་དངྐོས་སུ་སྐོང་བྱླེད་
ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་དང་། དླེའི་སླེད་བྱླེད་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པ། དླེའི་གཞི་རྟླེན་ཚུལ་
ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་བཅས་བསབ་པ་གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་དངྐོས་སུ་གཉླེན་པྐོ་



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

བསླེན་ནས་སྐོང་ཐབས་ཀི་ལམ་དླེ་སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་ཡིན་པས། 
ལམ་གི་རིམ་པའི་ཉམས་ལླེན་དངྐོས་གཞི་སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་ནས་འཇྐོག་དགྐོས། 
 དླེ་ནས་རང་སླེང་དུ་འཁྐོར་བ་སི་དང་བྱླེ་བག་གི་སྡུག་བསལ་གིས་ཇི་ལྟར་མནར་བའི་
ཚུལ་ལ་བསམས་ཏླེ་ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་ངླེས་འབྱུང་གི་བྐོ་ཤུགས་དག་པྐོ་སླེས་པའི་མྱྐོང་བ་
ལ་བརྟླེན་ནས། གཞན་ཡང་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བ་མཚུངས་ཚུལ་ཁ་སྐོས་ཏླེ་བསྒྐོམས་
པས་རིམ་བཞིན་གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་ཞིག་སླེ་བ་དང་། རང་སླེང་ལ་ཐར་པ་འགྲུབ་རུང་
ཡིན་པའི་གྐོ་བ་ཆགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་སླེང་ལའང་རང་རང་སྐོ་
སྐོས་འབད་བརྐོན་བྱས་ན་ཐར་པ་འགྲུབ་རུང་ཡིན་པར་མཐྐོང་སླེ། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་
དྐོན་དུ་བྱང་ཆུབ་དྐོན་གཉླེར་གི་བསམ་པ་སླེ་ཞིང་། བྐོ་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་
སི་དང་བྱླེ་བག་ལ་སྐོབ་ཚུལ་དླེ་རྣམས་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ཡིན། 
 སླེས་བུ་གསུམ་གི་ས་མཚམས་ལྟ་བུ་ནི། རང་གིས་རང་ལ་ལླེགས་པར་དཔད་
སབས་ཚེ་འདིའི་སང་ཤས་མ་ལྡྐོག་པར། ལྟྐོ་གྐོས་གཏམ་གསུམ་མམ། དཔལ་འབྱྐོར་ལྐོངས་
སྐོད་སྐོགས་ལ་ཞླེན་ཆགས་ཤུགས་ཆླེན་ཡྐོད་པ་དླེ་སྲིད་དུ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ས་མཚམས་སུ་
མ་སླེབས་པ་དང་། ཕི་མའི་སང་ཤས་མ་ལྡྐོག་པར་སྲིད་པ་འཁྐོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཞླེན་པ་
ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པ་དླེ་སྲིད་དུ་སླེས་བུ་འབིང་གི་ས་མཚམས་སུ་མ་སླེབས། རང་ལས་
གཞན་གཅླེས་པའི་བསམ་པས་གཞན་དྐོན་དུ་བྱང་ཆུབ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བཅྐོས་མིན་མ་སླེས་
པ་དླེ་སྲིད་དུ་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིས་མཚམས་ལ་མ་སླེབས་པ་ཡིན། 
 ༈ གཉིས་པ་བར་དུ་དགླེ་བ་གཞུང་གི་དྐོན་འཆད་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་
དམར་འཁིད་ལག་ལླེན་དུ་སར་ནས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བང་བའི་ཚུལ་སྐོགས་ལ་ཁྐོ་བྐོས་འབད་
པ་ཆླེན་པྐོས་ཐྐོས་བསམ་བྱས་པའི་བརྒྱུད་ཚུལ་སྐོ་སྐོར་ཡྐོད་པའི་ཁིད་ཀི་སྐོར་ལ་བཤད་ཁིད་
དང་། དམར་ཁིད། མྱྐོང་ཁིད། ཉམས་ཁིད་བཅས་ས་ཚོགས་འབྱུང་བས། བཤད་ཁིད་ཅླེས་པ་



གདམས་ངག་ལ་གུས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་བསན་པ། 

ལུང་རིགས་ཀིས་མཐའ་དཔད་ནས་བཤད་པ་གཙོ་བྐོ་བྱླེད་པའི་ཁིད་ལུགས་ཤིག་སླེ། རྗླེ་བ་མ་
ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་གཙོ་བྐོ་བཤད་ཁིད་ཀི་དབང་དུ་མཛད་དླེ་དགག་
བཞག་གི་མཐའ་དཔྐོད་ཤུགས་ཆླེ་ཡྐོད་པ་དང་། “བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ལག་ལླེན་དུ་འཁྱླེར་
ཤླེས་པ་སྲིད་མཐའ་རུ་སང་བས་སྐོང་ཚུལ་ཉླེ་བར་བསྡུས་པ་གུད་དུ་བྱའྐོ།།” ཞླེས་གསུངས་པ་
ལྟར་ལམ་རིམ་འབིང་པྐོའམ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་དམིགས་རྣམ་སྐོང་ཚུལ་གཙོ་བྐོར་གསུངས་
ནས། མཐའ་དཔྐོད་མླེད་པའི་ཁིད་ཚུལ་གི་དབང་དུ་མཛད། 

དམར་ཁིད་ཅླེས་པ་སན་པས་རྐོ་ཁ་ཕླེ་ནས་དྐོན་ལྔ་སྐོད་དྲུག་ལ་སྐོགས་པའི་ནང་ཁྐོལ་
དམར་སིང་ངླེར་ཞིབ་ཆ་ངྐོ་སད་ནས་ཁིད་པ་ལྟར། ཉམས་ལླེན་བྱླེད་སབས་སྒྐོམ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་
ཡིན་མིན་དང་། སྒྐོམ་པའི་སབས་དླེར་བྐོ་ལ་རྣམ་རྟྐོག་འཆར་ཚུལ་སྐོགས་བ་མས་ཉམས་མྱྐོང་
གི་ཐྐོག་ནས་ངྐོ་སྐོད་ཅིང་། སྐོབ་མས་དླེ་ལྟར་སྒྐོམ་གིན་སྒྐོམ་གིན་ཁིད་དམིགས་རིམ་པར་
འབྐོག་པ་ཡིན། དླེ་ནི་ཁིད་ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བྐོ་ཡིན། མྱྐོང་ཁིད་ཅླེས་པ་ནི། བ་མས་ཉམས་
མྱྐོང་གི་ཐྐོག་ནས་གཞུང་དླེའི་དམིགས་པ་སྐོང་སངས་རླེ་རླེ་བསན་ཏླེ། སྐོབ་མས་དམིགས་
སྐོར་དླེ་རང་ལ་ཉམས་མྱྐོང་མ་སླེས་བར་དུ་དམིགས་རྣམ་བསངས་ནས་འབད་དླེ་སྒྐོམ་པར་
བྱླེད་ཅིང་། ཉམས་མྱྐོང་ལླེགས་པར་སླེས་རིམ་དང་བསྟུན་ནས་དམིགས་སྐོར་གསར་པར་ཁིད་
ནས། དླེ་ལྟར་ལྐོ་དང་ཟླ་བ་ཇི་ཙམ་འགྐོར་ཡང་སྒྐོམ་བཞིན་འཁིད་ཚུལ་ཞིག་ཡིན། 

ཉམས་ཁིད་ཅླེས་པ་ནི། བ་མས་ཉམས་མྱྐོང་གང་འཚམས་ཡྐོད་པའི་ཐྐོག་ནས་ཁིད་
ཅིང་། སྐོབ་མས་ཀང་ཚིག་སིའི་གྐོ་བ་ཆགས་པ་ཙམ་ལ་མ་བཞག་པར། ཐད་ཀར་ཁིད་
དམིགས་སྐོང་བཞིན་ཉམས་མྱྐོང་གང་ཐུབ་གསྐོག་པའི་ཁིད་ལུགས་ཡིན། འདི་ལ་བཤད་པ་
བཞི་བཤད་ཅླེས་དཔལ་ས་ས་པའི་ལམ་འབས་གནང་བའི་སབས་ཀི་ཕག་བཞླེས་ལྟར་མཛད་
སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་ལས། ཉིན་རླེའི་གསུང་ཆྐོས་མཇུག་བསྡུ་ཁར་དླེའི་ཉིན་གི་བཤད་པའི་སིང་པྐོ་
བསྡུས་ནས་དམིགས་སྐོར་སྐོང་ཚུལ་རལ་དུ་འདྐོན་པའི་བསར་བཤད་ཚར་གཅིག་དང་། སར་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

ཡང་དླེའི་དྐོན་བསྡུའི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་བསྡུས་པ་ཚར་གཅིག་བཅས་གསུམ་བཤད་ཐྐོག  ཕི་
ཉིན་ཆྐོས་ཐུན་འགྐོ་འཛུགས་སབས་སུ་ཉིན་སྐོན་མའི་བཤད་པ་དླེའི་དྐོན་བསྡུའི་བསར་བཤད་
གཅིག་བཅས་བཞི་བཤད་མཛད། ཉིན་རླེའི་ཆྐོས་ཐུན་གྲྐོལ་ནས་དགྐོང་མྐོར་སྐོབ་མས་རང་གི་
སྐོད་གནས་སུ་སྐོར་ཆྐོས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་དང་། དླེ་མིན་ཡན་ལག་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་
ཚོགས་གསྐོག་སིབ་སྐོང་བྱླེད་པའི་ཆྐོ་ག་གང་རུང་སྐོན་དུ་བཏང་ནས། ཉིན་རླེའི་བཀའ་ཁིད་
རྣམས་ལ་ཡིད་བཤར་ནན་ཏན་བྱླེད་ཅིང་། སབས་སྐོ་སྐོར་རྒྱུ་མཚན་ཐྐོག་ལླེགས་པར་
བསམས་པའི་དཔད་སྒྐོམ་དང་། དཔད་མཐར་འཇྐོག་སྒྐོམ་དང་འབླེལ་བའི་ཁིད་དམིགས་
བསངས། ཕི་ཉིན་ས་ཆར་ཡང་དླེ་ལྟར་བྱ་ཐུབ་ན་ལླེགས་ཤིང་། མཇུག་ཏུ་དགླེ་བ་བསྐོ་བས་
མཐའ་བརྒྱན་པ་བཅས་ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་གཅིག་ཕན་གཅིག་གྲྐོགས་སུ་འགྱུར་ཐབས་བྱ་
ཚུལ་ཡིན། 

ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

༈ ར་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ལ། 
ཆྐོས་ཉན་པའི་ཚུལ་དང་། བཤད་པའི་ཚུལ། མཇུག་ཏུ་ཐུན་མྐོང་དུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་རིམ་པ་
གསུམ། དང་པྐོ་ལ་གསུམ། ཆྐོས་ཐྐོས་པའི་ཕན་ཡྐོན་བསམ་པ། ཆྐོས་དང་ཆྐོས་སྨྲ་བ་ལ་རིམ་
གྲྐོ་བསླེད་པ། ཉན་པའི་ཚུལ་དངྐོས་སྐོ། །འདི་ལ་གཉིས། སྐོད་ཀི་སྐོན་གསུམ་སང་བ། འདུ་
ཤླེས་དྲུག་བསླེན་པའྐོ། །འདི་ལ་དྲུག  རང་ལ་ནད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤླེས། ཆྐོས་སྨྲ་བ་ལ་སན་
པའི་འདུ་ཤླེས། རྗླེས་སུ་བསན་པ་ལ་སན་གི་འདུ་ཤླེས། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་ནད་
འཚོ་བའི་འདུ་ཤླེས། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ལ་སླེས་བུ་དམ་པའི་འདུ་ཤླེས། ཆྐོས་ཀི་ཚུལ་ལ་
རིང་དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤླེས་བསླེད་པའྐོ།། 
 ༈ གཉིས་པ་ཆྐོས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལ་བཞི། ཆྐོས་བཤད་པའི་ཕན་ཡྐོན་བསམ་པ། 



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

སྐོན་པ་དང་ཆྐོས་ལ་རིམ་གྲྐོ་བསླེད་པ། བསམ་པ་དང་སྐོར་བ་ཇི་ལྟ་བུས་བཤད་པ། ཡུལ་གང་
ལ་བཤད་པ་དང་མི་བཤད་པའི་ཁྱད་པར་བཅས་གསུངས་ཀང་། འདིར་ས་བཅད་རླེ་རླེ་བཞིན་
དུ་བཀལ་མ་དགྐོས་པར་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་གཞུང་འདིའི་དངྐོས་བསན་ཚིག་སྐོར་གྐོ་
རིམ་ཅི་རིགས་འབྱུང་བ་ལྟར་འཆད་ན། དླེ་ལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཆྐོས་ཚུལ་འདི་
བཞིན་འཇམ་མགྐོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིདངྐོས་སྐོབ་རྗླེ་བཙུན་ཤླེས་རབ་སླེང་གླེ་ནས་ཐམས་
ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ༌དང་། དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་སྐོགས་ནས་
བརྒྱུད་དླེ་༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིར་བའི་བ་མའི་བར་དང་། དླེ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དླེ་
བདག་གི་མཁན་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཡྐོངས་འཛིན་གིང་ཁི་ཆླེན་རྐོ་རྗླེ་འཆང་གི་དྲུང་ནས་ལམ་རིམ་
འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་འདིའི་བཀའ་ཁིད་ཐྐོབ་ཅིང་། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་འདི་དང༌། མྱུར་
ལམ་སྦྲགས་མ་དང་། དླེ་བཞིན་བདླེ་ལམ་སྦྲགས་པའི་ཁིད་རྒྱུན་ཡྐོད་པ་རྣམས་ཀི་བརྒྱུད་པ་
བར་མ་ཆད་དུ་བྱྐོན་པའི་ཕག་བཞླེས་སུ། གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འྐོང་བའི་ས་ཕྐོགས་ཞླེས་བཤད་
པ་ལྟར། ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་གནས་ཁང་སྐོགས་རང་ཉིད་གང་དུ་གནས་ཏླེ་ཉམས་ལླེན་
བདླེ་བའི་ཕྐོགས་དླེར་བྱི་དྐོར་ལླེགས་པར་བྱས། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལས་སྐོན་པ་དང་ཆྐོས་ལ་
རིམ་གྲྐོ་བསླེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར། སྐོན་པ་སྐོན་ཀུན་ཟད། ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་དླེ་ལྟ་བུ་
འབྱུང་བ་གཙོ་བྐོ་ཡུམ་ཆླེན་མྐོ་ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཆྐོས་ཉམས་སུ་བངས་པས་
ཡིན་ལ། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུམ་བརྗྐོད་བྱར་བྱླེད་པའི་གཞུང་ཤླེར་ཕིན་གསུངས་པའི་
སབས་ཀང༌། སྐོན་པ་རང་ཉིད་ཀི་ཁི་རང་ཉིད་ཀིས་བཤམས་པ་སྐོགས་ཀི་ཆླེ་བསྐོད་མཛད་པ་
ལྟར། ཆྐོས་སྐོན་པ་པྐོ་ལ་སླེང་གླེའི་ཁི་ལ་སྐོགས་པའི་སན་མཐྐོན་པྐོ་བཤམ་པ་སྐོགས་ཏླེ། ཁི་
མླེ་ཏྐོག་གི་ཕླེང་བས་བརྒྱན་པ་དང་། མཆྐོད་རས་བཀམ་པ་ལྟ་བུའི་བཀུར་བསི་དང་བཅས། 
ཆྐོས་ཀི་ཆླེ་བ་འདྐོན་པའི་ཕིར་དུ་ཁི་བཤམས་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། བ་མའི་གྐོ་སའི་ཆླེ་བ་
མཚོན་ཆླེད་མ་ཡིན་ལ། བ་མ་གྐོ་ས་མཐྐོ་དམན་ལ་གཞིགས་པའི་ཁི་མཐྐོ་དམན་བརྒྱབ་པ་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

སྐོགས་ནི་སི་ཚོགས་ཀི་གྐོམས་གཤིས་སུ་བྱུང་བ་ཙམ་རླེད། དླེ་ལྟར་ཆྐོས་སྐོན་པ་པྐོ་ལ་
སངས་རྒྱས་དང་འད་བར་བསླེན་བཀུར་བའི་འདུ་ཤླེས་བསླེད་དགྐོས་ཏླེ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་
རང་རླེས་བསྐོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རླབས་ཆླེ་གསྐོག་པར་འགྱུར་བ་འྐོག་ཏུ་བཤླེས་གཉླེན་
བསླེན་ཚུལ་སབས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན། ཆྐོས་སྐོན་པའི་བ་མས་ཐྐོག་མར་ཁི་ཕག་འཚལ་
བ་ནི། ཁི་སྐོང་པར་ཕག་འཚལ་བ་ཞིག་མིན་པར། ཁིའི་སླེང་གི་ནམ་མཁར་གང་འཆད་པར་
འགྱུར་བའི་ཆྐོས་དླེའི་ར་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ནས། དླེ་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་
ཞུ་བའི་དམིགས་པ་བྱླེད་བཞིན་ཕག་གསུམ་འཚལ་བ་དང་། ཁི་ལ་འཁྐོད་པའི་ཚེ་ཡང་། སར་
མ་རབ་རིབ་མར་མླེ་དང༌། །སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང༌། །རྨི་ལམ་གྐོག་དང་སིན་ལྟ་བུ། །འདུས་
བྱས་ཆྐོས་རྣམས་དླེ་ལྟར་བལྟ། །ཞླེས་པའི་མདྐོའ་ིཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྐོན་ནས་སླེ་གྐོལ་
གཏྐོགས་ཏླེ་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་སིང་པྐོ་མླེད་པའི་ངང་ཚུལ་དན་དགྐོས་པ་ནི། 
ཁིའི་སླེང་དུ་འདུག་ན་ང་རྒྱལ་སླེ་ཉླེན་ཡྐོད་པ་འགྐོག་པའི་ཆླེད་ཡིན། དླེ་ནས་ཆྐོས་སྐོན་པའི་བ་
མ་དླེ་ལ་སའི་སིང་པྐོའ་ིམདྐོ་ལས། གཅིག་ཏུ་དད་ཅིང་གུས་པས་ཆྐོས་མཉན་གི། །དླེ་ལ་འཕ་
ཞིང་སྐུར་བར་མི་བྱ་འྐོ། །ཆྐོས་སྨྲ་བ་ལ་མཆྐོད་པ་བྱ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་འད་བར་དླེ་ལ་འདུ་
ཤླེས་བསླེད། །ཅླེས་པའི་དྐོན་ཡིན་པས་རྟླེན་འབླེལ་གི་སྒྐོ་དང་པྐོ་འདི་ནས་མ་འཆུགས་ཤིང་། 
བརས་སབས་སུ་མ་སྐོང་བ་ཞིག་དགྐོས་གསུངས་པ་ལྟར་གུས་བཀུར་ཆླེན་པྐོས་ཆྐོས་ཉན་
དགྐོས། དླེས་ན་དང་པྐོ་ཆྐོས་ཐྐོས་པའི་ཕན་ཡྐོན་བསམ་པ་ནི། ཆྐོས་ཉན་པ་ལ་སྐོ་བ་དང་
བཅས་པ་ཞིག་འབྱུང་བའི་ཆླེད་དུ་ཐྐོག་མར་ཆྐོས་ཐྐོས་པའི་ཕན་ཡྐོན་ཤླེས་པ་གལ་ཆླེ་བས། 
སླེས་རབས་ལས། ཐྐོས་པ་གཏི་མུག་མུན་སླེལ་སྐོན་མླེ་ཡིན། །རྐུན་པྐོ་ལ་སྐོགས་མི་ཁྱླེར་
ནྐོར་གི་མཆྐོག  །ཀུན་ཏུ་རྨྐོངས་པའི་དགྲ་འཇྐོམས་མཚོན་ཆ་ཡིན། །ཐབས་ཚུལ་མན་ངག་
སྐོན་པ་གྲྐོགས་ཀི་མཆྐོག  །ཕྐོངས་པར་གྱུར་ཀང་མི་འགྱུར་མཛའ་བྐོ་ཡིན། །གནྐོད་པ་མླེད་པ་
མྱ་ངན་ནད་ཀི་སན། །ཉླེས་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིདཔུང་འཇྐོམས་དཔུང་གི་མཆྐོག །གྲགས་དང་དཔལ་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

དང་གཏླེར་གི་མཆྐོག་ཀང་ཡིན། །ཡ་རབས་རྣམས་དང་འཕད་ན་སླེས་ཀི་མཆྐོག །ཚོགས་ཀི་
ནང་ན་མཁས་པ་མགུ་བར་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས་པའི་དྐོན་ལྟར་བསམ་ན། ཆྐོས་ཐྐོས་པ་
དང་། ཐྐོས་དྐོན་རྒྱུད་ལ་སྐོར་བ་གང་གི་སབས་སུའང་ཕན་པ་མ་ཟད། ཆྐོས་ཉན་པ་སྐོགས་ཀི་
ཚེ་ངལ་དུབ་ཀི་སང་བའང་མི་འབྱུང་བ་ཚུན་ཆད་ལ་ཕན་པ་ཡིན། དླེ་ལྟ་བུའི་ཕན་ཡྐོན་ཅན་གི་
ཆྐོས་དླེ་ཐྐོས་ནས་སླེམས་རྒྱུད་འདུལ་བར་སན་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་ལ། ཐྐོག་མ་ནས་དད་གུས་སྐོ་
གསུམ་གིས་ཉན་ཏླེ་ཆྐོས་དང་ཆྐོས་སྨྲ་བ་ལ་རིམ་གྲྐོ་བསླེད་པ་ཡིན། ཆྐོས་བཤད་པ་ལ་བརྟླེན་
ནས་ཉན་པ་པྐོའ་ིརྒྱུད་ལ་གྐོ་བ་ཇི་ཙམ་བཟང་དུ་འགྲྐོ་བ་དང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་རྒྱུད་ལ་
རྨྐོངས་པའི་མུན་པ་ཇི་ཙམ་སླེལ་ན། ཆྐོས་འཆད་པ་པྐོར་ཡང་དླེའི་ཚོད་ཀི་ཕན་ཡྐོན་འབྱུང་ལ། 
གཞན་རྒྱུད་ལ་རྣམ་དཔྐོད་ཇི་ཙམ་སླེལ་བར་ནུས་ན་དླེ་ཙམ་གིས་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྐོད་ཀང་
འཕླེལ་བ་རང་རླེས་མིག་མཐྐོང་ལག་ཟིན་དུ་ཤླེས་ཐུབ། 
 ཆྐོས་འཆད་ཉན་བྱླེད་སབས་བྱུང་ན་ཐྐོག་མར་བདུད་ཚར་གཅྐོད་པའི་སགས་བཏྐོན་ན་
དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་དུ་བདུད་རིགས་ཀིས་གགས་ལྟ་བར་མི་ནུས་པར་བྐོ་གྲྐོས་རྒྱ་
མཚོས་ཞུས་པའི་མདྐོ་ལས་བཤད་ལ། འྐོན་ཀང་སགས་དླེ་ཇི་ལྟར་གདྐོན་པ་དང་། འདྐོན་ཚུལ་
ཡང་དག་པ་ཞིག་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་འབྱུང་བས། དླེའི་ཚབ་ཏུ་ཤླེས་རབ་སིང་པྐོའ་ིམདྐོ་ཚར་
གསུམ་ངླེས་པར་གསུང་། དླེ་རྗླེས་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་ར་བའི་བ་མའི་བར་ཡྐོངས་སུ་ཚང་
བའི་ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པའི་གསྐོལ་འདླེབས་དང་མཎལ་འབུལ་བའི་བར་རྣམས་གྐོ་རིམ་
འཆུགས་མླེད་དུ་བྱ། བྐོ་གསར་པ་རྣམས་ལ་སྐོར་གཞུང་གི་མཛུབ་འཁིད་དགླེ་རྒན་གིས་
གཞུང་བཤད་བྱླེད་པའི་དུས་ན་སབས་བབས་ཐར་ཐྐོར་ཁྐོལ་ཕྱུང་གིས་དཔླེ་ཁིད་གཏྐོང་བ་ལྟ་
བུའི་བཅས་བདླེ་དང་། བཤད་པ་ཡམ་མླེ་བའི་ས་ཆྐོས་ཀིས་མི་འྐོང་གསུངས་པས། ཆྐོས་ཉན་
པ་དླེ་དག་སྐོ་སྐོའ་ིསླེམས་དང་ངྐོ་སྐོད་བྱླེད་ཀིན་རྒྱུད་ཐྐོག་ལ་སར་ནས། ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་
གཅིག་རིང་གི་བསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་དླེ་རྣམས་བ་མས་གཞུང་གི་དགྐོངས་པ་བསན་པ་དང་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

མཐུན་མིན་བལྟ་བཞིན་ཉན་པ་ལས། རང་གི་སླེམས་རྒྱུད་དང་ཆྐོས་གཉིས་པྐོ་དླེ་ལྐོགས་སུ་
བཞག་ནས། དླེའི་བར་ལ་ཧར་བ་མི་གཅིག་ཤྐོང་པ་ལྟ་བུ་བྱས་ནས་བསད་ན། སླེམས་རྒྱུད་
འདུལ་བར་མི་ཕན་པས། ཐྐོག་མཐའ་བར་གི་ཕག་ལླེན་གྐོང་གསལ་ཆླེ་ཕ་མཐའ་དག་ལ་རང་
བཟྐོའ་ིདི་མས་མ་སྦགས་པའི་བྐོ་གྲྐོས་ཀིས་ཞིབ་མྐོར་དཔྐོད་པ་གནད་དུ་ཆླེའྐོ།། 
 ཆྐོས་འཆད་ཉན་སབས་སུ་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པ་དང་སྐོར་བ་ཚུལ་དང་མཐུན་པས། 
ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་བ་ན་མླེད་པ་ཡང་དག་
པར་རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆླེད་དུ། སྐོན་པ་བདླེ་བར་
གཤླེགས་པས་གསུངས་པའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆླེ་བའི་དམ་པའི་ཆྐོས་ཀི་ཕུང་པྐོ་ཀུན་རྒྱལ་ཚབ་
རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་བཀའ་དིན་ལ་བརྟླེན་ནས། སྐོབ་དཔྐོན་གཞན་ལ་བལྟྐོས་པ་མླེད་པར་རང་
སྐོབས་ཀིས་ཤིང་རྟའི་སྲྐོལ་ལླེགས་པར་ཕླེ་བའི་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་པ་ཐྐོགས་
མླེད་གཉིས་ཀི་གདམས་པའི་ཆུ་བྐོ་གཅིག་ཏུ་འདླེས་པ་དཔལ་མར་མླེ་མཛད་ཀི་གསུང་རབ་
ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་ཀི་ཚུལ་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་གཏན་ལ་འབླེབས་པ་ནི། 
སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་སླེལ་བར་བྱླེད་པའི་ཕན་པ་དང་བདླེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་ལ། 
དླེ་ཡང་ཐྐོས་པའི་ཚོམས་ལས། ཐྐོས་པས་ཆྐོས་རྣམས་ཤླེས་པར་འགྱུར། །ཐྐོས་པས་སིག་
ལས་ལྡྐོག་པར་བྱླེད། །ཐྐོས་པས་དྐོན་མ་ཡིན་པ་སྐོང༌། །ཐྐོས་པས་མྱ་ངན་འདས་པ་འཐྐོབ། ། 
ཅླེས་པ་ལྟར་ཐྐོག་མར་ཐྐོས་པས་གཏན་ལ་འབླེབས་པར་བྱླེད་པ་ལ། ཐྐོས་པ་མླེད་ན་དླེའི་དྐོན་
བསམ་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་བསྒྐོམ་རྒྱུའང་མི་འྐོང་བས། ཐྐོག་མར་ཐྐོས་པ་བྱ་
རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆླེ། དཔླེར་ན་མི་ཚེ་འདི་ཀའི་ལས་རིགས་ག་ཕྐོགས་ཆླེ་ཙམ་ཡྐོད་པའི་
ལས་ཀ་སྤུས་དག་པྐོ་དང་། ཚད་མཐྐོ་པྐོ། སི་ཚོགས་ནང་ལ་མཐྐོང་ཆླེ་བ་ཞིག་ཡྐོད་ན་སིར་
བཏང་མི་ཚེ་སིད་པ་ཞིག་ཏུ་བརི་བས། དླེ་ལྟ་བུའི་ཤླེས་ཡྐོན་ལག་རལ་ཚད་མཐྐོ་འྐོང་བར་ཐྐོག་
མར་ཤླེས་མཁན་ཞིག་གི་དྲུང་ནས་བསབ་ཅིང་། དླེའི་སྐོར་གི་དླེབ་ནང་འགྲླེལ་བཤད་ཡྐོད་པ་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

རྣམས་ཤླེས་པར་བྱས་ནས། ལག་ལླེན་གི་མྱྐོང་བ་གསྐོག་བཞིན་དླེའི་ཆ་རྒྱུས་ངླེས་ཅན་ལྐོན་ཏླེ་
ལག་རལ་མི་ས་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། གང་ཡང་མ་བསབས་ཤིང་། ཉམས་
མྱྐོང་མླེད་པའི་མཁས་པ་ཞིག་འྐོང་མི་སྲིད་པ་ལྟར། འཇིག་རྟླེན་འདི་ཙམ་གི་བདླེ་སིད་སླེར་བའི་
ཤླེས་ཡྐོན་ཐྐོབ་ཆླེད་རྒྱུ་ཚོགས་དླེ་ལྟར་ཚང་བར་འབད་དགྐོས་ན། འདི་ཕི་གཉིས་དང་། རང་
གཞན་ཀུན་ལ་གཏན་དུ་དགླེ་བའི་གྐོ་སབས་ཤིག་བསྐྲུན་པ་ལ་དླེ་བས་ཀང་ནས་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་དགྐོས་པས། ཕིའི་ཆ་རླེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པྐོ་ཡྐོད་ནའང༌། སླེམས་
ཀི་ནང་ལ་ཕག་དྐོག་དང་། འགྲན་སླེམས། རླེ་དྭྐོགས་ལ་སྐོགས་པ་ལུ་གུ་བརྒྱུད་འབླེལ་དུ་མས་
བཅིངས་ན་འཕལ་ཡུན་གཉིས་ཀར་བདླེ་སིད་ར་བ་ནས་མླེད་པར་འགྱུར་བས། དྐོན་དུ་མི་ཚེ་
སིད་པྐོ་འྐོང་མིན་སླེམས་ལ་རགས་ལས་པ་དླེ་ཤླེས་པར་བྱ་དགྐོས། དླེས་ན་ཆྐོས་ཀི་བསབ་བྱ་
དང་ཉམས་ལླེན་ཐྐོག་ནས་བདླེ་སིད་བསྐྲུན་ཐུབ་པ་ཡིན་པས། དླེའི་ཚུལ་རྣམས་ཐྐོག་མར་ཤླེས་
པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། ཉམས་ལླེན་བྱླེད་ཐབས་མླེད་ཅིང་། ཚུལ་བཞིན་ཤླེས་ནས་ལླེགས་པར་
དཔད་པའི་རྒྱུ་མཚན་རིམ་པ་དུ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས། ཡིད་ཆླེས་ཀི་ངླེས་པ་རླེད་དླེ་ཐག་
ཆྐོད་པའི་བསམ་པས་སླེམས་ནང་གཡྐོ་འགུལ་ཐླེབས་ཤིང་། དླེ་ཉིད་བྐོ་ལ་ཡང་ཡང་གྐོམས་
འདིས་བསླེན་པས་སླེམས་ཉིད་ཧིལ་པྐོ་དྐོན་དླེའི་ངྐོ་བྐོར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏླེ། དཔླེར་ན། སིང་རྗླེ་
སྒྐོམ་སབས་ཐྐོག་མར་ཐྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་སིང་རྗླེའི་གྐོ་བ་ཆགས་པར་བྱས་ཤིང་། དླེ་ནས་སིང་
རྗླེའི་ཕན་ཡྐོན་དང་། སིང་རྗླེ་སྒྐོམ་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསམ་
པས། སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་དླེ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་བྐོ་རིམ་བཞིན་སླེ་བ་དང་། ད་དུང་འབད་དླེ་
བསྒྐོམས་པས་ནམ་ཞིག་སིང་རྗླེ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་བྐོ་དང་། དྐོན་དུ་གཉླེར་བྱའི་སིང་རྗླེ་གཉིས་
པྐོ་ཐ་དད་ཟུར་དུ་མི་གནས་པར། ཐྐོག་མར་སིང་རྗླེ་ལ་གྐོ་བ་རླེད་པའི་སླེམས་དླེ་ ཉིད་སིང་རྗླེའི་
ངྐོ་བྐོར་འགྱུར་ནས། བྐོའ་ིཆ་ཐམས་ཅད་སླེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བ་འདི་གང་དག་
ཅི་དག་སམ་པའི་བསྒྐོམ་བྱའི་ངྐོ་བྐོར་འཕྐོ་བའི་ཉམས་ལླེན་རང་རྒྱུད་ལ་སླེ་དགྐོས་པ་ཡིན་པས། 



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

ཅིས་ཀང་གྐོམས་འདིས་བསླེན་ནས་སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཡིད་ཆླེས་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་མ་
གཏྐོགས། ཡིད་ཆླེས་ལ་མ་ཆླེས་ཤིག་གིས་མི་འྐོང་བས། དླེ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་དཔད་དགྐོས་
པ་དང་། དླེ་ལ་ཐྐོག་མར་ཐྐོས་དགྐོས། དླེ་ལྟར་ཐྐོས་བྱུང་གི་ཤླེས་རབ་ལ་བརྟླེན་ནས་བསམ་
བྱུང་གི་ཤླེས་རབ་དང་། སྒྐོམ་བྱུང་གི་ཤླེས་རབ་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་སླེ་བས། ཐྐོས་པས་སིར་
བཏང་ཆྐོས་རྣམས་ཤླེས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ནང་གསླེས་འདུལ་བའི་སླེ་སྐོད་ཐྐོས་པས་བརྗྐོད་
བྱ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཉམས་སུ་བངས་ཏླེ་སིག་པའི་བྱ་བ་ལས་ལྡྐོག་པར་བྱླེད་ལ། མདྐོ་
སླེའི་སླེ་སྐོད་ཀི་གཞུང༌ལུགས་ཐྐོས་ན་དླེ་ནས་བཤད་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པའི་སྐོར་ལ་
ངླེས་པ་རླེད་དླེ། སླེམས་གཡླེང་བ་ཞི་ནས་སབས་སུ་བབས་པའི་དམིགས་པའི་སླེང་དུ་བྐོ་ལྷིང་
ངླེར་གནས་ཤིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་དྐོན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སྐོང༌བར་ནུས་པ་དང་། མངྐོན་པའི་
སླེ་སྐོད་ཀི་བརྗྐོད་བྱ་གཙོ་བྐོ་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ལ་ཐྐོས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་
ཞིག་གིས་བསམ་སྒྐོམ་གི་ཤླེས་རབ་རྒྱུད་ལ་སླེས་ནས། དླེ་ལ་འདིས་པར་བྱས་ཏླེ་གྐོམས་པ་
རིམ་གིས་མཐར་སྐོན་པ་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྐོབ་པར་འགྱུར། དླེས་ན་ཐྐོས་པ་བྱླེད་ཚུལ་
ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། མདྐོ་ལས། ལླེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉྐོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུང་ཞིག  ཅླེས་ཁ་སྦུབ་པ་
དི་ཅན་ཞབས་རྐོལ་པ་ལྟ་བུའི་སྐོད་ཀི་སྐོན་གསུམ་སངས་ཏླེ། དང་པྐོ་སྐོད་ཁ་སྦུབ་པ་ལྟ་བུ་ནི། 
རང་རླེས་ཆྐོས་ཉན་བཤད་བྱླེད་སབས་སྐོད་ས་ཆྐོས་གྲལ་ནང་ཡྐོད་ཀང་། གཉིད་ཁུག་པ་དང་། 
སླེམས་གཞན་དུ་གཡླེངས་ན། བ་མས་གང་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་དང་རྣ་བ་མ་གཏད་
པས། བྐོའ་ིནང་ཅི་ཡང་གནས་མི་ཐུབ་པ། དཔླེར་ན། སྐོད་ཁ་སྦུབ་པ་ཞིག་གི་སླེང་དུ་ཆུ་ལ་
སྐོགས་པ་ཇི་ཙམ་བླུགས་ཀང་ནང་དུ་མི་འགྲྐོ་བ་ལྟར་འགྱུར་བས། དླེ་ལྟར་མ་སྐོང་བར་རིག་པ་
སིམ་ནས་རི་དྭགས་ས་ལ་ཆགས་པ་ལྟ་བུ་ཞླེས་སླེམས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་མ་གཡླེངས་པར། 
མིག་གིས་བ་མར་མཇལ། རྣ་བས་བ་མའི་གསུངས་པའི་ཆྐོས་དང་། གསུང་གི་ས་གདངས་
ཚུན་ཆད་ལའང་ལླེགས་པར་གཏད་དླེ། གང་གསུངས་པའི་དྐོན་རྣམས་ཡིད་ལ་ངླེས་པར་བྱ་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

ཕིར་བསམ་བྐོ་རླེ་གཅིག་ཏུ་གཏྐོད་དགྐོས། 
 གཉིས་པ་སྐོད་ཞབས་རྐོལ་བ་ལྟ་བུའི་སྐོན་ནི། སྐོད་ཁ་སྦུབ་པ་མིན་ཡང་མཐིལ་རྐོལ་
བ་ཞིག་ཡིན་ན། དླེའི་ནང་ཆུ་ལ་སྐོགས་པ་ཇི་ཙམ་བླུགས་ཀང་ཁླེངས་རྒྱུ་མླེད་པར་འྐོག་ནས་
འཛག་འགྲྐོ་བ་ལྟར། བ་མས་ཆྐོས་གསུངས་པ་དླེ་ཉན་ནའང་། སླེམས་ནང་དན་པས་མ་ཟིན་ན། 
བཀའ་ཆྐོས་གྲྐོལ་རྗླེས་བྐོ་ལ་གང་ཡང་འཆར་རྒྱུ་མླེད་པར་བརྗླེད་དླེ། སྐོད་ཞབས་རྐོལ་བ་དང་
མཚུངས་པར་འགྱུར་བས། ཆྐོས་ཉན་པའི་སབས་དླེར་མི་བརྗླེད་པར་བྱ་སམ་དུ་ཡི་དམ་འཆའ་
ཞིང་། དན་གསྐོ་གཏྐོང་གིན་བྱ་ལ། སབས་སྐོ་སྐོར་ས་སྡུད་འཁྐོར་ལྐོར་འཇུག་པ་དང་། ཟིན་
བིས་འདླེབས་པ་སྐོགས་བྱས་ཏླེ། དླེའི་དྐོན་རྣམས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སླེམས་ལ་ངླེས་ཐབས་བྱ་
དགྐོས། འྐོན་ཀང་ཟིན་བིས་སྐོགས་ལ་བྐོས་བཀལ་དགས་ན་དླེ་རྣམས་མླེད་ཚེ་ཅི་ཡང་མི་ངླེས་
པར། རིག་པ་གླེགས་བམ་ནང་ལ་ལུས་པ་ཟླེར་བ་དླེ་འགྱུར་བ་ཡིན། ཁུ་ནུ་བ་མ་རིན་པྐོ་ཆླེ་
བསན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་མཆྐོག་ཐུགས་བརྐོན་དྐོན་གཉླེར་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་ལ། དྐོན་དམ་པའི་མི་
བརྗླེད་པའི་གཟུངས་ཐྐོབ་པ་ལྟ་བུས་ལྐོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུའི་གྐོང་ནས་གསན་པའི་དྐོན་རྣམས་
ཟིན་བིས་གཏན་ནས་མླེད་ཀང་གསུང་རྒྱུན་ཆ་ཕ་མྐོ་ནས་མ་ཉམས་པར་ཐད་ཀར་གསུང་ཐུབ་
པ་ཞིག་འདུག དླེ་བཞིན་ཡྐོངས་འཛིན་གིང་རིན་པྐོ་ཆླེའི་དྲུང་དུ་ངྐོས་ནས་ས་ཀཱ་ལཱ་པའི་
མཚམས་སྐོར་ལྔ་པའི་བཀའ་ཁིད་ཅིག་ཞུས་སབས། ས་མྐོ་ལྐོ་སུམ་ཅུ་བཞི་བཅུའི་གྐོང་ལ་ས་
དླེ་གསན་རྗླེས་ཕག་དཔླེ་གཏན་ནས་གཟིགས་རྟྐོགས་གནང་མླེད་སབས། སྐོན་ལ་མིག་བཤར་
ཞིག་བརྒྱབ་ན་མ་གཏྐོགས་མི་འྐོང་བར་གསུངས་ཏླེ། སང་ཉིན་བཀའ་ཁིད་གནང་རྒྱུའི་ཉིན་ས་
མར་ཕག་དཔླེ་དླེ་བཞླེས་ཆ་མཛད་སྐོང་ཞིང་། དླེ་ནས་གཟིགས་ཞིབ་རྐོབ་ཙམ་ཐླེངས་གཅིག་
གནང་རྗླེས་ཕི་ཉིན་ངྐོས་ནས་ཀླྐོག་བཞིན་སྐོབ་ཁིད་ཞུ་སབས་ཚིག་དྐོན་གི་རྣམ་གཞག་གང་
ལའང་ཐྐོགས་པ་མླེད་པར་ཐུགས་ངླེས་ཆླེན་པྐོས་བདླེ་བག་ཏུ་གསུང་ནུས་པ་ཞིག་འདུག་པ་དླེ་
ལྟ་བུ་དགྐོས་པ་རླེད། 



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

 གསུམ་པ་སྐོད་དི་མ་ཅན་ལྟ་བུའི་སྐོན་ནི། སྐོད་མི་གཙང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། དླེའི་ནང་
བཟའ་བཏུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཇི་འད་བླུགས་ཀང་ལྐོངས་སུ་སྐོད་མི་རུང་བ་ལྟར། ཆྐོས་ཉན་
པའི་ཚེ་ན་ཀུན་སྐོང་མི་གཙང་བའམ། དྐོན་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་གིས་ཟིན་ན་མི་ཕན། ཆྐོས་
ཀི་ཚིག་དྐོན་ངླེས་པར་བྱས་ཏླེ་གཞན་ལ་འཆད་རྒྱུ་ཁྐོ་ནའི་བསམ་པ་དང་། ལྷག་པར་སགས་
ཀི་ཆྐོས་ཉན་ནས་རང་དང་གཞན་གི་འདི་སང་གི་དྐོན་ཉི་ཚེ་བའི་ཆླེད་དུ་ཞི་རྒྱས་དབང་དག་གི་
ལས་ལ་བརྟླེན་ནས་རླེད་བཀུར་སན་གྲགས་དང་། ཕག་དྐོག་འགྲན་སླེམས། རང་རྒྱལ་གཞན་
ཕམ་སྐོགས་ཀི་ལས་ལ་འབད་པར་བྱ་སམ་པ་སྐོགས་ནི་ནྐོར་བ་ཆླེན་པྐོ་ཡིན་པས། མ་རྒན་
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་བ་མླེད་རྐོགས་བྱང་གི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པའི་ཆླེད་དུ་དམིགས་
ནས་ཆྐོས་ཀི་ཚིག་ཉན༌ཞིང་། དྐོན་མི་བརྗླེད་པར་བྱས་ཏླེ་ལག་ལླེན་འགླེལ་བའི་གཞན་ཕན་གི་
བསམ་པའི་ཀུན་སྐོང་ལྷག་བསམ་རྨ་མླེད་པ་ཞིག་གིས་ཐྐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་རིས་ཟིན་པ་
ཞིག་དགྐོས་པར་བརྟླེན། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་ལླེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉྐོན་ལ། ཡིད་ལ་
ཟུངས་ཤིག་ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྐོ།། 
 དླེ་ནས་རང་ལ་ནད་པ། ཆྐོས་སྨྲ་བ་པྐོ་ལ་སན་པ། རྗླེས་སུ་བསན་པ་ལ་སན། ནན་ཏན་
དུ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ་ནད་གསྐོ་བ། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ལ་སླེས་བུ་དམ་པ། ཆྐོས་ཀི་ཚུལ་
ལ་རིང་དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤླེས་དྲུག་བསླེན་པར་གསུངས་པ་ནི། 
 ༡༽ སླེ་བྐོ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་བདླེ་བ་འདྐོད་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་ཤ་
སག་ཡིན་པས། ཆྐོས་ཀི་དགྐོས་དྐོན་ནི་བདླེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་དགླེ་སིག་གི་བང་དྐོར་མ་ནྐོར་བ་སྐོན་
པའི་ཆླེད་ཡིན་ལ། རང་རླེ་རྣམས་ནས་རྒྱུན་དུ་དགླེ་བའི་ཕྐོགས་ནས་སིང་རྗླེ་དང་། དད་པ་སྒྐོམ་
པ་ལྟ་བུར་ལུང་བགྲངས། རྒྱུ་མཚན་གི་རིགས་པ་བཀྐོད། དམིགས་པ་གཏད་པ་སྐོགས་ཀི་
ཐབས་ལམ་དུ་མས་ནན་ཏན་ཡུན་དུ་འབད་པར་ནུས་ན། རིམ་བཞིན་སིང་རྗླེ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་
རྒྱུད་ལ་སླེ་བ་མ་གཏྐོགས། རླེན་ཕ་མྐོ་ཞིག་གིས་མི་འྐོང་ལ། དླེ་ལས་ལྡྐོག་སླེ་ཁྐོང་ཁྐོ་དང་། 



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

འདྐོད་ཆགས། ང་རྒྱལ། ཕག་དྐོག་ལ་སྐོགས་པ་འབད་རྐོལ་མ་དགྐོས་པར། རླེན་ཆུང་ངུ་ཞིག་
ལ་བརྟླེན་ནས་ཀང་ལམ་སླེང་ངང་ངང་ཤུགས་ཤུགས་ཀིས་རྩྭ་དང་ཤིང་སམ་པྐོ་ལ་མླེ་མཆླེད་
པར་ས་སྣུམ་བླུགས་ན་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་འབར་བ་དང་མཚུངས་པ་རྒྱུན་དུ་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ་པ་
འདི་ལ་བརྟླེན་ནས། རང་རླེ་མ་སིད་པ་དང་། བཀ་མི་ཤིས་པ། སླེ་རྒ་ན་འཆི་ལ་སྐོགས་པའི་
རང་དབང་བལ་བའི་སྡུག་བསལ་ས་དགུ་འདླེན་བྱླེད་དླེ་ནི་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམས་ཡིན་པས། དླེའི་
རླེན་གིས་རང་གཞན་མཐའ་དག་ཕུང་བའི་བྱ་བ་གང་ཞིག་བྱླེད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་ལས་ངན་
བསགས་པར་བརྟླེན། དུག་གསུམ་གི་མཚོན་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམས་ནི་ནང་གི་དགྲ་བྐོ་མཐར་
ཐུག་ངྐོ་མ་ཡིན་པར་ཤླེས་དགྐོས་པ་དང་། དླེ་རྣམས་སླེས་མ་ཐག་ནས་འབུར་འཇྐོམས་གཏྐོང་
དགྐོས་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། རང་རླེའི་ད་ལྟའི་གནས་སངས་ནི་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ལིད་ཀིས་
གནྐོན་ཏླེ། དླེའི་བཙན་གནྐོན་དག་པྐོའ་ིདབང་འྐོག་ནས་འབུར་ས་མླེད་པར་དབུགས་གཏྐོང་
ཐུབ་མ་ཐུབ་ཀི་མཚམས་སུ་གནས་པས། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཅྐོང་ནད་ཀིས་ཟིན་པ་ཞིག་ཏུ་
གྱུར་པར་བརྟླེན། རང་ལ་ནད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤླེས་དགྐོས་པར་གསུངས། 
 ༢༽ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ནི་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཅྐོང་ནད་དླེ་རྣམས་སླེལ་བྱླེད་
ཀི་གཉླེན་པྐོ་ཐབས་ལམ་དམ་པ་སན་དང་མཚུངས་ལ། 
 ༣༽ ཉྐོན་མྐོངས་སླེལ་ཐབས་ཀི་མན་ངག་ཚུལ་བཞིན་སྐོན་པར་བྱླེད་པ་པྐོ་ནི་སན་པ་
མཁས་པ་དང་འད་ཞིང་། 
 ༤༽ ནད་གསྐོ་བ་ལ་སན་ཟ་ཞིང་སན་དཔད་བྱས་ན་ཕན་པ་མ་གཏྐོགས། སན་ལ་
ཕག་འཚལ་མཆྐོད་པ་ཕུལ་བས་ནད་ལས་མི་གྲྐོལ་བ་ལྟར། ཆྐོས་ཤླེས་པ་ཙམ་གིས་ཉྐོན་
མྐོངས་མི་འཇྐོམས་པར། ལག་ཏུ་ལླེན་པའི་མྱྐོང་བ་ལ་བཀར་ནས་ནན་ཏན་ཉམས་སུ་བངས་ཏླེ་
 ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ནད་གསྐོ་བར་བྱ་བའི་འདུ་ཤླེས་འཛིན་དགྐོས་པ་དང་། 
 ༥༽ བསམ་ཚུལ་དླེ་ཡི་དབང་གིས་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་དྐོན་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

དམ་པའི་སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་གི་སླེས་བུ་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཡྐོན་ཏན་མཐྐོང་བའི་དད་པ་རང་
གིས་ངང་གིས་སླེས་ཏླེ། དླེ་ལ་གུས་པའི་འདུ་ཤླེས་འབྱུང་། 
 ༦༽ དླེ་ལྟ་བུའི་སྐོན་པའི་གདམས་པ་དང་རྗླེས་སུ་བསན་པ་རང་རླེའི་མི་ཐྐོག་འདིའི་
བར་དུ་གསུང་རྒྱུན་ཉམས་པ་མླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་མན་ངག་རྐོ་ལག་བརྒྱུད་ཀི་ཚུལ་དུ་གནང་བའི་བ་
མའི་བཀའ་དིན་དན་ཐུབ་པའི་ཐྐོག་ནས་ཆྐོས་ཀི་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་རིང་དུ་གནས་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་
པའི་འདུ་ཤླེས་བཅས་རང་ཤུགས་ཀིས་སླེ་བར་བྱ་དགྐོས་པ་སྐོགས་མདྐོར་ན་ཆྐོས་ཉན་པའི་
ཀུན་སྐོང་ཀུན་སྐོད་སྐོགས་སི་བྱླེ་བག་མཐའ་དག་གསལ་བཏབ་ནས་གསན་པར་འཚལ། 
གསན་བྱ་དམ་པའི་ཆྐོས་ནི་འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་རིམ་
ཉམས་མགུར་ལས། འཛམ་གིང་མཁས་པ་ཡྐོངས་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན། །སན་པའི་བ་དན་འགྲྐོ་ན་
ལྷང་ངླེ་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྐོགས་མླེད་གཉིས་ལས་རིམ་བཞིན་དུ། །ལླེགས་བརྒྱུད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་
རིམ་པ་འདི། །སླེ་རྒུའི་འདྐོད་དྐོན་མ་ལུས་སྐོང་བས་ན། །གདམས་པ་རིན་ཆླེན་དབང་གི་རྒྱལ་
པྐོ་སླེ། །གཞུང་བཟང་སྐོང་གི་ཆུ་བྐོ་འདུ་བའི་ཕིར། །དཔལ་ལྡན་ལླེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་
མཚོའང་ཡིན། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གདམས་པའི་ཉིང་ཁུ་ཕྱུང་བའི་
གཞུང་ལུགས་བཟང་པྐོ་སྐོང་གི་དྐོན་གི་གནད་མཐའ་དག་བསྡུས་པའི་ལླེགས་བཤད་ཀི་གཏླེར་
ཆླེན་པྐོ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་ནི། ཆླེ་བ་བཞི་དང་ཁྱད་ཆྐོས་གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་ཁྱད་པར་
འཕགས་པ་ཡིན་པས། བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མླེད་རྟྐོགས་པ་དང༌། །གསུང་རབ་མ་ལུས་
གདམས་པར་འཆར་བ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་པ་བདླེ་བག་རླེད་པ་དང༌། །ཉླེས་སྐོད་ཆླེན་
པྐོའ་ིགཡང་ས་ལས་ཀང་སྲུང༌། །ཞླེས་པའི་ཆླེ་བ་ཆླེན་པྐོ་བཞི་གསུངས་པ་ལྟར་མ་ཟད། བརྗྐོད་
བྱ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་དང༌། སླེམས་འདུལ་བའི་ཐབས་ལམ་དང་འབླེལ་བ་དང༌། བ་མ་ཉིད་ཀི་
མན་ངག་དང་འབླེལ་བའི་ཟབ་གནད་ཚང་བས། དླེ་ཕིར་རྒྱ་བྐོད་མཁས་པའི་སླེ་བྐོ་ནི། །སལ་
ལྡན་དུ་མས་བསླེན་པའི་གདམས་པ་མཆྐོག །སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡིས། །ཡིད་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

རབ་མི་འཕྐོག་དཔྐོད་ལྡན་སུ་ཞིག་ཡྐོད། །ཅླེས་དུས་གསུམ་གི་བདླེ་བར་གཤླེགས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀི་བགྲྐོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་པྐོ་ཆླེ། འདླེན་པ་མཉམ་མླེད་ཟས་གཙང་སྲས་པྐོས་ལླེགས་
པར་བཀའ་བསལ་བའི་ཆྐོས་ཀི་ཕུང་པྐོ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྐོང་གི་གནད་འགག་མ་ལུས་པ་དླེ་ལྟ་བུ་
ཐྐོག་མར་སྐོན་པས་གསུངས་ཤིང་། ཤིང་རྟ་ཆླེན་པྐོ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དགྐོངས་པའི་དྐོན་རང་
དབང་དུ་བཀལ་བ་དླེ་དག་གི་རྗླེས་སུ་འབང་བའི་འཕགས་ཡུལ་གི་མཁས་པའི་དབང་པྐོ་པཎི་ཏ་
རྣམས་ཀིས་ལླེགས་པར་དཔད་དླེ་བཤད་པས་གཏན་ལ་ཕབ། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་
ཀིས་ཆྐོས་ཚུལ་དླེ་ལྟ་བུས་རྟྐོགས་པ་སླེ་མིན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསར་བས་རྟྐོགས་པའ་ིཡྐོན་ཏན་
ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་ཏླེ་ཡིད་ཆླེས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་མླེད་དུ་གདམས་
པའི་མན་ངག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དླེ་དཔལ་ལྷ་གཅིག་དི་པཾ་ཀ་རས་སླེས་བུ་གསུམ་གི་
ལམ་གི་རིམ་པ་མན་ངག་ཉམས་ལླེན་གི་ཚུལ་དུ་དིལ་ནས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྐོན་མ་ལ་སྐོགས་
པ་མཛད་དླེ་སླེལ་བས། ཚུལ་དླེའི་རྗླེས་སུ་འཇུག་པའི་ཇྐོ་བྐོ་བཀའ་གདམས་པར་གྲགས་པ་
མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་བརྟུལ་ཞུགས་མ་ཉམས་པར་འཛནི་པ་གནམ་གིས་ས་བཀབ་པ་
ལྟ་བུས་གངས་ཅན་གི་ལྐོངས་འདི་ཡྐོངས་སུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་ལས། སར་ཡང་དུས་ཀི་བསལ་
པས་མ་རྟྐོགས་པ་དང་ལྐོག་པར་རྟྐོག་པའི་དི་མས་སྦགས་པ་རྣམས་སླེལ་བའི་སད་དུ་ཤིང་རྟ་
ཆླེན་པྐོ་གཉིས་པ་ལྟར། འཇམ་དབྱངས་མིའི་སྲིད་པའི་གར་མཁན་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་ཙོང་ཁ་པ་
ཆླེན་པྐོས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆླེ་ཆུང་དུ་གྲགས་པའི་སྐོན་མླེད་ལླེགས་པར་བཤད་པའི་
བསན་བཅྐོས་ཆླེན་པྐོ་འདི་དག་ཉིད་ཐླེག་པ་གྐོང་འྐོག་གི་ལུང་རྟྐོགས་ཀི་བསན་པ་ཕྐོགས་རླེ་
ཙམ་ལ་ཞླེན་ནས་ཉི་ཚེ་བའི་བང་དྐོར་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར། བཤླེས་གཉླེན་སྐོན་པས། 
བསན་པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞི་ལམ་གིས་འཁྱླེར་ཤླེས་པ་ངའི་བ་མ་ཞླེས་པའི་དྐོན་དང་མཐུན་
པས། གྐོང་དུ་ཇི་སད་བཤད་པ་ལྟར་ལམ་སྐོན་ར་བར་བྱས་པའི་ལམ་རིམ་གི་གཞུང་དླེ་རྣམས་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་འགག་རྐོ་མཐའ་དག་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པར་བསྡུས་
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ནས་བསན་པས། བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མླེད་དུ་རྟྐོགས་ནུས་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན། 
དླེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མྐོས་པའི་ཁྱད་པར་སྐོགས་ལས་གདུལ་བྱ་བྐོ་
དམན་པའམ། ལས་དང་པྐོ་བར་སྲྐོག་གཅྐོད་པ་དང༌། མ་བྱིན་པ་ལླེན་པ། ལྐོག་པར་གཡླེམ་པ། 
རྫུན་དང་ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ་དང་ངག་འཁྱལ་སྐོགས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་བྱས་ནའང༌། གང་ཟག་དླེ་
ལ་གནྐོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་མ་གཏྐོགས། དླེས་གཞན་ལ་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་
སབས་དླེར་སྲྐོག་གཅྐོད་ལ་སྐོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་བདུན་པྐོ ་དླེ་རྣམས་གནང་བའི་
སབས་ཡླེ་ནས་མླེད་པ་མ་ཟད། དླེའི་ཕྐོགས་སུ་བྐོ་འགྲྐོ་མི་ཉན་པར་བཀག་པར་མཛད་ཅིང་། དླེ་
ནས་གང་ཟག་བྐོ་ཡི་རྣམ་དཔྐོད་ཇླེ་ཆླེར་སྐོང་ནས་གཞན་ཕན་གི་ལྷག་བསམ་བརྟན་པྐོ་རྒྱ་ཆླེ་
ཙམ་ལྡན་པ་རྣམས་ལ། ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ཁྱད་པར་བ་དང་འབླེལ་བའི་གཞན་དྐོན་གི་
དགྐོས་པ་རླབས་ཆླེན་དམིགས་བསལ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ངག་གི་ལས་བདུན་པྐོ་དླེ་རྣམས་
གནང་བའི་སབས་ཤིག་ཀང་འྐོང་བ་དང་། གདུལ་བྱ་གང་དག་རླེ་ཞིག་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ཀི་དྐོན་ལ་བྐོ་བཟང་པྐོ་བསླེད་རྒྱུའི་སླེམས་བསླེད་སྒྐོམ་མི་ཐུབ་པ་རྣམས་ལ། རང་ཉིད་སྲིད་པ་
འཁྐོར་བ་ལས་གྲྐོལ་བའི་ཐར་པ་བསྒྲུབ་དགྐོས་པས། ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་དླེ་ཤིན་ཏུ་གལ་
ཆླེ་བས། ཐར་འདྐོད་ཀི་བྐོ་དླེ་སླེ་དགྐོས་པར་ནན་གིས་གསུངས་ལ། གཞུང་གཞན་དུ་རང་
གཅིག་པུ་འཁྐོར་བ་ལས་ཐར་པའི་ཐར་པ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་དླེ་ནྐོར་འཁྲུལ་ཡིན་པས། རང་ཉིད་
ཐར་པ་ཐྐོབ་ན་སམ་པའི་བྐོ་སླེ་མི་རུང་བར། གཞན་དྐོན་བསྒྲུབ་རྒྱུ་གལ་ཆླེར་བརྟླེན། དླེའི་ཆླེད་དུ་
རླེ་ཞིག་སྲིད་པ་འཁྐོར་བ་ལ་གནས་དགྐོས་པར་གདམས་པ་དླེ་འད་འྐོང་བས། ཧྐོབ་དླེར་བལྟས་
ན་འགལ་འདུ་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུར་སང་མྐོད། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་ཟག་གཅིག་གིས་ས་ཕིའི་
དུས་མི་འད་བར་སྐོ་སྐོའ་ིབྐོའ་ིའཕླེལ་རིམ་ཤུགས་ཆླེ་ཆུང་གི་གནས་སངས་ལ་གཞིག་པའི་
ཉམས་སུ་ལླེན་ཕྐོགས་གསུངས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡྐོད་པས། ས་ཕིའི་གྐོ་རིམ་གི་སླེང་ནས་དླེ་རྣམས་
ཉམས་ལླེན་བྱླེད་དགྐོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏླེ། འགའ་ཞིག་ལམ་གི་གཙོ་བྐོ་དང་། འགའ་ཞིག་ལམ་
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གི་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་དུ་བྱས་ནས་དམིགས་བསལ་འགའ་རླེ་མ་གཏྐོགས་ཚང་མ་ཉམས་ལླེན་
བྱླེད་དགྐོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པ་གསལ་རྟྐོགས་ནུས་
པས། བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མླེད་དུ་རྟྐོགས་ཐུབ་པའི་ཆླེ་བ་ཞིག་གཞུང་འདི་ལ་བརྟླེན་ནས་
འྐོང་བར་གསུངས། དླེས་ན་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་ནས་བཤད་པའི་ངན་སྐོང་གསུམ་གི་སྡུག་
བསལ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་འཇིགས་ཏླེ། དླེ་ལས་ཐར་འདྐོད་ཀི་བྐོ་ཉླེས་ཅན་བཙོན་རྭ་ལ་སྐྱུགས་
ལྐོག་པ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་རྒྱུད་ལ་མ་སླེས་པའི་གང་ཟག་ལ། སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་ནས་
བསན་པའི་མཐྐོ་རིས་ལྷ་མིའི་ཕུན་ཚོགས་ཀི་བདླེ་བ་ཀུན་མངྐོན་འདྐོད་ཀི་སྲླེད་པ་མླེད་པའི་སྲིད་
པ་འཁྐོར་བའི་ངང་ཚུལ་མཐའ་དག་མླེ་འབར་བའི་ཀླྐོང་ལྟར་མཐྐོང་ནས། འཁྐོར་བ་ལས་ངླེས་
པར་འབྱུང་འདྐོད་ཀི་བསམ་པ་བཅྐོས་མ་མ་ཡིན་པ་སླེ་བའི་གྐོ་སབས་མླེད་ཅིང༌། དླེ་ལྟ་བུའི་
སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་གི་སྐོད་དུ་གྱུར་པའི་ལས་དང་པྐོ་བ་ཞིག་ལ། ད་ལྟ་རང་རླེའི་ལུས་ལ་
ཆགས་པ་སྐོང་རིགས་པ་དང་། ལུས་འདི་དྐོར་བྱ་ཡིན་ཚུལ་བསན་ན་བྐོ་འཇྐོག་ས་གཏན་ནས་
མླེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། དླེ་བས་ད་ལྟའི་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ཞླེས་པ་འདིས་རང་དྐོན་དང་། 
གཞན་དྐོན་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པར་ར་བ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་ཚུལ་དང་། གྐོ་སབས་བཟང་པྐོ་ཡྐོད་པ། ནུས་པ་
རླབས་ཆླེན་ལྡན་པས། དླེ་ཆུད་ཟྐོས་སུ་མ་སྐོང་བ་དགྐོས་པ་སྐོགས་བཤད་ན་སླེམས་ལ་འཇུག་
པྐོ་དང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་གང་ཟག་དླེས་དལ་འབྱྐོར་གི་ལུས་དླེ་ཡིད་བཞིན་གི་ནྐོར་བུ་ལྟར་ར་
ཆླེར་འདུ་ཤླེས་ཏླེ། རྟླེན་འདི་ལྟ་བུ་སླེ་བ་ཕི་མ་ལའང་ཐྐོབ་པར་སྐོན་ནས། དླེའི་ཆླེད་དུ་མི་དགླེ་
བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་སྐོགས་ཀིས་བྐོའ་ིགནས་ཚད་རིམ་བཞིན་ཇླེ་མཐྐོར་
འགྲྐོ་བའི་སབས་སུ་མི་ལུས་འདི་ཡང་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་ལས་བྱུང་བ་དང་། མི་གཙང་བ། 
སིང་པྐོ་མླེད་ཅིང་དྐོར་བྱ་ཡིན་པས་ཆགས་ཞླེན་བྱ་མི་རུང་བས། ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་འདིའི་སླེ་
བའི་རྒྱུན་ཆྐོད་པའི་ཐར་པ་བསྒྲུབ་དགྐོས་ཚུལ་གསུངས་སབས། གང་ཟག་སྐོ་སྐོའ་ིབྐོའ་ིའཕླེལ་
རིམ་དང་བསྟུན་པས་ཐམས་ཅད་ཉམས་སུ་བང་བྱ་མ་གཏྐོགས། དྐོར་བྱ་གཅིག་ཀང་མླེད་ཅིང་། 
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འགལ་འདུའང་མླེད། དླེ་བཞིན་འཁྐོར་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བའི་མྱྐོང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མླེད་པར་
སླེམས་ཅན་གཞན་ལ་དམིགས་པའི་བཅྐོས་མིན་གི་སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་མཚན་ཉིད་པ་ནི་སླེ་བ་ག་ལ་
སྲིད། སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་རྒྱུད་ལ་མ་སླེས་པར་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུསླེམས་བསླེད་སྐོད་པ་ཕིན་
དྲུག་ལ་སྐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་དླེ་ནམ་མཁའི་པད་མྐོ་ཞླེས་པའི་ཤླེས་བྱ་ལ་མི་སྲིད་
པའི་དཔླེ་དང་ཆྐོས་མཚུངས་པས་ན། དངྐོས་བསན་རང་ཉིད་ངན་འགྲྐོ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་ཀི་
ཆྐོས་སྐོར་ལྟ་བུ་དང༌། རང་དྐོན་དྐོར་ནས་གཞན་ཕན་ལྷུར་ལླེན་པའི་སྐོར་རྣམས་ཚགི་ལ་འགལ་
བ་ལྟར་སྐོམ་ཉིར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའི་དངྐོས་ཟིན་གི་ཚིག་རྣམས་འགལ་བ་ལྟར་
སང་ནའང༌། དྐོན་གི་ཆ་ལ་རྒྱུ་འབས་སམ་ལམ་གི་གཙོ་བྐོ་དང༌། ཡན་ལག་གི་ཚུལ་གིས་གང་
ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རླེན་དུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གཅིག་གྲྐོགས་སུ་གཅིག་འགྲྐོ་བ་
ཞིག་དགྐོས་པས། ཐྐོག་མར་དལ་འབྱྐོར་ལ་བྐོ་སངས་པ་ནས་བཟུང་། ཕི་མའི་རྟླེན་བཟང་ཐྐོབ་
པའི་ཆླེད་དང་། དླེ་ནས་སྲིད་པ་མཐའ་ཅན་བྱླེད་པའི་བསབ་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཉམས་ལླེན་བྱ་རྒྱུ་
རྣམས་འགལ་འདུ་ལྟ་ཞྐོག  ངླེས་པར་སྐོབ་དགྐོས་པའི་འབླེལ་བ་ཡྐོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། 
སྐོན་འགྲྐོའ་ིཆ་རླེན་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་རང་སླེང་དུ་སྡུག་བསལ་ཇི་ལྟར་བསྒྐོམས་པ་དླེ། གཞན་
སླེང་ལ་སྐོ་བའི་སིང་རྗླེ་སྒྐོམ་པ་བཅས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཚུལ་དུ་མི་སྐོབ་ཐབས་མླེད་པ་ཞིག་
ཆྐོས་འདི་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་ལ། གཞན་ཡང༌ལམ་རིམ་ནས་གསུངས་པའི་དྐོན་དླེ་ཐམས་ཅད་
སགས་ཀི་ཐླེག་པའི་སབས་སུའང་སྐོན་འགྲྐོའམ་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་དུ་ཅིས་ཀང་དགྐོས། མདྐོར་
ན་ཚེ་འདིའི་སང་ཞླེན་ལྡྐོག་པ་དང་། ཕི་མའི་སང་ཞླེན་ལྡྐོག་པ། དླེ་ནས་རང་དྐོན་ཡིད་བྱླེད་ཀི་
བསམ་པ་དྐོར་ནས་བདག་པས་གཞན་གཅླེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་རིན་པྐོ་ཆླེར་ཉམས་ལླེན་
བྱ་རྒྱུ་དླེ་རྣམས་གསང་སགས་ཉམས་ལླེན་ལའང་རྨང་གཞིར་མླེད་ཐབས་མླེད་པར་བརྟླེན། ཆླེ་བ་
བཞིའི་དང་པྐོ་བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མླེད་དུ་རྟྐོགས་པའི་ཆླེ་བ་གཞུང་འདི་ལ་ཚང་བས། 
རྗྐོད་བྱླེད་ཚིག་གི་ཆླེ་བ་ལམ་རིམ་ལ་ཚང༌ཞིང་། བརྗྐོད་བྱ་དྐོན་གི་ཆླེ་བ་བཞི་པྐོ་རང་རྒྱུད་ལ་ཚང་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

དགྐོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཅིས་ཀང་བསབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས། ཐླེག་པ་གསུམ་གི་གདུལ་
བྱ་རིགས་ཅན་གསུམ་གི་ཆླེད་དུ་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ས་ཚོགས་གསུངས་པ་དླེ་རྣམས་ཐླེག་པ་
ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་དུ་འཇུག་པའི་སྐོན་འགྲྐོའ་ིཡན་ལག་ཀང་ཡིན་ལ། རིགས་ཅན་གཞན་རྗླེས་སུ་
གཟུང་བའི་སད་དུ་ཉན་ཐྐོས་ཀི་ལམ་ཤླེས་པའི་ལམ་ཤླེས་དང་། རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ཤླེས། ཐླེག་
ཆླེན་གི་ལམ་ཤླེས་པའི་ལམ་ཤླེས་ཐམས་ཅད་སླེས་ཤླེས་རྐོགས་གསུམ་བྱླེད་དགྐོས་པ་ཤླེར་
ཕིན་གི་མདྐོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལླེན་ཐུབ་པ་ཞིག་དགྐོས། རྗླེ་བཙུན་བྱམས་པ་
མགྐོན་པྐོས་ཀང་། འགྲྐོ་ལ་ཕན་པར་བྱླེད་རྣམས་ལམ་ཤླེས་ཉིད་ཀིས་འཇིག་རྟླེན་དྐོན་སྒྲུབ་
མཛད་པ་གང༌། །ཞླེས་གསུངས་པ་དླེས་མཚོན་པར་བྱས་ནས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་དང་། 
གསང་སགས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་པྐོ་རྣམས་ནས་ཉན་ཐྐོས་ཀི་གཞུང་ལ་ཐྐོས་བསམ་བྱས་ན་
དགག་བྱ་ཡྐོད་པ་དང༌། ཉན་ཐྐོས་ཀི་ཆྐོས་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་པ་པྐོ་ཞིག་གི་གནས་སུ་ཞག་བདུན་
གནས་ན་མི་རུང་བར་གསུངས་ཏླེ་འགན་ཆླེན་པྐོར་བརི་སའི་གསུང་རབ་དླེ་རྣམས་ཀང་གཞན་
རྗླེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆླེད་དང་། རང་གི་རྟྐོགས་པ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་ཕིར་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་
དུ་སྒྐོམ་དགྐོས། 
 དླེ་ལྟར་གྱུར་པའི་དྐོན་རྣམས་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་ཚེ་རིན་པྐོ་ཆླེ་གསུམ་གི་གཏམ་གི་
སྐོར་བ་ལས། མང་དུ་ཐྐོས་ཀང་ཆྐོས་ཀིས་ཕྐོངས་པ་ནི། །གསུང་རབ་གདམས་པར་ཤར་བ་
མླེད་པས་ནྐོངས། །ཞླེས་ལུང་གི་བསན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་རྟྐོགས་པའི་
བསན་པ་སྒྲུབ་པའི་གནད་མ་གྐོ་བ་དླེ་འད་ཡིན་པས། རྣལ་འབྱྐོར་པ་ཆླེན་པྐོས། གདམས་ངག་
ལ་ནང་བྱན་ཚུད་པ་ནི་བླེའུ་བུམ་ལག་མཐིལ་ཙམ་ཞིག་ལ་ངླེས་པ་རླེད་པ་ལ་མི་ཟླེར་གི། 
གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་གྐོ་བ་ལ་ཟླེར། ཞླེས་མངྐོན་པར་མཐྐོ་བ་དང་ངླེས་པར་
ལླེགས་པའི་བདླེ་བ་ས་གཅིག་ཡན་ཆད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དི་མ་མླེད་པ་
རྣམས་ལས་དངྐོས་ཤུགས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་མ་བསན་པ་མླེད་ནའང་། དླེ་དག་ཟབ་ཅིང་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

བརླིང་བས་བྐོར་ཆུད་དཀའ་བ་རྣམས་ལ་དགྐོངས་འགྲླེལ་གི་བསན་བཅྐོས་ཆླེན་མྐོ་རྣམས་
ལས་གསལ་བར་བསན་པས། གསུང་རབ་དང་དགྐོངས་འགྲླེལ་ནས་མ་བཤད་པའི་ཉམས་སུ་
ལླེན་ཚུལ་མན་ངག་ཟུར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མླེད་ལ། དླེ་དག་ནས་རྒྱ་ཆླེར་བཤད་པའི་དྐོན་
ཐམས་ཅད་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀི་སབས་སུ་སྐོན་འགྲྐོ་དང་དངྐོས་གཞི་མཇུག་གི་རིམ་པ་
གསུམ་དུ་ཧིལ་གིས་འདུ་ཞིང་ཚང་བ་ལ་ངླེས་པ་རླེད་པ་ནི། གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་
ངག་ལ་འཆར་བའི་ཆླེ་བ་ཡིན། 
 འགའ་ཞིག་གི་བསམ་པར་གཞུང་ཆླེན་མྐོ་རྣམས་ནི་རིགས་ལམ་གི་སྐོ་འདྐོགས་བཅད་
དླེ་ཕི་ནང་གི་ལྟ་གྲུབ་འགྐོག་བྱླེད་ཙམ་ལས། དྐོན་གི་སིང་པྐོ་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་པར་མི་མཁྐོ་བས་
སྐོབ་སྐོང་བྱླེད་མི་དགྐོས་པ་དང་། ཉམས་ལླེན་བྱ་ཡུལ་གི་མན་ངག་ཟུར་དུ་ཡྐོད་པར་སམ་ནས། 
གཞུང་བལྟ་མ་མྱྐོང་ཡང་། ཉམས་ལླེན་བྱ་ཚུལ་རྐོག་ལ་འདིལ་བ་ཞིག་ཡྐོད་ཟླེར་མཁན་སང་བ་ནི་
དྐོན་མ་གྐོ་བ་ཡིན་ལ། སི་ཡྐོངས་ནས་བཤད་ན། མན་ངག་ཅླེས་པ་དླེ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་སྒྲུབ་པའ་ིལམ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆླེ་བ་བསན་པ་དླེ་རྣམས་ཀ་ིདགྐོངས་
དྐོན་བདླེ་བག་དུ་རྟྐོགས་པར་བྱླེད་པའ་ིཐབས་ཤགི་ལ་ཟླེར་བས། སངས་རྒྱས་ཀསི་གསུངས་པའ་ི
བཀའ་བྐོད་དུ་འགྱུར་བ་པྐོད་བརྒྱ་ཙམ་ཞགི་དང་། འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའ་ིདླེའ་ིདགྐོངས་འགྲླེལ་
བསན་འགྱུར་པྐོད་ཉིས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་སྐོར་ཞིག་ཡྐོད་པ་རྣམས་ཀི་དྐོན་ཤླེས་པ་ལ་ཕན་པ་ཞིག་
འདུག་ན་དླེ་ནི་མན་ངག་ཡནི། དླེ་མིན་མན་ངག་ཅླེས་པ་ཞིག་ལ་ཇ་ིཙམ་སངས་ཀང༌བཀའ་བསན་
དང་འབླེལ་བ་ཆླེར་མ་ཆགས་པ་ཞིག་འདུག་ན། རང་ཉིད་ནས་མན་ངག་ངྐོ་མ་དླེ་ལླེགས་པར་མ་
ཤླེས་པའི་སྐོན་ནམ། ཡང་ན་མན་ངག་ཏུ་བརི་བའི་གཞུང་དང་གདམས་ངག་དླེ་ལ་ཡིད་བརྟན་
ངླེས་གཟུང་མླེད་པའ་ིརྟགས་སུ་གསལ་བས། དྐོན་དུ་བཤད་ཆྐོས་དང་སྒྲུབ་ཆྐོས་ཞླེས་ཐ་དད་མླེད་
པར། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆྐོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྐོང་གསུངས་པ་མཐའ་དག་རང་རྒྱུད་
གྐོང་པྐོ་འདི་ཉིད་འདུལ་བའི་དྐོན་དུ་ཐབས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའི་སྒྐོ་ནས་བསན་པས། བཀའ་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

བསན་གསུང་རབ་དླེ་རྣམས་དམགིས་ཡུལ་རང་སླེམས་འདུལ་ཐབས་ལ་ཧིལ་གསི་འདིལ་ཐུབ་པ་
ཞིག་དང༌། འདིལ་ཤླེས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་གཞུང་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་
ངག་ཏུ་འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་འྐོང་། ལྷག་པར་ཆྐོས་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་པ་པྐོའ་ིབྐོ་གཞྐོན་ནུའི་གནས་
སབས་དང་། དར་མའི་གནས་སབས། རྒན་པྐོའ་ིགནས་སབས་བཅས་མི་འད་བ་ཡྐོད་པས། དླེ་
དག་སྐོ་སྐོའ་ིགནས་བབས་དང་བསྟུན་ཏླེ་བྐོའ་ིའཕླེལ་རིམ་ལ་གཞིགས་པའི་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་
སངས་མི་འད་བ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ཤླེས་ན། བསན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མླེད་དུ་རྟྐོགས་པ་དང་། 
གསུང་རབ་མ་ལུས་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བ་འྐོང་བས། ཐྐོས་བསམ་དང་ཉམས་ལླེན་ཐམས་
ཅད་གཞུང་ཆླེན་མྐོ་གཅིག་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བར་ཤླེས་དགྐོས། དླེ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་ཏུ་
གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་རྐོགས་པར་འཆར་ན། བཤད་མ་ཐག་པའི་བཀའ་དང་དགྐོངས་འགྲླེལ་
ཐམས་ཅད་ཐྐོས་བསམ་གིས་གཏནལ་ཕབ་ཆྐོག་པ་ལ། ལམ་སྐོན། བསན་རིམ། ལམ་རིམ་
སྐོགས་སུ་མིང་གིས་བཏགས་པའི་གླེགས་བམ་ལྐོགས་སུ་བྱླེད་པ་ཅི་ཞིག་སམ་ན། དུས་ཀི་
དབང་གིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀང་བྐོ་གྲྐོས་ཀི་མཐུ་ཇླེ་དམན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་དྐོན་རྟྐོགས་དཀའ་
བ་དང་། ཚིག་གི་ཆ་ཧ་ཅང་མང་བ་ལ་སྐོ་འདྐོགས་གཅྐོད་པར་མི་ནུས་པས། ཡང་དག་པར་
རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་སླེ་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པའི་མན་ངག་ལ་བརྟླེན་ནས་ལམ་
གི་རིམ་པའི་བསན་བཅྐོས་སྐོགས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དླེ་ལྟར་ན་ཆྐོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་
སྐོང་ལ་སྐོགས་པའི་ཚིག་དྐོན་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་དག་དླེར་མ་འདུས་པས་ལྷག་ཆད་དུ་འགྱུར་རམ་
སམ་དུ་མི་སླེམས་ཏླེ། ཚིག་གི་ཆ་མཐའ་དག་ནི་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པར་འདུ་མི་དགྐོས་ཤིང་། 
དྐོན་ཐམས་ཅད་འདུས་པས། དཔླེར་ན། ག་པུར་ཉླེར་ལྔ་པའི་སན་གི་ཕུང་པྐོ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་དག་
ལས་སན་ས་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་ཐུན་ཆུང་ངུ་ཞིག་གིས་གང་ཟག་གཅིག་གི་ཚ་བའི་ནད་སླེལ་
བ་ཡིན་གི། དླེས་སན་གི་ཕུང་པྐོ་ཡྐོངས་རྐོགས་ཟ་མི་དགྐོས་པ་བཞིན་ནྐོ། །རྒྱུ་མཚན་དླེའི་
ཕིར་བ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟླེན་ནས་རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་པ་བདླེ་བག་ཏུ་རླེད་པའི་ཆླེ་བ་དང་
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ལྡན་པ་ཡིན། དླེས་ན་གསུང་རབ་དགྐོངས་འགྲླེལ་དང་བཅས་པ་ནས་མ་བསན་པའི་གང་ཟག་
གཅིག་སྐོ་སླེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་བགྲྐོད་པའི་སང་བྱ་སིབ་གཉིས་ཀི་གཉླེན་པྐོ་ནི་
ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་སྲིད་ལ། བསན་བཅྐོས་འདིར་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་འདུས་པའི་
ཕིར་ན། ཚུལ་འདི་ཉམས་སུ་བསར་བས་ཉླེས་པའི་སྒྐོ་ཐམས་ཅད་ཁླེགས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། 
ཁྱད་པར་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་མདྐོ་ལས། འཇམ་དཔལ་དམ་པའི་ཆྐོས་
སྐོང་བའི་ལས་ཀི་སིབ་པ་ནི་ཕའྐོ། །འཇམ་དཔལ་གང་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པས་གསུངས་པའི་
བཀའ་ལ་ལ་ལ་ནི་བཟང་བར་འདུ་ཤླེས་ལ། ལ་ལ་ནི་ངན་པར་འདུ་ཤླེས་པ་ནི་ཆྐོས་སྐོང་
བའྐོ། །ཞླེས་སྐོགས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ཆྐོས་སྐོང་བ་ལ་བརྟླེན་པའི་ཉླེས་པ་མཐའ་དག་ཁླེགས་
པར་འགྱུར་བས་ན། ཉླེས་སྐོད་ཆླེན་པྐོ་རང་འགགས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཆླེ་བ་སླེ། ཆླེ་བ་བཞི་དང་
ལྡན་པའི་གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་དཀི་བའི་རིམ་པ་འདི་ཉམས་སུ་ལླེན་པར་
བྱླེད་པ་ལ། སྐོན་འགྲྐོ། དངྐོས་གཞི། རྗླེས་ཀི་རིམ་པ་དང་གསུམ། དང་པྐོ་སྐོན་འགྲྐོའ་ིརིམ་པ་ 
ནི༑ སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་གྐོང་མ་གྐོང་མ་རྣམས་འྐོག་མ་འྐོག་མའི་སྐོན་འགྲྐོ་
ཡིན་པས། སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིབྱང་ཆུབ་སླེམས་སྐོང་ཉིད་དངྐོས་གཞིར་བྱས་ནས། སླེས་བུ་ཆུང་
འབིང་ཡན་སྐོན་འགྲྐོར་བསྡུས་ཀང་བྐོ་སྐོང་སྐོགས་ཀི་འཁིད་ཚུལ་གཞན་རྣམས་དང་ཆ་མཐུན་
པས། བྐོ་སྐོང་དྐོན་བདུན་མར། དང་པྐོ་སྐོན་འགྲྐོ་དག་ལ་བསབ། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་མི་རུང་
བ་མླེད་མྐོད། སྐོད་པ་སི་བསབས་ཀི་ས་བཅད་དུ། ཐླེག་ཆླེན་སི་ལ་བསབ་ཚུལ་དང་། ཁྱད་
པར་དུ་རྐོ་རྗླེ་ཐླེག་པ་ལ་བསབ་ཚུལ་ལྐོ། །ཞླེས་པ་ལྟར་ན་སགས་ཀི་སབས་སུ་སྐོད་པའི་
ཕྐོགས་ཀི་སྐོར་རྣམས་ཀང་སྐོན་འགྲྐོར་འགྲྐོ་བས། སྐོན་འགྲྐོ་དངྐོས་གཞི་འཇྐོག་སངས་ལ་སརི་
སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་དླེ་སྐོན་འགྲྐོ་དང་། བྱང་ཆུབ་སླེམས་སྐོང་དངྐོས་
གཞིར་འཇྐོག་པ་དང་། ཡང་ན་ས་བཅད་ཕླེ་ཚུལ་གྐོང་གསལ་འདིའི་ཐྐོག་ནས་སགས་ཀི་སྐོར་
རྣམས་དངྐོས་གཞིར་བཞག་སླེ། སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་སྐོད་ཕྐོགས་རྣམས་སྐོན་



ཆླེ་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་ཆྐོས་ཉན་བཤད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། 

འགྲྐོར་སྐོར་ཚུལ་བལྟྐོས་ས་སྐོ་སྐོར་བལྟྐོས་པའི་སྐོན་འགྲྐོ་དང་དངྐོས་གཞི་འཇྐོག་སངས་ཅི་
རིགས་འྐོང་བས། ཁིད་དམིགས་གཙོ་བྐོ་དླེ་ངྐོས་ཟིན་པར་བྱས་ནས་སྐོན་འགྲྐོ་དངྐོས་གཞིའི་
དབྱླེ་བ་ཕླེད་དགྐོས་ཀི། གཞན་དུ་ན་ཕ་རི་ལ་བལྟྐོས་ནས་ཚུ་རི་དང་། ཚུ་རི་ལ་བལྟྐོས་ནས་ཕ་
རིར་འཇྐོག་པ་བཞིན་དུ་སབས་དྐོན་གི་ངྐོ་བྐོ་ངྐོས་མ་ཟིན་པའི་འཁྲུལ་པའི་ལམ་དུ་འཕན་པ་
མང་བའི་ཕིར། བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་ཉམས་སུ་མྱྐོང་བའི་ཕག་ལླེན་མཐྐོང་བརྒྱུད་ལ་
བལྟྐོས་པ་གལ་ཆླེ་བས། དལ་འབྱྐོར་རླེད་དཀའི་སྐོར་ནས་བཟུང་ལྷག་མཐྐོང་གི་བར་ཐམས་
ཅད་ལུགས་དླེ་ལ་ལམ་གི་དངྐོས་གཞིར་བྱ་དགྐོས་པ་ཡིན་ནྐོ།། 

སྨྲས་པ། མ་དག་སྐོད་ཀི་སྐོན་སངས་གཟུར་གནས་ཀི། །རྣ་བར་དམ་པའི་ཆྐོས་ཀི་
དབྱངས་སན་པྐོ། །ཡྐོངས་འཛིན་ཞལ་གི་སྒྐོ་ལས་ཉླེར་ཐྐོས་པ། །བསལ་པར་བསྒྲུབས་པའི་
བསྐོད་ནམས་ཟྐོང་གིས་རླེད། ཁྱད་པར་རྒྱ་བྐོད་མཁས་གྲུབ་མ་ལུས་པའི། །ཐུགས་ཀི་ཉིང་ཁུ་
ཆླེ་བ་བཞི་ལྡན་ཆྐོས། །མཆྐོག་དམན་འགྲྐོ་ལ་རིས་མླེད་ཕན་པའི་སན། །བདུད་རིའི་སྤུན་ཟླ་
གཉིས་པ་རླེད་དཀའི་ལམ། །ལམ་མཆྐོག་འདི་འད་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་གིས། །ཉམས་སུ་
བང་བྱར་ཡྐོད་པའི་སལ་བཟང་རྣམས། །མནྐོག་ཆུང་ཚེ་འདིའི་མདུན་མ་རྒྱང་བསྲིངས་ཏླེ། ། 
ཞླེན་ལྐོག་སྐོ་ཤས་དག་པྐོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །འདུ་འཛིས་དབླེན་པའི་ས་འཛིན་མཐྐོན་པྐོའ་ི
ངྐོས། །སང་ལྐོངས་ནགས་ཚལ་མླེ་ཏྐོག་ཁྐོར་ཡུག་ཅན། །རྐོ་བའི་སིལ་ཆུང་རང་གཤྐོང་ཁང་
བུ་རུ། །གྲིབ་མ་གཉིས་པའི་གྲྐོགས་དང་ལྷན་ཅིག་པར། །ལྷུང་ལྷུང་དལ་གིས་འབབ་པའི་ཉལ་
འགྲྐོ་དང༌། །བག་ཕླེབས་རི་དྭགས་རྒྱུ་བའི་སད་གཉིས་ལས། །གཞན་དུ་དུག་གསུམ་བསླེད་
པའི་ལྐོང་གཏམ་གིས། །བསམ་གཏན་ཚེར་མའི་བྱླེད་པྐོ་དམིགས་སུ་མླེད། །ཕག་དར་ཁྐོད་
པའི་གྐོས་དང་བསྐོད་སྐོམས་ཀིས། །ཉླེར་འཚོ་དཀྐོར་ནག་དུག་ཆུས་མ་སྦགས་པས། །རྣམ་
དཀར་དགླེ་ལ་བསྐུལ་ནུས་ལུས་ངག་ཡིད། །གཏན་གི་བདླེ་སྒྲུབ་མདུན་མའི་ཡང་རླེར་སྐོན། 
ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།།



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

གདམས་པ་དངོས་ཀིས་སོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

༈ བཞི་པ་གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ་འཆད་པར་བྱླེད་པ་ལ། 
ཐྐོག་མར་གདམས་པའི་རྨང་གཞིའི་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བར་འྐོས་པ་འདི་མཐྐོང་སླེ། དླེ་ལ་
མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མ་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས། ཐྐོག་མར་མངྐོན་མཐྐོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་
ཚུལ་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་བ་དང་། ཆང་མི་འཐུང་བ། ལྐོག་འཚོ་སྐོང་བ། རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ། 
གུས་པས་སིན་པ། མཆྐོད་འྐོས་མཆྐོད་པ། བྱམས་པ་བཅས་ཆྐོས་བཅུ་དྲུག་གསུངས་ནས། 
དླེའི་རྗླེས་སུ་ངླེས་ལླེགས་སྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པའི་གྐོ་རིམ་མཛད་ལ། ངླེས་ལླེགས་སྒྲུབ་ཚུལ་
གསུངས་སབས་སྐོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་བསན་ནས་ཁིད་པར་མཛད། ཡང་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་
བྱང་ཆུབ་སླེམས་འགྲླེལ་དུ་གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ཀི་ལུང་། དངྐོས་པྐོ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་ 
བ༑ ༑ཕུང་པྐོ་ཁམས་དང་སླེ་མཆླེད་དང༌། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམས་སངས་པ། །ཆྐོས་ལ་
བདག་མླེད་མཉམ་ཉིད་པས། །རང་སླེམས་གདྐོད་ནས་མ་སླེས་པ། །སྐོང་པ་ཉིད་ཀི་རང་
བཞིན་ནྐོ། །ཞླེས་པ་དངས་ཏླེ་འགྲླེལ་བའི་སབས། བདག་མླེད་པའི་ལྟ་བ་སྐོང་ཉིད་དམ་དྐོན་
དམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སྐོན་དང་། ཀུན་རྐོབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དླེའི་རྗླེས་སུ་གསུངས་
པས། སྐོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པའི་ཐྐོས་བྱུང་གི་གྐོ་བ་ཆགས་ནས་བསམ་
པས་ངླེས་པ་རླེད་དླེ། སྒྐོམ་བྱུང་གི་མྱྐོང་བ་ལླེགས་པར་ཐྐོན་ན་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་བདླེན་
འཛིན་ལ་གནྐོད་བྱླེད་དུ་འགྲྐོ་བའི་བྐོ་བསླེད་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་མཐྐོང་ནས་སྡུག་བསལ་ཟད་རུང་
ཡིན་པ་རྟྐོགས་པར་འགྱུར་ལ། དླེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ལ་གཉླེན་པྐོ་སྐོབས་ལྡན་ཡྐོད་པ་
ཤླེས་ན། དླེས་བསླེད་པའི་འབས་བུ་མཐའ་ཅན་ཡིན་པར་མཐྐོང་སླེ། འགྲྐོ་ལ་ཆགས་པའི་
སིང་རྗླེ་སླེ་བ་ཐླེ་ཚོམ་མླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་གྐོ་རིམ་དླེ་ལྟར་མཛད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་
སླེམས་འགྲླེལ་ནི་ཆླེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་དབང་པྐོ་ཤིན་ཏུ་རྣྐོན་པྐོར་གསུངས་པའི་གསང་



བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་གི་སྐོན་འགྲྐོ་སབས་འགྲྐོ་སྐོགས། 

འདུས་ར་རྒྱུད་ཀི་ཚིགས་བཅད་དླེ་འགྲླེལ་བའི་གཞུང་ཡིན་པས། དབང་རྣྐོན་རྣམས་ཀིས་ལྟ་
བ་གཏན་ལ་ཕབས་རྗླེས་ཤླེས་རབ་ཀི་གྲྐོགས་དང་བཅས་པའི་ཐབས་ཀི་ལམ་ཉམས་ལླེན་ལ་
སྐོར་བའི་ཁིད་སངས་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་ཡིན། གྐོང་གསལ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསུང་ཁག་གཉིས་
ལ་བརྟག་ན། དབུ་མ་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བའི་ཁིད་སངས་དླེ་བསན་པ་སི་བཙན་གི་དབང་དུ་བྱས་
པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སླེམས་འགྲླེལ་གི་འཁིད་སངས་དླེ་གང་ཟག་སྒྐོས་བཙན་གི་དབང་དུ་
བྱས་པ་ཡིན་པར་སམ། 
 འདིར་གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་ཞླེས་པའི་གདམས་པ་དླེ་སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་གདམས་པ་གཙོ་བྐོ་མཐར་ཐུག་ངླེས་ལླེགས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་
འཕང་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་གདམས་པ་ཡིན་ལ། ཚུལ་འདི་གྐོ་བའི་ཆླེད་དུ་ཤླེས་རབ་ཀི་གྲྐོགས་ལ་
བསླེན་ནས་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་བྐོ་ལ་འཆར་ཐུབ་པ་
སྐོན་ལ་བསྒྲུབས་ཏླེ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་དགྐོས་པ་ཡིན། 
 བཞི་པ་གདམས་པ་དངྐོས་ཀསི་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀ་ིབའ་ིརིམ་པ་ལ་གཉིས་སུ་གསུངས་ 
པ་དླེས་ན་དང་པྐོ་སྐོན་འགྲྐོ་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དང་། གཉིས་པ་
བསླེན་ནས་བྐོ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་རིམ་པ་འཆད་པ་ལ། 

བཤླེས་གཉླེན་བསྟླེན་ཚུལ་གི་སོན་འགོ་སབས་འགོ་སོགས། 

དང་པྐོ་ལ་སྐོན་འགྲྐོ་སབས་སླེམས་དང་། དངྐོས་གཞི་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ལམ་ཉམས་
སུ་ལླེན་ཚུལ་དངྐོས་གཉིས། དང་པྐོ་ནི། མཁས་པ་ཁ་ཅིག  ཆྐོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐྐོག་མ་
བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་ཁྐོ་ན་ཡིན་པས་དླེའི་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་བའི་ཆྐོས་གཞན་མླེད་པར་འཆད་
ཅིང་། དླེ་ལ་དག་ཁུངས་སུ་བྱླེད་པ་མང་དུ་སང་ཡང༌། དླེ་ལྟར་ན་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་
ཆྐོས་སྐོར་ལ་བྐོ་སྐོང་བའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཆླེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་ཡང་ཡིན་ལ། 



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་མ་སྐོང་བ་ཡང་ཡིན་པ་ཞིག་ཁས་ལླེན་དགྐོས་པར་འགྱུར་
ཞིང༌། དླེ་ལྟ་བུའི་གདུལ་བྱ་དླེ་སབས་སུ་མ་སྐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་
གྲལ་དུ་མི་ཚུད་དླེ། ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སབས་འགྲྐོས་འབྱླེད་པར་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་དང་ཤཱན་ཏི་པས་
བཞླེད་ཅིང༌། བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྐོ་དམ་པ་སབས་འགྲྐོ་ཡིན་པ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་
པའི་ས་བཅད་ལས་གསུངས་པས་སྐོ། །ལ་ལ་དག་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་ཙམ་ལ་འགལ་བ་མླེད་ན་
ཡང༌སླེམས་བསླེད་པར་མི་རིགས་ཏླེ། བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་འྐོག་ཏུ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་
ཆྐོས་སྐོར་རྣམས་འབྱུང་བས་སྐོ། །ཞླེས་འཆད་པ་ནི་འཐད་པར་མི་སླེམས་ཏླེ། སླེས་བུ་ཆུང་
ངུའི་ཆྐོས་སྐོར་ལ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དངྐོས་དང་། དླེ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ཆྐོས་སྐོར་གཉིས་སུ་
གསུངས་པ་ལས། སབས་འདིར་ཉམས་སུ་བང་བྱ་ནི། སླེ་བ་ཕི་མ་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་
ཙམ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐོར་མ་ཡིན་པར། སླེས་བུ་ཆླེ་འབིང་གི་ལམ་གི་རྟླེན་
གཞིར་གྱུར་པའི་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ཆྐོས་སྐོར་ཡིན་པས། སླེམས་ཅན་དང་པྐོའ་ིལས་
ཅན་རྣམས། །དམ་པའི་དྐོན་ལ་འཇུག་པ་ལ། །ཐབས་དླེ་རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །སས་
ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་གསུངས། །ཞླེས་དང༌། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས། གལ་ཏླེ་སླེས་བུ་ཆུང་
འབིང་གི་ཆྐོས་སྐོར་རྣམས་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསྐོན་འགྲྐོ་ཡིན་ན། སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་རིམ་
དུ་བྱས་པས་ཆྐོག་མྐོད། ཆུང་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་ཞླེས་ཐ་སད་བྱ་ཅི་དགྐོས་ཤླེ་ 
ན༑ ཞླེས་གསུངས་པས་སབས་འདིར་འཆད་པའི་ཡུལ་ནི་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིགདུལ་བྱ་ཡིན་ལ། 
དླེ་ལ་སྐོན་འགྲྐོའ་ིཚུལ་དུ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་བསན་པ་ཡིན་པས་ན་སླེམས་བསླེད་ཀི་རིས་ཟིན་
པར་སྐོན་མླེད་པར་མ་ཟད། ཤིན་ཏུ་ལླེགས་པའྐོ། །ཞླེས་སབས་ཐྐོབ་སྐོ་སྐོའ་ིཆྐོས་ཚུལ་བསན་
ཕྐོགས་གང་ལ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་འབྱུང་། 
 རྒྱ་གར་གི་པཱ་ལིའི་ཆྐོས་བརྒྱུད་ཀི་ཐྐོག་ནས་བཤད་ན། འདུལ་བའི་གཞུང་དུ་གནས་
ཀི་བ་མ་དང་། མཁན་པྐོ། སྐོབ་དཔྐོན་བཅས་བསླེན་ལུགས་ཀི་ཉམས་ལླེན་བྱ་ཚུལ་དླེ་ཙམ་



བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་གི་སྐོན་འགྲྐོ་སབས་འགྲྐོ་སྐོགས། 

ཞིག་ཡིན། རང་རླེ་བྐོད་གངས་ཅན་གི་ལྐོངས་སུ་དར་བའི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་དཔལ་ནཱ་
ལནྡཱའི་ཆྐོས་བརྒྱུད་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའི་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་སབས། མགྐོ་
ཚུགས་དུས་ནས་ལམ་གི་གཞུང་ཐིག་ལྟ་བུ་བརྒྱབས་ཏླེ་སགས་བ་མླེད་ཀི་རྣལ་འབྱྐོར་ཉམས་
ལླེན་བྱླེད་པའི་བར་དུ་གཞུང་ཐིག་དླེའི་ཐྐོག་ནས་འགྲྐོ་བས། དླེའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ལམ་
རིམ་གསུངས་སབས་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་རིམ་མ་ཚུགས་གྐོང་ནས་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་
ཚུལ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལྟར་ཡིན། སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་རང་མཚན་པ་ཞིག་ཉམས་
སུ་ལླེན་པ་པྐོ་ཡིན་ན། ལམ་རིམ་ནས་གསུངས་པའི་གྐོ་རིམ་ལྟར་གི་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་
ཚུལ་དླེ་ལྟར་དགྐོས་མིན་ཐླེ་ཚོམ་རླེད། 
 ད་ལྟ་རང་རླེས་ལམ་གི་རིམ་པར་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གསུངས་སབས། སླེས་བུ་ཆུང་
ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དང་། སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་
ཞླེས་གསུངས་པ་ལས། སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་སྐོ་སྐོའ་ིལམ་རང་མཚན་པ་གསུངས་ཀིན་མླེད། 
འྐོན་ཀང་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་ཉམས་སུ་ལླེན་མཁན་གི་གྲས་སུ་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་
རང་མཚན་པ་དླེ་འད་འྐོང་བས། གང་ཟག་བྐོ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ལ་ཕན་ཆླེ་བའི་སད་དུ་ཐྐོག་
མར་མངྐོན་མཐྐོ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་སངས། བྐོ་དླེ་སླེས་པའི་མཚམས་སུ་མངྐོན་མཐྐོ་ཇི་ལྟར་
སྒྲུབ་ཚུལ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་བསན་ན། བྐོ་དམན་པ་ཞིག་ལ་རང་ཉིད་ལ་ཕན་པའི་ཆྐོས་སྐོར་ཆ་
ཚང་བ་ཞིག་འབྱུང་བས། བྐོ་ལྡྐོག་རྣམ་བཞི་ལྟར་དལ་འབྱྐོར་དྐོན་ཆླེ་རླེད་དཀའ་དང་། འཆི་བ་
མི་རྟག  ལས་རྒྱུ་འབས། འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བཅས་བསམས་ནས། བཤླེས་གཉླེན་
བསླེན་ཚུལ་དང་སབས་འགྲྐོ་སྐོགས་རྗླེས་སུ་འབྱུང་བའི་ཁྱད་པར་བྱུང་བ་རླེད། 
 སིར་བཏང་བྐོད་པ་རྣམས་རང་རང་གི་སླེ་ཡུལ་གི་རྒྱབ་ལྐོངས་དང་། ཕ་མླེས་ཀི་
གྐོམས་སྲྐོལ་དབང་གིས་ཕྲུ་གུའི་སབས་ནས་ཆྐོས་པའམ། བྐོན་པྐོ་གང་རུང་ཡིན་གཤའ་བྱླེད་དླེ། 
བ་མའི་དྲུང་ནས་ཆྐོས་མ་ཉན་པའི་གྐོང་ནས་ཕ་མས་དམྱལ་བ་ཡྐོད་ལུགས་དང་། འབུ་གསྐོད་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

མི་རུང་བའི་ཚུལ། མ་ཎི་བགྲང་དགྐོས་པ་སྐོགས་དགླེ་སིག་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་རགས་
པ་ཞིག་གཞྐོན་ནུའི་དུས་ནས་བསབས་ཟིན་པས། དླེ་རིགས་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཆྐོས་བསན་
སངས་ཤིག་འབྱུང་བ་དང་། ཡང་སྐོད་འཇུག་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལ་སྐོགས་པར་ནང་ཆྐོས་ཀི་
ཟབ་དང་རྒྱ་ཆླེའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དཔིས་ཕིན་པར་འཆད་སབས། འགལ་ཟླའི་གྲུབ་མཐའ་མང་པྐོ་
རྐོད་ཟླར་ཡྐོད་པས། དླེ་རྣམས་ལ་དགག་གཞག་སྐོང་གསུམ་བྱླེད་བཞིན་ཁིད་ཚུལ་ཞིག་ཡྐོད་ 
ལ༑ ལམ་རིམ་ལྟ་བུ་འཆད་པའི་ཚེ་ན་ལག་ཏུ་བང་བདླེ་བའི་རིམ་པ་གཙོ་བྐོར་བྱླེད་པ་ཡིན། 
 ལམ་རིམ་ཁིད་ཡིག་དུ་མར་ས་བཅད་ཕླེ་སབས་ཐྐོག་མར་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་
བསླེན་པའི་ཚུལ་ཞླེས་འབྱུང་ཞིང་། བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་དངྐོས་གཞིའི་ཉམས་ལླེན་འྐོང་
བ་ལ། བ་མ་ལ་དད་པ་དང་། བཀའ་དིན་ཆླེན་པྐོ་རྗླེས་སུ་དན་པའི་གུས་པའི་སྒྐོ་ནས་བསམ་
སྐོར་གཉིས་ཀིས་བསླེན་ཚུལ་བཤད་པས། དད་གུས་འཕླེལ་ཆླེད་བ་མ་དང་སངས་རྒྱས་ཐུན་
མྐོང་མ་ཡིན་པའི་འབླེལ་བ་ཡྐོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དླེ་ལྟར་ཡིད་ཆླེས་པར་བྱ་བ་ལ་སྐོན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཞླེས་པ་གང་འད་ཡིན་མིན་དང་། རླེ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་ལ་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་
པའི་ངླེས་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་མ་ཐྐོབ་ནའང༌། ཡིད་དཔྐོད་ཙམ་གིས་སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་དླེ་
ར་བ་ཆླེན་པྐོ་ཡིན་ཚུལ་བྐོ་ལ་མི་འཆར་བ་ཞིག་ལ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་ཁིད་ཐབས་
གཏན་ནས་མླེད། དླེ་བཞིན་དལ་འབྱྐོར་གི་སྐོར་ལ་མཚོན་ནའང་། དལ་འབྱྐོར་དྐོན་ཆླེན་རླེད་
དཀའ་བསྒྐོམ་པར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་ལ་དད་པ་མླེད་པ་ཞིག་ལ་དལ་བ་དང་། འབྱྐོར་པ་ངྐོས་
འཛིན་ཕྐོགས་རང་གི་ཐྐོག་ནས་འཆད་པར་དཀའ་ཞིང་། གལ་ཏླེ་དལ་འབྱྐོར་གི་སྐོར་ལ་གྐོ་བ་
ལླེགས་པྐོ་མ་ཆགས་པར། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སྒྐོམ་ལུགས་དླེ་ཡང་ཁྱྐོད་འཆི་བར་འགྱུར་ཞླེས་
བརྗྐོད་པ་གཅིག་པུ་མིན་པར། ཆྐོས་བྱླེད་ལྐོང་མླེད་པར་ཤི་ན་ཐ་ཆད་ཡིན་ཚུལ་སྐོགས་ཀི་ཐྐོག་
ནས་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སྒྐོམ་ཚུལ་བསན་པས། སབས་འགྲྐོ་ཟུར་ཙམ་མི་ཤླེས་པ་ཞིག་ལའང་མི་
རྟག་པ་ཁིད་སངས་དཀའ་བས། རླེ་ཞིག་ལམ་རིམ་ཐྐོག་མར་ཉན་པ་པྐོ་དླེ་མི་སྤུས་དག་པྐོ་ཞིག་



བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་གི་སྐོན་འགྲྐོ་སབས་འགྲྐོ་སྐོགས། 

ཏུ་གྱུར་མིན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། ནང་པ་ཡིན་པར་འདྐོད་མཁན་ཞིག་དང་། ནང་ཆྐོས་ལ་དགའ་
མྐོས་ཡྐོད་པ་ཞིག་ལ་ཁིད་ཀིན་ཡྐོད་པ་མངྐོན་པར་གསལ་བས། དླེས་ན་འདིར་ཐྐོག་མར་
སབས་སླེམས་མདྐོར་བསྡུས་ཤིག་གསུངས་ཏླེ། དླེ་ནས་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་ནས་
བཟུང་། དལ་འབྱྐོར། འཆི་བ་མི་རྟག  ངན་སྐོང་སྡུག་བསལ་བཅས་ཀི་རྗླེས་ལ། སར་ཡང་
སངས་རྒྱས་དང་། ཆྐོས་དང་། དགླེ་འདུན་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་ཞིབ་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་
སབས་སླེམས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པ་འྐོག་ཏུ་བསན་པར་མཛད། 
 དླེས་ན་སབས་འདིར་ཁྱད་པར་བདག་གི་བ་མ་དམ་པ་འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་
གྲུབ་དཔལ་བཟང་པྐོས་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ལམ་རིམ་གི་ཁིད་གཞུང་
བདུད་རི་གསླེར་ཞུན་ལ་གཞི་མཛད། འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་
གཉིས་ནས་ཁ་བསངས་ཏླེ་གནང་བས། གསླེར་ཞུན་མ་དླེར་སབས་སླེམས་ཀི་གསལ་ཁ་ཡྐོད་ 
དྐོ༑ ༑ལམ་རིམ་རིམ་ཆླེ་འབིང་ལྟ་བུ་གཞུང་ཆླེན་མྐོ་རྣམས་སུ་འདིའི་སབས་སབས་སླེམས་བྱླེད་
པའི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བས། རང་གིས་ཉམས་ཁིད་ཞུ་མ་མྱྐོང་བའི་དབང་གིས་གསུང་རྒྱུན་
དང་ཕག་ལླེན་མཐྐོང་ཐྐོས་མླེད་པའི་རལ་བཤད་མཁན་པྐོ་རྣམས་ཡུས་པའང་ཐུགས་མད་དྐོ། ། 
 ༈ དླེས་ན་ཐྐོག་མར་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་ནི་བསགས་འྐོས་བསགས་བསྐོད་ལས། ཁྱྐོད་
ཀིས་གང་ལས་འགྲྐོ་བ་དག །མ་དངས་རྒུད་པ་དླེ་གང་མཆིས། །གང་དང་འཇིག་རྟླེན་མ་སད་
པའི། །ཕུན་ཚོགས་དླེ་ཡང་གང་ཞིག་མཆིས། །ཞླེས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་ལས་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་
གཞན་གིས་འགྲྐོ་བ་རྣམས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ལས་ཐར་བ་དང༌། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་
གི་བདླེ་བ་ལ་ལྐོངས་སྐོད་དུ་ཡྐོད་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མླེད་ཅིང༌། དླེའི་ཕིར་ན་ཆྐོས་ཉན་
བཤད་དང་། ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་གང་འད་ཞིག་བྱས་ཀང༌སབས་འགྲྐོ་སླེམས་བསླེད་ཀི་
རིས་ཟིན་དགྐོས་པ་ཡིན། འྐོ་ན་སབས་འགྲྐོ་བྱླེད་ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། སབས་སུ་འགྲྐོ་
སའི་ཡུལ་སངས་རྒྱས་དང་། ཆྐོས་དང་། དགླེ་འདུན་གསུམ་སླེ། བསླུ་བ་མླེད་པའི་སབས་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

གནས་དླེ་གསུམ་པྐོར་འཕལ་གི་ཚེ་རིང་བ་དང་། ལྐོངས་སྐོད་ཆླེ་བ་སྐོགས་དགྐོས་པ་ཕན་
ཚེགས་ཙམ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཆླེད་སབས་སུ་མཆི་དགྐོས་པར་བསན་པ་མིན་ཏླེ། དླེ་རྣམས་ཀི་ཆླེད་
དུ་འཇིག་རྟླེན་པའི་ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སྐོགས་པས་ཀང་གྲྐོགས་ཕན་ཚེགས་རླེ་བྱ་བར་ནུས་ལ། མུ་
སླེགས་པའི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་། ཚངས་པ། ཁྱབ་འཇུག་སྐོགས་ལ་སབས་སུ་སྐོང་ན། རླེ་
ཞིག་འདྐོད་དྐོན་ཅི་རིགས་འགྲུབ་པ་ཡིན། དླེས་ན་སབས་གནས་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ལ་
བརྟླེན་ན་གནས་སབས་མངྐོན་མཐྐོའ་ིཕན་བདླེ་རྣམས་ལས་ལྷག་པའི་མཐར་ཐུག་ཐར་པ་དང་། 
གཏན་དུ་བདླེ་བའི་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་ནུས་པས། དཀྐོན་མཆྐོག་
གསུམ་ལ་བསླུ་བ་མླེད་པའི་སབས་གནས་ཞླེས་བྱ་བ་སྐོགས་ཞིབ་པ་འྐོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་
སབས་འགྲྐོའ་ིསབས་སུ་འཆད་འགྱུར་ལྟར་ཡིན། དླེས་ན་རང་རླེ་རྣམས་ཀི་སབས་སྐོན་པ་པྐོ་
ཡྐོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་དླེ་ཉིད་དང་པྐོ་ཉིད་ནས་སྐོན་ཀུན་ཟད། ཡྐོན་
ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཤིག་མིན་པར། སར་རང་རླེ་ལྟ་བུ་སྐོན་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་ཤླེས་
པའི་རྒྱུད་དླེར་རླེན་དང་འཕད་ན། ཆགས་སང་སྐོགས་ཀི་ཉྐོན་མྐོངས་སླེ་རྒྱུ་ཡྐོད་ནའང་། 
གཉླེན་པྐོ་གསར་པ་བདླེན་པ་མངྐོན་སུམ་དུ་མཐྐོང་བའི་ལམ་གི་བདླེན་པ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་
འཁྲུངས་པའི་དབང་གིས། དླེའི་འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྐོགས་སར་རླེན་དང་འཕད་ནའང་སླེ་མི་
རུང་བར་བྱས་པས། གཉླེན་པྐོའ་ིསྐོབས་ཀིས་བཅྐོམ་པའི་ཆྐོས་འགྐོག་པའམ། འགྐོག་བདླེན་
ཞླེས་པ་བལ་བའི་ཡྐོན་ཏན་དང་། སངས་པའི་ཡྐོན་ཏན་ཞླེས་བྱ་བ་དླེ་ཐྐོབ་ཅིང་། དླེ་འད་བའི་
ཆྐོས་འགྐོག་པ་མངྐོན་དུ་བྱས་ནས། ད་དུང་ལམ་གི་བདླེན་པའི་སྐོབས་ཇི་ཙམ་གིས་ཇླེ་བཟང་
དུ་སྐོང་བའི་ཚོད་ཀིས། འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྐོགས་ཀི་སང་བྱ་མཐྐོང་སངས་དང་སྒྐོམ་སངས་
ཆླེ་རིམ་ནས་རིམ་གིས་སངས་ཏླེ། སིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཏན་ནས་བཅྐོམ་
པའི་འགྐོག་པ་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀི་སངས་པའི་ཡྐོན་ཏན་མངྐོན་དུ་གྱུར་པས། སྐོན་ཀུན་
ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་དླེ་ནི་དམ་པའི་ཆྐོས་འགྐོག་པ་དང་ལམ་གི་བདླེན་པ་



བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་གི་སྐོན་འགྲྐོ་སབས་འགྲྐོ་སྐོགས། 

གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་ཉམས་སུ་བངས་པའི་མཐུ་ཁྐོ་ན་ལས་བྱུང་ལ། དླེ་
ལ་བརྟླེན་ནས་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་དླེ་ར་བ་ཆླེ་ཤྐོས་དང་། སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་གལ་ཆླེ་བ་
ཡིན། ཆྐོས་དླེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱླེད་པ་ཡང་། སྐོབ་པ་དང་མི་སྐོབ་པའི་དགླེ་འདུན་
རྣམས་ལ་རགས་ལུས་པའི་ཕིར་ན། སབས་ཡུལ་དམ་པ་དླེ་རྣམས་ལ་བདག་དུས་དླེང་ནས་
བཟུང་སླེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐྐོབ་ཀི་བར་དུ་མགྐོན་སབས་དང་དཔུང་གཉླེན་ཞུ་སམ་པའི་དད་པ་
ལྷང་ལྷང་བ་ཞིག་སྐོན་དུ་བཏང་ལ། སབས་མགྐོན་དླེ་རྣམས་དགླེས་པའི་ཚུལ་གིས་བདག་གི་
མགྐོན་སབས་སུ་མངྐོན་སུམ་དུ་བྱྐོན་ཡྐོད་སམ་པའི་མྐོས་པ་དུང་དུང་བ་ཞིག་བྱས་པའི་མཐུས། 
སབས་གནས་དླེ་དག་མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་གསུམ་གི་ཡྐོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་མངའ་བས་བྱ་ནམ་
མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ལྟར། གདུལ་བྱ་རྗླེས་སུ་འཛིན་པའི་དྐོན་དུ་འབྱྐོན་པ་རྟླེན་འབླེལ་གི་ཆྐོས་
ཉིད་ཡིན་པས། གང་ཞིག་མྐོས་པ་གཙོར་བྱླེད་པ། །དླེ་ཡི་མདུན་དུ་ཐུབ་པ་བཞུགས། །ཞླེས་
མྐོས་ངྐོ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་དྐོན་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ངླེས་པར་འྐོང་གསུང༌། དླེ་ལྟར་ངྐོས་བཟུང་
ནས་སབས་ཡུལ་གསལ་འདླེབས་པ་ལ། གསང་སགས་ཀི་འཁིད་གཞུང་རྣམས་ལྟར་
དམིགས་སྐོར་སྐོས་པ་ཅན་མི་མཛད་མྐོད། མདྐོ་ལུགས་དང་འབླེལ་བའི་ཉམས་སུ་ལླེན་ཚུལ་
འདི་ཙམ་ཞིག་མླེད་པར་སབས་འགྲྐོའ་ིཚིག་མང་དུ་བརྗྐོད་པ་ངག་འཆལ་གི་སྒྐོ་ཁླེགས་པ་ཙམ་
དུ་ཟད་དྐོ། །པཎ་ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་ལམ་རིམ་བདླེ་ལམ་སབས་སུ་མདུན་
དུ་དམ་ཚིག་པ་ཞིག་བསླེད་དླེ། ཡླེ་ཤླེས་པ་སན་དངས་ནས་དམ་ཡླེ་དབྱླེར་མླེད་པར་གྱུར་པར་
གསལ་འདླེབས་ལུགས་བ་མཆྐོད་བདླེ་སྐོང་དབྱླེར་མླེད་མའི་ཚོགས་ཞིང་བསླེད་ཆྐོག་ལ་སར་
ནས། དླེ་ལ་སབས་སུ་འགྲྐོ་ཞིང་། བདུད་རི་འབླེབས་སངས་བྱས་ཏླེ་སིག་སིབ་སྐོང་བ་དང་། 
རང་གཞན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་སབས་འྐོག་ཏུ་ཚུད་པའི་དམིགས་
པ་བྱ་བ་སགས་དང་འབླེལ་བའི་སྒྐོམ་སངས་ཤིག་གསུངས་པ་དླེ་ནི་སིར་བཏང་གསང་སགས་
ཀི་དབང་ཐྐོབ་མྱྐོང་བ་དང་། དླེའི་ནང་ནས་སགས་བ་མླེད་ཀི་དབང་ཐྐོབ་ནས་ལམ་རིམ་གི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

དམིགས་སྐོར་སྐོང་མཁན་གཞིར་བཞག་མཛད་ཀང་། སགས་ལ་མ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་
ཅིག་གིས་ལམ་རིམ་སྒྐོམ་སབས། སྭ་བྷ་ཝ་ཤུདྐོས་སྐོང་སངས་དང་། བདུད་རི་འབླེབས་སངས་
བྱླེད་པ་སྐོགས་སགས་སི་དང་། ཁྱད་པར་བ་མླེད་དང་འབླེལ་བའི་ཚོགས་ཞིང་བསྒྐོམ་རྒྱུ་ཞིག་
བསན་ན། མ་སིན་གསང་སྐོག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཉླེན་ཡང་ཡྐོད་པས། ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་
ཞལ་ལུང་གི་སབས་འདིར་མདྐོ་རང་པའི་ལུགས་ལྟར་གདུལ་བྱ་ཐུན་མྐོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་
ནས་གསལ་འདླེབས་པའི་ལུགས་ཡིན་པས། མ་ལུས་སླེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགྐོན་གྱུར་ཅིང༌། ། 
ཞླེས་སྐོགས་ལྟ་བུའི་སན་འདླེན་གི་ཚིག་འདྐོན་པའམ། ཡང་ན་དམིགས་བསལ་སན་འདླེན་མ་
བཏྐོན་པར་རང་གིས་མྐོས་པ་བྱས་ན། སབས་ཡུལ་རྣམས་དླེ་ཀ་རང་ལ་ཡྐོད་ཡྐོད་པར་བརྟླེན། 
རང་གི་མྐོས་པས་སྐོན་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དང་། བཀའ་དིན་དན་ཞིང་། ཆྐོས་
དཀྐོན་མཆྐོག་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཐྐོང་སླེ། སིང་ནས་མི་ཕླེད་པའི་དད་
པ་དང་། དླེ་ཉིད་མངྐོན་དུ་བྱ་འདྐོད་ཀི་འདུན་པ་བརྟན་པྐོ་བསླེད་ནས། དླེ་ལ་སྐོབ་པའི་འཕགས་
པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་མྐོས་གུས་བསླེད་དླེ་སབས་འགྲྐོ་བྱ་བ་ཡིན། ཡང་འགའ་ཞིག་ལ། བྐོ་
འཁུལ་ཚབས་ཆླེ་བའི་ཆླེད་དུ་སབས་ཡུལ་གསལ་འདླེབས་པར་འདྐོད་ན། སབས་ཡུལ་བ་མ་
རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ། རང་ཉིད་ཀི་མཐའ་སྐོར་དུ་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
རིགས་དྲུག་སྐོ་སྐོའ་ིསྡུག་བསལ་མྱྐོང་བཞིན་པ་བསམ་ན། སིང་རྗླེའི་བྐོ་འཕླེལ་བ་དང་། རྣམ་
པ་སྨྲ་ཤླེས་དྐོན་གྐོ་བའི་མི་ཡི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གསལ་ན། དླེ་རྣམས་རིང་པྐོར་མི་ཐྐོགས་པར་རང་
གིས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་བང་བྱའི་ཆྐོས་ལྟར་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་ཉམས་སུ་ལླེན་
ཐུབ་པའི་རྟླེན་འབླེལ་གི་ཁྱད་པར་ཡྐོད་ཚུལ་གསུང་རྒྱུན་དུ་བཞུགས། དླེས་ན་སབས་འགྲྐོའ་ི
དྐོན་ཅི་ཡང་མི་གྐོ་བར། བ་མ་ལ་སབས་སུ་མཆིའྐོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་མཆིའྐོ། །ཞླེས་
སྐོགས་ཚིག་ཙམ་གི་སབས་འགྲྐོ་བསགས་ན། ང་རྒྱལ་ཅུང་ཟད་ཁླེགས་པར་ཕན་ན་མ་
གཏྐོགས་ཕན་ཐྐོགས་རྒྱ་ཆླེར་མླེད་པར་གསུངས། འགའ་ཤས་ཀིས་ངྐོས་ལ་སབས་འགྲྐོའ་ི



བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་གི་སྐོན་འགྲྐོ་སབས་འགྲྐོ་སྐོགས། 

ལུང་ཐྐོན་ཟླེར་སབས་མ་བདླེ་བ་ཞིག་འྐོང་གིན་འདུག སབས་འགྲྐོའ་ིཚིག་གི་ལུང་འད་འདྐོན་རྒྱུ་
འྐོང་ནའང་། སབས་འགྲྐོ་ཞླེས་པ་དྐོན་ཐྐོག་ནས་བསམ་བྐོ་འཁྐོར་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། 
སངས་རྒྱས་ཆྐོས་ཚོགས་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཏྐོན་ནས། དླེས་སབས་འགྲྐོ་དང་སླེམས་བསླེད་ཡིན་
ཁུལ་བྱླེད་པ་དླེ་ལྟར་མིན་པར། སབས་སུ་འགྲྐོ་སའི་ཡུལ་དླེའི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆྐོས་ཀི་ཡྐོན་
ཏན་རྣམས་བྐོ་ལ་འཆར་བར་བྱས་ཏླེ། སིང་ཁྐོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བ་མ་དཀྐོན་མཆྐོག་
མཁྱླེན་སམ་དུ་སླེམས་ཚོར་ཤུགས་དག་པྐོས་གཡྐོ་འགུལ་ཐླེབས་ཏླེ། ངག་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་
སབས་སུ་མཆིའྐོ། །ཞླེས་སྐོགས་ཀི་ཚིག་དླེ་དབང་མླེད་དུ་སད་ཤྐོར་བ་ལྟ་བུའི་རྣམ་འགྱུར་དླེ་
ལྟར་ཐྐོན་དགྐོས། གྐོང་དུ་ཇི་སད་བཤད་པ་དླེ་ལྟར་སབས་ཡུལ་ངྐོས་བཟུང་བ་དླེ་ལ་སབས་སུ་
འགྲྐོ་བའི་མཁན་པྐོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་སབས་སུ་འགྲྐོ་ན། ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་
གིས་མཐའ་མླེད་ཅིང་གཏིང་ཟབ་པའི་འཁྐོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པྐོ་འདིར་ཆུད་
ནས། སྡུག་བསལ་གསུམ་གིས་མནར་བའི་ཚུལ་ལ་དགྲ་མི་ཤ་བྐོས་ད་ལྟ་རང་གསྐོད་དུ་ཆ་བ་
ཙམ་གི་འཇིགས་སྐྲག་དང༌། འཇིགས་པ་དླེ་ལས་སྐོབ་པའི་ནུས་པ་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ལ་
ཡྐོད་པར་ཤླེས་ནས་ཡིད་ཆླེས་པའི་དད་པ་དང་། ཡྐོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དླེ་མངའ་བར་དྭང་
བའི་དད་པ་ཤུགས་དག་པྐོས་དླེ་ལྟ་བུ་ཞིག་རང་རྒྱུད་ལ་མངྐོན་དུ་བྱ་འདྐོད་པའི་མངྐོན་འདྐོད་ཀི་
དད་པ་བསླེད་པ་དང༌། སིད་སྡུག་ལླེགས་ཉླེས་ཅི་བྱུང་ཡང་ཁྱླེད་ཤླེས་སམ་པའི་ཡིད་ཆླེས་ཀི་
བྐོ་ལིངས་བསྐྱུར་དང༌འབླེལ་བ་ཞིག་དགྐོས་པ་འདི་ཐླེག་ཆླེན་ཐུན་མྐོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་
སབས་འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་འཇིགས་དད་གཉིས་ཡིན་པས། སབས་འགྲྐོ་རྣམ་དག་ཅིག་འྐོང་མིན་སབས་
འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་དླེ་གཉིས་ཚང་མིན་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས། དླེས་ན་སབས་འགྲྐོ་རྒྱས་པ་ལམ་
རིམ་འདིའི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་རམ། དླེ་མིན་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་གཞན་ཇི་འད་ཞིག་འདྐོན་ནའང་
རུང་མྐོད། ཚོར་བ་དླེ་ལྟ་བུ་མླེད་པར་ཁ་ནས་སབས་འགྲྐོའ་ིཚིག་ཙམ་བཏྐོན་ན། དླེ་ནི་སབས་
འགྲྐོ་ངྐོ་མར་མི་འགྲྐོ་བས། སབས་འདིར་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་པྐོ་ཞིག་གིས་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་དླེ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་སྐོན་འགྲྐོའ་ིཚུལ་དུ་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་
གི་རྣམ་པར་སྒྐོམ་པས། སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་སབས་སུའང་ཐླེག་ཆླེན་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་
སབས་འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་ཚང་བར་བྱས་ཏླེ་སབས་སུ་འགྲྐོ་དགྐོས་པས། འཇིགས་དད་གཉིས་ཀི་ཐྐོག་
ཏུ་སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྗླེའི་དབང་གིས། འདི་རྣམས་སྡུག་བསལ་ལས་
སྐོལ་བའི་ནུས་པ་རང་ལ་མླེད་ཀང་། དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་གསྐོལ་བ་བཏབ་སླེ་རྒྱབ་བརྟླེན་བཅྐོལ་
ན་ཡྐོད་པར་ངླེས་པ་རྣམས་ཀི་སྒྐོ་ནས། མདྐོར་ན་སླེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་སྡུག་བསལ་
གི་མནར་ཚུལ་རང་དང་འད་བར་དམིགས་པའི་སིང་རྗླེ་དང་བཅས། འཇིགས་དད་སིང་རྗླེ་
བཅས་པའི་རྒྱུ་དླེ་གསུམ་ཡིད་ལ་ཚང་བར་བྱས་ཏླེ། བྐོ་ཡི་འགྱུར་བ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པ་
དླེའི་ངག་གི་རིག་བྱླེད་དུ། བདག་དང་འགྲྐོ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སླེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སླེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པྐོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་
བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སབས་སུ་མཆིའྐོ། །སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སབས་
སུ་མཆིའྐོ། །དམ་པའི་ཆྐོས་རྣམས་ལ་སབས་སུ་མཆིའྐོ། །འཕགས་པའི་དགླེ་འདུན་རྣམས་ལ་
སབས་སུ་མཆིའྐོ། །ཞླེས་པ་ཕླེང་བ་ལྟ་བུར་བརིས་ཏླེ་ཉུང་མཐའ་ཉླེར་གཅིག་ནས་མང་མཐའ་
སུམ་བརྒྱ་ཙམ་དུ་བརྗྐོད་པ་ནི་ཐུན་ཆླེ་ཆུང་འཚམས་པ་ཡིན། ཐྐོག་མ་ནས་དགླེ་སྐོར་ལ་འཇུར་
མདྐོག་སླེ། འཇུར་པྐོ་ཞླེས་པ་དམ་པྐོའ་ིདྐོན་ལ་སྐོར་བས། ཧ་ཅང་གིས་དགླེ་སྐོར་དམ་དགས་
པ་དླེ་ལྟ་བུ་བྱླེད་པ་དླེ་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་མི་ཤླེས་པའི་རྟགས་ཡིན་པས། ཇི་སད་དུ། ལམ་རིམ་
ཆླེན་མྐོ་ལས། དླེ་ཡང་དང་པྐོ་ཡུན་རིང་ན་བྱིང་རྒྐོད་ཀི་དབང་དུ་འགྲྐོ་ས་ཞིང༌། དླེ་ལ་གྐོམས་ན་
བྐོ་འཆྐོས་དཀའ་བས། ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བར་བྱ། སྒྐོམ་འདྐོད་པའི་འཕྐོ་ལ་བཅད་ཀིན་
བྱས་ན་ཕི་མ་རླེས་ཀང་འཇུག་སིང་འདྐོད། གཞན་དུ་ན་མལ་མཐྐོང་བའི་ཚེ་སྐྱུག་ལྐོག་ལྐོག་
འྐོང་ཞླེས་ཐྐོག་མ་ནས་ས་བརབས་པའི་ཆྐོས་དླེད་དུ་མ་སྐོང་བ་གལ་ཆླེའྐོ། །ཞླེས་ཆྐོས་ཉམས་
ལླེན་བྱླེད་སབས་ཉི་མ་ཁ་ཤས་ཤིག་རིང་ངླེས་འབྱུང་སྤུ་སུད་ཅིག་སླེས་ནས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་



བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་གི་སྐོན་འགྲྐོ་སབས་འགྲྐོ་སྐོགས། 

བྱས་ཀང་། དླེ་ནས་ངལ་ཞིང་དུབ་པས་ཁྐོ་བྐོས་ཇི་ཙམ་བསྒྐོམས་ཀང་རྟྐོགས་པ་མི་སླེ་བ་ཅི་
ཡིན་ཞླེས་ཡུས་ཀང་བཤད་པ་དླེ་ལྟ་བུ་ནི། རང་ཉིད་སྡུག་ལ་སྐོར་བྱླེད་ཙམ་ལས་ཕན་པ་མླེད་
པས། དལ་བུས་གཉུག་བསྲིང་ནས་ཚུལ་བཞིན་འབད་ན་ནམ་ཞིག་གྲུབ་འབས་ཅིས་ཀང་ཐྐོན་
ངླེས་ཡིན། དླེ་ལྟར་གསྐོལ་བ་བཏབ་པས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགླེས་
ནས། སྐུ་ལས་འྐོད་དང་བདུད་རི་འབབ་ཅིང་། རང་གཞན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་
རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས། སར་མཆྐོག་
གསུམ་ལ་མ་དད་པ་དང་། ཡིད་གཉིས་ཐླེ་ཚོམ་ཟ་བ། མ་རུངས་པར་བྱས་པ་སྐོགས་ཀི་སིག་
སིབ་དག  བ་མ་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་སབས་འྐོག་ཏུ་ཆུད་པའི་མྐོས་པ་བྱ། སབས་འགྲྐོའ་ི
ཉམས་ལླེན་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ། བ་མ་དང་དཀྐོན་མཆྐོག་རིན་པྐོ་ཆླེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སབས་
སུ་མཆིའྐོ། །ཁྱླེད་རྣམས་ཀིས་བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསྐོལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་
སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སླེ་བར་བྱིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསྐོལ། ཞླེས་
ལན་བདུན་ནམ་ཉླེར་གཅིག་སྐོགས་སབས་དང་སར་བ་གདུང་ཤུགས་དག་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་བརྗྐོད་
དྐོ༑ ༑འདི་ནི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། འྐོག་
ནས་འབྱུང་བའི་དམིགས་སྐོར་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སླེ་བའི་དགྐོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྐོད་པས། ཇི་
སད་དུ། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས། བཟུང་ན་ཚིག་མི་ཟིན། བསམས་ན་དྐོན་མི་གྐོ  བསྒྐོམས་ན་
རྒྱུད་ལ་མི་སླེ་བའི་བྐོའ་ིམཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་དུས་སུ་ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརྟླེན་པ་ནི་མན་ངག་
ཡིན་ནྐོ། །ཞླེས་ཐྐོག་མར་སབས་འགྲྐོ་དགྐོས་པའི་ཤླེས་བྱླེད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་ཞིང༌། འདི་ནས་བཟུང་
སླེ་སབས་འགྲྐོའ་ིབསབ་བྱ་མདྐོར་བསྡུས་ཙམ་ལ་བསབ་དགྐོས་པའི་ཕིར་མཆྐོད་པའི་སྒྐོ་ནས་
ཚོགས་གསྐོག་པ་ཡང་ ཤུགས་ཀིས་ཐྐོན་ནྐོ། །འུར་རྐོ་གཅིག་གིས་བྱ་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་
འདླེད་པ་ལྟར་ཐྐོག་མར་སབས་སུ་སྐོང་སླེ་གསྐོལ་བ་བཏབ་པས་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མཐུས། 
ལམ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སླེ་བ་ཡིན་གི། དམིགས་སྐོར་ཚན་པ་རླེ་རླེ་བཞིན་གི་མཇུག་ཏུ་གསྐོལ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

འདླེབས་ཀི་ཚིག་བརྗྐོད་དགྐོས་པ་ནི་མིན་ནྐོ། །དླེ་ནས་སླེམས་བསླེད་པ་ནི། བདག་གིས་
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་བྱ། དླེའི་
ཆླེད་དུ་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་བང་བར་བགིའྐོ། །ཞླེས་པའི་དྐོན་
ཡིད་ལ་དན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་ཚིག་ངག་ཏུ་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གང་ཡང་རུང་བ་བརྗྐོད་
དླེ་སླེམས་བསླེད་པས། འྐོག་ནས་འབྱུང་བའི་དགླེ་བ་མཐའ་དག་སངས་རྒྱས་ཐྐོབ་པའི་རྒྱུར་
འགྱུར་བའི་དགྐོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡྐོད་པ་ཡིན་ནྐོ།།

ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསྟླེན་པའི་ཚུལ། 

༈ གཉིས་པ་དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས་ནི། ཐླེག་པ་ཆླེ་
ཆུང་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྨང་གཞིར་གྱུར་པས། ཐ་སད་ལའང་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་
བསླེན་པའི་ཚུལ་ཞླེས་གསུངས་པ་གནད་ཆླེ་ཞིང་། འདི་གཞི་ལ་བཞག་པའི་སླེང་ནས་ལམ་
རིམ་གི་དམིགས་སྐོར་འ ྐོག་མ་རྣམས་བསངས་ཏླེ་ས་ལམ་རིམ་པར་བགྲྐོད་དགྐོས་པས། 
མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེས། ཐླེག་ཆླེན་གི་ཡྐོན་ཏན་ཆླེ་སླེས་ཆུང་སླེས་ཐམས་ཅད་བ་མ་ལ་བསླེན་
ནས་སླེ་བ་ལ། ཁྱླེད་བྐོད་བ་མ་ལ་ཐ་མལ་པའི་འདུ་ཤླེས་ལས་མླེད་པས། ག་ནས་སླེ་ཞླེས་
གསུངས་པ་དང་། པྐོ་ཏྐོ་བའི་ཞལ་ནས། རྣམ་གྲྐོལ་སྒྲུབ་པ་ལ་བ་མ་ལས་གལ་ཆླེ་བ་མླེད་དླེ། 
ཚེ་འདིའི་བྱ་བ་བལྟས་ནས་བྱས་པས་ཆྐོག་པ་ལའང་སྐོབ་མཁན་མླེད་པར་མི་འྐོང་ན། ངན་
སྐོང་ལས་འྐོངས་མ་ཐག་པ། འགྲྐོ་མ་མྱྐོང་བའི་སར་འགྲྐོ་བ་ལ་བ་མ་མླེད་པར་ག་ན་འྐོང་
གསུངས་པ་ལྟར། རང་རླེས་འཇིག་རྟླེན་གི་ཕི་དངྐོས་པྐོ་དང་འབླེལ་བའི་ལས་རིགས་མིག་ལ་
བསན་ནས་ཤླེས་ཐུབ་པ་རྣམས་དང་། དླེ་དང་ཕྐོགས་མཚུངས་པའི་སྐོབ་སྐོང་གང་འད་ཞིག་
ཡིན་རུང་། སྐོབ་སྐོན་བྱླེད་པྐོ་ཉམས་མྱྐོང་ཅན་ཞིག་གིས་ཤླེས་བྱ་དླེ་དང་དླེའི་སྐོར་གི་རྣམ་
གཞག་དང་གནད་ཕ་མྐོ་ཚུན་ཆད་མ་བསབ་ཚེ་དཔིས་ཕིན་པར་ཤླེས་མི་ཐུབ། 



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

 ལླེགས་སར་གི་སད་དུ་གུ་རུ་ཟླེར་བའི་ཚིག་དྐོན་ནི་ལི་བའམ་ལིད་ཆླེན་པྐོ་ལ་འཇུག་
ཅིང་། དྐོན་བསྒྱུར་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་བ་མ་སླེ། རིག་པ་སིན་པ་པྐོ་ཡིན་པས་དླེ་སད་བྱ། ཡང་
བ་ཞླེས་པ་གྐོང་མའི་དྐོན་ཏླེ། བཀའ་དིན་གི་ངྐོས་ནས་གྐོང་ན་མླེད་པ་དང་། ཡྐོན་ཏན་གིས་ལི་
བ་ལ་བཤད་ནས། མ་ཞླེས་པ་བདག་ས་སླེ། ཁྱད་ཆྐོས་དླེ་དང་ལྡན་པ་པྐོ་ལ་བ་མ་ཞླེས་ཟླེར། 
 དླེས་ན་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ལ་བསླེན་དགྐོས་པ་མ་ཟད། 
དླེའི་ལམ་སྐོན་གཞིར་བཟུང་གིས་ཆྐོས་ཉམས་ལླེན་བྱ་བའི་ཆླེད་དུ་ལག་རལ་གི་ཡྐོན་ཏན་ལྟ་
བུའི་ཕིའི་སྐོབ་སྐོང་ཞིག་དང་མི་འད་བར། ཤླེས་རྒྱུད་ཇླེ་དུལ་དུ་བཏང་བའི་སྒྐོ་ནས་སླེམས་ཀི་
ཡྐོན་ཏན་སླེལ་དགྐོས་པར་བརྟླེན། དླེ་ལ་བདག་ཅག་གི་སྐོན་པ་ནས་ར་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་བར་མ་
ཆད་པར་རིམ་པར་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀི་རྒྱུན་ཞིག་རང་གི་ཤླེས་རྒྱུད་ལ་འཇུག་སླེ་ས་
ལམ་གི་རྟྐོག་པ་སླེ་ཐུབ་པའི་ཆ་རླེན་ཡང་ཚང་དགྐོས་པས། བརྒྱུད་ལྡན་གི་བ་མ་འྐོས་ཆྐོས་
ཚང་བ་ཞིག་མ་བསླེན་པར་འྐོང་ས་མླེད། 
 འདི་ལ་གཉིས། ངླེས་པ་བསླེད་པའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་སྐོས་ཏླེ་བཤད་པ་དང་། སྐོང་ཚུལ་
མདྐོར་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་[བ་སྐོབ་ཀི་མཚན་ཉིད་]སྐོགས་དྲུག་བཤད་པ་ནི། 
བསླེན་བྱ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་མཚན་ཉིད་དང་བརྟག་ཐབས། སླེན་བྱླེད་སྐོབ་མའི་
མཚན་ཉིད་དང་བརྟག་ཐབས། དླེས་དླེ་ཇི་ལྟར་བསླེན་པའི་ཚུལ། བསླེན་པའི་ཕན་ཡྐོན། མ་
བསླེན་པའི་ཉླེས་དམིགས། དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བའྐོ། །སབས་འདིར་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར། 
བསླེན་བྱ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་མཚན་ཉིད་དང་། བསླེན་བྱླེད་སྐོབ་མའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ས་
བཅད་གཉིས་པྐོ་དླེ་ཟུར་དུ་གསུངས་པ་དླེ་ལ་དགྐོས་གལ་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པས། བ་སྐོབ་ཀི་མཚན་
ཉིད་འཆད་པ་ལ། དང་པྐོ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་མཚན་ཉིད་དམ་འྐོས་ཆྐོས་ཇི་ལྟ་བུ་ཚང་
དགྐོས་ཤླེ་ན། འདི་ལ་སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་གིས་དང་པྐོ་འདུལ་བའི་སབས་ནས་གསུངས་
ཚུལ་དང་། གཉིས་པ་མདྐོ་སླེའི་སབས་ནས་གསུང་ཚུལ། གསུམ་པ་གསང་སགས་ཀི་སབས་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ནས་བསན་པའི་རྐོ་རྗླེ་སྐོབ་དཔྐོན་བཅས་ཀི་མཚན་ཉིད་རིམ་པ་སྐོ་སྐོ་ཡྐོད། མདྐོ་སླེའི་སབས་
སུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཤླེ་ན། མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ལས། བཤླེས་གཉླེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉླེར་ཞི་བ། །ཡྐོན་
ཏན་ལྷག་པ་བརྐོན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །དླེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟྐོགས་ལ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །བརླེ་
བའི་བདག་ཉིད་སྐོ་བ་སངས་ལ་བསླེན། །ཞླེས་བསླེན་བྱ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་དླེ་ཉིད་ཀང་
ལྷག་པའི་བསབ་པ་གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་རྒྱུད་ལླེགས་པར་དུལ་ཞིང༌། མང་དུ་ཐྐོས་པ་ལུང་གི་
ཡྐོན་ཏན། དླེ་ཁྐོ་ན་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཁྱད་པར་བ། སྐོབ་མ་རྣམས་ལས་ཆླེས་
ལྷག་པའི་ཡྐོན་ཏན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ། ལུང་དྐོན་རིགས་པས་འབྱླེད་ནུས་པའི་རྣམ་དཔྐོད་
ཀིས་གདུལ་བྱའི་རྣ་བར་སན་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བཀི་བར་མཁས་པ། རླེད་བཀུར་
སྐོགས་ལ་ལྟྐོས་པ་མླེད་པར་འགྲྐོ་བ་ཉམ་ཐག་པ་ལ་བརླེ་བའི་སིང་རྗླེ་ཅན། གཞན་གི་དྐོན་སྒྲུབ་
པ་ལ་རྐོལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བརྐོན་འགྲུས། ཡང་ཡང་འཆད་པ་ལ་སྐོ་ངལ་མླེད་པའི་དཀའ་སད་
ཁུར་དུ་བཟྐོད་པའི་ཡྐོན་ཏན་རྣམས་མངའ་བའི་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་སྐོན་པའི་བ་མ་ཆྐོས་བཅུ་
དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྐོས་པར་གསུངས་པའི་དང་པྐོ་(༡)དུལ་བ་ཞླེས་པས་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གའི་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་རྒྱུད་དུལ་བ་ཞིག་དགྐོས་ཏླེ། ལམ་
རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས། རང་མ་དུལ་བར་གཞན་འདུལ་བའི་གནས་མླེད་པས་ཚུལ་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་
གཟབ་པར་བྱའྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། གཞན་འདུལ་བར་བྱླེད་པའི་བ་མ་དླེ་ནི་གཞན་ལ་
བང་དྐོར་གི་གནས་བསན་ནས་རྒྱུད་དུལ་བར་བྱླེད་པ་པྐོ་ཡིན་པར་བརྟླེན། ཐྐོག་མར་རང་ཉིད་
ཀི་རྒྱུད་དུལ་བ་ཞིག་དགྐོས་ཚུལ་གསུངས་པའི་ཚིག་ནན་པྐོ་དླེར་གྐོ་རྒྱུ་ཆླེ་ཞིང་། ད་དུང་གྐོང་
གི་ལུང་དླེའི་འཕྐོ་ནས་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་དླེ་ཡང་གང་བྱུང་བྱུང་གི་སྒྲུབ་པ་བྱས་ནས་རྟྐོགས་
པའི་ཡྐོན་ཏན་དུ་མིང་བཏགས་པ་རླེ་ཟུང་ཡྐོད་པས་མི་ཕན་པར། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སི་དང་
མཐུན་པའི་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་ཤིག་དགྐོས་ཏླེ། དླེ་ནི་བསབ་པ་རིན་པྐོ་ཆླེ་གསུམ་དུ་ངླེས་པས་
དླེར་འདུ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། བསབ་པ་གསུམ་གི་ཡྐོན་ཏན་ཚང་དགྐོས། དླེ་ཡང་ཐར་པ་



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བསབ་པ་གསུམ་ཡིན་པས། དླེ་སྐོན་པའི་བ་མ་དླེ་ལ་བསབ་པ་གསུམ་དང་
ལྡན་པ་ཞིག་དང་། ངླེས་ལླེགས་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་འཕང་སྒྲུབ་པའི་ལམ་སྐོན་མཁན་དླེ་
ལ་བྱམས་སིང་རྗླེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྐོས་པས་བརླེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅླེས་
གསུངས་ལ། སིར་བཏང་གནས་སབས་ཐར་ལམ་སྐོན་པའི་བ་མ་ཞིག་ཡིན་རུང་སྐོབ་མ་ལ་
སིང་ནས་བརླེ་བ་དང་ལྡན་དགྐོས་པ་ཡིན། རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེ་རང་ཉིད་ཀིས་གསུངས་པའི་ཚིག་
རྣམས་བརྗྐོད་དྐོན་ཧ་ཅང་བརླིང་པྐོ་དང་། རྗྐོད་བྱླེད་ཀང་གཞན་དང་མི་འད་བར་བ་ན་མླེད་པའི་
ནུས་པ་ཆླེན་པྐོ་དང་ལྡན་ཞིང་། ལྷག་པར་འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིབྱང་ཆུབ་
ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་འདི་ནི་རི་བྐོ་དགླེ་ལྡན་པའི་བཅའ་ཡིག་ལྟ་བུ་ཡིན། དླེ་ནས་གཉིས་པ་(༢)ཞི་
བ་ཞླེས་པས། སླེམས་སབས་བབས་ཀི་དམིགས་པ་ལས་ཕི་རྐོལ་གི་ཡུལ་ལ་མི་འཕྐོ་བར་ཞི་
བར་གནས་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པའི་ཡྐོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དང་། (༣)ཉླེ་བར་ཞི་བ་སླེ། 
གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ལ་སར་ནས། དླེ་ལྟ་བུའི་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་
པའི་ཡྐོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་བཅས། རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་དླེ་རྣམས་རྟྐོགས་པའི་ཡྐོན་ཏན་གི་མིང་
ཐྐོགས་ཙམ་ཞིག་གིས་མི་འགྲིག་པར། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སི་དང་འཚམས་པའི་བསབ་པ་
གསུམ་གི་ཡྐོན་ཏན་ལ་བརྟླེན་ནས་རྒྱུད་འདུལ་ལུགས་ཤིག་དགྐོས་པར་གསུངས། དླེ་ནས་
གཞན་རྗླེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་(༤)ཡྐོན་ཏན་ལྷག་པ་ཞིག་སླེ། སླེ་སྐོད་གསུམ་ནས་བསན་པར་བྱ་
བ་གང་ཡིན་པ་སབས་ཐྐོབ་དླེའི་ཡྐོན་ཏན་སྐོབ་མ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་དང་། གཞན་ལ་བང་དྐོར་
གི་གནས་སྐོན་སབས་སིད་མ་ལུག་པར། (༥)བརྐོན་འགྲུས་དང་བཅས་པས་འཆད་ཐུབ་པ་
དང་། དླེ་ཡང་(༦)ལུང་གིས་ཕྱུག་པ་སླེ། འཆད་བྱའི་གཞུང་རྣམས་ལ་མཁས་པའི་ཡྐོན་ཏན་
དང་ལྡན་པ། (༧)དླེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རྟྐོག་པ་ཞླེས་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའམ། དླེ་ལ་གྐོ་བ་
ཟབ་མྐོ་ཆགས་པ་ཞིག་དང་། གཞན་ལ་འཆད་པའི་ཚེ་(༨)སྨྲ་མཁས་པ་སླེ། ཡུལ་དུས་གནས་
སབས་དང་འཚམས་ཤིང་། ཉན་པ་པྐོའ་ིཁམས་དང་། ཤླེས་རྒྱུད་ལ་རན་པར་སྐོན་མཁས་པ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ཞིག་དགྐོས་པ་ཡིན། བ་མའི་མཚན་ཉིད་གཙོ་ཆླེ་བ་(༩)བརླེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཏླེ། ཐུགས་
རྒྱུད་བཟང་པྐོ་ཞིག་དགྐོས་པ་དླེ་གལ་ཆླེ། དླེ་བཞིན་ཚེ་འདི་ལས་ཕི་མ་གཙོ་ཆླེ་བ་དང་། རང་
ལས་གཞན་གཙོ་ཆླེ་བ་བྱླེད་ལ། གཞན་ཕན་གི་ལྷག་བསམ་བཟང་པྐོ་ཡིད་ཆླེས་བྐོས་འགླེལ་
ཐུབ་པ་ཞིག་དགྐོས། མི་ཕལ་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌བྐོས་འཁླེལ་བའི་གྲྐོགས་པྐོར་འགྱུར་བ་ལ། 
ཤླེས་བྱ་ཡྐོན་ཏན་དང་རྒྱུ་དངྐོས་པྐོའ་ིཐྐོག་ནས་གྲྐོགས་པྐོར་འགྱུར་བ་འྐོང་ནའང་། གྲྐོགས་པྐོ་ངྐོ་
མ་དླེ་རང་གིས་ཕར་བྐོས་ཇི་ཙམ་བཀལ་བ་དླེའི་ཚོད་ཀིས་ཕ་རྐོལ་པྐོའ་ིངྐོས་ནས་ཀང་རང་ལ་
ཚུར་ནམ་ཡང་མི་བསླུ་ཞིང་། བསམ་པ་རྣམ་དག་གི་ཐྐོག་ནས་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་མཁན་ཞིག་དགྐོས་
པ་དླེ་དང་མཚུངས། དླེ་ནས་(༡༠)སྐོ་བ་སངས་པ་སླེ། སྐོབ་མ་ལ་ཆྐོས་ཡང་ཡང་འཆད་དགྐོས་
ཀང་ངལ་བ་ལ་མི་འཛེམས་པ་ཞིག་དང་། སྐོབ་མའི་དྐོན་བྱ་ནུས་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་རླེད། 
 མདྐོ་སླེ་རྒྱན་འདི་སླེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་གཙོ་བྐོར་བཟུང་བའི་གཞུང་ཡིན་པས། 
དླེའི་ལུགས་ལ་སྲིད་པའི་ར་བ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་། ཆྐོས་ཀི་བདག་འཛིན་དླེ་ཤླེས་
སིབ་ལ་འཇྐོག་པར་བརྟླེན། བཤླེས་གཉླེན་གི་མཚན་ཉིད་གསུངས་སབས་བསབ་པ་གསུམ་གི་
ནང་གི་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་དླེ་གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་དང་། དླེ་ལས་
ཟུར་དུ་ཤླེས་སིབ་ཀི་གཉླེན་པྐོ་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་རྟྐོགས་དགྐོས་པས་དླེ་ཉིད་རྟྐོགས་པ་ཞླེས་
ཟུར་དུ་སར་བ་དླེ་ལྟར་ཡིན། 
 ༈ སྐོབ་དཔྐོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། མང་དུ་ཐྐོས་ཤིང་ཤླེས་རབ་ཆླེ། །ཟང་ཟིང་རླེད་པ་དྐོན་མི་
གཉླེར། །བྱང་ཆུབ་སླེམས་ལྡན་སིང་རྗླེ་ཆླེ། །དཀའ་བ་བཟྐོད་ཅིང་སྐོ་ངལ་ཆུང་། །མན་ངག་ཆླེ་
ཞིང་ལམ་ལས་གྲྐོལ། །རིགས་ལ་མཁས་ཤིང་དྐོད་ཚད་ཤླེས། །བཅུ་གཉིས་ལྡན་ལ་བསླེན་
པར་བྱ། །ཞླེས་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཆླེན་པྐོ་ཞི་བ་ལྷས། སྐོད་འཇུག་ལས། རྟག་པར་དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་ནི། །ཐླེག་ཆླེན་དྐོན་ལ་མཁས་པ་དང་། །བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་བརྟུལ་ཞུགས་
མཆྐོག །སྲྐོག་གི་ཕིར་ཡང་མི་བཏང་ངྐོ་། །ཞླེས་གསུངས། 



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

 མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་ཆླེན་པྐོའ ་ིལམ་སྐོན་རང་འགྲླེལ་དུ་གྲགས་པ་ལས། བྱང་ཆུབ་
སླེམས་དཔའ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ལ་ཆྐོས་ཉན་པ་ན། གང་ཟག་ཆྐོས་སྨྲ་བ་དླེ་ལ་གནས་དུ་
ཞིག་ནི་ཡིད་ལ་མི་བྱླེད་པར་བྱ་ཞླེ་ན། དླེ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ་དང་། མང་དུ་ཐྐོས་པ། 
རྟྐོགས་པ་དང་ལྡན་པ། སིང་བརླེ་བ། གཞན་གི་དྐོན་ལ་སྐོར་བ། འཇིགས་པ་མླེད་པ། བཟྐོད་ 
པ༑ མི་སྐོ་བ་བཅས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ན་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་
རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་རྐོགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱ་སླེ། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སྐོམ་
པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ཤིང་མ་ཉམས་པ་དང་། སྐོན་མླེད་པར་བྱླེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་
གནས་པ་ཡིན། བྐོ་ལ་མ་བྱང་བ་མ་ཡིན་པས་མང་དུ་ཐྐོས་པ་ཡིན། བསྒྐོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་
དགླེ་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཐྐོབ་ཅིང་རྟྐོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། སིང་རྗླེ་དང་ལྡན་པས་སིང་བརླེ་
བ་ཡིན། དླེ་ཚེ་འདི་ལ་རང་གི་བདླེ་བ་བྐོར་ནས་གཞན་གི་དྐོན་ལ་སྐོར་བ་ཡིན། དླེ་གཞན་ལ་
ཆྐོས་སྐོན་པ་ན་བག་ཚ་བའི་འཇིགས་པས་དན་པ་དང་སྐོབས་པ་ཉམས་པ་མླེད་པས་འཇིགས་
པ་མླེད་པ་ཡིན། གཞན་དག་གིས་བརས་པ་དང་། འཕ་བ་དང་། བསིང་བ་དང་། ངན་དུ་བརྗྐོད་ 
པ༑ མི་འདྐོད་པའི་ཚིག་རྣམས་དང་། སླེམས་ཅན་ལྐོག་པར་ཞུགས་པ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་
རྣམས་བཟྐོད་པ་ཡིན། འཁྐོར་བཞི་པྐོ་དག་ཆྐོས་བསན་པ་ལ་སྐོབས་དང་ལྡན་ཞིང་ངལ་བ་མླེད་
པ་ཡྐོངས་སུ་མི་སྐོ་བ་ཡིན། ཞླེས་སྐོགས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེས། བ་མ་
ཆྐོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ལ་བསླེན་དགྐོས་པར་གསུངས་ཏླེ། མཁས་པས་ལྟ་བ་ཁྱད་དུ་མི་གསྐོད་ 
པ༑ བཙུན་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཁྱད་དུ་མི་གསྐོད་པ། ཚེ་འདི་དྐོན་དུ་མི་གཉླེར་བ། བྱང་ཆུབ་དྐོན་
དུ་གཉླེར་བའྐོ། །ཞླེས་གསུངས། 
 རྗླེ་སྒམ་པྐོ་པའི་ཞལ་ནས། ཆྐོས་གསུམ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་ཏླེ། ཤླེས་རབ་ཆླེན་
པྐོས་གཞན་གི་ལམ་ས་འཁིད་པ། སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོས་འགྲྐོ་བའི་སྡུག་བསལ་མི་བཟྐོད་པ། ཚེ་
འདི་ལ་ལྟྐོས་པ་མ་མཆིས་པའྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པའི་ཁྱད་ཆྐོས་དླེ་རྣམས་ཚང་དགྐོས། 



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

བ་མ་ཟླེར་བ་དླེ་སྐོབ་མ་གཅིག་ཡྐོད་ན་བ་མ་གྱུར་ལ། སྐོབ་མ་མླེད་པའི་བ་མ་འྐོང་མི་
ཤླེས་པས། བ་སྐོབ་ཟླེར་བ་ལྟྐོས་ས་བལྟྐོས་འཇྐོག་ཐྐོག་ནས་འགྲྐོ་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། དླེང་
སང་གྐོ་ས་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་བརིས་ནས། དླེ་ལ་སྐོབ་མ་མླེད་ནའང་བ་བང་ཡྐོད་པ་དླེ་རིགས་བ་
མའི་ཁྱད་ཆྐོས་མ་ཡིན། རང་རླེ་བྐོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཚད་ལྡན་
བ་མའི་བྱ་བ་བྱླེད་ནུས་པའི་ཡྐོན་ཏན་ཆ་ཚང་ཡྐོད་ཀང་། དགླེ་བཤླེས་ཆླེ་གླེ་མྐོ་དང་། བ་མ་ཆླེ་
གླེ་མྐོ་ཟླེར་བ་སྐོགས་ལས། སྤྲུལ་སྐུའི་མིང་ཞིག་མླེད་ན་དླེ་ཙམ་གིས་ར་བ་ཆླེན་པྐོ་མི་བྱླེད་
ཅིང་། སྤྲུལ་སྐུར་ཡྐོན་ཏན་ཡྐོད་མླེད་དང་། རྒྱུད་དུལ་པྐོ་ཡྐོད་མླེད་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། “རིན་པྐོ་
ཆླེ་”ཞླེས་ར་བ་ཆླེན་པྐོར་བརིས་ཏླེ། བ་བང་སྐོས་བཅས་དགྐོས་གལ་ཆླེན་པྐོ་བྱླེད་པའི་མིག་
ལྟྐོས་ངན་པ་ཞིག་ཡྐོད། ངྐོས་ནས་བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཁྱད་པར་ལ་མུ་བཞི་བཞག་སླེ། བ་མ་
ཡིན་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་མ་ཡིན་པ་ནི། དགའ་ལྡན་ཁི་ལ་ཕླེབས་མཁན་ཕལ་ཆླེ་བ་ལྟ་བུ་གང་ཟག་བྱླེ་
བག་པའི་ངྐོས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནའང༌། མང་ཆླེ་བ་ཐྐོག་མར་ཕ་ཡུལ་ཐག་རིང་ནས་རྒྱབ་
ཁུག་བསམས་ནས་གྲྭ་སར་ཕླེབས་ཏླེ། ལྐོ་སུམ་ཅུ་ཡས་མས་རིང་རམ་པ་ཆད་ཀིན་ཆད་ཀིན་
ངལ་བ་དྭང་ལླེན་གིས་གཞུང་ཆླེན་པྐོ་ཏི་ལྔ་ལ་སང་བརྐོན་ལྐོ་ནས་ལྐོ་བསྟུད་མི་ཚེ་ཆ་ཚང་སྐོབ་
གཉླེར་གི་ལམ་ཞིག་བརྒྱུད་པས་ར་བ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་ལ། དགླེ་བཤླེས་བཞག་ཁར་གཏྐོང་སྒྐོ་གཏྐོང་
རྒྱུའི་ཆླེད་དུ་ཁ་བསགས། གཞྐོགས་སྐོང་སྐོགས་ལྐོག་འཚོས་ཕན་ཙམ་གྐོས་པའི་མཐུན་རླེན་
འབད་རྐོལ་ཆླེན་པྐོས་སྒྲུབ་དགྐོས་བྱུང་ན་མ་གཏྐོགས། ཡྐོན་ཏན་གི་ཤླེས་ཚད་ལྡན་པས་དགླེ་
བཤླེས་ལྷ་རམས་པའི་དམ་བཅའ་བཞག་སླེ། རྒྱུད་གྲྭར་ཞུགས་ནས་ཆྐོས་ཐྐོག་བསྐོར་ཞིང་། 
གསང་སགས་ཀི་གཞུང་ལ་འཆད་ཉན་དང་འབླེལ་སགས་དམ་བཅའ་བཞག  རིམ་བཞིན་རྒྱུད་
པའི་དགླེ་བསྐོས་དང་། བ་མ་དབུ་མཛད། མཁན་པྐོ། ཤར་བྱང་གང་ཡང་རུང་བའི་ཆྐོས་རྗླེ་
བཅས་ཐླེག་པ་རིམ་འཛེགས་ཀིས་དགའ་ལྡན་གསླེར་ཁིར་ཕླེབས་པ་དླེ་རྣམས་ལས་སྐོན་
བསྐོད་ནམས་དང་། ཐུགས་བསླེད་ཀི་མཐུ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སླེས་བུ་དམ་པ་



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

བ་མ་དངྐོས་གནས་མ་ཟད། དགའ་ལྡན་གསླེར་ཁི་དླེ་ཡང་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་བཞུགས་ཁི་ཡིན་
པས། དླེའི་སླེང་དུ་བཞུགས་པའི་དགའ་ལྡན་ཁི་པ་དླེ་རྣམས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་རྒྱལ་ཚབ་དང་། རི་
བྐོ་དགླེ་ལུགས་པའི་བསན་པའི་བདག་པྐོ་རླེད། དླེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ལ་བ་མ་མ་ཡིན་པའི་མུ་ 
ནི༑ སྤྲུལ་སྐུའི་མིང་དང་བ་བང་ཡྐོད་ཀང་། ཆྐོས་ཤླེས་པའི་ཡྐོན་ཏན་དང་། རྒྱུད་དུལ་བའི་ཡྐོན་
ཏན་གང་ལའང་བལྟ་རྒྱུ་མླེད་པར་བྱ་བྱླེད་འབླེལ་པྐོ། ཧམ་པ་ཚ་པྐོ། སྐོད་ངན་ཟིང་ཟིང་བྱས་
ནས་རྫུན་གིས་གཞན་ལ་མགྐོ་སྐོར་བཏང་མཁན་འབྱུང་བ་དླེ་རྣམས་བ་མ་མིན་ཡང་། སི་
ཚོགས་ནང་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་མིང་ཡྐོད་པ་རླེད། འྐོན་ཀང་འགའ་རླེ་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་
པའི་རྣམ་ཐར་ཅན་ཞིག་མི་སྲིད་པ་ནི་མིན་ལ། སྐུ་ཚེ་སྐོན་མའི་བག་ཆགས་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པ་དླེ་
འད་འྐོང་ཡང་། སིར་བཏང་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་སིའི་དབང་དུ་བཤད་ན། མཐྐོང་ཆྐོས་སུའང་
མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་དང་། འཆད་རྐོད་རྐོམ་གསུམ་གི་ཡྐོན་ཏན་ཡྐོད་ཚུལ་འཇིག་རྟླེན་
ཐུན་མྐོང་ཡྐོངས་གྲགས་ཀི་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པ་དླེ་འད་ཞིག་གཞི་ལ་བཞག་ནས་བ་མའི་རྣམ་
གཞག་བཤད་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་སྒྐོ་ནས་བཤད་ན། 
སྲིད་དབང་སྒླེར་འཛིན་དག་སྐོད་བྱླེད་པའི་མི་ས་ཨུ་རུ་སུའི་སི་ཏ་ལིན་དང་། རྗར་མླེ་ནིའི་ཧི་ཊི་
ལར། རྒྱ་ནག་གི་མའྐོ་ཙེ་ཏུང་ལྟ་བུའང་ངླེས་པ་དྐོན་ལ་གང་ཟག་མཆྐོག་དམན་གང་ཡིན་དང་། 
བདུད་སིག་ཏྐོ་ཅན་ཡིན་མིན་ཚོད་ཐིངས་དཀའ་བ་ལྟ་བུ་རླེད། དླེ་ནས་བ་མ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་
གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་མུ་ནི། དཔླེར་ན། ངྐོས་ཀི་ཡྐོངས་འཛིན་༸སབས་རྗླེ་གིང་རིན་པྐོ་ཆླེ་དང་། 
༸སབས་རྗླེ་ཁི་བྱང་རིན་པྐོ་ཆླེ་རྣམ་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཚད་ལྡན་དང་། མཁས་གྲུབ་
གཉིས་ལྡན་གི་བ་མའང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ར་བ་ཆླེན་པྐོ་རླེད། སབས་རླེ་རང་རླེའི་མང་
ཚོགས་ནས་ཐྐོག་མར་བ་མ་ལ་དད་པ་ཆླེན་པྐོ་བྱས་ཀང་། གང་མཚམས་ནས་ཁ་གཏྐོང་ཚད་
ཚད་བྱླེད་པ་འདི་མི་ལླེགས་པས། དླེས་ན་བ་མ་མ་བསླེན་གྐོང་ནས་མཚན་ཉིད་ཚང་མིན་དང་། 
བྐོས་འགླེལ་ཐུབ་མིན་བརྟག་དཔད་ནན་ཏན་བྱ་དགྐོས། 



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

 དླེས་ན་བ་སྐོབ་བརྟག་ཐབས་འདི་ལ་དང་པྐོ་བ་མ་བརྟག་ཐབས་དང་། བསླེན་ཐབས་ 
ནི༑ བ་མ་བསླེན་ཚུལ་ཁྱི་དང་གྐོ་བ་འཕད་པ་ལྟ་བུ་ག་ཚོམ་དུ་བསླེན་མི་རུང༌བར་གསུངས་
པས། བ་མར་འྐོས་མིན་བརྟག་དཔད་བྱླེད་ལུགས་ཀང་། གང་ཟག་ཕ་རྐོལ་པྐོའ་ིརྟྐོགས་པའི་ཆུ་
ཚད་ཇི་འད་ཡྐོད་མླེད་མངྐོན་ཤླེས་མླེད་ན་ཤླེས་པར་དཀའ་མྐོད། མ་མཐའང་བ་མ་དླེ་མི་བཟང་
ངན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་དླེའི་སྐོད་པ་དང་། གཤིས་ཀ  ཤླེས་བྱའི་གནས་ཚད། འདྐོད་
རམས་ཆླེ་ཆུང་། ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སྐོགས་པའི་ཐྐོག་ནས་བརྟག་པར་འྐོས་པས། དླེ་
ལ་ཆྐོས་རྒྱལ་སྲྐོང་བཙན་སྒམ་པྐོའ་ིགསུང་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་ལས། “བ་མ་ལ་གསུམ་སླེ། བ་
མ་བརྟག་པ། བ་མ་བསླེན་པ། བ་མ་སྒྲུབ་པའྐོ། ༈ །བ་མ་བརྟག་པ་ལ་གསུམ། རྒྱང་ནས་
བརྟག་པ། དྲུང་ནས་བརྟག་པ། ཡུན་རིང་དུ་འགྲྐོགས་ནས་བརྟག་པའྐོ། ༈ །རྒྱང་ནས་བརྟག་པ་ 
ནི༑ སན་པ་ཆླེ་བ། མཁས་ཤིང་བཙུན་པ། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ལྟ་བུར་ཀུན་གིས་བཀུར་བ། 
དླེ་ལྟ་བུའི་བ་མ་དླེ་དཀའ་བས་དྭང་དུ་བངས་ལ་བཙལ། ༈ །དྲུང་ནས་བརྟག་པ་ལ་སང་བང་
གཉིས་ལས། དང་པྐོ་སང་བའི་བ་མ་ལ་གསུམ། མླེ་ལྟ་བུའི་བ་མ་དུག་གསུམ་ཤས་ཆླེན་པྐོ་
དང་ཉླེ་ན་ཚིག་པས་སང་། ཁྱི་འབིད་པ་ལྟ་བུའི་བ་མ་ཟས་ལ་ངན་པ་འདྐོད་པ་ཆླེ་བ་སང་། ཚོང་
པ་ལྟ་བུའི་བ་མ་ནྐོར་དང་མླེ་ཏྐོག་མླེད་པར་ཆྐོས་མི་སླེར་བ་སང་ངྐོ་། ༈ །གཉིས་པ་དྭང་དུ་བང་
བའི་བ་མ་ལ་གསུམ། ཕ་ལྟ་བུའི་བ་མ་གདམས་པ་ཟབ་པ། ཆྐོས་མཁས་པ། བཀའ་ཡངས་པ་
བསླེན། མ་ལྟ་བུའི་བ་མ་ཐུགས་ལ་འདྐོགས་པ། སིང་རྗླེ་ཆླེ་བ། བྱམས་པ་བསླེན། རིན་པྐོ་ཆླེ་
ལྟ་བུའི་བ་མ་བྱིན་རླབས་ཆླེ་བ། འགྲྐོ་དྐོན་ཆླེ་བ། གྲུབ་པ་ཐྐོབ་པ་བསླེན། ༈ གསུམ་པ་ཡུན་
རིང་དུ་འགྲྐོགས་ནས་བརྟག་པ་ནི། གསར་འགྲྐོགས་ཆུང་བ། ཕན་སླེམས་ཆླེ་བ། ཉླེ་རིང་མླེད་ 
པ༑ གདམས་པ་གནང་བ་དླེ་ལྟ་བུ་བསླེན་ལ་ཆྐོས་ལ་ནན་ཏན་བྱའྐོ། ༈ །བ་མ་བསླེན་པའི་
ཐབས་ལ་གསུམ། དད་པས་བསླེན་པ་དང་། ཤླེས་རབ་ཀིས་བསླེན་པ་དང་། ཡྐོ་བྱད་ཀིས་
བསླེན་པའྐོ། །དང་པྐོ་དད་པས་བསླེན་པ་ལ་གསུམ་སླེ། དད་པས་བ་མ་ཡི་དམ་གི་དམ་པར་



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

བསམས་ལ་བསླེན། མྐོས་པས་བཀའ་ཉན་དང་ཞླེ་སས་བསླེན། གུས་པས་ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གིས་བཀུར་སི་བྱས་ལ་བསླེན་ནྐོ། ༈ །ཤླེས་རབ་ཀིས་བསླེན་པ་ལ་གསུམ། ཐྐོས་པའི་
ཤླེས་རབ་ཀིས་བ་མས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ཚིག་བཟུང་། བསམ་པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས་དན་
པས་ཐྐོས་པའི་དྐོན་མ་ནྐོར་བར་བསམས། སྒྐོམ་པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་བསམ་
དུ་མླེད་པར་དམིགས་སུ་མླེད་པ། འདུས་མ་བྱས་པར་ཤླེས་པར་བྱས་ལ་བསྒྐོམ་མྐོ། ༈ །ཡྐོ་
བྱད་ཀིས་བསླེན་པ་ལ་གསུམ། དང་པྐོ་རང་གི་ཡྐོ་བྱད་ཀིས་བསླེན་པ་ནི། རང་ལ་ཅི་ཡྐོད་པའི་
ཟས་སྐོམ་ལ་སྐོགས་པའི་ཡྐོ་བྱད་ཐམས་ཅད་བ་མ་ལ་འབུལ་ལྐོ། །གཉིས་པ་གཞན་གི་ཡྐོ་བྱད་
ཀིས་བསླེན་པ་ནི། གཞན་བ་མ་ལ་མྐོས་གུས་དང་བཀུར་སི་བྱླེད་དུ་འཇུག  བ་མའི་བསྐོད་
ནམས་བསླེད་དུ་འཇུག་པའྐོ། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཡྐོ་བྱད་ཀིས་བསླེན་པ་ནི། ལུས་
གུས་པས་བ་མ་ལ་ཕག་དང་བསྐོར་བ། ངག་གུས་པས་བ་མ་ལ་ཞླེ་ས་དང་བསྐོད་པ། ཡིད་
གུས་པས་གསྐོལ་འདླེབས་དང་ཡིད་ཆླེས་བྱས་ལ་བསླེན་ནྐོ།།” ཞླེས་སྐོགས་གསུངས། 
 བ་མ་མང་ཉུང་ཇི་ཙམ་བསླེན་པར་འྐོས་ཤླེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་
པས་ཤར་གངས་རི་མ་ལས། “སིར་ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བཀའ་དིན་བསམ། །སྒྐོས་ཆྐོས་མཛད་
ཡྐོངས་ལ་དག་སང་སྐོང་། །དགྲ་ནང་དུ་འདུག་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་འདུལ།།” ཞླེས་གསུངས་པ་
ལྟར། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཀའ་དིན་དན་ཞིང་། དག་པའི་སང་བའི་འདུ་ཤླེས་འཇྐོག་
ཐུབ་པ་དང་། ནང་གི་དགྲ་བྐོ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྣམ་རྟྐོག་མགྐོ་གནྐོན་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་བ་མ་ཇི་ཙམ་
དགྐོས་པ་ལྟར་བསླེན་རུང་བ་དགླེ་བཤླེས་གསང་ཕུ་བ་ལྟར་ལ། དླེ་མིན་དགླེ་བཤླེས་སྐོན་པའི་
རྣམ་ཐར་ལྟར་བ་མ་ཉུང་ན་ལླེགས་ཤིང་། ཡྐོད་པ་དླེར་བསླེན་ཚུལ་སྤུས་དག་པྐོ་གལ་ཆླེ་བར་
གསུངས་པ་འདི་གནད་ཆླེ། 
 དླེ་སྐོན་འཕགས་བྐོད་གཉིས་སུ་སི་ཚོགས་ཀི་གནས་སངས་སྐོགས་ལས་ཕྐོ་མྐོའ་ི
རྟླེན་ལ་མཆྐོག་དམན་གི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་པས་བུད་མླེད་རྣམས་ལ་བསམ་སྐོད་གཉིས་ཀའི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ཐྐོག་ཏུ་སིང་ལས་ཆུང་ངུར་གནས་པའི་གྐོམས་གཤིས་འཇགས་པའི་ཤུགས་རླེན་ལས་བ་མ་
མྐོའ ་ིརྟླེན་ཅན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ནའང་། ཆྐོས་རྒྱུན་གདམས་པའི་བཀའ་སྲྐོལ་འཛིན་སྐོང་སླེལ་
གསུམ་གནང་མཁན་དགླེ་སྐོང་མ་དཔལ་མྐོ་དང་། ནི་གུ་མ། མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མྐོ། མ་
གཅིག་ལབ་སྐོན། མ་གཅིག་ཞ་མ། གཟིམ་རག་ཤག་གི་སྲས་མྐོ་དབུས་བཟའ་མཁའ་འགྲྐོ་ཀུན་
བཟང་བདླེ་སྐོང་དབང་མྐོ་ལ་སྐོགས་པ་བུད་མླེད་ཀི་རྟླེན་ཏུ་བཞུགས་པའི་འཕགས་བྐོད་ཀི ་
སླེས་ཆླེན་ཚད་ལྡན་མང་པྐོ་བྱུང་ཞིང་། ཕིས་སུའང་བསམ་སིང་རྐོ་རྗླེ་ཕག་མྐོ་སྐུ་ཕླེང་དང་། ས་
སའི་རྗླེ་བཙུན་མ་རིམ་པ་ས་ཕི། ཤུག་གསླེབ་རྗླེ་བཙུན་མ་ལ་སྐོགས་པས་བསན་པ་བཤད་
སྒྲུབ་གཉིས་ཀིས་འཛིན་སྐོང་སླེལ་གསུམ་གནང་རིགས་བྱུང་བ་གླེགས་བམ་དང་པྐོ་སི་བཤད་
ཁྐོངས་སུ་ལླེའུ་ཟུར་གསལ་ཡྐོད་པ་ལྟར། བསླེན་བྱ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་ཡྐོན་ཏན་ཚང་
ན་རྟླེན་གི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་མི་འྐོས་པ་ཡིན། 

སོབ་མའི་མཚན་ཉིད་དམ་འོས་ཆོས། 

༈ གཉིས་པ་སྐོབ་མའི་མཚན་ཉིད་དམ་འྐོས་ཆྐོས་ནི། བ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཡྐོད་
ཀང༌སྐོབ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། ཆྐོས་ཚུལ་ལླེགས་པྐོ་ཇི་འད་ཞིག་ནྐོད་རུང་
དྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དླེ་འད་འྐོང་བས། དླེས་ན་དམ་པའི་ཆྐོས་སྐོན་པའི་སྐོད་དུ་རུང་བའི་སྐོབ་མ་
མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྐོས་ཤླེ་ན། བ་མ་དམ་པ་དླེས་དམ་པའི་ཆྐོས་སྐོན་པའི་
སྐོད་དུ་གྱུར་པའི་གདུལ་བྱ་ནི། བཞི་བརྒྱ་པར། གཟུར་གནས་བྐོ་ལྡན་དྐོན་གཉླེར་བ། །ཉན་པྐོ་
སྐོད་ཅླེས་བྱ་བར་བཤད། །སྨྲ་པྐོ་ཡྐོན་ཏན་རྣམ་གཞན་དུ། །མི་འགྱུར་ཉན་པ་པྐོ་ལའང་མིན། ། 
ཞླེས་རང་ཕྐོགས་ལ་ཆགས་ཤིང་གཞན་ཕྐོགས་ལ་ཞླེ་སང་བའི་ཕྐོགས་ལྷུང་དང་བལ་ཞིང༌། 
ཉླེས་བཤད་དང་ལླེགས་བཤད་ཀི་བང་དྐོར་འབྱླེད་ནུས་པའི་བྐོ་གྲྐོས་ཅན། དམ་པའི་ཆྐོས་ལ་
དྐོན་གཉླེར་ཆླེན་པྐོ་དང་ལྡན་པ། ཆྐོས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་ཤིང་། ཡིད་ལླེགས་པར་གཏྐོད་པ་སླེ། 



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

ཡྐོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སྐོབ་མ་ཞིག་དགྐོས་ལ། དླེ་ལྟ་བུའི་སྐོབ་དཔྐོན་དང་སྐོབ་མ་ཟུང་དུ་
འབླེལ་ན་གཤྐོག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་བྱ་མཁའ ་ལ་འཕུར་བ་ལ་ཚེགས་མླེད་པ་བཞིན་རྣམ་གྲྐོལ་
སྒྲུབ་པ་ལ་དླེ་ཙམ་གི་དཀའ་བ་མིན་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་སྐོབ་མའི་མཚན་ཉིད་(༡)བྐོ་གཟུ་བྐོར་
གནས་པའམ། དང་པྐོ་ཞིག་དགྐོས་ཏླེ། ཡིན་ལུགས་ཤླེས་པ་ལ་བྐོ་གཟུ་བྐོར་གནས་པ་ཤིན་ཏུ་
གནད་ཆླེ། གཟུར་གནས་ཞླེས་པ་ནི་ཕྐོགས་སུ་མ་ལྷུང་བར་ཡུལ་དླེའི་དངྐོས་ཡྐོད་ཀི་གནས་
ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡྐོད་པ་དླེ་ལྟར་བལྟ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགྐོས་ཤིང་། གལ་ཏླེ་སྐོ་སྐོའ་ིའདྐོད་ཕྐོགས་
སམ། གང་ལ་མྐོས་པ་དླེའི་དབང་དུ་སྐོང་ནས་བལྟས་ན་བདླེན་པའི་གནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་
མཐྐོང་བར་འགྐོག་རླེན་བྱླེད་པ་ཡིན། 
 (༢)བྐོ་དང་ལྡན་པ་སླེ། ཉླེས་བཤད་དྐོར་ནས་ལླེགས་བཤད་ལླེན་ཤླེས་པ་ཞིག་དང་། 
བ་མའི་ངྐོས་ནས་གལ་ཏླེ་དགྐོས་པའི་དབང་གིས་འཆད་ཚུལ་མི་འད་བ་ཞིག་བྱས་ན། དླེ་ནི་
དགྐོངས་གཞི་དགྐོས་པ་འདི་ལྟ་བུས་དླེ་ལྟར་གསུངས་པའི་དང་ངླེས་ཀི་ཁྱད་པར་རྟྐོགས་ནུས་
པའི་རྣམ་དཔྐོད་ཀི་བྐོ་གྲྐོས་དང་ལྡན་པ་དང་། དླེ་ཡང་སབས་འདིའི་གྐོ་དྐོན་དུ་བྐོ་ལ་ཐླེ་ཚོམ་
ཡྐོད་པ་ཞིག་དགྐོས་ཏླེ། ཐླེ་ཚོམ་ཡྐོད་ན་དླེ་ལ་དི་བ་འབྱུང་ཞིང་། དི་བ་བྱུང་ན་དླེ་ལ་བརྟག་
དཔད་བྱླེད་པར་འགྱུར་ལ། བརྟག་དཔད་བྱས་ན་དྐོན་ངྐོ་མའི་གནས་ཚུལ་ཤླེས་པར་ཕན་པས་
ལླེགས་བཤད་ཉླེས་བཤད་གང་ཡིན་རྟྐོག་དཔྐོད་བྱླེད་པ་ཞིག་དགྐོས། དླེས་ན་རྟྐོག་དཔྐོད་འྐོང་
བ་ལ་དང་པྐོ་ཉིད་ནས་དད་པ་རླེ་གཅིག་སླེང་དུ་མི་འགྲྐོ་བར། ཐླེ་ཚོམ་པའི་ངང་ལ་འགྲྐོ་བ་གལ་ 
ཆླེ༑ དཔླེར་ན་རྒྱ་གཞུང་མང་ཆླེ་བར་དགྐོས་སྐོགས་ཆྐོས་བཞི་གསུངས་པ་དླེ། ཆླེད་དུ་བྱ་བའི་
གདུལ་བྱ་དབང་པྐོ་རྣྐོན་པྐོ། དྐོན་གཉླེར་ཅན། རྟྐོག་དཔྐོད་བྱླེད་པ་པྐོ་ཞིག་ཡིན་པས། དླེས་
གཞུང་འདི་ལ་བརྗྐོད་བྱ་གང་ཡྐོད་པ་དང་། བརྗྐོད་བྱ་དླེ་ཤླེས་ན་དགྐོས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡྐོད་པ། དླེ་
ཡང་འཕལ་གི་དགྐོས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཕུགས་ཀི་ཉིང་དགྐོས་ལ་རྟྐོག་དཔྐོད་དགྐོས་པ་
དང་། རྟྐོག་དཔྐོད་བྱས་ནས་གཞུང་དླེ་ལ་གཞི་ནས་ཐྐོས་བསམ་བྱླེད་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

གྐོ་རིམ་ལ་བརྟླེན་ནས་དགྐོས་སྐོགས་ཆྐོས་བཞི་གསུངས་པ་གནད་ཆླེ། 
 དླེ་ལྟར་བྐོ་དང་ལྡན་ནའང༌ཆྐོས་སྐོན་པ་པྐོ་གང་ཞིག་བ་མར་བསླེན་ཏླེ་དླེ་ལས་ཆྐོས་
གཤའ་མ་ཞིག་ཉན་འདྐོད་ཀི་ཀུན་སྐོང་མླེད་པར་ཆྐོས་ཉན་པའི་གཟུགས་བརན་ཙམ་གིས་ཆྐོས་
གྲལ་དུ་འཁྐོད་ན་བ་སྐོབ་ཀི་འབླེལ་བ་མི་འབྱུང་བས། དླེ་རིགས་ལ་“རི་མྐོའ་ིཆྐོས་ཉན་པ་ལྟ་བུ་” 
ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། (༣) དྐོན་གཉླེར་མླེད་ན་མི་འྐོང་བས། སིང་ནས་ཆྐོས་དང་། བ་མ་ལ་
མྐོས་གུས་དང་། དླེའི་དྲུང་ནས་ཆྐོས་ཉན་འདྐོད་ཡྐོད་ན་སྐོད་དུ་རུང་བར་བཤད་པས། མཚན་
ཉིད་དླེ་རྣམས་ལྡན་པའི་སྐོབ་མ་ནི་བསླེན་བྱ་ཡིན་ནའང་། མ་མཐར་ཡང་སྐོན་ཉུང་ལ་ཡྐོན་ཏན་
མང་བ་ཞིག་བསླེན་དགྐོས། 

སོབ་མ་བརྟག་ཐབས་དང་། བསྟླེན་ཐབས། ཆླེ་སར་འདོན་ཐབས། 

༈ སྐོབ་མ་བརྟག་ཐབས་དང་། བསླེན་ཐབས། ཆླེ་སར་འདྐོན་ཐབས་ནི། མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་
ལས། ༼ཝཾ༽ ༈ “གཉིས་པ་སྐོབ་མ་བཙལ་བ་ལ་གསུམ། སྐོབ་མ་བརྟག་པ་དང་། སྐོབ་མ་
བསླེན་པ་དང་། སྐོབ་མ་ཆླེ་སར་འདྐོན་པ་དང་གསུམ་མྐོ། ༈ །དང་པྐོ་སྐོབ་མ་བརྟག་པ་ལ་
གསུམ། རྒྱང་ནས་བརྟག་པ་དང་། དྲུང་ནས་བརྟག་པ་དང་། བསླེན་ནས་བརྟག་པའྐོ། ༈ །དང་པྐོ་
རྒྱང་ནས་བརྟག་པ་ལ་གསུམ། རིགས་རྒྱུད་བཟང་ཞིང་ཆྐོས་དང་མཐུན་པ། དད་པ་ཆླེ་ཞིང་དམ་
ཚིག་གཙང་བ། ཤླེས་རབ་ཆླེ་ཞིང་བརྐོན་འགྲུས་ཆླེ་བ། དླེ་ལྟ་བུ་ལ་ཆྐོས་འབླེལ་བྱས་ལ་སྐོབ་
མར་བཟུང་ངྐོ་། ༈ །དྲུང་ནས་བརྟག་པ་ལ་སང་བང་གཉིས་ལས། སང་བའི་སྐོབ་མ་ལ་གསུམ། 
དང་པྐོ་མདའ་ལྟརའཕང་བའི་སྐོབ་མ་ནི། བ་མ་ལ་དད་གུས་མླེད་པ། གྲྐོགས་ལ་བརླེ་གདུང་མླེད་
པ་དླེ་ལྟ་བུ་དང་རྒྱང་བསྲིང་ངྐོ་། །གཉིས་པ་དགྲ་ལྟར་འབྐོས་པའི་སྐོབ་མ་ནི། དམ་ཚིག་དང་
ཁླེལ་གཞུང་མླེད་པ། རང་སྐོན་སྦས་ནས་སྐོབ་དཔྐོན་གི་སྐོན་བརྗྐོད་པ་དླེ་ལྟ་བུ་དང་ཆྐོས་འབླེལ་
མི་བྱ་བར་འབྐོས་དགྐོས། གསུམ་པ་དུག་ལྟར་གནྐོད་པའི་སྐོབ་མ་ནི། དམ་ཚིག་ཉམས་པ་སྐོབ་



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

དཔྐོན་ལ་འཁྐོན་སྡུག་པའི་ཉམས་གྲིབ་ཅན་དླེ་ནི་སྲྐོག་ལ་བར་དུ་གཅྐོད་པས་ཕྐོགས་སུ་མི་
བསླེན་ནྐོ། ༈ །དྭང་དུ་བང་བའི་སྐོབ་མ་ལ་གསུམ། ཞིང་ས་གཤིན་པྐོ་ལྟ་བུའི་སྐོབ་མ་དད་གུས་
སིང་རྗླེ་ལྡན་པ་དླེ་ལ་ཆྐོས་ཀི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པས་བསླེན། ལུས་དང་གྲིབ་མ་ལྟ་བུའི་སྐོབ་མ་
རྒྱུན་དུ་སྒྐོ་གསུམ་གུས་པས་བཀུར་སི་བྱླེད་པས་འབལ་སླེམས་མི་སླེ་བ་བསླེན། ནྐོར་བུ་རིན་པྐོ་
ཆླེ་ལྟ་བུའི་སྐོབ་མ་སིང་རྗླེ་ཕན་སླེམས་དང་ལྡན་པ། འཁྐོར་ལ་མ་ཆགས་པའི་བྐོ་ཅན་དླེ་ལྟ་བུ་
བསླེན་ནྐོ། ༈ །གཉིས་པ་སྐོབ་མ་བསླེན་པ་ལ་གཉིས། ཆྐོས་ཀིས་བསླེན་པ་དང་། ཟང་ཟིང་གིས་
བསླེན་པའྐོ། །ཆྐོས་ཀིས་བསླེན་པ་ནི། ཆྐོས་གང་ལ་གང་འདྐོད་པ་བྱིན་ལ་ཉམས་སུ་ལླེན་དུ་
འཇུག་གྐོ  ཟང་ཟིང་གིས་བསླེན་པ་ནི། དད་ལྡན་སྒྲུབ་རྒྱགས་མླེད་པ་ལ་ཟས་གྐོས་བྱིན་ལ་ཆྐོས་
བྱླེད་དུ་བཅུག་གྐོ  ༈ །གསུམ་པ་སྐོབ་མ་ཆླེ་སར་འདྐོན་པ་ལ་གཉིས་ལས། དང་པྐོ་ཐྐོས་པ་ཅན་
བཤད་པས་མགྐོ་བཏྐོན་ལ། སྐོན་ཆླེན་དུ་ཆླེ་སར་འདྐོན། སྒྐོམ་སྲན་ཅན་སྒྲུབ་པས་མགྐོ་བཏྐོན་ 
ལ༑ ནགས་ཁྐོད་དམ་རི་ཁྐོད་དུ་སྒྐོམ་དུ་བཅུག་ལ། སྒྐོམ་ཆླེན་དུ་ཆླེ་སར་འདྐོན།” ཞླེས་སྐོགས་
གསུངས། 

མཚན་ཉིད་དླེ་ལྡན་གི་སོབ་མས་ཀང་བཤླེས་གཉླེན་དླེ་ཇི་ལྟར་བསྟླེན་པའི་ཚུལ་
དངོས། 

༈ གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་དླེ་ལྡན་གི་སྐོབ་མ་དླེས་ཀང་བཤླེས་གཉླེན་དླེ་ཇི་ལྟར་བསླེན་པའི་ཚུལ་
དངྐོས་ལ་བསམ་པས་བསླེན་པའི་ཚུལ་དང༌། སྐོར་བས་བསླེན་པའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པྐོ་ནི། 
འདི་ལ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་ས་བཅད་གསུམ་གསུངས་ཏླེ། བསླེན་པའི་བསམ་པ་སིར་བསན་
ནས་སྐོབ་མས་བ་མ་ལ་བལྟ་ཚུལ་གླེང་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ་དང་། བཀའ་
དིན་རྗླེས་སུ་དན་ཏླེ་གུས་པར་བྱ་བའྐོ། །ས་བཅད་དང་པྐོ་འདི་ལམ་རིམ་གཞན་ཕལ་ཆླེར་ཟུར་
དུ་མ་བགྲང་ནའང་། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་འདིར་སླེམས་དགུས་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ལ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

བསླེན་བཀུར་བ་སྐོགས་གསུངས་པ་རྣམས་དླེར་ཤླེས་པར་བྱ་བ་མང་དུ་མཆིས་ཤིང་གནད་
ཀང་ཆླེ། 
 ༈ སྐོབ་མས་རང་གི་བ་མ་ལ་བལྟ་ཚུལ་ཇི་འད་ཞིག་དགྐོས་ཤླེ་ན། བ་མའི་གསང་
གསུམ་གི་ཡྐོན་ཏན་ཕྐོགས་ནས་ཇི་ཙམ་བལྟ་ཤུགས་ཆླེ་བ་དླེ་ཙམ་གིས་རང་རྒྱུད་ལ་དད་པ་
འཕླེལ་བའི་གཞིར་འགྱུར་བ་ཆྐོས་ཉིད་ཡིན་ཡང་། ཇི་ལྟར་བལྟ་ཚུལ་སྐོར་ལ་རང་རང་གི་བྐོ་
ནུས་དང་བསྟུན་པའི་ཁྱད་པར་ས་ཚོགས་འབྱུང་བ་མ་གཏྐོགས། ཐླེག་པ་གྐོང་འྐོག་གི་སབས་
ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་མ་གསུངས་ཏླེ། ལམ་རིམ་ཀུན་གི་ཕི་མྐོ་མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་
(༩༨༡་་་༡༠༥༤)བྱང་ཆུབ་ལམ་སྐོན་དང་། དླེའི་རང་འགྲླེལ་དུ་གྲགས་པར་སྐོན་འགྲྐོའ་ིལམ་གི་
རིམ་པར་ཐྐོག་མར་བྐོ་སྐོང་བའི་སབས་ནས་བ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་དགྐོས་ཚུལ་ཚིག་ཟིན་
ལ་མི་གསལ་ཞིང་། 
 དགླེ་བཤླེས་པྐོ་ཏྐོ་བའི་གསུང་བཀའ་གདམས་གཅླེས་བཏུས་ (ཤྐོག་གྲངས་༡༡༢ན༢) 
སུ་དངས་པ་ལས། “སངས་རྒྱས་ཀི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན། འཕགས་པའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་
གཉླེན། སྐོ་སླེའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གསུམ་ལས། ཐ་མ་འདི་ཁྐོ་ན་དིན་ཆླེ་གསུངས།” 
མཉམ་མླེད་སྒམ་པྐོ་པ་དྭགས་པྐོ་ལྷ་རྗླེ་བསྐོད་ནམས་རིན་ཆླེན་ (༡༠༧༩ ་་་ ༡༡༥༣) གི་དམ་
ཆྐོས་ཡིད་བཞིན་ནྐོར་བུ་ཐར་པ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་རྒྱན་43ལས། “དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་དབྱླེ་བ་
ནི་བཞི་སླེ། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་སྐོ་སྐོའ་ིསླེ་བྐོ་དང་། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ས་ཆླེན་པྐོ་
ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་དང་། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་
དང་། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ལྐོངས་སྐོད་རྐོགས་པའི་སྐུའྐོ། །དླེ་དག་ཀང་རང་གི་གནས་
སབས་དང་སར་ཏླེ། རང་ལས་དང་པྐོ་བའི་དུས་སུ་སངས་རྒྱས་དང་། ས་ཆླེན་པྐོ་ལ་གནས་
པའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་བརྟླེན་པའི་ནུས་པ་མླེད་པས། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་
སྐོ་སྐོ་སླེ་བྐོ་ལ་བརྟླེན་པའྐོ། །རང་ལས་ཀི་སིབ་པ་ཕལ་ཆླེར་དག་ཙ་ན། དགླེ་བའི་བཤླེས་



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

གཉླེན་ས་ཆླེན་པྐོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ལ་བརྟླེན་ནུས་པའྐོ། །རང་ཚོགས་
ལམ་ཆླེན་པྐོ་ཡན་ཆད་ལ་གནས་ཙ་ན། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་
བརྟླེན་པར་ནུས་པའྐོ། །རང་ས་ཆླེན་པྐོ་ལ་གནས་ཙ་ན། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ལྐོངས་སྐོད་
རྐོགས་པའི་སྐུ་ལ་བརྟླེན་པར་ནུས་པའྐོ། །དླེ་ལྟར་བཞི་ལས་རང་ལ་དིན་གང་ཆླེ་ན། བདག་
ཅག་དང་པྐོ་ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་མུན་ཁང་ན་འདུག་པའི་ཚེ། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་
གྐོང་མ་རྣམས་བསླེན་པ་བས། ཞལ་མཐྐོང་བ་ཙམ་ཡང་མླེད་པ་ལས། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་
སྐོ་སྐོ་སླེ་བྐོ་དང་མཇལ་བས། དླེའི་གསུང་གི་སྐོན་མླེས་ལམ་སང་བར་བྱས་ནས་དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་གྐོང་མ་རྣམས་དང་མཇལ་བར་འགྱུར་ཏླེ། དླེས་ན་ནངས་ཀི་དིན་ཆླེ་བ་ནི་དགླེ་
བའི་བཤླེས་གཉླེན་སྐོ་སྐོ་སླེ་བྐོ་ཡིན་ནྐོ།།” ཞླེས་གསལ་བར་གསུངས་ལ། 
 གཞན་ཡང་ཕར་ཕིན་གི་སབས་སུ་ཐླེག་ཆླེན་གི་གདམས་ངག་སྐོན་པའི་བ་མ་ལམ་མ་
ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡྐོད་པར་གསུངས་པ་ [འདིའི་ཁུངས་ནི། ཏླེ་ཧྐོར་
སྐོར་དཔྐོན་རིན་པྐོ་ཆླེའི་རྣམ་ཐར་ཤྐོག་གྲངས་ ༡༣༣ ལས། ལམ་རིམ་སབས་བ་མ་རྣམས་ཐ་
མལ་པའི་རྣམ་པ་བསན་པ་ཙམ་ལས་དྐོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པས་ཁྱབ་གསུངས་པ་འད་བ་
ཞིག་ཐྐོས་མྱྐོང་བས་དླེ་བཞིན་ཡིན་ནམ་ཞུས་པས། མ་ཁྱབ་སླེ། ཕར་ཕིན་གི་སབས་སུ་ཐླེག་
ཆླེན་གི་གདམས་ངག་སྐོན་པའི་བ་མ་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་ཡྐོད་
གསུངས་ཚུལ་འབས་སྤུངས་ཏླེ་ཧྐོར་དགླེ་བཤླེས་དཔལ་ལྡན་གྲགས་པའི་དི་བའི་ལན་དུ་གནང་།] 
འདི་རྣམས་མདྐོའ་ིལུགས་དང་། གདུལ་བྱ་མཆྐོག་དམན་གི་རིམ་པ་སྐོ་སྐོར་ཤིན་ཏུ་འཚམས་
པའི་བལྟ་ཚུལ་གཞུང་གི་དགྐོངས་པ་ཇི་བཞིན་གསལ་བར་མཛད། 
 དླེ་བཞིན་སྐོ་སྐོར་ཐར་པའི་སབས་སུ་བ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་འདུ་ཤླེས་བསླེད་
དགྐོས་པ་དང་། བྱང་སླེམས་སབས་བ་མ་སངས་རྒྱས་དང་འད་བར་བལྟ་བ་དང་། སགས་ཀི་
སབས་སུ་སངས་རྒྱས་དངྐོས་སུ་བལྟ་དགྐོས་པར་གསུངས་ཚུལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་གྐོང་གི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ཐར་རྒྱན་གི་ལུང་དླེའི་དགྐོངས་པར་སྐོང་བས། སྐོ་སླེ་ཕལ་པ་བ་མ་ཐ་མལ་པ་ལས་ལྷག་པ་
ཞིག་བསླེན་པའི་ནུས་པ་མླེད་པ་རྣམས་ལ་ད་དུང་སངས་རྒྱས་དངྐོས་ཀི་འདུ་ཤླེས་བསླེད་
དགྐོས་པར་ནན་གིས་བསྐུལ་བའི་དག་སང་འབྱམས་ཀླས་པའི་ཕྐོགས་ལ་ཞླེན་ན་ལམ་གྐོལ་
སར་འཁིད་པར་འགྱུར་བས། སབས་དང་འཚམས་པའི་བ་མར་བལྟ་ཚུལ་ཐ་དད་འབྱུང་བའི་
གསུང་གི་རྗླེས་སུ་སྐོབ་པར་འྐོས་པ་ཡིན། 

འཇམ་མགྐོན་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་(༡༣༥༧་་་༡༤༡༩)། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་44ལས། 
དླེ་ཡང་བ་མ་ལ་སྐོབ་མས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བ་ནི། ལག་ན་རྐོ་རྗླེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལས། 
གསང་བའི་བདག་པྐོ་སྐོབ་དཔྐོན་ལ་སྐོབ་མས་ཇི་ལྟར་བལྟ་བར་བྱ་ཞླེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་
ལྡན་འདས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་དླེ་བཞིན་དུའྐོ། །ཞླེས་གསུངས་ཏླེ་རྒྱུད་དང་། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལུང་
བཅས་སགས་ཀི་གཞུང་ཁུངས་སུ་དངས་པར་མཛད་མཐར། ཡང་དླེ་ཉིད་ལས། ཐླེག་པ་ཆླེན་
པྐོའ་ིམདྐོ་སླེ་རྣམས་སུའང་སྐོན་པའི་འདུ་ཤླེས་བསླེད་དགྐོས་པར་གསུངས་ཤིང་། འདུལ་བ་
ནས་ཀང་དླེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡྐོད་དྐོ། །ཞླེས་ཀང་གསུངས་པ་རྣམས་ནི་ལམ་གི་རིམ་པའི་སྒྐོ་
ནས་གདུལ་བྱ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་གསང་སགས་ཀི་སྐོད་དུ་རུང་བ་རྣམས་སགས་བ་མླེད་ཀི་
ལམ་ལ་འཁིད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའི་གསུང་ཚུལ་ཡིན་ལ། ཚོགས་ལམ་ཆླེན་པྐོ་ཡན་ཆད་ལ་
གནས་པ་རྣམས་ལའང་དགྐོངས་པ་གྐོང་དུ་དངས་པའ་ིཐར་རྒྱན་ག་ིལུང་གིས་དཔྐོག་པར་ནུས། 

བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ནི་སར་མུ་སླེགས་རྟ་དབྱངས་ཞླེས་པའི་མཁས་པ་ཞིག་ཕིས་སུ་ནང་
པར་གྱུར་ཏླེ་སྐོབ་དཔྐོན་རྟ་དབྱངས་སུ་གྲགས་པ་དླེས་རྒྱ་གར་གི་གནའ་སྲྐོལ་དང་། ཧིན་དུའི་
ཆྐོས་ལུགས་ནས་ཀང་བཤད་པའི་བ་མ་བསླེན་ཚུལ་ལ་སྐོགས་པའི་རྒྱབ་ལྐོངས་རྣམས་ལ་
དགྐོངས་ནས་ནང་ཆྐོས་སུ་ལླེགས་ཆ་བཞླེས་ཏླེ་བརམས་པར་མངྐོན་པའི་གསང་སགས་ཀི་
ཉམས་ལླེན་རང་ལ་དགྐོངས་པའི་གཞུང་གྲགས་ཆླེ་བ་ཞིག་ཡིན། 

དླེ་དང་མཚུངས་པར་པཎ་ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་(༡༥༧༠་་་༡༦༦༢) གིས་



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

མཛད་པའི་ལམ་རིམ་བདླེ་ལམ་དུ། སགས་ཀི་འགྲྐོས་ལྟར་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་འདི་རྣམས་
སངས་རྒྱས་དངྐོས་ཡིན་པ་དང་། ཐུབ་དབང་རྐོ་རྗླེ་འཆང་དངྐོས་སུ་མཐྐོང་བར་གསྐོལ་འདླེབས་
བདུད་ར་ིའབླེབས་སང་སྐོགས་སགས་ལུགས་ཀི་དམགིས་པར་སར་ནས་གསུངས་ཤིང་། 

པཎ་ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཡླེ་ཤླེས་(༡༦༦༣་་་༡༧༣༧)ཀིས་མཛད་པའི་ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ་
དམར་ཁིད་དུའང་། བ་མ་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་དགྐོས་པ་དང་། བལྟ་ནུས་པ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བལྟ་
བའི་སྐོར་གསུམ་ས་བཅད་ལྐོགས་སུ་བཀལ་ཏླེ། དླེ་ལ་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་རྐོ་རྗླེ་འཆང་
གིས་བཞླེད་པ་སྐོགས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀྐོད་ཅིང་། ཤླེས་བྱླེད་ཀི་ཁུངས་སུ་རྒྱུད་སླེའི་ལུང་དང་། 
སྐོབ་དཔྐོན་དང་ནི་རྐོ་རྗླེ་འཛིན། །ཐ་དད་པར་ནི་མི་བརྟག་གྐོ །ཞླེས་དང་། དཀིལ་འཁྐོར་མླེ་ཏྐོག་
བཅས་ཐལ་མྐོས། །ཞླེས་སྐོགས་སགས་ཀི་གཞུང་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པའི་ལུང་དངས་པར་མཛད་
པས། ཐུབ་དབང་རྐོ་རྗླེ་འཆང་ཞླེས་སྐོགས་གསང་སགས་ཀི་ཐ་སད་འདི་རྣམས་ལམ་ཐུན་མྐོང་
བ་རང་པའི་སབས་སུ་མ་གྲགས་ལ། བ་མ་སངས་རྒྱས་སམ། བ་མ་ཡི་དམ་རང་སླེམས་དབྱླེར་
མླེད་དུ་བལྟ་ཚུལ་སགས་ཀི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་དགྐོངས་པ་ཟླས་དངས་ཏླེ་ལམ་ཐུན་མྐོང་
བའི་སབས་འདི་ནས་མདྐོ་སགས་ཟུང་འབླེལ་དུ་ཉམས་སུ་ལླེན་པར་ནུས་པའི་གང་ཟག་ཁྱད་
པར་བ་རྣམས་ཀི་ཆླེད་དུ་སར་བར་མཛད་པར་གྐོ་དགྐོས་ཏླེ། གནའ་དུས་བྐོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་
གི་རྗླེས་སུ་ཞུགས་པ་གང་དག་ཤླེས་ནས་དད་པ་ཐྐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། སྐོན་
གྐོམས་བག་ཆགས་དང་། ཕིའི་ཁྐོར་ཡུག་གི་ཆ་རླེན་གཉིས་ཐད་ནས་ཆྐོས་ཚུལ་ལའང་ལྡྐོག་ཏུ་
མླེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པྐོ་རང་ཆས་སུ་ཡྐོད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས། གསང་སགས་དར་ཁྱབ་
ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་ཤུགས་ཀིས་རིམ་བཞིན་གདུལ་བྱ་སྐོད་དུ་རུང་མིན་ལའང་བརྟག་པ་མླེད་པར་
མདྐོ་སགས་ཟུང་དུ་འབླེལ་བར་སྐོབ་རང་ཐུགས་ལ་བཞག་པའི་འཆད་ཚུལ་བྱུང་བས། ཕིས་ཀི་
ལམ་རིམ་འགྲླེལ་མཛད་ཕལ་མྐོ་ཆླེས་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཚུལ་འདི་ལམ་རིམ་སི་ཁྱབ་
ཀི་ཆ་ཤས་ལྟ་བུར་རིམ་པར་སླེལ་བས། ཐྐོག་མའི་རྨང་གཞིའི་ཉམས་ལླེན་མདྐོ་ལུགས་རང་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

པའི་ལམ་ནས་འཁིད་སྲྐོལ་ཆླེས་དཀྐོན་པར་གྱུར་པས། ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་
གཞུང་འདིར་ཡང་“གསང་སགས་ཀི་ཤན་ཤྐོར་བས་ལུགས་འདི་གའི་ཕག་ལླེན་དང་ཅུང་ཟད་མི་
མཐུན་པར་གདའ།” ཞླེས་ཟུར་ཟའི་གསུང་ཞིག་འྐོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར། སྐོན་འགྲྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་
པ་རྣམས་ལ་བྐོ་སྐོང་བའི་ཚུལ་རྣམས་གསང་སགས་ཉམས་ལླེན་སབས་སུའང་འདྐོར་དུ་མི་རུང་
བས་སགས་དང་ཐུན་མྐོང་བར་གྱུར་པས་ཐུན་མྐོང་ལམ་སངས་ཞླེས་གྲགས་ཤིང་། ལམ་རིམ་
ཆླེན་མྐོ་སྐོགས་ཕལ་ཆླེ་བས་སྐོད་པ་སི་བསབས་དང་། རྐོ་རྗླེ་ཐླེག་པར་སྐོབ་ཚུལ་གི་འཁིད་
ཐབས་རང་ལ་དགྐོངས་ནས། སྐོན་འགྲྐོར་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་དླེ་ལྟར་གསུངས་པས། 
དྐོན་དུ་སགས་ཀི་སྐོན་འགྲྐོར་གྱུར་ལ། གལ་ཏླེ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་རང་མཚན་པ་ཞིག་ཡིན་ན། 
མགྐོ་ལ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་ཨླེ་དགྐོས་སམ། དླེ་མིན་སགས་ཀི་ཉམས་སུ་ལླེན་ཚུལ་ལམ་
རིམ་དང་ཐུན་མྐོང་བར་སྐོར་དུ་མླེད་པས། ལམ་ཐུན་མྐོང་བས་རྒྱུད་སངས་ཟིན་པ་ཞིག་ནས་ཐུན་
མྐོང་མ་ཡིན་པ་གསང་སགས་ལ་གཞི་ནས་འཇུག་དགྐོས་པའི་ཕག་ལླེན་གཙང་མ་དླེ་བཞིན་
ཕིས་སུ་ཕལ་ཆླེར་གསུང་བགྲྐོས་དང་། ཡིག་ཐྐོག་ཙམ་དུ་ལུས་ལ་ཁད་དུ་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་ཕངས་
པའི་རང་བཞིན་འདི་བཞིན་སར་གསྐོ་བྱ་གལ་ཆླེ་ཞིང་། ལྷག་པར་དླེང་དུས་ཧི་མ་ལའི་རི་བརྒྱུད་
དུ་གནས་པ་རྣམས་དང་། སྐོག་རིགས་སླེར་གཏྐོགས་དང་བཅས་པའི་མི་རབས་གསར་པ་
རྣམས་ནས་ཕ་མླེས་ཀི་གྐོམས་གཤིས་འཇགས་ཏླེ་བྐོད་བརྒྱུད་ནང་པའི་རྗླེས་སུ་འབངས་པ་
ཙམ་ལས། ཐྐོག་མར་ལམ་གཙོ་གསུམ་གིས་རྒྱུད་ལླེགས་པར་སངས་པའི་རྗླེས་སུ་གསང་
སགས་ཀི་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཆླེས་ངླེས་པ་རླེད་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་མཁན་དཀྐོན་པ་དང་། ཡང་སྒྐོས་
ཆྐོས་དང་རིག་གཞུང་གི་རྒྱབ་ལྐོངས་ཐ་དད་ཅན་གི་འཛམ་གིང་མི་རིགས་དཀར་ནག་སླེར་
གསུམ་ཁྐོངས་ནས་ནང་པའི་ཆྐོས་ལ་དྐོ་སང་རྒྱ་ཆླེར་བྱླེད་པྐོ་འབྱུང་བའི་སབས་འདིར་རྟླེན་
འབྱུང་དང་། ལྟྐོས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་བདླེན་གཉིས་དང་། བདླེན་བཞིའི་རྒྱུ་འབས་
ཀི་རིམ་པ་རྣམས་ལས་བརམས་ཏླེ། སབས་སུ་འགྲྐོ་ཚུལ་སྐོགས་ལ་རིམ་གིས་འཁིད་ནས་ལམ་



དངྐོས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཚུལ་དངྐོས། 

ཐུན་མྐོང་བའི་རྨང་གཞི་ཚུགས་ཐབས་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། གང་དག་ལམ་ཐུན་མྐོང་བ་ཙམ་
ལ་བྐོ་ཁ་ཕྐོགས་མགྐོ་ཚུགས་མིན་མཚམས་ཤླེད་དླེ་མ་ཐག་པར་ཁྱྐོད་ཀིས་བ་མ་སངས་རྒྱས་
དངྐོས་སུ་བལྟ་དགྐོས་ཚུལ་གདམས་ན། མདྐོ་ལམ་རང་པར་མྐོས་པའི་རིགས་དང་། རླེ་ཞིག་
མདྐོ་ལམ་ཙམ་ཞིག་ཉམས་སུ་ལླེན་ནུས་པ་རྣམས་ཀང་སགས་ལ་བཙན་ཐབས་སུ་བསྐུལ་བར་
དྐོན་གིས་སྐོང་བ་མ་ཟད། རླེ་ཞིག་བྐོ་ལ་མ་ཤྐོང་བར་ཀླན་ཀ་འཕླེལ་བྱླེད་དུ་འགྱུར་བཞིན་པ་
མཐྐོང་ཆྐོས་ཡིན་ལ། བ་མ་སངས་རྒྱས་ཡིན་དགྐོས་པའི་རྒྱབ་ལྐོངས་བཤད་ན་མ་སིན་གསང་
སྐོག་གི་ཉླེས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ངླེས་པ་ག་ལ་ཡྐོད། ལྷག་པར་བ་མ་བསླེན་ཚུལ་ལྐོག་ན་འགལ་
ཚབས་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏླེ་དམྱལ་བར་ལྟུང་ཚུལ་འཇིགས་བསྐུལ་དུ་མངྐོན་པར་འགྱུར་བའི་སྲྐོལ་
རྒྱུན་གི་འཆད་ཐབས་རིགས་ནི། འཇིག་རྟླེན་བྱླེད་པྐོའ་ིདགྐོངས་པ་དང་འགལ་ན་དམྱལ་བར་
ལྟུང་བའི་འཆད་ཐབས་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་སྲིད་པས། དླེས་ན་ནང་པའི་ཆྐོས་ནི་
རིགས་པས་དཔད་བཟྐོད་ཡིན་པའི་གྲགས་པ་ཚིག་ཙམ་དུ་ལུས་ཏླེ། རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་མི་
དགྐོས་པའི་ཆྐོས་ལུགས་རྣམས་ལ་ཞླེན་པ་ལྐོག་པའི་སླེ་བྐོ་ནང་ཆྐོས་ལ་བྐོ་མིག་ཕྐོགས་མ་ཐག་
ནས་ཕིན་ཅི་ལྐོག་ཏུ་སླེམས་བཞིན་ཚུལ་འདིར་ཡིད་ཆླེས་འབྱུང་བའི་སྒྐོ་རྒྱ་འགླེགས་བྱླེད་ཕན་
ལས་གནྐོད་གཞིར་འགྱུར་ཉླེན་དང་། མ་རྟྐོགས་པ་དང་ལྐོག་པར་རྟྐོག་པའི་རླེན་ལས་དླེ་རྣམས་
ཀི་མྐོས་ཁམས་དང་རླེ་ཞིག་མི་འཚམས་པས་གཞན་དྐོན་མི་འགྲུབ་པར་བརྟླེན། ལམ་རིམ་མདྐོ་
ལུགས་རང་པས་ཉམས་སུ་ལླེན་ཚུལ་དང་། ལམ་རིམ་སགས་དང་སྦྲླེལ་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་
ཚུལ་སྐོ་སྐོར་དབྱླེ་ན་ལམ་ཐུན་མྐོང་བ་དང་། ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་སི་དང་བྱླེ་བག་གང་ལ་སྐོབ་
པར་མྐོས་པ་རྣམས་ལའང་ཀླན་ཀ་མི་འབྱུང་བར་འཇུག་པ་བདླེ་ཞིང་། དྐོན་དང་མཐུན་པ་ཡིན། 

བྐོད་གངས་ཅན་གི་ལྐོངས་སུ་རྣལ་འབྱྐོར་པ་རྗླེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པའི་རྐོ་རྗླེ་དང་། 
འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོ་ལྟ་བུ་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སླེས་བུ་དམ་པ་དླེ་རྣམས་
དང་། དླེ་མིན་གི་བ་མ་རྣམས་གཞྐོན་ནུའི་གནས་སབས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཚུལ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

བརྗྐོད་ན་དླེ་ངྐོ་མཚར་ཆླེ་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད། དླེ་ལས་ཐུན་མྐོང་གདུལ་བྱའི་སང་ངྐོར་མའི་མངལ་
ནས་རང་རླེ་ལྟ་བུ་མི་ཕལ་པར་འཁྲུངས་པ་མ་གཏྐོགས། སྐུ་ལ་འྐོད་འདྐོམ་གང་འཕྐོས་ནས་བྱུང་
བ་ཞིག་མ་ཡིན། རིམ་བཞིན་སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་གི་རྗླེས་སུ་འབངས་ནས་སྐོབ་གཉླེར་ཐྐོས་
བསམ་སྒྐོམ་སྒྲུབ་དང་། ཚོགས་བསགས་སིབ་སྐོང་གི་དཀའ་སད་སིང་རུས་མཛད་ནས་མི་ཀུན་
དང་མཐུན་པའི་གནས་སངས་དླེའི་ཐྐོག་ནས་རྟྐོགས་པ་ལྷ་དང་མཉམ་ནའང་། སྐོད་པ་མི་དང་
མཐུན་དགྐོས་ཞླེས་བཤད་སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་བཞིན་དུ་གནང་བའི་གྲུབ་འབས་སུ་རྐོད་མླེད་ཡྐོངས་
གྲགས་ཀི་ཐྐོག་ནས་མཁས་བཙུན་བཟང་པྐོའ་ིཡྐོན་ཏན་ལྡན་པ་མཇལ་རྒྱུ་ཡྐོད་པའི་སླེས་བུ་དམ་
པ་བསམ་གི་མི་ཁྱབ་པ། རང་གཞན་གི་དྐོན་གཉིས་མཐར་ཕིན་པ་བྱུང་བ་འདི་རྣམས་སྐོབས་པ་
སླེ་འྐོས་པ་རླེད། རང་རླེས་དླེ་རྣམས་ལ་ཁ་མིག་ཡར་བལྟ་བྱས་ནས་དླེ་ལྟར་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པ་ཅི་
ཡྐོད་སམ་པའི་ཐྐོག་ནས་འབད་བརྐོན་བསླེད་དགྐོས།

ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སྦྱང་བ། 

༈ གཉིས་པ་ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ་ཞླེས་པ་ནི། ཡུལ་དླེའི་ཡྐོན་ཏན་མཐྐོང་ན་དླེ་ལ་
དད་པ་སླེ་བ། དཔླེར་ན། གང་ཟག་གཞན་ཞིག་རང་གི་བ་མ་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར་ཡྐོན་
ཏན་བཟང་པྐོ་ཡྐོད་པ་ཞིག་མཐྐོང་ན་དླེ་ལ་ཡིད་སྐོན་པ་དང་། དླེའི་བཀའ་དིན་དན་པ་ལས་གུས་
པ་སླེ་བ་འབྱུང་བས། སིླེར་བཏང་བ་མ་ཞིག་གི་ཡྐོན་ཏན་ལ་ཡྐོན་ཏན་དུ་མཐྐོང་བའི་སྒྐོ་ནས་
དད་པ་སླེ་བ་ནི། བ་མ་དླེའི་སྐོབ་མ་ཡིན་མིན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར་སུ་ཡིན་ནའང༌དླེ་ལྟ་བུའི་དད་
པ་སླེ་བ་འྐོང་ཞིང་། གལ་ཏླེ་བ་མ་ལ་སྐོན་མཐྐོང་བཞིན་ད་དུང་དླེ་ལ་དད་པ་སླེ་ན། དླེ་ནི་སྐོབ་
མ་ཚད་དང་ལྡན་པའི་དད་པ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་དླེ་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་ར་
བའི་ལམ་གི་གནད་ཀི་འགྲྐོ་སངས་དང་། ལྷག་པར་བ་སྐོབ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་དགྐོས་ཚུལ་
འདི་རྣམས་ཆ་ཚང་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་མ་ཤླེས་ན་བཙན་དབང་གིས་དླེ་དང་དླེ་ལ་ཡིད་ཆླེས་



ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ། 

བྱ་དགྐོས་པར་སྐོབ་གསྐོ་གཏྐོང་བ་ལྟ་བུའི་ཤན་ཕན་བུ་ཞུགས་པར་འགྱུར་བས། ཡིད་གཟབ་
མ་བྱས་ན་རྨྐོངས་དད་བྱ་མི་རུང་བར་བཤད་པ་དང་ཆབས་ཅིག  རྨྐོངས་དད་སྐོབ་ཀིན་ཡྐོད་
པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་སྲིད། དླེས་ན་ར་བ་དད་པ་སང་བ་ཞླེས་པའི་ཚིག་ཟུར་ལ་ཡྐོད་པའི་“ར་བ་” 
དླེས་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་ཡིད་ཆླེས་པའི་མི་ཕླེད་པའི་དད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་བར་བསན་ 
ཏླེ༑ དཀྐོན་མཆྐོག་ཏ་ལའི་གཟུངས་ལས། དད་པ་སྐོན་འགྲྐོ་མ་ལྟར་བསླེད་པ་སླེ། །ཡྐོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་བསྲུང་ཞིང་སླེལ་བར་བྱླེད། །དྭྐོགས་པ་སླེལ་ཞིང་ཆུ་བྐོ་རྣམས་ལས་སྐོལ། །དད་པ་
བདླེ་ལླེགས་གྲྐོང་ཁྱླེར་མཚོན་བྱླེད་ཡིན། །དད་པ་རྐོག་པ་མླེད་ཅིང་སླེམས་དྭང་བྱླེད། །ང་རྒྱལ་
སྐོང་ཞིང་གུས་པའི་ར་བ་ཡིན། །དད་པ་ནྐོར་དང་གཏླེར་དང་རྐང་པའི་མཆྐོག །ལག་པ་བཞིན་
དུ་དགླེ་སྡུད་ར་བ་ཡིན། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ལ་མི་ཕླེད་པའི་དད་
པ་ཞིག་ངླེས་པར་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་བ་གལ་ཆླེ། གཞན་ཡང་། མ་དད་པ་ཡི་མི་རྣམས་ལ། །དཀར་
པྐོའ་ིཆྐོས་རྣམས་མི་སླེ་སླེ། །ས་བྐོན་མླེ་ཡིས་ཚིག་པ་ལ། །མྱུ་གུ་སྐོན་པྐོ་ཇི་བཞིན་ནྐོ། །ཞླེས་
འབྱུང་བ་ལྟར་ཡྐོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་མར་དད་པ་གལ་ཆླེ་ཞིང་། བ་མ་ལ་སིང་ཁྐོང་རུས་
པའི་གཏིང་ནས་དད་པ་རླེ་གཅིག་བྱུང་ན། རང་རླེ་ཚང་མ་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་དང་བདླེ་བ་
འདྐོད་པས། སྡུག་བསལ་ཟད་པའི་དྐོན་དུ་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པའི་རྟྐོགས་པ་སླེས་ནས། དླེའི་ནུས་
པ་ཇི་ཙམ་གིས་ཤུགས་ཆླེ་བའི་ཚོད་ཀིས་སྡུག་བསལ་ཉུང་དུ་འགྲྐོ་བ་ཞིག་དང༌། གཏན་དུ་བདླེ་
བའི་སིད་འགྐོ་ཞིག་ཚུགས་ཏླེ། བཟང་པྐོའ་ིཡྐོན་ཏན་གི་ཚོགས་རྣམས་ཟླ་བ་ཡར་ངྐོ་བཞིན་དུ་
འཕླེལ་བའི་དགླེ་མཚན་ཆླེ་བས། དླེ་ལ་སྐོན་གི་ལྐོ་རྒྱུས་དང་། ད་ལྟའི་ཆྐོས་གྲྐོགས་རྣམས་ཀི་
ཉམས་མྱྐོང་གང་ཅིའི་ཐྐོག་ནས་དཔད་ན། དངྐོས་གནས་བ་མ་ལ་དད་པ་བཅྐོས་མིན་ཞིག་བྐོ་
ལ་སླེ་ཐུབ། དླེ་ནི་རྨྐོངས་དད་མ་ཡིན་པར་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་དད་པ་ཞིག་དགྐོས། རྨྐོངས་
དད་ཡིན་ན་དད་པའི་ཡུལ་དླེར་ཞིབ་ཏུ་དཔྐོད་སབས་གཏད་སྐོ་མླེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། ངླེས་
ཤླེས་རླེད་མི་ཐུབ་པར་ཡལ་འགྲྐོ་བ་ཞིག་འྐོང་བས། དང་པྐོ་ཉིད་ནས་དད་པ་བྱླེད་རང་མིན་པར་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

བརྟག་དཔད་ཐྐོག་ནས་དླེ་ལ་དངྐོས་གནས་དད་པ་བྱླེད་འྐོས་པ་ཞིག་དང༌། བྐོ་གཏད་བཅྐོལ་
ཆྐོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ར་སྐོད་ཐུབ་པ་གདླེང་འཁླེལ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་དད་པ་རང་ཤུགས་ཀིས་སླེ་
བས། དླེ་འད་བའི་དད་པ་དླེ་ནི་འགྱུར་བ་མླེད་པའི་དད་པ་ཡིན། དླེས་ན་དཔད་པ་བྱླེད་པའི་
སབས་སུ་ཐྐོག་མ་ཉིད་ནས་དླེ་ལ་ཡིད་ཆླེས་བྐོས་འགླེལ་ཐུབ་དང་མི་ཐུབ། དྐོན་དླེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་
མིན། བཟང་ངན་གང་ཡིན་སྐོགས་རང་བྐོས་སྐོན་ནས་ཚོད་དཔགས་ཀིས་ཐག་མ་བཅད་པར། 
གང་ཡང་འྐོང་སྲིད་པར་བསམ་ནས་ཆ་མཉམ་པའི་ཐླེ་ཚོམ་དུ་གནས་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་མ་
གཏྐོགས། ཐླེ་ཚོམ་མླེད་ན་རྒྱུ་མཚན་འགྐོད་ཡུལ་བལ་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་གི་སྒྐོ་ནས་དཔད་པ་ཇི་
ཙམ་མང་བའི་ཚོད་ཀིས་དྐོན་དླེར་བསླུ་མི་བསླུ་གང་ཡིན་གི་ངླེས་པ་ཇླེ་གསལ་དུ་འགྲྐོ་བ་ཡིན། 
དླེ་ནི་གཞུང་ཆླེན་མྐོར་དབང་པྐོ་རྣྐོན་པྐོ་ཆྐོས་ཀི་རྗླེས་སུ་འབང་བ་ཞླེས་པ་རྣམ་དཔྐོད་ཀི་རིགས་
རལ་ལྡན་པས་རྒྱུ་མཚན་གི་རྗླེས་སུ་འབངས་ནས་དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་ངྐོ་མར་དཔད་དླེ། 
ཡིད་ཆླེས་པའི་ཁུངས་དང་དགླེ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་མཐྐོང་ན་ཚུལ་དླེར་དད་པས་འཇུག་པར་
བྱླེད་ལ། དབང་པྐོ་རྟུལ་པྐོ་དད་པའི་རྗླེས་སུ་འབངས་པ་རྣམས་ཀིས་བརྟག་དཔད་མི་ནུས་པར་
གཞན་གི་ཟླེར་རྗླེས་སུ་འབང་ནས་དྐོན་གང་ཞིག་དླེ་རང་ཡིན་རང་དུ་བྱླེད་པ་དང་། སྲྐོལ་རྒྱུན་
ལྟ་བུའི་ལམ་དུ་ལད་མྐོས་འཇུག་རང་བྱླེད་པས་མཐའ་ཆྐོད་པའི་ངླེས་ཤླེས་རླེད་པའི་རྨང་གཞི་
མླེད་པ་བཅས་གཉིས་སུ་ཕླེ་བས། དབང་རྟུལ་རྨྐོངས་དད་ལྟ་བུས་བ་མ་ལ་དད་པ་བྱླེད་པ་མིན་
པར། རྣམ་དཔྐོད་ཀིས་དངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས། ཡིད་ཆླེས་དང་། དད་གུས་ཀི་
ཚོར་བ་ཤུགས་དག་པྐོས་སླེམས་འགུལ་ཐླེབས་ནུས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལླེགས་པ་ཡིན། དླེ་ནི་ད་
ལྟ་རང་རླེའི་མི་ཐྐོག་འདིར་ཡང་མིག་མཐྐོང་ལག་ཟིན་གི་ཉམས་མྱྐོང་ཐྐོག་ནས་བ་མ་ལ་རླེ་
གཅིག་པའི་མྐོས་གུས་ཧ་ཅང་གི་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་རླེ་སླེ་སབས། དླེས་དངས་ནས་ཡང་དག་པའི་
རྟྐོག་པ་སི་དང་། ལྷག་པར་གསང་སགས་ཀི་རྟྐོགས་པའི་ཉམས་མྱྐོང་དམིགས་བསལ་རླེ་སླེ་
བའི་མྱྐོང་བ་ཅན་དུ་མ་ཡྐོད་མུས་རྣམས་ལས་ར་སྐོད་གསལ་པྐོ་འབྱུང་བཞིན་ཡིན་པ་སྐོགས་



ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ། 

ལ་རང་གི་རིགས་པས་དཔད་ཅིང་། མཆླེད་གྲྐོགས་ལས་ཀང་མིག་དཔླེ་ལླེན་པ་དང་། ལྐོ་བརྒྱ་
ཕག་སྐོང་ཕག་རིང་གི་ལྐོ་རྒྱུས་སུ་བྱུང་བའི་སླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་བ་མ་ལ་
སིང་ཁྐོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དད་པ་རྨ་མླེད་པ་ཇི་ཙམ་སླེས་པ་དླེའི་ཤུགས་ཀིས་དངས་པའི་
རྟྐོགས་པའི་སྒྐོ་འབྱླེད་ཚུལ་རྣམ་ཐར་ཁག་ཏུ་གསལ་བའི་ལུང་གི་རྒྱབ་རྟླེན་ཚད་ལྡན་རྣམས་
ཀིས་ཀང་རང་སླེམས་འཁུལ་ཐབས་བྱ་དགྐོས། དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས་ཆྐོས་སྐོན་པ་པྐོ་གང་ཞིག་
བ་མར་བསླེན་དུ་རུང་བའི་ངླེས་ཤླེས་རླེད་དླེ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་དུ་བསླེན་པ་དླེ་ལ་ཡང་
བཤླེས་གཉླེན་དླེ་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཞིག་ཏུ་མཐྐོང་དགྐོས་པ་ལ། རྐོད་ལྡན་
དབང་གིས་བ་མ་སྐོན་དང་ཡྐོན་ཏན་འདླེས། །ཞླེས་འྐོ་སྐོལ་ལས་མ་དག་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་
ཀི་སང་བ་ལ་སྐོན་ཡྐོན་འདླེས་མར་འྐོང་བས་ཐྐོག་མར་སྐོན་རྟྐོག་གི་བྐོ་དླེ་དགག་དགྐོས། 
བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་གི་རྟྐོག་པ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་ཕིར་བ་མ་ལ་སྐོན་འདྐོགས་ཀི་
བྐོ་མི་སླེ་བ་ཞིག་སྐོང་རྒྱུ་དླེ་ནི་མླེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཡང་། སིར་བཏང་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་
ཚུལ་གི་དམིགས་སྐོར་གཅིག་པུའི་ཐྐོག་ནས། བ་མ་ལ་བཅྐོས་མིན་གི་དད་གུས་སླེ་རྒྱུར་དུས་
འགྐོར་ཆླེ་བའི་ཉླེན་གིས་ས་བར་མ་མངྐོན་ན། འགའ་རླེར་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་གི་
དམིགས་སྐོར་རང་པར་འཁར་བ་ལས། རླེ་ཞིག་རྐོབ་ཙམ་གིས་ཆྐོག་པར་བྱས་ཏླེ། དལ་
འབྱྐོར་མན་ཆད་ཀི་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་དམིགས་སྐོར་ནས་བཟུང་། བདླེན་བཞིའི་སྐོར་ནས་སླེས་
བུ་འབིང་དང་། ལྷག་པར་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསྐོར་ཏླེ། ངླེས་འབྱུང་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། 
བྱང་ཆུབ་ཏུ་སླེམས་བསླེད་པར་བྐོ་སྐོང་ཚུལ་གི་རིམ་པ་གྐོང་མ་གྐོང་མའི་ཉམས་མྱྐོང་དང་སྦྲླེལ་
ན་གྐོ་བ་ཇི་ཙམ་ཟབ་ཏུ་སྐོང་བའི་ཚོད་ཀིས། བ་མར་དད་པ་དླེ་ཙམ་ཇླེ་འཕླེལ་དབང་གིས་ནམ་
ཞིག་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་སྐོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་སྐོགས་པ་དླེ་རྣམས་སྐོན་པའི་བ་མ་དླེ་ལ་
དད་པ་གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་འབྱུང་ཞིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་བ་མར་སྐོན་རྟྐོག་གི་བྐོ་འགྐོག་
ནུས། དླེ་ཁླེགས་ན་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཤུགས་ཀིས་འྐོང་བ་ལས་འྐོས་མླེད། སྐོན་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

རྟྐོག་གི་བྐོ་སླེལ་བ་ལ་ཡང་དཔླེར་ན་སན་པ་མཁས་པས་སན་ནུས་པ་ཅན་བཏང་བའི་ཚེ། ནད་
བག་ལ་ཞ་བ་རྣམས་ཀང་བསང་སླེ་ནད་ཟུག་ཅུང་ཟད་བསླེད་ནས་ཞི་འགྲྐོ་བ་ལྟར། ཐྐོག་མར་
བ་མ་དླེའི་མཛད་པ་སྐོན་ལྟར་སང་བ་རྣམས་ཀང་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་གསལ་འདླེབས་དགྐོས་
པ་ནི། དགྲ་གཉླེན་བར་མའི་འགྲྐོ་བ་སར་ནས་རང་ཉིད་ལ་རྒྱུས་ཡྐོད་པ་ཞིག་གི་སྐོད་ཚུལ་
རྣམས་ཆླེད་དུ་མ་བརྟགས་པའི་ཚེ་ལམ་མླེ་ཞིག་ལས་མི་འབྱུང་ཞིང༌། དླེ་ལ་བརྟླེན་པའི་དུག་
གསུམ་གི་རྟྐོག་པ་རྣམས་ཀང་མངྐོན་འགྱུར་དུ་མི་སླེ་ལ། རང་གི་དགྲ་གཉླེན་བར་མའི་འགྲྐོ་བ་
དླེ་དང་དླེ་ཡི་སང་ཚུལ་ལ་རྟྐོག་པ་འྐོག་འགྱུའི་ཚུལ་གིས་དཔད་པ་ན་དླེ་དག་གི་བྱ་བྱླེད་བཟང་
ངན་རྣམས་སར་འདས་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ད་ལྟ་བྱླེད་བཞིན་པ་ལྟ་བུའི་སང་བ་འཆར་ཞིང༌། དླེ་
ལ་བརྟླེན་པའི་དགའ་སྡུག་གི་རྟྐོག་པ་ལྷན་སླེས་སུ་འཆར་བ་བཞིན། ག་རླེ་བདག་གི་དཔལ་
ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དླེའི་སྐུའི་དབྱིབས། གསུང་གི་གདངས། ཐུགས་དཀླེལ་ཆླེ་ཆུང༌། མདྐོར་ན་
འབྱྐོན་བཞུད་ན་བཟའ་བཞླེས་ཚུལ་སྐོགས་ཕ་མྐོ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བརྟླེན་པའི་མཛད་པ་བཟང་
ངན་འབིང་གསུམ་ཅི་འད་ཞིག་ཡྐོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་ཡང་གསལ་གདབ་ཅིང་། བ་མ་ཞལ་
མཇལ་དུས་ཀི་རྣམ་པ་སྐོན་དང་ཡྐོན་ཏན་གི་ཆ་གང་ཡྐོད་ཐམས་ཅད་བཅྐོས་ལྷད་མླེད་པར་
སང་བར་རང་བབས་སུ་འཆར་བཅུག་པ་ན། སང་ཚུལ་ལླེགས་ཉླེས་མངྐོན་སུམ་དུ་ད་ལྟ་མཛད་
པ་ལྟར་ལྷང་ལྷང་གིས་འཆར་བས་དླེ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསམ། དླེ་ནས་འདི་ལྟར་སང་བ་དླེ་བ་
མ་ལ་སྐོན་ཡྐོད་ནས་སང་བ་ཡིན་ནམ། མླེད་བཞིན་དུ་སང་བ་གང་ཡིན་སམ་པའི་ཐླེ་ཚོམ་ཞིག་
ཤར་བྱུང་བ་ན། བ་མ་དམ་པ་འདི་ཉིད་ལ་ཉླེས་པའི་སྐོན་དླེ་འད་ག་ལ་མངའ། རང་ཉིད་ཚེ་
རབས་ཐྐོག་མ་མླེད་པ་ནས་ལས་ཉྐོན་གི་སིབ་པས་ཧ་ཅང་སྦགས་ཆླེས་པའི་མཐུས་མླེད་བཞིན་
དུ་སང་བར་འདུག དབང་ཤླེས་འཁྲུལ་པའི་ངྐོར་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་གངས་རི་སྐོན་པྐོར་འཆར་
བ་དང༌། མཁིས་པའི་ནད་ཀིས་གཙེས་པའི་མིག་ཤླེས་ཀིས་དུང་སླེར་པྐོར་མཐྐོང་བ་དང་ཁྱད་
པར་ག་ལ་ཡྐོད། རང་རླེ་དུག་གསུམ་གི་གཞན་དབང་ཁྐོ་ནར་གྱུར་པའི་འགྲྐོ་བ་རྣམས་དང་



ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ། 

རིགས་མཐུན་པའི་ཚུལ་གིས་དྐོན་མཛད་པ་ལ། མ་དག་པའི་སང་ཚུལ་དླེ་འད་ཆླེད་དུ་གཉླེར་
ནས་མ་བསན་པའི་ངླེས་པ་ཅི་ཡྐོད་སམ་དུ་ཡང་ཡང་བསམ། དླེའི་ཚེ་བ་མ་འདི་ལ་ཡྐོན་ཏན་དླེ་
ལས་ལྷག་ཙམ་ཞིག་དང་། སྐོན་དླེ་ལས་ཉུང་བ་ཞིག་འྐོང་དགྐོས་ཚོད་ཀང་། ངའི་བ་མ་ལ་སྐོན་
དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུ་ལྡན་ཞིང་། ཡྐོན་ཏན་དླེ་དང་དླེ་ལྟ་བུ་མི་འདུག་སམ་པ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་བ་
རྣམས་ནི། བ་མ་སྐོན་ཅན་དུ་མཐྐོང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་པས། རང་ཉིད་ཀི་སང་ཚུལ་ཁྐོ་ན་
རལ་དུ་བཏྐོན་པ་ཞིག་ཡིན་མྐོད། རང་ལ་སང་ཚད་བདླེན་དགྐོས་ན། ཆྐོས་ཐམས་ཅད་བདླེན་
པར་གྲུབ་དགྐོས་པས། སང་ཚད་དླེ་བདླེན་པ་མ་ཡིན་ལ། སང་བ་ཐམས་ཅད་བདླེན་པ་ཡིན་
པར་བརྗྐོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སྐོན་འབྱུང་བས། རང་གི་སང་བ་ལ་ངླེས་པ་མླེད་པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་
བཀྐོད་དླེ། བ་མ་ལ་སྐོན་མཐྐོང་སབས་སྐོན་མཐྐོང་བ་དད་པའི་གྲྐོགས་སུ་འགྲྐོ་བ་དང་། ཡྐོན་
ཏན་མཐྐོང་བའི་བྐོས་སྐོན་མཐྐོང་བའི་བྐོ་ཟིལ་གིས་གནྐོན་ཚུལ་བསམ་ན། རིམ་བཞིན་བཤླེས་
གཉླེན་ལ་དད་པ་ཇླེ་འཕླེལ་དུ་འགྲྐོ་བ་ཞིག་འྐོང་། དླེ་ལྟར་ཡྐོན་ཏན་མཐྐོང་བའི་བྐོས་སྐོན་ཟིལ་
གིས་གནྐོན་ཐུབ་པ་ཞིག་འྐོང་བ་ནི། རང་རླེའི༌ཉིན་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་མྱྐོང་བར་མཚོན་
ནའང་། གཞན་གི་སྐོན་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་མཐྐོང་ཡང་། རང་གི་སྐོན་མཐྐོང་དཀའ་བ་དླེ་ནི་རང་ལ་
སྐོན་མླེད་པ་མིན་པ་མ་ཟད། སྐོན་གི་གྐོང་བུར་གྱུར་ཀང་། རང་ཉིད་རང་ལ་སང་བ་དག་པའི་
དབང་གིས་མངྐོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཞིག་འབྱུང་བ་དང་། རང་གི་དགའ་ཉླེ་བྐོ་དཀར་སླེམས་ཐག་ཉླེ་
ཤྐོས་རྣམས་ལ་སྐོན་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ནའང་དྐོ་སང་མླེད་པར་དག་པ་སླེར་ཆྐོག་ཆྐོག་ཅིག་
འྐོང་བ་དླེ་རྣམས། རང་ཉིད་ནས་གང་ཟག་དླེ་ལ་བྐོའ་ིབྱིངས་ནས་བལྟ་སངས་ལླེགས་པས། 
དླེའི་ཡྐོན་ཏན་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀང་ཆླེན་པྐོར་མཐྐོང་བའི་བྐོས་སྐོན་གི་ཆ་ཆླེན་པྐོ་རྣམས་ཀང་
ཟིལ་གིས་གནྐོན་ཏླེ་མི་མངྐོན་པ་དང་། དླེའི་ལྡྐོག་ཕྐོགས་རང་ཉིད་མི་དགའ་བའི་སླེ་བྐོ་ཞིག་ལ་
སྐོན་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡྐོད་པར་མཐྐོང་མ་ཐག་ནས། ཚད་ལས་འདས་པའི་སྐོན་དུ་མཐྐོང་བའི་བྐོས་
དླེའི་ཡྐོན་ཏན་ཆླེན་པྐོ་རྣམས་ཀང་མི་མཐྐོང་བར་ཟིལ་གིས་གནྐོན་པ་ལྟར། རང་གི་སང་བར་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

འཐད་མིན་ཅི་རིགས་ལ་བརྟླེན་ནས་མཐྐོང་ཚུལ་ཁྱད་པར་ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་བ་དང་། དླེ་བཞིན་རྨི་
ལམ་འཁྲུགས་པ་སྐོགས་ཀི་འཕལ་རླེན་ས་ཚོགས་ཤིག་ལས་སླེམས་ཚོར་མ་བདླེ་ཤིག་ཤིག་
ཡྐོད་སབས། སླེ་བྐོ་སུ་འད་ཞིག་འཕད་ཀང་སང་བར་མི་འགྲྐོ་བ་དང༌། གང་དུ་བལྟས་ཀང་ནག་
ལིང་ངླེ་བ་ལྟ་བུར་འཆར་ལ། སླེམས་སིད་པྐོ་ཡྐོད་པའི་ཉིན་དླེར་བཀ་མི་ཤིས་པ་ཞིག་བྱུང་
ནའང་། ཨའུ་ཙམ་རླེད་བསམ་པ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། དླེ་ཙམ་གིས་དངངས་སྐྲག་དང་མི་སིད་པ་
མི་འྐོང་བ་ལྟ་བུ་སྐོ་སྐོའ་ིབསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་ཕྐོགས་ལ་རག་ལས་པ་མཐྐོང་ཆྐོས་ཡིན། དླེས་ན་
སྐོབ་མ་རང་གི་བལྟ་སངས་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་འྐོང་བར་འབད་ཆླེད། གཙོ་བྐོ་རྒྱུ་མཚན་
ལ་བསམ་ནས་བ་མ་དིན་ཆླེན་པྐོ་ཡིན་པ་དང་། དླེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དན་དགྐོས། 
ལྷག་པར་ཐུབ་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདླེན་པ་གཉིས་དང་། བདླེན་པ་བཞི་ལས་བརམས་
པའི་ཆྐོས་ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་ཇི་ཙམ་གིས་ངླེས་པ་རླེད་པའི་ཚོད་ཀིས། དླེ་སྐོན་མཁན་
གི་སྐོན་པ་དང་། དླེའི་ཆྐོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་དགླེ་འདུན་ལ་དད་པ་རང་ཤུགས་ཀིས་
འཕླེལ་ནས། དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ལུང་དང་གདམས་ངག་སྐོན་པའི་བ་མ་ལ་མྐོས་གུས་སླེ་ཐུབ་
པ་འྐོང་། གལ་ཏླེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཚུལ་ལ་གཏིང་ནས་ངླེས་པ་རླེད་པ་ཞིག་བྱུང་
མླེད་ན། བ་མ་ལ་དད་པ་དང་མྐོས་གུས་ཀང་ཁལ་ངྐོར་ས་ཆྐོས་ཤིག་ལས་མི་འྐོང་། དླེ་ལྟར་
སྐོན་མཐྐོང་བ་དད་པའི་གྲྐོགས་སུ་བསྒྱུར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ལ་འབད་བརྐོན་བྱས་ཏླེ། 
བསགས་སང་དང་འབླེལ། བྐོ་གཟུ་བྐོར་གནས་པའི་སྒྐོ་ནས་བརྟག་དཔད་བྱླེད་ན། ནམ་ཞིག་
བ་མ་ལ་སྐོན་འདྐོགས་ཀི་བྐོ་མི་སླེ་བ་ཞིག་ངླེས་པར་དུ་འྐོང་། དླེ་ཡང་བླུན་སྒྐོམ་མྐོས་པ་ཙམ་
གི་སྒྐོམ་གིས་རླེན་མི་ཐླེག་པས། དཔླེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལས་ངླེས་པ་རླེད་དགྐོས་པའི་ཕིར། 
ཡང་དག་པར་རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་དླེ་
ལའང་། ལླེགས་སར་དང་། ལྷས་བྱིན་དང་། མུ་སླེགས་བྱླེད་ལ་སྐོགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐོན་
དང་ཉླེས་པའི་གྐོང་བུར་མཐྐོང་ཞིང༌། འཕགས་པ་ཐྐོགས་མླེད་ཀིས་རྗླེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཁྱི་མྐོ་



ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ། 

ཁྐོག་སད་འབུས་གཡླེངས་པར་གཟིགས་པ་དང༌། སྐོབ་དཔྐོན་སངས་རྒྱས་ཡླེ་ཤླེས་ཞབས་
ཀིས་སྐོབ་དཔྐོན་འཇམ་དཔལ་བཤླེས་གཉླེན་ཁྱིམ་བཙུན་རྒད་པྐོ་ཆྐོས་གྐོས་ཀིས་ཐྐོད་བྱས་
ནས་རྨྐོ་རྨྐོད་ཅིང་། རྐོལ་ནང་གི་སླེམས་ཅན་མང་པྐོ་ཆུ་ནང་དུ་འཚོད་པ། ནཱ་རྐོ་པས་ཏ་ཻལྐོ་པ་ཉ་
གསྐོན་སྲླེག་བྱླེད་པ། དགླེ་ཚུལ་ཚེམ་བུ་པས་རྐོ་རྗླེ་ཕག་མྐོ་མཛེ་མྐོར་མཐྐོང་བ་དང༌། ཡབ་
སྲས་མཇལ་བའི་མདྐོ་ལས། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པས་བདུད་དུ་སྤྲུལ་ནས་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་
མཛད་པར་ཡང་བཤད་པས། རྒྱུ་མཚན་དླེ་དག་དང་རང་གི་མཐྐོང་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་མླེད་སམ་
དུ་བསམས་པ་ན། དླེའི་གྐོང་དུ་བ་མའི་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་མི་བདླེ་བའི་ནག་ཡྐོར་རླེ་བའི་
རྣམ་པ་འད་བ་ཞིག་ཡྐོད་པ་དླེ། དཔད་སྒྐོམ་གི་ཉམས་ལླེན་འདི་དག་ལ་བརྟླེན་ནས་མུན་པའི་
ཁུང་བུར་ཉི་མའི་ཟླེར་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ། བ་མ་དླེ་སྐོན་དང་བལ་བའི་གསལ་སིང་ངླེ་བའི་
རྣམ་པར་འཆར་གསུང་བ་ནི། བསྒྐོམས་ན་ངླེས་པར་ལས་དང་པྐོ་བ་ལའང་ཉམས་སུ་མྱྐོང་ངླེས་
སུ་གདའ། དླེ་ལྟར་ངླེས་པའི་དྐོན་དུ་བ་མ་དླེ་སྐོན་དང་མི་ལྡན་པར་ཡིད་ཆླེས་རླེད་པས། ཡྐོན་
ཏན་ཀུན་ཚང་དུ་ཤུགས་ལ་རྟྐོགས་ནའང་རང་གི་བྐོ་ཤུགས་གང་དག་པ་དླེའི་ནུས་པས་དླེའི་
འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་སྐོན་ཡྐོན་མཐའ་དག་ཟིལ་གིས་ནྐོན་འགྲྐོ་བ་ཆྐོས་ཉིད་ཡིན་ཏླེ། བཤླེས་
གཉླེན་དླེ་ལ་མཁས་པ། བཙུན་པ། གྲུབ་པ། བཟང་བ་སྐོགས། ཐ་ན་དངྐོས་པྐོ་ལ་ཞླེན་ཆགས་
ཆུང་བ། ཀླྐོག་བཟང་བ་ལྟ་བུའི་ཡྐོན་ཏན་ས་རླེ་ཡྐོད་ནའང་། ཡྐོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་དང་
འདི་འད་བ་མངའ་སམ་པའི་བྐོ་ཤུགས་དག་པྐོ་ཡང་ཡང་བསམས་ན། སླེར་སའི་དངྐོས་འཛིན་
ཆླེ་བའམ། ཐྐོས་པ་ཉུང་བ་སྐོགས་སྐོན་གི་རིགས་ཡྐོད་ཚེ་མནན་ཏླེ་མི་མངྐོན་པ་ལྟ་བུར་འགྲྐོ་
བ་ནི། གནམ་སྐོང་གི་དུས་སུ་ཟླ་བ་མཁའ་ལ་ཤར་ཡང་། ཉི་མའི་འྐོད་ཀིས་བལྟར་མི་མངྐོན་པ་
དང་མཚུངས་པས། སྐོན་གི་ཆ་ཕ་མྐོ་ཡང་དགག་གང་ཐུབ་དང་། ཡྐོན་ཏན་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་དད་
པ་ཅི་འཕླེལ་དུ་བྱ་བ་ནི་རང་ལ་ལླེགས་ཚོགས་དངྐོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་ཡྐོད་པས་
གནད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ། ད་དུང་སྐོན་གི་ཆ་མཐྐོང་བ་རྣམས་འགྐོག་པའི་ཆླེད་དུ། བ་མ་བསླེན་དགྐོས་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

པའི་རྒྱུ་མཚན་སི་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ཞིང་། གལ་ཏླེ་བ་མ་ལ་ད་དུང་སྐོན་འདྐོགས་ཀི་བྐོ་སླེ་ན་བ་
མ་ལ་ཁྱད་མླེད་ཀང་། སྐོབ་མ་རང་ཉིད་ཁླེ་འདྐོད་ལ་གྐོང་མི་འདྐོད་པའི་ཕིར་ན། བ་མ་ལ་སྐོན་
གི་ཕྐོགས་ནས་བལྟས་ན་རང་ལ་གྐོང་འབའ་ཞིག་འབྱུང་ལ། ཡྐོན་ཏན་གི་ཕྐོགས་ནས་བལྟས་
ན་ཁླེ་བཟང་རླབས་ཆླེ་ལྡན་པས། ཅིའི་ཕིར་ཡྐོན་ཏན་གི་ཆ་ནས་རལ་དུ་བཏྐོན་ཏླེ་བལྟ་བར་མི་ 
བྱ༑ ལྷག་པར་བ་མ་དླེ་ཉམས་རྟྐོགས་མཐྐོ་དམན་ཅི་འད་ཡིན་རུང་། རང་ཉིད་སྐོན་པ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་ཏླེ་ལྐོ་ཉིས་སྐོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་གི་རྗླེས་སུ་གཞི་ནས་མི་ལུས་བངས་པས་སངས་
རྒྱས་སྐུ་དངྐོས་མཇལ་ཞིང་དླེ་ལས་གདམས་ངག་ཐྐོས་པའི་སལ་བས་ཕྐོངས་པའི་དུས་འདིར། 
སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་དླེས་རང་དང་གཞན་གི་དྐོན་ཆླེན་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་རྨང་གཞི་འདིང་བའི་
གསུང་གི་འཕིན་ལས་དླེ་ཉིད་དངྐོས་སུ་རང་རླེའི་རྒྱུད་ལ་མཚོན་པར་བྱླེད་པ་པྐོ་ནི་དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་འདི་ཉིད་ཡིན་པས། འདི་དང་མཇལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་སྐུ་དངྐོས་མཇལ་བ་དང་
ཁྱད་པར་མ་མཆིས་པ་མ་ཟད། སྐོ་སྐོས་མཇལ་ཐུབ་ཚོད་ཙམ་གི་བ་མ་ཐ་མལ་པ་རང་དང་ཁ་
མཉམ་ལག་མཉམ་དུ་བཞུགས་ནས་དྐོན་རྒྱ་ཆླེར་མཛད་པས། རང་ལ་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་
ལྷག་པའི་བཀའ་དིན་དང་། ཐུགས་རྗླེའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ཏླེ། རང་ཉིད་ནང་པ་སངས་རྒྱས་
པའི་གྲལ་དུ་བཅུག་ཅིང་། བང་དྐོར་གི་ཆྐོས་ཚུལ་རང་རྒྱུད་ལ་ཐྐོག་མར་མ་ཤླེས་པ་ཤླེས་ཐབས་
དང་། རིམ་བཞིན་དྐོ་སང་དང་དྐོན་གཉླེར་བསླེད་པར་མཛད་པས། ཆྐོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཕན་
བུ་ཤླེས་པའི་ཐྐོག་ནས་ལླེགས་ཉླེས་འབྱླེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། ལས་དང་པྐོ་བའི་གནས་སབས་
འདི་ལ་འགྐོ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་ནས། མཇུག་མི་སྐོབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་བར་གི་ལམ་
གི་རིམ་པ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་སངས་རྒྱས་རང་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཆྐོས་ཚུལ་བང་དྐོར་གཅིག་
དང་གཉིས་སུ་ཐད་ཀར་ངྐོ་སྐོད་གནང་བས། ཐྐོག་མར་ཤར་སྒྐོམ་ཚུན་ཆད་ཀིས་དམིགས་འྐོག་
ཏུ་ཚུད་ཐུབ་པ་ནས། གཞུང་སླེ་སྐོད་གསུམ་ལ་ཀླྐོག་པ་ཐྐོས་བསམ་དང་། སྐོང་བ་བསམ་
གཏན། བྱ་བ་ལས་ཀི་འཁྐོར་ལྐོ་བཅས་ལ་བརྟླེན་ཏླེ་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་གྐོ་བ་ཆགས་པ་



ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ། 

ཙམ་འྐོང་བ་དླེ་སུའི་དིན་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་ཞླེ་ན། བ་མ་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཐ་མལ་པ་
མིའི་ཤ་ཚུགས་ཅན་འདི་ཉིད་ཉག་གཅིག་གི་མཐུ་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏྐོགས། གཞན་དུ་འྐོང་
ཐབས་མླེད་པ་རང་གི་མྱྐོང་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་རྟྐོགས་པར་ནུས། དླེ་ཡང་བ་མ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་
པ་ཞླེས་པ་གང་ཡིན་ཞླེ་ན། འཕགས་པའི་གང་ཟག་དང་། སྐོ་སྐོ་སླེ་བྐོ་ཐ་མལ་པ་ཞླེས་པའི་
དབྱླེ་བ་འབྱླེད་ཆྐོས་དླེ། རིགས་དང་། སྐུའི་བྐོང་ཚད་ཆླེ་ཆུང་སྐོགས་ཕིའི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཁྱད་
པར་མིན་པར། ནང་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་སྐོང་ཉིད་མངྐོན་སུམ་དུ་རྟྐོགས་པའི་སླེམས་ཀི་ཡྐོན་
ཏན་གི་ཆ་དླེ་དང་ལྡན་མིན་གིས་འབྱླེད་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་ཡྐོན་ཏན་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའི་
གང་ཟག་དླེ་ལ་འཕགས་པ་དང་། དླེ་མིན་ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་གི་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་རྣམས་
ལ་ཐ་མལ་པ་ཟླེར་བས། བ་མ་ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་ཡྐོད་པ་ཞིག་ལ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་
ཞླེས་བྱ་ཡང་། རང་དང་སལ་མཉམ་ཐྐོག་ནས་ཕན་བདླེ་རླབས་ཆླེན་སྒྲུབ་པར་མཛད་པའི་བ་མ་
དླེ་ནི་གཞན་འགྲན་མ་མཆིས་པའི་ཐུགས་རྗླེའི་བདག་ཉིད་དུ་བསམ་ཤླེས་པ་ཞིག་དགྐོས། 
དཔླེར་ན། རང་ཉིད་སིད་ཅིང་རྒྱགས་པའི་སབས་ལ་ཟས་གྐོས་གནས་མལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་སིན་མཁན་བྱུང་ན་བཀའ་དིན་ཆླེ་ཡང་། རང་ཉིད་མུ་གླེས་ཤི་ལ་ཁད་དུ་ཡྐོད་སབས་རམ་པ་
ཐུར་གང་སྐོད་མཁན་བྱུང་ན། དངྐོས་པྐོའ་ིཆ་ནས་རམ་པ་ཐུར་གང་དླེ་དམན་པ་དང་། ཟས་
ནྐོར་ལྐོངས་སྐོད་ག་ནྐོམ་པ་རྣམས་ལྷག་པ་ཡིན་རུང་། རང་ལ་ཕན་ཐྐོགས་ཀི་ཆ་ནས་བསམ་ 
ན༑ ཤི་ཁར་རམ་པ་ཐུར་གང་སྐོད་མཁན་དླེ་དིན་ཆླེ་བར་གྱུར་པ་ལྟར། ད་ལྟ་ཛ་དག་གི་གནས་
སབས་འཁྐོས་ཞན་རང་མགྐོ་མི་ཐྐོན་པའི་དུས་འདིར་བ་མ་ཐ་མལ་པ་དླེ་ཁ་ཐབས་ཞན་ནའང༌། 
ཁ་ཡྐོད་ལག་ཡྐོད་ཀི་ལམ་སྐོན་པ་པྐོ་དངྐོས་གནས་སུ་གྱུར་པས་ཧ་ཅང་གི་ར་བ་ཆླེ་ལ། གཟི་
བརྗིད་ཆླེ་བ་མ་ཟད། ད་ལྟ་རང་རླེ་སླེམས་ཀི་དབང་དུ་སྐོང༌ཞིང་། སླེམས་དླེ་ཉྐོན་མྐོངས་དུག་
གསུམ་གི་གཞན་དབང་དུ་སྐོང་བའི་ལས་ཀི་སིབ་པ་མཐུག་པྐོ་ཡྐོད་ཚུལ་འདི་ལ་བལྟས་ན། བ་
མ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་རྗླེས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ཙམ་ཉིད་ཤིན་ཏུ་སལ་བ་བཟང་ལ། དླེ་ལས་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ལྷག་པ་ཞིག་མཇལ་ཐུབ་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་སླེ། རང་རླེའི་ལས་ཀི་སིབ་པ་ཆླེ་ཚོད་ཀིས། བ་
མ་མི་རུ་མཐྐོང་བ་དགའ་ཚད་ཡིན། །ཁྱི་དང་བྐོང་བུར་མ་མཐྐོང་བསྐོད་ནམས་ཆླེ། །མྐོས་གུས་
སིང་ནས་སླེད་ཅིག་ཤཱཀའི་སྲས། །ཞླེས་དགླེ་བཤླེས་སན་ས་བས་གསུངས་པ་དང་། གྐོང་དུ་
དངས་པའི་དྭགས་པྐོའ་ིལམ་རིམ་ཐར་རྒྱན་ལས་ཀང་ཤླེས་ནུས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། རང་གི་
ངྐོས་ནས་དད་གུས་ཀི་བསམ་པ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་སླེ་ཐུབ་ན། བ་མ་དླེ་ལ་ཁྱད་པར་མི་
འབྱུང་ནའང་། སྐོབ་མ་རང་ཉིད་ལ་གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་
སྐོགས་ཀི་དགླེ་མཚན་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད། བྱིན་རླབས་ཞླེས་པའི་དྐོན་ནི་བྱིན་ཞླེས་པ་གཟི་བྱིན་
དང༌ནུས་པ། རླབས་ཞླེས་པ་བསྒྱུར་བའི་དྐོན་ལ་འཇུག་པས། རང་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའམ། 
སླེམས་མ་རུངས་པ་དླེ། བཟང་པྐོའ་ིཡྐོན་ཏན་གི་ནུས་པའམ། གཟི་བྱིན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་གྐོ་
དགྐོས། བ་མའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་དང་མི་འཇུག་ཅླེས་པ་འདི་ནི། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་
ཕྐོགས་ནས་རྒྱུད་ཚོད་མཐྐོ་དམན་དང་། ཡྐོན་ཏན་དང་ནུས་པ་ཆླེ་ཆུང་གིས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་
འྐོང་མྐོད། གཙོ་བྐོ་བ་མ་དླེའི་ངྐོས་ནས་མིན་པར། སྐོབ་མའི་ངྐོས་ནས་དད་པ་ཆླེ་ཆུང་གང་
ཡྐོད་ལ་རགས་ལས་པས། སྐོབ་མ་རང་གི་དད་མྐོས་ཀི་ཤུགས་ཆླེ་ཆུང་ལ་བརྟླེན་ནས་དླེའི་
ཚོད་ཀིས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་ཁྱད་པར་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་ངླེས་ཅན་ཡིན་པ་ནི། དགླེ་བཤླེས་པྐོ་
ཏྐོ་བས། བ་མའི་བྱིན་རླབས་ཆླེ་དང་ཆུང་བ། །དངྐོས་ལ་མ་ཡིན་རང་ལ་རག་ལས། །ཞླེས་
གསུངས་པ་ལྟར། བ་མ་དླེ་ལ་སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་སྐོན་པའི་ཞལ་སིན་དུ་འདུ་ཤླེས་པར་བྱ་
དགྐོས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་ཀི་བཞླེད་པ་གཞན་ཕན་གི་མཛད་པ་འབའ་
ཞིག་ལས་མ་འདས་ཤིང་། མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གི་མཛད་པ་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། དླེ་
ཉིད་རང་རླེ་རྣམས་ལ་མཛད་པ་པྐོ་ནི་ཐ་མལ་རྣམ་ཅན་གི་བ་མ་ཁྐོ་ན་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་
ཀུན་ལས་བཀའ་དིན་ལྷག་པར་དུ་ཆླེ་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་འཕིན་ལས་ཀི་བྱླེད་པ་
པྐོ་ཉག་གཅིག་ཏུ་ངླེས་ལ། དླེང་སང་གི་དུས་སུའང་སངས་རྒྱས་ཀིས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་



ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ། 

ཀི་དྐོན་མཛད་བཞིན་པ་དླེའང་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་འཕིན་ལས་འདི་ཁྐོ་ན་ལས་གཞན་དུ་
མ་དམིགས་པར་ཤླེས་དགྐོས་པ་སྐོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་བ་མ་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་མ་དང་། 
ལླེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པར་རྟྐོགས་དགྐོས། 
 ཚུལ་འདི་ལ་དྭྐོགས་སྐོང་ཅུང་ཟད་འྐོང་བ་ནི། ལམ་རིམ་འཆད་ཚུལ་ཕལ་ཆླེ་བ་སང་
ཚུལ་ཐུན་མྐོང་བ་དང་། དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་གསུངས་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་
པས། དླེང་དུས་དག་པའི་སང་བ་འབའ་ཞིག་གི་ཐྐོག་ནས་བལྟ་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀི་ངྐོར། ལམ་
ཐུན་མྐོང་བ་རང་པའི་སབས་སུ་གལ་ཏླེ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་འདི་ལ་མདྐོ་སགས་སྐོ་
སྐོའ་ིརྒྱབ་ལྐོངས་ཐ་དད་པའི་ར་བའི་དགྐོངས་པ་མི་འད་བ་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་མི་བཀལ་བར། 
གང་དག་བཤླེས་གཉླེན་དུ་བསླེན་ཟིན་ནས་དླེ་ལ་ཞུ་དག་གཏྐོང་མི་རུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་
སུ་བལྟ་དགྐོས་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྐོངས་ཁྱབ་ཐུན་མྐོང་བ་ལྟར་གྱུར་པ་རྣམས་བྐོ་ལ་མཆུན་
དཀའ་བས། མདྐོའ ་ིདགྐོངས་པར་བ་མ་སངས་རྒྱས་དངྐོས་ཡིན་ན། མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ནས་
གསུངས་པའི་བ་མའི་མཚན་ཉིད་དུ། དུལ་བ་དང་། ཞི་བ་ལ་སྐོགས་པའི་ཡྐོན་ཏན་བཅུ་དང་། 
གཞུང་གཞན་དང་གཞན་དུ་བ་མའི་འྐོས་ཆྐོས་སིང་རྗླེ་ཡྐོད་པ། ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་པ། 
གཞན་དྐོན་ལ་སྐོར་བ། བཟྐོད་པ། མི་སྐོ་བ་སྐོགས་དགྐོས་པ་དང་། མ་མཐའང་བ་མ་དླེ་མི་
བཟང་ངན་གང་འད་ཞིག་ཡིན་མིན་དླེའི་སྐོད་པ་དང་། གཤིས་ཀ  ཤླེས་བྱའི་གནས་ཚད། 
འདྐོད་རམས་ཆླེ་ཆུང་། ལུས་ངག་གི་རྣམ་འགྱུར་ལ་སྐོགས་པའི་ཐྐོག་ནས་བརྟག་པར་འྐོས་
ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པར་མཐྐོང་སླེ། དླེ་ནི་སངས་རྒྱས་ལྟ་ཞྐོག  བྱང་ཆུབ་
སླེམས་དཔའ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ཡྐོན་ཏན་དླེ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྐོས་ཚུལ་ཕྐོགས་ཙམ་ཡང་
སྐོས་མི་དགྐོས་པར་ཡྐོད་རང་བྱ་འྐོས་ལ། ཡྐོན་ཏན་དླེ་རིགས་དགྐོས་ཚུལ་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་
གདམས་པ་ནི། བ་མ་སྐོ་སླེ་ཐ་མལ་པ་གཞིར་བཞག་ཐྐོག་ནས་གསུངས་པ་མངྐོན་གསལ་དུ་
གྲུབ་པས། དླེས་ན་ཕྐོགས་གཅིག་ནས་བ་མར་གྐོང་གི་ཁྱད་ཆྐོས་དླེ་རིགས་ཚང་དགྐོས་པ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

དང་། ཕྐོགས་གཞན་ནས་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཚུལ་གསུངས་པ་དླེ་གཉིས་འགལ་འདུར་
མཐྐོང་མི་སྲིད་པ་མིན། དཔླེར་ན། བ་མ་ཆླེ་གླེ་མྐོར་དླེའི་སྐོབ་མའི་ངྐོར་བ་མ་དླེ་སངས་རྒྱས་
ཡིན་ན། དླེ་གཉིས་བ་སྐོབ་ཀི་འབླེལ་བ་མ་བྱུང་བའི་ས་རྐོལ་དླེར་བ་མ་དླེ་ཉིད་ཐ་མལ་པ་ཡིན་
རུང་། ཆྐོས་ཉན་པའི་སད་ཅིག་དླེ་ཉིད་ནས་གྐོ་བུར་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་པར་འདྐོད་དགྐོས་
པ་དང་། དླེ་བཞིན་བ་མ་དླེ་དང་མཐུན་པྐོ་ཡྐོད་མཁན་རྣམས་ནི་ཁྐོང་གི་གཉླེན་ཡིན་ལ། མི་
མཐུན་པ་རྣམས་ནས་དགྲར་འཛིན་སྲིད་པས། བ་མ་དླེ་ཉིད་གང་ཟག་གཅིག་གི་ངྐོར་དགྲ་
གཉླེན་གཉིས་དང་། སླེམས་ཅན་དང་སངས་རྒྱས་གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་མིན་ནའང་། སིར་
གཞི་མཐུན་ཡྐོད་ཚུལ་ཁས་ལླེན་དགྐོས་པར་མི་འགྱུར་རམ། 
 ཆྐོས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཚུན་ཆད་ཐྐོས་ན་བ་མར་འཛིན་དགྐོས་པ་དང་། དླེ་འདའི་བ་
མ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་བྱང་སླེམས་སྐོགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་། “བ་མ་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་
པ་བསན་པ་”ཞླེས་པའི་ཚིག་འདི་ཀས་གལ་ཏླེ་བདུད་སིག་ཏྐོ་ཅན་གིས་བ་མར་སྤྲུལ་ནས་རང་
ལ་ཆྐོས་བསན་ནའང་། དླེ་ལ་རང་ངྐོས་ནས་སངས་རྒྱས་སྐོགས་ཀིས་རྣམ་རྐོལ་ཏུ་བལྟ་དགྐོས་
ཤིང་། དངྐོས་ལ་མ་ཡིན་རང་ལ་རག་ལས། །ཞླེས་པའི་ལུང་ཡང་འཐད་པའི་ཕིར། 
 དླེ་བཞིན་ཀླྐོག་སྐོབ་པའི་གྲྐོང་པའི་ཕ་མ་རྒན་རྒྐོན་དང་། དགྐོན་སླེ་ཁག་གི་གཞུང་ཆླེན་
སྐོབ་གཉླེར་འཛིན་གྲྭ་འྐོག་མར་སྐོན་པའི་རིགས་པ་སྨྲ་བ་གསར་བུ་རྣམ་དཔྐོད་ཅན་ནས་འཛིན་
གྲྭ་གསར་པའི་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ལ་དཔླེ་ཁིད་ཀི་དགླེ་རྒན་བྱླེད་ཐུབ་པ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ། རང་
རང་གི་དགླེ་ཕྲུག་གི་ངྐོས་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟ་དགྐོས་ནའང་། དགླེ་རྒན་དླེ་རྣམས་ཀིས་
གཙོས་པའི་ཆྐོས་སྨྲ་བ་པྐོ་སྐོ་སྐོའ་ིརང་ངྐོས་ནས། རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཡིན་སམ་པའི་མངྐོན་
པའི་ང་རྒྱལ་ཙམ་སླེ་བའི་སྐོབས་པ་མླེད་ཁར། ད་དུང་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཁ་མ་བི་ཞིང་། ཡྐོན་ཏན་
གི་རལ་མ་རྐོགས་པར་ཡིད་ཆླེས་ནུས་པ་མ་ཟད། གཞུང་ལུགས་ཐྐོས་རྒྱ་ཆླེན་པྐོས་མཁས་པའི་
ཡང་རླེར་སྐོན་ཡང་། ང་རྒྱལ་ཕག་དྐོག་ཆགས་སང་ཆླེ་བ་དླེ་འད་ཆྐོས་ཁིར་འགིང་བའི་བ་མ་



ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ། 

དང་། དགླེ་བཤླེས་གྲགས་ཅན་གྲས་ལའང་འྐོང་བས། དླེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚུལ་བསན་དང་། རྣམ་
པ་བསན་པ། གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐོགས་ལ་བྐོ་བཅྐོལ་སངས་མཚམས་ཚིགས་
མླེད་པ་ཞིག་བྱས་ན་ཁླེ་ཉླེན་ཇི་འྐོང་འདས་པའི་བྱུང་རབས་ཀི་མྱྐོང་བས་ཤླེས་གསལ་ཡིན། 
 སགས་ལུགས་ལྟར་ན་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡྐོད་མྐོད། ཐུན་མྐོང་
ལམ་སངས་ཀིས་རྒྱུད་མ་དུལ་བའི་ཐ་མལ་པའི་བྐོ་ངྐོར་གྐོང་གི་དྭྐོགས་པ་རྣམས་ད་དུང་སླེལ་
དཀའ་བར་སམ། 
 བ་མ་གང་དག་སངས་རྒྱས་བྱང་སླེམས་དླེ་དང་དླེའི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གྲགས་པ་དུ་མ་ཞིག་ 
ནི༑ འཇིག་རྟླེན་གྲགས་ཚོད་ཙམ་མིན་པར། ལུང་རྟྐོགས་གཉིས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དང་། གསང་
གསུམ་མཛད་འཕིན་ཁྐོ་ནས་དཔྐོག་པར་ནུས་མྐོད། བ་མ་རང་ངྐོས་ནས་ཡྐོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
བུམ་ནང་གི་མར་མླེ་ལྟར་སྦ་བའི་ཇྐོ་བྐོ་བཀའ་གདམས་པའི་རྣམ་ཐར་འཛིན་ཏླེ། ལུང་རྟྐོགས་ཀི་
ཡྐོན་ཏན་དླེ་འད་མླེད་ཚུལ་གསུངས་པ་ཁླེངས་བསྐྱུངས་ཡིན་ནའང་། དླེང་དུས་ས་ཇི་བཞིན་
པར་འཐད་ལྡན་དུ་འཛིན་མཁན་ཤས་ཆླེ་བས། དླེ་རྣམས་ནས་བ་མ་དླེ་ལ་ལུང་རྟྐོགས་ཀི་ཡྐོན་
ཏན་མླེད་ན། སངས་རྒྱས་བྱང་སླེམས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ལ། ལར་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སླེམས་སྐོགས་རྒྱུད་ལ་སླེ་ཐུབ་པའི་ཆྐོས་ཤིག་ཡིན་མིན་དང་། དླེ་འད་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་
གཅིག་དཔང་རྟགས་སུ་བསན་རྒྱུ་ཡྐོད་མླེད། བ་མ་དླེ་ལ་ཁྐོང་གི་སྐོབ་མ་རྣམས་ཀིས་སངས་
རྒྱས་ཡིན་ཚུལ་ནན་གིས་བལྟས་ན་བྐོ་དྐོན་མཐུན་ཡིན་མིན་ཞླེས་སྐོམ་ཉིའི་དི་བ་འབྱུང་བཞིན་
པར་བརྟླེན། ཆྐོས་སྨྲ་བའི་བ་མ་རྣམས་ཀི་གནས་སངས་བཟང་ངན་ངྐོ་མར་འབླེལ་བ་གཏན་
ནས་མླེད་པར། སྐོབ་མས་དག་སང་སྐོང་རང་བྱ་དགྐོས་པ་ཞིག་ཡིན་མིན་དང་། 
 བ་མ་དླེ་ཉིད་རང་ངྐོ་ལ་བལྟྐོས་ན་སྐོ་སླེ་ཕལ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་སྐོགས་པ་གང་
འད་ཡིན་རུང་མིན་རུང་། སྐོབ་མའི་ངྐོས་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་བལྟས་ན་ཁླེ་ཡྐོད་ལ་གྐོང་མླེད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུངས་པ་ཚུལ་འདིར་བྐོ་ཁ་ཕྐོགས་པ་རྣམས་ལ་དད་པ་འཕླེལ་ཐབས་བ་ན་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

མླེད་པ་ཡིན་རུང་། སླེ་བྐོ་གཞན་ལ་བྐོ་ལྐོག་ཤླེས་ལྟ་བུར་སྐོར་བྱླེད་དང་། སང་གནས་འགལ་
འདུར་སྐོང་བར་ཇི་མི་སམ་པར་འཇུག་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བྐོ་ཐུན་མྐོང་བའི་སང་ངྐོར་འཆད་
ཐབས་ལ་དཔད་དགྐོས། 

བཀའ་དིན་ཆླེན་པོ་རླེས་སུ་དན་ནས་གུས་པར་བྱ་བ། 

༈ ར་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་བཀའ་དིན་ཆླེན་པྐོ་རྗླེས་སུ་དན་ནས་གུས་པར་བྱ་བ་ལ། དླེ་ལྟར་
མི་འཕྐོགས་པའི་དད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་རང་ཉིད་ལ་དངྐོས་སུ་བཀའ་དིན་གིས་ཕན་པར་གྱུར་
པ་མིན་ནའང་། སན་པའི་གྲགས་པ་ཐྐོས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་འབྱུང་མྐོད། གུས་པ་ཆླེན་པྐོ་སླེད་
པར་བྱླེད་པ་ལ་བཀའ་དིན་རྗླེས་སུ་དན་པ་གལ་ཆླེ་བས། སྐོན་དང་བལ་ཞིང་ཡྐོན་ཏན་མ་ལུས་
པ་དང་ལྡན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། སངས་རྒྱས་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱླེ་མ་སླེད་ཀི་གྲངས་དང་མཉམ་
པ་ཡྐོད་ནའང་། རང་ཉིད་སལ་བ་དམན་པས་དླེ་དག་ལས་བཀའ་དིན་ནྐོད་ས་མླེད་ལ། བདག་
གི་བ་མ་དམ་པ་འདིས་དམུ་རྒྐོད་གདུལ་དཀའ་བའི་འགྲྐོ་བ་རྣམས་འདླེན་པའི་སད་དུ། དུས་
གསུམ་བདླེ་གཤླེགས་ཀུན་གི་རང་གཟུགས་ཐ་མལ་པའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་བྱྐོན་པས། སྐོན་
ཟད་ཅིང་ཡྐོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་ཀང༌། 
རང་ངྐོས་ནས་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་ལྷག་སླེ། སིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཆྐོས་སྐུ་བདླེ་བ་ཆླེན་
པྐོའ་ིངང་ལས་གཡྐོ་བ་མླེད་བཞིན་དུ། བྱང་སླེམས་འཕགས་པ་གདུལ་བྱ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་
རྣམས་ཀི་དྐོན་དུ་ལྐོངས་སྐོད་རྐོགས་པའི་སྐུའི་རྣམ་པར་སྐོན། སྐུ་དླེ་ཉིད་ཉན་རང་དང་སྐོ་སྐོ་
སླེ་བྐོ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས། འཛམ་བུའི་གིང་དུ་མཆྐོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ་གིས་འགྲྐོ་
བ་རྣམས་སིན་གྲྐོལ་གི་ལམ་ལ་བཀྐོད། སངས་རྒྱས་དླེ་རྣམས་ལ་ཉླེ་རིང་ཡྐོད་པའི་དབང་གིས་
རང་རླེ་རྣམས་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་ཡལ་བར་དྐོར་བ་མ་ཡིན་ཡང་། བག་ཕུག་ཁ་བྱང་བསན་ལ་
ཉི་མ་མི་འཆར་བ་བཞིན། རང་ཉིད་ལས་དང་སལ་བ་མླེད་པའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་དླེ་



ཁྱད་པར་དུ་ར་བ་དད་པ་སང་བ། 

རྣམས་དངྐོས་སུ་མཇལ་བ་དང་གསུང་གི་བདུད་རི་མྱང་བའི་སྐོད་དུ་མ་གྱུར་པས། མཐའ་མླེད་
ཀི་འཁྐོར་བ་འདིར་འཁྐོར་ཏླེ་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་བཞིན་པ་འདིར་ཟད། ད་རླེས་མི་ལུས་ཐྐོབ་པའི་
དུས་འདིར་བཤླེས་གཉླེན་དམ་པ་འདི་རྣམས་དང་མ་མཇལ་ན། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་ས་
ཙམ་ཡང་མི་ཐྐོས་པའི་མི་ཁྐོམ་པའི་གནས་སུ་འཁྱམ་དགྐོས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་དངྐོས་སུ་
མཇལ་ཡང་དླེ་ཕན་ཆད་ལས་འགྲྐོ་རྒྱུ་མླེད་པའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆླེ་བའི་ཆྐོས་ནི་དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་གིས་ལླེགས་པར་བསན་ཅིང་ཐྐོས། རང་གིས་ཉམས་སུ་ལླེན་པར་ནུས་ན་ཐར་
པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་འཐྐོབ་པར་ནི་ཐླེ་མི་ཚོམ། ཚེ་འདིར་དགྲ་དང་ནད་སྐོགས་ཀི་
འཇིགས་པ་ལས་སྐོབ་ཅིང་། ཟས་གྐོས་འབྱྐོར་པ་སླེར་བར་བྱླེད་པ་ལ་ཡང་དིན་ཆླེ་བར་བྱླེད་ 
ན༑ འཁྐོར་བ་སི་དང་བྱླེ་བག་གི་སྡུག་བསལ་སླེལ་བ་དང་། གཏན་གི་བདླེ་བ་བ་ན་མླེད་པ་སླེར་
བར་མཛད་པའི་བཀའ་དིན་འདི་ནི། སྐོང་གསུམ་གསླེར་གིས་བཀང་ཡང་གཞལ་བར་ག་ལ་
ནུས། རང་ངྐོས་ནས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་བ་མ་དམ་པ་བཀའ་དིན་ཆླེ་
ཞིང་ལྷག་པར་གདྐོན་མི་ཟ་སམ་པའི་གུས་པ་དང་། དད་པ་སིང་ཁྐོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་
བསམ་ཞིང༌། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་གཡྐོ་བ་དང་མིག་ནས་མཆི་མ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒྐོམ། སྐོ་བར་
འདྐོད་ན་སྐོང་པྐོ་བཀྐོད་པ་ལས་འབྱུང་བའི། འདི་ནི་བདག་གི་དགླེ་བཤླེས་ཆྐོས་སྨྲ་བ། །ཞླེས་
སྐོགས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདངས་སན་པྐོས་གསལ་འདླེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་བྱླེད་པར་
གསུངས་སྐོ།།

དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གི་བཀའ་དིན་དན་ན་དླེ་ལ་གུས་པའི་བྐོ་ཞིག་
སླེ་བ་ཡནི་པས། བཀའ་དནི་གི་ངྐོས་ནས་སིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པའ་ིབཀའ་དནི་
དང་། སྒྐོས་སྐོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྐོ་ལས་ལྷག་པའི་བཀའ་དིན། ཤླེས་རྒྱུད་བྱིན་གིས་བརླབས་
པའི་བཀའ་དིན། ཟང་ཟིང་གིས་འཁྐོར་དུ་བསྡུས་པའི་བཀའ་དིན་ཆླེ་ཚུལ་རྣམས་བ་མ་མཆྐོད་པ་
ལས། སངས་རྒྱས་གྲངས་མླེད་བྱྐོན་པས་མ་ཐུལ་བའི། །མ་རུང་གདུལ་དཀའི་སིགས་དུས་འགྲྐོ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

བ་ལ། །བདླེ་གཤླེགས་ལམ་བཟང་ཇི་བཞིན་སྐོན་པ་ཡི། །སབས་མགྐོན་ཐུགས་རྗླེ་ཅན་ལ་
གསྐོལ་བ་འདླེབས། །ཐུབ་པའི་ཉི་མ་དུས་ཀི་ནུབ་གྱུར་ཏླེ། །མགྐོན་སབས་མླེད་པའི་འགྲྐོ་བ་མང་
པྐོ་ལ། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཉླེ་བར་སྒྲུབ་མཛད་པའི། །སབས་མགྐོན་ཐུགས་རྗླེ་ཅན་ལ་གསྐོལ་བ་
འདླེབས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་གྲངས་མླེད་པ་ཞིག་བྱྐོན་ནའང་། རང་རླེ་རྣམས་
འདུལ་བའི་སྐོད་དུ་མ་གྱུར་ཅིང་། སྐོན་སྐོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རྒྱ་གར་ལ་འཚོ་ཞིང་བཞུགས་པའི་
རིང་དླེར། གདུལ་བྱ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་སནི་གྲྐོལ་ག་ིལམ་ལ་བཀྐོད་ཀང་། རང་རླེས་དླེའ་ི
ཞབས་རྗླེས་ཟིན་ཐུབ་པ་མ་བྱུང༌ཞིང་། དླེ་རྗླེས་བསན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་དང་། འཕགས་
ཡུལ་གི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན། གྲུབ་ཆླེན་བརྒྱད་ཅུ། བྐོད་གངས་ཅན་གི་ལྐོངས་སུ་ས་དགླེ་བཀའ་
རིང་ལ་སྐོགས་པ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆྐོས་བརྒྱུད་རྣམས་ཀི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་སླེས་ཆླེན་
དམ་པ་བསམ་གསི་མ་ིཁྱབ་པ་བྱུང་ནས་གདུལ་བྱ་གྲངས་ལས་འདས་པའ་ིདྐོན་མཛད་ཀང་། རང་
རླེས་དླེ་དག་གི་ཞལ་མཇལ། གསུང་ཐྐོས། སྐོབ་མར་གྱུར་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བས། སྐོན་པའི་སྐུ་
ཚབ་བསན་འཛིན་ག་ིསླེས་བུ་ད་ལྟ་རང་གི་ཆྐོས་འབླེལ་དངྐོས་ཐྐོབ་ཀ་ིབ་མ་འད་ིཁྐོ་ནའ་ིཐུགས་རྗླེ་
ནི་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་རྟྐོགས་ནས། ད་གཟྐོད་མྐོས་གུས་ཀི་བྐོ་
སྐོང་དགྐོས་པར་བརྟླེན། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཆྐོས་ཁི་མཐྐོན་པྐོའ་ིསླེང་དུ་བཞུགས་པ་ནི་ཡང་
ཡང་མཇལ་རྒྱུ་མླེད་པས། བ་མའི་བྱིན་རླབས་རྒྱང་ནས་ཆླེ་ཞླེས་ཟླེར་སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་ལྟར། དླེ་ལ་
ཐག་རིང་ནས་མཇལ་སབས་དད་གུས་འཕླེལ་ཤུགས་ཆླེ་ཡང་། རང་དང་རྟག་ཏུ་གཤིབ་པའི་བ་
མར་དད་གུས་སླེ་དཀའ་བས། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་སི་དང་། ལྷག་པར་རང་དང་རང་མཉམ་
གིས་རྒྱུན་དུ་འགྲྐོགས་པའི་བ་མ་རྣམས་ལ་སྐོན་འདྐོགས་ཀི་བྐོ་སླེ་བའི་ཉླེན་ཁ་ཆླེ་བ་རྣམས་ལ་
དད་གུས་ཀི་བྐོ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་སྐོང་རྒྱུ་གཙོ་བྐོར་འབད་དགྐོས། དླེ་ལྟར་སྐོབ་མའི་ངྐོས་
ནས་བ་མ་ལ་རླེ་གཅིག་ཏུ་དད་གུས་སླེས་ནས། ཕག་དང་ཞླེ་ས་སྐོགས་ཀིས་བཀུར་ཏླེ་ཧ་ཅང་ར་
ཆླེར་བར་ིབའ་ིརྣམ་པ་ཇི་ཙམ་བསན་ནའང་། བ་མའ་ིངྐོས་ནས་ད་དུང་ས་ལ་ཐིམས་གྲབས་བྱླེད་པ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

ལྟ་བུའི་དམན་ས་འཛིན་ཏླེ། འབྐོམ་སྐོན་པས། རང་ཉིད་ཀུན་གིས་སི་བྐོར་བཀུར་ན་ཡང༌། །འྐོག་
ཏུ་བཞུགས་ལ་འཇུག་པ་བདླེ་བར་མཛོད། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། བྐོ་སྐོང་ཚིག་བརྒྱད་
མར། བདག་ནི་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡིད་བཞིན་ནྐོར་བུ་ལས་ལྷག་པའི། །དྐོན་མཆྐོག་
སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་ཡིས། །རྟག་ཏུ་གཅླེས་པར་འཛིན་པར་ཤྐོག །གང་དུ་སུ་དང་འགྲྐོགས་པའི་ 
ཚེ༑ ༑བདག་ཉིད་ཀུན་ལས་དམན་བལྟ་ཞིང༌། །གཞན་ལ་བསམ་པ་ཐག་པ་ཡིས། །མཆྐོག་ཏུ་
གཅླེས་པར་འཛིན་པར་ཤྐོག །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་བ་མ་རང་ངྐོས་ནས་སླེམས་ཅན་མཐའ་དག་
གི་གྲལ་མཐར་ཡྐོད་སམ་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། རང་ཉིད་སྦྐོ་དགླེད་དགླེད་བྱླེད་དླེ་གྲལ་
འགྐོ་མཐྐོན་པྐོར་སྐོན་པའ་ིང་རྒྱལ་དང་། འགངིས་ཉམས་བྱས་ན་ནྐོར་འཁྲུལ་ཡིན། 

སྦྱོར་བས་བསྟླེན་ཚུལ། 

༈ གཉིས་པ་སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ་ནི། བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། འདིར་མང་སྐོས་པ་ཅི་ཞིག་
དགྐོས། །བ་མ་དགླེས་བྱླེད་གང་ཡིན་བྱ། །མི་མཉླེས་བྱླེད་ཀུན་སང་བ་ནི། །དླེ་དང་དླེ་ལ་
འབད་དླེ་བརྟག །ཅླེས་བཤླེས་གཉླེན་དམ་པ་དླེ་མཉླེས་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་ཅིང་མི་མཉླེས་པ་
རྣམས་སྐོང་བ་ཞིག་དགྐོས་པ་ཡིན་པས། སྐོན་བདག་ཅག་གི་སྐོན་པས་སྐོབ་པ་ལམ་གི་
གནས་སབས་སུ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་ཐྐོས་པའི་དྐོན་དུ་སྐུ་ལུས་ལ་མར་མླེ་སྐོང་བཙུགས་པ། 
ལགས་གཟླེར་སྐོང་བཏབ་པ། བུ་དང་བཙུན་མྐོ་མངའ་འབངས་ལྐོངས་སྐོད་ཐམས་ཅད་ཕུལ་བ། 
བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྟག་ཏུ་ངུས་འཕགས་པ་ཆྐོས་འཕགས། ནཱ་རྐོས་ཏཻ་ལྐོ། ཇྐོ་བྐོ་ཆླེན་
པྐོས་བ་མ་གསླེར་གིང་པ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཞུ་བའི་དྐོན་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པྐོར་དཀའ་བ་
སད་པ། འབྐོམ་གིས་ཇྐོ་བྐོ། བསླེས་འབྐོག་མི། མི་ལས་མར་པ་བསླེན་པ་སྐོགས་དམ་པ་གྐོང་
མ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ལུས་ལྐོངས་སྐོད་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟྐོས་པ་མླེད་པར་དཀའ་བ་
སད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། བ་མ་དླེ་ཟང་ཟིང་གི་དངྐོས་པྐོ་སྐོགས་ལ་གཟིགས་པ་མིན་
ནའང༌། གནས་སབས་སུ་དླེ་དག་ལ་ལྟྐོས་པ་ལྟར་མཛད་པ་ནི་གདུལ་བྱ་ཚོགས་རྐོགས་པ་ལ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

དགྐོངས་པ་ཡིན་པས། དླེ་བྱིན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །རྟག་ཏུ་ཕུལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ། 
དླེ་ཕུལ་བསྐོད་ནམས་ཚོགས་ཡིན་ཏླེ། ཚོགས་ལས་དངྐོས་གྲུབ་མཆྐོག་ཏུ་འགྱུར། །ཞླེས་
བསྐོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རླབས་པྐོ་ཆླེ་བསྒྲུབ་པའི་སད་དུ་རང་ཉིད་ཀི་གཅླེས་ནྐོར་ཡྐོད་རྒུ་
མཐའ་དག་དབུལ་ཞིང༌། བྱ་བར་དཀའ་བའམ་བྱླེད་དུ་མི་རུང་བ་འད་ཞིག་གིས་གསུང་ཡང་། 
འདི་བདག་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡྐོད་པར་གྐོར་མ་ཆག་སམ་དུ་ཚམ་ཚོམ་མླེད་པར་འཇུག་པའམ། 
ཡླེ་ནས་མི་འགྲུབ་ཅིང་མི་རུང་བ་ཞིག་འདུག་ན། རིགས་པ་ཡིས་ནི་མི་ནུས་ན། །མི་ནུས་དླེ་
ལ་ཚིག་གིས་སང༌། །ཞླེས་བཤད་སང་ལླེགས་པར་བྱླེད་པ་ཞིག་དགྐོས་ཀི་ཇི་མི་སམ་པར་
འཇྐོག་པ་ཡླེ་མི་རུང༌། གཙོ་བྐོ་ནི་སྒྲུབ་པའི་མཆྐོད་པས་མཉླེས་པར་གསུངས་པས་ཇི་ལྟར་
བསན་པའི་ཆྐོས་རྣམས་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་གིས་གཏན་ལ་འབླེབས་དགྐོས་པར་གདའ། 
སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ་འདི་ལ་རླེད་པ་ཟང་ཟིང་འབུལ་བ་དང་། བཀུར་བསི་རིམ་གྲྐོ་བྱ་བ། 
བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས། ཟང་ཟིང་འབུལ་བ་ནི། རང་ཉིད་ཚོགས་
རྐོགས་པའི་ཆླེད་དུ་བ་མ་ལ་ཡྐོན་དང་། དངྐོས་པྐོའ་ིའབུལ་བ་ཕུལ་བ་ཡིན་ཞིང་། བཀུར་བསི་
རིམ་གྲྐོ་བྱ་བ་ནི། རང་གི་བ་མ་ཉླེ་སར་བཞུགས་པ་ཞིག་ཡྐོད་ན། ལྷག་བསམ་རྣམ་པར་དག་
པ་དངྐོས་སུ་བསླེན་བཀུར་ཞབས་ཏྐོག་དང་། བ་མའི་ཕག་ཕི་ཞབས་འབིང་ཞུ་བའི་རིགས་
རྣམས་བྱས་ན། བ་མའི་རྣལ་འབྱྐོར་གཤའ་མ་ཡིན་ལ། གལ་གནད་ཆླེ་ཤྐོས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་
པའི་མཆྐོད་པའི་སྒྐོ་ནས་བ་མ་མཉླེས་པར་བྱ་བ་དླེ་ཡིན། ཁྐོ་བྐོས་རྒྱུན་དུ་འཆད་བཞིན་པ་ལྟར། 
ཅི་མཛད་ལླེགས་པར་མཐྐོང་བའི་མྐོས་གུས་ཞླེས་པ་དླེའང་རྣམ་དཔྐོད་ཀིས་ཚད་འཛིན་མླེད་
པར་ཐལ་ན་མི་ལླེགས། མྐོས་གུས་མཐའ་ལ་ལྷུང་ན། བ་མ་དླེའང་ལང་ཤྐོར་གིས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་
སད་དླེ། སྐོབ་མ་ངྐོ་ལྐོག་པའི་རླེན་དུ་འགྱུར་ཉླེན་ཡྐོད། དླེ་ལྟར་ཡང་། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར།45 
“གལ་ཏླེ་བ་མའི་བཀའ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་དགྐོས་ན། བ་མ་དླེ་བསླེན་ན་མི་རིགས་པའི་ལམ་དུ་
འཁིད་པ་དང་། སྐོམ་པ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་ལ་སྐོར་བར་བྱླེད་ན་དླེ་ལྟར་བྱའམ་ཞླེ་ན། 



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

དླེ་ལ་ནི་འདུལ་བའི་མདྐོ་ལས། ཆྐོས་མ་ཡིན་པ་སྨྲ་ན་ལྡྐོག་པར་བྱའྐོ།།” ཞླེས་དང་། “དཀྐོན་
མཆྐོག་སིན་ལས་ཀང་། དགླེ་བའི་ཆྐོས་ལ་དླེ་མཐུན་པར་སྐོད་ལ། མི་དགླེ་བ་ལ་མི་མཐུན་པར་
སྐོད་དྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པས། དླེའི་བསྒྐོ་བ་ལ་ཉན་མི་དགྐོས་སྐོ། །མི་རིགས་པ་ལ་མི་འཇུག་
པ་ནི་སླེས་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་ན་གསལ་བར་ཡྐོད་དྐོ། །འྐོན་ཀང་དླེ་དག་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་
ནས་དླེ་ལ་མི་གུས་པ་དང་། བརས་པ་དང་། སྐོད་པ་སྐོགས་བྱར་མི་རུང་བས།” ཞླེས་སྐོགས་
དང་། “ཤད་སང་ལླེགས་པར་བྱས་ཏླེ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནྐོ།།” ཞླེས་རྗླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོས་ཇི་
སད་གསལ་བར་འདྐོམས་པར་མཛད་པ་ལྟར། རང་གི་བ་མས་ཆྐོས་མ་ཡིན་པ་སླེ། དྐོན་དང་
མི་མཐུན་པ་ཞིག་གསུང་ན་དླེ་ལྡྐོག་དགྐོས་པ་ཡིན། དླེ་བཞིན་ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་
ཞླེས་པའང་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཚད་ལྡན་ཞིག་གི་དབང་དུ་བྱས་པས། དླེས་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་
པ་ཞིག་ལས་མི་གསུང་ལ། ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་དབྱླེ་བ་འབྱླེད་དགྐོས་
པའང་། རྗླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས། བསླེན་པའི་བསམ་པ་སིར་བསན་པ་དླེ་ལ་སྐོང་པྐོ་བཀྐོད་པ་
ལས་སླེམས་དགུས་(བུ་མཛངས་པ་ལྟ་བུ། རྐོ་རྗླེ་ལྟ་བུ། ས་ལྟ་བུ། རི་ལྟ་བུ། བན་ལྟ་བུ། ཕག་
དར་བ་ལྟ་བུ། ཐླེག་པ་ལྟ་བུ། ཁྱི་ལྟ་བུ། གྲུ་ལྟ་བུའི་སླེམས་ཀིས་) དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ལ་
བསླེན་བཀུར་བར་གསུངས་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏླེ། “དླེ་ཡང༌མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ལ་བྱླེད་
ཀི་སུ་རུང་རུང་ལ་ས་ཤ་སིན་དུ་མི་བཏུབ་”ཅླེས་གསུངས་པ་འདི་གལ་ཆླེ། 
 འབྐོམ་སྐོན་པ་སྐུ་གཤླེགས་ཁར་དགླེ་བཤླེས་པྐོ་ཏྐོ་བའི་སྐུ་པང་ལ་འབྐོམ་གིས་དབུ་
བཞག་ནས་གཟིམ་སླེ་བཞུགས་པ་ན། པྐོ་ཏྐོ་བ་ཐུགས་སྐོ་ཤས་ཆླེན་པྐོས་སན་ཆབ་བསིལ་
བའི་ཐིག་པ་འབྐོམ་གི་ཞལ་རས་སླེང་དུ་ལྷུང་ནས། འབྐོམ་གིས་རྒྱུ་མཚན་དི་བར་མཛད་
སབས། པྐོ་ཏྐོ་བས། ད་ལྟ་བར་དུ་བ་མ་ཁྱླེད་རང་བཞུགས་པས་བྐོ་གཏྐོད་དི་བ་ཞུ་ས་ཡྐོད་
ཀང་། གལ་ཏླེ་དགྐོངས་པ་གཞན་དུ་གཏད་ཚེ་བདག་སྐོགས་དགླེ་བའི་བཤླེས་ཀི་མགྐོན་དང་
བལ་བར་འགྱུར་སམ་པ་ལགས་ཞླེས་ཞུས་པས། འབྐོམ་རིན་པྐོ་ཆླེས་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

གླེགས་བམ་ལ་གིས་ཞླེས་གསུངས། དླེ་ནི་ལམ་སྐོན་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། མི་ཞིག་ངླེས་
པར་དུ་ཡྐོད་མི་དགྐོས་པར། བ་མས་གདམས་པ་བསན་པ་རྣམས་དང་། བཀའ་བསན་གི་
ལླེགས་བཤད་ལ་བརྟླེན་ནས་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་པ་ཕྐོགས་རླེར་མ་སྐོང་བ་བྱས་ན། བ་མ་
མཉླེས་པའི་སྒྲུབ་པའི་མཆྐོད་པ་གྐོང་ན་མླེད་པའང་དླེ་ཡིན། གལ་ཏླེ་དྭྐོགས་གཅྐོད་བྱ་ཡུལ་
ཞིག་དགྐོས་པ་བྱུང་ན་ཡྐོན་ཏན་ལྡན་པའི་མི་བཟང་པྐོ་ཞིག་ལ་རླེ་ཞིག་བ་མའི་འདུ་ཤླེས་མ་
བཞག་པར། ཆྐོས་གྲྐོགས་ཀི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏླེ་བགྲྐོ་གླེང་བྱ། 
 བ་མ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་གིས་གསུངས་པ་ཡིན་ན། སབས་རླེ་ཐད་ཀར་མ་རན་
པ་ལྟ་བུར་མངྐོན་པ་སྲིད་ཀང་། དླེ་ལ་དགྐོས་པ་རྒྱུ་མཚན་མང་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་པར་ངླེས་ཏླེ། 
དཔླེར་ན། ཏཻ་ལྐོ་པས་ནཱ་རྐོ་པར་གདམས་ངག་རླེ་རླེ་གནང་སབས། ཧྐོབ་དླེར་བལྟས་ན་མི་
འཚམས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་མླེད་པར་མངྐོན་ཡང་། པཎ་ཆླེན་ནཱ་རྐོ་པས་ཐླེ་ཚོམ་མླེད་པར་བ་
མས་གང་གསུངས་པ་དླེ་ལྟར་རྒྱག་གཅིག་མཆྐོང་གཅིག་གནང་བས། རྟྐོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་
ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུ་ཆླེས་མང་། 
 བ་མ་དླེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟང་ཟིང་གི་དངྐོས་པྐོ་བརྒྱ་འབུལ་སྐོང་འབུལ་ཞུས་པ་ལས། བ་
མས་བང་དྐོར་གི་གནས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་དླེ་ལྟར་ཧུར་བརྐོན་ཆླེན་པྐོས་འབད་ན། བ་མ་
དགླེས་པའི་རྒྱུ་གཙོ་བྐོ་དླེ་རང་རླེད། 

རྗླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོས་དླེ་ལྟར་བཟང་ངན་གི་ཕྐོགས་གཉིས་ཀ་ནས་ཡང་ལིད་ངླེས་
གཏན་དུ་གསུངས་པ་དླེ་གནད་ཆླེ། རང་རླེ་བྐོད་པ་རྣམས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་གྐོམས་
གཤིས་སུ་འཇགས་པས་སྐོན་དླེ་ཙམ་མླེད་ཀང་། དླེང་སང་ནང་པའི་ཆྐོས་འདི་སར་དར་ཁྱབ་
མླེད་པའི་ཤར་ནུབ་ཕི་རྒྱལ་ཡུལ་ཁག་དུ་མར་གསར་དུ་ཁྱབ་འཕླེལ་འགྲྐོ་བཞིན་ཡྐོད་པས། 
ནང་ཆྐོས་ཀི་གཞུང་གྐོང་འྐོག་གི་གྐོ་དྐོན་ཆ་ཚང་ཇི་བཞིན་མ་ཤླེས་པ་དང་། གུང་ལླེགས་པྐོར་
སིག་མ་ཐུབ་པར་ཐལ་ཆ་འབྱུང་སྲིད། 

 



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 
 

བསྟླེན་པའི་ཕན་ཡོན། 

༈ བཞི་པ་བསླེན་པའི་ཕན་ཡྐོན་ནི། དླེ་ལྟར་བ་མ་བསླེན་ན་ཕན་ཡྐོན་ནམ་ཁླེ་ཆླེ་ཞིང་། མ་
བསླེན་པའི་སྐོན་དང་ཉླེས་དམིགས་སམ་གྐོང་ཡྐོད་པའི་སྐོར་གཞུང་འདིར་ཞིབ་སྐོས་མ་མཛད་
ཀང་། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་རིམ་བཞིན་འཆད་ན། 
 (༡) སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ལ་ཉླེ་བ་སླེ། བ་མས་གདམས་པ་བསན་ནས་ཡྐོན་ཏན་
ཆུང་རིམ་ནས་ཇླེ་འཕླེལ་དང་། སྐོན་ཆླེ་རིམ་ནས་ཇླེ་ཉུང་དུ་སྐོང་ནས་རང་རླེའི་རྒྱུད་ལ་མ་ཤླེས་
པ་ཤླེས་པ་དང་། ཤླེས་པའི་དྐོན་ལ་ཡིད་ཆླེས་རླེད་པ་དླེ་ཇླེ་བརྟན་ཇླེ་བརྟན་གི་ཐྐོག་ནས་བྐོ་ལ་
འགྱུར་བ་ཐླེབས་ཏླེ་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་བ་མླེད་རྐོགས་བྱང་ཐྐོབ་དགྐོས་པས། བ་
མའི་དིན་ལ་བརྟླེན་ནས་སྐོན་ས་གཅིག་ཉུང་དུ་སྐོང་བ་དང་། ཡྐོན་ཏན་ས་གཅིག་འཕླེལ་བ་དླེའི་
ཚོད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་ཇླེ་ཉླེར་འགྲྐོ་བ་མངྐོན་གསལ་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང༌སངས་
རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པ་ལ་ཚོགས་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་བསག་དགྐོས་ཤིང་། ཚོགས་གསྐོག་པའི་ཞིང་
འགྲན་ཟླ་མླེད་པ་དླེ་ཡང་བ་མ་ཡིན་པས། དླེའི་ཆ་ནས་ཀང་བ་མ་བསླེན་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་
འཕང་ལ་ཉླེ་བའི་ཕན་ཡྐོན་ཡྐོད། 
 (༢) རྒྱལ་བ་རྣམས་དགླེས་པ་ནི། བ་མ་ཚུལ་བཞིན་བསླེན་ན། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་
སླེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་དྐོན་དུ་ཐུགས་བསླེད་པས་གཞན་དྐོན་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་མཛད་བཞིན་
ཡྐོད་ནའང་། རང་རླེའི་ངྐོས་ནས་ད་ལྟ་ཆྐོས་སྐུ་ལྟ་ཞྐོག སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་
མཚན་དཔླེས་བརྒྱན་པའི་ལྐོངས་སྐུའང་མཇལ་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། སྐོ་སླེ་ལས་དག་ཡན་ཆད་
ཀིས་མཇལ་དུ་རུང་བའི་མཆྐོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའང་མཇལ་བའི་སལ་བ་མ་བྱུང་བས། རང་རླེ་སྐོ་
སྐོ་སླེ་བྐོ་མ་དག་པའི་སིབ་པ་ཡྐོད་པའི་སླེམས་ཅན་གི་ངྐོར། རང་དང་རང་མཉམ་གི་རྣམ་པའི་
ཐྐོག་ནས་ཆྐོས་ཚུལ་སྐོབ་སླེ་ལམ་ལ་འཁིད་པ་པྐོ་ནི། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་འདི་རྣམས་ཡིན་ 



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ལ༑ དླེའི་འཕིན་ལས་ཀི་རྗླེས་སུ་ཞུགས་ཏླེ་རྣམ་མཁྱླེན་རྒྱལ་བའི་གྐོ་འཕང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་མ་
གཏྐོགས་འགྲྐོ་ས་གཞན་མླེད་པས། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་འདི་རྣམས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་
བཅས་པའི་སྐུ་ཡི་སྐུ་ཚབ། གསུང་གི་གསུང་ཚབ་ཡིན་པས། དླེ་ལ་རང་རླེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་
བསླེན་ནས་རྗླེས་སུ་བསབ་ན། རྒྱལ་བ་རྣམས་དགླེས་པ་ཞིག་འྐོང་ཐུབ་པ་ཡིན། 
 (༣) དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གིས་མི་ཕྐོངས་པ་ནི། ཚེ་འདི་ལ་བ་མ་ཚུལ་བཞིན་དུ་
བསླེན་པས་དླེའིརྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུར་ཚེ་རབས་ཕི་མ་རྣམས་སུའང༌། དགླེ་བའི་བཤླེས་
གཉླེན་གི་མགྐོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། 
 (༤) ངན་འགྲྐོར་མི་ལྟུང་བ་ནི། བཤླེས་གཉླེན་ཚུལ་བཞིན་བསླེན་པས་ངན་འགྲྐོ་མྱྐོང་
བའི་ལས་རྣམས་ཚེ་འདི་ལ་ལུས་སླེམས་ལ་གནྐོད་པ་ཕ་མྐོ་ཙམ་མམ་རྨི་ལམ་དུ་མྱྐོང་བས་
ཀང་ལས་དླེ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། 
 (༥) ལས་ངན་པ་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་པས་ཐུབ་པར་དཀའ་བ་ནི། ཇི་ཙམ་གིས་རྒྱུད་
དུལ་པྐོ་ཡྐོད་པའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་བཟང་པྐོའ་ིམགྐོན་དང་བཅས་པའི་སྐོབ་མ་དླེར། དླེའི་
ཡ་རབས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་རྣམས་སྐོབ་མ་དླེར་ཡང་འགྐོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འྐོང་བས། དླེ་ལ་བརྟླེན་
ནས་ཉྐོན་མྐོངས་དབང་གིས་ལས་ངན་པ་དང་། ཉླེས་སྐོད་མཐའ་དག་རང་ཤུགས་ཀིས་ཇླེ་ཉུང་
དུ་སྐོང་སླེ། རིམ་བཞིན་འགག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། 

(༦) བྱང་སླེམས་ཀི་སྐོད་པ་དང་མི་འགལ་ཞིང་། དླེ་ལ་དན་པ་ལྡན་པས་ཡྐོན་ཏན་གི་
ཚོགས་ཇླེ་མཐྐོར་འགྱུར་བ་ནི། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གིས་རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་
དང་། གཞན་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་བསྡུ་བཞིའི་ཉམས་ལླེན་ལ་ཇི་ལྟར་གཞྐོལ་ཚུལ་བསན་ནས། དླེ་ལ་
ཚུལ་བཞིན་བསབ་ན་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་དང་སྒྐོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་སྐོད་པར་འགྱུར་
བའི་སྐོབས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ལ་དྐོན་གཉིས་ལྷུན་གིས་འགྲུབ་པའི་ཡྐོན་ཏན་ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀིས་
ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པར་བྱླེད་པ་ཡིན། 



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

 (༧) གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དྐོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ་ནི། དགླེ་བའི་བཤླེས་
གཉླེན་ལ་དད་མྐོས་འཕླེལ་ན་གནས་སབས་བྐོ་ཆྐོས་སུ་སྐོང་སླེ་བདླེ་སིད་ཀི་ར་བ་ཚུགས་
ཤིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ས་ལམ་གི་རྟྐོག་པའང་ཆླེས་ཆླེར་འཕླེལ་ཏླེ། མཐར་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་
ཏན་ཀུན་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཐུབ། 
 (༨) དླེ་ལ་བསླེན་བཀུར་བས་བསམ་སྐོར་དགླེ་བ་ཐྐོབ་ནས་རང་གཞན་གི་དྐོན་བྱླེད་
ཅིང་། ཚོགས་རྐོགས་པར་འགྱུར་བ་ནི། བསམ་པས་བསླེན་ཚུལ་དང་། སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ་
སབས་སུ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་ཚོགས་གཉིས་རྐོགས་པ་དང་། སིབ་གཉིས་སྐོང་བ་ལ་བ་
མ་མཆྐོད་ཅིང་བསླེན་བཀུར་བ་ལས་ལྷག་པ་མླེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བ་མ་ལ་བསླེན་བཀུར་
བ་ལ་བརྟླེན་ནས་དགླེ་ར་རླབས་ཆླེན་ཐྐོབ་སླེ་རང་གཞན་གི་དྐོན་ལ་སན་པའི་ཚོགས་གཉིས་
མྱུར་དུ་རྐོགས་པར་འགྱུར། 

མ་བསྟླེན་པའི་ཉླེས་དམིགས། 

༈ ལྔ་པ་མ་བསླེན་པའི་ཉླེས་དམིགས་ནི། བཤླེས་གཉླེན་དུ་བྱས་ནས་བསླེན་ཚུལ་ལྐོག་ན། 
 (༡ ་་་ ༢) ཚེ་འདིར་ནད་དང་གདྐོན་དུ་མས་གཙེས་པ་དང་། ཕི་མར་ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་
བསལ་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་དུས་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་མྱྐོང་བར་འགྱུར་བ། 
 (༣ ་་་ ༤) ཡྐོན་ཏན་མ་སླེས་པ་རྣམས་མ་ིསླེ་ཞིང་། སླེས་པ་རྣམས་ཉམས་ནས་འགྲྐོ་བ། 
 (༥ ་་་ ༦) མི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་དང་སིག་གྲྐོགས་ཀང་བསླེན་ན་ཡྐོན་ཏན་
རྣམས་ཁད་ཀིས་འགྲིབ་ཅིང་། ཉླེས་པ་ཐམས་ཅད་འཕླེལ་ནས་མི་འདྐོད་པ་མཐའ་དག་སླེད་པ། 
 (༧ ་་་ ༨) མི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ནི་གང་ལ་བརྟླེན་ན་རང་བཞིན་དང་བཅས་པའི་
ཁ་ན་མ་ཐྐོ་བའི་ཉླེས་སྐོད་སར་ཡྐོད་པ་རྣམས་མི་འགྲིབ་ཅིང་། སར་མླེད་པ་རྣམས་གསར་དུ་
འཕླེལ་བར་འགྱུར་བ་སླེ། གྐོང་དུ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཕན་ཡྐོན་རྣམས་ལས་གྐོ་ལྡྐོག་པའི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

གྐོང་ཁ་རང་ཉིད་ལ་ཕྐོག་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས་འབྱུང་། 

དླེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ། 

༈ དྲུག་པ་དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བ་ནི། དླེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་མ་བསླེན་ན་ཉླེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་
ར་བ་དང༌། བསླེན་ན་ལླེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་འགྱུར་བ་སྐོང་པྐོ་བཀྐོད་
པའི་མདྐོ་དང་། ལག་ན་རྐོ་རྗླེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལ་སྐོགས་པ་གསུང་རབ་དགྐོངས་
འགྲླེལ་དང་བཅས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལ་ངླེས་ཤླེས་རླེད་ནས་རང་རླེར་ཐྐོག་མར་ཡི་གླེའི་
ཀླྐོག་སྐོབ་པའི་དགླེ་རྒན་ནམ། བ་མ་ནས་བཟུང་། སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཀི་གཞུང་དྐོན་ལ་
རིམ་བཞིན་འཁིད་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམ་མཁྱླེན་འགྲུབ་པའི་ཆླེད་དུ་ཤླེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་
མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བསབ་པ་ལ་བརྟླེན་ཏླེ་ཤླེས་བྱ་ཤླེས་པའི་རྣམ་དཔྐོད་ཀི་རྒྱུན་དང་། ཉམས་
མྱྐོང་ཇླེ་འཕླེལ་སྐོང་མཐར་ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དླེ་ཐྐོབ་དགྐོས་པ་ལས། ར་
བ་ནས་མ་བསབས་པར་གྐོ་བུར་དུ་ཤླེས་བྱ་ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་པ་ཆ་ཚང་མཁྱླེན་པ་ཞིག་འྐོང་རྒྱུ་
མླེད་པས། མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ལས། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་མཁས་པར་མ་བྱས་ན། ། 
འཕགས་མཆྐོག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་ཉིད་ཐྐོབ་མི་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས། དླེ་ལྟར་
དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཇི་ལྟར་བསླེན་འྐོས་པའི་དྐོན་རྣམས་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པར་ལག་
ཏུ་ལླེན་པ་ཞིག་དགྐོས་ནའང་། རྟག་ཏུ་ངུ་ལྟར་ལུས་སྲྐོག་ལ་བལྟྐོས་པ་མླེད་པར་གཏྐོང་བ་
སྐོགས་ནི་ལས་དང་པྐོ་བ་རྣམས་ཀིས་དངྐོས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པས་སྐོན་ལམ་གི་ཡུལ་དུ་བྱ་
ཞིང༌། སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་རྣམས་ཀང་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་དང་བསྟུན་ཏླེ་ལག་ཏུ་བང་བ་
ལས། ཁིད་དམིགས་ཀི་ལག་ལླེན་ལ་ངླེས་པར་སྐོར་མི་དགྐོས་པས། རང་རང་གི་ནུས་པ་
དང་འཚམས་པར་བྱ། 
 
 



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 
 

སོང་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཏླེ་བསྟན་པ། 

༈ གཉིས་པ་སྐོང་ཚུལ་མདྐོར་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་ལ་གཉིས། སྐོང་ཚུལ་དངྐོས་དང་། དླེ་ལ་
ལྐོག་རྟྐོག་དགག་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གི་ངྐོ་བྐོ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་
སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གསུམ། སྐོར་བའི་ཆྐོས། དངྐོས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བསང་བ་དང་། 
མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའྐོ། །དང་པྐོ་ནི། དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུས་ཏླེ་ཉམས་སུ་བང་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་
ལམ་གི་རིམ་པའི་ས་བཅད་དུ། སྐོང་ཚུལ་མདྐོར་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་ཞླེས་པའི་སབས་ཀི་དྐོན་
ཡིན་པས་སྐོར་བའི་ཉམས་ལླེན་དངྐོས་གཞི་ལ་ངྐོས་འཛིན་དགྐོས་ཞིང༌། ཁིད་གཞུང་རིང་པ་
ལམ་རིམ་གསླེར་གི་ཡང་ཞུན་ན་སྐོར་ཆྐོས་ཀི་སྐོར་འདི་ལ་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་སྐོན་
འགྲྐོ་ཞླེས་མིང་འདྐོགས་མཛད་དླེ་ཐྐོག་མར་བྱུང་ནའང༌། གྐོང་གི་དཔད་སྒྐོམ་དླེ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་
སླེ་བའི་སྐོན་འགྲྐོའ་ིཚོགས་གསྐོག་ཏུ་དགྐོངས་པར་སང་ལ། དླེང་སང་གི་ཕག་བཞླེས་སུ་སྐོང་
ཚུལ་མདྐོར་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་དླེ་ལ་ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉམས་ལླེན་གཉིས་ནས། ཐུན་
ལ་སྐོར་དངྐོས་མཇུག་གསུམ་ཡྐོད་པའི་སྐོར་བའི་ཆྐོས་ལ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་པ་ལས་གྐོ་རིམ་དླེ་
ལྟར་ཕག་ལླེན་དུ་མི་མཛད་དྐོ། །དླེ་ཡང་མགྐོན་པྐོ་གསླེར་གིང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིན་
པས། སྐོར་བའི་ཆྐོས་དྲུག་གི་དང་པྐོ་གནས་ཁང་བྱི་དྐོར་བྱས་ལ། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་རྟླེན་དགྲམ། ཞླེས་རང་ཉིད་དགླེ་སྐོར་གང་དུ་བྱ་ཡུལ་དླེ་བཞིན་གཙང་མ་ཞིག་
བྱུང་ན། དླེའི་ཚོད་ཀིས་རིག་པ་དྭངས་པ་དང༌། གནས་དླེར་མྐོས་པ་ཡིད་བྱླེད་ཀི་སྒྐོ་ནས་རྒྱལ་
བ་སྲས་དང་བཅས་པ་བསྐོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་སན་དངས་ཏླེ། ཡན་ལག་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་
ཚོགས་བསག་སིབ་སྐོང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པས། དཔླེར་ན། རང་རླེས་སྐུ་མགྲྐོན་གལ་ཆླེ་བ་ཞིག་
གདན་འདླེན་ན། དླེའི་སྐོན་ལ་སྐོ་སྐོའ་ིགནས་ཁང་གཙང་མ་ཞིག་བཟྐོ་བ་འཇིག་རྟླེན་ཕལ་པ་
ཡིན་ནའང་དླེ་འད་བྱླེད་པས། སབས་འདིར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་བསྐོད་ནམས་ཀི་ཞིང་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

དུ་སན་དངས་ནས་ཚོགས་གསྐོག་པ་ན། སན་འདླེན་སའི་གནས་དླེ་དངྐོས་གཙང་ལླེགས་པྐོ་
བཟྐོ་དགྐོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ། གལ་ཏླེ་རྟྐོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྐོ་ནས་རྣམ་རྟྐོག་རྐོག་
བརིས་བྱས་ཏླེ། བཟང་ངན་རྐོ་སྐོམས་པའི་རྣལ་འབྱྐོར་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ཐ་དད་ཀང་། རང་རླེས་
རྣལ་འབྱྐོར་པ་བྱ་རྒྱུའང་མ་འཇྐོན། འཕྐོད་བསླེན་ལའང་དྐོ་སང་མླེད་པར་བསད་ན་གཏད་སྐོ་
གང་ཡང་མླེད་པས། དླེའི་ཆ་ནས་ཀང་ས་གཞི་གཙང་མ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ། 
 དླེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྟླེན་བཀམ་པ་ལ། རང་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟླེན་ཡྐོད་ན་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ནའང་། ཆྐོས་ཤིག་བྱླེད་པ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟླེན་ངླེས་
པར་དུ་ཡྐོད་དགྐོས་པ་ཞིག་མིན། དཔླེར་ན། བྐོད་ཀི་ཆྐོས་པ་སི་ཡི་ནང་ནས་རྗླེ་བཙུན་མི་ལ་
རས་པ་དླེ་ཆྐོས་པ་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྐོད་མླེད་ཡྐོངས་གྲགས་ཤིག་བྱུང་བ་ཁྐོང་བག་ཕུག་ནང་
ལ་བཞུགས་སབས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟླེན་སྐོགས་གང་ཡང་མླེད་པས། མཚན་མྐོ་ཞིག་ཏུ་ཁྐོང་
སར་རྐུན་མ་འྐོངས་ཏླེ་ནྐོམ་ཉུག་བྱླེད་སབས། རྗླེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་མྐོ་བཞད་ནས། ངས་ཉི་
མའི་གུང་ལ་གང་ཡང་རླེད་རྒྱུ་མླེད་པའི་བག་ཕུག་སྐོང་པ་འདིའི་ནང་ལ། ཁྱྐོད་ཀིས་མཚན་མྐོ་
བཙལ་ནས་རླེད་རྒྱུ་ཅི་ལ་ཡྐོད་ཅླེས་གསུངས་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་ལྟར་རླེད། གལ་ཏླེ་རྟླེན་གསུམ་
བསིག་རྒྱུ་ཡྐོད་ན་ཐྐོག་མར་སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སང་བརན་རྟླེན་གི་གཙོ་བྐོར་
བཞུགས་སུ་གསྐོལ་ཞིང་། དླེ་ནས་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་ལ་སྐོགས་པ་སྐོན་པའི་ཉླེ་བའི་སྲས་
ཆླེན་སྐོགས་གྐོ་རིམ་མ་འཆྐོལ་བར་སིག  དླེ་ཡང་སྐུ་རྒྱུ་བཟང་ངན་དང་རིང་ལྐོས་སྐོགས་ཀི་
ཐྐོག་ནས་བསིག་ན་ནྐོར་འཁྲུལ་ཡིན་པས། སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་བསན་པའི་བདག་པྐོ་
ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཇིམ་པས་བཞླེངས་པའི་སྐུ་བརན་ཞིག་ཡིན་ནའང་དླེ་གཙོ་བྐོར་འཇྐོག་
དགྐོས། གསུང་རྟླེན་ལ་བརྒྱད་སྐོང་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་། དླེ་མིན་རང་ཉིད་ནས་
ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་བྱ་རྒྱུའི་ཕག་དཔླེའི་རིགས་དང་། ཐུགས་རྟླེན་ལ་མཆྐོད་རྟླེན་དང་
སཙྪ་སྐོགས་ཀི་རྟླེན་བཀམ། 



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

གཉིས་པ། མཆྐོད་པ་གཡྐོ་མླེད་པར་བཙལ་ལ་བཀྐོད་པ་མཛེས་པར་བཤམས་པ་
ཞླེས་པའི་མཆྐོད་པ་ལ། ཅི་འབྱྐོར་བའི་མཆྐོད་པ་བཤམ་ཞླེས་ཕལ་ཆླེ་བས་ཡྐོན་ཆབ་དང་། 
མཆྐོད་མླེ། མླེ་ཏྐོག  བདུག་སྐོས་སྐོགས་རྒྱུན་དུ་འབུལ་སྲྐོལ་ཁྱབ་གདལ་ཡྐོད་པ་ལྟར། མཆྐོད་
པ་གང་བཤམས་པ་དླེ་གཙང་མ་ཞིག་དགྐོས་པ་དང་། ལྷག་པར་མཆྐོད་པ་གཡྐོ་མླེད་པ་ཞླེས་
པས། གཡྐོ་ལ་རྒྱུའི་གཡྐོ་དང་ཀུན་སྐོང་གི་གཡྐོ་གཉིས་ཡྐོད་པས། མཆྐོད་པའི་རྒྱུ་དླེ་མི་གཞན་
ལ་མགྐོ་བསྐོར་བཏང་། ཧམ་པ་བཤད། ཐུབ་ཚོད་བཏང་བ་ལྟ་བུ་མཐུ་དང་འཇབ་བུས་བངས་
པ་སྐོགས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་བྱས་ཏླེ་བསྒྲུབས་པའི་དངྐོས་པྐོ་རྣམས་རྒྱུ་ཡི་གཡྐོ་ཞླེས་པ་
དང་འདླེས་པས་མི་རུང་། དླེ་བཞིན་མཆྐོད་པ་འབུལ་བ་འད་ཆགས་ཆགས་དང་མཛེས་རྒྱན་ལྟ་
བུར་བརིས་ནས། མིའི་མཐྐོང་སང་ལ་འཇུག་པྐོ་ཡྐོང་ཐབས་དང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་རང་ཉིད་
ལ་རླེད་བཀུར་སྐོགས་འབྱུང་རླེའི་བསམ་པའི་ཐྐོག་ནས་བཤམས་པ་རྣམས་ཀུན་སྐོང་གི་གཡྐོ་
དང་འདླེས་པས་མི་རུང་། སར་བཀའ་གདམས་གྐོང་མའི་དགླེ་བཤླེས་འབན་གུང་རྒྱལ་གིས། 
ཉིན་གཅིག་སིན་བདག་མཇལ་དུ་འྐོང་རྒྱུའི་སབས། ཁྐོང་གི་བཞུགས་གནས་སུ་མཆྐོད་པ་རྒྱས་
པྐོ་ཞིག་བཤམས་རྗླེས་སན་ལ་བཞུགས་ནས་ཀུན་སྐོང་ལ་བརྟག་པ་མཛད་སབས། དླེ་ཉིན་གི་
མཆྐོད་པ་དླེ་སིན་བདག་གི་མཐྐོང་ཚུལ་ལླེགས་པྐོ་འྐོང་ཕིར་བཤམས་པའི་ཀུན་སྐོང་དི་མ་ཅན་
ཡིན་པ་དགྐོངས་ནས། ལམ་སླེང་བཞླེངས་ནས་མཆྐོད་པའི་སླེང་ལ་ཐལ་བ་སྦར་མྐོ་གང་
བཤྐོས་ཏླེ་བཞུགས་སབས། འཇིག་རྟླེན་ཆྐོས་བརྒྱད་ཀི་འགྐོང་པྐོའ་ིསླེང་དུ་ཐལ་བ་བཤྐོས་
པས། མཆྐོད་པ་རབ་ཅིག་བྱུང་བར་བ་མ་གྐོང་མ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་ཡྐོད་པ་
ལྟར། བསམ་པ་རྣམ་དག་དགྐོས་པ་ལས། ཕི་ཚུལ་གི་མཛེས་ཆྐོས་དང་། ངྐོ་སྲུང་སྐོགས་དང་
འདླེས་ན་ཀུན་སྐོང་གི་གཡྐོ་ཡིན་པས། སྐོན་གཉིས་པྐོ་དླེ་མ་གྐོས་པའི་མཆྐོད་པ་ཞིག་དགྐོས། 
གཞན་ཡང་ཁ་གསག་དང་། གཞྐོགས་སྐོང༌། རླེད་པས་རླེད་པ་འཚོལ་བ། ཐྐོབ་ཀིས་འཇལ་བ། 
ཚུལ་འཆྐོས་བཅས་ལ་ལྐོག་འཚོ་ལྔ་ཞླེས་བརྗྐོད་པ་དླེ་རྣམས་གང་རུང་དང་འབླེལ་ནས་བྱུང་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

བའི་རས་རྣམས་ལྐོག་པའི་འཚོ་བ་ཡིན་པས་མཆྐོད་པའི་རྒྱུར་མི་རུང་། བཀྐོད་པས་མཛེས་
པར་བཤམས་ཚུལ་ནི། མཆྐོད་པའི་ཡྐོ་བྱད་ཏིང་ལྟ་བུ་སིག་སབས། ཏིང་ཕིས་བརྒྱབ་ནས་
གཙང་མ་བཟྐོས་པའི་ནང་། ཆུ་ཕན་བུ་བླུགས་ནས་ཏིང་གཞན་ལ་རིམ་པར་བགྐོ་བཞིན་སིག་
པ་མ་གཏྐོགས། སྐོང་པ་མི་སིག་ཅིང་། དླེ་ཡང་ཕན་ཚུན་རླེག་པ་དང་། ཡང་ན་བར་སྐོང་ཆླེན་
པྐོ་ཡྐོད་པ་མིན་པར་ནས་འབྲུ་གཅིག་གི་ཚོད་ཙམ་འཇྐོག་ལ། ཡྐོན་ཆབ་ཀི་ཆུ་བླུགས་སབས་
ནས་འབྲུ་མ་ཞླེས་ཆུ་དླེ་ཐྐོག་མཐའ་གཉིས་ལ་ཤུགས་ཆུང་བ་དང་། བར་དླེར་ཅུང་ཆླེ་ཙམ་བྱས་
ཏླེ་གུས་ཞབས་དང་བཅས་འབུལ་དགྐོས། 
 གསུམ་པ། སན་བདླེ་བ་ལ་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དམ། སྐོད་ལམ་གང་བདླེར་
འཁྐོད་ཅླེས་གཙོ་བྐོར་ཐུན་གི་སབས་སུ་སན་གི་ཁ་ཕྐོགས་རྟླེན་འབླེལ་གི་ཆ་ནས་ཤར་དང་། 
ནུབ་ལ་སྐོགས་པ་ཅི་རིགས་པར་བལྟ་དགྐོས་པ་གསུངས་སྲྐོལ་ཡྐོད་ཀང་ཁྱད་པར་ཆླེ་བ་གང་
ཡང་མླེད་པས། རང་གི་གནས་ཁང་གི་བཀྐོད་པ་དང་བསྟུན་ན་འགྲིགས། གང་ལྟར་སན་དླེ་
བསམ་གཏན་གི་སན་ཞླེས་རྒྱབ་ཅུང་མཐྐོ་ཙམ་བྱས་ན། ཡུན་རིང་སྐོད་སབས་ངལ་བ་ཆུང་བའི་
ཁྱད་པར་ཡྐོད་པ་དླེ་ལྟ་བུའི་བདླེ་བའི་སན་ལ་བག་མླེད་པའི་འདུག་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་སིལ་མྐོ་
ཀྲུང་ངམ་སིལ་ཀྲུང་ཕླེད་པ་དང་། གལ་ཏླེ་ལུས་ཁམས་མི་བདླེ་བའི་རླེན་གིས་སིལ་ཀྲུང་བཅའ་
མི་ནུས་ན་བཟང་པྐོའ་ིའདུག་སངས་སྐོགས་ཀི་སྐོད་ལམ་གང་ཡང་རུང་བས་འཁྐོད་དླེ་ཉམས་
ལླེན་བྱ་བར་གསུངས། 
 དླེ་ནས་ལུས་ཀི་འདུག་ལུགས་རྣམ་སང་གི་ཆྐོས་བདུན་ལྡན་དང་། དབུགས་བགྲང་བ་
དླེ་མནན་པས་བརྒྱད་དུ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། 

(༡) རྐང་པ་རྐོ་རྗླེ་སིལ་ཀྲུང་ངམ། རང་རླེའི་རྒྱུན་གི་འདུག་སངས་དླེ་ཀ་རང་བྱས་ཀང་
ཆྐོག་མྐོད། ར་བ་སྐོད་སངས་ཀིས་ཁྱད་ཅིག་ནི་ཡྐོད་པར་མངྐོན་ཏླེ། ངྐོས་ཀི་ངྐོ་ཤླེས་རྒྱ་གར་བ་
ཞིག་ཡྐོད་པ་ཁྐོང་ལ་སྒྐོམ་བརྒྱག་བཅུག་དུས་སྒྐོམ་གི་ལག་རྗླེས་ལམ་སླེང་བཏྐོན་ཐུབ་པའི་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

མྱྐོང་བ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་བརྟླེན། ཁྐོ་རང་གིས་སིལ་ཀྲུང་བྱས་ན་སྒྐོམ་དླེ་བཟང་བ་ཞིག་དང་། 
རྐུབ་སླེགས་བྱས་ན་སྒྐོམ་དླེ་མི་བཟང་བའི་ཉམས་མྱྐོང་བྱུང་ཚུལ་ཟླེར། སིལ་ཀྲུང་བྱས་ནས་
སྐོད་པ་དླེས་ལུས་ཀི་ར་རླུང་གི་གནས་སངས་དང་། ནུས་པའི་ཐྐོག་ནས་འདུ་འཕྐོད་ལླེགས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལུས་ལ་གཡྐོ་འགུལ་ཐླེབས་པ་མ་ཟད། སླེམས་ལའང་འགྱུར་བ་ཐླེབས་པ་
དླེ་འད་ཡྐོད་པར་སང་། གཞན་ཡང་སིལ་ཀྲུང་བྱས་ན་མ་འྐོངས་པ་ན་སིལ་ཀྲུང་བཞི་ལྡན་
འགྲུབ་རྒྱུའི་རྟླེན་འབླེལ་གི་ཁྱད་པར་ཞིག་ཀང་གསུང་མྐོད། གཞྐོན་ནུའི་དུས་ནས་སིལ་ཀྲུང་བྱ་
བ་མ་གྐོམས་ན་ནི་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན། 
 (༢) དླེ་ནས་ལག་པ་གཉིས་མཉམ་བཞག་བྱས་ནས། ལག་མཐིལ་གཡྐོན་པ་འྐོག་དང་། 
གཡས་པ་དླེའི་སླེང་ལ་བཞག་ལ། མཐླེ་བྐོང་གཉིས་རླེ་སད་དླེ་ལྟླེ་བའི་ཐད་ཀར་ཁླེལ་བར་བྱ། 
 (༣) སྒལ་ཚིགས་མདའ་ལྟར་བསྲངས་ཞླེས་པས། ལུས་ཕན་ཚུན་མ་ཡྐོ་བར་འདྐོང་
པྐོར་སྐོད་དགྐོས་པ་དང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ལུས་ཀི་ནང་གི་རའང་འདྐོངས་པས། ར་ནང་གི་
རླུང་དང་ཐིག་ལླེ་རྒྱུ་ཚུལ་ཁྐོད་སྐོམས་པར་བཤད་ཅིང་། རླུང་གི་གཡྐོ་བ་ཆླེ་ཆུང་ཤྐོར་ནས། 
དཔླེར་ན། ལུས་གཡས་ལ་ཡྐོ་ཆླེ་ན། གཡྐོན་གི་རང་མའི་རླུང་དང་ཁམས་ཀི་གཡྐོ་བ་ཤུགས་
ཆླེས་ཏླེ། འདྐོད་ཆགས་འཕླེལ་བ་དང་། ཡང་གཡྐོན་ལ་ཡྐོ་ན། གཡས་ཀི་རྐོ་མའི་རླུང་དང་ཐིག་
ལླེའི་རྒྱུ་བ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོས་ཞླེ་སང་འཕླེལ་ཚུལ་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཡྐོད་པས། ལུས་དང་པྐོར་
གནས་རྒྱུ་དླེར་གནད་ཡྐོད། 
 (༤) མགྲིན་པ་ཅུང་ཟད་གུག་པ་ཞླེས། མདུན་ནས་ཐད་ཀར་བལྟས་ན་མགྲིན་པའི་
ཨྐོལ་མདུད་མི་མཐྐོང་ཙམ་གིས་མགྐོ་བྐོ་ཅུང་ཟད་གུག་ཙམ་བྱས་ནས། སའི་རླེ་ནས་སྐུད་པ་
ཞིག་མར་བཏང་ན། སྐོ་སྐོའ་ིལྟླེ་བའི་མཚམས་ལ་སླེབས་ཚོད་ལྟ་བུ་ཞིག་དགྐོས། 
 (༥) དཔུང་པ་རྒྐོད་གཤྐོག་ལྟར་བརྒྱང་བ་སླེ། གྲུ་མྐོ་གཉིས་ལུས་ལ་མ་སར་བར། 
ལྷུག་ཤགིས་གླེར་བཞག་ན། སྒྐོམ་ཡུན་རིང་དུས་བདླེ་བར་བཤད། ཕག་པ་རང་བབས་སུ་བཞག 



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

 (༦) མིག་རྣ་རླེར་ཕབ་ཅླེས་པ་ནི། མིག་འབྱླེད་འཛུམ་རན་པར་རང་བབས་སུ་བཞག་
སླེ་ས་ཁུང་གི་རླེའི་ཕྐོགས་ནས་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ལས། ས་རླེ་རང་ལ་བལྟ་མི་དགྐོས། ཆླེད་
མངགས་མིག་བཙུམ་ནའང༌མི་བདླེ་ཞིང་། དམིགས་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱླེད་སབས་གང་མཚམས་
ཤིག་ནས་མིག་ཟུམ་འགྲྐོ་བ་བྱུང་ཡང་ཁྱད་ཆླེར་མླེད་ཀང་། གཙོ་བྐོ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་བྐོ་ལ་བསྒྲུབ་
ཀིན་ཡྐོད་པས། དབང་པྐོའ་ིཤླེས་པས་འཇུག་ཚུལ་ལ་སང་མླེད་བྱླེད་དགྐོས་པར་བརྟླེན། མིག་
གི་མདུན་ལ་མཐྐོང་ཡང་དླེས་མ་གནྐོད་པ་གཅིག་དགྐོས་པ་རླེད། སྒྐོམ་པའི་ཚེ་ན་སབས་ཐྐོབ་
ཀི་གདམས་པ་མི་འད་བའི་ཁྱད་ཀིས་དུས་འཁྐོར་གི་སྒྐོམ་ལ་མིག་གླེན་དུ་བལྟ་བ་དང་། 
རྐོགས་ཆླེན་དུ་མིག་ཐད་ཀར་གཏད་པ་ལྟ་བུ་བཤད་ཅིང་། མི་གཡྐོ་གསུམ་ལྡན་ཟླེར་བ་དླེ་
འདའི་བལྟ་སངས་ཡྐོད་པ་རྣམས་ནི་གནས་ཚུལ་གཞན་དང་འབླེལ་བའྐོ།། 
 (༧) སྐོ་དང་མཆུ་གཉིས་རང་བབས་སུ་བཞག་ནས། ལླེ་རླེ་རྐན་ལ་སར་བ་སླེ། དླེ་ལ་
བརྟླེན་ནས་དཔད་འཇྐོག་གི་སྒྐོམ་ཡུན་རིང་པྐོའ ་ིསབས་ཁ་མི་སྐོམ་ཞིང་། མཆིལ་མ་མི་
འཛགས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། ཁ་ནས་དབུགས་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་སྐོང་ན་མིད་པ་སམ་པས་དླེ་
འགྐོག་པའི་ཆླེད་དུ་ལླེ་རླེ་རྐན་ལ་སར་བར་བཤད། 
 དླེ་ནས་སླེམས་གཡླེང་བ་ཞི་ཆླེད་དབུགས་བགྲང་ན། དབུགས་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་བ་ས་
ཅན་ཞླེས་སྐོར་ས་ཡྐོད་པ་དང་། རིང་ཐུང་མི་སྐོམས་པའི་རྒྐོད་བག་ཅན་དང༌། ཁྐོག་པའི་ནང་
ནས་ཚ་ངར་ཐྐོན་པའི་རམ་པ་ལ་སྐོགས་པ་མིན་པརདལ་བུས་རྒྱུ་བའི་གྲངས་བརི་བ་ཐུན་གི་
མགྐོ་སྐོགས་ལ་བྱ་བར་བསགས་པས། ཐྐོག་མར་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བར་ཡིད་རླེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་
ནས། དབུགས་འགྲྐོ་འྐོང་གི་ཁུག་པ་བཅུ་ཕག་ཙམ་ནས་བརྒྱ་སྐོང་སྐོགས་བར་བགྲང་། འདི་ནི་
དམིགས་རྟླེན་ཧ་ཅང་རགས་པ་དང་། ཕ་མྐོའང་མིན་པས་བདླེ་ཞིང་། དླེ་ལྟར་དབུགས་འགྲྐོ་
འྐོང་སྐོང་ཕག་གཅིག་ཙམ་རིང་དམིགས་པ་གཏད་པས་སླེམས་ཀི་གནས་ཆའི་ཤུགས་ཆླེ་རུ་
འགྲྐོ་བར་བཤད། སགས་ཀི་གཞུང་ནང་སྒྐོམ་དངྐོས་གཞིའི་ཐུན་ཟིན་སབས་ཐྐོག་མར་རླུང་རྐོ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

དགུ་ཕྲུགས་བསལ་བར་གསུངས་པས། རྒྱུན་དུ་སླེམས་འཁྲུགས་པའི་ཚེ་ན་གཡླེང་བའི་ཐབས་
སུ་དབུགས་བགྲང་ན་ཞི་བ་ཡིན། འྐོན་ཀང་དླེ་ནི་གནས་སབས་ངལ་གསྐོ་བའི་ཆླེད་ཙམ་མ་
གཏྐོགས་ནུས་པ་ཧ་ཅང་ཐྐོན་རྒྱུ་མླེད་པས། སླེམས་ཀི་ངལ་བ་ཡྐོད་ན་གཙོ་བྐོ་སྐོ་སྐོར་རྟྐོགས་
པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས་རྒྱུ་འབས་རྟླེན་འབྱུང་ལྟྐོས་གྲུབ་ཀི་ཚུལ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་། 
སིང་རྗླེ་རྣམས་ལ་བསམ་ཐུབ་ན་ཕན་ཆླེ། 
 དླེ་ལྟར་ལུས་གནད་བཅས་ཏླེ་སབས་འགྲྐོ་སླེམས་བསླེད་བྱ་བ་འདི་ལ་དགླེ་སླེམས་
ཁྱད་པར་ཅན་ཞླེས་གསུངས་པའི་སབས་སླེམས་གཉིས་ནི། ཆྐོས་ཉམས་ལླེན་གི་སིང་པྐོ་བསྡུ་
ན་དླེ་གཉིས་སུ་འདུ་སླེ། སིག་པ་མི་དགླེ་བའི་བྱ་བ་རྣམས་ཀང་དཀྐོན་མཆྐོག་དང་། སླེམས་ཅན་
གང་རུང་ལ་མ་བརྟླེན་པ་ཞིག་མླེད་པ་ལྟར། རང་ཉིད་ཚོགས་གཉིས་བསགས་ཏླེ། སིབ་གཉིས་
སངས་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དླེ་ཡང་དཀྐོན་མཆྐོག་དང་། སླེམས་ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་
བརྟླེན་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པ་ནི། རྒྱལ་སྲས་ཆླེན་པྐོ་ཞི་བ་ལྷས་ཀང་། སྐོད་འཇུག་ལས། སླེམས་
ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས། །སངས་རྒྱས་ཆྐོས་འགྲུབ་འད་བ་ལ། །རྒྱལ་ལ་གུས་བྱླེད་དླེ་
བཞིན་དུ། །སླེམས་ཅན་ལ་མིན་ཅི་ཡི་ཚུལ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། སབས་འདིར་
མཆྐོག་གསུམ་ལ་བརྟླེན་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་དང་། སླེམས་ཅན་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་
བསླེད་པ་དང་། ཚད་མླེད་བཞི་བསྒྐོམ་པ་གལ་ཆླེ། དླེ་ལའང་ཀུན་སྐོང་རྣམ་པར་དག་པས་རིས་
ཟིན་ཞིག་དགྐོས་པས། ད་རླེས་རང་རླེ་མི་ལུས་ཐྐོབ། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་མཇལ་ནས་
འདུན་མ་གཏན་ཉླེས་དང་གཏན་ལླེགས་གང་དུ་འགྲྐོ་མིན་རང་ལག་ཏུ་ཡྐོད་པའི་སབས་འདིར། 
ནུས་པ་གང་ཡྐོད་ཀིས་གཞན་ཕན་འབའ་ཞིག་ལ་གཞྐོལ་ཏླེ་མི་ཚེ་དྐོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་། 
གཞན་དྐོན་དུ་རང་ ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་ཅིས་ཀང་བྱ་སམ་པ་དང་བཅས་ཏླེ། 
རང་གི་མཐའ་བསྐོར་ལ་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྨྲ་ཤླེས་དྐོན་གྐོ་བ་མི་ཡི་རྣམ་པ་ཅན་དང༌། དླེ་
ཡང་རིགས་དྲུག་རང་རང་གི་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་བཞིན་པ་མྐོས་ཤིང་། ད་དུང་ཅུང་ཞིབ་པར་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

བསམ་ན་རང་གི་མདུན་དུ་དགྲ་འདླེ་བྱུར་གསུམ་དང་། གཡས་སུ་རང་གི་ཕས་མཚོན་པའི་ཕྐོའ་ི
རིགས་སུ་གྱུར་པའི་སླེམས་ཅན། གཡྐོན་དུ་རང་གི་མ་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པའི་མྐོ་བརྒྱུད་ཀི་སླེམས་
ཅན། རྒྱབ་ཏུ་ཚེ་འདིའི་ལྟྐོས་བཅས་སུ་གྱུར་པའི་གྲྐོགས་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་སླེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕྐོགས་ཀུན་ཏུ་གང་བར་འཁྐོད་པར་མྐོས། དླེ་ཡང་མདུན་དུ་དགྲ་འདླེ་བྱུར་
གསུམ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་ལ་མི་དགའ་བ་དླེ་ལ་ཡལ་བར་འདྐོར་བའི་བྐོ་རང་
ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་བས། ཡལ་བར་དྐོར་རྒྱུ་དང་། མི་དགའ་བ་བྱ་ཡུལ་རྣམས་ཆླེད་དུ་དམིགས་
ནས་གསལ་བཏབ་སླེ། དླེ་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཕན་སླེམས་ཀིས་བྱམས་པ་དང༌། སིང་རྗླེ། 
སླེམས་བསླེད་བཅས་ནན་ཏན་ཆླེན་པྐོས་སྒྐོམ་དགྐོས། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཐའ་བསྐོར་དུ་
ཡྐོད་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་སླེམས་བསླེད་པ་དང་། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདླེ་བ་དང་
བདླེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང༌། ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག  ལྡན་པར་བདག་གིས་བྱའྐོ། །སམ་དུ་
ཚད་མླེད་རླེ་རླེ་ལའང་སར་ནས་བསྒྐོམ་པར་གསུངས། ཁྱད་པར་གི་སླེམས་བསླེད་བསྒྐོམ་པར་
སྐོ་ན་འདའི་ིརྗླེས་སུ་བྱ་བ་བཅས་ནི་སབས་སླེམས་ཀི་སྐོར་རྐོ།། 

སབས་ཡུལ་ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདླེབས་ཚུལ། 

༈ བཞི་པ། སབས་ཡུལ་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ། ཁིད་ཡིག་རིང་
པ་ལམ་རིམ་གསླེར་གི་ཡང་ཞུན་ན། སྭ་བྷཱ་ཝའི་སགས་ཀིས་སངས་ཏླེ་དམ་ཚིག་བསླེད་པར་
གསུངས་པ། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་སག་ལུང་བག་པ་བྐོ་གྲྐོས་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་རྒྱུན་དུ། ར་
བའི་བ་མ་མགྐོན་པྐོ་འཇམ་དབྱངས་སུ་བསླེད་དླེ་གསྐོལ་འདླེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་དྷིྲཱིཿམང་དུ་བགྲང་ 
བ༑ ཁིད་ཡིག་ལ་ལ་ན་བ་མ་ཐུབ་དབང་དང་རྐོ་རྗླེ་འཆང་དུ་བསླེད་པ། པདྨའི་འདབ་མ་ཕི་ནང་
མང་པྐོར་བྱས་ཏླེ་དླེའི་སླེང་དུ་བ་མ་རྣམས་དཀིལ་འཁྐོར་གི་ལྷ་ལྟར་དགྐོད་པ། གཡས་གཡྐོན་
དུ་གྲལ་ཆིག་སྦྲླེངས་བྱས་པའི་ཚོགས་ཚོགས་པའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་སྐོགས་ཕག་ལླེན་མང་དུ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

འདུག་པ་རྣམས། གསང་སགས་ཀི་ཤན་ཤྐོར་བས་ལུགས་སྲྐོལ་འདི་གའི་ཕག་ལླེན་དང་ཅུང་
ཟད་མི་མཐུན་པར་གདའ། འདིར་སགས་ཀི་ལུགས་དང་མ་འདླེས་པར་མདྐོ་རང་པའི་དབང་དུ་
མཛད་ནས། བ་མའི་རྣལ་འབྱྐོར་ལ་བརྟླེན་པའི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས། སན་བའི་མདྐོ་ཆྐོག་ལས་
འབྱུང་བ་བཞིན་གནས་དང་ཡྐོ་བྱད་བྱིན་གིས་བརླབ་ཅིང་མགྲྐོན་ཐབས་སུ་སན་འདླེན་པ་ཡིན་
པས། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་བདླེན་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་བྱིན་
རླབས་དང༌། ཚོགས་གཉིས་རྐོགས་ཤིང་ཆྐོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། བདག་གི་དད་
མྐོས་ཀི་མཐུ་ལས་ས་གཞི་དང་ཁི་སྐོགས་བྱིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ། ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་
གཞི་དག །ཅླེས་སྐོགས་བརྗྐོད་ཅིང༌། གནས་དང་ཁམས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་ལྟ་བུའི་རིན་པྐོ་
ཆླེའི་ས་གཞི་ལག་མཐིལ་ལྟར་ཁྐོད་སྐོམས་པའི་སླེང་དུ་སླེངླེས་བཏླེག་པའི་རིན་པྐོ་ཆླེའི་ཁི་
ཡིད་དུ་འྐོང་བ། གཡས་གཡྐོན་རྣམས་སུ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་ཁི་ར་བརྒྱུད་ཀི་བ་མའི་གྲངས་དང་
མཉམ་པ་རྒྱབ་མདུན་དང་མཐྐོ་དམའི་རྣམ་པས་བང་རིམ་གི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་བཀྐོད་པས་མཛེས་
པ་ཞིག་གསལ་བཏབ། དླེ་ལྟ་བུའི་ཁི་ལ་བང་རིམ་བཞི་ཡྐོད་པའི། བང་རིམ་དང་པྐོར་སྐོན་པ་
ཐུབ་པའི་དབང་པྐོ་དང་། བྱམས་འཇམ་དབྱངས་གཉིས། བང་རིམ་གཉིས་པར་དབུས་སུ་ཇྐོ་བྐོ་
རྗླེ་དང་། གཡས་སུ་འབྐོམ་སྐོན་པ། གཡྐོན་དུ་རྐོག་ལླེགས་པའི་ཤླེས་རབ། བང་རིམ་གསུམ་
པར་དབུས་སུ་འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོ། དླེའི་གཡས་སུ་རྗླེ་བཙུན་ཤླེས་རབ་སླེང་
གླེ་དང་། གཡྐོན་དུ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ། བང་རིམ་བཞི་པར་དབུས་སུ་
༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ། ཡང་ན་དབུས་སུ་རང་གི་ར་བའི་བ་མ། དླེའི་གཡས་སུ་༸གྐོང་ས་ལྔ་
པ་ཆླེན་པྐོ། གཡྐོན་དུ་བྱམས་པ་ཆྐོས་ལྡན་བཅས་བཞུགས་པར་གསལ་འདླེབས་ཚུལ་གསུང་
རྒྱུན་དླེ་ལྟར་ཡྐོད་ཅིང་། དླེའི་གཡས་གཡྐོན་ལ་ར་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་གཞན་རྣམས་འཁྐོད་པར་
མྐོས་ཏླེ། གསླེར་ཞུན་མ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྣམ་དག་ཆྐོས་ཀི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡྐོས་
ཀང༌། །ཐུགས་རྗླེས་ཚད་མླེད་འགྲྐོ་ལ་ཕྐོགས་བཅུར་གཟིགས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་འཕིན་ལས་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

རྒྱས་མཛད་པའི། །དུས་གསུམ་བ་མ་འཁྐོར་བཅས་གནས་འདིར་གཤླེགས། །ཞླེས་དང༌། མ་
ལུས་སླེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགྐོན་གྱུར་ཅིང༌། །ཞླེས་སྐོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་གིས་སན་དངས་
པས་ཆྐོས་འདི་སྐོན་པའི་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་དང་གཉིས་སུ་མླེད་པའི་སྐོན་པ་མཉམ་མླེད་
ཤཱཀའི་རྒྱལ་པྐོ་ལ་རྒྱ་ཆླེན་སྐོད་བརྒྱུད་དང་། ཟབ་མྐོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་རྣམས་ཀིས་བསྐོར་བ། 
དླེའི་མཐའ་ཐླེག་པ་གསུམ་གི་སྐོབ་པ་དང་མི་སྐོབ་པའི་དགླེ་འདུན་སིན་གི་ཕུང་པྐོ་འཁིགས་པ་
ལྟ་བུས་བསྐོར་ཏླེ་མ་ག་ད་བཟང་མྐོའ་ིགཏམ་རྒྱུད་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་བྱྐོན་ནས་སན་
བཤམས་པ་རྣམས་ལ་བཞུགས་པར་མྐོས། ཁྲུས་ཀི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དི་ཞིམ་པ། །སྐོགས་ཀིས་
ཁྲུས་ཁང་བསླེད། རང་གི་ལུས་བརྒྱ་སྐོང་ཁི་འབུམ་སྐོགས་བྐོས་གང་ལྐོགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་དི་
བཟང་པྐོའ་ིཆུས་བཀང་བའི་རིན་པྐོ་ཆླེའི་བུམ་པ་ཐྐོགས་ཏླེ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ 
ནི༑ ༑ཞླེས་སྐོགས་དང༌། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉྐོན་མྐོངས་མི་མངའ་ཡང༌། །སྐོགས་
དང་། ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སར་བའི་ཚིགས་བཅད་སྐོགས་རྒྱས་བསྡུས་སབས་སར་གིས་ཁྲུས་
གསྐོལ། དླེ་ཡང་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ལ་མི་གཙང་བའི་དི་མས་སྦགས་པ་དྐོན་ལ་མླེད་ཀང་། 
འགྲྐོ་བ་མ་དག་པའི་སང་ངྐོར་ཡྐོད་པ་ལྟར་སང་བ་རྣམས་སླེལ་བའི་ཆླེད་དུ་ཡིན་ལ། ཁྲུས། 
བསྐུ་མཉླེ། དིལ་ཕི། བསྙུང་གཡྐོག་སྐོགས་དང་། དླེའི་ཡྐོན་ཏན་བརྗྐོད་པ་སྐོགས་ཞླེས་པ་བ་
མའི་དྲུང་དུ་ཡྐོད་ན་དླེ་དག་དངྐོས་སུ་བྱ་དགྐོས་པས། འདིར་དླེའི་དྐོད་ཐུབ་དང་། འྐོག་ནས་
འབྱུང་བ་ཕལ་ཆླེར་ཡང་སར་བཤད་པའི་ཟང་ཟིང་གི་མཆྐོད་པའི་སྒྐོ་ནས་མཉླེས་པར་བྱླེད་པའི་
ཐབས་ཡིན་ནྐོ། །སྐོང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། །ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་དི་བཟང༌། སྲབ་
འཇམ་ཡང་པ་ལྷ་ཡི་གྐོས། །ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་ན་བཟའ། བདག་དང་འགྲྐོ་ལ་ཐུགས་བརླེའི་
ཕིར། །སྐོགས་ཀིས་ཚོགས་ཀི་ཞིང་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསྐོལ། དླེ་ལྟར་སྐུ་ཁྲུས་
གསྐོལ་སབས་སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་དང་། འཕགས་ཡུལ་གི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ལ་
སྐོགས་པ་དགླེ་སྐོང་གི་རྣམ་ཅན་རྣམས་ལ་ཁྲུས་གསྐོལ་བ་པྐོ་རབ་བྱུང་དགླེ་སྐོང་གི་རྣམ་པ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

ཅན་དང༌། བྱམས་འཇམ་དབྱངས་སྐོགས་ལྷ་བུའི་རྣམ་པར་བཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་ཀི་ལྷ་
མྐོས་སྐུ་ཁྲུས་གསྐོལ་བའི་མྐོས་པ་བྱླེད་ལ། སྐུ་མཉླེ་དིལ་ཕིས་ཀང་དླེ་དང་མཚུངས། ན་བཟའ་
འབུལ་སབས་རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་རུང་མཐུན་གི་ཆྐོས་གྐོས་སྐོགས་དང་། ལྷ་བུའི་རྣམ་ཅན་ལ་
ལྷའི་རླེག་བྱ་འབུལ། 

ཡན་ལག་བདུན་པའི་སོ་ནས་བསགས་སྦྱང་སླེལ་གསུམ་བྱླེད་པ། 

༈ སྐོར་བའི་ཆྐོས་ལྔ་པ་དླེ་ནས་བསག་སང་གི་གནད་བསྡུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྒྐོ་ནས་
བསགས་སང་སླེལ་གསུམ་བྱླེད་པ་ལ། ཐྐོག་མར་ཕག་འཚལ་བ་ནི། སབས་ཡུལ་གི་དམིགས་
པ་རྣམས་མ་དྐོར་བའི་ངང་ནས་དླེའི་དྲུང་དུ་ཕག་འཚལ་བ་དང་བཅས་ཏླེ། ཕག་འཚལ་ཡུལ་གི་
སྐུ་ཡི་ཆ་དམའ་ཤྐོས་ཞབས་ཀི་པད་མྐོ་ལ་བཏུད་དླེ་གུས་པས་འདུད་ནས་དམན་ས་འཛིན་
སབས་ང་རྒྱལ་གི་གཉླེན་པྐོར་འགྱུར་བ་ཡིན། ཕག་འཚལ་ཚུལ་དླེ་ལ། སྐོང་པྐོ་འགླེལ་བའི་
ཕག་ཅླེས་ཤིང་སྐོང་འགླེལ་བ་ལྟར་ལུས་ཀི་ཆ་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ཕབ་པའི་ཕག་འཚལ་ལ་
བརང་ཕག་དང་། པུས་མྐོ་གཉིས་དང་། ལག་པའི་མཐིལ་གཉིས། དཔྲལ་བ་བཅས་ཡན་ལག་
ལྔ་ས་ལ་ཕབ་པའི་བསྐུམ་ཕག་སླེ། འདུལ་བའི་སབས་སུ་ལས་ཕག་ཏུ་གྲགས་པ་དླེ་གཉིས་
གཙོ་བྐོ་ཡིན་པས། གཟུགས་ཁམས་མ་བདླེ་ན་མ་གཏྐོགས། བསྐུམ་ཕག་འཚལ་སབས་ཡན་
ལག་ལྔ་ཀ་ས་ལ་རླེག་པ་ཞིག་དགྐོས་ལ། བརང་ཕག་འཚལ་སབས་ལག་པ་ཡྐོངས་སུ་བརང་ 
ན༑ རང་གི་ལུས་ཀིས་ས་ཇི་ཙམ་ནྐོན་པའི་ཚོད་ཀི་སའི་རྡུལ་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་བསྐོད་
ནམས་ཆླེན་པྐོ་གསྐོག་པའི་གསུངས་རྒྱུན་ཡྐོད། རྗླེ་ཕུར་ལྐོག་ངག་དབང་བྱམས་པ་ཆབ་མདྐོ་
ཁུལ་དུ་འཁྲུངས་ཤིང་། སྐུའི་བྐོང་ཚོད་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་སད་དང་། ཁྐོང་ནས་ཉིན་རླེར་བརང་ཕག་
བརྒྱ་ཕག་མང་པྐོ་འཚལ་བར་གནང་ཞིང་། ཁྐོ་བྐོ་ལྷྐོ་པ་ཁམས་པ་ལུས་བྐོངས་ཆླེ་བས་བརང་
ཕག་འཚལ་སབས་ཁླེ་བཟང་ཆླེ་བའི་གསུང་བགྲྐོས་ཡྐོད་སད། ཕག་འཚལ་ལུགས་དླེ་གཉིས་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

གང་བྱས་ཀང་ཐལ་མྐོ་སི་བྐོ་དང་། དཔྲལ་བ། མགྲིན་པ། སིང༌ག་བཅས་ལ་སྐོར་ལུགས་
གཅིག་དང་། ཡང་ན་སི་བྐོའམ་དཔྲལ་བ་དང་། མགྲིན་པ། སིང་ཁ་གསུམ་ལ་སྐོར་བར་
གསུངས་པ་གང་ལྟར་ཐལ་མྐོ་སྐོར་སབས་མཐླེ་བྐོང་ཕི་རྐོལ་དུ་ལྷག་པའི་ཐལ་མྐོ་ལླེབ་ཅར་སར་
བ་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀིས་གུས་འདུད་བྱླེད་སངས་ལྟར་མིན་པར། མཐླེ་བྐོང་གཉིས་ལག་མཐིལ་
དུ་སར་ནས་ཐལ་མྐོ་ཁྐོག་སྐོང་མི་བྱླེད་པ་དླེ། ནང་པའི་ཐལ་མྐོ་སྐོར་ཚུལ་དུ་བཤད་སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་
མ་ཟད། དླེའི་ཕི་དབྱིབས་ནྐོར་བུའི་གཟུགས་ཀིས་གཟུགས་སྐུ་དང་། ནང་གི་ཁྐོག་སྐོང་དླེས་
ཆྐོས་སྐུ། ཐལ་མྐོ་སི་བྐོར་གཏུགས་པས་གཙུག་ཏྐོར་འགྲུབ་བྱླེད་དང་། དཔྲལ་བར་མཛོད་སྤུ་
འགྲུབ་བྱླེད། མགྲིན་པར་གསུང་ཚངས་དབྱངས་འགྲུབ་བྱླེད། སིང་གར་ཐུགས་རྣམ་མཁྱླེན་
འགྲུབ་བྱླེད་བཅས་ཀི་མཚོན་དྐོན་དང་བག་ཆགས་འཇྐོག་པའི་ཁྱད་པར་གསུངས། འྐོན་ཀང་
དླེང་སང་ནང་པའི་ཡུལ་ཁག་གཞན་གི་དགླེ་སྐོང་སླེར་པྐོ་སྐོགས་ནས་ཐལ་མྐོ་ལླེབ་ཅར་དུ་
སྐོར་བའང་སང་། སིར་བཏང་ཕག་ལ་ལུས་ཀི་ཕག་དང་། ངག་གི་ཕག ཡིད་ཀི་ཕག་བཅས་
ཡྐོད་པས། ལག་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཐལ་མྐོ་བཀན་པ་དང་། ཐལ་མྐོ་གཉིས་སར་བ། ལུས་
ཀིས་འདུད་པའི་སངས་ཀ་བྱླེད་པ་ཐམས་ཅད་ལུས་ཀི་ཕག་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་
ཏན་བརྗྐོད་དླེ་བསྐོད་པ་རྣམས་ངག་གི་ཕག  ཡིད་དྭང་བས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་སབས་སུ་
མཆི་བ་དང་། སྐོན་པ་རྣམས་ཡིད་ཀི་ཕག་ཡིན། དླེ་ལྟར་ཕག་འཚལ་བའི་ཆླེད་དུ་སབས་ཡུལ་
རྣམས་སིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ཙམ་པའི་ནམ་མཁར་ཆླེ་ཆུང་རང་གི་བྐོ་དང་འཚམས་པར་བརང་
ཕག་འཚལ་ན་སྐོར་རླེས་མ་སླེབས་ཙམ་ནས་འདྐོམ་གང་ཙམ་གི་མཚམས་སུ་ཡྐོད་པ་གསལ་
བར་དམིགས་ལ། གསྐོལ་འདླེབས་ཀི་ཚིག་དང་སྦྲགས་ན། འདླེན་པ་མཉམ་མླེད་སྐོན་པ་
བཅྐོམ་ལྡན་འདས། །ཞླེས་སྐོགས་རྒྱ་ཆླེན་སྐོད་བརྒྱུད་དང་ཟབ་མྐོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་
འདླེབས་སྐོ་སྐོ་རྗླེ་བ་མའི་བར་ཡྐོངས་གྲགས་ལྟར་ལ། ཁ་སྐོང་དུ། མཁས་གྲུབ་ཆླེན་པྐོ་ཤླེས་
རབ་སླེང་གླེའི་ཞབས། །ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་དངྐོས་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང༌། །སྐུ་གསུམ་གྐོ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

འཕང་མངྐོན་གྱུར་ནྐོར་བུ་བཟང༌། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །དབྱངས་
ཅན་བཞད་པ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་སླེ། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དགླེ་ལླེགས་དཔལ་བཟང་པྐོ། །མཁས་
གྲུབ་ལྷ་བཙུན་བསྐོད་ནམས་དཔལ་བཟང་སླེ། །བཤླེས་གཉླེན་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་
འདླེབས། །ཕག་ན་པདྨ་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །ཟབ་དྐོན་གདམས་པའི་བཀའ་
བབས་ཆྐོས་དཔལ་བཟང༌། །རིགས་ཀུན་བདག་པྐོ་སང་མཛད་རྐོ་རྗླེའི་ཞབས། །མཁས་གྲུབ་
ཆླེན་པྐོ་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །བཀའ་དིན་མཉམ་མླེད་ཤི་བྷཱུ་ཏིའི་མཚན། །ངག་གི་
དབང་ཕྱུག་བྐོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སླེ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆླེའི་ཆྐོས་ཀི་བང་མཛོད་ཅན། །དངྐོས་བརྒྱུད་
ཡྐོངས་འཛིན་ཚོགས་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས།། (༸རྒྱལ་མཆྐོག་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་མན་གི་
བ་བརྒྱུད་རྣམས་སྲིད་ཞིའི་རྣམ་འདླེན་༸གྐོང་ས་བཀའ་དིན་ཟླ་མླེད་༸སབས་མགྐོན་༸རྒྱལ་
དབང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆླེན་པྐོ་མཆྐོག་གི་གསན་རྒྱུན་ལྟར་ཚོགས་འདྐོན་ཕག་བཞླེས་
གནང་མུས་གཞིར་བཟུང་བཀྐོད་པ་ནི།) (ཕག་ན་པདྨ་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །ཟབ་
དྐོན་གདམས་པའི་བཀའ་བབས་ཆྐོས་དཔལ་བཟང་། །ཁྱབ་བདག་འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་
ལྷུན་གྲུབ་སླེ། །མཁས་གྲུབ་ཆླེན་པྐོ་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །༸རྒྱལ་མཆྐོག་ངག་དབང་
བྐོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དང་། །དིན་ཅན་མཁན་ཆླེན་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་གྲགས་ཞབས། །བྐོ་བཟང་རྒྱལ་
མཚན་ཤླེས་བྱ་ཀུན་མཁྱླེན་པ། །འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའི་རྐོ་རྗླེར་གསྐོལ་བ་འདླེབས། ། 
བཤླེས་གཉླེན་འཇམ་དབྱངས་བདླེ་བའི་རྐོ་རྗླེ་དང་། །མཚུངས་མླེད་ཁི་ཆླེན་ངག་དབང་མཆྐོག་
ལྡན་ཞབས། །འདླེན་མཆྐོག་༸རྒྱལ་དབང་བསལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སླེ། །མཚུངས་མླེད་དམ་པ་
གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །ཀླྐོང་རྐོལ་ངག་དབང་བྐོ་བཟང་ཁི་ཆླེན་རྗླེ། །ངག་དབང་སན་
གྲགས་སང་ལུང་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན། །ངག་དབང་ཆྐོས་འཛིན་ལུང་རིགས་དབང་ཕྱུག་སླེ། །ཡླེ་
ཤླེས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །སར་ཡང་། རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་
ཆླེན་དང་། །འགྲྐོ་བའི་སྐོན་མླེ་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །དྐོན་ཡྐོད་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

དཔལ་ལྡན་པའི། །བསན་པའི་སང་བྱླེད་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆྐོག་
ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་དང་། །བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོ་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །རྗླེ་བཙུན་བྐོ་
བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ཏླེ། །མཚུངས་མླེད་བ་མ་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །གྲུབ་པའི་
དབང་ཕྱུག་བརྐོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན་དང་། །འགྲྐོ་བའི་དླེད་དཔྐོན་དམ་ཆྐོས་རྒྱལ་མཚན་
ཞབས། །སན་བརྒྱུད་མཛོད་འཛིན་དགླེ་ལླེགས་རྒྱ་མཚོ་སླེ། །དིན་ཆླེན་བ་མ་གསུམ་ལ་
གསྐོལ་བ་འདླེབས། །ལམ་བཟང་གསལ་མཛད་ངག་དབང་བྱམས་པ་དང་། །སང་མཐའི་ཟླྐོས་
གར་དཔལ་ལྡན་ཡླེ་ཤླེས་ཞབས། །ཡྐོངས་འཛིན་ཆླེན་པྐོ་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱལ་མཚན་ཏླེ། །ཐར་ལམ་
གསལ་མཛད་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །བྐོ་བཟང་བསན་པའི་མཛོད་འཛིན་ཐུགས་རྗླེའི་
མཚན། །དླེ་སྲས་ཐུ་བྐོ་ངག་དབང་ཆྐོས་འཛིན་ཞབས། །མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཡླེ་ཤླེས་རྒྱ་
མཚོ་སླེ། །རྣམ་འདླེན་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །འཇམ་མགྐོན་རྒྱལ་བའི་ལུགས་
བཟང་ནྐོར་བུའི་མཛོད། །འཛིན་ལ་ཟླ་བལ་ཡྐོངས་འཛིན་ཆྐོས་ཀི་རྗླེ། །བྐོ་བཟང་ཚུལ་ཁིམས་
བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆླེར། །སྒྐོ་གསུམ་གུས་པའི་ཡིད་ཀིས་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །ངག་དབང་བྐོ་
གཏླེར་སལ་བཟང་ཐུབ་དབང་བསན། །རྒྱ་ཆླེན་དབྱར་གི་མཚོ་བཞིན་སླེལ་བའི་སད། ། 
འཇིགས་བལ་ས་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཕྐོགས་ཀུན་ལས། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སླེ་ལ་གསྐོལ་བ་
འདླེབས། །ཐུབ་པའི་བསན་ལ་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་བཞིན། །ལུང་རྟྐོགས་དམ་ཆྐོས་འཛིན་ལ་
ཟླ་བལ་བ། །རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་འཕིན་ལས་ས་གསུམ་ལ། །དབང་བསྒྱུར་རྗླེ་བཙུན་བ་མར་
གསྐོལ་བ་འདླེབས། །འཇམ་དཔལ་རྐོ་རྗླེའི་ངག་ལ་དབང་འབྱྐོར་ཞིང་། །བྐོ་གྲྐོས་བུམ་བཟང་
ཡླེ་ཤླེས་བདུད་རིས་གཏམས། །བསན་འཛིན་རྒྱ་ཆླེན་རྐོལ་མཚོ་མཛེས་པའི་རྒྱན། །འཕགས་
མཆྐོག་ཕག་ན་པདྨྐོར་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་ལྟ་བའི་མིག ། 
སལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་འཇུག་ངྐོགས་མཆྐོག །བརླེ་བས་བསྐོད་པས་ཐབས་མཁས་
མཛད་པ་ཡིས། །གསལ་མཛད་བཤླེས་གཉླེན་རྣམས་ལ་གསྐོལ་བ་འདླེབས། །སླེ་བ་ཀུན་ཏུ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

ཡང་དག་བ་མ་དང་། །འབལ་མླེད་ཆྐོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྐོངས་སྐོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གི་ཡྐོན་
ཏན་རབ་རྐོགས་ནས། །རྐོ་རྗླེ་འཆང་གི་གྐོ་འཕང་མྱུར་ཐྐོབ་ཤྐོག །) ཞླེས་པ་གསྐོལ་འདླེབས་
ཕག་འཚལ་དུ་འདྐོན་པ་བསྒྱུར། ཇི་སླེད་སུ་དག་ཅླེས་སྐོགས་ཀིས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་སན་
དངས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་བྱ། 

༈ གཉིས་པ་མཆྐོད་པའི་ཐྐོག་མར་མཎལ་ནི། མཎལ་གི་རྒྱུ་རིན་པྐོ་ཆླེ་ནས་བཟུང༌། མ་
འབྱྐོར་ན་གཡམ་པ་སྐོགས་ལ་ཚོམ་བུ་དགྐོད་རྒྱུའི་འབྲུ་སྐོགས་ས་གྐོན་བྱས་ལ། ཐྐོག་མར་
ཚོམ་བུ་སྐོ་བདུན་ལ་གྲངས་ཇི་ལྟར་འདྐོད་པ་དང༌། མང་ཁྱད་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་གཙོ་བྐོར་བྱས་
ཏླེ་གྲངས་ཉླེར་གཅིག་ནས་བརྒྱའི་བར་སྐོགས་ཚིག་དང་དམིགས་པ་བསྟུན་ནས་དབུལ། 
མཆྐོད་པ་འབུལ་བ་ནི་སླེར་སའི་གཉླེན་པྐོ་ཡིན་པས། སབས་འདིར་ཐྐོག་མར་མཆྐོད་པའི་
མཎལ་གི་ཡྐོ་བྱད་རང་གི་ཁ་ཕྐོར་ལས་མི་ཆུང་བར་དགྐོས་ཚུལ་གསུངས་ཤིང་། མཎལ་གི་ས་
གཞིའི་ཞླེང་ལ་བྱུང་ན་ཁྲུ་གང་ཙམ་སླེ། མཐླེ་བྐོང་དབུས་སུ་བཞག་ནས་སྲིན་ལག་གིས་བསྐོར་
བའི་རྒྱ་ཁྱྐོན་དང་། དླེ་མིན་མཐྐོ་གང་ལས་མི་ཆུང་བ་དགྐོས། རྒྱུ་ཡང་རབ་ལ་གསླེར་དངུལ་
དང་། མ་མཐའང་ཤིང་དང་གཡམ་པ་ལས་བྱ་ཆྐོག་ལ། གང་ལྟར་དླེ་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟླེན་
ཆྐོས་བརྒྱད་དང་འདླེས་ན་ཕན་ཡྐོན་འབྱུང་བའི་ཚབ་ཏུ་ཉྐོན་མྐོངས་སླེ་ཉླེན་ཆླེ། མཎལ་གི་ཚོམ་
བུར་རིན་པྐོ་ཆླེ་ས་ཚོགས་པའམ། འབྲུ་རིགས་དང་། ཐ་ན་བྱླེ་མ་ཚུན་ཆད་གང་འབྱྐོར་གིས་
ཚོམ་བུ་རྒྱས་བསྡུས་གྐོང་གསལ་ལ་སྐོགས་པ་ཅི་རིགས་ལྟར་ཐྐོག  སབས་སླེམས་སངས་
རྒྱས་ཆྐོས་ཚོགས་མའི་ཤྐོ་ལྐོ་ཀ་གཅིག་དང་སྦྲགས་ནས་མཎལ་གྲངས་གསྐོག་བྱ་བའི་ཕག་
བཞླེས་ཡྐོད། མཆྐོད་པའི་ནང་ནས་མཎལ་དླེ་གལ་ཆླེར་བྱླེད་པས། ཚོམ་བུའི་ཁྐོངས་སུ་རི་རབ་
དང་གིང་བཞི་ཉི་ཟླ་ལ་སྐོགས་པའི་སྐོར་མངྐོན་པ་མཛོད་ནས་བཤད་པ་དླེ་རྣམས་དླེང་རབས་
ཚན་རིག་གི་ལམ་ནས་མངྐོན་སུམ་ཚད་གྲུབ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་འགལ་བས། དངྐོས་
ཡྐོད་གནས་ཚུལ་ལ་མླེད་པ་ཞིག་མཆྐོད་རས་སུ་བྱླེད་དགྐོས་པ་མི་བདླེ་ཙམ་འབྱུང་སྲིད་ཀང་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

རྣམ་རྟྐོག་ཀང་མི་དགྐོས་མྐོད། གལ་ཏླེ་ས་གཞི་སྐོས་ཆུས་ཞླེས་སྐོགས་འདྐོན་རྒྱུ་བྐོ་ལ་འཇུག་
པྐོ་མ་བྱུང་ན། བདག་གཞན་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྐོངས་སྐོད་དུས་གསུམ་དགླེ་ཚོགས་
བཅས། །སྐོགས་ཤྐོ་ལྐོ་ཀ་དླེ་ཚིག་དྐོན་ལླེགས་ཤིང་། འདྐོན་ཆའི་ཁྐོངས་སུའང་ཡྐོད་མུས་ཡིན་
པ་དླེ་ལྟར་འདྐོན། གང་ལྟར་རང་རླེས་བདག་པྐོས་བཟུང་བ་དང་མ་བཟུང་བའི་སྐོད་བཅུད་ཀི་
བཀྐོད་པའི་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ཡྐོད་ཐམས་ཅད་བྐོ་ཡིས་བངས་ཏླེ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་
པས། ས་མྐོ་དླེའི་ཚེ་དླེའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་གྲགས་ཚོད་དང་བསྟུན་པ་ཞིག་ཚོམ་བུའི་གྲངས་ཅི་
རིགས་པར་བཀྐོད་ནས་ཕུལ་བ་ཙམ་ཡིན་པ་མ་གཏྐོགས། ངླེས་པར་དུ་འཛམ་བུ་གིང༌མངྐོན་
པ་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཡྐོད་ན་མཎལ་ཕུལ་རུང་བ་དང་། དླེ་མླེད་ན་མཎལ་ལ་དགྐོས་པ་མླེད་པ་
ཞིག་མིན། བསྐོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསྐོག་པའི་དུས་འདིར་དངྐོས་སུ་བཤམས་པའི་མཆྐོད་
པ་ནས་འབྲུ་གཅིག་ཙམ་ཡང་མླེད་ཅིང་། ལུས་ངག་གི་ངལ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མ་བསླེན་
པར་མྐོས་པ་དང་ཏིང་འཛིན་ཁྐོ་ནས་བྱླེད་པ་སད་དུ་སྨྲ་བ་ནི། པྐོ་ཏྐོ་བའི་ཞལ་ནས། དུང་ཕྐོར་དི་
མ་ཅན་ཞིག་ཏུ་སང་སྐོས་རླེ་བཏབ་ནས། ཙནྡན་ག་པུར་སྐོས་ཀི་ཆུ། ཞླེས་དམུས་ལྐོང་གིས་
མིག་ལྡན་ལ་མགྐོ་སྐོར་བྱླེད་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་ལ། འབྱྐོར་པ་ཡྐོད་བཞིན་དུ་སླེར་ས་
དང་སྐོམ་ལས་ཀི་དབང་གིས་ངན་པ་དང་ཉུང་ངུ་དང་གཏན་མླེད་དུ་བྱླེད་པ་ནི་སིང་ཐག་པ་ནས་
ཆྐོས་དང་གང་ཟག་ལ་དད་པ་མ་ཐྐོབ་པའི་ནང་རྟགས་ཕིར་ཤར་བར་ཟད་དྐོ།། 
 དླེ་སྐོན་ངྐོས་ཧུན་སུར་ལ་ཡྐོད་སབས་དྐོ་སང་བྱུང༌བ་ཞིག་ལ། ཉིན་གཅིག་ས་ཆར་
ངྐོས་ཀི་སྐོད་སའི་ཤག་གི་སྒླེའུ་ཁུང་ནང་ནས་བལྟ་སབས་འ ྐོག་དླེར་དགླེ་འདུན་པ་གང་
འཚམས་འདུག་པར་དླེ་རྣམས་ལ་མང་ཇ་དངས་སྐོང་ཞིང་། དླེ་ནས་ཨ་མ་རྨྐོ་ལགས་གཉིས་
བསྐོར་བར་འགྲྐོ་བཞིན་འདུག་པར་དླེ་གཉིས་ལའང་ཇ་བླུགས་སྐོང༌། ཨ་མ་གཉིས་ནས་ཇ་
བླུགས་པའི་དཀར་ཡྐོལ་མདུན་དུ་བཞག་ནས། ཇ་གྲང་དྐོག་གི་སླེམས་ཁལ་དང་། མྱུར་དུ་
འཐུང་རྒྱུའི་བླེལ་བ་མི་བྱླེད་པར། སྐོན་ལ་ཁ་འདྐོན་གང་བྱླེད་ཀིན་ཡྐོད་ནའང༌དླེ་མ་ཟིན་པར་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

ཡུན་རིང་འགྐོར་ཞིང༌། དླེ་རྗླེས་ཇ་དཀར་ཆུང་ངུ་དླེ་ལག་ཏུ་བངས་ནས་ཡར་བཏླེགས་ཏླེ། ཇ་
མཆྐོད་རིང་པྐོ་ཞིག་འདྐོན་ཞིང་། སྐོན་ལམ་ཡུན་རིང་བཏབ་རྗླེས་གཞི་ནས་བཏུང་སྐོང༌བས། 
ངྐོས་ནས་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་ཤུགས་ཆླེ་བྱས་པ་ཡིན། རྨྐོ་ལགས་གཉིས་པྐོས་ཆྐོས་བཞིན་འདུལ་
བ་བཞིན་བྱས་པ་དླེ་ནི་སྐོབས་པ་རླེད་སམ་པ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་བྱུང༌། དླེའི་འཁིས་དླེར་ཡྐོད་
པའི་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཕྐོར་བ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་རླེ་འདུག་ལ། མཆྐོད་པ་འབུལ་ལྐོང་མླེད་པར་ཇ་དླེ་
མགྐོགས་པྐོར་བཏུང་སྐོང་། 
 དླེ་ནས་ས་ལྐོ་ཞིག་ནང་འབས་ལྐོངས་སྒང་ཏྐོག་ཏུ་དུས་འཁྐོར་དབང་ཆླེན་བྱླེད་སབས། 
ཉིན་ཞིག་ཆྐོས་གྲྭར་ཚོགས་དམངས་ལ་འབས་སིལ་བཏང་སྐོང་བར། འབས་ལྐོངས་པའི་བ་
རྒན་རང་ལྐོ་དགུ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་སྐོན་པ་ཞིག་འདུག་པ་དླེ་རྗླེས་སུ་ངྐོ་ཤླེས་བྱུང་སྐོང་བ་ཁྐོང་ལ་
འབས་སིལ་སལ་བ་ཆད་པ་མཐྐོང་བྱུང༌བས། ངྐོས་ལ་འབས་སིལ་དཀར་ཡྐོལ་གཅིག་ཡྐོད་པ་
དླེ་ཁྐོང་ལ་སྐོད་དུ་བཅུག་པས། འབས་སིལ་དཀར་ཡྐོལ་དླེ་ལག་པར་སྐོན་པ་དང༌ཁྐོང་རང་
ནས་ཟ་རང་མ་བྱས་པར། དླེའི་གཡས་གཡྐོན་གི་མི་ཚོར་བགྐོ་བཤའ་བརྒྱབ་ཅིང་། ཁྐོ་རང་
གིས་ཤྐོག་བུ་ཞིག་ནང་ལའང་འབས་སིལ་ཏྐོག་ཙམ་བླུགས། དླེ་རྗླེས་གཞི་ནས་ལག་ཏུ་ཡྐོད་
པའི་འབས་སིལ་དླེ་གྲལ་གི་དབུས་ཕྐོགས་སུ་མཆྐོད་པའི་ཚུལ་ཞིག་དང་། གཡས་ངྐོས་སུ་
དགླེ་འདུན་པ་བཞུགས་པའི་ཕྐོགས་སུ་འབས་སིལ་དླེ་བསན་ནས་མཆྐོད་པ་འབུལ་ཚུལ་ཞིག་
བྱས་རྗླེས་ཕྐོགས་བཞི་མཚམས་བརྒྱད་ལ་བསྐོར་བ་གཅིག་རྒྱག་བཞིན་འདྐོན་པ་ཞིག་བཏྐོན་
ནས། མཆྐོད་པ་རྒྱས་པྐོ་ཞིག་ཕུལ་རྗླེས་བ་རྒན་རང་ཉིད་ནས་ཟས་སྐོང་བ་དླེའང་སྐོན་པའི་
གནས་སུ་མཐྐོང་བྱུང་། ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་མཐྐོང་ཐྐོས་སབས་སུ་གད་མྐོ་ཤྐོར་རྒྱུ་མི་འདུག སིར་
བཏང་བྱས་ན་པྐོའ ྐོ་ལགས་དླེའི་བྱླེད་རྒྱུ་ལ་ཨང་སམ་དུ་དན་པར་སྲིད་ཀང་། བསམ་བྐོ་ཞིབ་ཏུ་
བཏང་ན་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་གིས་མངྐོན་པར་བསྐོད་དགྐོས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐྐོང་ཞིང་། གང་ཟག་
གིས་གང་ཟག་རྒྱུད་ཚོད་ར་བ་ནས་མི་ཐིག་པས། དླེ་དག་ནས་ཆྐོས་ཀི་གྐོ་བ་ཇི་ཙམ་ལྐོན་མིན་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

མི་ཤླེས་ཀང་། བྱླེད་སངས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་འཕྐོག་པ་ཞིག་བྱུང༌། རང་རླེས་ཅི་ཟ་ཅི་འཐུང་གི་ཕུད་
ཀི་མཆྐོད་པ་འབུལ་ཕིར་ཚིག་རྒྱས་བསྡུས་ལ་མ་བལྟྐོས་པའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆྐོད་སམ་
པ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའི་མི་ཚེ་བཟང་པྐོ་ཞིག་དང་། དླེའི་ཆླེད་དུ་ཚེའི་ལྷག་མ་
རིང་དུ་གནས་པ་སྐོགས་ཀི་སྐོན་ལམ་བརྒྱབ་ན་དྐོན་དང་མཐུན་ཞིང་། དླེ་མིན་ན། བརྒྱག་ཕིར་
མ་ལགས་བསླེམ་པའི་ཕིར་མ་ལགས། །འཚགས་ཕིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་
ཕིར། །ཞླེས་པའི་དྐོན་ལུས་གནས་པ་དླེ་རང་དྐོན་ཁྐོ་ནར་དམིགས་ཏླེ་མི་ཚེ་འདིའི་བདླེ་སིད་
ཙམ་ཞིག་འྐོང་དུ་རླེ་ན་མ་འགྲིགས་པས། བཟང་པྐོའ་ིབྱ་བ་རྣམས་ལ་གྐོམས་འདིས་བསླེན་རྒྱུ་
ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ། དླེ་ལྟ་བུའི་ཕུད་ཀི་མཆྐོད་པ་ལྟ་བུ་བཟའ་བཏུང་གང་ཞིག་ལྐོངས་སུ་སྐོད་ལ་
ཁད་དླེར་གྐོམས་པ་ཡྐོད་ན་ལམ་སླེང་མཆྐོད་པ་འབུལ་རྒྱུ་རང་ཤུགས་ཀིས་དན་ཞིང་། མ་
གྐོམས་ན་བཟའ་བཏུང་མིད་པར་སྐོང་ཟིན་རྗླེས་གཞི་ནས་མཆྐོད་པ་འབུལ་རྒྱུ་དན་པ་འབྱུང་བ་
དང་། གྐོམས་འདིས་བརྟན་པྐོ་བྱུང་ན་ས་ཆར་གཉིད་སད་པ་དང་དགླེ་སིག་སང་བང་བྱ་རྒྱུའི་
ཀུན་སྐོང་དང་། ཁ་ཏྐོན་དགླེ་སྐོར་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཤར་མར་ཐྐོན་པ་ཡིན། 
 དླེང་སང་ནི་ཆྐོས་ལག་ཏུ་བངས་ཏླེ་ཉམས་ལླེན་རྣལ་མ་བྱླེད་པ་ཉིན་མྐོའ་ིསར་མ་ལྟ་བུ་
དང༌། གལ་ཏླེ་བྱླེད་པ་སྲིད་མཐའ་ཙམ་ལ་ཡང་ཙཱུ་ཏའི་ཡུལ་གི་རྐང་གཉིས་པ་ལྟར་མི་གསླེབ་ཏུ་
མི་འདླེ་ཞིང༌། ངླེད་རྣམས་དླེ་འདའི་ལག་ལླེན་ཏི་ཐུག་ཁིགས་ཀི་པར་བཀབ་བྱླེད་ཀིན་མླེད་ཟླེར་
བ་དང༌། ཆྐོས་ཀི་བ་མ་བརྒྱུད་པ་ཡང་གཅིག་ནས་གཉིས་སུ་བགྲང་རྒྱུ་མླེད་པ་ལ་ཁ་པྐོ་དང་ངྐོ་
སྐོར་ཁྱླེར་ཏླེ་ཀཉིའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཕན་འགའ་ཞིག་གིས་ཕ་བསད་པ་ལ་རྒྱལ་ར་རྡུང་བ་ལྟ་བུ་
ཆླེས་མང་བས་སི་བརྟྐོལ་གི་སིང་ཁམས་བསླེད་པ་དླེ་འད་ཡླེ་མི་རུང༌། འདི་རྣམས་རང་རླེར་གྐོ་
རྒྱུ་གལ་ཆླེ་ཏླེ། ཆྐོས་པ་རྣམ་དག་ནི་ཉིན་མྐོའ་ིསར་མ་ལྟ་བུ་དང་། གལ་ཏླེ་ཆྐོས་བྱླེད་པ་སྲིད་
མཐའ་ཙམ་དླེ་ལའང༌ཙཱུ་ཏའི་ཡུལ་གི་རྐང་གཉིས་པ་ལྟར་མི་གསླེབ་ཏུ་མི་འདླེ་བ་འྐོང་ལ་ཁད་དུ་
སང་། སླེ་བྐོ་གང་ཞིག་ནས་ཁ་ཏྐོན་དགླེ་སྐོར་གིས་སྒྐོམ་སྒྲུབ་བྱླེད་པ་དང་། སྐོན་ལམ་བརྒྱབ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

སླེ་མིག་སྤུ་ཟིང་ཟིང་འད་བྱས་ན། གཞན་དག་ནས་ཨའླེ་ཀཻ་ཟླེར་བ་སྐོགས་ཀིས་དགླེ་ལ་རྗླེས་
སུ་ཡི་རང་བྱ་རྒྱུའི་ཚབ་ལ། མི་ཁྱུར་མ་འདླེས་པ་ལྟ་བུས་ཁྱད་གསྐོད་དང་། འཕ་སྐོད་ཀི་ཡུལ་
དུ་འགྱུར་ལ་ཁད་སང་བས། རང་ཉིད་ཆྐོས་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཡྐོད་ན། དླེ་རིགས་ལ་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་
གིས་སྐོན་གནས་སུ་བྱས་ཏླེ། རང་ཉིད་ནས་དླེ་ཚོའི་ངང་ཚུལ་ལ་སྐོབ་དགྐོས་པ་ལས། ཁྱད་
གསྐོད་སྐོགས་བྱས་ན་ཉླེས་པའི་རྒྱུ་ལས་མ་མཆིས། ལྷག་པར་དུ་རབ་བྱུང་ཕྐོ་མྐོ་རྣམས་ཀིས་
གཞས་ཞབས་བྐོ་དང༌། རྣམ་ཐར་བཏང་ནས་མ་རུངས་པར་བྱས་ཀང་དླེ་ལ་ཡ་མཚན་མཚན་
མི་བྱླེད་པར། ཙོག་གླེར་སྐོད་དླེ་སྒྐོམ་བརྒྱབ་ན་ཡ་མཚན་བརིས་ཏླེ་ཁླེལ་དགྐོད་ཤྐོར་བ་དླེ་
རིགས་མི་ལླེགས། བྱ་སྐོད་བཟང་པྐོ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་གཅླེས་སྐོང་བྱས་ཏླེ་མངྐོན་པར་
བསྐོད་ནས་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་ཐབས་བྱླེད་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། དླེ་མིན་དགླེ་སྐོར་
བྱས་ན་ཕྐོ་རྐོག་དཀར་པྐོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏླེ་མ་འདླེས་པར་འགྱུར་ཉླེན་འདུག  མཆྐོད་པ་གཞན་
རྣམས་ཀང༌། མཆྐོད་ཡྐོན་ཕལ་ཆླེར་མཆྐོད་ཡྐོན་བ་བླེ་དང༌། །ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་ཆུ་གཉིས་
ཉླེར་སྐོད་རྐོལ་མྐོ་དང༌། གཞན་ཡང་ཚིགས་བཅད་ཅི་རིགས་པའི་སྒྐོ་ནས་འདྐོད་ཡྐོན་ལྔ་དང་
རྒྱལ་སྲིད་ས་བདུན་ལ་སྐོགས་པ་རྣམས་ཀང་དབུལ། ཐུན་ཇླེ་མང་དུ་སྐོང་བ་དང་རྒྱུན་གི་
ཉམས་ལླེན་ལ་ཅུང་ཟད་འཁྱླེར་བདླེ་བར་བྱླེད་ཚེ། མླེ་ཏྐོག་དམ་པ་ཕླེང་བ་དམ་པ་དང༌། །ཞླེས་
སྐོགས་ཙམ་གིས་མཆྐོད་པའི་ཡན་ལག་སླེ་དངྐོས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་གི་མཆྐོད་པ་གང་ཕུལ་
བ་མཐའ་དག་མཆྐོད་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་སྲླེད་པ་མླེད་ནའང་རང་གི་ཚོགས་རྐོགས་པའི་སད་
དུ་དགླེས་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་ལྐོངས་སད་པར་བསམ། མཆྐོད་ཡྐོན་འབུལ་ཚུལ་གྐོང་དུ་སྐོར་
བའི་ཆྐོས་གཉིས་པའི་སབས་སུ་སྐོང་ལ། དླེ་མིན་མླེ་ཏྐོག་དང་། བདུག་སྐོས། སང་གསལ། 
བཟའ་བཅའ། རྐོལ་དབྱངས་ལ་སྐོགས་པ་རང་རླེར་དབང་པྐོའ་ིསྐོད་ཡུལ་དུ་ཚིམ་པ་སླེར་བའི་
བཟང་རྒུའི་རིགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ག་ནྐོམ་པར་མཆྐོད་དགྐོས་པ་ཡིན། 

༈ ཡན་ལག་བདུན་པའི་གསུམ་པ་བཤགས་པ་བྱ་ཚུལ་ལ། འདྐོད་ཆགས་ཞླེ་སང་གཏི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

མུག་དབང་གིས་ནི། །ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་སྒྐོ་གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སིབ་
ཐམས་ཅད་གཉླེན་པྐོ་སྐོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒྐོ་ནས་བཤགས་དགྐོས་ཤིང་། བཤགས་པའི་
ཡན་ལག་འདི་དུག་གསུམ་ཀའི་གཉླེན་པྐོ་ཡིན་པར་གསུངས། བཤགས་པ་བྱླེད་ལུགས་ཀང་
གཉླེན་པྐོ་སྐོབས་བཞི་ཚང་བ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞླེ་ན། དླེ་ལ་སབས་འགྲྐོ་སླེམས་བསླེད་བྱ་བ་ནི་རྟླེན་
གི་སྐོབས་དང་། སར་བྱས་ཀི་ཉླེས་པ་ལ་དུག་ཁྐོང་དུ་སྐོང་བ་ལྟ་བུའི་འགྐོད་སླེམས་ཤུགས་
དག་པྐོ་བསླེད་པ་ནི་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྐོབས། ཕིན་ཆད་སྲྐོག་ལ་བབས་ཀང་མི་བྱླེད་
སམ་པ་ནི་ཉླེས་པ་ལས་སར་ལྡྐོག་པའི་སྐོབས། བཤགས་པའི་ཆླེད་དུ་དམིགས་ནས་ཕུང་པྐོ་
གསུམ་པའི་མདྐོ་ལ་སྐོགས་པ་འདྐོན་པས་མཚོན། དགླེ་བ་གང་བྱླེད་ཐམས་ཅད་ནི་གཉླེན་པྐོ་
ཀུན་ཏུ་སྐོད་པའི་སྐོབས་ཡིན། རྗླེ་བཙུན་མི་ལས་སིག་པ་བཤགས་ནས་ཨླེ་དག་བསམ་པ་ཚུན་
ལ་འགྐོད་པ་བྱས་ན་ཕན་པ་ཡིན་གསུངས་པ་ལྟར། འགྐོད་པ་དླེ་གལ་ཆླེ་བས། རང་རླེས་
མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་དན་ཡུལ་ལ་ཡྐོད་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སིག་པ་གང་བསགས་པ་
རྣམས་ལ་འགྐོད་ནའང་། དླེ་རྣམས་མ་བཤགས་པར་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ན། ཚེ་འདིར་ཡང་
བཀ་མི་ཤིས་པ་འྐོང་རྒྱུ་མ་ཟད། ལྷག་པར་སླེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་རླེ་བ་བརྒྱབ་ཡུལ་མླེད་པར་
འགྱུར་ཉླེན་ཡྐོད་པས། ད་ལྟ་དན་ཚོད་ཀི་སིག་པ་བསགས་རིགས་ཡིད་བཤར་གྲངས་འདླེན་
བྱས་ཏླེ། དླེ་ལ་འགྐོད་སླེམས་དག་པྐོས་བཤགས་དགྐོས་པ་དང་། དླེ་བཞིན་ད་ལྟ་མི་དན་ནའང་
ཚེ་རབས་ས་མ་རྣམས་སུ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀིས་སིག་པ་དུ་མ་བསགས་པ་རང་རླེའི་སྒྐོ་
གསུམ་གི་སྐོད་པ་ལ་བལྟས་ན། བསམ་རྒྱུ་ཉྐོན་མྐོངས་དང་བྱ་རྒྱུ་སིག་པ་ལས་མླེད་པ་འདིས་
ཚོད་དཔྐོག་ནུས་པས། སིག་ལྟུང་ཉླེས་པའི་ཚོགས་དླེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་སིང་ཁྐོངས་རུས་པའི་
གཏིང་ནས་བཤགས་ཤིང་། ཕིན་ཆད་སྲྐོག་ལ་བབས་ཀང་མི་བྱླེད་སམ་པའི་སྐོམ་སླེམས་
བསླེན་དགྐོས། དངྐོས་གཞི་ལག་ལླེན་སབས་སུ་སྐོམ་ཐུབ་མིན་ཅི་རིགས་འབྱུང་སྲིད་མྐོད། 
བཤགས་པ་བྱླེད་པའི་གནས་སབས་སུ་སིང་ཐག་པ་ནས་སྐོམ་འདྐོད་ཀི་ཡིད་དམ་བརྟན་པྐོ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

འཆའ་བ་དླེ་ལྟ་བུའི་སྐོབས་བཞི་ཚང་ངླེས་ཀི་བཤགས་པ་བྱས་ན། སིག་པ་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་དག་ཐུབ་པས། སིར་ན་སིག་པ་ལ་ཡྐོན་ཏན་མླེད་ཀང་། བཤགས་ནས་འདག་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་
སིག་པའི་ཡྐོན་ཏན་ཡིན་ཞླེས་གསུངས་སྲྐོལ་ཡྐོད། 

༈ ཡན་ལག་བདུན་གི་བཞི་པ་དགླེ་བ་ལ་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་བ་ལ། ཕྐོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་
ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་སླེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀི་དགླེ་བའི་ར་བ་
རྣམས་ལ་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་བའི་དགའ་བ་བསྒྐོམས་པས་དླེ་དག་གིས་དགླེ་བ་བྱས་པའི་བསྐོད་
ནམས་ལ་མཉམ་པྐོར་ལྐོངས་སད་དུ་ཡྐོད་དྐོ། །དགླེ་བ་ལ་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་བ་འདི་ནི་གཞན་ལ་
ཕག་དྐོག་དང་འགྲན་སླེམས་བྱླེད་པའི་གཉླེན་པྐོ་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ཡང་རང་གི་སར་བསགས་ཀི་
དགླེ་བ་རྣམས་ལ་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། གཞན་གི་དགླེ་བ་ལ་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་བ་གཉིས་ཡྐོད་
པས། དཔླེར་ན། རང་གིས་དགླེ་བ་དླེ་ལྟར་བྱས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་མི་ལུས་དྐོན་ལྡན་བྱས་ཚུལ་
སྐོགས་ཀིས་བསགས་བརྗྐོད་དང་། སྐོབས་པ་བསླེད་ཅིང་། ད་དུང་ཡང་སར་ལས་ལྷག་པར་
བརྐོན་འདྐོད་ཀི་སླེམས་ཤུགས་སླེལ་ལ། གཞན་གང་ཟག་ལྔ་ཡི་དགླེ་བ་ལ་ཡི་རང་བར་
གསུངས་པས། སངས་རྒྱས་དང་། སྲས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ། སྐོབ་མི་སྐོབ་ཀི་རང་སངས་
རྒྱས་དང་ཉན་ཐྐོས། ལམ་མ་ཞུགས་ཀི་འགྲྐོ་བ་དང་བཅས་པ་ལྔ་པྐོ་ཐམས་ཅད་ཀི་དགླེ་བ་ལ་
ཡི་རང་བ་ཡིན། གང་ལྟར་དམན་པའི་དགླེ་བའི་ར་བ་ཕ་མྐོ་གཅིག་སུས་བསགས་པ་དླེ་ལའང་
ངྐོ་མཚར་སླེས་ཏླེ་སྐོན་པའི་གནས་སུ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ། དླེ་ལྟ་བུའི་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་བྱས་ན་རང་
ཉིད་ལ་བསྐོད་ནམས་ཆླེན་པྐོ་མཉམ་པྐོར་ལྐོངས་སུ་སྐོད་པའི་བགྐོ་སལ་ཐྐོབ་པར་གསུངས། 

༈ ཡན་ལག་བདུན་གི་ལྔ་པ་ཆྐོས་འཁྐོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་ལ། གང་དག་ཕྐོགས་
བཅུའི་འཇིག་རྟླེན་སྐོན་མ་རྣམས། །ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་ཆྐོས་འཁྐོར་བསྐོར་བར་གསྐོལ་བ་
འདླེབས་པ་དང༌། སབས་འདིར་མཎལ་ཡྐོད་ན་མཎལ་ཚོམ་བུ་དགུ་པ་ཞིག་བཀྐོད་ཅིང་། དླེ་
འཁྐོར་ལྐོ་རིབས་བརྒྱད་པ་ལྟླེ་བ་དང་བཅས་པ་མྐོས་ནས་བཏླེགས་ཏླེ། ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆླེ་བའི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ཆྐོས་ཀི་འཁྐོར་ལྐོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་དགྐོས། འདི་ནི་ཐླེ་ཚོམ་གི་གཉླེན་པྐོ་ཡིན། 
༈ ཡན་ལག་བདུན་གི་དྲུག་པ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྐོལ་བ་འདླེབས་པ་ལ། མྱ་

ངན་འདའ་སྐོན་གང་བཞླེད་དླེ་དག་ལ། །ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྐོལ་
བ་གདབ་པ་སླེ། ཆྐོས་འཁྐོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་དང་། འདི་གཉིས་ཀ་ལ་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་
ལ་གསྐོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་ཞལ་གིས་བཞླེས་བྱུང་སམ་པའི་མྐོས་པ་བརྟན་པྐོ་དགྐོས་
གསུང་། སབས་འདིར་མཎལ་ཚོམ་བུ་ལྔ་པ་ཞིག་བཀྐོད་ནས། མི་འགྱུར་བའི་རྐོ་རྗླེའི་ཁི་ལ་
འཁྐོད་ནས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྐོལ་བ་བཏབ། འདི་ནི་གཏི་མུག་གི་གཉླེན་པྐོར་
གསུངས། 

༈ ཡན་ལག་བདུན་གི་མཐའ་མ་བསྐོ་བ་ལ། ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆྐོད་ཅིང་བཤགས་
པ་དང༌། །ཞླེས་སྐོགས་ནི་གྐོང་དུ་བཤད་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་པྐོ་མཐའ་དག་གི་དགླེ་བ་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་བསྐོ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས། ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆླེ་ནང་ཆུ་ཐིགས་ལྷུང༌། །རྒྱ་མཚོ་མ་
ཟད་བར་དུ་དླེ་མི་འཛད། །དླེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཡྐོངས་བསྐོས་དགླེ་བ་ཡང༌། །བྱང་ཆུབ་མ་ཐྐོབ་
བར་དུ་དླེ་མི་འཛད། །ཅླེས་དགླེ་བ་ཆུད་མི་ཟ་ཞིང་རྒྱ་ཆླེར་འཕླེལ་བའི་གནད་ཟབ་པ་ཞིག་དླེར་
གདའ་འྐོ། །ཁིད་གཞུང་རིང་པ་ན་སི་བཤགས་སྐོགས་བྱ་བར་གསུངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ནའང་འྐོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བས་འཇུག་པ་བདླེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་
ཏླེ་དླེང་སང་ཕག་ལླེན་དུ་མི་མཛད་དྐོ། །བསྐོ་བའི་ཡན་ལག་ལ་བརྟླེན་ནས་དགླེ་བའི་འབས་བུ་
བདླེ་བ་འབྱུང་བར་ཡིད་ཆླེས་པའི་བྐོ་སླེད་དླེ། ལས་འབས་སྐོགས་མླེད་པར་བལྟ་བའི་ལྐོག་
ལྟའི་གཉླེན་པྐོར་གྱུར་པ་ཡིན། 
 དླེ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པྐོ་ཚང་བ་བྱུང་ན་ཚིག་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་ལྷྐོད་པྐོར་
བྱས་ནས་འདྐོན་བཞིན་དྐོན་དན་པར་བྱ་དགྐོས། སབས་རླེ་སྐོད་འཇུག་གི་ཡན་ལག་བདུན་
པའི་ཚིག་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ། རིན་ཆླེན་སླེམས་དླེ་བཟུང་བར་བྱ་བའི་ཕིར། །ཞླེས་སྐོགས་འདྐོན་ 



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

ན༑ བཤགས་པ་སྐོགས་ཀི་སབས་ལ་བསམ་རྒྱུའི་ཚིག་གི་ནུས་པ་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པས་ཤིན་ཏུ་
ལླེགས། དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས་བསགས་སངས་སླེལ་གསུམ་ཚུལ་བཞིན་བྱ་བ་གནད་དམ་པ་ཡིན། 
བཤད་མ་ཐག་པའི་སྐོན་འགྲྐོ་དང་། དངྐོས་གཞིའི་དམིགས་སྐོར་འདི་ནས་བཟུང་སླེ་ལྷག་
མཐྐོང་གི་བར་གི་དམིགས་རིམ་མཐའ་དག་གྐོ་རིམ་མ་འཆྐོལ་ཞིང་ས་ཕི་ལ་ལྟྐོས་པའི་རྒྱས་
བསྡུས་ཀི་དབྱླེ་བ་སྐོགས་ཕག་ལླེན་དང་གསུང་རྒྱུན་ངླེས་པར་མཐྐོང་བ་བརྒྱུད་པ་ལ་ལྟྐོས་
དགྐོས་པས། དླེང་སང་སྐོར་གཞུང་གི་ཊིཀ་ཐལ་འཛིན་པ་ལྟར་རང་གང་འདྐོད་ཀི་ཧྐོར་ཁྐོངས་
སྐོགས་བྱས་ན་དགླེ་སྐོར་མཐའ་དག་སྐོན་ཅན་དུ་འགྲྐོ་བ་ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་ལས་གསུངས་
པས་བྐོ་ལྡན་རྣམས་ཞིབ་མྐོར་སྐོད་པ་གནད་དུ་ཆླེ་མྐོད། འྐོན་ཀང་དླེང་དུས་དགླེ་བའི་བཤླེས་
གཉླེན་གིས་དམར་འཁིད་བསན་པ་ལ་མ་ལྟྐོས་པའི་དཔླེ་ཆ་ལ་བ་མ་བཅྐོལ་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་
པ་སད་བྱླེད་པ་མཐའ་དག་ནི་སྐོན་ཅན་གི་དགླེ་སྐོར་རང་ཉིད་ངལ་བའི་འབས་བུ་ཙམ་དུ་ཟད་དྐོ།། 

གསོལ་བ་འདླེབས་པ་མན་ངག་བཞིན་རྒྱུད་དང་འདླེས་ངླེས་སུ་བྱ་བ། 

༈ སྐོར་བའི་ཆྐོས་དྲུག་པ་གསྐོལ་བ་འདླེབས་པ་མན་ངག་བཞིན་རྒྱུད་དང་འདླེས་ངླེས་སུ་བྱ་བ་ 
ལ༑ བ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་རྣམས་བྐོ་ཡུལ་དུ་འཆར་
བར་བྱས་ཏླེ། འདི་གའི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་གསྐོལ་འདླེབས་ལྟར་རམ། དླེ་མིན་བ་མའི་
ཕག་བཞླེས་རྒྱུན་འདྐོན་ལམ་རིམ་གསྐོལ་འདླེབས་ལམ་མཆྐོག་སྒྐོ་འབྱླེད་འདྐོན་ཐུབ་ན་
ལླེགས། དླེ་ནི་འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོ་རྭ་སླེང་དུ་བཞུགས་ནས་ལམ་རིམ་ཉམས་
བཞླེས་གནང་སབས། ལམ་རིམ་གི་བ་བརྒྱུད་ཡྐོངས་རྐོགས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། མཐར་བ་
བརྒྱུད་གཞན་རྣམས་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་གཙོ་འཁྐོར་གསུམ་ལ་ཐིམ། ཇྐོ་བྐོ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གིས་ཟླ་བ་
གཅིག་ཙམ་རིང་ཞལ་གཟིགས་ནས། མཇུག་ཏུ་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་ཕག་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་དབུ་ལ་བཞག་ 
སླེ༑ བསན་པ་ལ་བྱ་བ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་གིས། གྲྐོགས་ང་ཡིས་བྱླེད་ཅླེས་གསུངས་པ་ཞིག་བྱུང་། དླེའི་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

སབས་དླེར་མཛད་པའི་གསྐོལ་འདླེབས་ལམ་མཆྐོག་སྒྐོ་བྱླེད་འདི་གསུངས་བྱིན་རླབས་ཅན་
ཡིན། རྗླེས་སུ་གནས་དླེར་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་མཛད་སབས་སྐོན་ལམ་དུ། སྲས་བཅས་རྒྱལ་
བའི་རྨད་བྱུང་འཕིན་ལས་ལས། །ལླེགས་གྲུབ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པས་ཀང༌། །ཞླེས་
སྐོགས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་པ་དླེའི་ཁུངས་དླེ་ལྟར་ཡིན་པའི་
གསུངས་རྒྱུན་ཡྐོད། གསྐོལ་འདླེབས་འདྐོན་སབས་རྐང་པ་མཐའ་མ་དླེ་ལན་གཉིས་རླེ་གསུང་
སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་ལྟར། དང་པྐོའ་ིསབས་སུ་གསྐོལ་བ་འདླེབས་ཤིང་། གཉིས་པའི་སབས་སུ་བྱིན་
རླབས་ཞུ་བའི་དམིགས་པ་བྱ་དགྐོས། དླེ་ནས་སར་ཡང་མཎལ་ཞིག་ཕུལ་ནས་དྐོན་ཆླེན་པྐོ་
གསུམ་གི་གསྐོལ་འདླེབས་བྱ། དླེ་མིན་བསམ་བྐོ་གཏྐོང་རྒྱུའི་དྐོ་སང་དང་། ལྐོངས་ཁྐོམ་མླེད་
པར་འདྐོན་པ་མང་པྐོ་མི་ཚར་ཤིག་ཤིག་འདྐོན་རྒྱུའང་རྐོག་གཞིར་སང་། ལྷག་པར་གཞུང་ཆླེན་
མྐོར་སྐོབ་གཉླེར་བྱླེད་མཁན་རྣམས་ལ་འདྐོན་རྒྱུ་མང་ན་མི་ལླེགས། དླེ་རིགས་ནས་སྐོབ་
གཉླེར་བྱླེད་བཞིན་པའི་གཞུང་གི་ར་བ་རྣམས་ཁ་ཏྐོན་བྱས་ན་གཅིག་གྐོ་ཉིས་ཆྐོད་ཡིན་པས། 
མངྐོན་རྟྐོགས་རྒྱན་ལ་སྐོགས་པ་འདྐོན་བཞིན་ཤར་སྒྐོམ་ཡང་བྱླེད་ན་ཕན་རླབས་ཆླེ། འབས་བྐོ་
གིང་ཁུ་ནུ་དགླེ་བཤླེས་རྒན་རིག་འཛིན་བསན་པ་རིན་པྐོ་ཆླེས་རྒྱན་འཇུག་གཉིས་ཆག་མླེད་
ཞལ་འདྐོན་གནང་གིན་འདུག་པ་མ་ཟད། གཞན་དག་ནས་ཀང་པྐོ་ཏི་ལྔའི་ར་བ་ཉིན་རླེ་ཉིན་
རླེར་ལླེའུ་དང་། རབ་བྱླེད་ལ་སྐོགས་པ་འགའ་ཤས་རླེ་མུ་མཐུད་ནས་ཞལ་འདྐོན་གནང་མཁན་
འདུག་པ་ངྐོ་མཚར་བའི་རྣམ་ཐར་དླེ་རྣམས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡིན་པས་དླེ་ལས་ལྷག་པ་
ཅི་དགྐོས། གང་ལྟར་ལམ་རིམ་གི་གཞུང་འདིའི་ཁིད་ཉན་ཏླེ་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་སྒྲུབ་བྱླེད་པྐོ་
ཡིན་ཚེ། ལྐོང་ཁྐོམ་ཡྐོད་ན་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་རང་གི་སྐོར་ཆྐོས་འདྐོན་ན་ལླེགས་ཤིང་། 
དླེ་མིན་སྐོར་ཆྐོས་གང་ཡང་རུང་བ་སྐོགས་ཀིས་ཀང་འཐུས། སྐོར་ཆྐོས་འདྐོན་སབས་སབས་
ཡུལ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ཤླེས་པར་བྱས་ནས། དླེ་ལ་
རྒྱུ་མཚན་བསམ་པའི་སིང་ནས་དད་པ་ཞིག་མླེད་ན། ཚིག་ཙམ་བཏྐོན་ནས་དཀྐོན་མཆྐོག་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

མཁྱླེན་ཟླེར་བ་ཙམ་མ་གཏྐོགས། གཏིང་ནས་སླེམས་དགའ་ལྷང་ལྷང་དང་སྐོ་ལྷང་ལྷང་ཞིག་
གིས། རང་ཉིད་སྐོད་མི་ཚུགས་པ་ལྟ་བུའི་དད་པ་མི་འྐོང་བ་རླེད། ཐྐོག་མར་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་
འགྐོག་ལམ་གཉིས་པྐོ་དླེ་ངྐོ་ཤླེས་ན། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་པྐོ་སབས་སུ་འྐོས་པ་དང༌། དླེ་ལ་
སིང་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་འབྱུང་། 

ཐུན་དངོས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བསང་བ། 

༈ གཉིས་པ་ཐུན་དངྐོས་གཞི་ལ་ཇི་ལྟར་བསང་བ་ལ་གཉིས། སིའི་སྐོང་ཚུལ་དང་། སབས་
འདིའི་སྐོང་ཚུལ་ལྐོ། །དང་པྐོ་ནི། ཉིན་རླེ་བཞིན་ཐུན་གི་སབས་སུ། སྒྐོམ་ཞླེས་བྱ་བ་སླེམས་
དགླེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གཏྐོད་པའི་དམིགས་རྣམ་སྐོང་བ་འདི་ནི། ཐྐོག་མ་
མླེད་པ་ནས་རང་སླེམས་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་། སླེམས་རང་གི་དབང་དུ་མ་གྱུར་ལ། སླེམས་
ཀང་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ལ་སྐོགས་པའི་སིབ་པ་རྣམས་ཀི་རྗླེས་སུ་ཕྐོགས་པས་ཉླེས་སྐོན་ཐམས་
ཅད་སླེད་པར་བྱླེད་པའི་སླེམས་འདི་རང་གི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་བྱས་ནས། དགླེ་བའི་
དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདྐོད་འདྐོད་དུ་བཀྐོལ་དུ་རུང་བར་བྱླེད་པའི་ཆླེད་ཡིན། དླེ་ཡང་གང་
ཟིན་ཟིན་ནས་དམིགས་པ་བསངས་ན་རང་ཇི་ལྟར་འདྐོད་པ་ལྟར་གི་དགླེ་བའི་དམིགས་པ་
གྲངས་འདི་ཙམ་དང་། གྐོ་རིམ་འདི་བཞིན་བཏང་སམ་ཡང་འགྲྐོར་མི་ཉན་པའི་གླེགས་ཆླེན་
པྐོར་འགྱུར་ཞིང་། དང་པྐོ་ནས་ལང་དུ་སྐོང་ན་ཚེ་ཧིལ་པྐོའ་ིདགླེ་སྐོར་སྐོན་ཅན་འགྲྐོ་བས། ཐྐོག་
མར་དམིགས་པའི་གྲངས་དང་གྐོ་རིམ་ངླེས་པར་བྱས་ནས། དླེ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཏང་བར་
བྱའྐོ་སམ་པའི་འཕླེན་པ་དག་པྐོ་འགའ་ཞིག་བཏང་ལ། ལྷག་ཆད་མླེད་པར་དན་ཤླེས་ཀིས་
བསང་དགྐོས་ཚུལ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ། 

༈ གཉིས་པ་སབས་འདིའི་སྐོང་ཚུལ་ནི། བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཕན་ཡྐོན་སངས་
རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐྐོབ་པ་སྐོགས་དང་། མ་བསླེན་པའི་ཉླེས་དམིགས་འདི་ཕི་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསལ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

སླེད་ཚུལ་བསམ་ཞིང་། བ་མའི་སྐོན་རྟྐོག་གི་བྐོ་ལ་སྐོམ་སླེམས་བསླེན། བསབ་གསུམ་གི་
ཡྐོན་ཏན་རང་གིས་གང་རྟྐོགས་པ་རྣམས་བསམས་ཏླེ་སླེམས་དྭང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་དད་པ་
མ་སླེས་བར་དུ་སྒྐོམ། རང་ལ་ཕན་བཏགས་པ་དང་། འདྐོགས་པར་འགྱུར་བའི་བཀའ་དིན་
རྣམས་མདྐོ་སླེ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བསམས་ཏླེ་སིང་ཐག་པ་ནས་གུས་པ་མ་སླེས་ཀི་བར་དུ་
སྒྐོམ་དགྐོས་ཚུལ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས་གསུངས། 

༈ གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་ནི། དླེ་ལྟར་ཐུན་གི་སབས་སུ་བསགས་པའི་དགླེ་
བ་རྣམས་བཟང་སྐོད་དང་། སྐོན་ལམ་བདུན་ཅུ་པ་སྐོགས་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་པའི་སྒྐོ་ནས་
གནས་སབས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་སྐོན་གནས་རྣམས་སུ་འདུན་པ་དག་པྐོས་བསྐོ་བར་བྱའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་སྐོང་ཚུལ་དངྐོས་དླེའི་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། སྐོང་ཚུལ་དླེ་ལ་
ལྐོག་རྟྐོག་དགག་པ་ནི། དླེ་ཡང་ཐུན་གི་སབས་སུ་ཤླེས་བཞིན་གི་བྱ་ར་བརྟན་པྐོས་སྐོད་ལམ་
མཐའ་དག་དམན་ལྷག་ཏུ་མ་སྐོང་བའི་སྒྐོ་ནས་ཐུན་དངྐོས་གཞི་ལ་དམིགས་སྐོར་དངྐོས་གཞི་
ཉམས་སུ་བངས་པ་དང༌མཐུན་པར། ཐུན་མཚམས་སུ་དླེ་དག་གི་རྒྱས་བཤད་ལམ་གི་རིམ་པ་
ཆླེ་ཆུང་སྐོགས་བལྟ་དགྐོས་ཀི། སླེམས་རྒྱ་ཡན་ལ་བཏང་ན་ཡྐོན་ཏན་གི་བྐོགས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་
གསུང༌། དླེ་ཡང་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་བསྒྐོམ་པའི་བར་རྣམས་
དཔད་སྒྐོམ་གཙོ་ཆླེ་བ་དང་། ཞི་གནས་སྐོགས་ལ་འཇྐོག་སྒྐོམ་གཙོ་ཆླེ་ཡང༌། དཔླེར་ན། 
བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་པའི་ཆྐོས་སྐོར་ལྟ་བུའི་ཚེ་བ་མའི་ཡྐོན་ཏན་བསམ་པ་སྐོགས་དཔད་སྒྐོམ་
དང༌། དླེའི་མཐར་རྟྐོག་པ་གཞན་རྣམས་བག་ལ་ཞ་སླེ་དད་པ་ལ་རླེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་
འཇྐོག་སྒྐོམ་དང༌། ཞི་གནས་སྒྐོམ་ཚུལ་གི་གནད་ལ་ཡང་ཡང་སླེམས་པ་ནི་དཔད་སྒྐོམ་དང་། 
རླེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་འཇྐོག་སྒྐོམ་ཡིན་པས་གནད་དླེ་དག་མ་གྐོ་བར་ངླེད་དཔད་པ་མི་བྱླེད་
པར་སྒྐོམ་པ་ཁྐོ་ན་བྱླེད་ཟླེར་བ་སྐོགས་ནི་རང་ལ་ཚད་ལྡན་གི་སྒྐོམ་མླེད་པ་གསལ་བར་བྱླེད་པ་ 
སླེ༑ མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ལས། འདི་ན་དང་པྐོར་ཐྐོས་ལ་བརྟླེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱླེད་པ་



སྐོར་བས་བསླེན་ཚུལ། 

འབྱུང༌། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྱླེད་པ་ལས་ཀང་ཡང་དག་དྐོན་ཡུལ་ཡླེ་ཤླེས་འབྱུང༌། །ཞླེས་
པས་མཚོན་ཏླེ་གཞུང་ཆླེན་པྐོ་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆླེར་བཤད་དྐོ། །དླེ་ལྟར་དཔད་འཇྐོག་ཟུང་འབླེལ་
ཐྐོག་ནས་གཙོ་བྐོར་སླེམས་ལ་བཟྐོ་བཅྐོས་ཐླེབས་ཆླེད་དམིགས་པ་དླེ་ལ་གྐོམས་འདིས་བསླེན་
དགྐོས་པས། གྐོམས་འདིས་བསླེན་སའི་ཡུལ་དླེར་ཡང་སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཡུལ་དླེའི་གསལ་
སང་ཇླེ་གསལ་དུ་འགྲྐོ་བར་ཡིད་ཆླེས་ངླེས་པ་རླེད་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། ཐླེ་ཚོམ་དང་
བཅས་པས་འབད་ན་མྐོས་སྒྐོམ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ལས། བྐོ་དགླེ་བ་དླེ་དང་དླེའ་ིངྐོ་བྐོར་བསླེད་ཐུབ་
པ་དང༌། དླེ་དང་དླེའི་ངྐོ་བྐོར་འགྲྐོ་བ་མི་འྐོང་། གྐོམས་པ་རབ་ཀ་ིམཐར་སྐོན་ནས་གསལ་སང་ཐྐོན་
པ་འྐོང་ཕིར་སླེམས་ལ་འདིས་ཆ་དགྐོས་པས། དླེའི་རིགས་ལ་དཔད་སྒྐོམ་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་བ་དླེ་
ལྟར་ཡིན། ཐུན་གི་སབས་ལ་འབད་བརྐོན་ཆླེན་པྐོས་སླེམས་ལ་བཟྐོ་ལྟ་བཟྐོས་ཤིང་། གྐོམས་
འདིས་བསླེན་པ་དླེ་རྣམས་མུ་མཐུད་ནས་ཡར་རྒྱས་གྐོང་དུ་སླེལ་ཐབས་ཐུན་མཚམས་ཀི་ཉམས་
ལླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་མཐུན་པའི་ཆ་རླེན་ཆར་པ་ཆུ་གྲྐོགས་སུ་འགྲྐོ་བར་བྱ་དགྐོས་པས། ཐུན་
མཚམས་ལ་འབླེལ་ཡྐོད་ཀི་གསུང་རབ་ལ་ཐྐོས་བསམ་བྱ་བ་དང་། སྐོན་གི་བ་མ་དམ་པ་ཚོའི་
རྣམ་ཐར་མཇལ་བ་སྐོགས་ཀིས་བཤླེས་གཉླེན་ལ་དད་པ་འཕླེལ་ཐབས་གཙོར་བཟུང་དགྐོས་
ཤིང་། དླེ་བཞིན་དབང་པྐོའ་ིསྒྐོ་སྐོམ་པ་དང་། ཤླེས་བཞིན་དུ་སྐོད་པ། ཟས་ཀི་ཚོད་རིག་པ། མི་
ཉལ་བར་རྣལ་འབྱྐོར་ལ་བརྐོན་ཞིང་ཉལ་བའི་ཚ་ེཇི་ལྟར་བྱ་བ་བཅས་ཞི་ལྷག་གི་ལམ་བདླེ་བག་ཏུ་
སླེ་བའི་ཚོགས་བཞི་ལའང་བསབ་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལྟུང་བཤགས་དང་སྦྲགས་ནས་བརང་
ཕག་དང་། བསྐོར་བ། མཎལ་གསྐོག་པ་སྐོགས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་འཚམས། དླེ་ལྟར་ན་དངྐོས་གཞིའི་
སབས་ཀི་སྐོང་ཚུལ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་མ་གཏྐོགས་པ་སྐོར་དངྐོས་མཇུག་དང་། ཐུན་མཚམས་
སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་རྣམས་ནི་འདི་ནས་ལྷག་མཐྐོང་བར་གི་དམིགས་རྣམ་གང་སྐོང་ཐམས་ཅད་ལ་
སར་དགྐོས། 

སྨྲས་པ། ཀླེ་མ་བཀླེས་སྐོམ་གདུང་བས་ཉམ་ཐག་པར། །ཟས་གྐོས་འབྱྐོར་པས་ཕན་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

པ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། །འགལ་ཟླའི་དགྲ་ཡིས་གཙེས་ལས་སྐོབ་བྱླེད་དཔྐོན། །དིན་ཅན་ཡིན་པར་
སླེམས་ཤིང་སྨྲ་བྱླེད་ན། །མཐའ་མླེད་འཁྐོར་བར་སྡུག་བསལ་རྣམ་གསུམ་གིས། །མནར་བའི་
འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་རབ་བསལ་ཏླེ། །གཏན་བདླེའི་ནྐོར་བུ་ལག་མཐིལ་རས་བཞིན་དུ། ། 
སྐོན་བྱླེད་ཡྐོངས་འཛིན་བཀའ་དིན་གཞལ་ནུས་སུ། །ཞི་བདླེའི་གྐོ་འཕང་ཙམ་ཡང་རླེད་དཀའ་ 
ན༑ ༑སྐོན་བལ་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་རྐོགས་སངས་རྒྱས་ཞླེས། །གྲངས་རིང་བསལ་པར་འཐྐོབ་དཀའི་
ས་བྐོ་ཆླེར། །འགྐོད་མཛད་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སི་གཟུགས་དངྐོས། །རང་སླེམས་ལྐོག་པར་
འཁྲུལ་པའི་ཤླེས་ངྐོ་ལ། །རང་སྐོན་བ་མའི་མཛད་པར་ཤར་བ་ཀུན། །རང་སིང་གཏིང་ནས་
རུལ་བར་ངླེས་པ་ཡིས། །རང་མཚང་ཡིན་པར་གྐོ་ནས་དུག་བཞིན་སྐོངས། །ཅི་མཛད་ལླེགས་
པར་མཐྐོང་པའི་དག་སང་དང༌། །ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མྐོས་གུས་ཀིས། །ཅི་བྱས་
ཆྐོས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཟབ་གནད་དླེ། །ཅི་བསམ་འགྲུབ་པའི་ཕན་བདླེའི་ར་བར་གྐོ །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་
བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།།

བསྟླེན་ནས་བོ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་རིམ་པ། 

༈ གཉིས་པ་དངྐོས་གཞི་བསླེན་ནས་བྐོ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་རིམ་པ་ལ། དལ་བའི་རྟླེན་ལ་སིང་པྐོ་
བང་བའི་ཕིར་དུ་བསྐུལ་བ་དང༌། སིང་པྐོ་ཇི་ལྟར་ལླེན་པའི་ཚུལ་གཉིས། 

དལ་བའི་རྟླེན་ལ་སིང་པོ་བང་བའི་ཕིར་དུ་བསྐུལ་བ། 

དང་པྐོ་ལ་དལ་འབྱྐོར་ངྐོས་གཟུང་བ། དྐོན་ཆླེ་བར་བསམ་པ། རླེད་དཀའ་བར་བསམ་པ་དང་
གསུམ། དང་པྐོ་ལ་གཉིས། དལ་བ་དང་། འབྱྐོར་པའྐོ། །དླེ་ལ་གཉིས། རང་འབྱྐོར་དང་། 
གཞན་འབྱྐོར་རྐོ།། 
 དང་པྐོ་ནི། བཤླེས་སིང་ལས། ལྐོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགྲྐོ་དང༌། །ཡི་དྭགས་



བསླེན་ནས་བྐོ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་རིམ་པ། 

ཉིད་དང་དམྱལ་བར་སླེ་བ་དང༌། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་མླེད་པ་དང་མཐའ་འཁྐོབ་ཏུ། །ཀླ་ཀླྐོར་སླེ་
དང་གླེན་ཞིང་ལྐུགས་པ་ཉིད། །ཚེ་རིང་ལྷ་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བར་ནི། །སླེ་བ་ཞླེས་བགི་མི་
ཁྐོམ་སྐོན་བརྒྱད་པྐོ། །དླེ་དག་དང་བལ་ཁྐོམ་པ་བརླེས་ནས་ནི། །སླེ་བ་བཟླྐོག་པའི་སད་དུ་
འབད་པར་མཛོད། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྐོག་མར་དལ་འབྱྐོར་ངྐོས་འཛིན་དགྐོས་པས། 
དལ་འབྱྐོར་གི་རྟླེན་ཞླེས་པ་འདི་མིའི་ལུས་རྟླེན་འདི་དང་སྦྲླེལ་ནས་བཤད་པ་མ་གཏྐོགས། ཤླེས་
པའི་རྒྱུད་གཅིག་པུའི་ཐྐོག་ནས་མི་བཤད་པར། རྟླེན་འདི་ལ་མིའི་རྣམ་དཔྐོད་ཀིས་ཆྐོས་རབ་ཏུ་
རྣམ་འབྱླེད་ཀི་ཤླེས་རབ་ཀིས་དཔད་པ་བྱླེད་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལྡན་པའི་མིའི་རྟླེན་
ཞིག་ཡིན། དླེས་ན་དལ་བ་དང་འབྱྐོར་པ་ཞླེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞླེ་ན། དལ་བ་ཞླེས་པ་དླེ་
ཆྐོས་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་རླེན་བལ་ཏླེ་ལྐོངས་ཁྐོམ་ཡྐོད་པས་དལ་བ་དང་། འབྱྐོར་པ་ནི་མཐུན་
པའི་རླེན་དམིགས་བསལ་རྣམས་ཚང་བ་ལ་གསུངས། དླེས་ན་འྐོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་གི་རིགས་
རྣམས་སུ་མ་སླེས་པའི་དལ་བ་དླེ་ལ་བརྒྱད་གསུངས་ཏླེ། ༡༽ ལྐོག་ལྟ་ཅན། ༢༽་་་༤༽ ངན་
འགྲྐོ་གསུམ། ༥༽ སངས་རྒྱས་མ་བྱུང་བ། ༦༽ ཡུལ་མཐའ་འཁྐོབ། ༧༽ གླེན་ལྐུགས། ༨༽ 
ལྷ་ཚེ་རིང་པྐོ་སླེ་མི་ཁྐོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་དང་བལ་བའི་དལ་བ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཞིང༌། 
འབྱྐོར་པ་དླེ་ལ་རང་འབྱྐོར་ལྔ་དང་། གཞན་འབྱྐོར་ལྔ་བཅས་བཅུ་ཡྐོད་པ་ནི། མི་ཉིད་དབུས་
སླེས་དབང་པྐོ་ཚང༌། །ལས་མཐའ་མ་ལྐོག་གནས་ལ་དད། །ཅླེས་ ༡ མིར་སླེས་པ། ༢ ཡུལ་
དབུས་སུ་སླེས་པ། ༣ དབང་པྐོ་ཚང་བ། ༤ ལས་མཐའ་མ་ལྐོག་པ་སླེ་མཚམས་མླེད་མ་བྱས་ 
པ༑ ༥ གནས་ལ་དད་པ་སླེ་སླེ་སྐོད་གསུམ་ལ་དད་པ་བཅས་རང་འབྱྐོར་ལྔ་དང༌། །སངས་རྒྱས་
བྱྐོན་དང་དམ་ཆྐོས་སྐོན། །བསན་པ་གནས་དང་དླེ་རྗླེས་འཇུག  །གཞན་ཕིར་སིང་ནི་བརླེ་བ་ 
འྐོ༑ ༑ཞླེས་ ༦ སངས་རྒྱས་བྱྐོན་ནས་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ། ༧ སངས་རྒྱས་དླེའམ་དླེའི་
ཉན་ཐྐོས་ཀིས་ཆྐོས་སྐོན་བཞིན་པ། ༨ སངས་རྒྱས་བཞུགས་དུས་ཀི་སྒྲུབ་པའི་བསན་པ་མ་
ཉམས་པར་གནས་པ། ༩ ཆྐོས་བསན་པ་དླེས་གང་ཟག་དམན་པས་འབས་བུ་ཐྐོབ་པ་མཐྐོང་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

བས་རླེན་བྱས་ཏླེ། གཞན་རྗླེས་སུ་འཇུག་པ། ༡༠ གཞན་གིས་སིང་བརླེ་བར་བྱླེད་པ་སླེ། 
གཞན་འབྱྐོར་ལྔ་དང་བཅས་པའི་ཆྐོས་བཅྐོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་མི་ལུས་འདི་བདག་གིས་ཐྐོབ་
འདུག་སམ་པའི་གཡམ་ལ་རྒྱུག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་ཏླེ་དཔད་པ་ན། རང་ཉིད་
མིར་སླེས་པས་ངན་སྐོང་གསུམ་དང༌། ལྷ་ཡིན་མིན་གི་རྟྐོག་དཔྐོད་མ་དགྐོས་ཀང༌། ཚེ་ས་ཕི་
ལས་འབས་དཀྐོན་མཆྐོག་རྣམས་ལ་ངླེས་ཤླེས་ཡྐོད་ན་ལྐོག་ལྟ་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང༌། བསལ་
བཟང་གི་སངས་རྒྱས་བཞི་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འཇིག་རྟླེན་དུ་བྱྐོན་པའི་བསན་པ་གནས་ན་རྒྱལ་
བའི་བཀའ་ཡང་ཡྐོད། བྐོད་གངས་ཅན་འདིར་འཁྐོར་རྣམ་བཞི་མ་ཚང་ཡང༌། དགླེ་སྐོང་ཕ་ཡྐོད་
ན་དྐོན་གིས་ཡུལ་དབུས་ཡིན། གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དྐོན་ཅུང་ཟད་གྐོ་ན་གླེན་ལྐུགས་མིན་པ་སླེ་
དལ་བ་བརྒྱད། སིར་མི་ལུས་ཐྐོབ་པ། ཁྱད་པར་ཆྐོས་ཚིགས་ཀིས་ཕླེ་བའི་ཡུལ་དབུས་སུ་
སླེས་པ། དབང་པྐོ་སྒྐོ་ལྔ་ཚང་བ། མཚམས་མླེད་ལྔ་མ་བྱས་པ། སླེ་སྐོད་གསུམ་ལ་དད་པ་ཐྐོབ་ 
པ༑ གཞན་འབྱྐོར་དང་པྐོ་བཞི་དངྐོས་བསན་དཀའ་ཡང་དྐོན་གིས་ཚང་བ། སངས་རྒྱས་འཇིག་
རྟླེན་དུ་བྱྐོན་པ། དླེས་དམ་པའི་ཆྐོས་གསུངས་པ། གསུངས་པའི་བསན་པ་མ་ཉམས་པར་
གནས་པ། བསན་པ་དླེ་ལ་རང་ཉིད་ཞུགས་པ། སིན་བདག་སྐོགས་ཀིས་རང་ལ་ཟས་གྐོས་
ཀིས་མཚོན་པའི་མཐུན་རླེན་སླེར་བ་སླེ། འབྱྐོར་པ་བཅུ་དང་བཅས་པའི་དལ་འབྱྐོར་གི་ཆྐོས་
བཅྐོ་བརྒྱད་པྐོ་ད་ལྟ་རང་གིས་ཐྐོབ་པའི་མི་ལུས་འདི་ལ་ཚང་ངམ་མ་ཚང་སམ་དུ་བསམས་ནས། 
ཚང་འདུག་ན་དླེ་ལ་ཡིད་དགའ་བ་ལྷང་བ་ཞིག་མ་སླེས་ཀི་བར་དུ་བསྒྐོམ་དགྐོས་ཏླེ། དླེ་ལྟ་མ་
བརྟག་པའི་དུས་ན་དལ་འབྱྐོར་དང་ལྡན་པའི་མིར་རླྐོམ་པ་མཐའ་དག་བརྟགས་ཤིང་དཔད་ན་
མ་ཚང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་གསུངས། རང་ཅག་ལྟ་བུ་བྐོད་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་ནང་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུའི་
སབས་ནས་ལས་རྒྱུ་འབས་དང༌། དཀྐོན་མཆྐོག་ཅླེས་པ་སྐོགས་ཕ་མའི་ངག་ལམ་བརྒྱུད་
སླེམས་ལ་འཇགས་པས་ལྐོག་ལྟ་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང༌། ངན་སྐོང་གསུམ་པྐོ་གང་རུང་དུ་མ་སླེས་
པར། མིའི་ལུས་བངས་པ་དང་། དླེ་ཡང་ད་ལྟ་བསན་པ་ལྐོ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གསུངས་པའི་ནང་



བསླེན་ནས་བྐོ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་རིམ་པ། 

ནས། གནས་བརྟན་སླེ་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། ཕི་ལྐོ་ཉིས་སྐོང་བཅྐོ་ལྔ་ལྐོར་མི་ལྐོ་ཉིས་སྐོང་ལྔ་
བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་འདས་ཏླེ་ཕླེད་ཙམ་རྐོགས་ཀང་བསན་པ་གནས་བཞིན་པའི་སབས་ཀང་
ཡིན་ལ། ལྷག་པར་རང་རླེ་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནི་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སླེས་པ་ཙམ་མ་ཟད། 
ཆྐོས་དར་ཞིང་གནས་པའི་ཡུལ་བྐོད་ཁ་བ་གངས་ཅན་འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་ཀི་གདུལ་
ཞིང་དླེར་སླེས་པས་ཡུལ་མཐའ་འཁྐོབ་ཏུའང་མ་སླེས་ཤིང་། དལ་འབྱྐོར་ཞླེས་པ་མི་ལུས་ཡིན་
ཚད་ལ་མི་ཚང་བར། བསམ་བྐོའ་ིཁྱད་པར་ཞིག་གི་ཐྐོག་ནས་འཇྐོག་དགྐོས་པས། ལླེགས་ཉླེས་
འབྱླེད་པའི་རྣམ་དཔྐོད་དང་། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྐོའ་ིབསམ་ཤླེས་མཐྐོང་བའི་བསམ་བྐོ་དུད་འགྲྐོ་
ལས་ལྷག་པ་ཞིག་ཡྐོད་པས་གླེན་ལྐུགས་ཀང་མ་ཡིན། དླེ་བཞིན་ཤིན་ཏུ་ཚེ་རིང་བའི་ལྷའི་ལུས་
རྟླེན་ལྟ་བུའི་སླེ་བ་བངས་ན་འདྐོད་ཡྐོན་ཁྐོ་ནར་གཡླེང་བས་ཆྐོས་བྱ་རྒྱུ་མི་དན་པ་བཅས་ཀི་མི་
ཁྐོམ་པ་བརྒྱད་ལས་ཐར་བས་དལ་བ་བརྒྱད་ཚང་བ་དང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱྐོར་པ་བཅུའི་ཁྱད་
ཆྐོས་རྣམས་ཀང་གྐོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཚང་བ་ཡིན། 

དལ་འབྱོར་དོན་ཆླེ་བར་བསམ་པ། 

༈ དླེ་ནས་གཉིས་པ་དལ་འབྱྐོར་དྐོན་ཆླེ་བར་བསམ་པ་ནི། དལ་འབྱྐོར་གི་རྟླེན་ཚང་བ་ལ་ཡིད་
དགའ་བ་ཐྐོབ་ནའང་། ཡིད་དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ཉིད་མ་བསམས་ན། རང་ལ་མི་ཕན་པའི་
དངྐོས་པྐོ་ཞིག་རླེད་ཀང་། སླེར་ས་ཅན་སྐོ་བ་འཕླེལ་བ་དང་འད་བའི་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། 
འདི་དླེ་ལྟ་བུ་དང་མི་འད་བའི་དྐོན་ལྡན་དུ་ངླེས་པར་བྱ་བ་ལ་སྐོབ་སིང་ལས། བདླེ་གཤླེགས་
ལམ་རྟླེན་འགྲྐོ་བ་འདླེན་པར་ཆས་གྱུར་ཅིང༌། །སླེམས་ཀི་སྐོབས་ཆླེན་མི་ཡིས་རླེད་པ་གང་
ཡིན་པ། །ལམ་དླེ་ལྷ་དང་ཀླུ་ཡིས་རླེད་མིན་ལྷ་མིན་དང༌། །མཁའ་ལྡིང་རིག་འཛིན་མིའམ་ཅི་
དང་ལྟྐོ་འཕླེས་མིན། །ཞླེས་ངན་སྐོང་གསུམ་ནི་མི་དགླེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་ལ་གཙོ་བྐོར་
སྐོད། རྟླེན་དླེ་ལ་ལས་གསྐོག་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་མི་ཆླེ། ལྷ་རྣམས་ནི་དགླེ་བའི་རྣམ་སིན་ལ་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ལྐོངས་སྐོད་ཀང་ལས་གསྐོག་པའི་མཐུ་ཆུང༌། མི་རྣམས་ནི་ལས་དགླེ་སིག་གསྐོག་པའི་ནུས་
པ་སྐོབས་ཆླེ་ཞིང་། ཁྱད་པར་རང་ཅག་འཛམ་བུའི་གིང་པ་རྣམས་ནི་ལས་ཀི་ས་པ་ཡིན་པས། 
བང་དྐོར་མ་ནྐོར་བའི་མདུན་མ་ཞིག་བྱས་ཚེ། མངྐོན་མཐྐོ་ལྷ་མིའི་ལུས་རྟླེན། ཉན་རང་གི་མྱང་
འདས། འགྲྐོ་བ་རྣམས་བདླེ་བར་གཤླེགས་པའི་སར་འཁིད། སླེམས་བསླེད། སངས་རྒྱས་ཀི་
གྐོ་འཕང་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགྲུབ་པས། བདག་གིས་ཐྐོབ་པ་འདི་ཡིད་བཞིན་གི་ནྐོར་བུ་
ལས་ཀང་ཆླེས་ལྷག་པ་ཞིག་རླེད་འདུག་གྐོ་སམ་དུ་བསམས་པ་ན། སར་མ་གྲུབ་པའི་དྐོན་ཆླེན་
ཞིག་འགྲུབ་བྐོ་སམ་ནས་དབུལ་པྐོས་གཏླེར་རླེད་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་ལྷང་གི་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་
བསྒྐོམ་མྐོ། །དླེ་ལྟར་དང་པྐོ་གནས་སབས་མངྐོན་མཐྐོ་ལྷ་མིའི་གྐོ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་ལའང་དལ་
འབྱྐོར་གལ་ཆླེ་སླེ། དླེའི་ཆླེད་དུ་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་དགྐོས་པ་དླེ་རྣམས་
བདླེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པས། མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་གི་ཐྐོག་ལ་ཚེ་རིང་བ་དང་། ལྐོངས་སྐོད་
ཆླེ་བ། ཚིག་བཙུན་པ། དབང་ཆླེ་བ། སྐོབས་དང་ལྡན་པ་སྐོགས་རྣམ་སིན་ཡྐོན་ཏན་བརྒྱད་དུ་
གྲགས་པ་དླེ་རྣམས་ཀང་། དལ་འབྱྐོར་གི་ལུས་རྟླེན་འདིའི་ཐྐོག་ནས་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སྒྲུབ་ཐུབ་
པ་རླེད། དླེ་བཞིན་མཐར་ཐུག་ངླེས་ལླེགས་ཐར་པའི་གྐོ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་ལའང༌། རྟླེན་འདིའི་
ཐྐོག་ནས་བསབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལླེན་སྤུས་དག་པྐོ་དང་། སྐོབས་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཐུབ་
པ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་དང་མ་ཐྐོབ་ཅླེས་པ་དླེ། བསམ་པ་
སླེམས་བསླེད་ཡྐོད་མླེད་ལ་རགས་ལས་པས། དླེའི་ཆླེད་དུ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་རིན་པྐོ་ཆླེ་མི་ཡི་
ལུས་རྟླེན་གི་ཐྐོག་ཏུ་སླེ་བ་ལྟ་བུའི་སྐོབས་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ་སྐོགས་པའི་རྟླེན་
གཞན་ལ་སླེ་མི་ཐུབ་པར་གསུངས་པ་མ་ཟད། སྐོབ་དཔྐོན་ཀླུ་བྱང་གི་རྣམ་བཤད་རིག་པ་
སྐོགས་གསང་སགས་བ་མླེད་ཀི་གཞུང་འགའ་ཤས་ནང་། བདླེ་བ་ཅན་ལ་སྐོགས་པའི་དག་
ཞིང་ལ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ཀིས། འཛམ་བུ་གིང་པ་མངལ་སླེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་གི་གང་ཟག་ལ་
སྐོན་ནས། རྟླེན་དླེ་ཐྐོབ་པའི་ཐུགས་སྐོན་གནང་བར་གསུངས་པས། རང་རླེའི་ལུས་རྟླེན་འཛམ་



བསླེན་ནས་བྐོ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་རིམ་པ། 

བུ་གིང་པ་མངལ་སླེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་འདིས་རྣམ་མཁྱླེན་བསྒྲུབ་པའི་ལམ་མཆྐོག་ཟབ་ཤྐོས་
དང་། ངྐོ་བྐོ་བཟང་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཧ་ཅང་གི་ནུས་པ་ཆླེ་ལ། སྐོབས་དང་ལྡན་པ། གྐོ་ཆྐོད་
ཅིག་ཏུ་གྱུར་པས། ཆྐོས་བྱ་དགྐོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཆྐོས་བྱ་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་སབས། སྐོ་
སྐོས་བྱས་མ་བྱས་མ་གཏྐོགས་མ་ཐུབ་པ་ཞིག་མླེད་དླེ། དཔླེར་ན། སྐོན་གི་རང་རླེ་བྐོད་གངས་
ཅན་ལྐོངས་ཀི་ས་དགླེ་བཀའ་རིང་ལ་སྐོགས་པའི་ཆྐོས་བརྒྱུད་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་མཁས་
གྲུབ་ཀི་སླེས་བུ་དམ་པ་ས་ལམ་གི་གྐོ་འཕང་མཐྐོན་པྐོར་གཤླེགས་པ་དླེ་རྣམས་ཀང་། ཆྐོས་
ཉམས་ལླེན་བྱླེད་པའི་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ད་ལྟ་རང་རླེས་ཐྐོབ་པའི་ལུས་རྟླེན་འདི་དང་
མཚུངས་པ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། དླེ་ལས་ལྷག་པའི་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མླེད་ལ། ཉམས་
སུ་བང་བྱའི་ཆྐོས་ཀང༌ད་ལྟ་རང་རླེར་ཡྐོད་པའི་ཆྐོས་འདི་ལས་ལྷག་པའི་ཟུར་པ་ཞིག་ཡྐོད་བཟྐོ་
མི་འདུག་པས། ལུས་རྟླེན་འདི་ཡི་ཐྐོག་ནས་རིག་པ་སིམ་སླེ་སྡུག་རུས་རྒྱག་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ 
ན༑ ངས་མི་ཐུབ་པ་མི་འདུག་སམ་པ་བྐོ་ལ་འཆར་བས། དླེ་ལྟར་དལ་འབྱྐོར་དྐོན་ཆླེ་བར་
བསམ་ནས་ཆྐོས་བྱ་ནུས་པར་ཐག་བཅད་དགྐོས། 

དལ་འབྱོར་རླེད་པར་དཀའ་བར་བསམ་པ། 

༈ གསུམ་པ་དལ་འབྱྐོར་རླེད་པར་དཀའ་བར་བསམ་པ་ལ། དླེ་ལྟ་བུའི་དལ་འབྱྐོར་གི་ལུས་རྟླེན་
དླེ་བཟང་པྐོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། འབླེལ་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ན། ད་རླེས་ལན་གཅིག་འཐུས་སྒྐོ་ཚང་བ་
ཞིག་མ་བྱུང་ནའང༌། སབས་གཞན་དང་གཞན་དུ་སིང་པྐོ་ལླེན་ཐུབ་པའི་གྐོ་སབས་ཤིག་འྐོང་
རྒྱུར་དླེ་ལ་རླེ་བ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཞིག་ཡྐོད་ཀང་། དལ་འབྱྐོར་གི་རྟླེན་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རླེད་དཀའ་བ་
ཞིག་ཡིན་པས། དླེའི་ཚུལ་ལ་བསམ་ན་ལུས་རྟླེན་བཟང་པྐོ་འདི་འད་བ་ཡང་ཡང་ཐྐོབ་མི་སྲིད་
པ་ལྟ་བུ་ཞིག་སླེམས་ལ་ཤར་ནས། ད་རླེས་གྐོ་སབས་བཟང་པྐོ་ལན་གཅིག་བྱུང་བའི་དུས་
འདིར་རིག་པ་སིམ་ན་མ་གཏྐོགས། ཡང་ཡང་རླེད་ཐུབ་པ་ཞིག་མིན་པར་འདུག་པས། དྐོན་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ཆླེན་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་གྐོ་སབས་ལན་གཅིག་རླེད་པ་འདི། དྐོན་མླེད་ཆུད་ཟྐོས་སུ་མི་གཏྐོང་བ་
ཞིག་ཅིས་ཀང་བྱ་དགྐོས་ཀི་འདུག་བསམ་པ་ཞིག་འཆར་རྒྱུ་འྐོང་བ་རླེད། དླེས་ན་དལ་འབྱྐོར་
རླེད་དཀའ་བར་བསམ་པ་འདི་ལ་དཔླེའི་སྒྐོ་ནས་རླེད་དཀའ་བར་བསམ་པ་དང་། རྒྱུའི་སྒྐོ་ནས་
རླེད་དཀའ་བར་བསམ་པ། འབས་བུའི་སྒྐོ་ནས་རླེད་དཀའ་བར་བསམ་པའམ། ངྐོ་བྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་
རླེད་དཀའ་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པྐོ་ནི་སྐོད་འཇུག་ལས། རྒྱ་མཚོ་ཆླེར་གཡླེངས་གཉའ་ཤིང་ 
གི༑ ༑བུ་གར་རུས་སྦལ་མགྲིན་ཆུད་ལྟར། །ཞླེས་རྒྱ་མཚོར་ཆླེན་པྐོར་གསླེར་གི་གཉའ་ཤིང་
བུག་པ་གཅིག་པ་ཞིག་རླུང་གི་བསྐུལ་ཏླེ་ཕྐོགས་ཀུན་ཏུ་གཡླེང་བའི་ཚེ། ལྐོ་བརྒྱ་བརྒྱ་ཙམ་ན་
རུས་སྦལ་ལྐོང་བ་ཞིག་མཚོའི་སླེང་དུ་འྐོང་བ་ན་མགྲིན་པ་བུག་པ་དླེར་ཆུད་པ་སྲིད་པ་ཙམ་དུ་
གསུངས་ཤིང༌། དླེ་ལས་གསལ་བའི་དཔླེ་མངྐོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ། གང་ལྐོགས་ཀི་ངྐོས་སུ་
སྲན་མ་སྦར་གང་གཏྐོར་ན་དླེར་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀྐོན། གལ་ཏླེ་རླེ་རླེ་ཙམ་ཆགས་པ་བྱུང་ 
ཚེ༑ བདག་གིས་ལུས་གྲངས་མླེད་ཅིག་བངས་པའི་མི་ཁྐོམ་པའི་གནས་སུ་སླེ་བ་ནི། སྲན་མ་
ས་ལ་ལྷུང་བ་རྣམས་དང་། དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ནི་གང་ལྐོགས་ལ་ཆགས་པའི་སྲན་མ་དང་
ཚུལ་མཚུངས་པར་འདུག་གྐོ་སམ་ནས། དཔླེ་དྐོན་རྒྱུད་ཐྐོག་ཏུ་འཕྐོད་ངླེས་ཤིག་སར་ཏླེ་
བསྒྐོམས་པ་ན། ད་རླེས་སླེས་ཅུང་ཟད་ལླེགས་པ་མ་གཏྐོགས། གཡང་ལ་དླེའུ་ལྷུང་ཟླེར་བ་ལྟ་
བུའི་དུས་སུ་འཆར་བའི་དགའ་འཇིགས་ཀི་བྐོ་གཉིས་ཀ་བཅྐོས་མིན་དུ་སླེ་བ་ཡིན་ནྐོ། །སྐོད་
འཇུག་ནས་གསུངས་པའི་དཔླེ་དླེར་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན། རྒྱ་མཚོ་ཆླེར་གཡླེངས་པའམ་རྒྱ་ཆླེ་བ་ 
ནི༑ ༑ཁམས་གསུམ་འཁྐོར་བ་དང་། གཉའ་ཤིང་ནི། མིའི་འཇིག་རྟླེན། བུ་ག་གཅིག་པ་ནི་
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ། དླེ་གནས་གཅིག་ཏུ་མི་སྐོད་པར་ཕན་ཚུན་གཡྐོ་བ་ནི། བསན་པ་དླེ་
དང་མཇལ་དཀའ་བ། རུལ་སྦལ་ནི་རང་ཉིད། ལྐོང་བ་ནི་མ་རིག་པ། མགྲིན་པ་གཉའ་ཤིང་བུ་
ག་གཅིག་པ་དླེའི་ཁུང་བུར་ཆུད་པ་ནི། རླེད་པར་དཀའ་བའི་དལ་འབྱྐོར་གི་རྟླེན་ཐྐོབ་པ་དང་ཆྐོས་
མཚུངས་ལྟ་བུར་སར་བའ་ིདཔླེ་ཡ་ིསྒྐོ་ནས་རླེད་དཀའ་ཚུལ་བསམ་ན་བྐོ་ལ་འཁུལ་ཚབས་ཆླེ། 



བསླེན་ནས་བྐོ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་རིམ་པ། 

༈ གཉིས་པ་རྒྱུའི་སྒྐོ་ནས་རླེད་དཀའ་ཚུལ་ནི། སིར་བདླེ་འགྲྐོ་ཙམ་འཐྐོབ་པ་ལ་ཚུལ་
ཁིམས་ས་གཅིག་ཡན་ཆད་བསྲུང་དགྐོས། ཁྱད་པར་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་འཐྐོབ་པ་ལ། 
སིན་པས་ལྐོངས་སྐོད་ཁིམས་ཀིས་བདླེ། །ཞླེས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པས་གཞི་བཟུང༌། 
སིན་སྐོགས་ཀིས་གྲྐོགས་བྱས། སྐོན་ལམ་དི་མ་མླེད་པས་མཚམས་སྐོར་དགྐོས་པ་ལ། དླེ་
རྣམས་སྒྲུབ་པའི་རྟླེན་ངན་སྐོང་གསུམ་ལ་དགླེ་སླེམས་མངྐོན་འགྱུར་ཙམ་ཡང་སླེ་དཀའ། ལྷ་
རྣམས་ཀང་ཏིང་ངླེ་འཛིན་དང་འདྐོད་པའི་བདླེ་བས་གཡླེལ། མི་ལ་ཡང་ཆྐོས་མ་དར་བའི་ཡུལ་
དུ་དགླེ་བའི་ས་ཙམ་ཡང་ཐྐོས་པ་མིན་ཞིང༌། ཆྐོས་མ་དར་བའི་ཡུལ་དླེ་ནས་ཀི་ཕུང་པྐོ་ཙམ་གི་
ཚོད་དུ་བྱས་པའི་ཆྐོས་དར་བའི་ཡུལ་ནི་ནས་འབྲུ་གཅིག་ཙམ་དུ་སང༌། ད་ལྟ་རང་རླེ་བྐོད་ཀི་
ཡུལ་ལ་མཚོན་ན་སླེ་བྐོ་ཁི་ཕག་མང་པྐོ་ཚོགས་པའི་ཁྐོད་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བར་ཁས་འཆླེ་
བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉུང༌། དླེའི་ནང་ནས་ཀང་གྐོང་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ག་ཚང་བ་ནི་
ཉིན་མྐོའ་ིསར་མ་ཙམ་དུ་འདུག དླེ་ལྟར་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤླེས་པ་དླེ་ཁ་ནང་དུ་ལྐོག་སླེ་རང་ལ་
བལྟས་པ་ན། ཆྐོས་བྱླེད་པའི་མྐོས་བྐོ་ཡམ་མླེ་པ་ཞིག་ལས་བྐོ་བདླེ་ངླེས་པའི་དགླེ་བའི་གྲངས་
འདླེན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉུང༌། སིག་པ་མི་དགླེ་བ་ནི་ཞར་བྱུང་དུའང་བསགས་པའི་རྒྱུ་འདིས། ད་
རླེས་ཀི་ཚེ་ཞབས་འདི་ལ་བཙན་ས་ཞིག་མ་ཟིན་ན། སད་ནས་མི་ལུས་འཐྐོབ་པར་མི་འདུག 
འཐྐོབ་ཏུ་རླེ་བའི་བྐོ་འདི་དཔིད་ཀ་ཡུངས་ཀར་བཏབ་ནས་སྐོན་དུས་ནས་བསྡུ་རིས་བྱླེད་པ་དང་
འད་བས། ཅྐོལ་རླེ་ཆུང་སམ་དུ་མྱྐོང་བ་མ་ཐྐོན་བར་དུ་བསྒྐོམ། དླེ་ལྟར་རྒྱུའི་སྒྐོ་ནས་དལ་འབྱྐོར་
རླེད་དཀའ་ཚུལ་འདི་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་དང་། གཞུང་འདིར་ས་བཅད་གཉིས་པར་འཇྐོག་གནང་
མཛད་མྐོད། སྒྐོམ་པའི་སབས་སུ་ས་བཅད་གསུམ་པའམ་མཐའ་མ་ལ་བཞག་ན་སབས་རླེ་བྐོ་
ལ་འཇུག་ཆླེ་བར་སང་སླེ། དླེ་ལྟར་བྱླེད་ན་རང་རླེའི་བྐོའ་ིཟུར་ཞིག་ལ་མི་ལུས་ཐྐོབ་པ་དཀྐོན་པྐོ་
ཡིན་ནའང་། རང་ཉིད་ལ་མི་ལུས་ཐྐོབ་པའི་རླེ་བ་ད་དུང་ངླེས་པར་དུ་ཡྐོད་དླེ། སབས་འགྲྐོ་
འདྐོན་པ་སྐོགས་ཁ་འདྐོན་དགླེ་སྐོར་དང་། ཕག་འཚལ་བསྐོར་སྐོང་ལ་སྐོགས་པ་དླེ་ཙམ་བྱླེད་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

ཀིན་ཡྐོད་བསམ་པ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་མྐོད། རྒྱུའི་སྒྐོ་ནས་དལ་རྟླེན་རླེད་པར་དཀའ་ཚུལ་འདི་
ལ་བསམ་ནས། སིར་འཇིག་རྟླེན་འདིར་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ཐྐོབ་མཁན་མང་རུང་ཉུང་རུང༌། 
རང་ཉིད་མ་འྐོངས་པའི་ཚེ་རབས་རྣམས་སུ་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ཐྐོབ་དང་མི་ཐྐོབ་ད་ལྟའི་སྒྐོ་
གསུམ་གི་སྐོད་པར་རག་ལས་པས། ད་ལྟ་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ཐྐོབ་ངླེས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་
ལ་མ་ཉམས་པར་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྐོད་ན། དལ་འབྱྐོར་གི་ལུས་རྟླེན་རླེད་མི་དཀའ་ནའང་། རང་
ལ་དླེའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ལ་མ་ཉམས་པ་མླེད་ན། སིར་ཤླེས་བྱ་ལ་དལ་འབྱྐོར་འབླེལ་པྐོ་ཡིན་
ནའང་། རང་ཉིད་ལ་དལ་འབྱྐོར་དཀྐོན་པྐོ་ཆགས་ཆགས་པ་ཡིན་པས། དླེ་ལྟར་བསམ་ན་དལ་
འབྱྐོར་རླེད་དཀའ་བར་ངླེས་པ་རླེད་ཚབས་ཆླེ་བ་ཞིག་འྐོང་། 

གསུམ་པ་ངྐོ་བྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་རླེད་དཀའ་བ་ནི། དབྱར་དུས་ཀི་སྲིན་བུ་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་
ས་ཕར་བ་ཙམ་གི་སླེང་དུ། རང་ཉིད་དངྐོས་སུ་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤླེས་དང་བཅས་ཏླེ། ག་རླེ་
དུད་འགྲྐོ་ལས་ཡི་དྭགས་འགྲྐོ་བ་མང༌། དླེ་ལས་དམྱལ་བའི་འགྲྐོ་བ་མང༌། དུད་འགྲྐོ་ལ་ཡང་
བྱིངས་ན་གནས་པ་གིང་བར་གི་མུན་པ་ན་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚོད་ན་ཁ་འཐྐོར་བའི་དུད་འགྲྐོ་ནི་
ཆླེས་ཉུང་མྐོད། འྐོན་ཀང་ས་ཕར་བ་ཙམ་གི་སླེང་ན་དུད་འགྲྐོ་མང་དུ་བགྲང་གིས་མི་ལངས་པ་
ལྟ་བུ་ཡྐོད་ན་ཡང༌། མི་བཅུ་སྐོར་ཙམ་ལས་མི་ཤྐོང་བ་དང༌། ཡུལ་གྲྐོང་རླེ་ལ་མི་ཇི་ལྟར་མང་
ཡང་འབུམ་ཕག་བརྒལ་བ་ཆླེར་མི་འྐོང་ལ། སྲྐོག་ཆགས་ཕ་མྐོ་ནི་བགྲང་བར་མི་ནུས་པ་
སྐོགས། རྗླེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མས་གཞལ་མི་དགྐོས་པར་མཁས་བླུན་ཀུན་ལ་མངྐོན་སུམ་
དུ་གྲུབ་པ་དང༌། བདླེ་འགྲྐོའ་ིལུས་རྟླེན་ལ་ལྟྐོས་ཏླེ་ཡང་མི་ལུས། དླེའི་ནང་ནས་ཀང་ཆྐོས་དང་
མཇལ་བའི་མི་ལུས་དཀྐོན། མཇལ་དུ་ཟིན་ཀང་ཉན་ན་ཚིག་མི་ཟིན། བསམས་ན་དྐོན་མི་གྐོ  
བསྒྐོམས་ན་རྒྱུད་ལ་མི་སླེ་བའི་གང་ཟག་མང༌། ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་གི་བྐོ་གྲྐོས་དང་ལྡན་
ཡང་། ཚེ་འདིའི་འདུན་མ་ཁྐོ་ན་སྒྲུབ་པ་ཆླེས་མང་བ་སྐོགས་ནས། ཆྐོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རླེན་
མཐའ་དག་ཚང་བའི་ལུས་འདི་ལ། འདྐོད་པ་ཅན་ལ་འཇིག་རྟླེན་ན་འབྱུང་བར་དཀྐོན་པའི་ཁྱད་



བསླེན་ནས་བྐོ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་རིམ་པ། 

ནྐོར་རླེད་པའི་བྐོ་སླེས་པ་ལྟ་བུའི་མྱྐོང་བ་ཐྐོན་ཐྐོན་དུ་བསྒྐོམ་མྐོ། །དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས་རླེད་དཀའ་
བར་བསམ་པ་ལ། འཇིག་རྟླེན་འདིར་རང་རླེའི་མཐྐོང་ཆྐོས་ལའང་སྲྐོག་ཆགས་རིགས་འད་མི་
འད་མང་པྐོ་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས་མི་དང་དུད་འགྲྐོ་གཉིས་ནས་དུད་འགྲྐོ་ཧ་ཅང་གིས་མང་ཞིང་མི་
ཉུང་ལ། མིའི་ནང་ནས་ཀང་དལ་བ་དང་འབྱྐོར་པའི་ཆྐོས་ཚང་བ་ཆླེས་ཉུང་བ་སྐོགས་རིམ་
བཞིན་དཔད་མཐར། གཞན་དྐོན་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་ཆྐོས་གཤའ་མ་ལག་ཏུ་ལླེན་མཁན་དླེ་
བས་ཀང་ནས་ཉུང་བས། འབྲུ་ཡི་ཕུང་པྐོ་ཆླེན་པྐོ་སྤུངས་པ་ལྟ་བུ་འྐོག་གི་མཐའ་ལ་རྒྱ་ཆླེ་ཞིང་། 
དླེ་ནས་ཇླེ་ཆུང་གིས་རླེ་མྐོའ་ིཆ་ལ་ཅུང་ཟད་ལས་མླེད་པ་ལྟར། མཐའི་མང་བའི་ཕྐོགས་དང་
མཚུངས་པར་ངན་འགྲྐོའ་ིསླེམས་ཅན་རྒྱ་ཆླེ་ཞིང་། དླེ་ནས་ཡར་མི་ལུས་སྐོགས་བདླེ་འགྲྐོའ་ིརྟླེན་
ཐྐོབ་པ་ཉུང་ལ། དླེའི་ནང་ནས་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ཐྐོབ་པ་ནི་ཧ་ཅང་ཉུང་བས། སའི་གྐོ་ལ་
འདིའི་མི་འབྐོར་དླེང་སང་ཐླེར་འབུམ་བདུན་ནམ་དུང་ཕྱུར་བདུན་བཅུ་སྐོར་ཡྐོད་ཚོད་བཤད་ཀིན་
ཡྐོད་པའི་ནང་ནས། དལ་འབྱྐོར་གི་རྟླེན་བཟང་ཐྐོབ་པ་འབུམ་ཁ་ཤས་ལྐོངས་ཤས་ཆླེ་ནའང་། ད་
དུང་ཞིབ་ཚགས་བྱས་ཏླེ་སྤུས་ཀའི་ཐྐོག་ཏུ་བསམ་ན་ཧ་ལམ་ཁི་ཁ་ཤས་ལས་མླེད་པ་ལྟ་བུའི་
ཆླེས་ཆླེར་ཉུང་བར་འགྱུར་བས། དྐོན་ངྐོ་མའི་ཐྐོག་ཏུ་མང་ཉུང་རིས་བསྡུར་ཞིག་བརྒྱབ་ནའང༌། 
དལ་འབྱྐོར་ཚང་བའི་མིའི་ལུས་རྟླེན་བཟང་པྐོ་དྐོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྐོད་མཁན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བར་
ངླེས་པ་རླེད་ནུས། 

སྨྲས་པ། ཚེ་རབས་མང་པྐོར་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །སད་ཀང་ད་དུང་ཉམ་ཐག་
སྡུག་བསལ་བར། །མཐྐོང་ཞིང་ཚེ་འདིའི་ཟས་ནྐོར་ལྐོང་སྐོད་སྐོགས། །ཆླེས་དཀྐོན་སིང་པྐོར་
འཛིན་པའི་བླུན་པྐོ་ཁྱྐོད། །སྐོན་ཆད་ད་ལྟའི་སྐོད་ཚུལ་འདི་བཞིན་དུ། །ཆྐོས་བརྒྱད་དཀར་ནག་
ཁ་གསུམ་གདྐོན་ཆླེན་པྐོ། །སིང་ལ་ཞུགས་པས་སྡུག་བསལ་བདླེ་བ་རུ། །གཟུང་ནས་གཏན་
གི་མདུན་མ་རླུང་ལ་བསྐུར། །ད་ནི་ཕན་བདླེ་ལླེགས་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་གཞི། །དལ་འབྱྐོར་གྲུ་
གཟིངས་ལན་གཅིག་རླེད་པ་འདིས། །ངླེས་ལླེགས་རིན་ཆླེན་གིང་དུ་མ་ཕིན་པར། །འཁྐོར་བར་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

སྐོང་ལྐོག་བྱས་ན་སིང་ར་རུལ། །ཞླེས་པ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

དལ་བའི་རྟླེན་ལ་སིང་པོ་ཇི་ལྟར་ལླེན་པའི་ཚུལ། 

༈ གཉིས་པ་སིང་པྐོ་ཇི་ལྟར་ལླེན་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ལམ་སིའི་རྣམ་གཞག་ལ་ངླེས་པ་བསླེད་
པ་དང་། དླེ་ལ་སིང་པྐོ་ལླེན་ཚུལ་དངྐོས་སྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གཉིས། སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་དུ་
གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་འདུ་ཚུལ་དང་། སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སྒྐོ་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་
འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའྐོ། །དླེ་ལ་གཉིས། སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་སྒྐོ་ནས་འཁིད་
པའི་དྐོན་གང་ཡིན་པ་དང་། རིམ་པ་དླེ་ལྟར་འཁིད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའྐོ། །དླེ་ལ་གཉིས། 
རྒྱུ་མཚན་དངྐོས་དང་། དགྐོས་པ་བཅས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་གསུངས་པ་ལྟར། དླེ་རྣམས་
སབས་འདིར་ཐྐོག་མར་དྐོན་བསྡུའི་ཚུལ་དུ་འཆད་པར་བྱ་བ་ལ། དླེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་
རིམ་པས་སླེམས་འདུལ་བའི་དྐོན་དུ་རྨང་གཞི་འདིང་ཚུལ་འདི་ལ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་རིམ་
དང་། སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་རིམ། སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་རིམ་ཞླེས་སླེ་ཚན་གསུམ་དུ་ཕླེ་
ཞིང་། དླེ་ཡང་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གཉིས༌ཀི་སབས་སུ་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་རང་མཚན་
པ་བསན་པ་མ་ཡིན་པར། སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་སྐོན་འགྲྐོའ་ིཚུལ་དུ་འཁིད་ཀིན་ཡྐོད་པས། 
སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་དང་། སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་
ཞླེས་བྱ་བ་ཡིན། 

དླེ་ཡང་རིམ་པ་དང་པྐོས་ལས་བཟང་ངན་གི་རྒྱུ་འབས་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་
ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་པའི་ཐབས་ལམ་རང་སྲུང་ལྟ་བུ་དང་། རིམ་པ་གཉིས་པས་ཉླེས་སྐོད་ཀི་རླེན་ར་
རང་སླེམས་མ་དུལ་བར་བྱླེད་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་པ་སྐོང་ཐབས་བསན་ཏླེ་དགྲ་ལ་ཕར་རྒྐོལ་བྱླེད་པ། 
རིམ་པ་གསུམ་པས་སླེམས་ཀི་སྐོན་ཉྐོན་མྐོངས་སངས་ཀང་དླེས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་
ཀིས་སངས་རྒྱས་ཐྐོབ་པར་བར་དུ་གཅྐོད་པས་དླེ་དང་བལ་བར་བྱ་བའི་ཆླེད། ཐབས་བྱང་ཆུབ་



བསླེན་ནས་བྐོ་ཇི་ལྟར་སང་བའི་རིམ་པ། 

ཀི་སླེམས་ཀིས་ཟིན་པའི་སྒྐོ་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པར་བྱླེད་པ་བཅས་ནི་སླེས་བུ་
གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་གདམས་པ་ཡིན། 

སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་དླེ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒྐོ་ནས་བཤད་ན། བསྒྲུབ་བྱ་མངྐོན་མཐྐོ་སྒྲུབ་
བྱླེད་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ༌དང་། བསྒྲུབ་བྱ་ངླེས་ལླེགས་ལ་གཉིས་སུ་ཕླེས་ཏླེ། ཉྐོན་སིབ་ཙམ་སངས་
པའི་ངླེས་ལླེགས་སྒྲུབ་བྱླེད་སླེས་བུ་འབིང་དང༌། ཤླེས་སིབ་ཀང་སངས་པའི་ངླེས་ལླེགས་
མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱླེན་རྒྱལ་བའི་གྐོ་འཕང་སྒྲུབ་བྱླེད་དླེ་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་ཡིན། 

དླེ་ནས་འགལ་རླེན་སླེལ་བའམ་མི་མཐུན་ཕྐོགས་སྐོང་བའི་སྒྐོ་ནས་བཤད་ན། རིམ་པ་
དང་པྐོ་ཐར་པའི་གླེགས་བྱླེད་ཉྐོན་མྐོངས་ཀི་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་པའི་གྐོང་དླེར་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་
དབང་ལས་བྱུང་བའི་གཞན་ལ་གནྐོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་བྱླེད་མི་དགླེ་བཅུ་
སྐོང་བའི་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཆྐོས་ཏླེ། དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བསྐོད་ནམས་མིན་པ་དང་
པྐོར་བཟླྐོག །ཅླེས་པས་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་སླེད་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་བསྐོད་ནམས་མ་ཡིན་
པའི་ལས་བཟླྐོག་བྱླེད་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་དང་། བར་དུ་བདག་ནི་བཟླྐོག་པར་བྱླེད། །ཅླེས་
པར་འགྲླེལ་ཚུལ་ས་ཚོགས་འབྱུང་ཡང་ལུགས་གཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ན། རྟླེན་འབྱུང་གི་དླེ་
ཁྐོ་ན་ཉིད་ཤླེས་པའི་སྒྐོ་ནས་བདག་འཛིན་ཉྐོན་མྐོངས་སྐོང་བའི་ཐར་པ་སྒྲུབ་བྱླེད་སླེས་བུ་འབིང་
གི་ལམ་དང་། ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟླྐོག་པ། །ཞླེས་པས་ཉྐོན་མྐོངས་དླེས་བཞག་པའི་བག་
ཆགས་ཤླེས་སིབ་གཏན་དུ་སངས་ནས་རྣམ་མཁྱླེན་རྒྱལ་བའི་གྐོ་འཕང་སྒྲུབ་བྱླེད་སླེས་བུ་ཆླེན་
པྐོའ་ིལམ་སླེ། དླེ་རྣམས་ས་མ་ས་མས་གཞི་བྱས་ནས་ཕི་མ་ཕི་མ་དླེའི་སླེང་དུ་སྐོན་བཞིན་འགྲྐོ་
དགྐོས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས། སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་དྐོར་ནས་སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་ཉམས་
ལླེན་བྱ་རྒྱུ་ཞིག་མི་འྐོང་བར་བརྟླེན། ཚེ་འདིའི་སང་ཤས་ལྡྐོག་བྱླེད་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཆྐོས་སྐོར་
རིམ་པ་དང་པྐོར་བཞག་སླེ། ཚེ་འདིའི་སང་ཤས་ལྡྐོག་པའི་སྒྐོ་ནས་ཕི་མའི་སང་ཤས་ལྡྐོག་པ་
རིམ་པ་གཉིས་པར་སླེ་བས། དླེ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་རང་ཉིད་ཀིས་ཐར་



གདམས་པ་དངྐོས་ཀིས་སྐོབ་མ་ཇི་ལྟར་བཀི་བའི་རིམ་པ། 

པ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་བྐོ་སླེ་ཞིང་། ཐར་པ་མ་ཐྐོབ་ན་ལས་ཉྐོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་དུ་གྱུར་
པས་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལླེགས་པར་བསམས་ནས། དླེ་གཞན་སླེང་དུ་ཁ་སྐོ་
ནས་སྒྐོམ་པས་སིང་རྗླེ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སླེས་ཏླེ་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་དུ་འགྲྐོ་བ་
བཅས་བྐོ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ལ་བལྟྐོས་པའི་གྐོ་རིམ་དླེ་ལྟར་ངླེས་ཅན་དུ་གྱུར། 

བྐོ་ལྡྐོག་རྣམ་བཞིའི་དལ་འབྱྐོར་དྐོན་ཆླེ་རླེད་དཀའ་དང་། འཆི་བ་མི་རྟག་པ། ལས་རྒྱུ་
འབས། འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་རྣམས་བསམ་ནས་ངླེས་འབྱུང་གི་སླེང་དུ་ཁིད་ཚུལ་དླེ་
བཞིན་རྗླེ་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དུ། དལ་འབྱྐོར་རླེད་དཀའ་ཚེ་ལ་
ལྐོངས་མླེད་པ། །ཡིད་ལ་གྐོམས་པས་ཚེ་འདིའི་སང་ཤས་ལྡྐོག །ཅླེས་དལ་འབྱྐོར་དང་མི་རྟག་
པ་གཉིས་ཚེ་འདིའི་སང་ཤས་ལྡྐོག་བྱླེད་དུ་བསན་ནས། ལས་འབས་མི་བསླུ་འཁྐོར་བའི་སྡུག་
བསལ་རྣམས། །ཡང་ཡང་བསམས་ན་ཕི་མའི་སང་ཤས་ལྡྐོག །ཅླེས་ལས་འབས་དང་འཁྐོར་
བའི་སྡུག་བསལ་རྣམས་ཕི་མའི་སང་ཤས་ལྡྐོག་བྱླེད་དུ་སར་ཞིང་། དླེ་ལྟར་གྐོམས་པས་འཁྐོར་
བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །ཞླེས་གྐོང་གསལ་བྐོ་ལྡྐོག་རྣམ་བཞིས་ངླེས་འབྱུང་སྒྲུབ་པར་གསུངས་
ཚུལ་དང་མཚུངས་ལ། ལམ་རིམ་གི་སབས་འདིར་ལས་འབས་དླེ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཁྐོངས་སུ་
སར་བར་མཛད། 

སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བྐོ་ཚོད་ཙམ་གི་གདུལ་བྱས་མངྐོན་མཐྐོ་དྐོན་གཉླེར་ཞླེས་པ་དླེ། 
གཙོ་བྐོ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་གིས་གནྐོད་ཚབས་ཆླེ་བར་མཐྐོང་ནས་ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་
བསལ་ལས་ཐར་བའི་མངྐོན་མཐྐོ་བསྒྲུབ་བྱར་བཞག་སླེ། དླེ་དྐོན་གཉླེར་གི་བསམ་པ་སླེད་པ་
ཡིན་པས། སབས་འདིར་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་དླེའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བདླེན་པ་བཞིའི་
ཚུལ་ལྟ་བུ་བཤད་ན། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་དླེ་ཉིད་སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་དང་། དླེའི་རྒྱུ་
བསྐོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་དང་། དླེ་ཀུན་ནས་སྐོང་བྱླེད་བརྣབ་སླེམས། གནྐོད་སླེམས། 
ལྐོག་ལྟ་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་རགས་པ་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་། དླེའི་གཉླེན་པྐོ་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་པ། 

ཚུལ་ཁིམས་ལམ་བདླེན་གི་དྐོད་དང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་ལས་རླེ་ཞིག་
ཐར་བའི་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་དླེ་འགྐོག་བདླེན་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། རང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་མངྐོན་
མཐྐོ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ནས་བསན། 

སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང༌བ། 

༈ གཉིས་པ་དླེ་ལ་སིང་པྐོ་ལླེན་ཚུལ་དངྐོས་ལ། སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་
པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། སླེས་བུ་
ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང་བ་དང་གསུམ། 

དང་པྐོ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ་འདི་ལ་
གསུམ། ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་སང་བ་དངྐོས། བསམ་པ་དླེ་སླེས་པའི་ཚད། དླེ་ལ་ལྐོག་པར་རྟྐོག་
པ་བསལ་བ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་སིང་དྐོན་ནི་ལམ་སྐོན་ལས། གང་ཞིག་ཐབས་ནི་
གང་དག་གི །འཁྐོར་བའི་བདླེ་བ་ཙམ་དག་ལ། །རང་ཉིད་དྐོན་དུ་གཉླེར་བྱླེད་པ། །དླེ་ནི་སླེས་
བུ་ཐ་མར་ཤླེས། །ཞླེས་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཕལ་པ་ཚེ་འདིའི་བདླེ་བ་དྐོན་དུ་གཉླེར་ཞིང་། སྡུག་
བསལ་སྐོང་བ་ཙམ་ལྷུར་ལླེན་པ། དུད་འགྲྐོ་དང་རིགས་མཐུན་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི། སབས་
འདིར་ངྐོས་འཛིན་པའི་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་མ་ཡིན་ལ། འདིར་བསན་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཁྱད་པར་
ཅན། ཚེ་འདི་དྐོན་དུ་མི་གཉླེར་བར། ཕི་མའི་བདླེ་བ་མངྐོན་མཐྐོ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཙམ་ལྷུར་
ལླེན་པ་ཞིག་དགྐོས་ན་ཡང༌། སབས་འདིར་ས་བཅད་དུ་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་ཞླེས་གསུངས་
པའི་ཚིག་གི་ནུས་པས་འཁྐོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་སྐོན་དུ་ངན་སྐོང་གསུམ་གི་
སྡུག་བསལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་ཞིག་དགྐོས་པས། སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་
རིམ་པ་བསན་པ་དླེས་གདུལ་བྱ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་རང་མཚན་པ་ལ་འཁིད་པ་མ་ཡིན་
པར། སླེས་བུ་ཆླེ་འབིང་གཉིས་ཀི་ལམ་ལ་བྐོ་སྐོང་བའི་སྐོན་འགྲྐོར་འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་དྐོན་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་དུ་བཅུག་ནས་འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་བདླེ་བའི་ཐབས་མ་ཚང་བ་མླེད་པ་ཞིག་
བསན་པ་ཡིན། དླེ་ཡང་ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་བྐོ་བཅྐོས་མིན་དླེས་མངྐོན་
མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་ཐྐོབ་འདྐོད་དངས་ཤིང་། དླེ་སྒྲུབ་བྱླེད་སབས་འགྲྐོ་དང་། དླེའི་བསབ་བྱ་སིག་
སྐོང་དགླེ་སྒྲུབ་ཀི་ཉམས་ལླེན་སི་དང་། བྱླེ་བག་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་རྒྱུ་དླེ་
ཡིན་པ་དླེས་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཕལ་པའི་མངྐོན་འདྐོད་ཡྐོངས་རྐོགས་ལམ་དླེས་སྐོང་ནུས་པ་མ་
ཟད། ངན་སྐོང་གི་སྡུག་བསལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་བྐོ་དླེས་འཁྐོར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡིད་འབྱུང་
བའི་བྐོ་སྐོང་བར་གྲྐོགས་བྱས་པས་སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་ལ་བྐོ་སྐོང་
ཐབས་སུ་འགྱུར་བས། བྐོ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ཀར་ཕན་ཆླེ། 

འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་དོན་གཉླེར་གི་བོ་བསླེད་པ། 

འདིའི་གྐོང་གསལ་ས་བཅད་དང་པྐོ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་སང་བ་དངྐོས་ལ་འཇིག་རྟླེན་
ཕི་མ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་པ། འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ་གཉིས། དང་
པྐོ་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསམ་པ་དང༌། 
འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྲྐོ་བ་གཉིས་ཀི་བདླེ་སྡུག་བསམ་པ་གཉིས་གསུངས་
པས། འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་སྐོར་འདི་འཆད་པ་ལ། ཐྐོག་མར་འདིའི་རྨང་གཞིའི་བསམ་བྐོ་དང་
འབླེལ་བའི་སྐོར་ཞིག་སིང་བསྡུས་ཙམ་གླེང་གལ་ཆླེ་བས། དླེ་ལ་གྐོང་དུ་བཤད་པའི་དལ་
འབྱྐོར་གི་མཐུན་རླེན་མ་ལུས་པ་ཚང་ནས་ཆྐོས་རླབས་ཆླེན་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་མིའི་ལུས་རྟླེན་འདི་
ནི་རྟག་པ་བརྟན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་མིན་པར། སླེས་པའི་མཐའ་མ་འཆི་བ་དང་། འཆི་བ་
དླེའང་ནམ་འྐོང་ལ་ངླེས་པ་གཏན་ནས་མླེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ངྐོ་ཤླེས་པར་བྱས་ཏླེ། ཕི་མ་དྐོན་
གཉླེར་གི་བྐོས་ཟིན་པ་ཅིས་ཀང་གལ་ཆླེ་བར་གསུངས་པ་ལྟར། ཕི་མ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་དླེ་ལྟ་
བུ་ཞིག་སླེ་བ་ལ། ཐྐོག་མར་སླེ་བ་ཕི་མ་ཞིག་ཡྐོད་མླེད་ལ་ཐླེ་ཚོམ་ཞུགས་ཏླེ་སྐོ་འདྐོགས་ཆྐོད་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་པ། 

དགྐོས་པས། འདི་ལ་ནང་པའི་གཞུང་ཆླེན་མྐོར་ལུང་རིགས་ཀི་སྐོས་པ་རྒྱ་ཆླེར་བསན་པ་ལས་
ཤླེས་པར་བྱ་འྐོས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། སབས་འདིར་མངྐོན་སུམ་གི་མྱྐོང་བའི་དཔླེར་མཚོན་
འགའ་རླེ་བསན་ན། འཕགས་ཡུལ་“ཡུ་པིས་”མངའ་སླེའི་ཁྐོངས་སུ་“ཀཱན་པུར་”གྲྐོང་ཁྱླེར་གི་
ཉླེ་འགྲམ་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་བུ་མྐོ་རང་ལྐོ་ལྔ་སྐོར་སྐོན་པ་དླེས་རང་ཉིད་ཀི་སླེ་བ་སྐོན་མ་དླེའང་
བུ་མྐོ་སྐོབ་གྲྭར་འགྲྐོ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དླེ་གྐོ་བུར་རླེན་དབང་གིས་གྲྐོངས་ཚུལ་དན་པ་མ་
ཟད། སླེ་བ་སྐོན་མའི་ཁྱིམ་ཚང་དླེའི་ཕ་མས་མཚོན་པའི་གཉླེན་ཉླེའི་མིང་དང་ལྐོ་རྒྱུས། དླེར་
འགྲྐོ་སའི་ལམ་དང་། ཁྱིམ་དླེའི་ཁང་པའི་བཀྐོད་པ། འཛིན་ཆས་སྐོགས་རྒྱུས་སྐོན་བྱླེད་མཁན་
མླེད་པར་རང་སྐོབས་ཀིས་ཆ་ཚང་ངྐོས་འཛིན་ཐུབ་པས། བུ་མྐོ་དླེའི་སླེ་བ་སྐོན་མའི་ཕ་མ་ད་
ལྟ་འཚོ་གནས་རྣམས་ལ་ངྐོ་འཕྐོད་ཡིད་ཆླེས་གཙང་མ་བྱུང་སླེ། བུ་མྐོ་དླེ་བཞིན་སྐོན་མའི་ཕ་མ་
གཉིས་ཀིས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤླེས་རླེད་པར་བརྟླེན། བུ་མྐོ་དླེ་ལ་ཕ་མ་བཞི་ཡྐོད་པ་
ལྟ་བུར་བྱུང་འདུག  སླེ་བ་སྐོན་མའི་ཕ་དླེ་སྐོབ་གྲྭའི་དགླེ་རྒན་དླེང་དུས་ཀི་ཤླེས་ཡྐོན་ཡྐོད་ལ། 
སླེ་བ་ས་ཕིར་ཡིད་ཆླེས་མླེད་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཀང་། ཕྲུ་གུ་དླེས་སྐོན་གནས་རྗླེས་དན་ར་
སྐོད་གསལ་པྐོ་བྱས་པས། ད་ཆ་སླེ་བ་ས་ཕིར་ཡིད་ཆླེས་བྱུང་ཚུལ་ངྐོས་ལ་བཤད་བྱུང༌། དླེ་
དང་ཕྐོགས་མཚུངས་“པཾ་ཇཱབ་”མངའ་སླེའི་ས་ཁུལ་“སིག་”མི་རིགས་ཡིན་པའི་ནང་མི་ཞིག་
ངྐོས་དང་ཐུག་འཕད་བྱུང་སབས། དླེའི་ཕྲུ་གུ་བུ་མྐོ་རང་ལྐོ་གསུམ་བཞི་ཙམ་སྐོན་པ་ཞིག་གིས་
ཀང་སླེ་བ་སྐོན་མ་གསལ་པྐོ་དན་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་འདུག་པ་ལྟ་བུས་མཚོན། སླེ་བ་ས་མ་དན་པའི་མི་
མང་པྐོ་གཞན་ཡང་ཡྐོད་ཚུལ་འཇིག་རྟླེན་ཡུལ་ཁག་ས་ཚོགས་སུ་བྱུང་བར་ཐྐོས། 
 རང་རླེ་བྐོད་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་སུའང་སྤྲུལ་སྐུའི་རིགས་དུ་མ་སླེ་བ་སྐོན་མའི་གནས་ཚུལ་
རྗླེས་དན་ར་འཕྐོད་ངྐོས་འཛིན་མ་ནྐོར་བར་བྱླེད་པ་དང་། འགའ་ཤས་ནས་སླེ་བ་སྐོན་མ་
གསལ་པྐོ་མི་དན་ནའང༌། གཞན་དང་མི་འད་བའི་རིག་སྐོབས་ཆླེ་ཞིང་། ཆྐོས་མཐུན་གི་བྱ་
སྐོད་བཟང་བའི་བག་ཆགས་གསལ་པྐོ་ཡྐོད་པ་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ་པ་མང་པྐོ་ཡྐོངས་གྲགས་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ལྟ་བུ་རླེད། དཔླེར་ན། ཕི་ལྐོ་དྲུག་ཅུའི་ནང་ལ། དབྱིན་ཇིའི་མི་རིགས་རྒྱ་གར་གི་མི་ཁྐོངས་སུ་
ཞུགས་པ་“མི་སིས་སིས་ ཧི་རིས་ད་ བྷླེ་དིས་” (Mrs. Freda Bedi) ཟླེར་བ་ཞིག་གིས་འགན་
ཁུར་བངས་ནས། རྒྱ་གར་གི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆྐོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་“སྤྲུལ་
སྐུ་གཞྐོན་ནུའི་སྐོབ་གྲྭའི་ཁྱིམ་སླེ་” (Young Lama's Home School) ཟླེར་བ་ཞིག་བཙུགས་ 
ཏླེ༑ རྗླེས་སུ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྐོགས་ཌལ་ཧའྐོ་སིར་གནས་སྐོས་བྱས་སབས། དླེའི་ལས་བྱླེད་
འགའ་ཤས་ཤིག་གིས་ངྐོས་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་དླེ་གྲས་སིར་བཏང་གི་ཕྲུ་གུ་དང་མི་འད་བ་ཞིག་འདུག་
ཅླེས་ཟླེར་མཁན་བྱུང༌། དླེང་སང་དགླེ་བཤླེས་དང་། སྒྲུབ་དཔྐོན་ཚུན་ཆད་ཀི་སྤྲུལ་སྐུ་མང་
དགས་པས། སྐོན་གནས་རྗླེས་སུ་དན་པའི་གསུང་ཚུར་མ་བྱྐོན་པའི་སབས་ལ། ཨུ་ཚུགས་
ཀིས་མདའ་དར་ཕར་འཛུགས་རྒྱུ་དླེ་འད་ཤུགས་ཆླེ་ཙམ་བྱ་བར་སང་བས་སྤྲུལ་སྐུའི་གྲངས་
འབྐོར་འཕླེལ་རླབས་ཚོད་མླེད་བྱུང་བ་མ་གཏྐོགས། གཞི་རའི་སྤྲུལ་སྐུ་ངྐོས་འཛིན་བྱླེད་པའི་
འྐོངས་སངས་སླེ་བ་ས་མ་དན་པའི་བག་ཆགས་གསལ་པྐོ་ཡྐོད་པ་ཞིག་ལ་བརྟླེན་ནས་ཡང་
སྲིད་བདག་སྐོད་བྱ་སྲྐོལ་བྱུང་། དླེ་བཞིན་ཉམས་ལླེན་པ་རྒན་རབས་ནང་དུ་རྣལ་འབྱྐོར་གི་
སྐོབས་ཀིས་ལུས་འདི་ལ་བརྟླེན་པའི་ཤླེས་པ་རགས་པ་ཅུང་ཟད་བག་ལ་ཞ་སབས། ཕ་བའི་
ཤླེས་པས་སླེ་བ་ས་མ་དན་ཐུབ་པའི་ངྐོས་ཀི་ཆྐོས་གྲྐོགས་འགའ་ཤས་ཀང་ཡྐོད་ལ། རིགས་
པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྗླེས་སུ་འབངས་ནས་སླེ་བ་ས་ཕི་འདྐོད་ན་འགྲླེལ་བཤད་རྒྱག་ས་ཞིང་། དླེ་
མིན་དླེ་དང་དླེ་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པ་མ་གཏྐོགས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་མླེད་པར་གྱུར། གང་ལྟར་
དངྐོས་སུ་སླེ་བ་ས་མ་ཞིག་དན་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་ར་འཕྐོད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྐོད་པ་འདི་དླེ་འདའི་སླེ་བ་
ཞིག་ཡྐོད་ནས་དན་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་བ་དང་། སླེ་བ་དླེ་ད་ལྟའི་སླེ་བ་ལ་བལྟྐོས་ཏླེ་སླེ་བ་ས་མར་
གྱུར་ལ། དླེས་ན་ཚེ་འདིའི་རྗླེས་སུ་སླེ་བ་ཕི་མ་ཞིག་ཀང་འྐོང་ཆྐོག་སླེ། ཚེ་སྐོན་མ་དླེ་ཤི་བའི་
སབས་སུ་ལུས་རགས་པ་དླེ་འགགས་ཀང་རྣམ་ཤླེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དླེ་མ་འགགས་པར་རྒྱུན་
མཐུད་ནས་གནས་པས་ད་ལྟ་སླེ་བ་ས་མ་དན་པ་འདི་བྱུང་ལ། ཚེ་འདིའི་ལུས་རགས་པ་འཇིག་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་པ། 

སབས་རྣམ་ཤླེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དླེའང་འཇིག་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མླེད་པ་དང་། སར་ལུས་
རགས་པ་དླེ་འགགས་ནས་ལུས་དླེ་ལ་བརྟླེན་པའི་རྣམ་ཤླེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རྒྱུན་དླེ་མུ་མཐུད་
ནས་སྐོད་པ་ད་ལྟའི་མྱྐོང་བས་གྲུབ་པས། མ་འྐོངས་པར་ཡང་དླེ་ལྟར་སྐོད་ཐུབ་རྒྱུའི་ཚོད་
དཔག་ཚད་ལྡན་ཞིག་བྱླེད་ཐུབ་པ་སྐོགས་སླེ་བ་ས་ཕི་ཡྐོད་པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་མང་བ་མ་ཟད། སླེ་
བ་ས་ཕི་ཡྐོད་ན་སྐོན་འདི་འདུག་ཅླེས་རིགས་པའི་གནྐོད་བྱླེད་གང་ཡང་མླེད་པས། སླེ་བ་ས་ཕི་
མླེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཞིག་འགྐོད་མཁན་སུ་ཡང་མ་བྱུང་ལ། སླེ་བ་ས་ཕི་ཡྐོད་
དགྐོས་པར་འདྐོད་པ་ནི་ཡིད་ཆླེས་ཀི་དད་པ་ཁྐོ་ན་གཙོ་བྐོ་མིན་པར། དངྐོས་ཡྐོད་ཀི་མི་དླེ་འད་
མངྐོན་སུམ་དུ་ཡྐོད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་འབླེལ་བའི་ལྐོ་རྒྱུས་འབྱུང་བཞིན་པ་རླེད་ལ། རྒྱུ་
མཚན་དང་རིགས་ལམ་ཐྐོག་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པའི་རྒྱ་གར་བའི་ས་
རབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དུ་མས་སླེ་བ་ས་ཕི་འདྐོད་པ་ཡིན། དླེས་ན་སླེ་བ་ཕི་མ་ཞིག་ཡྐོད་པར་
འདྐོད་ན། དླེའི་ཚེ་རབས་རྣམས་ལ་བདླེ་སིད་ལྡན་པ་ཞིག་འྐོང་བའི་ཐབས་སུ་ད་ལྟ་ནས་འབད་
ཆླེད་ཆྐོས་ཀི་བསབ་བྱ་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ་བརྟླེན་དགྐོས་པས། ཚེ་འདི་ཁྐོ་ན་དྐོན་
དུ་མི་གཉླེར་བར། དླེ་ལས་ཛ་དག་པ་དང་། གལ་འགངས་ཆླེ་བའི་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་དྐོན་ལ་གྲ་
སིག་ལྷྐོད་གཡླེང་མ་ཤྐོར་བར་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆླེར་གཙོར་བཟུང་བྱླེད་པར་གདམས་ཏླེ། ཆྐོས་ཀི་
དང་པྐོ་ཚེ་འདི་བྐོས་གཏྐོང་བ་ཞླེས་པ་ཞིག་གསུངས་ཡྐོད། འྐོན་ཀང་དླེ་ནི་ཚེ་འདིའི་བདླེ་དྐོན་
ནམ་ཡང་མི་བསྒྲུབ་པར་གྐོ་བྱ་མིན་པར། བསན་པའི་བདག་པྐོ་སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་
ཀིས་བཀའ་ཡིས་ཚིག་ཐག་བཅད་ནས། གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ། ནྐོར་
དང་། འདྐོད་པ། ཆྐོས་དང་། ཐར་པ་བཅས་ཕུན་ཚོགས་སླེ་བཞི་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་
སབས་མངྐོན་མཐྐོའ་ིརྟླེན་བཟང་ཐྐོབ་ཆླེད་ནྐོར་དང་འདྐོད་པའི་བདླེ་སིད་དགྐོས་པ་དང་། ཆྐོས་
ལ་བརྟླེན་ནས་མཐར་ཐུག་ངླེས་ལླེགས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་དགྐོས་པ་བཅས་ཀི་དངྐོས་ཡྐོད་གནས་
ཚུལ་གསུངས་པ་མ་གཏྐོགས། ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་གཅིག་པུས་འགྲིགས་ནས་དླེའི་ཆ་རླེན་དུ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

དཔལ་འབྱྐོར་དང་། འདྐོད་པའི་བདླེ་སིད་མི་དགྐོས་པར་མ་གསུངས་པར། ཕུན་ཚོགས་སླེ་
བཞི་ཀ་དགྐོས་པར་བསན་པས། དླེས་ན་རང་རླེར་ཆྐོས་ཕྐོགས་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་པའི་ཉམས་
ལླེན་གི་ཐྐོག་ནས་བསམ་བྱའི་དྐོན་ལ་བྐོ་གཏད་འཕླེར་བ་ཞིག་དགྐོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག  
ལྷག་པར་གཞན་ཕན་ཆླེད་དུ་མིའི་སི་ཚོགས་དང་། ཁྐོར་ཡུག་ལ་བསམ་དགྐོས་པའི་འགན་
ཡྐོད་པས། སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་གཏྐོང་རྒྱུར་འབད་བརྐོན་དགྐོས་ཤིང་། དླེ་ནི་མདྐོ་དྐོན་མི་དང་
མིའི་བར་གི་འབླེལ་བ་དང་། དླེ་བཞིན་བྱ་རི་དྭགས་སྐོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་སྲྐོག་ཆགས་
དང་། རི་ཤིང་ནགས་ཚལ། མཁའ་རླུང་། ཆུ་ལ་སྐོགས་པའི་ཁྐོར་ཡུག་གི་གནས་སངས་
རྣམས། རང་གཞན་ཚང་མའི་འཕལ་ཡུན་གི་བདླེ་དྐོན་ཐྐོག་ཏུ་འབླེལ་བ་ཡྐོད་པ་ཤླེས་པར་བྱས་ 
ཏླེ༑ རང་རླེའི་མི་ཐྐོག་ཙམ་དུ་མ་ཟད། འབྱུང་འགྱུར་མི་ཐྐོག་རིམ་པར་ཡུལ་ལུང་བྱླེ་བག་པ་
གཅིག་ནས་འཇིག་རྟླེན་ཁྱྐོན་གི་བར་ཡར་རྒྱས་འགྲྐོ་དགྐོས་པ་ཐམས་ཅད་དཔལ་འབྱྐོར་ལྐོངས་
སྐོད་འབད་རྐོལ་ལ་རག་ལུས་པ་ཞླེ་ལ་བཅངས་ནས། རྒྱུན་དུ་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པས་ཀུན་
ནས་བསངས་ཏླེ། ཉིན་རླེ་བཞིན་དུ་ས་ཆར་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་སླེམས་ཇི་ལྟར་
བསླེད་པ་དླེ་བཞིན་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་སྐོང་བར། ཉིན་མྐོའ་ིདུས་སུ་ཁ་ཡྐོད་ལག་ཡྐོད་ལག་ལླེན་
བསར་བའི་སྒྐོ་ནས་གཞན་ཕན་གི་བྱ་བར་དངྐོས་སུ་བརྐོན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། སླེམས་
བསླེད་ལག་ལླེན་དུ་བཀལ་བ་ཡིན་ཞིང་། མི་དགླེ་བཅུ་ལ་སྐོགས་པ་གཞན་ལ་གནྐོད་པའི་
རིགས་རྣམས་རང་གིས་སངས་ཏླེ། གཞན་ལའང་སྐོང་བར་བསྐུལ་བས་མཚོན། གཞན་ཕན་
གི་ལས་རིགས་ཐམས་ཅད་ཆྐོས་དང་འབླེལ་བའི་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དླེ་རྣམས་ཀིས་སི་ཚོགས་
ཡར་རྒྱས་ཀི་ཆླེད་དུ་ཕན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས། དླེ་ལྟར་བྱུང་ན་ཆྐོས་ཆྐོས་སུ་འགྲྐོ་བ་ཞིག་
འྐོང་བ་ཡིན། དླེ་ལྟ་བུའི་དྐོན་ལྡན་གི་བྱ་བ་དླེ་ཡང་ལླེ་ལྐོ་དང་། ཕི་བཤྐོལ་གི་དབང་དུ་མ་སྐོང་
བར་འབད་པ་གལ་ཆླེ་སབས། འཇིག་རྟླེན་འདི་ཡི་ཕ་རྐོལ་ཞླེས་བྱ་སར་འདིས་དངྐོས་པྐོར་ཐག་
བསྲིངས་པའི། །མུན་ཁྐོད་སྟུག་པྐོར་བདག་ཉིད་གཅིག་པུ་རྣམ་པར་འཁྱམ་འགྱུར་དླེ་ཡི་སད། ། 



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་པ། 

ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། དུས་ས་ཕི་མ་གཏྐོགས་ནམ་ཞིག་ཚེ་འདིའི་འགྲྐོགས་འདིས་རྒྱུས་ཡྐོད་
མཐའ་དག་བཞག་ནས། བར་དྐོའ་ིསང་བ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ད་ལྟའི་མི་ཚེ་འདིའི་ཉམས་
མྱྐོང་གིས་ཚོད་དཔག་མི་ཐུབ་པའི་སླེ་བ་ཕི་མ་ཟླེར་བ་དླེའི་འཕང་ལ་སླེབས་ཏླེ། རང་ཚོད་
གཏན་ནས་མི་ཐིགས་པ་ཞིག་འྐོང་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་ཡིན་པས། ད་ལྟ་ནས་སླེ་བ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་
བསམ་བྐོ་ཞིག་གཏྐོང་དགྐོས་པ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེར་གྱུར། དཔླེར་ན། སླེ་བྐོ་གང་ཞིག་ཉིན་རླེ་ཉིན་
རླེའི་འཚོ་ཆས་འགྲིག་ཙམ་རླེ་བྱས་ཏླེ་བསད་ན་བྐོ་ཆུང་དང་། མི་ཚེ་རིང་པྐོའ་ིའཆར་གཞི་
བཏིང་ན་འཆར་གཞི་ལྡན་པ་དང་བསམ་ཡྐོད་ཅིག་ཏུ་བརི་བ་ལྟར། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་
གཙོ་བྐོར་བྱས་པའི་ཚེ་ཕི་མ་ཁས་ལླེན་པའི་ཆྐོས་ལུགས་པ་རྣམས་ནས། ཚེ་འདི་ལས་ཐག་
རིང་བའི་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ལ་སན་པའི་ཐབས་ཤླེས་བྱ་དགྐོས་པར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན། ལྷག་པར་
སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཀིས་འགྲླེལ་བཤད་རྒྱག་སབས། རང་དང་དུས་གཏན་དུ་བརྒྱུད་མར་
འགྲྐོགས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ལ་ཕན་ཞླེ་ན། ད་ལྟའི་ལུས་སླེམས་གཉིས་སུ་ཕླེ་བའི་
སླེམས་འདིའི་སླེང་དུ་ཡྐོན་ཏན་ཞིག་བསྒྲུབས་ཏླེ་བཟང་པྐོའ་ིནུས་པ་ཐྐོན་ཐུབ་ན། ནམ་ཞིག་
ལུས་འདི་བཞག་ནས་འགྲྐོ་སབས་སླེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཁྐོ་ན་སླེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་བརྒྱུད་ནས་
འགྲྐོ་བའི་དུས་དླེར་སླེམས་ཀི་སླེང་ལ་ཡྐོད་པའི་ཡྐོན་ཏན་ནམ། བག་ཆགས་བཟང་པྐོ་དླེས་
ཕན་པར་འདྐོད་པས། ད་རླེས་དལ་འབྱྐོར་གི་རྟླེན་བཟང་ཐྐོབ་པའི་སབས་འདིར། ཚེ་འདི་ཙམ་
དུ་མ་ཟད་ཚེ་རབས་གཏན་གི་མདུན་མ་བསྒྲུབ་པའི་གྐོ་སབས་ལླེགས་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་པས། དུས་
འདིར་རང་དིན་རང་ལ་མི་ཆུང་བའི་ཆླེད་དུ་དགླེ་བའི་བག་ཆགས་བཟང་པྐོ་འཇྐོག་རྒྱུར་ལྷྐོད་
ཡང་མཐུད་ཤྐོར་མ་སྐོང་བར་བྱ་དགྐོས་པ་ཡིན། གལ་ཏླེ་འཇིག་རྟླེན་འདིའི་ལྟྐོ་གྐོས་གཏམ་
གསུམ་གི་འབད་བརྐོན་ཁྐོ་ནར་གཡླེང་ཚེ། ཕི་མ་དྐོན་དུ་གཉླེར་ནས་གལ་ཆླེ་དྐོན་ཆླེར་བརི་རྒྱུ་
མི་འྐོང་བའི་འགལ་རླེན་ཡིན་པ་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀིས་བྐོ་ལ་འཆར་ཕིར། འཇིག་རྟླེན་འདིར་
རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ་ཞླེས་མི་རྟག་པ་བསྒྐོམ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ། 



གསྐོལ་བ་འདླེབས་པ་མན་ངག་བཞིན་རྒྱུད་དང་འདླེས་ངླེས་སུ་བྱ་བ། 

 མི་རྟག་པ་བསྒྐོམ་ཚུལ་དླེ་ལ་རིམ་པ་དུ་མ་ཡྐོད་དླེ། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆྐོས་
འཁྐོར་ཐྐོག་མར་བསྐོར་བའི་སབས་ནས་བདླེན་བཞི་གསུངས་ཤིང་། བདླེན་པ་བཞི་པྐོ་རླེ་རླེ་
ལའང་མི་རྟག་པ་ལ་སྐོགས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་རླེས་བཀལ་བའི་ཁྱད་ཆྐོས་བཅུ་དྲུག་ཡྐོད་པ་
དང་། དླེ་བཞིན་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ 
བ༑ ཆྐོས་ཐམས་ཅད་སྐོང་ཞིང་བདག་མླེད་པ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བ་བཅས་ཆྐོས་ཀི་
སྐོམ་བཞིའམ། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་གསུངས་པའི་ནང་ལའང་མི་རྟག་པ་
དང་པྐོར་བསན་པ་དླེ་གཉིས་མི་རྟག་པ་ཕ་མྐོ་དང་། ད་ལྟ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་བསན་
པའི་མི་རྟག་པ་ནི། རྒྱུན་གི་མི་རྟག་པ་སླེ་རགས་པའི་མི་རྟག་པ་ཡིན། དླེ་བསྒྐོམ་རྒྱུ་ནི་སླེས་
བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་གི་ཡིད་འབྱུང་སླེ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྐོ་ཡིན། སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་སུ་ཕ་
བའི་མི་རྟག་པ་གཙོ་བྐོར་བསྒྐོམ་དགྐོས། སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསབས་སུ་ཆགས་སང་གི་དབང་
ལས་ཉླེ་དགའ་ཕྐོགས་ལྷུང་གི་བྐོ་སྐོགས་འཆར་སབས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སླེམས་
སྐོམས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཆླེད་དུ་ཆགས་སང་ཕྐོགས་རིས་བྱླེད་པ་སིང་པྐོ་མླེད་པར་རང་དང་
སླེམས་ཅན་གཞན་ཡང་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་དང་། སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཚུལ་
དན་དགྐོས་པས། མི་རྟག་སུ་ཞིག་མི་རྟག་ལ། །གང་ཞིག་ཆགས་པར་བྱླེད་པ་ཡྐོད། །གང་
ཞིག་སུ་ཞིག་མི་རྟག་ལ། །གང་ཞིག་སང་བར་བྱླེད་པ་ཡྐོད། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་རྟག་
པ་བསྒྐོམ་རྒྱུ་ནི་སླེས་བུ་གསུམ་གའི་ལམ་ཐུན་མྐོང་བའི་གནས་སབས་གང་དུའང་གལ་ཆླེ་བ་
མ་ཟད། གསང་སགས་རྐོ་རྗླེ་ཐླེག་པར་ཡང་། མི་རྟག་པ་སྒྐོམ་པའི་ཐབས་དང་། བདག་མླེད་
པའི་མཚོན་དྐོན་དུ་རུས་རྒྱན་དང་། དུར་ཁྐོད་སྒྐོམ་པ་སྐོགས་འབྱུང་བ་ཡིན། དླེ་ལྟར་དགླེ་
བའི་བཤླེས་ཀི་མགྐོན་དང་བཅས་པའི་ཆྐོས་སྒྲུབ་པའི་ལུས་རྟླེན་དང་། ཆ་རླེན་ཁྱད་པར་ཅན་
ཚང་བའི་སབས་འདིར་ནམ་ཞག་གཏན་གི་འདུན་མ་ཞིག་བསྒྲུབས་ཏླེ་སིང་པྐོ་ལྐོན་པར་
བསྐུལ་དགྐོས་པ་ཡིན།



གསྐོལ་བ་འདླེབས་པ་མན་ངག་བཞིན་རྒྱུད་དང་འདླེས་ངླེས་སུ་བྱ་བ། 

འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རླེས་སུ་དན་པ། 

༈ དླེས་ན་གྐོང་གསལ་ས་བཅད་དང་པྐོ་འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་
སུ་དན་པ་ལ་བཞི། འཆི་བ་དན་པ་མ་བསྒྐོམས་པའི་ཉླེས་དམིགས། བསྒྐོམས་པའི་ཕན་ཡྐོན། 
འཆི་བ་དན་པའི་བྐོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསླེད་པ། འཆི་བ་དན་པ་བསྒྐོམ་པའི་ཚུལ་ལྐོ།། 

འཆི་བ་དན་པ་མ་བསོམས་པའི་ཉླེས་དམིགས། 

དང་པྐོ་ནི། བླུན་རྨྐོངས་ལ་ལས་འཆི་བ་འྐོང་མི་འྐོང་གི་རྟྐོག་དཔྐོད་ཙམ་ཡང་མི་བྱླེད་ལ། ཕལ་
ཆླེར་ནི་ནམ་ཞིག་འཆི་བ་ཞིག་འྐོང་སམ་པ་ཡྐོད་ཀང་། མ་རྒས་ཀི་བར་དང་། ལྐོ་ཟླ་ཞག་
གྲངས་རླེ་རླེ་བཞིན་ནས་མི་འཆི་སམ་པའི་དབང་གིས་འཆི་ནད་ཀིས་ཐླེབས་པའམ་ལྐོ་བརྒྱ་
ཕག་ལྐོན་ཀང་། རླེ་ཞིག་གསྐོན་དུ་རླེ་བའི་བསམ་པ་མངྐོན་འགྱུར་དླེས། དཔླེར་ན་ཕྐོགས་
གཞན་དུ་མི་འགྲྐོ་བར་སྐོད་པའི་བྐོ་ཡྐོད་ན། འགྲྐོ་གྲབས་ཡླེ་མི་བྱླེད་པར་མཁར་རིག་པ་དང་། 
སྐོ་ནམ་སྐོགས་ཀི་གཤྐོམ་ར་བྱླེད་པ་བཞིན། ཚེ་འདིའི་མདུན་མ་འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་འགྲྐོ་ 
ལ༑ བསམ་པ་དླེ་ལས་ལྐོག་སླེ་སང་ཙམ་ཡང་མི་འཆི་བའི་ངླེས་པ་མླེད། ཟླ་བ་རྟིང་མའི་
བརྒྱགས་གྲབས་བྱས་ཀང་། དླེའི་དུས་སུ་རང་ཉིད་ལུས་རྟླེན་འདི་དང་དབྱིབས་མི་འད་བ་རྭ་ཅྐོ་
ཟིང་ངླེ་བ་ཞིག་ཏུ་མི་སླེ་བའི་ངླེས་པ་ཅི་ཡྐོད་སམ་པའི་བྐོ་ཞིག་དུང་རླེ་བ་ཡྐོད་ཚེ། དཔླེར་ན་
ཡུལ་གཞན་དུ་མགྐོགས་པར་འགྲྐོ་བའི་འདུན་པ་ཅན་དླེ་གཞིས་སུ་སྐོད་པའི་གྲབས་མི་བྱླེད་
པར། ཁལ་རྟ་སྐོགས་བྱླེས་ཀི་ས་གྐོན་ལྷུར་ལླེན་པ་ལྟར། མྱུར་དུ་འཆི་སམ་པའི་བྐོ་དླེས་འདི་
སང་གི་བྱ་བ་ལ་མི་བརྐོན་པར། ཚེ་ཕི་མར་ཕན་པའི་ཐབས་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་བྱླེད་པ་
ཆྐོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆྐོས་འདི་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་རྣམས་ནི་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་ཆྐོས་སྐོར་
ལ་བྐོ་སྐོང་བ་གལ་ཆླེ་བས། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སྒྐོམ་ཚུལ་དླེ་ལ་དང་པྐོ་འཆི་བ་དན་པ་མ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བསྒྐོམས་པའམ། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་མ་དན་པའི་ཉླེས་དམིགས་སམ། འཆི་བ་མ་དན་པའི་སྐོན་
དྲུག་གསུངས་པ་ལས། 
 ༈ དང་པྐོ་འཆི་བ་མ་དན་ན་ཆྐོས་མི་དན་པའི་ཉླེས་དམིགས་ནི། ཚེ་འདིའི་ལྟྐོ་གྐོས་
གཏམ་སན་གྲགས་སྐོགས་འབྱུང་བར་འབད་བརྐོན་ཁྐོ་ནས་གཡླེངས་ཏླེ། ཚེ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་
ལ་དམིགས་པའི་ཆྐོས་བྱ་རྒྱུ་མི་འྐོང་བ་དང་། 
 ༈ གཉིས་པ་དན་ཡང་ཆྐོས་མི་སྒྲུབ་པའི་ཉླེས་དམིགས་ནི། རྗླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས། 
མཐར་འཆི་བ་འྐོང་སམ་པ་ཀུན་ལ་ཡྐོད་ཀང་། དླེ་རིང་མི་འཆི། དླེ་རིང་མི་འཆི་སམ་པའི་བྐོ་
ངན་འདི་འཆི་ཁ་མ་ཚུན་ལ་འབྱུང་། ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རླེ་ཞིག་བྱ་བ་འདི་དང་འདིས་མི་
ཁྐོམ་ནའང་། ཆྐོས་རྗླེས་སུ་བྱླེད་ལྐོང་འྐོང་ངླེས་ཀི་བསམ་པས་ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀིས་སང་སང་
གནངས་གནངས་ངང་ནས་བསལ་བ་དང་། 
 ༈ གསུམ་པ་ཆྐོས་བསྒྲུབས་ཀང་རྣམ་དག་མི་སྒྲུབ་པའི་ཉླེས་དམིགས་ནི། ཚེ་འདིའི་
སང་ཤས་ཀི་དབང་དུ་སྐོང་བའི་དགླེ་སྐོར་དང་། ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་སྒྲུབ་སྐོགས་ཕི་ལྟར་དུ་ཆྐོས་
བྱས་པ་ལྟར་མངྐོན་ཡང་། ནང་ལྟར་དུ་ཆྐོས་ངྐོ་མར་མ་སྐོང་བ། དཔླེར་ན། རང་ཉིད་རིང་པྐོར་
འཚོ་བའི་ཆླེད་དུ་ཚེ་སྒྲུབ་བྱླེད་དླེ་ཚེ་གཟུངས་དུང་ཕྱུར་མང་པྐོ་བསགས་པ་དང་། ཚེ་དཔག་
མླེད་ཀི་སྐུ་ལ་སྐོགས་པའང་སྐོང་སྐུ་བཞླེངས་ཤིང་། སྐོང་མཆྐོད་མང་པྐོ་ཕུལ་བ་དང་། ཞི་རྒྱས་
དབང་དག་གི་ལས་གང་འད་ཞིག་བསྒྲུབས་ཀང་། བསམ་རྒྱུ་ཚེ་འདིའི་བདླེ་ཐབས་ཁྐོ་ནར་སྐོང་
བས་དླེ་རྣམས་དགླེ་བ་རྣལ་མ་མིན་པས། རྗླེ་གུང་ཐང་ཚང་གིས། གསང་སགས་དླེ་ཡང་འཕལ་
གི་རླེན་སླེལ་དང༌། །ཚེ་དང་ནྐོར་སྒྲུབ་དབང་སྡུད་མངྐོན་སྐོད་སྐོགས། །ཚེ་འདིའི་ཆ་ལག་ཁྐོ་
ནར་འཁྱླེར་བ་ནི། །ས་མཆྐོག་ཙན་དན་སྐོལ་བར་བྱས་འད་བས། །ཆྐོས་ཀིས་ངན་སྐོང་བསྒྲུབ་
པར་མ་བྱླེད་ཨང༌། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་མླེད་རྐོགས་བྱང་གི་གྐོ་འཕང་སྒྲུབ་བྱླེད་གསང་
སགས་རྐོ་རྗླེ་ཐླེག་པའི་ཆྐོས་སྐོར་དླེ་ཡང་། བྐོ་མ་དུལ་བའི་དབང་གིས་རྟླེན་འདིའི་ཚེ་རིང་བ་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

དང༌། ལྐོངས་སྐོད་ཆླེ་བ། ལུས་བདླེ་བ། དབང་ཐང་ཆླེ་བ་སྐོགས་འབྱུང་ཕིར་འབད་པས་ཀུན་
ནས་བསངས་ཏླེ་སགས་ཀི་ལས་ཚོགས་བསྒྲུབ་ཚེ། རིན་ཐང་བལ་བའི་ཙན་དན་ས་མཆྐོག་
བསིལ་བའི་ནུས་པ་ལྡན་པ་དླེ་མླེར་བསྲླེགས་ན་ཚིག་འགྲྐོ་བ་མ་གཏྐོགས་བསིལ་བ་ལས་སྐོབ་
མི་ཐུབ་པ་དང་མཚུངས་པར། རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་པའི་ཆྐོས་དླེ་དྐོན་མླེད་དུ་སྐོང་བར་གསུངས། 
གཞན་ཡང་རང་རླེ་ཆྐོས་བྱླེད་ཕལ་མྐོ་ཆླེས་ནི་ཆྐོས་སྒྲུབ་ཆླེད་སྐོ་བྱང་སགས་གསུམ་གི་སྐོམ་
པ་བངས། ཁ་འདྐོན་དགླེ་སྐོར་བྱླེད་ཁུལ་དུ་ཡྐོད་ཀང་། དླེ་དག་གཟུགས་བརན་ཙམ་ལས་
སླེམས་རྒྱུད་དང་འདླེས་ནས་བྐོ་འཁུལ་ངླེས་ཤིག་མི་འྐོང་བའི་རྟགས་སུ། སིད་པྐོ་ཡྐོད་སབས་
ཁ་ནས་ཆྐོས་བཤད་འད་གཏྐོང་ཞིང་། ཁ་འདྐོན་དགླེ་སྐོར་བཙུན་མདྐོག་ཁ་པྐོ་དང་། གལ་ཏླེ་དླེ་
ལ་གཞན་གི་ཀླན་ཀ་འབྱུང་བ་དང་། དཀའ་སྡུག་གི་རླེན་དང་འཕད་སབས་ཆྐོས་ཀི་བག་
ཆགས་མླེད་པའི་མི་ཐ་མལ་པ་གཞན་སུ་ཞིག་དང་མི་འད་བའི་ང་རྒྱལ་དང་། སླེར་ས། ཕག་
དྐོག  འདྐོད་ཆགས་རྣམས་ཆླེ་ཞིང་། འཁྲུག་པ་རྒྱག་ཆྐོག་ཆྐོག་ལྟ་བུ་མང་པྐོ་ཞིག་མཐྐོང་རྒྱུ་
ཡྐོད་པ་འདི་ནི། ལྟྐོ་འགྲངས་ཉི་མས་དྐོས་ཚེ་ཆྐོས་པའི་གཟུགས། །རླེན་ངན་ཐྐོག་ཏུ་བབས་ཚེ་
ཐ་མལ་པ། །ཞླེས་གསུངས་པ་དྐོན་ཐྐོག་ཏུ་བབས་གཤིས། ནམ་ཞག་གཏན་གི་མདུན་མ་
བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆྐོས་དླེར་གནད་འགག་ཡྐོད་པར་ཡིད་ཆླེས་ནས་འབད་བརྐོན་བྱླེད་ཀིན་ཡྐོད་
ནའང་། ད་དུང་གཞན་དག་མང་པྐོ་ཞིག་བྐོས་མི་ཐྐོངས་བར་གལ་ཆླེར་བརི་བཞིན་བྐོའ་ིཟུར་
ཡན་ཆད་ལའང་འཁྐོར་བ་འདི། ཆྐོས་བསྒྲུབས་ཀང་རྣམ་དག་མི་སྒྲུབ་པའི་ཉླེས་དམིགས་ཞླེས་
པ་དླེའི་དབང་དུ་སྐོང་བར་གསལ། 
 དླེ་ནས་བཞི་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ནན་ཏན་དང་བལ་བའི་ཉླེས་དམིགས་ཞླེས་པ་ནི། ཉམས་
ལླེན་ཐྐོག་ཏུ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཀིས་དམིགས་རྣམ་བསངས་ནས་སྒྲུབ་ཀིན་ཡྐོད་ཁུལ་བྱས་
རུང༌། ལྐོ་ཟླ་བསྟུད་ནས་དཀའ་སད་སིང་རུས་མི་ཐུབ་པར། དགླེ་བ་གང་སྒྲུབ་ནའང་དཀའ་ངལ་
ཕན་བུ་ཞིག་དང་འཕད་མཚམས་ཡིད་སུན་ཞིང་ཐང་ཆད་པ་དླེ་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ་ནན་ཏན་དང་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བལ་བའི་སྐོན་ཡིན་ཏླེ། རྗླེ་བཙུན་མི་ལའི་སྐོབ་མ་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་སྲས་ཀི་ཐུ་བྐོ་ཉི་མ་དང་
འད་བ་མཉམ་མླེད་དྭགས་པྐོ་ལྷ་རྗླེའམ། སྒམ་པྐོ་པ་ཟླ་འྐོད་གཞྐོན་ནུ་དང་། བསྐོད་ནམས་རིན་
ཆླེན་ཞླེས་ཀང་ཞུ་བའི་སླེས་བུ་དམ་པ་དླེས་རྗླེ་བཙུན་མི་ལའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་བཞུགས་
སབས་གདམས་པ་དང་མན་ངག་རྒྱ་ཆླེར་བསལ་ཞིང་། དླེ་དྐོན་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞླེས་ཏླེ་ནམ་
ཞིག་ཕླེབས་ཁར། རྗླེ་བཙུན་གིས་ཁྱྐོད་ལ་མན་ངག་ཅིག་སྐོད་རྒྱུ་ཡྐོད་ཀང་། དླེ་གནས་སབས་
འྐོང་བ་མི་འདུག་གསུངས་པར། གདམས་པ་གང་ཡྐོད་ཅིས་ཀང་གནང་བར་ཞུས་པས། རླེ་ཞིག་
མི་འྐོང་བས་རྗླེས་ལ་བལྟ་ཆྐོག་པར་གསུངས། དླེ་ནས་དྭགས་པྐོ་ལྷ་རྗླེ་ཕར་ཙམ་ལ་ཕླེབས་
སབས། དླེར་སྒུགས་གསུངས་ཏླེ། ངའི་བུ་གཅིག་པུ་དླེ་ཁྱླེད་རང་ཡིན་པས། གདམས་པ་གཅིག་
བྱིན་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་དླེ་ད་བྱིན་ནྐོ་ཞླེས་གསུངས་པས། མཉམ་མླེད་དྭགས་པྐོ་ལྷ་རྗླེ་ཤིན་ཏུ་དགླེས་
ནས་གདམས་པ་གནང་བར་གསྐོལ་བས། རྗླེ་བཙུན་མི་ལས་ཞབས་འཕྐོངས་སླེར་ཁ་གས་
ཤིང་། སྐྲན་ཆགས་པ་དླེ་བསན་ཏླེ། ངས་ཕུང་པྐོ་འདི་འད་མ་ཆགས་བར་དུ་དཀའ་སད་དག་
པྐོས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལླེན་བྱས་པ་ཡིན་པས། ཁྱྐོད་ཀིས་ཀང་སིང་རུས་བསླེན་ཏླེ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་
ལླེན་ཐྐོག་ནས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་དགྐོས་པར་གསུངས། རྗླེ་བཙུན་མི་ལའི་རྣམ་ཐར་འདི་ལ་བསམ་
སབས་སྐོ་ཤས་སླེ་བ་ཞིག་ཡྐོད་ཀང་། སླེམས་ལའང་ཤིན་ཏུ་ཕན་ཆླེ་བས་ངྐོས་ནས་གཞན་
ལའང་བཤད་ཀིན་ཡྐོད། ཚེ་གཅིག་ལུས་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆྐོས་ཞླེས་གྲགས་པ་ལྡན་པ་
དླེ་ལ་ནུས་པ་ཅིས་ཀང་ཡྐོད་མྐོད། དླེ་འགྲུབ་མིན་རང་ཉིད་ནས་སྡུག་རུས་ཐུག་པའི་དཀའ་སད་
དྭང་ལླེན་བཟྐོད་མིན་ལ་རག་ལུས་པས། སིད་ཆྐོས་དླེ་ཡིས་ཐར་དཀའ་བས། །ཞླེས་གསུངས་པ་
ལྟར། རང་རླེས་ཆྐོས་བྱླེད་སངས་སིླེད་ཆྐོས་རང་ཡིན་པ་དླེ་ལྟར་མ་སྐོང་བ་ཞིག་དགྐོས། 
 ༈ ལྔ་པ་རང་ཉིད་མ་རུངས་པར་བྱས་པའི་ཉླེས་དམིགས་ཞླེས་པ་ནི། འཆི་བ་མ་དན་ན་
ཚེ་འདིའི་ལྟྐོ་གྐོས་གཏམ་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་རང་བདླེ་དྐོན་གཉླེར་དང་། དགྲ་འདུལ་
གཉླེན་སྐོང་གི་རིགས་རྣམས་གལ་ཆླེ་ཤྐོས་སུ་བརིས་ནས་བྐོའ་ིཞླེ་ཕུགས་ལ་བཞག་ཅིང་། རྨི་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

ལམ་ཚུན་ཆད་ལའང༌འཁྐོར། དླེས་རླེན་པས་འགག་ལ་ཐུག་དུས་རང་ཉིད་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་རྗླེས་འབང་ཡིན་པ་དང་། སྐོམ་པ་དམ་ཚིག་གི་བསྲུང་བྱ་རྣམས་བརྗླེད་དླེ། རྫུན་གཏམ་སྨྲ་བ་
དང་། ཁ་བསླུས་བརྒྱག་རྒྱུ་སྐོགས་མི་འཚམས་པའི་རིགས་རྣམས་མིས་མ་ཤླེས་ཙམ་དང་། 
མངྐོན་གསལ་དྐོད་པྐོ་མ་བྱུང་ན་ཡ་ང་བག་ཚ་མླེད་ཅིང་། འགའ་རླེས་མངྐོན་གསལ་དྐོད་པྐོ་
ཆགས་ཀང་ད་དུང༌ཧམ་པ་བྱས་ཏླེ། འཇྐོན་པྐོ་དང་རྒྐོད་པྐོ་ཡིན་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་ཏླེ་
འགྲྐོ་མཁན་འདུག་པ་དླེ་རྣམས། འཆི་བ་མ་དན་པའི་དབང་གིས་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་མདུན་ལམ་
རིང་པྐོ་ཡྐོད་པ་བསམ་བྐོ་མ་འཁྐོར་བའི་སྐོན་དླེ་རྣམས་བྱུང་ཞིང་། དླེ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་མི་ཚེ་
བསླེལ་ན་ཉིན་རླེ་བཞིན་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་དླེ་བྱུར་གི་ས་འདླེན་དུ་འགྱུར་སྲིད། མིའི་ལུས་
རྟླེན་གཅིག་མཚུངས་དང་། ཀླད་པའམ་རྣམ་དཔྐོད་འད་འད་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས་འགའ་རླེས་བླེད་
སྐོད་གཏྐོང་ཕྐོགས་ཀི་ཆ་ནས་མིའི་ནུས་པ་དླེ་རྣམས་ཞི་བདླེ་དང་། གཞན་ཕན་ཐྐོག་ཏུ་འབད་
བརྐོན་བྱས་པས། ཚང་མས་བསྐོད་བཀུར་བསགས་གསུམ་གིས་སྐོན་པའི་ཡུལ་དུ་བྱླེད་ཅིང་། 
སན་གྲགས་ཀི་ལྐོ་རྒྱུས་རྣམ་ཐར་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ། དཔླེར་ན། ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་ལྷ་གཅིག་དི་པཾ་ཀཱ་
ར་དང་། རྣལ་འབྱྐོར་གི་དབང་ཕྱུག་རྗླེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པའི་རྐོ་རྗླེ། འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་
ཁ་པ་ཆླེན་པྐོ་ལྟ་བུ་སྐོགས་དང་། ཅིག་ཤྐོས་ཤིག་ནས་མིའི་རྣམ་དཔྐོད་དང་ནུས་པ་དླེ་རྣམས་
ཆགས་སང་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཏླེ་འཚེ་བའི་བྱ་བ་ལ་བླེད་སྐོད་བཏང་བ། དཔླེར་ན། སི་ཏ་
ལིང་དང་། ཧི་ཊི་ལར་ལྟ་བུས་ཆགས་སང་དག་པྐོས་མི་བསད་ཁག་སྐོར་བསམ་ཡུལ་ལས་
འདས་པ་བྱས་པས། འཇིག་རྟླེན་འདིའི་ལྐོ་རྒྱུས་ཐྐོག་ཏུ་གྲགས་པ་མི་སན་པས་ཁྱབ་སླེ་ཚང་
མས་སྐོད་པའི་ཡུལ་ཐ་ཆད་ཅིག་ཏུ་ད་ལྟའང་བརི་བཞིན་པ་རླེད། དླེ་རྣམས་གསྐོན་པའི་རིང་ལ་
སྐོབས་དང་། གདུག་རྩུབ། དཔུང་ཤུགས། དབང་ཐང་སྐོགས་ཀི་ཐྐོག་ནས་སུ་ལའང་འཇིགས་
སང་མི་དགྐོས་པ་དང༌། གལ་ཏླེ་འགྲན་ཟླ་བྱླེད་མཁན་བྱུང་རུང་ངྐོ་ལྐོག་ཅི་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་
བསལ་བའི་ནུས་པ་ལྐོངས་སུ་སྐོད་དླེ། གང་ལའང་ཡ་ང་བག་ཚ་མླེད་པར་བསད་ཀང་། འཆི་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བ་ཐྐོག་ཏུ་བབས་སབས་སྐོ་སྐོའ་ིབྐོས་བཀལ་སའི་སྐོབས་ཤུགས་ལ་སྐོགས་པ་དླེ་རྣམས་མླེད་
པའམ། ནུས་པ་མླེད་པར་མཐྐོང་ནས། དངངས་སྐྲག་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་བའི་ལྐོ་རྒྱུས་ཡིག་ལམ་དུ་
འཁྐོད་འདུག་པ་ལྟར་འྐོང་བ་ཡིན། 
 ༈ དྲུག་པ་འཆི་ཁར་འགྐོད་བཞིན་དུ་འཆི་དགྐོས་པའི་ཉླེས་དམིགས་ནི། དླེ་ལྟར་རང་
གི་སླེམས་རྒྱུད་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་བཏང་སླེ་རང་ཉིད་མ་རུངས་པར་བྱས་ན། དླེའི་
འབས་བུར་འཆི་ཁར་འགྐོད་ནས་འཆི་དགྐོས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏླེ། རྒྱུན་དུ་ཆྐོས་ཚུལ་
འཛིན་པ་བག་དྐོ་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ཀང༌། འཆི་བ་ཐྐོག་ཏུ་བབས་ནས་འགག་ལ་ཐུག་སབས། གང་
དག་ཅི་དག་གི་འགྐོད་པའི་ངང་ནས་འགྲྐོ་དགྐོས་འྐོང་བ། དཔླེར་ན་གཏམ་རྒྱུན་ཞིག་ལ། 
མཆྐོད་གནས་ཆྐོས་པ་ཞིག་ལ་མི་ཁྱིམ་མང་པྐོས་མཆྐོད་གནས་སུ་བརི་ཞིང་། རང་ཉིད་ནས་
ཀང་ཆྐོས་པ་ཚད་ལྡན་ཞིག་ཡིན་ཁུལ་བྱས་ཏླེ། ཕི་མ་བདླེ་བ་ཅན་དུ་འགྲྐོ་ཆྐོག་ཆྐོག་ཡིན་ཚུལ་
བཤད་བཞིན་ཡྐོད་པ་དླེ། ནམ་ཞིག་འཆི་ནད་ཐླེབས་སབས་ཡྐོན་བདག་རྣམས་ནས་བ་མ་ཁྱླེད་
ཉིད་རང་ཏ་དག་པའི་ཞིང་ལ་ཕླེབས་ཆྐོག་ཆྐོག་ཡིན་མྐོད། ངླེད་ཅག་ཤུལ་ལུས་རྣམས་སབས་
དང་རླེ་ས་དཔུང་གཉླེན་གང་དུ་འཚོལ་ཞླེས་གདུང་འབྐོད་ཞུས་པར། བ་མས་ང་མ་ཤི་ན་མ་ཤི་
བ་རང་དགའ་བ་འདུག་ཅླེས་སད་ངན་ཤྐོར་བ་ལྟར་མ་སྐོང་བར་བྱ་དགྐོས།

འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསོམས་པའི་ཕན་ཡོན། 

༈ གཉིས་པ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསྒྐོམས་པའི་ཕན་ཡྐོན་ལ། དྐོན་ཆླེ་བའི་ཕན་ཡྐོན། སྐོབས་ཆླེ་
བའི་ཕན་ཡྐོན། ཐྐོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆླེ་བའི་ཕན་ཡྐོན། འཆི་ཁར་དགའ་བཞིན་སྐོ་
བཞིན་དུ་འཆི་བའི་ཕན་ཡྐོན་བཅས་དྲུག་གསུངས་པ་ལྟར། མདྐོར་ན་འཆི་བ་དན་པ་ལ་བརྟླེན་
ནས་ནམ་ཞག་གཏན་གི་འདུན་མ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེ་ཤྐོས་སུ་བརིས་ཏླེ་དྐོན་ཆླེན་འགྲུབ་པ་
ཞིག་འྐོང་བ་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་དང་ཉླེས་སྐོད་ཅིག་ཅར་འཇྐོམས་པར་བྱླེད་པའི་ཐྐོ་བ་ཞླེས་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

གསུངས་པ་ལྟར་སྐོབས་ཆླེ་ལ། མི་རྟག་པ་དན་པ་དླེས་ཐྐོག་མར་ཆྐོས་ལ་སྐུལ་བྱླེད་དང་། བར་
དུ་ཆྐོས་ལ་དཀའ་སད་དག་པྐོས་སྒྲུབ་སབས་ཞུམ་པ་དང་སིད་ལུགས་པ་བྱུང་ན། ནམ་འཆི་
ངླེས་མླེད་ཡིན་པ་དན་ཏླེ། དཀའ་ངལ་ཕན་ཚེགས་ཤིག་ལ་འཛེམས་ནས། ལླེ་ལྐོ་དང་ཕི་
བཤྐོལ་གི་དབང་དུ་བཏང་ན་ག་ནས་འགྲིག་སམ་དུ་ཉིན་རླེ་བཞིན་དུ་སྐུལ་ལག་ཐླེབས་ཐུབ་
པས་བར་དུའང་གལ་ཆླེ་ལ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཆྐོས་མཐར་ཕིན་པ་འྐོང་བར་བྱླེད་པས་མཐའ་
མར་ཡང་གལ་ཆླེ་བ་ཡིན། དླེ་ལྟར་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་སྒྐོམ་པ་དང་། མ་བསྒྐོམས་པ་གཉིས་ཀི་
ཁླེ་གྐོང་མཐྐོང་ན། མི་རྟག་པ་བསྒྐོམ་རྒྱུར་མནངས་ཆུང་གིས་དྐོ་སང་མླེད་པ་མི་འྐོང་། 
 ༈ གསུམ་པ་འཆི་བ་དན་པའི་བྐོ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསླེད་པ་ནི། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས། 
གཉླེན་ལ་སྐོགས་པ་ལ་ཆགས་པ་བརྟན་པའི་དབང་གིས་དླེ་དག་དང་བལ་གིས་དྭྐོགས་ནས་
སྐྲག་པ་སླེ་བ་ནི། ལམ་ལ་ཡླེ་མ་སངས་པའི་འཆི་བ་ལ་སྐྲག་ལུགས་ཡིན་པས་འདིར་དླེ་སླེད་
པ་ནི་མ་ཡིན་ནྐོ། །འྐོ་ན་གང་ཡིན་སམ་ན། ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་གིས་ལུས་བངས་
པ་ཐམས་ཅད་ངླེས་པར་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་པས། དླེ་ལ་སྐྲག་པ་བསླེད་ཀང་རླེ་ཞིག་ལ་
དགག་མི་ནུས་མྐོད། འྐོན་ཀང་ཕི་མའི་དྐོན་ངན་འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་འགྐོག་པ་དང་། མངྐོན་མཐྐོ་དང་
ངླེས་ལླེགས་ཀི་རྒྱུ་མ་བསྒྲུབས་པར་འཆི་བ་ལ་འཇིགས་པར་བྱ་སླེ། དླེ་ལ་ནི་དླེས་སྐྲག་པ་
བསམས་ན་དླེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྐོད་པས་འཆི་ཁར་མི་སྐྲག་པ་བྱར་ཡྐོད་ལ། དྐོན་དླེ་དག་མ་
བསྒྲུབས་ན་སིར་འཁྐོར་བ་ལས་མི་ཐར་བ་དང་། ཁྱད་པར་ངན་འགྲྐོར་ལྟུང་བས་འཇིགས་ནས་
འཆི་བའི་ཚེ་འགྐོད་པས་གདུང་བར་འགྱུར་ཏླེ། ཞླེས་དང་། ཡང་དླེ་ཉིད་ལས། དླེས་ན་ལུས་
དང་ལྐོངས་སྐོད་དང་མྱུར་དུ་འབལ་བར་གདྐོན་མི་ཟའྐོ་སམ་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མི་རྟག་པ་
བསམས་ན་ནི། དླེ་དག་ལ་མི་འབལ་བར་རླེ་བའི་སྲླེད་པ་ལྡྐོག་པས་དླེ་དག་དང་བལ་བས་
བསླེད་པའི་ཡིད་ཀི་གདུང་བའི་དབང་གིས་འཆི་བ་ལ་སྐྲག་པ་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་ནྐོ། །ཞླེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ལ་སྐོབ་དགྐོས་པ་ཡིན། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

 ༈ བཞི་པ་འཆི་བ་དན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒྐོམ་པའི་ཚུལ་ལམ་འཆི་བ་དན་ཚུལ་དངྐོས་ལ། 
འཆི་བ་དགུ་ཕྲུགས་བསམ་པ་དང་། རང་འཆི་བའི་རྣམ་པ་སྒྐོམ་པ་གཉིས་བཤད་པའི། དང་པྐོ་
འཆི་བ་དགུ་ཕྲུགས་བསམ་པ་དླེ་ལ། ར་བ་གསུམ། རྒྱུ་མཚན་དགུ། ཐག་བཅད་པ་གསུམ་སླེ། 
ར་བ་གསུམ་པྐོ་རླེ་རླེ་ལའང་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་རླེས་བསྒྲུབས་ཏླེ། མཇུག་ཏུ་ཐག་བཅད་པ་རླེ་རླེ་
སྒྐོམ་པའི་དམིགས་སྐོར་ཡིན་པས། འདི་ལ་ར་བ་གསུམ་ནི། ངླེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ། 
ནམ་འཆི་ངླེས་མླེད་བསམ་པ། འཆི་བའི་ཚེ་ཆྐོས་མ་གཏྐོགས་གཞན་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་
པར་བསམ་པའྐོ། །དང་པྐོ་ནི། མི་རྟག་པའི་ཚོམས་ལས། གང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སངས་
རྒྱས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཉན་ཐྐོས་ཀང༌། །སྐུ་ལུས་དླེ་ནི་སྐོང་མཛད་ན། །སླེ་བྐོ་ཕལ་པ་
སྐོས་ཅི་དགྐོས། །ཞླེས་དང༌། ཚོམས་ལས། གང་དུ་གནས་ནའང་འཆི་བས་མི་ཚུགས་པའི། ། 
ས་ཕྐོགས་དླེ་ནི་ཡྐོད་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། །བར་སང་ལ་མླེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་ནའང་མླེད། །རི་བྐོ་
རྣམས་ཀི་གསླེབ་ཏུ་ཞུགས་ནའང་མིན། །ཞླེས་རང་ཅག་རྣམས་ངླེས་པར་འཆི་སླེ། སྐོན་བྱྐོན་
པའི་ཡང་དག་པར་རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སླེ་འཆི་ལ་དབང་ཐྐོབ་པ་རྣམས་ཀང་གདུལ་བྱ་
རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་བསྐུལ་བའི་དྐོན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས། དླེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་བྐོད་ཀི་པཎ་
གྲུབ་རྒྱལ་བྐོན་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་སྐོགས་གང་ཟག་མཆྐོག་དམན་གྲངས་མླེད་པ་བྱྐོན་པ་
ཆྐོས་འབྱུང་དླེབ་ཐླེར་གཏམ་རྒྱུད་སྐོགས་ལས་བཤད་པ་མཐའ་དག་མ་བརྟགས་པའི་གནས་
སབས་སུ་ད་ལྟ་ཡྐོད་ཡྐོད་འད་བ་ཞིག་འྐོང་ནའང༌། ལླེགས་པར་དཔད་ན་བྱུང་བའི་གཏམ་ཙམ་
མ་གཏྐོགས་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་གང་ན་བཞུགས་མླེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་
བསན་ཟིན། དུས་ཚོད་འདི་ནས་བཟུང་སླེ་ལྐོ་བརྒྱ་ཚུན་གི་ནང་དུ་འཆི་བར་ངླེས། སར་བྱུང་
བའི་མི་འདི་ཞླེས་བྱ་བ་མ་ཤི་བར་ཚེ་ཐར་ཞླེས་པ་མླེད་ན་བདག་གཅིག་པུ་ལ་དམིགས་ཀིས་
བསལ་ཏླེ་འཆི་མི་དགྐོས་པ་ག་ལ་འྐོང༌། 
 ༈ དླེས་ན་དང་པྐོ་ངླེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ་དླེ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་དན་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

དགྐོས་ཏླེ། དང་པྐོ་འཆི་བདག་ངླེས་པར་འྐོང་ལ་དླེའང་རླེན་གང་གིས་ཀང་ལྡྐོག་ཏུ་མླེད་པ་
ཞླེས། འཆི་བདག་འྐོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཐག་ཆྐོད་པ་ཞིག་དང༌། འཆི་བ་ཐྐོག་ཏུ་
བབས་པའི་གནས་སབས་ལ། ལུས་ཇི་འད་ཞིག་བངས་པ་དང་། ས་ཕྐོགས་གང་འད་ཞིག་ཏུ་
བསད་པ་སྐོགས་ཐབས་གང་གིས་ཀང་འཆི་བ་ལྡྐོག་ཏུ་མླེད་སབས། རྗླེ་གུང་ཐང་ཚང་བསན་
པའི་སྐོན་མླེའི་མི་རྟག་དན་བསྐུལ་དུ། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་འདིའི་ཚིག་གི་སྐོམ་ལྟ་བུར། 
སྐོན་བྱྐོན་གི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །མཛད་འཕིན་གིས་ས་གསུམ་ཁྱབ་ན་ཡང༌། །སྐུ་མི་
བཞུགས་མཚན་ཙམ་ལྷག་མར་ལུས། །དླེ་ཀུན་ཀང་མི་རྟག་སྐོབ་དཔྐོན་ཡིན། །ཞླེས་གསུངས་
པ་ལྟར་སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་ནས་བཟུང་སླེ། རང་རླེའི་ཆྐོས་འབླེལ་དངྐོས་ཐྐོབ་ཀི་བ་མའི་
བར་གི་མཚན་དང་མཛད་རྗླེས་དན་སབས། ད་ལྟ་ཡྐོད་ཡྐོད་འད་བ་ཞིག་འཆར་ནའང་། 
བརྟགས་ཤིང་དཔད་པའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཟིན་པས། ད་ལྟ་སྐུ་རུས་ལྟ་བུ་རླེད་
རྒྱུ་འད་ཡྐོད་ན་མ་གཏྐོགས་གཞན་མླེད་ལ། སྐོན་པ་མཉམ་མླེད་ཤཱཀ་སླེང་གླེས་མཆྐོག་གི་
སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་བསན་པ་མཚན་དང་དཔླེ་བྱད་ཀིས་བརྒྱན་པའི་བདག་ཉིད་ཅིག་བྱུང་ཡང་། 
ད་ཆ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་གདུང་རུས་ཆུང་ངུ་ཞིག་འཕགས་ཡུལ་གནས་ཆླེན་སཱར་ན་ཐ་དང་། 
དླེ་མིན་གནས་འགའ་ཤས་ལ་ཡྐོད་པ་མཇལ་སབས་སླེམས་སྐོ་ལྷང་ངླེ་བ་ཞིག་འྐོང་རྒྱུ་འདི་
ལས་གཞན་མླེད། སྐུ་ལ་རུས་པ་ཁག་མླེད་ན། །རིང་བསྲླེལ་ཡྐོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞླེས་
པའི་ལུང་ཞིག་འབྱུང་ཡང་། གདུལ་བྱ་ཐུན་མྐོང་བའི་སང་ངྐོར་སྐུ་རུས་དངྐོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་
ཡྐོད། དླེ་བཞིན་དུ། སྐོབས་འབྱྐོར་གིས་དླེགས་པའི་རྒྱལ་བྐོན་ཚོགས། །ལྐོ་རྒྱུས་ཀི་ཕླེང་བ་
ངྐོམས་ཆླེ་ཡང༌། །མ་བརྟགས་ན་ཡྐོད་ཡྐོད་འད་བ་ལ། །ཁམས་གསུམ་དུ་འཐྐོར་ཏླེ་ཤུལ་ན་
མླེད། །ཅླེས་འཇིག་རྟླེན་འདིར་སར་བྱུང་བའི་རྒྱལ་པྐོ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་ལྟ་བུ་
བྱས་རྗླེས་བཟང་ངན་ཇི་འད་ཞིག་ཡྐོད་རུང་། ཐམས་ཅད་ད་ལྟ་དན་པའི་ཡུལ་ཙམ་དང་། ལྐོ་
རྒྱུས་ཁྐོངས་སུ་ཚུད་པ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏྐོགས་དངྐོས་སུ་མཛུབ་མྐོ་འཛུགས་ཡུལ་མླེད་པ་མ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཟད། དླེ་ཚོའི་བུ་བརྒྱུད་ཚུན་ཆད་མང་པྐོ་ཞིག་ཀང་འདས་ཟིན། སའི་གྐོ་ལ་འདི་ཆགས་ནས་མི་
ལྐོ་དུང་ཕྱུར་བཞི་བཅུ་ལྷག་ཙམ་ (4.543 billion) སྐོང་ཞིང་། དླེའི་ནང་སྲྐོག་ཆགས་གྲུབ་
ནས་མི་ལྐོ་དུང་ཕྱུར་བཅུ་གྲངས་ཙམ་དང་། མི་ཡི་འགྲྐོ་བ་ཆགས་ནས་ལྐོ་འབུམ་ཡས་མས་
ཤིག་བཤད་ཀིན་ཡྐོད་པའི་ནང་། ད་ལྟ་བར་དུ་མིའི་གྲངས་འབྐོར་དླེ་སླེད་ཅིག་བྱུང་ཡང་། སར་
བྱུང་ཟིན་པའི་མི་དང་སྲྐོག་ཆགས་ཤི་མ་དགྐོས་པར་བསད་པ་གཅིག་ཀང་མླེད། ད་ལྟ་རང་
རླེར་མངྐོན་སུམ་གི་སྐོད་ཡུལ་དུ་ཡྐོད་བཞིན་པའི་ཕ་མ། དགྲ་གཉླེན། བར་མའི་ཚོགས་ཐམས་
ཅད་ཀང་། གཉླེན་ཉླེ་དུ་འཁྐོར་གཡྐོག་འདུས་པ་ཡང༌། །རླུང་ཆླེན་པྐོས་ཤིང་ལྐོ་སྤུངས་པ་འད།། 
དར་ཅིག་ནས་རི་ཀླུང་ཀུན་ཏུ་འཐྐོར། །སར་མི་འཛོམས་འདུས་པའི་མཐའ་མ་ཡིན། །ཞླེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ལྐོ་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ལ་ད་ལྟ་ཡྐོད་པའི་མི་གཅིག་ཀང་མི་ལྷག་ལ། རང་རླེ་ད་
ལྟ་གང་དུ་གནས་པའི་ས་འདིར་མི་ཐྐོག་གསར་པ་ཞིག་འཚོ་སྐོད་བྱླེད་པའམ། དླེ་མིན་གང་
ཁྐོག་ཟིང་ཟིང་གྱུར་ཏླེ། གནས་འདིར་ས་མྐོ་ལྐོ་བརྒྱའི་གྐོང་ལ། བྐོད་ཀི་ཏཱ་ལའི་བ་མས་ནང་
ཆྐོས་འཆད་སླེལ་གི་བྱ་བ་བྱས་ཚུལ་ལྟ་བུའི་ལྐོ་རྒྱུས་ཤྐོད་རྒྱུ་ཙམ་མ་གཏྐོགས་གཞན་མི་འྐོང་
བར་ཐག་ཆྐོད། ལྐོ་བརྒྱའི་ནང་དླེར་སུ་ཞིག་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་མིན་བཤད་ཐུབ་མཁན་མླེད་ཅིང་། 
སིར་བཏང་རྒན་པ་རྣམས་སྐོན་དང་། གཞྐོན་པ་དླེའི་རྗླེས་སུ་འགྲྐོ་མཁན་ཡིན་ཁུལ་བྱླེད་ཀང་། 
ངླེས་གཏན་ཅི་ཡང་མླེད་པ་ཤླེས་གསལ་ཡིན་པས། སྐྲ་དཀར་ཞིང་གཞུ་ལྟར་གུག་པ་ཡིས། ། 
རྒན་འཁྐོགས་ཀི་ཕ་མས་འདར་བཞིན་དུ། །བུ་ལང་ཚོ་ཅན་གི་དུར་འདླེབས་ན། །རྒན་གཞྐོན་
གི་རིམ་པ་སུ་ཡིས་བརི། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། དླེང་སང་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་ཕྲུ་གུ་ལྷ་ཕྲུག་ལྟ་
བུ་དླེ་རྣམས་སྐོན་དུ་གྲྐོངས་ནས། ཕ་མ་རྒན་རྒྐོན་གཉིས་འདར་ཁིལ་ཁིལ་ངང་ནས་གཤིན་
ཆྐོས་བྱླེད་དགྐོས་པ་མང་པྐོ་འབྱུང་བཞིན་པ་ལྟར་རླེད། སར་གི་ལྐོ་རྒྱུས་དང་། ད་ལྟའི་མྱྐོང་བ་
གང་ཐད་ནས་སླེ་བའི་མཐའ་མར་འཆི་བར་ངླེས་པས། གསུང་རྒྱུན་ལ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན། 
ཚེ་དཔག་མླེད་ཀིས་ཚེའི་དངྐོས་གྲུབ་གནང་། གསང་བདག་ཕག་ན་རྐོ་རྗླེས་བགླེགས་སྲུང༌། 



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

སན་པའི་རྒྱལ་པྐོས་སན་བྱིན་ནའང༌། འཆི་བ་ཐྐོག་ཏུ་བབ་པའི་གནས་སབས་ལ། ཆྐོས་དང་
འཇིག་རྟླེན་གི་ནུས་མཐུ་དང་། དབང་ཤུགས། དཔུང་སྐོབས། རྒྱུ་ནྐོར་དང་འཇམ་པྐོའ་ིབསླུ་
བིད་ལ་སྐོགས་པའི་ཐབས་ཤླེས་གང་གིས་ཀང་ལྡྐོག་ཐབས་མླེད། 
 ༈ དླེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་པ་ཚེ་ལ་སྐོན་པ་མླེད་ཅིང་འགྲིབ་བྱླེད་བར་མ་ཆད་དུ་ཡྐོད་
པས་ཀང་ངླེས་པར་འཆི་བ་ཞླེས་པ་ནི། ཚེའི་ཚད་ནི་ལས་ཀིས་བསྐོས་ཀང་། ཇི་ཙམ་འཕླེན་
པའི་བར་འཚོ་བར་རླེན་གཞན་མང་པྐོར་བལྟྐོས་དགྐོས་པ་དང་། ཚེ་ཚད་གང་ཡྐོད་དླེ་ལ་
གསར་དུ་སྐོན་དཀའ་ཞིང་། ཚེ་སྒྲུབ་དང་སྲྐོག་བསླུ་གཏྐོང་བ་སྐོགས་ཀིས་བསྐོད་ནམས་
འཕླེལ་བའི་རླེན་བྱླེད་པ་དང་། སན་བཅྐོས་འཕྐོད་བསླེན་སྐོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་ཚེ་རིང་དུ་
བསྲིང་བའི་ཁྱད་པར་ཡྐོད་མྐོད། ཧ་ཅང་གིས་ཚེ་རིང་དུ་གཏྐོང་ཐུབ་དཀའ་སླེ། དཔླེར་ན། དླེ་
རིང་གི་ཉིན་མྐོ་འདི་ནས་ལྐོ་བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་འཚོ་བར་ངླེས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཆུ་ཚོད་
དང་། ཉིན་ཞག  བདུན་ཕག  ཟླ་བ། ལྐོའ་ིབར་སྐོགས་ཆུ་ཚོད་སར་ཆ་རླེ་རླེ་བཞིན་ནས་སྐོས་
དལ་དུ་མི་སྐོད་པར་མི་ཚེ་རྐོགས་བཞིན་འགྲྐོ་བས། སར་ཆ་རླེ་རླེ་སྐོང་རིམ་བཞིན་ནས་ལྐོ་
བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་མི་ཚང་བར་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགྲྐོ་བས། ཚེ་ལ་སྐོན་པ་མླེད་ཅིང་འགྲིབ་བྱླེད་བར་མ་
ཆད་དུ་ཡྐོད་པའི་ཆ་ནས་ཀང་ངླེས་པར་འཆི་བ་བསམ་དགྐོས། 

༈ དླེ་ནས་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པ་གསྐོན་པའི་ཚེ་ནའང་ཆྐོས་བྱ་ལྐོང་མླེད་པར་ངླེས་པར་
འཆི་བ་བསམ་པའི་ཚུལ་ནི། ཚེ་ལྷག་ལྐོ་བཞི་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ལྟ་བུ་ཡྐོད་ཀང༌། ཉིན་རླེ་བཞིན་ནས་
སྐོ་སྐོ་རང་ཉིད་ཀིས་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་རྐོལ་བ་བྱས་ཏླེ་འཕྐོ་བརླག་མི་འགྲྐོ་བར་མ་བྱས་ན། 
མི་ཚེ་དླེ་ཙམ་ཡྐོད་པ་ཁྐོ་ནས་ཆྐོས་བྱ་རྒྱུ་འྐོང་མི་འྐོང་ཐླེ་ཚོམ་ཡིན། རང་གིས་ངང་གིས་ཆྐོས་
འགྲུབ་རྒྱུ་ཞིག་མླེད་སབས། རྗླེ་གུང་ཐང་པས། དམ་ཆྐོས་བྱ་རྒྱུ་མ་དན་ཉི་ཤུ་ཐལ། །བྱླེད་དྐོ་
བྱླེད་དྐོའ་ིངང་ལ་ཉི་ཤུ་ཐལ། །མ་བྱུང་མ་བྱུང་ཟླེར་ཞིང་བཅུ་ལྷག་ཐལ། །མི་ཚེ་སྐོང་པར་ཟད་
པའི་རྣམ་ཐར་ཡིན། །ཞླེས་གསུངས་པ་དླེ་རང་རླེ་ཕལ་མྐོ་ཆླེའི་ཐྐོག་ཏུ་བབས་ཤིང་། གཞྐོན་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

དུས་ལྐོ་ཉི་ཤུ་སྐོར་གཅིག་ཙམ་རིང་སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཆྐོས་དན་ཐུབ་དཀའ་བ་དང་། དླེ་
ནས་ཉི་ཤུ་སྐོར་གཅིག་གི་རིང་ལ་བྱའྐོ་བྱའྐོ་སམ་པའི་ངང་ནས་འགྲྐོ་ཞིང་། དླེ་རྗླེས་ལྐོ་ལྔ་བཅུ་
སྐོར་ནས་རིམ་བཞིན་དབང་པྐོ་ཅུང་ཟད་འགྲིབ་འགྐོ་ཚུགས་ཏླེ་ནུས་པ་ཆུང་བ་དང་། ཞུམ་པ་
སླེ་བའི་ངང་ནས་ཚེ་མཐར་གཏུགས་འགྲྐོ། ངྐོས་རང་གི་ཚེ་ལ་མཚོན་ནའང༌། ལྐོ་བཅུ་གྲངས་
ཙམ་གི་བར་ལ་གལ་ཆླེ་ཤྐོས་རླེད་མྐོར་གཡླེང་ཞིང་། དླེའི་སབས་རླེད་མྐོ་རླེ་རྐོགས་སུ་ནྐོར་བུ་
གིང་ཁའི་གད་པ་དང་། རླེའི་གད་པ་ཡྐོད་པ་དླེ་རྣམས་རླེད་མྐོ་རླེ་མཁས་པྐོ་དང་། དིན་ཆླེན་པྐོ་
ཡིན། བ་བང་སླེང་གི་གད་པ་གཅིག་ཡྐོད་པ་དླེས། ཁྐོ་བྐོར་བསྡུས་གྲྭའི་ཁ་དྐོག་དཀར་དམར་
གི་རྟགས་བསལ་བཏང་ནས། དླེ་དུས་ང་ལྐོ་བདུན་བརྒྱད་ཙམ་ལ་སླེབས་ནས་ཁ་དྐོག་དཀར་
དམར་ཤླེས་ཀི་མླེད་པས། དཔླེ་ཆ་མ་བལྟས་ན་འགྲིགས་མ་སྐོང་སམ་དུ་ང་རྒྱལ་དང་སླེམས་
ཤུགས་ཕན་བུ་སླེས་བྱུང༌། ལྐོ་བཅྐོ་ལྔ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་སླེབས་ནས་གྲྐོ་མྐོར་འགྲྐོ་སབས་ཙམ་
དླེར་ལམ་རིམ་ལ་ཅུང་ཟད་བསམ་བྐོ་འཁྐོར་ཞིང་། དླེ་དང་ཆབས་ཅིག་བྐོད་དུ་རྒྱ་མི་ཐྐོག་མར་
སླེབས་འགྐོ་ཚུགས་ཏླེ། ལྐོ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ར་ལྔ་བར་དུ་ཕྐོགས་གཅིག་ནས་དཔླེ་ཆ་བལྟ་བ་དང་། 
ཕྐོགས་གཅིག་ནས་རྒྱ་མི་མཉམ་དུ་རྐོག་དའི་ངང་ནས་ཆྐོས་ཉམས་ལླེན་གཤའ་མ་བྱ་མ་ཐུབ། 
ཆིག་སྐོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལྐོ་དླེར་རང་ལྐོ་ངྐོ་ཉླེར་ལྔར་སྐོན་ནས་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་
བྱྐོལ་བྱས་ཏླེ་འཁྐོད་རྗླེས་དཔླེ་ཆ་གང་འཚམས་བལྟས་ཤིང་། ལྷག་པར་ལླེགས་བཤད་གསླེར་
ཕླེང་སྐོགས་གཞུང་ཆླེན་ཁག་སར་ཡང་བལྟ་སྐོར་བྱས་པ་ཡིན། དླེ་མིན་ཟང་ཟིང་ངང་དླེར་མི་
ཚེ་འགྲྐོ་བཞིན་པ་འདི་ལྟར་རླེད། རང་ངྐོས་ནས་སྡུག་རུས་ཐུག་པའི་ཉམས་ལླེན་བྱ་བསམ་པ་
ཙམ་ལས། ལག་ལླེན་ཁླེལ་ཐུབ་མླེད་ནའང་། བྐོ་བག་སྐོ་རྒྱུ་གང་ཡྐོད་ཅླེ་ན། ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་
པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོར་ཕླེབས་ཏླེ། ཕྐོགས་གཅིག་ནས་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ི
ཨར་ལས་ཀི་འཛུགས་སྐྲུན་གནང་བ་དང༌། ཕྐོགས་གཞན་ནས་གསར་བུ་བ་རྣམས་ལ་བསྡུས་
གྲྭ་ནས་བཟུང་སླེ་དཔླེ་ཁིད་གནང་རྒྱུ། གཞན་ཡང་ཕྐོགས་ཕྐོགས་སུ་སྐོང་མྐོར་བཏང་ནས་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

མཐུན་རླེན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀིས་གཙུག་ལག་ཁང་རྟླེན་དང་བརྟླེན་པར་བཅས་པ་གསར་བཞླེངས་
ཆླེད་དུ་འབད་བརྐོན་ལྷུར་བཞླེས་གནང་ཞིང་། དླེ་སབས་སྐོབ་མ་འགའ་ཤས་བྱ་བལ་ལ་འགྲྐོ་
བར་ཞུས་པས་ཐུགས་ཕམ་བྱུང་སླེ། ངས་སར་གངས་ཅན་རི་ཁྐོད་དུ་དྐོན་ཉུང་བྱ་ཉུང་གིས་བྱ་
བལ་བྱས་ཏླེ་སྒྐོམ་རང་བརྒྱབ་ནས་བསད་པའི་དུས་ཚོད་བྱུང་བ་དླེ་མུ་མཐུད་ཡྐོད་ན། ད་ཚོད་
རྟྐོགས་པ་གང་ལ་གང་འཚམས་སླེས་ཚོད་ཡྐོད་མྐོད། སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལླེན་བྱ་རྒྱུ་དླེ་བྐོས་བཏང་
ནས་གདུལ་བྱ་ཅི་རིགས་པར་ཕན་པའི་བསམ་བྐོས། བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིདགྐོན་པ་འདི་བཞིན་
འཛུགས་བསྐྲུན་བྱ་རྒྱུའི་བླེལ་བར་ཞུགས་ཏླེ་མི་ཚེ་གཏྐོང་བཞིན་ཡྐོད་པས། ཁྱྐོད་ཚོས་མཉམ་
རུབ་མ་བྱས་ན་ཐབས་སྡུག་ཡིན་ཚུལ་གསུང་བྱྐོན་འདུག་པ་དླེས། ངླེད་རང་ངྐོས་ནས་ཀང་ཁ་
འདྐོན་དགླེ་སྐོར་ཁྐོ་ནར་བརྐོན་ཏླེ་མཐའ ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་མ་ཐུབ་ནའང༌། 
གཞིས་བྱླེས་བྐོད་མི་མང་པྐོས་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཡྐོད་སམ་པའི་སྐོ་རྐོགས་ཤིག་འྐོང་བས། 
མིང་ཞིག་ཁྱླེར་ནས་སྐོད་པ་དླེ་ཀ་ཙམ་གིས་ཕན་ཐྐོགས་ཡྐོད་པ་དང་། སི་ལ་ཕན་པ་ཞིག་བྱུང་
ན་དླེའང་ཆྐོས་ཡིན་པར་བསམ་ནས་སྐོད་རྒྱུའི་སླེམས་ཤུགས་བསླེད་པ་ཡིན། གང་ལྟར་དླེ་ལྟ་
བུའི་ངང་ནས་བྱ་ལྐོང་བྱླེད་ལྐོང་མླེད་པར་མི་ཚེ་ཟད་འགྲྐོ་བས། སླེ་བྐོ་གང་ཞིག་ཚེ་ཚད་དྲུག་ཅུ་
ཁ་རལ་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ཐུབ་ནའང་དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྐོང་གི་ཞག་རླེ་འཛད། 
ཞག་སུམ་ཅུས་ཟླ་བ་འཛད། ལྐོ་དླེ་འད་བཅུ་གཉིས་ལ་ལྐོ་སྐོར་དུ་མིང་བཏགས་པ་ལྔ་ཙམ་སྐོང་
བ་ན། ཚེའི་ཚད་ལ་ཡང་གཏུགས་པས། རྒྱ་ཆླེར་རྐོལ་པ་ལས། སྲིད་གསུམ་མི་རྟག་སྐོན་ཀའི་
སིན་དང་འད། །འགྲྐོ་བའི་སླེ་འཆི་གར་ལ་བལྟ་དང་མཚུངས། །འགྲྐོ་བའི་ཚེ་འགྲྐོ་ནམ་མཁའི་
གྐོག་འད་སླེ། །རི་གཟར་འབབ་ཆུ་བཞིན་དུ་མྱུར་མགྐོགས་འགྲྐོ། །ཞླེས་ཚེ་སད་ཅིག་ཀང་མི་
སྐོད་ལ། ཟས་ནྐོར་ལྟ་བུ་སྐོན་མ་རྣམས་རིམ་གིས་ཟད་ཀང་སར་གསར་པ་བསན་དུ་ཡྐོད་པ་ལྟ་
བུ་མ་ཡིན་པར། ཚེ་ཟད་པ་ལ་གསར་དུ་བསན་རྒྱུ་མླེད་པས། སྐོད་འཇུག་ལས། ཉིན་མཚན་
སྐོད་པ་ཡྐོང་མླེད་པར། །ཚེ་འདི་རྟག་ཏུ་གྐོད་འགྱུར་ཞིང༌། །སྐོན་པའང་གུད་ནས་འྐོང་མླེད་ 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ན༑ ༑བདག་ལྟ་འཆི་བར་ཅིས་མི་འགྱུར། །ཞླེས་སྐོགས་དཔླེ་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་
ལླེགས་པར་བསམ་སླེ་ངླེས་པར་འཆི་བ་འྐོང་བ་ཐག་མ་ཆྐོད་ཀི་བར་དུ་བསྒྐོམ་མྐོ། །དླེ་ལྟར་
ངླེས་པར་འཆི་བ་ཡིན་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་དཔད་པའི་མཇུག་ཏུ། ཆྐོས་བྱ་དགྐོས་
པར་ཐག་བཅད་པར་གསུངས། 

ནམ་འཆི་ངླེས་པ་མླེད་པའི་ཚུལ་བསམ་པ། 

༈ གཉིས་པ་ནམ་འཆི་ངླེས་པ་མླེད་པའི་ཚུལ་བསམ་པའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་ནི། དླེ་ལྟར་
བསྒྐོམས་པས་མཐར་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་མྐོད། རླེ་ཞིག་དགྲ་འདུལ་གཉླེན་སྐོང་གི་བྱ་བ་
དང་ཆྐོས་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཡྐོན་སྐོགས་རྐོལ་བ་བྱས་ཏླེ་མཐར་ཆྐོས་ཤིག་བྱའྐོ་སམ་ན། ཁམས་
གསུམ་གི་སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཚེ་ཚད་རླེ་བཤད་ཀང་དླེ་རིང་མཐའ་ལ་བཤད་པ་བཤད་པ་
བཞིན་དུ་ཐུབ་པའི་ངླེས་པ་ནི། ས་མི་སན་པ་མ་གཏྐོགས་པ་ལ་མླེད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཛམ་བུ་
གིང་པ་རྣམས་ནི་མཛོད་ལས། འདི་ན་མ་ངླེས་མཐའ་མ་ནི། །ལྐོ་བཅུ་དང་པྐོ་དཔག་ཏུ་མླེད། ། 
ཅླེས་ངླེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་བཤད་ཅིང༌། བཤད་པ་ལྟར་རང་གིས་དངྐོས་སུ་མཐྐོང་བ་སྐོན་
ཆད་རང་ལས་གཞྐོན་པ་མང་བ་ཞིག་ཤི་སྐོང་ཞིང་། ད་ལྟ་རང་ལས་རྒན་པ་མང་པྐོ་ཞིག་འདུག་
པས། དླེ་དག་གི་སྐོན་དུ་བདག་མི་འཆི་བའི་ངླེས་པ་ག་ལ་ཡྐོད་དླེ། ཚོམས་ལས། སང་དང་
འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་གཉིས། །སྐོན་དུ་གང་འྐོང་གཏྐོལ་མླེད་པས། །སང་གི་ཚེས་ལ་མི་འབད་
པར། །ཕི་མའི་དྐོན་ལ་འབད་པར་རིགས། །ཞླེས་སང་གི་ཚེས་གྲངས་དང་འཇིག་རྟླེན་ཕི་མའི་
བར་སྲིད་གཉིས་སྐོན་ལ་གང་འགྲུབ་ཁ་ཚོན་མི་ཆྐོད། དླེས་ན་ནམ་འཆི་ངླེས་མླེད་བསམ་པ་
འདི་ལ། དང་པྐོ་སིར་འཛམ་བུ་གིང་པའི་ཚེ་ལ་ངླེས་པ་མླེད་པ་དང་ཡང་སྒྐོས་སིགས་དུས་ཀི་
ཚེ་ལ་ངླེས་པ་མླེད་པ། གཉིས་པ་འཆི་རླེན་མང་ཞིང་གསྐོན་རླེན་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བས་ཀང་ནམ་
འཆི་ལ་ངླེས་པ་མླེད་པ། གསུམ་པ་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ཀང་ནམ་འཆི་ལ་ངླེས་པ་མླེད་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

པ་བཅས་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གསུངས་པའི་དང་པྐོ་ནི། དཔླེར་ན། སླེ་བྐོ་དུ་མ་ཞིག་དུས་ཡུན་
ངླེས་ཅན་རིང་མཉམ་དུ་འཛོམས་ཏླེ། ཆྐོས་དང་། འཇིག་རྟླེན་གི་བྱ་བ་འདི་དང་དླེ་སྒྲུབ་ཀི་
འཆར་གཞི་ཞིག་འགྐོད་ཁུལ་བྱླེད་ནའང་། དྐོན་དུ་རླེ་བ་ཁྐོ་ནའི་ཐྐོག་ནས་ཚོད་དཔག་གིས་དུས་
ཡུན་དླེའི་རིང་བར་འཚོ་བར་ངླེས་པ་ལྟ་བུའི་མཐུན་རླེན་འཛོམས་ཁུལ་གི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་
ཤས་ལ་བརྟླེན་ནས། དླེ་རིང་འཆི་མི་འྐོང་སམ་པ་ཞིག་ཙམ་ལས། ད་ལྟ་ཡྐོད་པའི་མི་ཞིག་དྐོ་
དགྐོང་མི་འཆི་བའི་འགན་གཙང་མ་ལླེན་ཐུབ་མཁན་སུ་ཡང་མླེད་པ་ནི། གཟུགས་གཞི་བདླེ་ཐང་
ཡིན་རུང༌། གྐོ་བུར་རླེན་དབང་གིས་གྲྐོངས་འགྲྐོ་བ་དླེ་སླེད་ཅིག་འབྱུང་བས་ཤླེས་ནུས་པ་དང་། 
གྲྐོང་པ་ཡར་མར་ཅི་རིགས་ནས་སླེ་བྐོ་ས་ཚོགས་གྲྐོངས་འགྲྐོ་བ་ཡང་ཡང་མཐྐོང་ཐྐོས་སུ་གྱུར་
ཀང་། དླེ་རྣམས་གང་ཟག་གཞན་ལ་འྐོང་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་བ་མ་གཏྐོགས། ཉིན་གཅིག་རང་སླེང་དུ་
འབབ་ངླེས་པའི་བསམ་བྐོ་མི་འཁྐོར་མྐོད། དྐོན་དུ་ནམ་འཆི་ལ་ངླེས་པ་མླེད་པ་འད་འད་ཡིན། 
 ༈ གཉིས་པ་འཆི་བའི་རླེན་ནི་མང་ལ། གསྐོན་པའི་རླེན་ནི་ཉུང༌སླེ། ལ་ལ་དག་ཟས་
བཅྐོས་སན་དཔད་སྐོགས་ཐབས་མང་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་གསྐོན་པའི་རླེན་མང་ངྐོ་སམ་ན། རིན་ཆླེན་
འཕླེང་བ་ལས། འཆི་བའི་རླེན་ནི་མང་བ་སླེ། །གསྐོན་པ་ཡི་ནི་ཅུང་ཟད་ཅིག །དླེ་དག་རྣམས་
ཀང་འཆི་བའི་ཡང༌། །དླེ་བས་རྟག་ཏུ་ཆྐོས་མཛོད་ཅིག །ཅླེས་ཟས་མ་འཕྐོད་པ། སན་ལྐོག་པ། 
གནས་ཁང་རིབ་པ། གྲུ་ཤན་ཞིག་པ། མཛའ་བྐོས་བསླུས་པ་སྐོགས་གསྐོན་པའི་རླེན་འཆི་
རླེན་དུ་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་མང༌། སིར་བཏང་མིའི་ལུས་འདི་རས་དང་། འཕྐོད་བསླེན་སྐོགས་ཀི་
ཆ་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་ད་ཆ་ཚེ་ལྐོ་བརྒྱ་ཙམ་ཐུབ་པའི་ཚད་གཞིར་སླེབས་ལ་ཉླེའང་། གསྐོན་
པྐོར་གནས་པའི་རིང་དླེར་བདླེ་སིད་ལྡན་པའི་ཐྐོག་ནས་ཡུན་དུ་འཚོ་བའི་ཆླེད་དུ་གྐོ་སིག་བྱས་
པའི་ཆ་རླེན་མང་པྐོ་ཞིག་བསྐྲུན་པ་དླེ་རྣམས་གསྐོན་པའི་རླེན་དུ་མ་སྐོང་བར་འཆི་བའི་རླེན་དུ་
འགྲྐོ་བ་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་སླེ། རང་རླེ་གསྐོན་པྐོར་འཚོ་བའི་མཐུན་རླེན་ལ་བརི་བའི་
ཁ་ཟས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ལུས་ཟུངས་གསྐོ་ཞིང་བདླེ་བར་འཚོ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཞིག་ཡིན་ནའང་། ནད་རིགས་དུ་མ་ཟས་མ་འཕྐོད་པའི་རླེན་ལས་བྱུང་སླེ་འཆི་རླེན་བྱས་པ་
མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ་ཁར། དླེང་སང༌ཕི་རྒྱལ་ཁག་ཏུ་ཟས་རིགས་དང་། སན་རིགས་འད་མིན་
ས་ཚོགས་དླེ་རྣམས་འཕྐོད་བསླེན་ལ་ཕན་ཐྐོགས་ཧ་ཅང་ཆླེ་ཚུལ་དིལ་བསགས་ཤུགས་ཆླེ་བྱས་
རྗླེས། ཡང་ལྐོ་ཤས་མཚམས་ནས་ཟས་རིགས་དང་། སན་རིགས་དླེ་ཀས་འཕྐོད་བསླེན་ལ་
གནྐོད་ཚུལ་གི་དིལ་བསགས་བྱ་དགྐོས་པར་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། དུས་རབས་གསར་པའི་ནང་
འདིར་འགལ་རླེན་ད་དུང་སྐོན་མ་མང་པྐོ་སླེབས་པ། དཔླེར་ན། རང་རླེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུའི་ནང་
ལ་ཕན་ཚུན་འགྲུལ་བཞུད་ཚེགས་མླེད་འབྱུང་ཆླེད་སྣུམ་འཁྐོར་དང་། མླེ་འཁྐོར། གནམ་གྲུ་
སྐོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་མྱུར་དུ་བདླེ་བགྲྐོད་ཐུབ་པའི་རླེ་བ་བརྒྱབ་ཀང་། གནམ་གྲུའི་ནང་འགྲྐོ་
སབས་སྒྐོ་དླེ་བརྒྱབ་པ་དང་། འྐོ་ད་སྡུག་པ་ཞིག་བྱུང་ནའང་ཚར་སྐོང་སམ་པ་ཞིག་མ་གཏྐོགས་
གང་ཡང་བྱླེད་རྒྱུ་མི་འདུག་ཅིང་། འགྲུལ་འཁྐོར་ལམ་ཁར་བརབ་ཆག་གིས་ལུས་དུམ་བུ་དུམ་
བུར་བྱས་ནས་འཐྐོར་འདུག་ཟླེར་བ་ཞིག་གྐོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཡང་ཡང་སང་ལ། དླེ་ཚོ་བདླེ་བར་
འཚོ་ཞིང་གསྐོན་པའི་རླེན་ཡིན་རུང་། འཆི་རླེན་གི་གཙོ་བྐོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་གང་ལྟར་
དླེང་སང་གི་མི་ཚེ་སླེལ་སངས་ལ་བསམ་ན། གསྐོན་པའི་རླེན་དང་། འཆི་བའི་རླེན་རུ་
འཛིངས་ནས། གསྐོན་རླེན་མང་པྐོ་ཞིག་འཆི་རླེན་དུ་འགྲྐོ་བ་དླེ་ལྟར་སང་། 
 ༈ གསུམ་པ་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཉམ་ཆུང་བས་ཀང་ནམ་འཆི་ལ་ངླེས་པ་མླེད་དླེ། ལུས་དླེ་
ལགས་ལས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་སྲ་ཞིང་མཁླེགས་པ། འགྱུར་བ་མླེད་པ་ཡིན་རྒྱུ་ལྟ་ཞྐོག  ཐྐོག་མར་
མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སར་ནས་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ལས་གྲུབ་སབས། རས་རིགས་མི་འད་བ་
ཁག་ཁིག་མང་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་པ་དང་། དླེ་འདའི་རས་རིགས་མི་འད་བ་མང་པྐོ་དླེ། ཕི་རྐོལ་
གྲངས་ཅན་པའི་བཤད་ཚུལ་དང་ཕྐོགས་ཙམ་མཚུངས་པར་མངྐོན་ཏླེ། རང་རླེའི་ལུས་ཀི་སི་
ཚུགས་ནས་རྐང་མཐིལ་བར་གི་ཆ་ཤས་སྐྲ་རྐང་རླེ་རླེ་ཚུན་ཆད་ནས་ཆགས་ཚུལ་དང་། རས་
རླེ་རླེས་ལས་ཀ་བྱླེད་སངས་དླེ་རྣམས་དླེང་སང་གི་སན་པས་འགྲླེལ་བཤད་རྒྱག་སབས། ཐྐོག་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

མར་ཁུ་བའི་ནང་ན་རས་ཀི་ནུས་པ་ཇི་ལྟར་ཡྐོད་མླེད་སྐོར་ནས་བཤད་པས། རས་རིགས་མང་
པྐོ་དླེ་སླེད་ཅིག་རྣམས་ལས་ཀི་རླེན་གིས་ར་བ་བྱས་པའི་ཐྐོག  ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་
ལ་བལྟྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་ཚོགས་དགྐོས་པ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྟླེན་ནས་རས་ཀི་
ནུས་པ་འགྱུར་འགྲྐོ་བ་སྐོགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་པྐོ་ཞིག་འབྱུང་བ་རླེད། དཔླེར་ན། སྐོ་ལྟ་བུ་
ཞིག་ཡིན་ན་ཐྐོག་མར་དླེའི་ས་བྐོན་ནས་རིམ་བཞིན་ནུས་པ་སིན་ཏླེ་འཚར་ལྐོངས་འབྱུང་བ་
ནས། མཐའ་མ་སྐོ་དླེ་མ་རིད་བར་དུ་དླེའི་རས་ཀི་འགྲྐོ་སངས་ཤིག་ཡྐོད་པ་ལྟར། རང་རླེའི་
ལུས་ཀི་ཐྐོག་མ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ནས་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་སྐོགས་པའི་རས་རིགས་སྐོ་སྐོའ་ིརྟླེན་
འབྱུང་གི་རང་བཞིན་ལ་བརྟླེན་ནས་འཕླེལ་རྒྱས་འགྲྐོ་ཚུལ་ཞིག་ཡྐོད་པ་དང་ཆབས་ཅིག རས་
དླེ་དག་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེས་བུ་རང་ཉིད་ལ་བདླེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ཞིག་འབྱུང་བ་དླེ་ནི། ལས་
ཀིས་བྱུས་གཏྐོགས་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བས། མཐར་ཐུག་ལས་ཀི་སླེང་ནས་བསམ་བྐོ་གཏྐོང་
རྒྱུ་མ་གཏྐོགས་གཞན་གང་ཡང་མླེད། སིར་འབྱུང་བ་དང་རས་དླེ་རྣམས་ཀིས་ལུས་འཚོ་བའི་
རླེན་བྱླེད་ཀང་། དླེ་རྣམས་ནང་གསླེས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་འགལ་ཟླ་བྱླེད་ཚུལ་
དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པར་གསུངས་པ་ལྟར། འགལ་ཟླར་གྱུར་པའི་རས་དུ་མ་འདུས་པ་ཞིག་ལ་
གསྐོན་པའི་ཕུང་པྐོར་འཇྐོག་དགྐོས་པ་ནི། དླེང་རབས་ཚན་རིག་པས་དཔད་སྐོབས་ཀི་གྲུབ་
ཆའང་ཡིན་ལ། རང་རླེའི་ལུས་ཞླེས་ར་ཆླེར་གཅླེས་སྐོང་བྱླེད་པ་འདི། རང་བཞིན་གི་ལུས་ཀི་
གནས་སངས་དླེ་ཉིད་འགལ་ཟླ་མང་པྐོ་བསགས་པའི་རས་ལ་བལྟྐོས་དགྐོས་པའི་གྐོང་བུ་
གཉྐོད་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ལ། ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླ་ཡྐོད་པའི་རས་རྣམས་ཕན་ཚུན་ནུས་པ་ཆ་
སྐོམས་ཡྐོད་སབས་ལུས་བདླེ་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལ་སྐོགས་པ་གཅིག་མ་སྐོམས་ན་མི་བདླེ་
ཞིང་། དླེ་མླེད་ནའང་འཚོ་ཐབས་བལ་ལ། དླེ་རྣམས་གྲ་མི་འགྲིག་པ་ཞིག་དུས་ནམ་ཡང་འྐོང་
ཆྐོག་ཆྐོག་ཡིན་པས། ལུས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་ཆུང་བས་ཀང་ནམ་འཆི་ལ་ངླེས་པ་མླེད་པར་འཇྐོག་
པར་འཇྐོག དཔླེར་ན། མར་མླེ་ལ་སྐོང་བུ་དང་མར་ཁུ་ལ་སྐོགས་པ་རིང་དུ་གནས་པའི་རླེན་དུ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

མ་ཡྐོད་ཀང་རླུང་ལྟ་བུས་བསྐོད་དླེ་གྐོ་བུར་འཆི་བ་བཞིན། ཚེའི་འཕླེན་པ་མ་ཟད་ཀང་འབྱུང་བ་
འཁྲུགས་པ། བར་དུ་གཅྐོད་པའི་བགླེགས་ཕན་གནྐོད་རླེས་འཇྐོག་ཏུ་བྱླེད་པའི་གདྐོན་སྐོགས་
ཉླེར་འཚེ་ཤིན་ཏུ་མང་བས། བཤླེས་སིངས་ལས། ཚེ་ནི་གནྐོད་མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡི། ། 
ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་མི་རྟག་ན། །དབུགས་རྔུབ་དབུགས་དབྱུང་གཉིད་ཀིས་ལྐོག་པ་ལས།། 
སད་ཁྐོམ་གང་ལགས་དླེ་ནི་ངྐོ་མཚར་ཆླེ། ཞླེས་གང་ལ་བསམས་ཀང་ནམ་འཆི་ཆ་མླེད་པར་
མྱྐོང་བ་ཐྐོན་ངླེས་ཀི་བར་བསྒྐོམས་པས་རང་ལ་དགྲ་མ་རུང་བ་ཞིག་འྐོང་བར་ངླེས་ཤིང་དུས་
གང་ལ་འྐོང་མ་ངླེས་ན་ཉིན་རླེ་ཞིང་ཟྐོན་བྱླེད་པ་དང་འད་བས་གནད་ཆླེའྐོ། །ནམ་འཆི་ངླེས་མླེད་
གསུངས་པ་འདི་ནི་ཧ་ཅང་གི་གལ་ཆླེ་སླེ། རང་རླེ་འཕྐོ་བརླག་གཏྐོང་མཁན་ངྐོ་མ་ནི། ནམ་འཆི་
ངླེས་མླེད་བསམ་པ་དླེ་ལླེགས་པྐོ་ཞིག་མ་བྱུང་བས་ལན་ཞིང་། ནམ་ཞིག་འཆི་བར་བསམ་པ་
ཞིག་ཕལ་མྐོ་ཆླེ་ལ་ཡྐོད་ཀང་། དླེ་རིང་རང་མི་འཆི་སམ་པ་དླེ་ཀའི་ངང་ནས་མི་ཚེ་རྐོགས་འགྲྐོ་
བ་དང་། ད་ལྟ་རང་ཙམ་མ་ཟད་གནས་སབས་སྐོན་མི་འྐོང་བསམ་པའི་དབང་གིས། ཕི་མ་ཕན་
ཆད་ཀི་དྐོན་ཞིག་བྱླེད་ཏ་བྱླེད་དགྐོས་ནའང་། སྐོན་ལ་ཁ་ཚ་དགྐོས་གཏུགས་འདི་དང་དླེ་
རྣམས་བྱ་དགྐོས་བསམ་པ་མང་པྐོ་འབྱུང་བའི་རང་རླེའི་འགྲྐོ་སངས་འདི་ནི། རྗླེ་གུང་ཐང་པས། 
ཚེ་འདི་སང་བྱ་བ་ཆུ་མཉླེར་འད། །གཅིག་འདས་རྗླེས་གཅིག་གིས་མནན་ནས་འྐོངས། །དླེ་
སྒྲུབ་ཀིན་སྒྲུབ་ཀིན་མང་དུ་འགྲྐོ། །ད་བཙན་ཐབས་སུ་བཅད་ན་མི་ལླེགས་སམ། །ཞླེས་དང་། 
༸རྒྱལ་མཆྐོག་བསལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས། སླེས་ནས་སད་ཅིག་ཙམ་ཞིག་སྐོད་དབང་རང་མླེད་
པར། །འཆི་བདག་གཤིན་རྗླེའི་དྲུང་དུ་བང་རལ་གིས་བརྒྱུག་པས། །གསྐོན་པྐོ་ཟླེར་ཡང་འཆི་
བའི་ལམ་ཆླེན་ལ་ཆས་འདུག །ཉླེས་ཅན་གསྐོད་སར་ཁིད་པའི་སང་ཚུལ་འདི་སྐོ་བ། །ཞླེས་
གསུངས། དླེས་ན་ཡང་སིང་རང་རླེ་འཆི་བར་ངླེས་ཤིང་། ནམ་འཆི་ལ་ངླེས་པ་མླེད་པས། ལྐོ་
བརྒྱ་ཚུན་ཆད་ལ་འཇིག་པ་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་འྐོང་རྒྱུ་ཐག་ཆྐོད་ཀང་། དླེ་ནམ་འྐོང་ཚོད་མ་ཐིག་པ་
ཞིག་ཡིན་པས། གྲ་སིག་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ཉི་མ་གཅིག་ཡིན་ནའང༌ཕི་བཤྐོལ་མ་སྐོང་བར་ཨང་གསར་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

བྱས་ནས་སྐོད་དགྐོས་ཏླེ། ཆྐོས་བྱླེད་ཀི་སང་ཉིན་འཆར་གི་བར། །འཆི་དུས་ཀི་དླེ་རིང་སླེབས་
ཉླེན་ཆླེ། །ད་རང་མགྐོ་རང་གིས་མ་བསྐོར་བར། །ཆྐོས་བྱླེད་ན་དླེ་རིང་ཉིད་ནས་གིས། །ཞླེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ནམ་འཆི་ངླེས་མླེད་བསམ་ནས་ཆྐོས་དླེ་སང་བྱ་གནངས་བྱའི་ངང་དུ་མ་ལུས་
པར། འཕལ་མ་ཉིད་ནས་བྱ་དགྐོས་པར་ཐག་བཅད་དགྐོས། 
 ༈ དླེ་ནས་འཆི་བའི་ཚེ་ཆྐོས་མ་གཏྐོགས་གཞན་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པར་གསུངས་
པའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་ནི། སྐོད་འཇུག་ལས། གཤིན་རྗླེའི་ཕྐོ་ཉས་ཟིན་པ་ལ། །གཉླེན་གིས་
ཅི་ཕན་བཤླེས་ཅི་ཕན། །དླེ་ཚེ་བསྐོད་ནམས་གཅིག་སབས་ན། །དླེ་ཡང་བདག་གི་མ་བསླེན་ 
ཏྐོ༑ ༑ཞླེས་འཆི་བ་མི་རྟག་པར་གྲགས་པའི་ལམ་པྐོ་ཆླེར་རི་གཟར་གི་རྦབ་འད་བ་དླེ་ངླེས་པར་
འྐོང་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ། རས་སགས་ཏིང་འཛིན་དང་དཔའ་བྐོའ་ིམཚོན་གིས་མི་བཟླྐོག 
ཕྱུག་པྐོའ་ིནྐོར་གིས་བསླུ་བ་དང་སྨྲ་མཁས་གཏམ་གིས་འདིད་དུ་མླེད་ཅིང༌། གཉླེན་བཤླེས་
མང་པྐོས་མཐའ་ནས་བསྐོར། སྐོབས་དང་ལྐོངས་སྐོད་འཁྐོར་ལྐོས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལ་འགྲན་དུ་
བཟྐོད་པ་རྣམས་ཀང་འཁིད་པ་དང་འཁྱླེར་བའི་དབང་ལྟ་ཅི་སྐོས། མའི་མངལ་ནས་ལྷན་ཅིག་
ཏུ་འགྲྐོགས་པའི་ལུས་འདི་ཡང་ཅམ་གིས་བཞག་སླེ། རྣམ་པར་ཤླེས་པ་གཅིག་པུ་དབང་མླེད་
དུ་འགྲྐོ་བའི་ཚེ་རྗླེས་སུ་འབང་ཞིང་། ཕན་ཐྐོགས་པ་ནི་སྐོན་བསགས་ཀི་དགླེ་བ་སྐོགས་དམ་
པའི་ཆྐོས་ཁྐོ་ན་ལས་མི་འདུག་སམ་དུ་མྱྐོང་པ་ཐྐོན་པར་སྒྐོམ་མྐོ། །བླུན་པྐོ་ལ་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་
ཆྐོས་ཀིས་ཕན་པ་དླེ་འཆི་མི་དགྐོས་པ་ཞིག་ལ་གྐོ་བར་སང་མྐོད། འདི་པའི་ལུགས་ལ་མི་འཆི་
བ་མ་ཡིན་ཡང་འཆི་ལུགས་མི་གཅིག་སླེ། ཆྐོས་པ་རབ་འཆི་བ་ལ་བྐོད། འབིང་མི་མཚེར། ཐ་
མ་མི་འགྐོད་བྱ་བ་བཀའ་གདམས་གྐོང་མའི་གསུང་འཕྐོས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནྐོ། །འཆི་བ་འཆི་
བ་ཟླེར་བ་སད་པྐོ་ཆླེ་དླེ་ཐྐོག་ཏུ་བབ་པའི་གནས་སབས་ལ་ཆྐོས་མ་གཏྐོགས། རྒྱུ་ནྐོར་ལྐོངས་
སྐོད། གཉླེན་བཤླེས། ཐ་མ་རང་གི་ལུས་ཀིས་ཀང་མི་ཕན་པར་གསུངས་ཏླེ། རང་རླེར་རྒྱུ་ནྐོར་
ལྐོངས་སྐོད་ཇི་ཙམ་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་ཀང་ན་བའི་སབས་སན་ཁང་ལླེགས་ཤྐོས་དང་། སན་པ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

མཁས་ཤྐོས་བསླེན་གཏུགས་ཐུབ་པའི་ཕན་ཐྐོགས་ཙམ་ཞིག་འྐོང་ན་ལས། འཆི་བའི་གནས་
སབས་སུ་སླེབས་ན་རྒྱུ་དངྐོས་པྐོས་སྲྐོག་ར་བ་ནས་བླུ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་མླེད་ལ། ལྷག་པར་
འཆི་བའི་དུས་དླེར་རྒྱུ་ཅ་ལག་མཉམ་དུ་འཁྱླེར་མི་ཐུབ་པས། འཇིག་རྟླེན་འདིའི་མི་འབྱྐོར་ལྡན་
སྒྐོར་མྐོ་དུང་ཕྱུར་དང་ཁག་ཁིག་མང་པྐོའ་ིབདག་པྐོ་ཡིན་རུང་། དླེ་ཚོ་འཆི་བའི་གནས་སབས་
སུ་སྒྐོར་མྐོ་གཅིག་ཀང་འཁྱླེར་དབང་མླེད་པ་མ་ཟད། རང་རླེ་ཕི་ལྐོ་ཆིག་སྐོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་
ང་དགུའི་ཕི་ཟླ་གསུམ་པའི་ནང་བྐོད་ནས་བཙན་བྱྐོལ་ལ་འགྲྐོ་སབས་རྒྱུ་ཅ་ལག་གིས་ཕན་
ཐྐོགས་བྱུང་མླེད་པ་ལྟར། གསྐོན་པའི་གནས་སབས་ལའང་ད་དུང་སླེམས་ཁལ་སྐོན་མ་ཞིག་
དང་འཕླེང་སླེམས་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་འྐོང་རྒྱུ་མ་གཏྐོགས། རླབས་ཆླེ་བའི་ཕན་ཐྐོགས་མླེད་པ་
ཤླེས་གསལ་རླེད། དླེ་བཞིན་གྲྐོགས་པྐོ་གྲྐོགས་མཆླེད་བྐོ་བཀལ་ཐུབ་པ་དང་། བཟའ་མི་བཟའ་
ཚང་སྐོགས་གཉླེན་བཤླེས་ཇི་ཙམ་ཡྐོད་ཀང༌། མིག་ཆུ་ཚིར་ཚིར་ངང་ནས་ལྷག་རྒྱུ་མ་
གཏྐོགས༌འགྐོག་མི་ཐུབ་ཅིང་། ནད་པ་གྲྐོངས་མཁན་དླེ་དང་མཉམ་དུ་འགྲྐོ་རྒྱུའང་མླེད། དླེ་
རྣམས་རང་རླེ་སྡུག་མཉམ་མྱྐོང་བྱས་ཏླེ་དཀའ་ལས་རྒྱག་སབས་ལྟ་བུར་ཕན་ནའང་། འཇིག་
རྟླེན་ཕི་མར་འགྲྐོ་བའི་དུས་ཚོད་དླེ་ལ་གཉླེན་ཉླེ་དུ་སུས་ཀང་ཕན་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ད་དུང་རང་གི་
རྗླེས་འཇུག་མང་པྐོ་ཞིག་ཤུལ་དུ་ལུས་ཚེ། རང་ཉིད་འཆི་བའི་དངངས་སྐྲག་ཡྐོད་ཁར། དླེ་
རྣམས་དང་བལ་བའི་སྐོ་སང་དང༌། དླེ་ཚོའི་མི་ཚེའི་འགྲྐོ་སངས་ཇི་འད་འྐོང༌མིན། མགྐོ་ཐྐོན་ཨླེ་
འྐོང༌སམ་པ་སྐོགས་ཀི་སླེམས་འཕླེང་ཤུགས་ཆླེ་འབྱུང་ལ། ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མླེད་པར་རབ་ཏུ་
བྱུང་བ་རྣམས་ལ་མཚོན་ནའང་། སིར་བཏང་བྱས་ན་སར་དགྐོན་པའི་དགླེ་བསྐོས་སྐོགས་ཀི་
ཚོགས་གཏམ་གི་རྒྱུན་ལ། ལང་ན་སྐོས་ལངས་པ་དང་། འགླེལ་ན་སྐོས་འགླེལ་བ་ནང་བཞིན་
ཡིན་ཞླེས་བཤད་སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་ལྟར་འགྲྐོ་བདླེ་སྐོད་བདླེ་དགྐོས་ཤིང་། བཀའ་གདམས་པའི་དགླེ་
བཤླེས་ཚོས། དྐོན་ཉུང་བྱ་ཉུང་གིས་འགྲྐོ་སྐོད་གང་བྱླེད་ཀང་བག་རྐོག་ཅིག་གི་སླེང་ནས་བྱ་
རྐོག་འཕུར་བ་བཞིན་དགྐོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ཀག་སླེ་ལངས་ན་གཞིས་རྐོགས་པ་ཞླེས་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

ལུས་ལ་གང་འབྱར་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་སབས་བདླེ་བྱས་ནས། འཕལ་སླེལ་འཚོ་ཐབས་ཙམ་ལས་
ལྐོ་ཟླ་མང་པྐོའ་ིརིས་བསྐོར་བའི་ཀ་ཀྐོར་མླེད་པས། ཀག་སླེ་ཡར་ལངས་པ་དླེ་ཀས་སྐོ་སྐོའ་ིཕ་
གཞིས་ལྟ་བུ་གང་ཡྐོད་ཡྐོངས་རྐོགས་ཚང་ནས། རྗླེས་ཤུལ་ལྷག་རྒྱུ་མླེད་པའི་དྐོན་ཡིན་ལ། 
དླེང་སང་རྒྱུ་དང་གཉླེན་ལ་ཆགས་རྒྱུ་མང་པྐོ་ཡྐོད་པའི་གྲྭ་བཙུན་དླེ་རྣམས་ཆྐོས་པའི་གཟུགས་
བརན་ཙམ་རླེད། ངྐོས་རང་ལ་མཚོན་ནའང་། གསྐོན་པའི་རིང་འདིར་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་
དྐོན་ལ་སྲྐོག་བྐོས་གཏྐོང་གི་ཡིན་ཟླེར་མཁན་ངླེས་པར་འྐོང་ལ། སྲྐོག་གཏྐོང་ཐུབ་ཚུལ་འུར་
ཤྐོབ་བཤད་མཁན་ཚང་མས་སྲྐོག་གཏྐོང་ཐུབ་མིན་མི་ཤླེས་ཀང་། གང་ལྟར་རླེ་ཟུང་གིས་
དངྐོས་དྐོན་དུ་སྲྐོག་བྐོས་གཏྐོང་ཐུབ་མཁན་འྐོང་སྲིད་ནའང་། ངྐོས་རང་འཆི་བའི་ཉིན་མྐོ་དླེ་ལ་
༸རྒྱལ་བ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་དྐོན་དུ་སྲྐོག་བྐོས་བཏང་ཡང་ཕན་རྒྱུ་གང་ཡང་མླེད་པར། རང་མགྐོ་རང་
གིས་བཏྐོན་ནས་འགྲྐོ་རྒྱུ་མ་གཏྐོགས། ང་༸རྒྱལ་བ་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཡིན། ང་ལ་སྐོབ་མ་ཡྐོད། ང་ལ་
རྒྱབ་སྐོར་བྱླེད་མཁན་ཡྐོད་ཟླེར་ནའང་མི་ཕན། རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁིད་ཆླེ་བཙན་དླེ་རྣམས་
ཕླེབས་བཞུགས་གནང་ཡུལ་གང་སར་སྐུ་སྲུང་ཕི་རིམ་ནང་རིམ་བསིགས་ཏླེ། རྒྱ་རིམ་པ་དགུ་
ཟླེར་བ་ལྟར་མང་པྐོ་འདུག་ཀང་། འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སུས་ཀང་སྐོབ་མི་ཐུབ་ཅིང་། དླེ་
བཞིན་སྐོབས་དང་དཔུང༌ལ་སྐོགས་པ་ཇི་འད་ཡྐོད་ཀང༌། འཆི་བ་ཐྐོག་ཏུ་བབས་སབས་ཕན་
ཐྐོགས་གང་ཡང་མླེད་ལ། དླེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རང་གི་ལུས་ཀིས་ཀང་མི་ཕན་ཏླེ། ལུས་འདི་
མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སར་བའི་གནས་སབས་སུ། མིའམ་མིར་ཆགས་པ་ཞླེས་པ་དླེ་ནས་
བཟུང་སླེ། སླེམས་ཀི་རྟླེན་བྱས་ནས་ལུས་འཚོ་བ་དླེ་སིང་འདིས་ཞབས་ཕི་ཞུས་ཀང་། ཉིན་
གཅིག་ཛོབ་དླེར་སྐོད་པའི་སབས་སུ། ད་བར་ཤིན་ཏུ་གཅླེས་པར་བཟུང་བའི་ང་ཡི་ལུས་ཞླེས་
དྭང་འདྐོད་གཅླེས་སས་བྱས་ཏླེ། འཁྱགས་དྭྐོགས་ཀིས་གྐོས་གཡྐོགས། ལྟྐོག་དྭྐོགས་ཀིས་
ཟས་ཟ། སྐོམ་དྭྐོགས་ཀིས་བཏུང་བ་འཐུང༌། ལུས་སྐོས་དལ་དུ་འཚོ་ཕིར་གཉིད་ཉལ་རྒྱུ་ལ་
སྐོགས་པས་གཅླེས་སས་ཆླེན་པྐོ་བྱས་ཀང་། ཤི་བའི་ཉིན་དླེར་ལུས་སླེམས་གཉིས་པྐོ་ཁ་བལ་ 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཏླེ༑ རྒྱུན་དུ་ར་ཆླེར་བྱླེད་པའི་ལུས་འདི་རྐོ་ཞླེས་པར་འགྱུར་བས། རྗླེ་བཙུན་མི་ལས། རྐོ་ཞླེས་
འཇིགས་སུ་རུང་བ་དླེ། །རྣལ་འབྱྐོར་ལུས་ཀི་ར་ན་གདའ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྐོ་ཞླེས་
རྣམ་རྟྐོག་གིས་གྲིབ་ཡྐོད་ཚུལ་བྱླེད་པ་དང་། བཙོག་པར་བརི་བ་དླེ། ཕི་ནས་གསར་དུ་བྱུང་བ་
ཞིག་མིན་པར་རང་རླེས་གཅླེས་པྐོ་བྱླེད་པའི་ལུས་འདི་ཀ་སླེམས་དང་རྟླེན་བརྟླེན་པའི་འབླེལ་
བ་ཆད་པ་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་རྐོར་གྱུར་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་གཅླེས་སྐོང་བྱ་སའི་ཡུལ་དླེ་དྐོར་རྒྱུ་
ཡིན་ལ། བ་མ་ལྟ་བུར་སྐུ་ཕུང་ཞླེས་ར་བ་ཆླེན་པྐོ་བྱླེད་ཀང་། པུར་དང་པུར་ཞླེས་བཟང་གྐོས་
ཀིས་བཏུམས་ཀང༌། །སྲླེག་ཁང་ནང་དུ་འཇྐོག་དུས་ཤིག་འྐོང་ངྐོ༌། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྐོན་
དུ་ཕལ་ཆླེ་བ་མླེར་སྲླེག་གཏྐོང་རྒྱུ་རླེད། དླེས་ན་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ལ་འཁྱླེར་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ནི། ནང་
སླེམས་རྒྱུད་ཀི་སླེང་དུ་དགླེ་བ་བསྒྲུབས་པ་ཁྐོ་ན་ཡིན་ལ། དླེ་ནི་ཤླེས་པའི་རྒྱུད་ཐྐོག་ཏུ་དླེ་ས་
ལས་བཟང་པྐོའ་ིནུས་པའམ་བག་ཆགས་ཤིག་བཞག་ཡྐོད་ན། འཆི་བ་ཞླེས་པ་བྱུང་སབས་
བྐོས་འགླེལ་ས་དང་། མཉམ་དུ་འཁྱླེར་རྒྱུ་ཡྐོད་ཅིང་། ལས་ངན་པའི་བག་ཆགས་ཇི་ཙམ་གིས་
ཉུང་བ་ཡྐོད་ན་བྐོ་བདླེར་གནས་ཆྐོག་པ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། གསུང་རབ་དུ་མར་ཐྐོས་བསམ་ལ་
བརྟླེན་ནས། གཞུང་གི་ངླེས་ཚིག་དང་། ས་མཚམས། དབྱླེ་བ། ས་བཤད་སྐོགས་ཡྐོངས་
རྐོགས་བྐོ་ལ་ངླེས་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ནའང༌། གཞུང་དྐོན་རྒྱུད་ལ་སྐོར་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་མླེད་ན་ཚིག་
ཙམ་ལ་མཁས་པས་ཕན་ཐྐོགས་དང་། ནུས་པ་ཐྐོན་དཀའ་བས། ཚིག་དྐོན་གཉིས་ཀ་ཤླེས་པའི་
སླེང་ནས་དྐོན་གི་གཙོ་བྐོ་དླེར་སླེམས་རགས་པའི་སླེང་དུ་གྐོམས་འདིས་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་
བསླེན་ནས། སླེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སླེང་དུ་བག་ཆགས་ཟབ་པྐོ་ཞིག་བཞག་ཐུབ་ན། སླེ་བ་ཕི་
མར་འགྲྐོ་བའི་གནས་སབས་ལ་སླེམས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་དླེས་ལྷན་དུ་འགྲྐོགས་པས། དླེའི་སབས་
སུ་མཉམ་དུ་འཁྱླེར་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་དླེ་ཁྐོ་ན་ཡིན་སབས། རྗླེ་གུང་ཐང་ཚང་གིས། ལམ་རྒྱུས་མླེད་ཀི་
ས་མཁན་ཆྐོས་ཡིན་ཞིང་། །ལམ་ཤུལ་རིང་གི་ལམ་རྒྱགས་ཆྐོས་ཡིན་ལ། །ལམ་བགྲྐོད་དཀའི་
དླེད་དཔྐོན་ཆྐོས་ཡིན་པས། །དུས་ད་ནས་སྒྐོ་གསུམ་ཆྐོས་ལ་སྐོར། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། 



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

རང་རླེ་ལམ་རྒྱུས་མླེད་ས་ཞིག་ལ་འགྲྐོ་དགྐོས་བྱུང་ན། མ་མཐའང༌རྒྱུས་ཡྐོད་པ་ཞིག་ལ་འདི་
ཞིང་། ས་ཁ་བལྟས་ཏླེ་རྒྱུས་ལྐོན་པར་བྱ་དགྐོས་པ་དང་འད་བར། འཇིག་རྟླེན་ཕི་མའི་ཆླེད་དུ་
ཚེ་འདིའི་ཉམས་མྱྐོང་ཙམ་གིས་ཕན་ཐྐོགས་མླེད་པར། ཚོད་མ་ཐིག་པའི་ལམ་ཆླེན་ཞིག་ཏུ་
འཇུག་དགྐོས་པའི་སབས་དླེར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕན་པ་དླེ་ནི་ཆྐོས་ཡིན་ལ། ཆྐོས་ཞླེས་པ་
དླེའང་གསུང་རབ་པྐོ་ཏི་རྒྱབ་ལ་འཁྱླེར་ནས་འགྲྐོ་རྒྱུ་མིན་པར། རང་གི་སླེམས་རྒྱུད་འདུལ་བའི་
ཉམས་ལླེན་ཞིག་ཡྐོད་ན་དླེས་མ་འྐོངས་པའི་མདུན་ལམ་སྐོན་པས། ལམ་རྒྱུས་མླེད་ཀི་ས་
མཁན་དླེ་ཡང་ཆྐོས་ཡིན་པར་གསུངས། དླེ་ཡང་ལམ་རིམ་ནང་འཆི་ལུགས་དང་། འཆི་བའི་
གནས་སབས་སུ་བསམ་བྐོ་གཏྐོང་ཚུལ། བར་སྲིད་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་དླེའི་མྱྐོང་བ། བསམ་
བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་ཇི་ལྟར་དགྐོས་པ། དླེ་འགག་ནས་སླེ་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྐོར་ལུགས་བཅས་
ཆ་ཚང་གསུངས་པས། ལམ་སྐོན་བྱླེད་མཁན་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཡིན། དླེ་ནས་
ལམ་ཤུལ་རིང་ཞླེས་གསུངས་པའི་ལམ་ཐག་རིང་པྐོར་འགྲྐོ་སབས། དཔླེར་ན། སྣུམ་འཁྐོར་
ནང་ནས་ཐག་རིང་འགྲུལ་བཞུད་བྱླེད་ན་སྣུམ་བླུག་ས་དུས་ཐྐོག་རླེད་མིན་ཡྐོད་ཚེ་སྣུམ་སྐོན་མ་
འཁྱླེར་རྒྱུ་དང་། བཟའ་ཆས་དང་འཐུང་ཆུ་ཚུན་ཆད་ནས་གྲ་སིག་གིས་རྒྱགས་ཕླེ་ཚགས་སུ་
ཚུད་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་ལྟར། ཆྐོས་ཉམས་ལླེན་ཐྐོག་ནས་སླེམས་ཀི་སླེང་གི་ཡྐོན་ཏན་མ་ཉམས་
པར་ཡྐོད་ན། རང་གི་རྒྱུད་སླེང་གི་བག་ཆགས་བཟང་པྐོ་དླེ་ཤླེས་པའི་རྒྱུན་གང་དུ་ཡྐོད་ས་དླེར་
སླེབས་ཏླེ། སླེ་བ་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆུད་མི་ཟ་བར་གནས་ཤིང་། ནམ་
ཡང་མི་བསླུ་བ་མླེད་པའི་མགྐོན་སབས་སུ་གྱུར་པས། ཆྐོས་ནི་ལམ་ཤུལ་རིང་གི་ལམ་རྒྱགས་
དང་མཚུངས། དླེ་ནས་ལམ་བགྲྐོད་པར་དཀའ་བའི་དླེད་དཔྐོན་ལྟ་བུའང་ཆྐོས་ཡིན་པ་ནི། 
སླེམས་ཀི་སླེང་ལ་དགླེ་མི་དགླེ་གང་འད་ཞིག་གི་བག་ཆགས་མཐུག་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ན་དླེས་
ཤུགས་རླེན་ཐླེབས་པས། མི་ཚེ་འདིའི་དབང་དུ་བྱས་ཀང༌ཁྐོར་ཡུག་འད་འད་ཞིག་ནང་མཉམ་
དུ་འཚར་ལྐོངས་བྱས་པའི་ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་ལ་དད་པ་དང་། སིང་རྗླེ་ཆླེ་བ་སྐོགས་ཆུང་ངུའི་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

སབས་ནས་རང་ཤུགས་ཀིས་འྐོང་བ་དང་། འགའ་ཤས་ལ་དླེ་ལྟ་བུའི་དགླེ་སླེམས་ཀི་བག་
ཆགས་སད་དཀའ་བ་མ་ཟད། མི་དགླེ་བའི་བྱ་བ་ལ་ཞླེན་པའི་ཁྱད་པར་མཐྐོང་སང་དུ་གྲུབ་པ་
ལྟར། ཆྐོས་མཐུན་གི་བྱ་བའི་བག་ཆགས་བཟང་པྐོ་ཅི་ཐུབ་འཇྐོག་པའི་འབད་བརྐོན་བྱས་ན། 
བགྲྐོད་དཀའི་ལམ་ལ་དཀའ་ཚེགས་མླེད་པར་སྐོལ་བའི་དླེད་དཔྐོན་དུ་འགྱུར་ཏླེ། རང་གི་མ་
འྐོངས་པའི་མདུན་ལམ་རང་ཉིད་ནས་སྐོན་ཐུབ་པ་ཞིག་འྐོང་བ་ཡིན། སིར་བཏང་རས་རྡུལ་ཁི་
ཕག་མང་པྐོ་འདུས་པའི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ལ་བརྟླེན་ནས་གྲུབ་པའི་ལུས་ཁམས་ཀི་རས་དླེའི་
རིགས་བརྒྱུད་ཀི་ཆ་ནས་འབྱུང་ཚུལ་ཞིག་གིས། ཕ་མའི་གཤིས་ཀ་སྐོགས་ཕྲུ་གུར་འཇགས་
པའི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡྐོད་མྐོད། གྐོང་གསལ་སར་གི་བག་ཆགས་ནི་ཅིས་ཀང་དབང་བཙན་པར་
སང་བ། དཔླེར་ན། ཕྲུ་གུ་མཚེ་མའི་ནང་ལའང༌། ཅུང་ཟད་ཉླེ་བའི་མཚེ་མ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཉླེ་བའི་
མཚེ་མ་ཞླེས་ཐ་དད་དུ་འབྱླེད་པས། དླེ་འདའི་མཚེ་མ་གཉིས་པྐོ་དླེ་རྒྱུན་དུ་ཕན་ཚུན་འབླེལ་བ་
མླེད་པར་ལུང་པ་ཤར་ནུབ་ལྟ་བུ་སྐོ་སྐོར་གནས་ཀང་། རྒྱུ་རླེན་མང་པྐོ་ཞིག་ལུས་དླེ་དང་
འབླེལ་བ་ཡྐོད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་མཐུན་པའི་ཆ་མང་པྐོ་འབྱུང་བས། བརྟགས་དཔད་བྱས་
སབས་མཚེ་མ་དླེ་གཉིས་ལུས་ཀི་གནས་སངས་དང་། སླེམས་ཀི་གཤིས་ཀ  མི་ཚེའི་འགྲྐོ་
སངས་སིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་འད་མཚུངས་སུ་ཐྐོན་པ་མང་པྐོ་བྱུང་ཡང་། འགའ་རླེ་ར་བ་ནས་མི་
འད་བའང་རླེད་ཀིན་ཡྐོད་པ་རླེད། དླེའི་ར་བ་ཤླེས་པའི་རྒྱུན་ལ་བཏགས་པའི་བདག་དླེ། གནས་
སབས་དླེ་ལ་བལྟྐོས་པ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། དླེའི་སྐོན་མའི་ཚེ་རབས་རྣམས་ལ་མིན་སབས། 
བསམ་བྐོ་གཏྐོང་སངས་དང༌། ཉྐོན་མྐོངས་ཆླེ་ཆུང་ཐ་དད་པས་གཤིས་ཀ་མི་འད་བ་ཞིག་འབྱུང་
བ་ནི། སྐོན་མའི་དགླེ་མི་དགླེའི་བག་ཆགས་ཀིས་ཚེ་འདིར་རླེན་ཕ་མྐོ་ཞིག་འཕད་པ་ལ་བརྟླེན་
ནས་རང་ཤུགས་ཀིས་སར་གི་ནུས་པ་བཟང་ངན་ཅི་རིགས་སད་པ་འབྱུང་བས། སྐོན་གི་མི་
ཚེའི་གྐོམས་པའི་སྐོབས་ཀིས་བག་ཆགས་བཟང་ངན་གང་ཡྐོད་པ་དླེས། མི་ཚེ་གསར་པའི་
འགྲྐོ་སངས་ནང་ལ་མངྐོན་གསལ་མླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་ཤུགས་རླེན་བཟང་ངན་གང་འཚམས་བྱླེད་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

པར་འགྱུར་བ་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ་པས། འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་ཟླེར་བའི་ལམ་ཆླེན་དླེར་བདླེ་བགྲྐོད་
ཐུབ་ཆླེད། ཚེ་འདིར་ཆྐོས་ཉམས་ལླེན་བྱ་རྒྱུའམ། སླེམས་རྒྱུད་ལ་དགླེ་བའི་བག་ཆགས་འཇྐོག་
ཐབས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ། ད་ལྟ་རང་བྐོ་རང་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་པས་རྒྱུད་ཚོད་མི་ཐིགས་པ་གང་
ཡང་མླེད་སབས། རང་གིས་རང་ལ་དཔད་ན། དགླེ་བ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བསྒྲུབས་པ་ཞིག་
དང་། ཕི་མ་སླེ་གནས་བཟང་པྐོ་ཐྐོབ་ངླེས་པའི་སྐོབས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཐླེ་ཚོམ་མླེད་སམ་པའི་
གདླེངས་ཚོད་ཡྐོད་པ་ཞིག་དཀའ་བས། སླེ་བ་ཕི་མ་བདླེ་འགྲྐོ་དང་། ངན་འགྲྐོའ་ིསླེ་གནས་གང་
འད་ཞིག་ལླེན་མིན་ལས་ཀི་དབང་གིས་འགྲྐོ་རྒྱུ་མ་གཏྐོགས། བ་མ་ཚད་ལྡན་ཚོར་སབས་
འཇུག་ཞུས་ཀང་དླེའི་ཐུགས་རྗླེས་འདླེན་ཐུབ་པ་དཀའ་ཞིང་། དགླེ་འདུན་ལ་བསླེན་བཀུར་དང་། 
མཆྐོད་འབུལ་ཞུ་བ་ལྟ་བུ་སྐོགས་ཀིས་ཕན་བུའི་ཕན་ཐྐོགས་ཡྐོད་འགྲྐོ་ནའང༌། གཙོ་ཆླེར་སྐོ་
སྐོ་རང་ཉིད་ནས་གཟབ་གཟབ་བྱླེད་མ་ཐུབ་ན། ཁ་ཡྐོད་ལག་ཡྐོད་ཀི་ཡར་འདླེན་ཐུབ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་
དཀའ། ཐུགས་རྗླེའི་བྱིན་རླབས་གཅིག་པུས་སབས་ཀིན་ཡྐོད་ན། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་
ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡྐོད་པས། དླེ་རྣམས་ཀིས་ས་མྐོ་ནས་སབས་ཟིན་དགྐོས་ཀང་དླེ་ལྟར་
སབས་མ་ཐུབ་པ་དང་། བསབ་རྒྱུའང་མླེད་པ་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་
པ་པྐོ་མི་འདྐོད་པས། གཞན་རྒྱུད་ཀི་མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་པའི་ཡྐོན་ཏན་གིས་རང་རྒྱུད་གྲྐོལ་མི་
ཐུབ་སབས། རང་ཉིད་གྲྐོལ་བ་ལ་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྐོན་ཏན་གསར་པ་ཞིག་རང་ཉིད་ཁྐོ་ནའི་
སྐོབས་ཀིས་བསླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་གྲྐོལ་དགྐོས་པས། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། བདག་ཉིད་
བདག་གི་མགྐོན། ཞླེས་གསུངས་པ་གནག་པྐོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། ནང་ཆྐོས་ཀི་རྨང་གཞིའང་འདི་
རང་གི་ཐྐོག་ནས་འགྲྐོ་ཚུལ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པའི་གྐོ་དྐོན་རྒྱུ་མཚན་གཏིང་ཟབ་ལྡན་པ་ཤླེས་
དགྐོས་གལ་ཆླེ་བ་ཡིན། གཞན་ཡང་། མདྐོ་ལས། ཐུབ་རྣམས་སིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་
ཞིང་། །འགྲྐོ་བའི་སྡུག་བསལ་ཕག་གིས་མི་སླེལ་ལ། །ཉིད་ཀི་རྟྐོགས་པ་གཞན་ལ་སྐོ་མིན་
པས། །ཆྐོས་ཉིད་བདླེན་པ་བསན་པས་གྲྐོལ་བར་འགྱུར། །ཞླེས་དང་། ངས་ནི་ཁྱྐོད་ལ་ཐར་པའི་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ལམ་བསན་གི། །ཐར་པ་རང་ལ་རགས་ལས་ཤླེས་པར་གིས། །ཞླེས་གསུངས་པས། ད་ལྟ་མི་
ལུས་ཐྐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཀི་གནས་ཚུལ་གྐོ་ཞིང་། དླེ་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཕན་ཙམ་ཡྐོད་ 
ལ༑ མཐུན་རླེན་གང་འཚམས་འཛོམས་པའི་གནས་སབས་འདི་ལྟ་བུར་ཡང་། བསམ་བྐོ་དགླེ་
བའི་ཕྐོགས་སུ་ཆུ་གླེན་དུ་འདླེན་པ་ལྟར་ངལ་བ་ཆླེན་པྐོ་བསླེན་དགྐོས་པ་དང་། མི་དགླེ་བའི་
ཕྐོགས་སུ་ཆུ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་དང་མཚུངས་པར་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀིས་འཇུག་པ་འདིའི་
ཁ་ལྐོ་བསྒྱུར་ཐབས་བྱས་ཏླེ། གསྐོན་པའི་རིང་ལ་སིག་སྐོང་དགླེ་སྒྲུབ་ཀི་ཉམས་ལླེན་ལླེགས་པྐོ་
གདླེངས་འཁླེལ་བ་ཞིག་མླེད་ཚེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་ས་ཇླེ་རིང་དུ་འགྲྐོ་ཞིང་། 
རང་རླེས་རྒྱུན་དུ། འགྲྐོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྐོག །ཅླེས་སྐོན་པ་དླེ་སྐོང་པར་
འགྱུར་བས། མདྐོར་ན་ཚེ་འདི་སང་གི་ཞླེན་པས་མ་བཅིངས་པའི་ཆྐོས་ཁྐོ་ན་བྱླེད་པར་ཐག་
བཅད་དགྐོས། 

འཆི་བ་དན་པ་བསོམ་པའི་ཚུལ་དངོས། 

༈ ར་བའི་ས་བཅད་བཞི་པ་འཆི་བ་དན་པ་བསྒྐོམ་པའི་ཚུལ་དངྐོས་ཀི་ས་བཅད་གཉིས་པ་རང་
འཆི་བའི་རྣམ་པ་སྒྐོམ་པ་ཞླེས་པ་ནི། སླེ་བྐོ་གང་དག་འཆི་བའི་གནས་སབས་ལ་འཆི་སངས་
ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་དླེ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀི་ཐྐོག་ཏུ་གསལ་བར་བསམ་ནས། འཆི་
སངས་དླེ་ཀ་ཉིན་གཅིག་རང་སླེང་དུ་འབབ་པར་དན་ན། སླེམས་ནང་མྱྐོང་བ་གསྐོས་པ་འཆར་
བ་ཡིན་ལ། པཎ་ཆླེན་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་གསུང་སབས་
ཐུགས་རྗླེ་མ་ལས། འཆི་བའི་གནས་སབས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་གང་འད་ཡྐོད་པ་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའི་ཐྐོག་ནས་ཀང་བསྒྐོམ་རྒྱུ་ཡྐོད། དྐོན་སིང་། ལྐོ་ན་རྒན་གཞྐོན་སུ་ཡིན་རུང༌ཚེ་རྐོགས་
པའམ། གྐོ་བུར་གི་བར་ཆད་དང་། བསྐོད་ནམས་ཟད་པ་སྐོགས་ཀི་རླེན་ལས་འཆི་ནད་ཀིས་
ཟིན་ཏླེ། སན་པས་བྐོར་ཞིང་རིམ་གྲྐོས་བཟླྐོག་ཏུ་མླེད། །གཉླེན་རྣམས་གསྐོན་དུ་རླེ་བའི་རླེ་ཐག་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

ཆད། །ཅླེས་པའི་ཚིག་དྐོན་ལྟར། ནད་དླེ་ཇླེ་ཐུར་སྐོང་ཞིང་། སན་གིས་ཀང་མི་ཕན་པ་དང་། 
རྒྱུན་གི་མལ་སན་འབྐོལ་པྐོ་དླེའང༌མི་བཟྐོད་པར་འགྱུར་ལ། ལུས་ལས་དི་ང་བ་དང་། ཚོར་བ་
མླེད་པ། རྒྱུན་དུ་ཀླད་པ་སང་གྲུང་དྐོད་པྐོ་ཡྐོད་པའང་ཉམས་ནས་མིང་དང་དྐོན་མི་དན་པ། ནད་
ཡུན་རིང་བས་གསྐོན་པའི་ལུས་དླེ་ཕླེད་ཙམ་རྐོ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏླེ། རང་ཉིད་ནས་ཀང་འཆི་རྒྱུ་མ་
གཏྐོགས་མླེད་པའི་བྐོ་ཐག་ཆྐོད་ཅིང་། ནམ་ཞིག་ནད་གཡྐོག་ཀང་འབྱྐོར་མིན་ས་ཚོགས་ཐྐོག  
རང་གཞན་ཚང་མ་ངལ་བས་གསྐོན་པ་ལས་འཆི་བ་དགའ་བ་ཞིག་འྐོང་ལ། དླེ་ལྟ་བུའི་ན་ཟུག་
ཉིན་མཚན་མི་འཁྱྐོལ་བ་འབྱུང་སབས་རྒྱུན་གི་རྣལ་འབྱྐོར་ཉམས་ལླེན་ཡྐོད་པའང་མི་ནུས་
པར། མི་ཚེའི་མཐའ་མཇུག་དླེ་ངལ་བ་ཆླེན་པྐོའ ་ིངང་ནས་འཆི་དགྐོས་ཤར་བ་སྐོགས། 
༸སབས་རྗླེ་ཕ་བྐོང་ཁའི་མི་རྟག་དན་བསྐུལ་སིང་གི་ཐུར་མ་ལས། གཏམ་གི་མཐའ་མ་ཁ་
ཆླེམས་དང་སྡུག་སྨྲས། །ཉམ་ཐག་བཞིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་ཀིས་སྨྲས་ཀང༌། །ལླེ་དབང་སམ་པས་
གྐོ་བར་ཙམ་མི་འཕྐོད། །ཡི་ཆད་དག་པྐོས་ནྐོན་དུས་ཤིག་འྐོང་ངྐོ༌། །ཞླེས་དང་། ཟས་ཀི་མཐའ་
མ་དམ་རས་དང་རིང་བསྲླེལ། །ཆུ་རྒྱུན་དང་བཅས་ཁ་ནང་དུ་བླུགས་ཀང༌། །ཧུབ་གཅིག་མིད་
པའི་ནུས་པ་ཡང་མླེད་པས། །རྐོ་ཡི་ཁ་ནང་ལུས་པ་ཞིག་འྐོང་ངྐོ༌། །ཞླེས་སྐོགས་གསུངས་པ་
རྣམས་ཐྐོག་ཏུ་བབས་ཏླེ། འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་རིམ་བཞིན་ཐིམས་པས་ཐྐོག་མར་སའི་ཁམས་
ཀི་ནུས་པ་ཉམས་སབས་ལུས་ས་འྐོག་ལ་བྱིང་འགྲྐོ་བའི་སང་བ་འཆར་ཞིང་། ཤ་ཞན་པ་དང་། 
ཆུ་ཁམས་ཉམས་སབས་མིག་ཀྐོང་དྐོང་དུ་གྱུར་ལ། རྣ་ཞྐོམ་པ། ལླེ་དབང་སམ་པ་དང་། མླེའི་
འབྱུང་བ་ཉམས་སབས་ལུས་ཀི་དྐོད་བསྡུ་བ། རླུང་གི་ནུས་པ་ཉམས་སབས་མགྲིན་པར་སྐོར་
ས་དང་བཅས་པ་སྐོགས་ཕི་ནང་གི་རྟགས་རྣམས་ཤར་ཏླེ། དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཇླེ་བླེལ་དུ་
བརླེགས་ནས་རིམ་བཞིན་ཕི་དབུགས་ཆད་དླེ་ཚེ་འདིའི་མཇུག་རྐོགས་ཤིང་། སིར་བཏང་
དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཆད་པ་དང་སིང་གི་བྱ་བ་བྱླེད་མཚམས་ཆྐོད་དླེ་ཀླད་པའི་ནུས་པའང་ཉམས་
སབས་ཤི་བ་ཡིན་ནའང་། ཉམས་ལླེན་ཡྐོད་པའི་རིགས་ད་དུང་རྣམ་ཤླེས་དླེ་ལུས་ཀི་ནང་དུ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

གནས་ཏླེ། རྣལ་འབྱྐོར་གི་སྐོབས་ཀིས་འཆི་བ་འྐོད་གསལ་ལ་མཉམ་པར་འཇྐོག་པ་འབྱུང་བ། 
དཔླེར་ན། ཡྐོངས་འཛིན་རྐོ་རྗླེ་འཆང་གིང་རིན་པྐོ་ཆླེ་དགྐོངས་པ་གཞན་དྐོན་དུ་གཤླེགས་
སབས། སིར་བཏང་སན་པས་བཤད་ཚུལ་ལྟར་གི་དགྐོངས་པ་རྐོགས་པའི་མཚམས་ནས་ཉིན་
བཅུ་གསུམ་ཐུགས་དམ་ལ་བཞུགས་ཏླེ། སྐུ་གཟུགས་མ་ཉམས་པར་གསྐོས་པར་གནས་
བཞིན་གསང་སགས་ཀི་ལམ་ནས་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་འྐོད་གསལ་གི་ངང་དུ་བཞུགས། དླེ་
སབས་རྟླེན་བརྟླེན་པ་རགས་པའི་ཆ་ནས་འབླེལ་བ་ཆད་ཀང་། རྣམ་པར་ཤླེས་པ་ད་དུང་ལུས་
ནས་མ་ཐྐོན་པས། དླེ་ལ་འཆི་བ་འྐོད་གསལ་ཞླེས་ད་ལྟ་བའི་ཚིག་སར་བ་མ་གཏྐོགས། ཤི་བ་
འྐོད་གསལ་ཞླེས་འདས་ཚིག་མི་སར་ལ། འཆི་བ་འྐོད་གསལ་དླེ་འགག་པ་དང་ཕུང་པྐོ་ནས་
རྣམ་ཤླེས་གྐོལ་ས་ལྐོགས་སུ་ཐྐོན་པས་ལུས་དླེ་རྐོ་ལ་གྱུར། དླེ་རྗླེས་ཕུང་པྐོ་སླེལ་ཕྐོགས་སྐོར་
ལ་བྐོད་དུ་འགྐོས་ནད་དག་པྐོས་ཤི་རིགས་ས་འྐོག་ཏུ་སྦ་སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་ལས། དླེ་མིན་ཕུང་པྐོ་བྱ་
གཏྐོར་བྱླེད་ཅིང་། སྒྐོ་མང་ཁང་གསར་རྐོ་རྗླེ་འཆང་མྱ་ངན་ལས་འདའ་སབས། སྐུ་པུར་བྱ་
གཏྐོར་དགྐོས་པར་གསུངས་པ་དང་། བཀའ་གདམས་པའི་དགླེ་བཤླེས་མང་པྐོས་ཀང་བྱ་
གཏྐོར་གནང་བ་རྣམས་ནི། གསྐོན་པའི་རིང་དླེར་དགླེ་སྐོར་གང་ཡྐོང་གནང༌བ་མ་ཟད། 
གཤླེགས་ནས་སྐུ་ལུས་དླེ་ཡང་སླེམས་ཅན་ལ་ལུས་སིན་བཏང་བའི་ཉམས་བཞླེས་མཛད་པ་ངྐོ་
མཚར་ཆླེ། 
 ངྐོས་རང་རྒྱ་གར་གི་ས་གནས་“ཨ་མི་ད་བྷ་ད་”ཞླེས་པ་དླེར། “བྷ་བྷ་ཨམ་ཊི་” (Baba 

Amte) ཞུ་བ་ཁྐོང་སར་བསྐོད་ཅིང་། ཁྐོང་ནས་མཛེ་ནད་ཅན་དང་དབང་པྐོ་སྐོན་ཅན་བདག་
སྐོད་ཀིས་གཞིས་ཆགས་ཏླེ། དམིགས་བསལ་ལྟ་རྟྐོགས་ལླེགས་པས་ཡི་རང་གི་གནས་སུ་
མཐྐོང་ཞིང་། རང་རླེས་ཁ་ནས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟླེར་ཡང་། བདླེ་ཞིང་འབྐོལ་བའི་སན་
སླེང་ཙོག་གླེར་བསད་ནས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅླེས་བརྗྐོད་པ་མ་གཏྐོགས། ལག་ལླེན་དླེ་
ཙམ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་མི་འདུག  ས་གནས་དླེར་ཡྐོད་ཀི་མི་རྣམས་གྲྐོངས་སབས་ཧིན་དྷུའི་



འཇིག་རྟླེན་འདིར་རིང་དུ་མི་གནས་པར་འཆི་བ་རྗླེས་སུ་དན་པ། 

སྲྐོལ་ལྟར་ཕུང་པྐོ་མླེར་སྲླེག་གཏྐོང་སྲྐོལ་སི་ལྟར་མིན་པར། དླེ་ནི་ཤིང་འཕྐོ་བརླག་འགྲྐོ་ཞིང་། 
ཁྐོར་ཡུག་ལའང་གནྐོད་པས་ས་འྐོག་ལ་སྦས་ན་ལླེགས་པའི་ངྐོས་འཛིན་བྱླེད་པ་དང་། དླེ་ཡང་
རྐོ་སྒམ་འད་ཆགས་པྐོ་མི་དགྐོས་པར། རས་ཀིས་བཏུམ་ནས་སྦས་ཏླེ། དླེའི་སླེང་དུ་དན་རྟླེན་
མཚོན་བྱླེད་སླེ་ཤིང་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས་ནས། ཤིང་མླེར་སྲླེག་གཏྐོང་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ཤིང་
སྐོང་གསར་པ་བཙུགས་པ་སྐོགས་སྐོན་པའི་གནས་སུ་མཐྐོང་། འྐོན་ཀང་ངྐོས་ནས་ཕུང་པྐོ་
ཚང་མ་སྦས་དགྐོས་ཚུལ་ཟླེར་གིན་མླེད་པར། མཐྐོང་ཚུལ་གང་བྱུང་བཤད་པ་ཡིན། མདྐོ་དྐོན་
གསྐོན་པའི་རིང་དླེར་ལུས་ཞླེསགཅླེས་སྐོང་བྱ་ཡུལ་དླེ་བྱ་གཏྐོར་རམ། ས་ལ་སྦས་པ་དང་། 
ཆུའི་ནང་དྐོར་བ། མླེར་སྲླེག་པ་ཅི་རིགས་པའི་རྗླེས་ཀི་བྱ་བ་ཟིན་ནས། མླེར་བསྲླེགས་ན་དླེའི་
རྗླེས་ཤུལ་ཐལ་བ་སྦར་གང་ལུས་པ་ཤུལ་ལུས་རྣམས་ཀིས་བདག་ཏུ་བཟུང་སླེ། རླེ་ཞིག་གྲྐོངས་
མཁན་དླེ་ལ་ང་ཚོའི་དམ་པ་དླེ་ཟླེར་བ་ལྟ་བུས་སླེམས་འཕླེང་ཡང་། རིང་པྐོར་མ་ཐྐོགས་པར་
འདས་པྐོ་དླེ་ཉིད་ཀིས་གསྐོན་པའི་རིང་ལ་ནམ་ཕུགས་གུད་ཀིས་དྭྐོགས་ནས་བསགས་པའི་རྒྱུ་
ནྐོར་དླེ་རྣམས་རྗླེས་ཤུལ་རྣམས་ཀི་བདག་ཏུ་བཟུང་བྱར་གྱུར་པ་ཙམ་མིན་པར། དླེ་ལ་རམ་སླེ་
གཉླེན་ཉླེ་ཕན་ཚུན་ཁ་མཆུ་ཐུག་པ་སྐོགས་དམ་ཚིག་མི་མཐུན་པའི་རླེན་དང་། སབས་རླེ་འཆི་
ལྐོང་ཡྐོད་མླེད་ནས་ནྐོར་ལ་ཧབ་ཤ་བྱླེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་སྐོ་པྐོ་འབྱུང་བའི་རླེན་དུ་འགྱུར་བར་
སང་བ་སྐོགས་ཀང་དན་དགྐོས། ཤུལ་ལུས་ཆྐོས་ལ་དད་མྐོས་ཡྐོད་ན། རང་ལུགས་ཀི་གསྐོལ་
འདླེབས་སྐོན་ལམ་བྱླེད་ཅིང་། ནང་ཆྐོས་ལ་དད་མྐོས་ཡྐོད་རིགས་ནས་མཆྐོད་འབུལ་དང་། 
ཉམ་ཐག་ལ་སིན་གཏྐོང་། གཟུངས་སགས་བཟླ་བ། སི་ཚོགས་ལ་སན་པའི་ལས་དྐོན་གི་དགླེ་
རར་སྐོན་ཚུད་གཏྐོང་རྒྱུའི་གྲབས་གཤྐོམ་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ལླེགས། མདྐོར་ན་འཆི་བའི་གནས་
སབས་དང་། དླེ་རྗླེས་དུར་ཁྐོད་དུ་རྐོ་ལས་བྱླེད་ཕྐོགས། དླེ་མིན་མླེར་སྲླེག་གཏྐོང་སངས་
སྐོགས་ཡིད་ལ་ཤར་བར་བྱས་ཏླེ། དླེ་ལྟ་བུ་ནམ་ཞིག་རང་སླེང་དུ་འྐོང་ཚུལ་བསམ་དགྐོས། 
 དླེ་ལྟར་ངླེས་པར་འཆི་བ་བསམས་པའི་མཇུག་དླེར། རང་ཉིད་འཆི་བའི་རྣམ་པ་སྒྐོམ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

པ་འདི་སར་ནས་དམིགས་རྣམ་བསང་ན། ས་བཅད་འྐོག་མ་ནམ་འཆི་ངླེས་མླེད་བསམ་པ་དླེ་
ལ་ཤུགས་རླེན་ཐླེབས་ཚབས་ཆླེ་བ་ཡིན། 

སྨྲས་པ། ལས་ཉྐོན་དབང་གིས་འཕངས་པའི་སླེ་སྲིད་འདི། །གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་མི་
རྟག་འཆི་བའི་དྲུང༌། །ཅུང་ཟད་ངལ་གསྐོ་མླེད་པར་འགྲྐོ་བཞིན་དུ། །གཏན་ཏུ་སྐོད་གྲབས་བྱླེད་
ལས་བླུན་པ་སུ། །ལྐོ་ཟླ་ཚེས་ཀི་མ་ངླེས་དུས་མིན་དུ། །རྒན་གཞྐོན་གྐོ་རིམ་མླེད་པར་འཆི་བ་
དག །མཐྐོང་བཞིན་ནམ་འཆིའི་ཆ་ལ་དུས་འདླེབས་པའི། །ཆུ་བུར་མིག་ལྡན་ཁྱྐོད་ཉིད་ཅླེ་རླེ་
ལྐོང༌། །ནམ་ཡང་མི་འབལ་དཀར་པྐོ་དགླེ་བའི་གྲྐོགས། །སངས་ནས་ཁླེལ་ཆུང་མཛའ་ཤླེས་
འཁྐོར་གཡྐོག་ནྐོར། །རྟག་ཏུ་ཕན་པར་སླེམས་ཁྱྐོད་བར་དྐོ་ཡི། །བགྲྐོད་དཀའི་འཕང་དླེར་
གཅིག་པུར་ཕིན་གིས་དྐོགས། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

ངན་འགོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

༈ གཉིས་པ་འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བ་འགྲྐོ་བ་གཉིས་ཀི་བདླེ་སྡུག་བསམ་པ་གཉིས་
ཀི་ནང་ནས་ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ་ལ། ཐྐོག་མར་ངན་འགྲྐོ་སི་དང་ལྷག་པར་དམྱལ་
བ་ཞླེས་པ་ཡྐོད་སྲིད་པའི་སྐོར་ཤླེས་དགྐོས་པས། དླེའི་རྨང་གཞིའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སླེ་བ་ཕི་མ་
ཞླེས་པ་ཞིག་ཡྐོད་པ་ཡིན་ན། སླེ་གནས་བཟང་ངན་གང་འད་ཞིག་ལ་འགྲྐོ་མིན་རང་དབང་མླེད་
པར་ལས་ཀི་དབང་གིས་གྲུབ། ཚེ་འདིའང་རང་དབང་གི་ཐྐོག་ནས་སླེས་པ་མིན་པར་ལས་ཀི་
དབང་གིས་སླེས་པ་དང་། འདི་ནས་འཆི་འཕྐོས་ཏླེ་སླེ་བ་རྗླེས་མ་དླེའང་ལས་ཀི་དབང་གིས་
འགྲྐོ་དགྐོས། དླེ་ལ་བཟང་ངན་ཇི་འད་ཞིག་འྐོང་ཞླེ་ན། ཚེ་འདི་ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་གི་
གཞན་དབང་དུ་བཏང་ནས་ལས་ངན་པ་བསགས་ཡྐོད་ན། དླེའི་འབས་བུར་ངན་འགྲྐོའ་ིསླེ་བ་
དང༌། ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་ཇི་ཙམ་གིས་ཤུགས་ཆུང་བ་ཞིག་དང༌། ལྷག་པར་ཞླེ་སང་གི་
རིགས་ཤས་ཆུང་བ་ཡྐོད་ན། སླེ་བ་བཟང་པྐོ་ཐྐོབ་ཐུབ་པར་ངླེས་ཤླེས་འདླེན་ནུས་པའི་རྒྱུ་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

མཚན་རླེད་རྒྱུ་ཡྐོད། ཡང་ན་སླེ་བ་ས་ཕི་ཁས་མ་ལླེན་པ་དང་། འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པ་པྐོ་འདྐོད་ 
ན༑ འཇིག་རྟླེན་གི་རྣམ་བཞག་མང་པྐོ་འཇྐོག་མི་བདླེ་ཞིང་། ལྷག་པར་རང་རླེས་མིག་གིས་
མཐྐོང་བའི་ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་མྱྐོང་མཁན་གི་སླེམས་ཅན་ལུས་རྟླེན་འད་མིན་ཡྐོད་པ་དླེ་རྣམས་
མང་པྐོ་ཞིག་ལ་ཕ་མ་ཡྐོད་པས། དླེ་ལས་བྱུང་ཚུལ་བཤད་ན། མི་ལྟ་བུ་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་ལས་
གྲུབ་པར་བཤད་ཐུབ་ཀང་། ཕ་མ་དླེའི་ལུས་དང་། དླེའི་ཕ་མ། དླེའི་ཡང་ཕ་མ་སྐོགས་ལྐོ་
འབུམ་དང་། ས་ཡ། བྱླེ་བ། དུང་ཕྱུར་མང་པྐོ་ཡར་དླེད་ན། མི་གྲུབ་མླེད་ལ། སྲྐོག་ཆགས་ཀང་
གྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་པས། བསལ་པ་ཡ་ཐྐོག་གི་སབས་མིའི་ཕ་མ་མླེད་ལ། དུད་འགྲྐོའ་ིཕ་མའང་མླེད། 
ཐྐོག་མར་སའི་གྐོ་ལ་འདི་མླེ་ཡི་ཚ་ཚད་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཧ་ཅང་མཐྐོན་པྐོ་ཡྐོད་
པའི་གིང་ཞིག་བྱུང་ཞིང་། དླེ་ནས་རིམ་བཞིན་སྲྐོག་ལྡན་རྣམས་སླེས་ཚུལ་དླེང་རབས་ཚན་
རིག་པས་འགྲླེལ་བརྗྐོད་བྱླེད་པ་མང་པྐོར་བདླེན་པའི་ཁུངས་སླེལ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་བཤད་
དགྐོས་ན། རས་རྡུལ་རིགས་གཅིག་རང་ནས་དུད་འགྲྐོ་དང༌། མིའི་རིགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པ་དླེ་
ལ་འགྲླེལ་བཤད་ཅིག་དགྐོས་པར་འགྱུར་བས། དླེ་ནི་རང་རླེའི་བལྟ་ཚུལ་ལ་ལས་ཀི་སླེང་ནས་
བཤད་ན་མ་གཏྐོགས་འགྲྐོ་ས་གཞན་མླེད། མ་འྐོངས་པར་ཡང༌ལས་བཟང་ངན་གི་དབང་གིས་
སླེ་གནས་འད་མིན་ས་ཚོགས་འབྱུང་བས། དླེ་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་བཀའ་བསན་མང་པྐོའ་ི
ནང་། དམྱལ་བ་ཚ་དམྱལ་དང་གྲང་དམྱལ། ཉླེ་འཁྐོར་དང་། ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་སྐོགས་
བཅས་བཤད་ཅིང་། ཧྐོབ་དླེར་བལྟས་ན་འགའ་ཤས་བྐོ་ལ་མི་ཤྐོང་བ་ལྟ་བུ་ཡྐོད་ནའང་། རང་
གིས་མ་མཐྐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དླེ་འད་ཨླེ་ཡྐོད་སམ་པ་དང་། ཡིད་མི་ཆླེས་པ་ལས་ལྷག་
པའི་སྒྲུབ་བྱླེད་མ་རླེད། མིའི་ལུས་འདིའི་ཆ་ཤས་རས་རྡུལ་དང་། དབང་པྐོ་དང་། སླེ་མཆླེད། 
དླེ་ཡང་དབང་པྐོའ་ིརས་རླེ་རླེ་ནས་ཀང་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་འབྱུང་བ་རྣམས་མང་པྐོ་ཞིག་མིག་
གིས་མ་མཐྐོང་བས་མླེད་པར་བཤད་མི་ནུས་ནའང་། དླེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། དླེ་ལྟར་
ཡྐོད་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞླེ་ན། གང་ཤླེས་ཟླེར་བ་མ་གཏྐོགས་བརྗྐོད་རྒྱུ་མླེད་པས། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ངན་སྐོང་གི་གནས་ལ་སྐོགས་པའང་ད་ལྟ་རང་རླེས་མ་མཐྐོང་བས་ཡིད་མ་ཆླེས་པ་མ་
གཏྐོགས། རིགས་པས་ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན། རང་རླེའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་བདླེ་སྡུག་གི་ཚོར་བའི་
རྟླེན་བྱླེད་པའི་བཀྐོད་པ་ས་ཚོགས་ཤིག་འགྲླེལ་བཤད་བྱླེད་མི་ཐུབ་ཀང་། མིག་གིས་མཐྐོང་རྒྱུ་
ཡྐོད་པས། དླེ་ལས་ཀི་དབང་གིས་བྱུང་ཚུལ་རྒྱུ་རླེན་རྟླེན་འབླེལ་ལས་བརམས་ནས་མཐའ་
དཔད་དླེ་བསམས་ན། ངན་པའི་ཕྐོགས་ནས་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དླེ་འད་ཞིག་
མླེད་ན་ཐབས་མླེད་ཡིན་པ་ཞིག་འྐོང་སྲིད་པ་དང༌། བཟང་པྐོའ་ིཕྐོགས་ནས་ཀང་གཏན་དུ་བདླེ་
བའི་གྐོ་འཕང་ཞིག་ཡྐོད་དགྐོས་པ་སླེམས་ཀི་འཆར་སྒྐོ་བྐོ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་འབྱུང་། བྐོ་
དུལ་བའི་དབང་གིས་འབས་བུ་བཟང་པྐོ་མཐའ་མླེད་དུ་འཕླེལ་ཏླེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་འགྐོག་བདླེན་དང་། ལམ་བདླེན་ཡྐོད་ཆྐོག་པའི་ངླེས་པ་རླེད་རྒྱུ་ཞིག་འྐོང་ 
ན༑ སླེམས་མ་དུལ་བའི་དབང་གིས་ཀང་འབས་བུ་ངན་པ་བྐོས་དཔྐོག་དཀའ་བ་དླེ་འདའང་འྐོང་
ཆྐོག་པ་དང་། འབྱུང་སྲིད་པ་ཞིག་བྐོ་ཡུལ་དུ་བྱླེད་ཐུབ་པ་ཡིན། གལ་ཏླེ་སླེམས་མ་དུལ་བའི་
དབང་ལས་ཚ་གྲང་གི་དམྱལ་ཁམས་ཟླེར་བ་ལྟ་བུ་དླེ་འད་འྐོང་མི་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། སླེམས་
དུལ་བའི་དབང་ལས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའང་འབྱུང་མི་ཤླེས་པས། དླེ་ཁས་མ་
བངས་ན་སླེམས་ཀི་ངྐོ་བྐོ་དི་མའི་སྐོན་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན་པར་འདྐོད་དགྐོས་ཤིང་། 
དླེ་འདྐོད་ན་སླེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་འགྲྐོ་རྒྱུ་མླེད་པར་ཁྐོང་ཁྐོ་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱུན་
དུ་ཁྐོང་ཁྐོའ་ིངང་གནས་དགྐོས་པར་འགྱུར། དླེ་འད་མིན་པར་མི་ཁྐོང་ཁྐོ་ཚ་པྐོ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་
རུང༌། ལྐོ་ཟླ་སྦྲླེལ་ནས་ཁྐོང་ཁྐོ་ཟ་བཞིན་མི་སྐོད་པ་རང་རླེའི་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ། གཞན་ཡང་
མི་ཞིག་ཁྐོང་ཁྐོའ་ིའགལ་ཟླ་བྱམས་བརླེའི་གྐོམས་པ་རྒྱ་ཆླེ་རྒྱུན་རིང་མླེད་ནའང་། རང་གི་
དགའ་ཉླེའི་མི་ཞིག་ལ་ཁྐོང་ཁྐོ་མི་སླེ་བར་བྱམས་བརླེའི་བྐོ་ཤུགས་ཆླེ་སླེ་སྲིད། འྐོན་ཀང་དླེའི་
ཚེ་མི་དླེའི་སླེམས་ཀི་རང་བཞིན་བྱམས་བརླེའི་ངྐོ་བྐོར་གྱུར་ན་མི་དླེ་ལ་ནམ་ཡང་ཁྐོང་ཁྐོ་སླེ་མི་
སྲིད་པ་ཞིག་དགྐོས། དླེ་ལྟ་མིན་པར་སླེམས་ཀི་འཆར་ཚུལ་ཡང་ཡང་འགྱུར་འགྲྐོ་བ་དངྐོས་སུ་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

མྱྐོང་གྲུབ་ཏུ་ཡྐོད་པ་འདིས། ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་མྱྐོང་མཁན་གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤླེས་པ་དླེ་གཟུ་
བྐོར་གནས་ཀང་། རྟྐོག་པ་བཟང་ངན་ཅི་རིགས་པས་བསད་ནུས་པ་དང་། ཆགས་སང་ལ་
སྐོགས་པའི་རྣམ་རྟྐོག་རྣམས་སླེམས་ཀི་རང་གཤིས་སུ་མ་གྲུབ་པར་དཔྐོག་ནུས། དླེ་ལྟར་
སླེམས་མ་དུལ་བའི་དབང་གིས་གཞན་ལ་གནྐོད་པ་བྱས་པའི་ལས་ལ་བརྟླེན་ནས་དླེའི་འབས་
བུ་ངན་སྐོང་གི་སྡུག་བསལ་འཆད་པ་ལ། གྐོང་དུ་འཇིག་རྟླེན་ཕི་མ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་པ་
དླེ་ལ་གཞུང་འདིར་ར་བའི་ས་བཅད་གཉིས་སུ་མཛད་པའི་དང་པྐོ་འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསམ་པ་
སྐོང་ནས། གཉིས་པ་ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ་ལ་དམྱལ་བ། དུད་འགྲྐོ། ཡི་དྭགས་ཀི་
སྡུག་བསལ་བསམ་པ་དང་གསུམ་ནི། ཞླེས་གཞུང་འདིར་གྐོ་རིམ་འདི་ལྟར་མཛད་ཅིང་། དླེ་ལ་
དང་པྐོ་དམྱལ་བའི་སྐོར་འཆད་པ་ལ། 

དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

ཐྐོག་མར་འཇིག་རྟླེན་ན་དམྱལ་ཁམས་འདྐོད་ཚུལ་གི་བྱུང་བ་དང་། བཀྐོད་པ་འད་མིན་གི་རྣམ་
གཞག་སྐོར་ཡུལ་གྲུ་ས་ཚོགས་པའི་འཇིག་རྟླེན་ཆགས་ཚུལ་འཆད་པའི་རིག་གཞུང་རིང་པ་
གཞན་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཟུར་ཙམ་བསན་པ་ནི། དམྱལ་བའི་སྐོད་བཅུད་ཀི་བཀྐོད་པ་དླེ་
བཞིན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ལུགས་ཁྐོ་ནའི་ནང་གསར་དུ་བྱུང་བ་མིན་པར། གནའ་
རབས་ཀི་ཆྐོས་ལུགས་ཁག་དང་འབླེལ་བའི་རིག་གཞུང་རིང་པ་རྣམས་ཀི་དུས་ནས་རང་རང་
གི་འགྲླེལ་ཕྐོགས་ཅི་རིགས་བྱུང་བ་རིམ་བཞིན་ཡུལ་ཁག་ཕན་ཚུན་ཁྱབ་གདལ་སྐོང་སླེ་ནང་
ཆྐོས་དང་། དླེའི་རིག་གཞུང་དུའང་ཤུགས་རླེན་ཐླེབས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། སབས་འདིར་
གནའ་བྐོའ་ིབཤད་ཚུལ་འགའ་རླེ་ངྐོ་སྐོད་སིང་བསྡུས་མཚོན་ཙམ་བྱ་ཞིང་། ཆྐོས་ལུགས་ཆླེ་
ཁག་དང་འབླེལ་བའི་རིག་གཞུང་དར་འཕླེལ་ས་ཕིའི་གྐོ་རིམ་ཐད། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཧིན་དུའི་རིག་གཞུང་ནི་ཕི་ལྐོའ་ིགྐོང་ལྐོ་སྐོང་ཕག་འགའ་ཤས་ཀི་སྐོན་ནས་དར་བ་
དང་། ནང་གསླེས་“རིཀ་ཝླེ་ད་”ཞླེས་པ་གྐོང་ལྐོ་ཆིག་སྐོང་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་ནས་དར་བར་བཤད་
སྲྐོལ་ཞིག་འདུག 

“གྷི་རིཀ་”གི་རིག་གཞུང་ཕི་ལྐོའ་ིགྐོང་ལྐོ་བརྒྱ་ཕག་བརྒྱད་ཙམ་ནས། ཕི་ལྐོའ་ིགྐོང་ལྐོ་
བརྒྱ་དང་ཞླེ་དྲུག་ཙམ་བར་དར་འཕླེལ་བྱུང་བ་དང་། 

ནང་པའ་ིཆྐོས་དང་རགི་གཞུང་ནི་ཕི་ལྐོའ་ིགྐོང་ལྐོ་དྲུག་བརྒྱ་སྐོར་ནས་དར་བར་བཤད། 
རྗིའུ་རིག་གཞུང་ཕི་ལྐོའ་ིགྐོང་ལྐོ་བརྒྱ་ཕག་གཅིག་གམ། གྐོང་ལྐོ་ཆིག་སྐོང་ལྔ་བརྒྱ་

སྐོར་ནས་ཕི་ལྐོ་བརྒྱ་མླེད་བདུན་ཅུ་བར་དླེར་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་བའང་ཟླེར། 
ཁ་ཆླེའི་རིག་གཞུང་ཕི་ལྐོ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པ་ཙམ་ནས་དར་སད། 
རིག་གཞུང་དླེ་རྣམས་སུ་དམྱལ་བའི་བཀྐོད་པ་བཤད་ཚུལ་མཚོན་ཙམ་བྱས་ན། 

གནའ་རབས་“གྷི་རིཀ་”རིག་གཞུང་ནང་། གྷི་རིཀ་མི་རིགས་ཚོས་གཤིན་པྐོའ་ིཁམས་ལ་ 
“ཧ་རླེས་”སམ་(མི་མངྐོན་པའམ་མི་མངྐོན་པར་བསྒྱུར་མཁན་)ཞླེས་བརྗྐོད་པས། ཧ་རླེས་ནི་
ཡུལ་དང་འྐོག་ཁམས་ཀི་ལྷ་གཉིས་ཀར་བརི། ཤར་ཕྐོགས་ནི་(འུ་ཐུག་མཚོན་བྱླེད་ཐལ་མདྐོག་
ཁྐོ་ན་དང་། ལན་ངན་མི་འཇལ་ཞིང་ཆད་པ་མི་གཏྐོང་བ་)ཞིག་ལ་ངྐོས་འཛིན་ཏླེ། ཤ་རྗླེན་ལ་
དགའ་བའི་མགྐོ་མང་དམྱལ་བའི་ཁྱི་སླེར་བླེ་རུ་བྱ་བས་སྲུང་སླེ་ཡྐོད། གནས་དླེར་ལྐོ་རྒྱུས་ནང་
རིམ་བཞིན་གསལ་བཤད་ཆླེས་ཆླེར་ཕིན་ནས། ཧྐོ་མླེར་གིས་དཔླེར་ན་“ཨླེ་རི་ནིས་”བྱ་བ་དླེ་
གཤྐོག་པ་དང་སྦྲུལ་གི་སྐྲ་ཅན་གི་བུད་མླེད་ལག་ཏུ་མླེ་ལླེ་དང་རྟ་ལག་ཐྐོགས་པ་ཞླེས་འགྲླེལ་
བརྗྐོད་བྱས་ཤིང་། དླེ་ཚོས་དམ་བཅའ་སྲུང་བ་དང་། སྲྐོག་ལ་སྲྐོག་ལན་སྐོག་པ། རིག་ཚོ་མ་
ཟིན་པ་དང་། སླུ་ཐབས་ཀིས་འཁྲུལ་བར་བྱླེད་ཐུབ་པར་བརྟླེན། དླེ་ཚོ་དམྐོད་བྐོར་བ་ལས་བྱུང་
བའི་གང་ཟག་རླེད། གསང་ཐབས་ཀི་ཆྐོ་གའི་ནང་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གཅན་གཟན་དང་། 
སྲིན་པྐོ། གདུག་འདླེ་སྐོགས་ཀི་འགྲླེལ་བཤད་རྒྱ་ཆླེ་སང་།46 



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

ཨི་ཇིབ་ཊིའམ་“མླེ་སླེལ་”ཡུལ་གི་རིག་གཞུང་ནང་། འདས་གྲྐོངས་སྐོང་བའི་གཤིན་
པྐོ་རྣམས་རྒྱལ་སྒྐོ་གཅིག་ཡྐོད་པའི་ལམ་དུ་འགྲྐོ་དགྐོས་ལ། རྒྱལ་སྒྐོའ་ིསྒྐོ་སྲུང་ལ་ལ་ཁག་
འཇིབ་མཁན་དང་། ལ་ལ་ནང་ཁྐོལ་ཁྱུར་མིད་གཏྐོང་མཁན། ལ་ལར་གྲིབ་ཟ་བ། ལ་ལར་རུས་
པ་ཚེག་སའི་ངང་ཟ་མཁན་སྐོགས་ཀི་མིང་མི་འད་བ་རླེ་རླེ་ཡྐོད་པ་དླེ་ཚོ་ཚང་མ་ཆླེས་འདྐོད་
རམ་ཅན་དང་། རྣམ་ཤླེས་(ཨི་ཇི་ཊིའི་རིག་གཞུང་དུ་མིའི་འགྲྐོ་བ་ནི་རྣམ་ཤླེས་གསུམ་དང་། 
སིང་། ཟུངས་ཤུགས་བཅས་ལས་གྲུབ་པར་འདྐོད་)ཀང་ཧུབ་ཀིས་འཐུང་བའམ། ལུས་པྐོ་ཧིལ་
པྐོར་ཁྱུར་མིད་གཏྐོང་བས། དླེ་དུས་རྣམ་ཤླེས་ཀིས་གནས་ཚད་མ་ལྐོན་ན་ཤི་ཐླེངས་གཉིས་པ་
དླེ་སླེབས་ནས་མི་ཚེ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་སྐོང་ཞིང་། གནས་ཚད་ལྐོན་མིན་ཚོད་བལྟ་མཐའ་
མ་དླེ་ཉ་གའི་སླེང་ལླེགས་ཉླེས་ཀི་ལིད་ལ་དཔད་ནས། ཉ་གའི་ཕྐོགས་གཅིག་གི་ནང་ལ་(དང་
བདླེན་གི་ལྷ་མ་ཨཊ་བྱ་བ་མཚོན་ཕིར་)བྱ་སྐོ་དང་། ཉ་གའི་ཕྐོགས་གཞན་ནང་ལས་(ངན་པ་) 
ཚང་མ་འདུས་པའི་གཤིན་པྐོའ་ིསིང་དླེ་འཇྐོག་པ་དང་། ཉ་ག་དླེའི་འགྲམ་ལ་ཆུ་སྲིན་གི་མགྐོ་
དང་། སླེང་གླེའི་སྐོད་གཟུགས་ལ། མཚོ་ཕག་གི་སད་གཟུགས་ཅན་གི་གཤིན་པྐོའ་ིརྐོ་ཤ་ཟ་
མཁན་གི་སྲྐོག་ཆགས་འདླེས་མ་ཞིག་འཇབ་སྒུག་བྱས་ནས་ཡྐོད་པ་དང་། གཤིན་པྐོའ་ིསིང་
ཡྐོད་པའི་ཉ་གའི་ཕྐོགས་དླེ་ལིད་ནས་མར་ལྷུང་ན་གཤིན་པྐོའ་ིརྐོ་ཤ་ཟ་མཁན་དླེས་འཕལ་དུ་
བཟའ་བར་འགྱུར་བས། ཉླེས་ཆད་དངྐོས་གནས་དླེ་ནི་ཤུལ་མླེད་ར་སྐོང་བཏང་བ་མ་གཏྐོགས་
ཟད་རྒྱུ་མླེད་པའི་རྟག་པའི་དམྱལ་བ་ཞིག་ནི་མི་འདྐོད་པ་ཡིན།47 

ཡ་ཧུ་ད་པའམ་རྗིའུའི་རིག་གཞུང་ནང་གྐོང་དུ་བཀྐོད་པའི་དཔད་གཞིའི་ཡིག་ཆ་ཁག་
ནང་མིའི་ཤ་ཟ་མཁན་གི་གདྐོན་འདླེ་ཡྐོད་ཚུལ་དླེ་རིགས་མླེད་ཀང་། ཞལ་ཆད་རིང་མའི་གསུང་
རབ་ནང་གི་བསམ་ཚུལ་རླེས་འགའ་འཕླེལ་རྒྱས་སྐོང་ནས་ཉླེས་ཆད་གཏྐོང་ས་ལ་གླེ་ཧླེ་ནའམ་
ཚ་དམྱལ་ཞླེས་བརྗྐོད་པ་ཡྐོད་ལ། རྗིའུའི་སྲྐོལ་རྒྱུན་ཆླེན་པྐོ་གཉིས་ལས་དུས་རབས་བར་པའི་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

སབས་སུ་དར་བའི་ཨ་ཤླེ་ཀླེ་ནའི་གཞུང་ལུགས་ཀིས་ཡླེ་ཤུའི་སྲྐོལ་རྒྱུན་ནས་དམྱལ་བའི་
འགྲླེལ་བཤད་བངས་པ་དླེ་འདའང་སང་།48 

ཁ་ཆླེའི་རིག་གཞུང་ནང་། གདུང་བའི་ཚོར་བ་ས་ཚོགས་མྱྐོང་བའི་སླེང་དུ་དམྱལ་བའི་
གཅན་གཟན་ཞིག་གིས་དམྐོད་པ་ཕྐོག་པ་དླེ་རྣམས་ལྟྐོགས་རམས་ཀིས་ཟ་ཚུལ་བཤད།49 
དླེ་མིན་དྐོ་སང་བྱླེད་དགྐོས་པའི་གནས་ཚུལ་གཞན་ནི། 

༡༽ འཇིག་རྟླེན་འདིའི་སླེང་མི་ཚེ་ནི་དུས་ཚོད་ངླེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དམྱལ་ཁམས་
ནང་གི་བྱླེད་སངས་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་འད་བར་སྲིད་པ་དང་།50 

༢༽ གཤིན་པྐོ་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀི་ཚོར་བའི་འདུན་པ་ཡྐོད་ཀང་ཡིད་ཚིམས་པ་མི་
འྐོང་ལ།51 

༣༽ དམྱལ་བའི་ནང་གི་ཉམས་མྱྐོང་ནི་དུས་གཏན་དུ་སླེམས་ཀི་ལྐོངས་སྐོད་དང་། 
འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པ་པྐོའ་ིགྐོ་རྟྐོག་ར་བ་ནས་མླེད་པ་ཞིག་ལ་འབྱུང་བར་ཁས་ལླེན་ཞིང་།52 

༤༽ འཆི་བའི་ཕྐོ་ཉས་གཤིན་པྐོ་རྣམས་ལ་ཉླེས་འཛུགས་དང་མནར་གཅྐོད་གཏྐོང་
བར་འདྐོད་པ་རླེད།53 

ཡླེ་ཤུའི་ཆྐོས་ལུགས་ཀི་ལྐོ་རྒྱུས་འགའ་རླེའི་ནང་། ས་རབས་ཀི་ཡླེ་ཤུ་(བརྒྱ་ཕག་
གསུམ་པ་ཙམ་གི་བར་)ཆྐོས་པ་ཚོས་ཐར་ལམ་ལ་འགྐོད་པའི་བསབ་བྱ་གསར་པ་དླེའི་བཟང་
ཕྐོགས་ལ་དྐོ་སང་གཙོ་བྐོར་བྱས་པར་བརྟླེན། དམྱལ་ཁམས་དླེ་ཙམ་གནད་འགག་ཆླེ་བའི་གླེང་
གཞིར་མ་གྱུར། 

《  དམ་པའི་གསུང་རབ་ཀི་སྐོས་མླེད་དངྐོས་ཡྐོད་རིང་ལུགས།》  54 ནང་བིས་པའི་ཚ་
དམྱལ་སྐོར་ཨྐོ་རི་ཇི་ནླེ་སྐོགས་ཀིས་གཏམ་བཤད་མང་པྐོ་བྱས་པ་ལྟར་ན། ཆད་པ་ཞླེས་པ་ནི་
དངྐོས་སུ་མླེད་པའི་གཤིན་ཁམས་ནང་མཐའ་མའི་ཁིམས་གཅྐོད་གྐོང་རྣམ་ཤླེས་གཙང་མའམ་
དག་པར་བྱླེད་པའི་བསམ་བྐོའ་ིཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མླེ་ལླེ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མླེ་ལླེ་དླེས་གདྐོན་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

འདླེ་དང་བདུད་སྐོགས་ཀང་སྐོབ་པར་ནུས། (ཕི་ལྐོ་ ༥༥༠ ཙམ་ལ་) རྐོམ་གི་བཙན་པྐོ་“ཡུ་སླེ་
ཊི་ནི་ཡླེན་” གི་དུས་སུ་ཡླེ་ཤུའི་ཆྐོས་ལུགས་དླེ་དམ་བསགས་ཡྐོད་པའི་ལྐོག་ཆྐོས་ཤིག་གི་
གནས་བབས་ནས། རྐོམ་རྒྱལ་ཁམས་ཡྐོངས་ཀི་ཆྐོས་ལུགས་སུ་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་། དླེ་
འདའི་འདྐོད་པ་དླེ་ལྐོག་ཆྐོས་ལ་བརི་བའི་མགྐོ་ཚུགས་པ་རླེད། 

ཡླེ་ཤུའི་ཆྐོས་ལུགས་ཀི་མླེས་པྐོ་“ཨའུ་གུ་སུ་ཊི་ནུ་སུ་”ཞུ་བས་ཕྐོགས་གཅིག་ནས་
སིག་པ་དང་འད་བར་མྱྐོང་ཚོར་གི་ཆད་པ་ཞླེས་བཤད་ཀང་། ཕྐོགས་གཞན་ཞིག་ནས་“ཨ་
ཌམ་” གིས་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆླེན་པྐོ་བསགས་པར་བརྟླེན། མི་ཡི་འགྲྐོ་བ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་
པར་ཉླེས་དམིགས་སུ་“གདྐོད་མའི་སིག་པ་”ཕྐོག་པས་རྟག་ཏུ་ཆད་པ་མྱྐོང་བར་འགྱུར་ཚུལ་
གསལ།55 

ད་ལྟ་སབས་སུ་བབས་པ་དུས་རབས་བར་བའི་ནང་བྱུང་བ་དམྱལ་བའི་སྡུག་
བསལ་རི་མྐོར་བིས་ནས་བསན་པ་དླེ་དང་འབླེལ་བ་ཡྐོད། འགྐོད་བཤགས་ཀི་བྱླེད་སྒྐོ་ཆླེ་རུ་
སླེལ་ཕིར་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་རི་མྐོར་བིས་ནས་སིག་ལས་བསགས་པར་འཇིགས་
སང་བསྐུལ་བ་རླེད། 

གཟུགས་བརན་གི་བཟྐོ་བཀྐོད་དུ། བདུད་ལ་གཟུགས་བྱད་འད་མིན་ས་ཚོགས་
ཡྐོད་ཅིང་། བདུད་དླེ་འབྲུག་དང་སྦྲུལ་ལྟྐོ་འགྲྐོའ་ིརིགས། དླེ་བཞིན་གཅན་གཟན་ས་ཚོགས་
དང་། མི་ཕླེད་གཅན་གཟན་ནམ་སྲིན་པྐོ་སྐོགས་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀྐོད་ལ། སིག་ཅན་
རྣམས་མར་འཐླེན་མཁན་གི་གཅན་གཟན་དང་འབུས་ཟ་བ་སྐོགས་ཀི་འགྲླེལ་བརྗྐོད་དང་
རིས་སུ་བཀྐོད་པར་བྱས།56 

ཡང་“མུན་ནག་གི་རྗླེ་བྐོ་”ཞླེས་མི་ལུས་དང་གཅན་གཟན་གི་མགྐོ་བརན་འཇིགས་
སྐྲག་ཅན་དླེས་དམྐོད་པ་ཕྐོག་པ་ཚོའི་རྣམ་ཤླེས་“དབལ་བའམ་ཟ་བའི་”རྣམ་པ་བསན་པ་
ཡིན། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཞར་བྱུང་དུ་བཤད་པ། 
༡༽ བདུད་ཀིས་གང་ཟག་དཀྱུས་མ་ཙམ་མིན་པར་ཆྐོས་པའི་ཆས་སུ་བརྫུས་ནས་སླུ་

ཐབས་བྱླེད། 
༢༽ ཡྐོངས་གྲགས་ལ་དམྱལ་བ་མླེ་འབར་ཞླེས་བཤད་སྲྐོལ་ཡྐོད་ཀང་། “ཌན་ཌླེ་” 

ལྟར་ན་དམྱལ་གཏིང་དླེ་རྟག་ཏུ་འཁྱགས་རྐོམ་ཅན་གི་གནས་ཞིག་ཡིན་པར་འདྐོད། 
༣༽ དུས་རབས་བར་མའི་དཀིལ་དུ་“པུར་ག་ཊྐོ་རི་ཡམ་” ཞླེས་བར་དྐོ་ལྟ་བུའི་སིག་

སྐོང་གི་གནས་ཤིག་ཡྐོད་པའི་འཆར་སྒྐོ་གསར་པ་བྱུང་ནས། དུས་ཡུན་ངླེས་ཅན་ཞིག་གི་རིང་
དམྱལ་བའི་ནང་སྡུག་བསལ་མྱང་ན་ཐར་པའི་ལམ་ལ་བགྲྐོད་ཐུབ་པ་སྲིད་ཅླེས་ཟླེར། 

“ལུ་ཐར་” ཞུ་བའི་ཡླེ་ཤུའི་སྐོབ་དཔྐོན་[ཆྐོས་ལ་དག་ཐླེར་གནང་མཁན་]དླེས། འཇིགས་
སྐྲག་བསྐུལ་ཆླེད་ཐལ་ཆ་ཅན་གི་དམྱལ་བ་དང་བར་དྐོའ་ིའགྲླེལ་བརྗྐོད་ལ་དགག་པ་མཛད་ཅིང་། 
ཁྐོང་གི་དགྐོངས་ཚུལ་ལྟར་ན། གལ་ཏླེ་དམྱལ་བའི་སྐོར་འགྲླེལ་བརྗྐོད་ཅིས་ཀང་དགྐོས་ན་སིག་
བཤགས་ཀི་ཀུན་སྐོང་སླེལ་རྒྱུ་ཁྐོ་ནའི་ཕིར་ཡིན་པ་དང་། “ལུ་ཐར་” གི་བཞླེད་པ་ལ་མི་རྣམས་
ཕྐོགས་ཀུན་ཏུ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ཁྱབ་པའི་སླུ་ཐབས་ཀིས་བསླུ་བའི་ཉླེན་ཁའི་ནང་ཚུད་པའི་
གནས་སངས་དླེ་དམྱལ་བ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པ་པྐོའ་ིབཀའ་དིན་ལ་བརྟླེན་ནས་སིག་པ་
འདག་རྒྱུའི་རླེ་སྒུག་ཅླེས་པའི་ཐར་པའི་ལམ་གི་བསབ་བྱ་(ཡླེ་ཤུ་མ་ཤི་ཀས་གནང་བའི་ཐར་པའི་
ལས་ནི་འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པྐོ་ལ་འགལ་ཟླ་བྱླེད་མཁན་སིག་པ་དང་འཆི་བ་དམྱལ་བའི་ནུས་
སྐོབས་དླེ་ཉམས་པར་བྱས་པ་)ན་ིདླེ་ཉླེས་དམིགས་ཀ་ིདངངས་སྐྲགས་ལས་ཆླེ་བ་དགྐོས། 

དངངས་སྐྲགས་མླེད་པའི་ཆ་རླེན་གི་འྐོག་ལ་གང་ཟག་ཞིག་གིས་བྱམས་བརླེའི་ཚོར་
བ་མྱྐོང་བ་དང་བཟང་ཕྐོགས་ཀི་ལས་བསྒྲུབ་ཐུབ། 

ཕི་ལྐོ་བརྒྱ་ཕག་ ༡༧ གི་མཇུག  “མུན་སངས་”དུས་རབས་ནས་བཟུང་། འཕིན་
བཟང་ངམ་ཡླེ་ཤུ་གསར་མའི་ཆྐོས་ལུགས་ཀི་འདྐོད་ཚུལ་ནང་། དམྱལ་བ་ནི་རང་གིས་རང་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

ཉིད་ལ་དམྐོད་པ་དང་མཚུངས་པར་བཤད། དླེང་དུས་ཅན་གི་དྐོན་འགྲླེལ་འདི་ཚོར་ཡླེ་ཤུའི་
ལམ་ལུགས་ར་འཛིན་བྱླེད་མཁན་གི་རྗླེས་འབངས་པ་ཚོས་དགག་པ་བརྒྱབ།57 

དླེ་ནས་ནང་པའི་སྲྐོལ་རྒྱུན་གི་དམྱལ་ཁམས་འཆད་ལུགས་ལ་བཞི། སླེམས་ཅན་
དམྱལ་བ་ཆླེན་པྐོའམ། ཚ་དམྱལ་དང་། གྲང་དམྱལ་གཉིས། ཉླེ་འཁྐོར་བའི་དམྱལ་བ་དང་། ཉི་
ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་བཅས་ལས། དང་པྐོ་ལ་བརྒྱད། ཡང་སྐོས། ཐིག་ནག  བསྡུས་འཇྐོམས། ངུ་
འབྐོད། ངུ་འབྐོད་ཆླེན་པྐོ། ཚ་བ། རབ་ཏུ་ཚ་བ། མནར་མླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་བཅས་
འཆད་པ་ནི། དླེ་ཡང་གྐོང་དུ་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་ཆྐོས་སྐོར་སྒྐོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན། དླེ་ལྟར་ཤི་
བའི་འྐོག་ཏུ་མར་མླེ་ཤི་བའམ་རྩྭ་ཕུང་མླེས་བསྲླེགས་པ་ལྟར་རིགས་འད་ཕི་མ་རྒྱུན་ཆད་པ་
ཞིག་ནི་མི་འྐོང༌། ངླེས་པར་སླེ་བ་ཞིག་ལླེན་པ་ལས་འྐོས་མླེད། སླེ་བ་དླེ་ཡང་བདླེ་འགྲྐོ་དང་ངན་
འགྲྐོ་གང་རུང་ཞིག་ཏུ་སླེ་བ་ལས་མ་འདས་པས། བདླེ་འགྲྐོར་སླེ་བའི་རྒྱུ་དགླེ་བ་ནི་སྐོན་ཆད་
རང་ཉིད་ཀི་བྐོ་བདླེ་སིང་ངླེ་བ་བསགས་པ་ཞིག་ནི་མི་དན་ཞིང་། ཚེ་རབས་སྐོན་མ་རྣམས་སུ་
བསགས་མ་བསགས་ཀང་ཆ་མླེད། མི་དགླེ་བའི་ལས་ནི་རྒྱལ་པྐོའ་ིགན་མཛོད་བཞིན་དུ་གང་
ལ་བལྟས་བལྟས་ནས་གསྐོག་འདུག  དླེའི་འབས་བུ་ངན་སྐོང་གི་སྡུག་བསལ་ཞིག་མྱྐོང་
དགྐོས་བྱུང་ན། ལུས་འདི་ཀ་ལ་བྱུང་བ་དང་། ལུས་གཞན་དུ་འཕྐོས་ནས་བྱུང་བར་ཁྱད་མླེད། 
ད་ལྟ་མ་བརྟགས་པའི་གནས་སབས་སུ་རྨ་འབས་ཀི་ནད་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དླེ་ཀའི་ཐད་ཀི་ཤ་རུས་
ཀི་ཐྐོག་ཏུ་མྱྐོང་བ་འད་ཞིག་འདུག་ནའང་། དྐོན་ཏུ་མྱྐོང་བྱླེད་ནི་སླེམས་ཡིན་ཏླེ། མིན་ན་ཤི་བའི་
འྐོག་ཏུ་རྐོ་ལ་མཚོན་བསྣུན་པ་ལ་ཡང་ན་ཚ་འབྱུང་དགྐོས་པ་ལ་མི་འབྱུང་བར་ངླེས་པས། དླེ་
རིང་ལྷ་མིའི་དཔལ་འབྱྐོར་མྱྐོང་བཞིན་པའི་སླེམས་འདིའི་ཐྐོག་ཏུ་སང་ནས་མནར་མླེད་ཀི་སྡུག་
བསལ་མི་འབྱུང་བའི་ངླེས་པ་ཅི་ལ་ཡྐོད། དླེ་དག་གི་ཚུལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་སླེ་བ་ལ་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀིས། རབ་ཏུ་ཚ་ཞིང་གྲང་བ་ཡི། །དམྱལ་བ་ཉི་མ་གཅིག་བཞིན་དན། །ཞླེས་གསུངས་པ་
ལྟར་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་དླེ་བསམ་དགྐོས་ཏླེ། བསམ་ཚུལ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆླེར་ལུང་དང་དླེའི་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཚིགས་བཅད་ཡམ་མླེ་བ་ཞིག་ངག་ཏུ་བརྗྐོད་ནས་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤླེས་པས་གཞན་གི་སྡུག་
བསལ་ལ་བལྟ་བ་ལྟ་བུ་བྱླེད་པ་དླེ་རྒྱུད་ཐྐོག་ཏུ་ཡླེ་མི་ཁླེལ་ཏླེ། དཔླེར་ན་རྒྱལ་པྐོའ་ིཁིམས་རར་
ནག་ཅན་ཞིག་ཆད་ལས་ཀིས་ནན་ཏུར་ས་ཚོགས་བྱླེད་པ་མཐྐོང་བ་ན། སླེམས་དགླེ་བ་རྣམས་
དླེ་ལ་བརྟླེན་པའི་ངླེས་འབྱུང་དང་སིང་རྗླེ་སླེ་བ་འྐོང་ནའང་། ཕལ་ཆླེ་བ་ནི་ལྟད་མྐོ་དང་ཉམས་
དགའ་བའི་སང་བ་སླེ་མྐོད། སང་བ་དླེ་དག་སླེ་བཞིན་པའི་མི་དླེ་ཁིམས་རྭར་ཁིད་ནས་ཡན་
ལག་ལགས་ཀིས་བཅིང་བ་སྐོགས་བྱས་བྱུང་ཚེ། སར་གི་བདླེ་སླེམས་དླེ་སད་ཅིག་ཀང་མི་
བཟྐོད་པའི་སྡུག་བསལ་གི་སླེམས་སུ་གྱུར་ནས། འདི་ལས་ཐར་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་མ་
གཏྐོགས་བྐོ་གཞན་མངྐོན་གྱུར་མི་སླེ་བ་དང་འད་བས། སབས་འདིས་མཚོན་པའི་འཁྐོར་བའི་
སྡུག་བསལ་སྒྐོམ་པའི་སྐོར་ཕལ་ཆླེར་ལ་རང་ཉིད་འགྲྐོ་བ་རིགས་དྲུག་གང་ཡིན་པ་དླེར་སླེས་
ནས། སྡུག་བསལ་དླེ་རང་ཐྐོག་ལ་བྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་བྐོ་ནང་དུ་བཀུག་ནས་སྒྐོམ་དགྐོས་པའི་
ཕིར་ན། ཞླེ་སང་གི་མཐུས་བསགས་པའི་མི་དགླེ་བའི་འབས་བུ་དམྱལ་བའི་བར་སྲིད་གྲུབ་
པའི་ཚེ། ལུས་ལ་བསིལ་བའི་སང་བ་ཤར་ཏླེ་ཚ་བ་དྐོན་ཏུ་གཉླེར་བ་ན། བར་སྲིད་འགགས་
ནས་ཚ་དམྱལ་དུ་སླེ་བར་བཤད་པས། སི་ཁྱབ་ཏུ་འྐོག་ཐམས་ཅད་ལགས་བསྲླེགས་ཀི་ས་
གཞི། ཁྐོར་ཡུག་ལག་བསྲླེགས་ཀི་རྭ་བ། སླེང་འྐོག་མླེ་ལླེ་ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུག་པའི་ནང་ 
དུ༑ ༡༽ ཡང་སྐོས་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་གནས་དླེ་འད་བ་ཞིག་ཏུ་རང་ཉིད་མངྐོན་སུམ་དུ་
སླེས་འདུག་སམ་དུ་འབད་ནས་བསྒྐོམས་པས་ལུས་རླེད་ཡམ་ཡམ་པ། སླེམས་འཇིགས་ཞུམ་
ཞུམ་པ་འྐོང་ངྐོ༌། །དླེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ན་དླེར་སླེས་པའི་སླེམས་ཅན་མང་པྐོ་ཚོགས་ཏླེ་ཞླེ་སང་གི་
དབང་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མཚོན་ཆ་ས་ཚོགས་རླེག་པར་བསམ། དླེ་ལ་
བརྟླེན་ནས་རང་གི་ལུས་ཚལ་པ་བརྒྱ་སྐོང་དུ་སྐོང་བ་དང་། བརྒྱལ་ཐབས་སུ་འགླེལ་བ་སྐོགས་
ཀི་རྣམ་པ་དངྐོས་སུ་མྱྐོང་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུ་མ་བྱུང་གི་བར་གསལ་གདབ། དླེ་ནས་ནམ་མཁའ་
ལས། ཁྱྐོད་རྣམས་ཡང་སྐོས་པར་གྱུར་ཅིག་པའི་ས་བྱུང་བ་དང་སྐོས་ཏླེ། སར་ལྟར་མཚོན་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

བསྣུན་པ་སྐོགས་ཀིས་སྡུག་བསལ་ཁྐོར་མྐོ་ཡུག་ཏུ་བསྒྐོམ། དླེ་ལྟར་ཉམས་ལླེན་རྐོ་རུས་ཐུག་
པ་བྱས་པས་ཟས་སྐོམ་གི་དང་ཁ་འགགས་པ་སམ་བྱླེད་པ་དང་། བླེ་མྐོའ་ིགཏམ་དང་འདུ་
འཛིའི་གཡླེང་བ་ལ་མི་སྐོ་ཞིང༌། སྐོད་ལམ་མཐའ་དག་ཏུ་འབད་པ་མླེད་པར་སིག་སྐོང་དགླེ་
སྒྲུབ་ལ་ངང་གིས་འཇུག་པ་ཞིག་འྐོང༌། སར་གི་སླེམས་དང་སྐོད་ཚུལ་སྐོ་ན་འདུག་ཚེ་ཆྐོས་
དང་གང་ཟག་ཐ་དད་དུ་སྐོང་བ་ཡིན་ནྐོ།། ༢༽ ཐིག་ནག་ནི། དམྱལ་སྲུང་རྣམས་ཀིས་ལུས་ལ་
ཐིག་བརྒྱད་བཏབ་སླེ་མཚོན་ཆས་གཤླེག་པར་བྱླེད་དྐོ།། ༣༽ བསྡུས་འཇྐོམས་ནི། དམྱལ་བ་
བརྒྱད་ཀར་རིམ་པ་བཞིན་སླེ་དགྐོས་པ་མིན་ཡང་། འདིར་འཁིླེད་རིམ་ལྟར་སྒྐོམ་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ཏླེ་སར་གི་སྡུག་བསལ་དླེ་ལས་འབྐོས་པའི་སང་བ་ཤར་ཏླེ་ཕིན་པ་ན། རི་ར་ལུག་གང་
སླེང་ལྟ་བུའི་གདྐོང་པ་ཅན་གི་བར་དུ་ཆུད་དླེ་བཙིླེར་བ་ན། སྒྐོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཁག་གི་རྒྱུན་
བབ་བྐོ།། ༤༽ ངུ་འབྐོད་ནི། ཡང་བྐོས་པས་ལགས་ཀི་ཁང་པའི་ནང་དུ་སླེབ་པ་ན། སྒྐོ་དབྱླེར་
མླེད་དུ་འགྲིག་སླེ་ཕྐོགས་ཀུན་ནས་མླེ་འབར་ཏླེ་བསྲླེགས་པས། ད་འབྐོས་ས་ཡང་མི་འདུག་
སམ་ནས་ངུ་འབྐོད་ལྷང་ལྷང་བ་བྱླེད་དྐོ།། ༥༽ ངུ་འབྐོད་ཆླེན་པྐོ་ནི། ལགས་ཁང་དླེ་ཀ་ལ་
ལགས་ཁང་གཅིག་གིས་བསྐོར་ཏླེ་བསྒྐོམ་པར་བཤད་ཀང༌། བ་མའི་བཞླེད་པ་ལགས་ཁང་དླེ་
ནས་ཐྐོན་ཏླེ་བྐོས་པ་ན་ལགས་ཁང་ཉིས་རིམ་དུ་ཆུད་དླེ། སྡུག་བསལ་སྐོན་མ་ལས་ཉིས་འགྱུར་
གི་ཆླེ་བ་ནི། བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ལགས་ཁང་ནང་མ་ནས་ཐྐོན་སྲིད་ཀང་། ཕི་མ་ལས་མི་ཐྐོན་
སམ་པ་སླེ། དཔླེར་ན་བཙོན་ཁང་ལ་གང་ཉིས་རིམ་དུ་ཡྐོད་ན། གང་ནང་མ་བརྟྐོལ་ཐུབ་ཀང་ཕི་
མ་བརྟྐོལ་མ་ཐུབ་པར་དྭྐོགས་པས་སྡུག་བསལ་བ་བཞིན་ནྐོ།། ༦༽ ཚ་བ་ནི། ལགས་ཀི་
གསལ་ཤིང་མླེ་འབར་བས་འཕྐོངས་དང་སི་བྐོའ་ིབར་ཏླེལ་མར་ཕུག་སླེ་དབང་པྐོའ་ིསྒྐོ་ཐམས་
ཅད་ནས་མླེ་ལླེ་འབར་པ་དང༌། ལུས་རིལ་བུ་ཁྐོ་ཆུའི་ནང་དུ་འཚོད་པའྐོ།། ༧༽ རབ་ཏུ་ཚ་བ་ 
ནི༑ གསལ་ཤིང་རླེ་གསུམ་གི་དབུས་མ་སི་བྐོ་དང་། གཡས་གཡྐོན་ཕག་པ་ནས་ཐྐོན་པ་དང༌། 
ལགས་སྲླེག་ལླེབ་མྐོ་ལུས་ལ་སམ་བུ་ལྟར་དཀི་བ་དང༌། ཁྐོ་ཆུའི་ནང་དུ་འཚོད་པ་ན་ཤ་ཁག་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

རྣམས་ཞིག་སླེ་ཀླེང་རུས་ལྟར་འགྲྐོ་བའྐོ།། ༨༽ མནར་མླེད་ནི། ཕྐོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་མླེ་
འབར་བས་ལུས་དང་མླེ་དབྱླེར་མླེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ངུ་བའི་སད་ཐྐོས་པ་དང་ཙམ་མྐོ། ། 
སྡུག་བསལ་དླེ་དག་ཀང་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཙམ་ཞིག་གིས་མི་ཆྐོག་སླེ། ཆྐོས་མངྐོན་པ་ལས། མིའི་
ལྐོ་ལྔ་བཅུ་ལ་འདྐོད་ལྷའི་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱླེད་པ་སྐོགས་ཅུང་ཟད་གྐོ་དཀའ་ཞིང་མི་གསལ་
བས། དམྱལ་བ་བརྒྱད་པྐོའ་ིནང་གི་ཚེ་ཐུང་ཤྐོས་ཡང་སྐོས་པའི་ཚེ་ཚད་མི་ལྐོ་ཁག་ཁིག་ཆླེན་
པྐོ་གཅིག་དང་། ཁག་ཁིག་དྲུག  ཐླེར་འབུམ་ཆླེན་པྐོ་གཉིས་ཡིན་པས། གཞན་རྣམས་རིམ་
གིས་ལྐོག་པྐོར་འཕར་ཚུལ་བསམས་ན་སིང་འགས་པར་ཐུག་པ་ལས་འྐོས་ཅི་ཡྐོད། བཤླེས་
སིང་དུ། ཇི་སྲིད་མི་དགླེ་དླེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །དླེ་སྲིད་སྲྐོག་དང་འབལ་བར་མི་འགྱུར་རྐོ། །ཞླེས་
པ་ལྟར་ན་ད་ལྟའི་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་སྐོད་ཚུལ་དང་བཅས་ཏླེ་དླེ་ལས་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་མི་འྐོང་
བའི་ངླེས་པ་ཅི་ཡྐོད་སམ་དུ་ཡིད་ལ་འཁུལ་ངླེས་ ཤླེས་པའི་བར་དུ་བསྒྐོམ་མྐོ།། 

༈ དླེ་ནས་གཉིས་པ་གྲང་བའི་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་ཚུལ་ལའང་ཆུ་བུར་ཅན་
དང་། ཆུ་བུར་རྐོལ་བའི་ཁྱད་པར། སྐོ་ཐམ་པ། ཀི་ཧུད་ཟླེར་བ། ཨ་ཆུ་ཟླེར་བ། ཨུཏྤལ་ལྟར་
གས་པ། པདྨ་ལྟར་གས་པའི་ཁྱད་པར། པདྨ་ལྟར་གས་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཁྱད་པར་བཅས་བརྒྱད་དུ་
གསུངས་པ་ནི། དམྱལ་བའི་བར་སྲིད་པ་དླེའི་ལུས་ལ་ཚ་བའི་རྣམ་པ་ཤར་བས་གྲང་བ་ལ་
དགའ་བའི་བསམ་པས་རླེན་བྱས་ཏླེ་བར་སྲིད་འགགས་ནས། མཐའ་ཐམས་ཅད་གངས་རིའི་
ཕླེང་བས་བསྐོར་བ། འྐོག་ཁ་བའི་ཐང་དང་འཁྱག་རྐོམ་གི་གཅྐོང་རྐོང་ཟབ་མྐོ། སླེང་ཁ་བ་བུ་
ཡུག་འཚུབས་པ། མུན་པས་གཏིབས་ཤིང་རླུང་དག་པྐོས་བཏབ་པའི་གནས་དང་དླེར་སླེ་ཚུལ་
སྐོགས་ནི་ཚ་གྲང་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏྐོགས་སར་ལྟར་ལ། བྱླེ་བག་ཏུ་ ༡༽ ཆུ་བུར་ཅན་ནི། ཁ་
བའི་བུ་ཡུག་ཆླེན་པྐོ་རླུང་གིས་ཕྐོགས་བཞི་ནས་བཏབ་སླེ་ལུས་ལ་ཕྐོག་པས་ཆུ་བུར་བྱུང་ཞིང་
འཁུམས་པའྐོ།། ༢༽ ཆུ་བུར་བརྐོལ་བ་ནི། དླེ་ལས་རྣག་ཁག་འཛག་པའྐོ།། ༣༽ ཨ་ཆུ་ཟླེར་
བ་ནི། སྡུག་བསལ་ཆླེར་སྐོང་བས་སད་ཀི་གདངས་དག་པྐོར་འདྐོན་པའྐོ།། ༤༽ ཀི་ཧུད་ཟླེར་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

བ་ནི། སྡུག་བསལ་དླེ་བས་ཆླེར་སྐོང་བས་སད་ཀི་གདངས་ཆག་སླེ་རྐན་གི་ཕུག་ནས་འདྐོན་
པའྐོ།། ༥༽ སྐོ་ཐམ་ཐམ་པ་ནི། སྡུག་བསལ་སར་ལས་ཀང་ཇླེ་ཆླེར་འཕླེལ་བས་སད་འདྐོན་མ་
ནུས་པར་སྐོ་ཐམ་ཐམ་བྱླེད་པའྐོ།། ༦༽ ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་ནི། རླུང་ཆླེན་པྐོས་བཏབ་པས་ཁ་
དྐོག་སྐོ་ཞིང་སླེར་ཆུང་ཕ་མྐོ་ཁ་དྲུག་ཏུ་གས་པའྐོ།། ༧༽ པདྨ་ལྟར་གས་པ་ནི། པགས་པ་སྐོན་
པྐོ་རྣམས་ཞུས་ཏླེ་ཤའུ་དམར་ཧུ་རླེ་བ་ཚལ་བ་བཅུར་གས་པའྐོ།། ༨༽ པདྨ་ལྟར་ཆླེར་གས་པ་ 
ནི༑ མདྐོག་སྐོན་མ་ལྟར་ལ་སླེར་ཁ་བརྒྱའམ་དླེ་བས་ཀང་མང་བ་སླེ། སླེས་རབས་ལས། མླེད་
པར་ལྟ་བ་ཚེ་རབས་ཕི་མ་ལ། །གནས་པ་དླེ་ན་མུན་ནག་རླུང་གྲང་ལྡང༌། །དླེས་ནི་རུས་པའང་
འཇིག་པའི་ནད་སྐོང་ན། །བདག་ལ་ཕན་འདྐོད་སུ་ཞིག་དླེ་རུ་འཇུག །ཅླེས་སྐོ། །སྡུག་བསལ་
དླེ་ཡང་མ་ག་དའི་བླེ་བྐོ་ཆླེའི་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་འགྲྐོ་བའི་ཏིལ་གིས་བང་བ་ནང་ནས། ལྐོ་བརྒྱད་
བརྒྱ་ན་ཏིལ་རླེ་ཕྱུང་བས་དླེ་ཟད་པའི་ཚེ་ཆུ་བུར་ཅན་གི་ཚེ་ཚད་དུ་བཤད་པ་སྐོགས་ལ་ལུས་
འདར་བ་དང་ཡིད་སྐོ་ཤས་ཀི་སང་བ་དག་ཏུ་བསླེད་དྐོ། །དླེ་ལྟར་དམྱལ་བ་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་
བསལ་བཅུ་དྲུག་པྐོ་འདི་རྒྱུད་ཐྐོག་ཏུ་ཁླེལ་ངླེས་ཤླེས་པའི་སྡུག་བསལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་སླེས་ན། 
ཉླེ་འཁྐོར་དང་ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་སྐོགས་རྒྱས་བཤད་རྣམས་ལ་ཤུགས་ཀིས་ཡིད་འབྱུང་གི་
མྱྐོང་བ་ཐྐོན་འྐོང་བས། ཧ་ཅང་རྒྱས་པར་མི་སྐོ་ན་འདི་ཙམ་གིས་ཆྐོག་གསུངས། ཟླ་བ་གཉིས་
ཙམ་གི་ལྐོང་ཡྐོད་ན། ཉླེ་འཁྐོར་ཉི་ཚེའི་སྡུག་བསལ་གི་དམིགས་སྐོར་སྐོས་ཏླེ་མཛད་པ་ཡི་
གླེའི་ཚོགས་ཀིས་འཇིགས་ཏླེ་མ་བཀྐོད་པས། གཞན་ལས་ཤླེས་པར་བྱའྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ 
ནི༑ ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་གི་ནང་ཉླེ་འཁྐོར་བའི་དམྱལ་བ་དང་། ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་གསུངས་པ་
རྣམས་ནས་ཁ་སྐོང་བས་ཆྐོག་པར་གསུངས་ཤིང་། ཉི་ཚེ་བའི་དམྱལ་བ་ནི། མིའི་འཇིག་རྟླེན་
གི་ཁམས་སུའང་འྐོང་ལ། གྐོང་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། ཕགས་མ་ལྟ་བུའི་སླེམས་ཅན་དམྱལ་བ་
དང་། ལྐོན་ཤིང་ལྟ་བུའི་སླེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཞླེས་པ་སྐོགས། དླེ་རིགས་ཀི་རྣམ་པ་ལྡན་པའི་
སླེམས་ཅན་ཡྐོད་པར་བཤད། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

སིར་བཏང་དམྱལ་བ་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་དླེ་ནི། སྡུག་བསལ་བའམ། སྡུག་བསལ་མྱྐོང་
བའི་བྱ་ཚིག་གི་ཐྐོག་ནས་སྡུག་བསལ་མི་བཟད་པ་ཞིག་མྱྐོང་ཡུལ་དླེ་ལ་དམྱལ་བ་ཞླེས་གྲགས་
པར་སང་། 

དླེ་ལྟར་ཕི་ནང་གི་རིག་གཞུང་ཁག་ནས་དམྱལ་བའི་སྐོར་ས་ཚོགས་བཤད་ཀང་། 
གང་རུང་དང་མཐུན་པའི་གནས་དང་དུས་ཀི་བཀྐོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡུལ་དུས་གནས་
སབས་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་གིས་མཐྐོང་སང་གཅིག་གྱུར་ཡྐོད་པ་ཞིག་ཡིན་མི་དགྐོས་པར། 
ལས་དབང་གིས་གྲུབ་ཚུལ་ལ་རག་ལས་ཏླེ། མངྐོན་པ་མཛོད་ལས། ལས་ལས་འཇིག་རྟླེན་ས་
ཚོགས་སླེས། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། སྐོད་འཇུག་གི་ཤླེས་བཞིན་བསྲུང་བའི་ལླེའུ་ལས་
ཀང་། སླེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་མཚོན་ཆ་རྣམས། །སུ་ཞིག་གིས་ནི་ཆླེད་དུ་བྱས། །ལགས་
སྲླེག་ས་གཞི་སུ་ཡིས་བྱས། །མྐོ་ཚོགས་དླེ་དག་ཅི་ལས་བྱུང་། །དླེ་འད་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀང་། །སིག་སླེམས་ཡིན་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞླེས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། སྡུག་བསལ་མྱྐོང་
ཚུལ་ཡང་། གཞུང་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ལས་ཀང་ཆླེས་ཆླེར་ལི་བའི་ལས་དབང་གི་སྡུག་
བསལ་བསམ་བརྗྐོད་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་རང་རང་གི་སླེམས་ཀི་ཚོར་བའི་མྱྐོང་བ་མི་
བཟད་པ་ས་ཚོགས་པས་མནར་བའི་དུས་སབས་ ཤིག་ནི་ཅིས་ཀང་སྲིད་པ་གྐོར་མ་ཆག 

དུད་འགོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

གཉིས་པ་དུད་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ་ནི། བཤླེས་སིང་ལས། དུད་འགྲྐོའ་ིསླེ་གནས་ན་
ཡང་གསྐོད་པ་དང༌། །བཅིང་དང་རླེག་སྐོགས་སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་པ། །ཞི་གྱུར་དགླེ་བ་
སངས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །ཞླེས་དུད་འགྲྐོ་ལ་བྱིངས་
དང་ཁ་འཐྐོར་བ་གཉིས་སུ་ས་སླེ་ལས་བཤད་པའི་བྱིངས་ན་གནས་པ་ནི། རི་རབ་ཀི་ཆུ་
མཚམས་མན་ཆད་ཀི་ཁྐོངས་སུ་ཡྐོད་དླེ། ལུས་ཀི་ཆླེ་ཆུང་སྐོགས་མ་ངླེས་པ་ས་ཚོགས་འབྲུའི་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

ཕུང་པྐོ་ལྟར་སྤུངས་པ་རྣམས་ནི་ཆླེ་བས་ཆུང་བ་ཁྱུར་མིད་དང་། ཆུང་བས་ཆླེ་བའི་ལུས་
འབུགས་པ་དང༌། གཞན་དག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་གནག་པས་ལག་པ་བརང་བསྐུམ་ཙམ་ཡང་མི་
མཐྐོང་བ་དང༌། རྒྱ་མཚོར་གནས་པའི་ཆུ་སྲིན་སྐོགས་ནི། གནས་དང་བཟའ་བཏུང་དང་གྲྐོགས་
ལ་ངླེས་པ་མླེད་པའྐོ། །ཁ་འཐྐོར་བའི་རི་དྭགས་རྣམས་ནི་ལིངས་པ་དང་། ཁྱི་དང་། གཅན་
གཟན་སྐོགས་ཀིས་དབང་མླེད་དུ་འདླེད་པ། བདག་ཏུ་བཟུང་བ་རྣམས་ནི་གསྐོད་རླེག་བཀྐོལ་ 
བ༑ གཞན་ཡང་ཀླུའི་རིགས་རྣམས་ནི་བྱླེ་ཚན་དང་མཁའ་ལྡིང་གི་འཇིགས་པ། སྲྐོག་ཆགས་ཕ་
མྐོ་རྣམས་ནི་རླེན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་འཆི་བ་སྐོགས་དང༌། མཐའ་དག་ཀང་བང་དྐོར་མི་ཤླེས་
པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཏླེ། རང་ཉིད་བཤད་མ་ཐག་པའི་དུད་འགྲྐོ་དླེ་དག་ཅི་རིགས་པར་སླེས་པ་
དང་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་ཚུལ་སྐོགས་ཀི་ཉམས་ལླེན་མྱྐོང་བ་སླེ་ངླེས་པ་བསྒྐོམ། ཚེའི་ཚད་ནི་རིང་
བ་རྣམས་བསལ་བ་ཙམ་ནས། ཐུང་བ་ཉིན་ཞག་ཀང་ཡྐོད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངླེས་སྐོ།། 
གཞན་ཡང་དུད་འགྲྐོའ་ིརིགས་ལ་རང་རླེའི་ཐ་མལ་པའི་མིག་གིས་མཐྐོང་ཐུབ་པ་དང་། མི་ཐུབ་
པའི་སྲྐོག་ཆགས་ས་ཚོགས་ཡྐོད་པའི་དུད་འགྲྐོ་སིའི་སྡུག་བསལ་ལ་གླེན་ཞིང་རྨྐོངས་པ། མི་
ལྟར་བསམ་བྐོ་འཁྐོར་རྒྱུ་མླེད་པ་དླེ་རྣམས་སབས་མླེད་མགྐོན་མླེད་ཧ་ཅང་གི་འཁྐོས་ཀ་ཞན་
ཡང་། མི་ཡིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་། བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བའི་དུད་འགྲྐོ་དླེ་རྣམས་ཐྐོག་མར་
སླེ་སངས་དང་། སླེས་ནས་འཚོ་སངས་གང་ཅི་ཉམ་ཐག་པའི་གནས་ཚུལ་དླེའི་འྐོག་ནས། མིའི་
ཕ་མས་རང་གི་ཕྲུ་གུར་བལྟ་སྐོང་ཇི་ལྟར་བྱླེད་པ་དང་ཕྐོགས་མཚུངས་པར། མི་ཡུལ་ལ་ཡྐོད་
པའི་བྱ་བྱིའུ་དང་། རི་དྭགས་སྐོགས་ལ་བསམ་ནའང་། འཁྐོས་དཔགས་ཀིས་སྐོ་སྐོའ་ིཕྲུ་གུར་
བྱམས་བརླེས་བསངས་ཤིང་། ནར་སྐོན་སབས་གནས་ངླེས་མླེད་དུ་ཆར་རླུང་དག་པྐོ་དང་། 
གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་། ཉིན་མཚན་ཅི་རིགས་པར་རྒྱུ་བའི་མི་དང་། སླེམས་ཅན་གཞན་གིས་
སྲྐོག་འཕྐོག་དྭྐོགས་པའི་དངངས་སྐྲག་ཁྐོ་ནའི་ངང་འཚོ་དགྐོས་པས། དུད་འགྲྐོ་རྣམས་ནི་
གཅིག་ལ་གཅིག །ཟ་བའི་འཇིགས་དང་བལ་བར་ཤྐོག །ཅླེས་སྐོད་འཇུག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཕན་ཚུན་ཟས་ཀི་འདུ་ཤླེས་ལྟ་བུས་གཅིག་གིས་གཅིག་ཟ་བཞིན་འཚོ་ཞིང་། ཚ་གྲང་ངལ་དུབ་
བཀྐོལ་སྐོད་སྐོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་མཐའ་མླེད་དུ་མྱྐོང་དགྐོས། ལྷག་པར་དུད་འགྲྐོ་དླེ་རྣམས་
མིའི་ལྐོངས་སད་བྱ་ཞིག་དང་། སྐོ་ཚལ་དང་ཕལ་ཆླེར་འད་བར་བཟའ་བྱའི་འདུ་ཤླེས་མ་
གཏྐོགས། སླེམས་ཅན་དླེ་རྣམས་ལ་སྲྐོག་ཡྐོད་པ་དང་། བདླེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་མྱྐོང་རྒྱུ་ཡྐོད་པའི་
འདུ་ཤླེས་མི་འཛིན་པས། དླེ་རྣམས་གསྐོན་པའི་རིང་དླེར་དཀའ་སྡུག་ཚད་མླེད་མྱྐོང་དགྐོས་པ་
མ་ཟད། དུད་འགྲྐོ་མང་པྐོའ་ིཤ་དང་། རུས་པ། པགས་པ་ཐམས་ཅད་མིའི་ལྐོངས་སུ་སད་བྱར་
བཟུང་ཞིང་། མིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་བྱ་ཕག་ར་ལུག་བ་གང་ལ་སྐོགས་པའི་སྒྐོ་ཕྱུགས་
སླེམས་ཅན་ལྟ་བུ་མཐའ་མ་ཕལ་ཆླེར་གསྐོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། གལ་ཏླེ་རང་གིས་ལག་བསར་
ནས་མ་བསད་ཀང་། སླེམས་ཅན་དླེ་རྣམས་བཤན་པའི་སར་འཁིད་སབས་དང་། མཐའ་མ་
བཤན་པར་རིས་སད་རྗླེས་གསྐོད་སངས་སྐོགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན། ཤ་ཟླེར་བ་དླེ་ཟ་རྒྱུ་
བསམ་བྐོའ་ིནང་ལ་མི་ཤྐོང་ཞིང་། ཟ་མི་ནུས་པ་ཞིག་འྐོང་དགྐོས་ཚོད་རླེད། ལྷག་པར་ད་དུང་
སྡུག་ས་འགའ་ཤས་དཔླེར་མཚོན་བཀྐོད་ན། སླེམས་ཅན་པགས་པ་དམར་བཤུས་བྱླེད་པ་
དང་། གསྐོན་པྐོ་ཆུ་ཁྐོལ་ནང་བཙོ་བའམ། སྣུམ་ནང་བརྐོས་ཏླེ་ཟས་སུ་སྐོད་པར་དམིགས་
བསལ་“གསྐོན་ཟས་” (“Life Food”) ཞླེས་མིང་བཏགས་ཏླེ་ར་ཆླེའི་ཟས་ཆླེན་དུ་བརི་བ་
སྐོགས་ཀིས་གསྐོད་སངས་སྡུག་པྐོ་ལག་ལླེན་བསར་ཞིང་། ད་དུང་མཚར་སང་གིས་དགད་མྐོ་
དགྐོད་དླེ་ལྟད་མྐོ་བལྟ་བ་སྐོགས་ཀིས་སང་མླེད་དུ་སྐོད་པ་ནི། སིང་ལ་ཚོར་བ་མླེད་པའི་རྟགས་
ཡིན་ལ། ད་ལྟ་རང་རླེ་རྒྱང་རིང་པྐོ་ནས་ལྟད་མྐོ་བལྟ་མཁན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་མ་གཏྐོགས། དྐོན་
དུ་རང་ཉིད་སྲྐོག་ཆགས་དླེ་དང་དླེའི་སླེ་བ་བངས་ཡྐོད་ན་ཇི་ལྟར་འགྱུར། མདྐོར་ན་དླེ་རྣམས་
རང་སྲྐོག་རང་ལ་མི་དབང་བས་གསྐོན་པྐོར་བདླེ་བར་འཚོ་བའི་ཐྐོབ་ཐང་གཏན་ནས་མླེད་པ་
མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ་བཞིན་པ་འདིས་ནི་རང་རླེ་མི་ལ་དུད་འགྲྐོ་ཉམ་ཐག་དླེ་རྣམས་ཀི་ལུས་
སྲྐོག་འཕྐོག་ཆྐོག་པའི་ཐྐོབ་ཐང་ཡྐོད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་དི་བ་བཀྐོད་དགྐོས་པ་ཡིན། གལ་ཏླེ་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

མི་ལས་དབང་ཆླེ་བ་ཞིག་ཡྐོད་ན། དླེ་འྐོངས་ནས་རང་རླེ་མི་རྣམས་ཉྐོ་ཚོང་བཀྐོལ་སྐོད་སྲྐོག་
འཕྐོག་རང་རླེས་དུད་འགྲྐོ་རྣམས་ལ་བྱས་པ་དླེ་ལྟར་བྱས་ན་ཇི་ལྟར་འྐོང་བར་སྐོམས། མིའི་སི་
ཚོགས་སུ་སྐོབ་སྐོང་དང་། འཕྐོད་བསླེན་སན་བཅྐོས། ཁ་ཉླེས་གྐོད་ཁ་སྐོགས་བྱུང་ན་འགྲྐོ་བ་
མིའི་ཀུན་སྐོད་ཐྐོབ་ཐང་དགྐོས་ཚུལ་སྐོབས་པ་ཆླེན་པྐོས་རྐོད་རྒྱུ་ཡྐོད་ཀང་། དུད་འགྲྐོ་རྣམས་
ནི་རང་རླེ་མིས་དབང་ཤླེད་ཐུབ་ཚོད་ཚད་མླེད་གཏྐོང་ཡང་། ཐྐོབ་ཐང་རྐོད་ས་དང་། མགྐོ་འདྐོན་
འཚོ་སྐོང་བྱླེད་མཁན་སུ་ཡང་མླེད་པར་སྐོད་དགྐོས་པའི་སབས་མླེད་མགྐོན་མླེད་ཡིན། དླེང་
སང་ཡར་ཐྐོན་རང་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་དུད་འགྲྐོ་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཚོགས་ཁག་དུ་
མས་ལས་འགུལ་གང་འཚམས་སླེལ་བཞིན་ཡྐོད་པའི་ནུས་པ་འཕལ་དུ་ཇི་ཙམ་ཐྐོན་མིན་གང་
ལྟར་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་གི་གནས་སུ་གྱུར། དུད་འགྲྐོ་འགའ་རླེས་དླེ་ལྟ་བུའི་བཙན་དབང་གི་སྡུག་
བསལ་མྱྐོང་མ་དགྐོས་ནའང་། སླེ་གནས་དླེ་ལྟ་བུ་བངས་རྗླེས་མ་ཤི་བར་དུ་དགླེ་བའི་བྱ་བ་
ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ར་བ་ནས་མླེད་ཁར། ཆགས་སང་གིས་མཚོན་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་
ཆ་ཚང་སླེ་རྒྱུ་ཡྐོད་ཅིང་། དླེའི་དབང་གིས་འཁྲུག་རྐོད་དང་། གསྐོད་རླེས་གཏྐོང་བ་སྐོགས་
ཀིས་སིག་པ་མི་དགླེ་བ་མུ་མཐུད་ནས་གསྐོག་བཞིན་འཚོ་རྒྱུ་ཡིན་པས་འཕལ་དུ་སྡུག་པ་མ་
ཟད། སླེ་བ་རྗླེས་མ་དླེ་ལས་དག་ཏུ་འགྲྐོ་རྒྱུའི་རླེ་བ་རླེ་ཞིག་ཆུང་བ་ཕལ་ཆླེར་ཚོད་དཔྐོག་ནུས་
པས། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ཐྐོབ་རྒྱུ་ཅླེས་པ་དླེ་རྣམས་གནས་སབས་ཤིག་རིང་སད་
ཆ་རྒས་པྐོ་རླེད། དླེས་ན་རང་རླེ་ད་ལྟ་དུད་འགྲྐོ་དླེ་ལྟ་བུར་མ་སླེས་པར་མི་ལུས་བཟང་པྐོ་འདི་
འད་ཞིག་ཐྐོབ་པ་དླེ་སབས་ལླེགས་ཤིང་། བསལ་བ་བཟང་པྐོ་ཡིན་པར་ངྐོ་ཤླེས་པར་བྱས་ན། 
སིང་ཁྐོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དགའ་སྐོ་ཆླེན་པྐོས་ཚའེི་ལྷག་མ་དྐོན་དང་ལྡན་པར་བྱ་དགྐོས། 

ཡི་དྭགས་ཀི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

༈ གསུམ་པ་ཡི་དྭགས་ཀི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། ཟས་སྐོམ་ལ་ཕིའི་སིབ་པ་ཡྐོད་པ། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཟས་སྐོམ་ལ་ནང་གི་སིབ་པ་ཡྐོད་པ། ཟས་སྐོམ་ཉིད་ལ་སིབ་པ་ཡྐོད་པ་བཅས་ནི། བཤླེས་སིང་
ལས། ཡི་དྭགས་ན་ཡང་འདྐོད་པས་ཕྐོངས་པ་ཡིས། །བསླེད་པའི་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆགས་མི་
འཆྐོས་པ། །བཀླེས་སྐོམ་གྲང་དྐོ་ངལ་དང་འཇིགས་པ་ཡིས། །བསླེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་
བསླེན་འཚལ་ལྐོ། །ཞླེས་ཡི་དྭགས་ལ་རིགས་གསུམ་དུ་ཡྐོད་པར་བཤད་པའི་ཕིའི་སིབ་པ་
ཅན་ནི། ལྐོན་པའི་འབས་བུ་དང་ཆུ་ཀླུང་སྐོགས་མཐྐོང་སླེ་ལྐོངས་སྐོད་པར་ཕིན་པ་ན། མཚོན་
ཆ་ཐྐོགས་པས་བསྲུང་བའམ། རྣག་ཁག་སྐོགས་སུ་མཐྐོང་བའྐོ། །ནང་གི་སིབ་པ་ཅན་ནི། གྲྐོང་
ཁྱླེར་སླེར་ས་ཞླེས་བྱ་བ་ཆུ་དང་རི་ཤིང་སྐོགས་འདྐོད་པའི་དངྐོས་པྐོ་ཅི་ཡང་མླེད་པ་དླེར་ཟས་
སྐོམ་མི་རླེད་པ་དང༌། ཅུང་ཟད་རླེད་ཀང་ཁ་ཁབ་མིག  མགྲིན་པ་རྟ་ར། ལྟྐོ་བ་རི་རབ། ཡན་
ལག་འཇག་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་དབང་གིས་ཟས་ཁར་མི་ཤྐོང༌། ཉུང་ཟད་སྐོང་བ་རྣམས་
མགྲིན་པ་ནས་མི་ཐར། ཐར་ཀང་ལྟྐོ་བ་མི་ཁླེངས་པས་སྡུག་བསལ་བའྐོ། །ཟས་སྐོམ་གི་སིབ་
ཅན་ནི། ཟས་སྐོམ་རྣམས་ཀང་མླེ་འབར་ནས་ལུས་འཚིག་པ་དང༌། བཤང་གཅི་དང་རང་ཤ་ཟ་
བས་ཉམ་ཐག་པའྐོ། །གཞན་ཡང་སྐོ་ག་ཟླ་བའི་རླེག་བྱ་ཚ་ཞིང་། དགུན་ཉི་མ་གྲང་བ། བལྟས་
པ་ཙམ་གིས་ཆུ་ཀླུང་བསམས་ཏླེ་ངམ་གྲྐོག་ཏུ་འཆར་བ་སྐོགས། བཀླེས་སྐོམ་གི་སྡུག་བསལ་
ས་ཚོགས་མྱྐོང་བ་དླེ་དག་ཏུ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡི་དྭགས་དླེ་འདའི་གཟུགས་སུ་རང་ཉིད་སླེས་
པར་བསམས་ཏླེ་རྒྱུད་ཐྐོག་ཏུ་ཁླེལ་ངླེས་ཤླེས་པ་ཞིག་བསྒྐོམ་མྐོ། །སྡུག་བསལ་དླེ་ཡང་ཡུན་
ཐུང་ངུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། མི་ལྐོ་ཆིག་ཁི་ལྔ་སྐོང་མྱྐོང་དགྐོས་པར་བཤད་པ་སྐོགས་ལ་རྗླེས་སུ་
དཔགས་ཏླེ་བསམས་ན་ངླེས་འབྱུང་བཅྐོས་མིན་སླེ་བར་སང༌ངྐོ་། །དྐོན་ཧིལ་གིས་དིལ་ན་ད་ལྟ་
རང་རླེ་རྣམས་ཇ་ཕྐོར་པ་གང་འཐུང་ཡུན་ཙམ་ཞིག་ལག་པ་མླེ་དྐོང་དུ་འཇུག་པ། དགུན་གྲང་བ་
སྒང་ལ་ཞག་གཅིག་ཙམ་གཅླེར་བུ་བྱླེད་པ། ཞག་གསུམ་བཞི་ཙམ་བཟའ་བཏུང་ཡླེ་མླེད་པ། ས་
རྐོ་མང་པྐོ་སྤུངས་པའི་འྐོག་ཏུ་འགུལ་སྐོད་མི་ནུས་པར་གནས་དགྐོས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན། བཟྐོད་
བསྲན་མི་ཐུབ་པ་མངྐོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དླེ་ལྟར་ན་ངན་སྐོང་གསུམ་གི་སྡུག་བསལ་བཟྐོད་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

ག་ལ་ནུས་པས། མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཐྐོབ་དཀའ་འཛམ་གིང་མི་ཡི་ལུས། །དླེ་ཐྐོབ་དུས་
སུ་ངན་སྐོང་རྒྱུ། །རབ་ཏུ་བསིམས་ཏླེ་བཅད་པར་བྱ། །ཞླེས་ད་རླེས་མི་དང་དུད་འགྲྐོའ་ིཁྱད་
པར་འབྱླེད་པའི་དུས་འདིར་སིང་རུས་བསླེད་དགྐོས་སམ་པའི་རང་ལ་ཡང་ཡང་ལག་གིས་
བབ་པར་བྱའྐོ། །དླེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསལ་ཆླེ་བ་གཙོ་བྐོ་བཀླེས་ཤིང་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསལ་གིས་
མནར་བའི་རིགས་ཤིག་ལ་ཡི་དྭགས་ཞླེས་བྱ་ཞིང་། དངྐོས་སུ་བཀླེས་སྐོམ་གིས་སྡུག་བསལ་
བར་བྱླེད་པའི་ཚོར་བ་དག་པྐོས་མི་གཟིར་བའི་འཇིག་རྟླེན་པའི་སྲུང་མ་དང་། ལྷ་ཀླུ་གཞི་བདག་
ལྟ་བུ་མི་ཤི་བཙན་སླེས་ཕན་གནྐོད་བྱླེད་པའི་ནུས་མཐུ་ཕ་མྐོ་ཡྐོད་པ་ནས། ཉམ་ཆུང་བའི་བར་
གི་རིགས་ས་ཚོགས་འབྱུང་བའང་ཡི་དྭགས་ཀི་ཁྐོངས་སུ་གཏྐོགས་པ་ཡིན། གདུག་འདླེའི་
རིགས་མིའི་མིག་ཐ་མལ་པས་དངྐོས་སུ་མཐྐོང་བའི་ལྐོ་རྒྱུས་དླེ་འད་འྐོང་བ། དཔླེར་ན། སྐོན་མ་
བྐོད་དུ་རླེ་པྐོ་ཏ་ལར་རྣམ་རྒྱལ་གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་ཞབས་མི་ཆུང་ཟླེར་བ་ངྐོས་ནས་རླེད་མྐོ་རླེ་ས་ཞིག་
ཡྐོད་པ་ཁྐོང་ཉིན་གཅིག་ལྷ་སར་སྒྲུབ་པ་བ་ཞིག་དང་འཕད་པ་དླེས་ཐླེའུ་རང་མཐྐོང་གིན་ཡྐོད་
སད་སབས། གྲྭ་ཚང་སྐུ་ཞབས་སྐོད་པ་ངན་པྐོ་དླེས་སྒྲུབ་པ་བ་དླེར་རླེད་མྐོ་དང་སྦྲགས་ཏླེ་གདུག་
འདླེ་བལྟ་འདྐོད་ཡྐོད་ཚུལ་བརྗྐོད་པས་དླེས་བསན་རྒྱུ་བྱས་ཤིང་། དགྐོང་མྐོ་རླེ་ལ་ལྐོག་ནས་མ་
ཉལ་བར་སྒུག་ཀང་གང་ཡང་མ་མཐྐོང་བ་དླེ་འད་དགྐོང་མྐོ་ཁ་ཤས་སྐོང་བས། ཉིན་གཅིག་མི་
ཆུང་སར་ཡང་ལྷ་སར་སྐོང་སླེ་སྒྲུབ་པ་བ་དླེར་ངས་གདུག་འདླེ་གཏན་ནས་མཐྐོང་མ་སྐོང༌། ངླེས་
པར་དུ་བལྟ་འདྐོད་ཡྐོད་ཅླེས་བཤད་སབས། སྒྲུབ་པ་བ་དླེས་འྐོ་ན་ཁྱླེད་རང་འདི་ཁྱླེར་ཞླེས་ཞྭ་མྐོ་
ཞིག་སད་པས། དགྐོང་མྐོ་ཞྭ་དླེ་གྐོན་ནས་སྒུག་པས། གང་འཚམས་སྐོང་ནས་སྒླེའུ་ཁུང་ནང་
ནས་ངྐོ་གདྐོང་སྐོ་པྐོ་ཞིག་གིས་བལྟས་པ་མཐྐོང་བ་དང་ཞླེད་ཐག་ཆྐོད་དླེ་ཞྭ་མྐོ་ལམ་སླེང་ཕུད་
ནས་བསད་ལུགས་ཟླེར་བ་དླེ་དངྐོས་བྱུང་གི་གནས་ཚུལ་རླེད། དླེ་བཞིན་མི་ཤི་ནས་བར་དྐོར་
གནས་པ་ཞིག་མི་གཞན་གི་ཁྐོག་པར་ཞུགས་ཏླེ་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་ཚུལ་བཤད་མཁན་རང་རླེར་
མཐྐོང་ཐྐོས་སུའང་བྱུང་བ་ནི། སྐོན་མ་ངྐོས་རང་གཞྐོན་ནུའི་དུས་དླེར་༸སབས་རྗླེ་ཁི་བྱང་རིན་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

པྐོ་ཆླེ་མཚན་ཞབས་གནང་སླེ་ནྐོར་བུ་གིང་ཁར་བཞུགས་སབས་དབྱར་དུས་ཤིག་ལ། རྣམ་རྒྱལ་
གྲྭ་ཚང་གི་སྐུ་ཞབས་༸སབས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་དྲུང་ནས་གསུང་ཆྐོས་ཞུས་ ཤིང་ཐུགས་རྒྱུས་ཡྐོད་
པ་ཞིག་གྲྐོངས་ཏླེ་བར་སྲིད་ལ་འཁྱམས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་སྐོང་། གྲྐོངས་མཁན་དླེས་
སླེ་གནས་བངས་མ་ཐུབ་པར་བཙན་ཞིག་གི་འཁྐོར་དུ་ཚུད་དླེ་གྲྭ་ཚང་སྐུ་ཞབས་གཞན་པ་ཞིག་
གི་ཁྐོག་ཏུ་ཞུགས་ ཤིང་། ཉིན་གཅིག་༸སབས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེ་མཇལ་དགྐོས་ཟླེར་བས། སབས་
དླེར་དྲུག་ཅུ་ཁང་གི་དཀྐོན་གཉླེར་ཡིན་པ་རྗླེས་སུ་མཆྐོད་དཔྐོན་མཁན་པྐོ་གནང་མཁན་སྐུ་
ཞབས་ཐུབ་བསན་བསྐོད་ནམས་ལགས་ནས་༸སབས་རྗླེ་ཁི་བྱང་རིན་པྐོ་ཆླེའི་དྲུང་དུ་ཁིད་
སབས། ཐྐོག་མར་བཙན་དླེ་ཞུགས་ནས་སྐུ་མདུན་ཐད་ཀར་བཅར་བར་དླེ་ལ་ཆྐོས་ཕྐོགས་ཀི་
བསམ་བྐོ་གཏྐོང་སངས་བཀའ་སྐོབ་གནང༌ཞིང་། བཙན་དླེ་ཡལ་བའི་མཇུག་ཏུ་སྐུ་ཞབས་གྲྐོངས་
མཁན་འདླེར་སླེས་པ་དླེ་ཁྐོག་ཏུ་ཞུགས་ནས་ལམ་སླེང་ངུས་ཤིང་། ༸སབས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་
མཇལ་ཁར་ཁིད་ཀང་སྐུ་མདུན་ལ་མར་མླེའི་མདངས༌ཀི་སང་བ་ཡྐོད་པས་གཏན་ནས་བཅར་མི་
ཐུབ་པར་ལམ་སླེང་ཡལ་ཏླེ། ནག་ཁུང་ནང་སླེབས་སབས་སར་ཡང་ཞུགས་ནས་སབས་འཇུག་
ཞུ་བའི་གདུངས་འབྐོད་བྱླེད་པ་ཞིག་བྱུང་བ་དླེར་ཡང་བཀའ་སྐོབ་གནང་ཞིང་། དླེ་ད་ལྟ་བཙན་
གིས་བདག་པྐོ་བརྒྱབ་ནས་བར་སྲིད་ལ་འཁྱམས་པའམ། མི་མ་ཡིན་པའི་སླེ་བ་ཞིག་གྲུབ་ཟིན་
པ་གང་ལྟར་གཟུགས་མླེད་ཀི་རྟླེན་ཅན་ཞིག་མིའི་ཁྐོག་ཏུ་ཞུགས་ནས། མིག་ཆུ་གཏྐོང་བཞིན་
བཀླེས་སྐོམ་གི་སྡུག་བསལ་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་ཚུལ་སད་ངན་བརྒྱབ་སབས། དླེ་ལ་གསུར་ཞིག་
བདུག་པས་ཐྐོག་མར་གསུར་གི་དུད་པ་སའི་རར་སླེབས་ཀང་དི་གཏན་ནས་ཚོར་མ་ཐུབ་པར། 
༸སབས་རྗླེ་ཁི་བྱང་རིན་པྐོ་ཆླེས་གཟིམས་ཆུང་སྦུག་ནས་སགས་དྲུག་ཕག་དྲུག་གིས་བྱིན་
རླབས་དང་འབླེལ་གསུར་བསྐོ་གནང་བ་དང་། གྐོ་བུར་དུ་ཟ་རྒྱུ་འཐུང་རྒྱུ་ཚོད་མླེད་ཅིག་ལ་ཧབ་
ཐྐོབ་བརྒྱབ་པ་ལྟ་བུས་དངངས་སྐྲག་ཚ་པྐོས་གསུར་གི་མླེ་དླེར་ཁ་བརྒྱབ་ལ་ཁད་བྱས་ཏླེ་སྐོམ་
རྗླེས། ད་ཡིན་ན་ང་རྦད་དླེ་གྲྐོད་ཁྐོག་བརྒྱགས་སྐོང་། འགྲིག་སྐོང་ཟླེར་ནས་སྐོང་ཚུལ་མཆྐོད་



ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

དཔྐོན་ལགས་ཀིས་དངྐོས་སུ་མཐྐོང་ཚུལ་ཞིབ་ཕ་བཤད་རྒྱུ་འདུག་པ་ལྟ་བུ་དླེ་རིགས་ཡྐོད་ངླེས་
རླེད། ཚེ་སྐོན་མ་དལ་འབྱྐོར་གི་མིའི་ལུས་རྟླེན་ཐྐོབ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་། ཆྐོས་ལ་དྐོ་སང་ཡྐོད་
ཀང་འཆི་ཁར་རླེན་ངན་ཞིག་གིས་བཙན་གི་འཁྐོར་དུ་སླེས། ༸སབས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་གདམས་
པ་གནང༌བས་སླེ་གནས་འཕྐོས་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་བྱུང་བ་དླེ་ནི། ཉླེ་བའི་དུས་ཀི་ལྐོ་རྒྱུས་དངྐོས་རྗླེན་
ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏྐོགས། ལྐོ་བརྒྱ་ཕག་སྐོང་ཕག་གྐོང་གི་གཏམ་རྒྱུད་མིན་ལ། མཆྐོད་དཔྐོན་
ལགས་ནས་རྫུན་གཏམ་བཤད་དགྐོས་པའང་མླེད་པས། མིག་མཐྐོང་ལག་ཟིན་གི་གནས་ཚུལ་
དླེ་དང་དླེ་འད་གཞན་ལའང་མང་པྐོ་ཞིག་འྐོང་བས་མཚོན། གང་ལྟར་ལྷ་འདླེ་ཞུགས་མཁན་དླེ་ལ་
སྐོགས་པའི་མི་མ་ཡིན་པའི་སྲྐོག་ཆགས་ས་ཚོགས་ཤིག་ཡྐོད་པར་མངྐོན་སུམ་ར་འཕྐོད་ཐུབ་
པའི་འགྲྐོ་བ་གཟུགས་མླེད་ཡི་དྭགས་ཀི་རིགས་སུ་གཏྐོགས་པ་མཐྐོ་ས་ནས་བཤད་ན་གནས་
ཆུང་ཆྐོས་སྐོང་ལ་སྐོགས་པའི་དླེགས་པའི་གྲས་སུ་མིའི་སི་ཚོགས་ལྟར་གཟུགས་མླེད་ཀི་སི་
ཚོགས་ཤིག་ནང་དབང་མཐྐོ་ཞིང་། ནུས་མཐུ་ཕན་བུ་ཆླེ་བ། ཡྐོན་ཏན་ཅུང་ཟད་ཡྐོད་པའི་རིགས་
དང་། སྐོ་བ་བཀླེས་སྐོམ་དང་། ནང་ཁུལ་དབང་ཆླེ་ཆུང་གིས་བཀྐོལ་སྐོད་བྱླེད་པ་ལ་སྐོགས་པའི་
སྡུག་བསལ་དག་པྐོའ་ིའྐོག་ཏུ་ཚུད་པ་ཅི་རིགས་ཡྐོད་པར་སང་། ཡླེ་ཤུའི་ཆྐོས་ཀི་ནང་དམིགས་
བསལ་འགྲྐོ་བ་རིགས་དྲུག་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་དབྱླེ་བ་མི་ཕླེ་བ་མ་གཏྐོགས། ཆྐོས་ཁང་ནང་
གྐོ་བུར་དུ་དངྐོས་སུ་མཐྐོང་རྒྱུ་མླེད་པར་སྒྐོ་ཕླེ་བ་དང་། རྒྱག་མཁན་བྱུང་ཚུལ་ས་ཕབ་འཕྲུལ་
འཁྐོར་ནང་ལ་བཅུག་པ་ངྐོས་ནས་ཐྐོས་ཤངི་། དླེའ་ིསྐོར་ལྐོ་རྒྱུས་བཤད་མཁན་བྱུང༌། 

དླེ་ལྟར་རགིས་དྲུག་ག་ིསྡུག་བསལ་སྒྐོམ་ནས། གནས་དླེ་དང་དླེ་ལ་སྐོ་སྐོའ་ིལུས་རྟླེན་དླེ་
འད་ཞིག་བངས་པའི་ཉམས་བཏྐོན་ན། སླེམས་ལ་འགུལ་བསྐོད་ཐླེབས་ཏླེ་རྟྐོགས་པ་སླེ་ས་བས། 
དྲུང་པ་རྟ་ཕུ་བས། དླེ་མན་ངག་ཕན་ཐྐོགས་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་ཞླེས་གསུངས་པའ་ིལྐོ་རྒྱུས་ཡྐོད། 

དླེས་ན་ཆྐོས་བྱས་པའི་གྲུབ་འབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགྐོས་ཤླེ་ན། ཤླེས་ཡྐོན་རྒྱུད་ལ་
འཇགས་མིན་ཙམ་མིན་པར། མིའི་གཤིས་ཀ་དུལ་དུ་འགྲྐོ་བ་དང་། བསམ་བྐོ་ལྷིང་དུ་འགྲྐོ་བ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

དགྐོས་ཏླེ། ཐྐོས་རྟགས་ཞི་ཞིང་དུལ་བ་དང༌། སྒྐོམ་རྟགས་ཉྐོན་མྐོངས་ཆུང་བ་ཞླེས་གསུང་སྲྐོལ་
ཡྐོད་པ་ལྟར་བྱུང་ན་ཆྐོས་བྱས་པའི་གྲུབ་འབས་ཐྐོན་པ་ཡིན་པས། རང་གིས་རང་ལ་ཞུ་དག་
བཏང་ན། ལམ་རིམ་ལྟ་བུ་ཡང་ཡང་ཀླྐོག་ནས་ཆྐོས་ལ་འབད་བརྐོན་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀང༌། སྐོ་སྐོའ་ི
རྒྱུན་གི་གཤིས་ཀ་དླེ་བཟང་དུ་མ་སྐོང་བར་མཐྐོང་ཚེ་ཉམས་ལླེན་གནད་དུ་མ་ཁླེལ་བའི་རྟགས་
ཡིན། ཁ་སང་ཁ་ཉིན་གི་གཤིས་ཀ་དང་དླེ་རིང་བར་འགྱུར་བ་གང་འདུག་དཔད་ན་མངྐོན་ཐུབ་རྒྱུ་
མླེད་ཀང་། ལྐོ་འགའ་ཤས་སམ། ལྐོ་བཅུ་ཉི་ཤུའི་སྐོན་དུ་རང་གི་གཤིས་ཀ་ཇི་འད་ཡྐོད་མླེད་དླེ་
དང་བསྡུར་ན་ཚོད་ཐིག་རྒྱུ་ཞིག་འྐོངས། གལ་ཏླེ་ལྐོ་བཅུ་གྲངས་གྐོང་གི་གཤིས་ཀ་དང་བསྡུར་
སབས་ད་དུང༌དན་རྒྱུ་རྒྐོད་དུ་སྐོང་འདུག་ན་ཆྐོས་དང་གང་ཟག་ཐ་དད་དུ་སྐོང་བས། སྐོ་སྐོར་
ངན་སད་བརྗྐོད་དླེ་གཉའ་བཅག་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་བར་སང་། རང་ངྐོས་ནས་མྱྐོང་བར་དཔད་ནས་ལྐོ་
བཅུའི་ས་རྐོལ་དང་དླེང་སང་བར་གི་གཤིས་ཀ་གཉིས་བསྡུར་སབས། ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་ཞིག་
ཐླེབས་པར་མངྐོན་པ་ནི། སིར་བཏང་ལྐོ་རྒན་དུ་སྐོང་བས་ཉམས་མྱྐོང་གིས་ཀང་ཕན་པ་བྱུང་
མྐོད། ལམ་རིམ་བྐོ་སྐོང་སྐོགས་ལ་ཉམས་ལླེན་གཤའ་མ་མི་འྐོང་ནའང་། དཔླེ་ཆ་གང་ཀླྐོག་ཀང་
ངྐོས་རང་གི་སླེམས་ལ་ཞུ་དག་གཏྐོང་བཞིན་ཀླྐོག་པ་མ་གཏྐོགས་ཡམ་མླེར་མི་ཀླྐོག་པས་ན། 
དཔླེ་ཆ་ཀླྐོག་སབས་སྐོ་ལྷང་ལྷང་དང་གྲང་ལྷྐོང་ལྷྐོང་ཞིག་རྒྱུན་དུ་འྐོང་ཞིང་། སྒྐོམ་པའང་ཤུགས་
ཆླེ་མི་ཐུབ་ཀང་རྒྱུས་ཡྐོད་ཙམ་ཆགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས། ཆྐོས་གང་བྱླེད་པ་དླེ་རྒྱུད་འདུལ་ཐབས་
ཤིག་ཡིན་སམ་པ་དླེ་ཀ་རང་གིས་ཐྐོག་ནས་འགྲྐོ་སབས་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་ཕན་པར་
སང་ལ། དླེ་བཞིན་གཞན་ལ་འཆད་པའི་ཚེ་ན་རང་གི་སླེམས་ལའང་ངླེས་ཤླེས་ཤིག་རླེད་ནས་
བཤད་ན་ཕན་ཆླེ་བར་མཐྐོང་བས། དླེ་འད་བྱུང་སབས་རང་ཉིད་ནས་ད་དུང་བྐོ་བག་སྐོ་ཞིང་། 
རྗླེས་སུ་ཡི་རང་གིས་སླེམས་འཕང་བསྐོད་དླེ་སིང་སྐོབས་སླེ་ཐབས་བྱ་དགྐོས།

སྨྲས་པ། ཚ་སྲླེག་རབ་འབར་ལགས་ཀི་ཁང་པའི་ནང༌། །བཅད་གཏུབས་བཙིར་བའི་
ཁག་གི་ཆུ་ཀླུང་འབབ། །དབང་པྐོའ ་ིསྒྐོ་ནས་ལྷབ་ལྷབ་མླེ་འབར་བའི། །ཚུལ་འདིར་མི་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

འཇིགས་སིང་ལ་གདྐོན་གིས་བརླམས། །མུན་ནག་གངས་རིའི་སྦུབས་ཀི་འཐྐོར་རླུང་
ཁྐོད། །གྲང་རླེག་རྣྐོན་པྐོའ་ིམཚོན་གིས་ཉམས་ཆུང་ལུས། །བརྒྱ་སྐོང་མང་པྐོར་གས་ཀང་མི་
འཆི་བའི། །བྱླེད་པྐོ་མི་དགླེའི་དགྲ་འདིས་རྟག་ཏུ་མནར། །རྨ་འབས་ནད་ཀི་ཟུག་གཟླེར་ཆུང་
ངུ་ཡང༌། །མི་བཟྐོད་བཞིན་དུ་ཤ་རུས་པགས་པའི་ཆླེད། །གསྐོད་ཅིང་ཟ་བའི་སྡུག་བསལ་
མཐའ་མླེད་ལ། །སིང་ར་མི་འདར་སླེམས་མླེད་བླེམ་པྐོའམ་ཅི། །ད་ལྟའི་ཚེ་ཐུང་འདི་ཡི་ཟས་
སྐོམ་དྐོན། །ངལ་བར་ནུས་ན་མི་ལྐོ་ཁི་ལྔ་སྐོང༌། །མི་བཟད་བཀླེས་སྐོམ་གདུང་བ་སླེལ་སད་ 
དུ༑ ༑ལུས་སྲྐོག་འདྐོར་ནུས་སིང་རུས་བསླེད་ཀང་ཆུང་། །བཟྐོད་དཀའ་ངན་འགྲྐོའ་ིགཡང་ལ་བ་
སྤུའི་རླེ། །འགུལ་བ་ཙམ་གི་ཡ་ང་མ་མཆིས་ཀང༌། །དགྲ་འདུལ་གཉླེན་སྐོང་འདི་སང་ཆྐོས་
བརྒྱད་ལ། །སང་གྲུང་ཁུར་འཛིན་ཁྱྐོད་ལས་བླུན་པ་སུ། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་
སུ་བཅད་པའྐོ།།

འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསྟན་པ། 

༈ གཉིས་པ་འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ་ལ། བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྐོ་
སབས་སུ་འགྲྐོ་བ། བདླེ་ལླེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབས་སྒྐོམ་པ་གཉིས་གསུངས་
ཤིང་། དླེ་ཡང་འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ་ཞླེས་པ་གཙོ་བྐོ་ལས་འབས་ཡིན་ 
ལ༑ རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཕ་ཞིང་ཕ་བའི་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་རྨྐོངས་དད་དང་། ཟླེར་རྗླེས་
འབངས་པ་མིན་པར་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྐོད་ལ་བརྟླེན་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཤླེས་ཏླེ་ཡིད་ཆླེས་པ་
ཞིག་དགྐོས། མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་སུ་འགྲྐོ་བ་སབས་
འགྲྐོ་ལ་བརྟླེན་དགྐོས་ཤིང་། དླེ་མིན་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་བ་ཙམ་ནི་ཆྐོས་འདི་ལས་ཕི་རྐོལ་དུ་
གྱུར་པའི་ཕི་པ་ལའང་ཡྐོད། དླེས་ན་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྐོ་དམ་པ་སབས་འགྲྐོ་དང་། བདླེ་
ལླེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆླེས་པའི་དད་པ་སང་བ་གཉིས་འཇིག་རྟླེན་ཕི་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

མ་བདླེ་བའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བྐོ་ཡིན། འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་གྐོང་དུ་སྐོང་བའི་ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་
བསལ་དང་། འྐོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་སྐོགས་རང་རང་གི་
ཉམས་ལླེན་གི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་པའི་འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་སྐོབ་ཐབས་བསླུ་བ་མླེད་པའི་
དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤླེས་ནས་དད་པ་ཐྐོབ་སླེ། སབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཡིད་
ཆླེས་པའི་སྒྐོ་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་ཞིག་དགྐོས་པ་དང་། དླེའི་ཚུལ་ངྐོ་མ་ལས་འབས་ལ་བང་
དྐོར་ཚུལ་བཞིན་སྐོད་པའི་ཉམས་ལླེན་ལ་འཇུག་པ་དླེ་ཡིན། སབས་འགྲྐོ་རྣམ་དག་ཅིག་འྐོང་
བའི་ཆླེད་དུ་སབས་སུ་འགྲྐོ་ཚུལ་ལླེགས་པར་བསམ་པ་ལ། རྣམ་འགྲླེལ་ལླེའུ་གཉིས་པའི་ནང་
གི་ཐར་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་དླེའི་ཐྐོག་ནས་བསམ་དགྐོས། སབས་ཀི་གཙོ་བྐོ་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་
འགྐོག་ལམ་གཉིས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ར་བ་ཡིན་ལ། འགྐོག་ལམ་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་
གཏུགས་ན་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ར་བ་ཤླེས་རབ་ཀི་འགྲླེལ་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་
ཚིག་གསལ་རབ་བྱླེད་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པར། གང་ལ་སྐོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །དླེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་
བ་ཡིན། །གང་ལ་སྐོང་ཉིད་མི་རུང་བ། །དླེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མ་ཡིན། །ཞླེས་གསུངས་པའི་
སབས་དླེར་ཆྐོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་མི་འཐད་ཅིང་། 
ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་མི་འཐད་ན་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་དང་། འབས་བུ་བཞིའང་མི་འཐད་པའི་
རྐོད་པ་འཕངས་ཏླེ་བསྒྲུབས་པར་མཛད། དླེ་ཡང་ཆྐོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྐོང་པ་ཁས་མི་
ལླེན་པའི་ལུགས་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྐོང་ན་རྒྱུ་འབས་བྱ་བྱླེད་བཞག་མི་ཐུབ་པའི་ཀླན་ཀ་ཡྐོད་
པ་དླེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རིགས་པ་དླེ་ཉིད་གྐོ་ལྡྐོག་སླེ། རང་བཞིན་གིས་ཡྐོད་ན་སྐོང་ཉིད་མི་འཐད་
པ་དང་། དླེ་མི་འཐད་ན་རྟླེན་འབླེལ་ཡང་མི་འཐད་པས། སབས་གསུམ་དང་ལས་འབས་
སྐོགས་གང་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཐལ་བ་འཕངས་ཏླེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགྐོག་པར་མཛད། 
ལར་ནས་སྐོང་ཉིད་ཅླེས་པ་རང་བཞིན་ནམ་ངྐོ་བྐོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སྐོང་བ་ལ་ཟླེར་བ་ལས། 
ཅི་ཡང་མླེད་པའི་དྐོན་མིན། རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་བར་འབྱུང་བས་ལྟྐོས་ནས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

གིས་རང་གི་ངྐོ་བྐོས་གྲུབ་པས་སྐོང་པར་བསྒྲུབས་པས། སྐོང་པ་ཉིད་འཐད་ན་རྟླེན་འབྱུང་འཐད་ 
ལ༑ དླེ་འཐད་ན་འགྐོག་ལམ་ཡང་འཐད། རྟླེན་འབྱུང་མ་འཐད་ན་འགྐོག་ལམ་ཡང་མི་འཐད་
པས། ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་འགྐོག་བདླེན་ཞླེས་པ་ཞིག་སིར་ཤླེས་བྱ་ལ་ཡྐོད་པ་དང་། ཡང་སྒྐོས་
རང་གི་རྒྱུད་ལ་འགྲུབ་རུང་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་དགྐོས། འགྐོག་བདླེན་ཞླེས་པ་སང་བྱའི་དི་མ་
ཆྐོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་དག་པ་ཞིག་ལ་ཟླེར། དླེ་མངྐོན་དུ་བྱླེད་པ་ལ་ཆྐོས་དབྱིངས་དླེ་རྟྐོགས་
དགྐོས་པ་དང་། ཆྐོས་དབྱིངས་དླེ་མངྐོན་དུ་བྱླེད་དགྐོས་པས། འགྐོག་བདླེན་དང་ལམ་བདླེན་
འཆད་པ་ན་མཐར་གཏུགས་ན་སྐོང་ཉིད་ཀི་སླེང་དུ་འབབ་པ་ཡིན། འདི་ལ་ཆྐོས་དང་གང་ཟག་
གི་བདག་མླེད་འཇྐོག་སངས་ལ་ཕ་རགས་ཡྐོད་པས། མ་རིག་པ་འཇྐོག་སངས་ལའང་ཕ་
རགས་དབྱླེ། དླེ་བཞིན་ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་དཔིས་ཕིན་པ་ཞིག་ཤླེས་པ་ལའང་
ཆྐོས་ཉིད་ལ་གྐོ་བ་ཆགས་དགྐོས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་ལའང་སྡུག་བདླེན་ཕ་རགས་
གཉིས་སུ་འཇྐོག་པས། སྡུག་བསལ་ཕ་མྐོའ་ིརྣམ་གཞག་ཤླེས་པ་ལ་མ་རིག་པ་ཕ་མྐོའ་ིརྣམ་
གཞག་ཤླེས་དགྐོས། དླེ་ལ་ཡིན་ལུགས་ཕ་མྐོ་ཞིག་ཤླེས་དགྐོས། དླེས་ན་བདླེན་བཞིའི་རྣམ་
གཞག་ཚུལ་བཞིན་ཤླེས་པ་ལ་སྐོང་ཉིད་ཀི་གྐོ་བ་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་བ་དང་། སབས་
འགྲྐོ་རྣམ་དག་ཅིག་འྐོང་བ་ལའང་སྐོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བས་གྲྐོགས་བྱླེད་དགྐོས་པ་དླེ་ལྟར་ལ་བརྟླེན། 
ཚུལ་འདི་རྣམས་རྣམ་འགྲླེལ་ལླེའུ་གཉིས་པ་དང་། ར་བ་ཤླེས་རབ་ཀི་འགྲླེལ་པ་ཚིག་གསལ་
སྦྲླེལ་ནས་དཔད་ན་བྐོ་ལ་ལླེགས་པར་འཆར་རྒྱུ་འྐོང་བས་འདི་གལ་ཆླེ། 

སབས་གསུམ་ཞླེས་པ་ཡྐོངས་གྲགས་སུ་རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀི་གཙོ་བྐོའམ་མཆྐོག་
སངས་རྒྱས་དང་། ཞི་བ་འདྐོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཆྐོས། ཚོགས་ཀི་མཆྐོག་གྲྐོགས་དགླེ་
འདུན་ཞླེས་གསུངས་སྲྐོལ་ཡྐོད་ཀང་། དླེ་ཙམ་ཞིག་ནི་ཆྐོས་ལུགས་གཞན་གིས་ཀང་འདྐོད་
ཆྐོག་པར་སམ་སླེ། རང་རང་གི་སྐོན་པ་དླེ་རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀི་མཆྐོག་ཏུ་བརི་ཞིང་། རང་
རང་གི་ཆྐོསལ་འདྐོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཆྐོས་ཞླེས་ཀང་ཕལ་ཆླེར་བརྗྐོད་ཐུབ་ལ། ཆྐོས་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བྱླེད་ཀི་སླེ་རྣམས་ལ་ཚོགས་ཀི་མཆྐོག་ཏུ་འདུ་ཤླེས་པ་འབྱུང་། 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རང་གི་ནང་དུའང་སངས་རྒྱས་དང་། ཆྐོས། དགླེ་འདུན་རྣམས་

ཀི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་ཚུལ་སྐོར་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་འདྐོད་པ་དང་མི་འདྐོད་པ། ལྷག་མླེད་མྱང་
འདས་ཐྐོབ་ནས་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་བཤད་པ་སྐོགས་འདྐོད་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡྐོད་ཅིང་། 
མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར་རིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པ་འྐོང་མི་ཤླེས་པ་དང་། གལ་
ཏླེ་དླེ་ཁས་ལླེན་ན་ལྷག་མླེད་མྱང་འདས་མངྐོན་དུ་བྱླེད་པའི་གང་ཟག་མི་འྐོང་སླེ། གང་ཟག་ཡྐོད་
པའི་རིང་དླེར་ཕུང་པྐོ་ཡྐོད་ལ། ཕུང་པྐོ་འགགས་པའི་རྗླེས་སུ་ཕུང་པྐོ་ལྷག་མ་མླེད་པར་གྱུར་
པས་གང་ཟག་ཀང་མླེད་པར་འགྱུར་བས་ལྷག་མླེད་མྱང་འདས་པ་འྐོང་ས་མླེད་པར་འགྱུར་བ་
ཡིན། དླེ་ཙམ་མ་ཟད་ཕིན་ཅི་ལྐོག་གི་བྐོ་ཡིན་ན་དླེ་ལ་འགལ་ཟླ་སྐོབས་ལྡན་ཡྐོད་པས་རང་
གནས་པར་བྱླེད་པའི་རྒྱུ་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཆྐོས་ཉིད་ཡིན་པས་གསལ་རིག་ཙམ་གི་རིག་པ་
དླེའི་རྒྱུན་ཆད་པ་ཞིག་མི་འྐོང་ཚུལ་རལ་འདྐོན་གནང་སླེ་བསྒྲུབས་པར་མཛད། 

བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཞླེས་གསུང་གི་མཛད་པ་རྒྱ་ཆླེར་བསན་པའི་སླེས་བུ་དམ་པ་དླེ་ལྟ་
བུས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་མངྐོན་དུ་བྱླེད་པར་བྱང་ཕྐོགས་སྐོ་བདུན་གི་ལམ་ཙམ་ཞིག་
གིས་ཐྐོབ་ཐུབ་པར་འདྐོད་ན། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་མི་མཚུངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། རྣམ་
མཁྱླེན་རྒྱལ་བའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་བྱླེད་དུ་ལམ་དླེ་ཙམ་མིན་པའི་ཕིན་དྲུག་གི་ལམ་གི་ཁྱད་པར་དླེ་
རྣམས་གསུངས་ནས། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་འགྲྐོ་བའི་དྐོན་བྱླེད་པའི་བསམ་པ་
སླེམས་བསླེད་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་གི་བྐོའ་ིསྐོབས་ཤུགས་ལ་བརྟླེན་ནས། ཇི་ལྟར་སྐོན་པ་ལྟར་གི་
འབས་བུ་དླེ་ཡང་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་བར་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བས། ཚུལ་དླེར་ལླེགས་པར་
བསམ་ན་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཞླེས་པ་དླེ་ཤླེས་པའི་རྒྱུད་སླེང་རང་ནས་བསྒྲུབ་
དགྐོས་ཤིང་། ཤླེས་རྒྱུད་དླེའི་སླེང་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན་ཤླེས་པ་དླེའང་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པ་
དང་། བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། ཤླེས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྐོང་པ་ཡིན། 



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

སགས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན་ཤླེས་པ་ལའང་ཕ་རགས་དུ་མ་འཇྐོག་པ་མ་ཟད། 
ཤླེས་པ་གཡྐོ་བའི་རླུང་ཞླེས་པ་ནུས་པའི་ཆ་(energy)ལྟ་བུ་ཞིག་བཤད་པས། ད་ལྟ་རང་རླེ་ཐ་
མལ་པའི་གནས་སབས་འདིར་ཡྐོད་པའི་རང་བཞིན་གིས་སྐོང་པའི་སླེམས་དླེའི་རྒྱུན་རླུང་
(energy)དང་འགྲྐོགས་ནས་དི་མ་དག་པའི་གནས་སབས་དླེའི་སླེང་ནས་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་
གཞག་གསུངས་ཏླེ། སླེམས་ཀི་ཆྐོས་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དླེ་གྐོ་བུར་གི་དི་མ་
དང་བལ་བའི་ཚེ་ན་ངྐོ་བྐོ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་བ་དང་། ཆྐོས་ཉིད་དླེ་ལྟ་བུ་གང་ལ་ལྡན་པའི་ཡིད་ཀི་
ཤླེས་པ་དླེ་ཡླེ་ཤླེས་ཆྐོས་སྐུ་སླེ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་། ཡླེ་ཤླེས་ཆྐོས་སྐུ་དླེ་དང་མཉམ་དུ་ཡྐོད་
པའི་རླུང་(energy)ནི་གཟུགས་སྐུ་ཡིན་ལ། རྒྱལ་བའི་གསུང་ཡང་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་འགྲུབ་
པས། མདྐོར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་པྐོ་དླེ་གཞི་དུས་ཀི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་
རླུང་སླེམས་ངྐོ་བྐོ་གཅིག་ལ་ལྡྐོག་ཆ་སྐོ་སྐོར་བཞག་པའི་དབྱླེར་མླེད་དླེ་ལས་འཆར་བ་ཡིན་
པས། གསང་གསུམ་དབྱླེར་མི་ཕླེད་པར་གྲུབ། ར་བའི་ཤླེས་པ་དླེ་ལ་རང་གི་རིགས་འད་རྒྱུན་
མཐུད་ནས་གནས་པར་གླེགས་བྱླེད་གཞན་མླེད་པས་ཇི་སྲིད་བར་དུ་ནམ་ཡང་ཆད་པ་མླེད་
པར་གནས་པའི་ཆ་ནས་ཐུགས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གི་འཁྐོར་ལྐོ་དང་། གསུང་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གི་
འཁྐོར་ལྐོ། སྐུ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གི་འཁྐོར་ལྐོ་བཅས་གསང་གསུམ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གི་འཁྐོར་ལྐོ་
ཞླེས་པ་དླེ་བྱུང་། 

རྒྱུད་བ་མར། འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ། །གཞན་གིས་རླེན་གིས་རྟྐོགས་
མིན་པ། །མཁྱླེན་དང་བརླེ་དང་ནུས་པར་ལྡན། །དྐོན་གཉིས་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཅླེས་
འདུས་མ་བྱས་པ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཡྐོན་ཏན། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་གྐོ་བུར་རྣམ་དག་གི་
ཡྐོན་ཏན། ཡྐོན་ཏན་དླེ་ཉིད་ས་རྟྐོག་གི་རྟྐོགས་ཚུལ་རྐོགས་པའི་ཚུལ་གིས་རྟྐོགས་མི་ནུས་པའི་
ཡྐོན་ཏན། རང་དྐོན་གི་ཡྐོན་ཏན་ཏླེ་བཞི་དང་། མཁྱླེན་པའི་ཡྐོན་ཏན། བརླེ་བའི་ཡྐོན་ཏན། 
ནུས་པའི་ཡྐོན་ཏན། གཞན་དྐོན་གི་ཡྐོན་ཏན་བཞི་སླེ་ཡྐོན་ཏན་དླེ་ལྟ་བུ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ལ་སངས་རྒྱས་དཀྐོན་མཆྐོག་དང་། བསམ་མླེད་གཉིས་མླེད་རྟྐོག་མླེད་པ། །དག་གསལ་
གཉླེན་པྐོའ་ིཕྐོགས་ཉིད་ཀི། །གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་བལ་བ། །བདླེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་
ཅན་དླེ་ཆྐོས། །ཞླེས་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་གི་ཡྐོན་ཏན་བརྒྱད། ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་ནང་གི་ནི། །ཡླེ་
ཤླེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་ཕིར། །བྐོ་ལྡན་ཕིར་མི་ལྡྐོག་པའི་ཚོགས། །བ་མླེད་ཡྐོན་ཏན་དང་
ལྡན་ཉིད། །ཅླེས་པས་ཆྐོས་དླེ་ལྟ་བུ་ཉམས་སུ་བངས་ནས་འགྐོག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྐོས་
དཀྐོན་མཆྐོག་རྒྱུད་ལ་སླེས་པའི་གང་ཟག་ཡྐོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་འཕགས་པའི་
གང་ཟག་ཚོགས་ཀི་མཆྐོག་དགླེ་འདུན་དཀྐོན་མཆྐོག་ཏུ་ངྐོས་འཛིན་པས། གསུང་ཚུལ་འདི་
རྣམས་གྐོང་དུ་བཤད་པའི་སགས་གཞུང་གི་འཆད་ཚུལ་དང་ཆ་ཚང་གཅིག་གྱུར་མིན་ཡང་ར་
བའི་དགྐོངས་གཞི་གཅིག་ཏུ་འབབ། 

དླེ་ལྟ་བུའི་སབས་འགྲྐོ་ལ་ཚད་ལྡན་གི་གྐོ་བ་ཆགས་ན། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་
བཞི་འདྐོད་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བས། ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སབས་འགྲྐོས་འབྱླེད་ཅླེས་པ་ན་ིསབས་
འགྲྐོ་ཐུན་མྐོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང༌། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིས་འབྱླེད་པ་ནི་
སབས་འགྲྐོ་ཁྱད་པར་ཅན་ག་ིདབང་དུ་བྱས་པར་གསུང་ཚུལ་ཡྐོད་པ་དླེ་བཞིན་དྐོན་ལ་གནས། 

བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སོ་སབས་སུ་འགོ་བ། 

དླེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཆླེད་དུ་གཞུང་འདིར་དང་པྐོ་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་
སྒྐོ་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་ལ། དངྐོས་དང་། བསབ་བྱ་གཉིས་སུ་དབྱླེ་བར་མཛད་ཅིང་། ལམ་རིམ་
ཆླེན་མྐོར་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྐོ་དམ་པ་སབས་འགྲྐོ་སང་བ་ལ་བཞི། གང་ལ་བརྟླེན་ནས་
སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་རྒྱུ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཡུལ། ཇི་ཙམ་གིས་སབས་སུ་
སྐོང་བའི་ཚུལ། སབས་སུ་སྐོང་ནས་བསབ་པར་བྱ་བའི་རིམ་པ་བཅས་སུ་གསུངས་པ་དླེ་
རྣམས་གཞུང་འདིར་དྐོན་ཐྐོབ་ཀིས་ཚང་བས་དླེ་དག་འཆད་པ་ལ། དང་པྐོ་ནི། སྐོད་འཇུག་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ལས། ཇི་ལྟར་མཚན་མྐོ་མུན་ནག་སིན་རུམ་ན། །གྐོག་འགྱུ་སད་ཅིག་རབ་སང་སྐོན་པ་
ལྟར། །དླེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན། །འཇིག་རྟླེན་བསྐོད་ནམས་བྐོ་གྲྐོས་ཐང་
འགའ་འབྱུང༌། །དླེ་ལྟས་དགླེ་བ་ཉམ་ཆུང་ཉིད་ལ་རྟག །སིག་པ་སྐོབས་ཆླེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ 
པ༑ ༑ཞླེས་ཉླེས་དམིགས་ལ་འཇིགས་པ། ཡྐོན་ཏན་ལ་དད་པ། རང་འདའི་འགྲྐོ་བ་ལ་སིང་རྗླེ་
གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་བསམ་པ་ལ། དམ་པའི་ཆྐོས་ཀི་ས་ཙམ་མི་ཐྐོས་པའི་མུན་བསལ་ནི། 
མཚན་མྐོ་སིན་ནག་འཁིགས་པའི་སག་རུམ་ལྟ་བུ་ནས་ཆྐོས་དང་མཇལ་རྒྱུ་ཡྐོད་པའི་སྐོན་
བསལ་ནི་མུན་རུམ་དླེ་ན་གྐོག་འཁྱུག་པ་བཞིན་དུ་དཀྐོན་པས། སྐོན་ཆད་སིག་པ་རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་
པྐོ་ཙམ་ནས་དགླེ་བ་ཀུ་ཤའི་རླེས་ཆུ་ཐིག་བངས་པ་ལྟར་སྐོབས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་སླེང་དུ། ཚེ་
འདིར་ཡང་ཆྐོས་པའི་མིང་གཟུགས་ཀི་བྐོ་བིད་ཀིས་གཞན་མགྐོ་བསྐོར་བ་ལས། གསུང་རབ་
དང་རང་སླེམས་སྐོད་ཚུལ་རྣམས་ཞུས་དག་བཏང་ན་མི་དགླེ་བའི་ཕྐོགས་ཆླེས་མང་བར་
གདའ། དླེ་ཡང་རང་ལ་དགྲ་མ་རུང་བ་ཞིག་ཡྐོད་དྭྐོགས་པ་ལས་མྱུར་དུ་འྐོང་བའི་གཏམ་དང་། 
དགྲ་དླེའི་དཔའ་ནུས་ཚུར་ལུས་སྲྐོག་ལྐོངས་སྐོད་ལ་ཇི་ལྟར་གནྐོད་སྐོགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
མ་ངླེས་ན། དླེ་ལ་འཇིགས་པ་དང་ཟྐོན་བྱླེད་པ་མི་འྐོང་ལ། དགྲ་དླེ་བྱུང་ན་རྨླེག་མླེད་དུ་འཇྐོམས་
པ་དང༌། དུས་ཀང་ལྐོ་གཅིག་ཚུན་ལ་འྐོང་ངླེས་ཤིང་། དླེའི་བར་ལ་ནམ་འྐོང་ཆ་མླེད་པར་ཤླེས་
ན་དལ་བར་སྐོད་པ་སད་ཅིག་མི་ནུས་པར། ཕ་རྐོལ་གི་དགྲ་ལས་སྐོབས་མངའ་ཐང་ཆླེ་ངླེས་ཀི་
དཔྐོན་ཞིག་འཚོལ་ཞིང་གྲྐོགས་སུ་སྦྲྐོན་ནམ། མཁར་བཙན་པྐོ་བཟྐོའམ། དླེས་མི་སླེབ་པའི་
ཐག་རིང་དུ་འགྲྐོ་བ་སྐོགས་ས་གྐོན་གང་རུང་བྱླེད་པ་ལྟར། དགྲ་ངན་སྐོང་གི་སྡུག་བསལ་ཟླེར་
བ་དླེ་ལྐོ་བརྒྱ་ཚུན་ལ་འྐོང་བ་ངླེས་ཤིང༌། ཟླ་བ་རྟིང་མ་དང་མནར་མླེད་ཀི་དམྱལ་བ་གཉིས་གང་
ས་མི་ཤླེས་པས། འཆི་བ་མི་རྟག་པ་དང་། ངན་འགྲྐོའ་ིངང་ཚུལ་ལ་གྐོང་དུ་མྱྐོང་བས་ཐྐོན་པའི་
དབང་གིས་སབས་གནས་ཤིག་འཚོལ་བ་ལས་འྐོས་མི་འདུག སབས་ཡུལ་ཡང་སྐོབ་དཔྐོན་
ཕྐོགས་གང་གིས། གཏིང་མཐའ་མླེད་པའི་འཁྐོར་བ་ནི། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྣམ་པར་གནས།། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

འདྐོད་ཆགས་ལ་སྐོགས་མི་བཟད་པའི། །ཆུ་སྲིན་གིས་ནི་ལུས་ཟྐོས་པས། །དླེ་རིང་གང་ལ་
སབས་སུ་མཆི། །ཞླེས་འཁྐོར་བ་འདི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་གཏིང་ཟབ་ཅིང༌། འདྐོད་ཆགས་ལ་སྐོགས་
པ་མི་དགླེ་བའི་ཆུ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་གིས་གཙེས་པར་ཆུད་པའི་རང་རླེ་སླེ་རྒུ་རྣམས་གང་ལ་
སབས་སུ་འགྲྐོ་ཞླེས་དི་བའི་ཚུལ་དུ་གསུངས། 

མདྐོར་ན་སབས་འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་འདི་ལ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཁྐོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་ན། རང་ཉིད་
ངན་སྐོང་ལ་འཇིགས་པ་དང་། འབིང་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་དླེའི་སླེང་འཁྐོར་བ་ལ་འཇིགས་པ། 
སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསབས་སུ་གཞན་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་གི་མནར་བ་མི་བཟྐོད་པའི་སིང་
བརླེ་བ་བཅས་རྒྱུ་གསུམ་དང་། དླེ་རྣམས་ལས་སྐོབ་པའི་ནུས་པ་དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་ཡྐོད་པར་
ཡིད་ཆླེས་པའི་དད་པ་རྣམས་ཡིན། 

༈ གཉིས་པ་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཡུལ་ལ་གཉིས། ཡུལ་ངྐོས་བཟུང་
བ་དང་། དླེ་སབས་སུ་འྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནྐོ། །དང་པྐོ་འཆད་པ་ལ། གྐོང་གི་དི་བར་ལན་གི་
ཚུལ་དུ་བསྐོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉླེས་པ་ཀུན། །གཏན་ནས་ཡྐོང་ཡླེ་མི་
མངའ་ཞིང༌། །གང་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡྐོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏླེ་
སླེམས་ཤིག་ཡྐོད་ན་ནི། །དླེ་ཉིད་ལ་ནི་སབས་འགྲྐོ་ཞིང༌། །དླེ་བསྐོད་དླེ་ནི་བཀུར་བ་དང༌། །དླེ་
ཡི་བསན་ལ་གནས་པར་རིགས། །ཞླེས་དགྲ་ཟླ་ལས་སྐོབས་དང་ཁ་དག་ཆུང་བ་ཞིག་གིས། 
རང་ཕ་རྐོལ་གི་དགྲ་དླེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐོབ་མི་ནུས་པ་བཞིན། ཚངས་པ་དང་ཁྱབ་འཇུག་
དང་དབང་ཕྱུག་སྐོགས་ལྷ་མི་མཐུ་བྐོ་ཆླེ་ལ་བརྟླེན་ཡང་ཁྐོ་རང་རྣམས་འཁྐོར་བ་ལས་མ་ཐར་
བར་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་པས་མནར་བཞིན་པ་ཡིན་པས། གཏན་གི་སབས་སུ་མི་འྐོས། གང་འྐོས་ 
ན༑ དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་སབས་འགྲྐོ་བདུན་ཅུ་པར། སངས་རྒྱས་ཆྐོས་དང་དགླེ་
འདུན་ནི། །ཐར་པ་འདྐོད་པ་རྣམས་ཀི་སབས། །ཞླེས་པའི་ཚིག་འདི་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་སླེ། 
མཆྐོག་གསུམ་སབས་གནས་ཡིན་ཞླེས་རང་གར་མ་གསུངས་པར། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ཐར་པ་འདྐོད་པ་རྣམས་ཀི་གཏན་གི་སབས་སུ་གསུངས་པ་ནི། དླེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་ལླེགས་
སར་སད་དུ་བུད་ཞླེས་སངས་པ་དང་། རྒྱས་པའི་གྐོ་བ་གཉིས་ཀ་ཚང་སླེ། སིབ་གཉིས་ཀི་དི་
མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་དང་། ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་པའི་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་
བྐོ་གྲྐོས་རྒྱས་པ་ལ་གྐོ་བས། དླེའི་ཆ་ནས་བྱང་བ་དང་། ཆུབ་པའི་དྐོན་ལའང་འཇུག དླེ་ལྟར་
སང་བྱ་མཐའ་དག་སངས་ནས་ཤླེས་བྱ་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཞིག་འྐོང་བ་ལ། ཤླེས་བྱ་
རླེ་རླེ་བཞིན་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་སླེ་ཤླེས་དགྐོས་པའམ། བྐོའ་ིསླེང་ནས་ཤླེས་བྱ་རིག་པའི་ནུས་
པ་གསར་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་དགྐོས་པ་མ་ཡིན་པར། ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་ཀི་ཤླེས་བྱ་རྣམས་རིག་པའི་
ནུས་པ་དླེ་བྐོ་ལ་ཡྐོད་བཞིན་པ་ཡིན་ནའང་། ཇི་སྲིད་ནུས་པ་དླེ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་འགལ་
རླེན་སིབ་བྱླེད་ཅིག་ཡྐོད་པ་དླེ་སྲིད་དུ་ཡུལ་རྣམས་རིག་མ་ཐུབ་ལ། བྱང་ཞླེས་པའི་ཚིག་དླེ་
སྐོན་དུ་མ་སྐོང་བར། ཆུབ་ཅླེས་པ་འྐོང་མི་ཐུབ་པས། ཆུབ་བྱང་མི་ཟླེར་བར་བྱང་ཆུབ་ཟླེར་ལ། 
དླེ་བཞིན་རྒྱས་སངས་མི་ཟླེར་བར། སངས་རྒྱས་ཞླེས་བརྗྐོད། དླེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་དང་སངས་
རྒྱས་ཀི་གྐོ་བ་དཔིས་ཕིན་པ་ཞིག་ཆགས་པ་ལ། སིབ་བྱླེད་ཀི་དི་མ་དླེ་རྣམས་ཆྐོས་ཀི་དབྱིངས་
སུ་དག་ཚུལ་ངླེས་དགྐོས་ཤིང་། དི་མ་དག་ཅླེས་པ་ཆྐོས་ཉིད་དམ་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་རིག་མ་རིག་གི་
ཆ་ནས་འཁྐོར་འདས་གཉིས་ཞླེས་པའི་གྐོ་བ་དླེ་འྐོང་དགྐོས་པས། སབས་འགྲྐོ་རྣམ་དག་ཅིག་
འྐོང་བ་ལ་སྐོང་ཉིད་ཀི་གྐོ་བ་དླེ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆླེ། 

ཆྐོས་ཀི་སད་དྐོད་དརྨ་ཞླེས་པ་འཛིན་པའམ་སྐོབ་པ་ལ་འཇུག་པས། སྐོབ་པའི་ངྐོ་བྐོ་
འགྐོག་བདླེན་དང་། སྐོབ་བྱླེད་ལམ་བདླེན་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་སྐོང་ཉིད་ཀི་སླེང་ནས་བསམ་
དགྐོས། 

དགླེ་འདུན་ཞླེས་པའི་དགླེ་བ་ཐར་པ་ལ་བཞག་ནས་དླེར་འདུན་པ་ལ་གྐོ་བས། དླེ་ཡང་
འགྐོག་བདླེན་སྐོང་ཉིད་ཀི་སླེང་ནས་གྐོ་དགྐོས་པར་བརྟླེན། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ཐར་པ་འདྐོད་
པ་པྐོ་རྣམས་ཀི་སབས་སུ་གསུངས་པ་དླེ་ལྟར་ཡིན་པས། བསྒྲུབ་བྱ་ཐར་པ་ངྐོས་འཛིན་ཚུལ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

མདྐོ་ཙམ་བསན་ན། ནང་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་པའི་ཐར་པ་ནི། ལས་ཉྐོན་གཉིས་ཀིས་རང་
དབང་མླེད་པར་འཆིང་བ་དླེ་ལས་ཐར་བ་ཞིག་ལ་ཐར་པ་ཟླེར་ཞིང་། དླེ་ཐྐོབ་པར་གླེགས་བྱླེད་པ་
ནི་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སིབ་པ་ཡིན་ལ། ཉྐོན་སིབ་དླེའི་ར་བ་མ་རིག་པ་དླེ་ལ་ལས་འབས་ལ་རྨྐོངས་
པའི་མ་རིག་པ་དང་། དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ལ་རྨྐོངས་ནས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་མ་རིག་པ་གཉིས་ཡྐོད་
པའི་ཕི་མ་འདི་ཡིན་ལ། དླེ་ལྟ་བུའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་མ་རིག་པ་དླེས་ཐར་པ་ཐྐོབ་པ་ལ་བར་
དུ་གཅྐོད་པས། དླེའི་ལྡྐོག་ཟླར་གྱུར་པའི་གཉླེན་པྐོ་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་རང་རྒྱུད་
ལ་སླེས་པའི་སྒྐོ་ནས་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་དླེ་བཅྐོམ་ནས། དླེ་དང་བལ་བའམ་དླེ་ལས་ཐར་
བའི་ཐར་པ་ཞླེས་པ་ཐྐོབ་པར་འགྱུར་བས། དླེ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་ལམ་དཔིས་ཕིན་པར་སྐོན་པ་པྐོ་ནི་
ལུགས་གཞན་ལ་མླེད་པ་རིགས་པས་གྲུབ། ནང་པའི་གཞུང་དུ་སྐོན་པ་ཐབས་མཁས་ལ་
ཐུགས་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་ཀིས་གདུལ་བྱའི་བྐོ་མཆྐོག་དམན་གི་དབང་ལས་ཐྐོག་མར་
གྐོ་བ་རགས་པ་ཆགས་ཆླེད་ཐར་པའི་རྣམ་གཞག་དང་། དླེ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་འགྲྐོས་རྐོབ་ཙམ་
བསན་ཞིང་། རིམ་གིས་གཞུང་གཞན་དུ་ལམ་གི་དྐོན་རྣམས་ཇླེ་ཕར་བསན་པའི་ཚུལ་བཅས་
འཆད་ཚུལ་མི་འད་བ་མཐའ་དག་སྐོན་པ་གཅིག་གིས་གསུངས་ཏླེ། མཐར་ཐུག་ཐར་པའི་རྣམ་
གཞག་ངྐོ་མ་ཞིག་དང་། དླེ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པར་བཤད་པ་དླེ་ཀ་རང་གི་སླེང་དུ་འབབ་
པར་མཛད་པས། སངས་རྒྱས་ཆྐོས་དང་དགླེ་འདུན་གསུམ་པྐོ་ནི། གཏན་དུ་བདླེ་བའི་ཐར་པ་
ཡང་དག་པ་སྒྲུབ་པར་འདྐོད་པ་མཐའ་དག་གི་བསླུ་བ་མླེད་པའི་སབས་གནས་གཅིག་པུར་ངླེས་
པ་འདླེན་ནུས་པ་ཡིན། 

སྐོན་པ་སངས་རྒྱས་དླེ་ནི་རྒྱུ་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་ཁྐོ་ན་ཡིན་པས། རྟག་པ་རང་
བྱུང་གི་སླེས་བུ་མིན་པར་གྐོ་བའི་དྐོན་དུ་གྱུར་ཚུལ་སྐོབ་དཔྐོན་ཕྐོགས་ཀི་གང་པྐོས་ཚད་མ་
ཀུན་བཏུས་ཀི་མཆྐོད་བརྗྐོད་དུ༌གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་འགྲླེལ་ར་བར་ཚིག་དླེ་འགྲླེལ་བའི་
སབས་སུ། མ་སླེས་པ་ནི་བཟླྐོག་དྐོན་དུ། །གྱུར་པ་ཉིད་གསུངས་དླེ་ཡི་ཕིར། །ཞླེས་གསུངས་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ནས་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ཚད་མའི་སླེས་བུ་དླེ་རྒྱུ་དང་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། དླེ་
ཡང་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་གཞུང་དང་། མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས་ཀང་
གསུངས་པ་ལྟར་གི་རྒྱུ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པས་སྒྲུབ་པར་བསན་པས། སྐོན་པ་ཉིད་ཀང་སྐོབ་
པ་ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་རང་རླེ་དང་མཚུངས་པའི་སླེ་བྐོ་ཐ་མལ་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རིམ་
གིས་རྒྱུ་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་རང་དྐོན་ཆྐོས་སྐུ་དང་། གཞན་དྐོན་གཟུགས་
སྐུའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་པས། བསན་པའི་ངང་ཚུལ་ཤླེས་ནས་སྐོན་པ་ 
ལ༑ ༑ཡིད་ཆླེས་རླེད་པས་རྟག་ཏུ་གང་བར་ཤྐོག །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐོན་པ་ཤཱཀ་སླེང་
གླེས་གསུངས་པའི་ཆྐོས་དླེ་ལ་དཔད་པ་གསུམ་གིས་ལླེགས་པར་དཔད་སབས། རིགས་པས་
གནྐོད་པ་མླེད་པ་ཙམ་མ་ཟད། སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་ཡྐོད་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་
པས། ཆྐོས་དླེ་ལྟ་བུ་སྐོན་མཁན་གི་སྐོན་པ་དླེའང་སླེས་བུ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ངླེས་ཤླེས་བརྟན་
པྐོ་རླེད་ཐུབ། སྐོན་པ་གང་ཞིག་ཚད་མའི་སླེས་བུ་ཡིན་མིན་དང་། དླེ་ལ་བྐོས་བཀལ་ཆྐོག་མིན་ 
ནི༑ དླེའི་གསུངས་པའི་ཆྐོས་ལ་དཔད་ནས་ཐག་གཅྐོད་དགྐོས། དཔླེར་ན། མི་ཕལ་པ་ཞིག་
དགླེ་རྒན་དུ་བསྐོ་ན། དླེའི་གཟུགས་བྐོང་ཆླེ་ཆུང་གི་དབྱིབས་དང་། རྣམ་འགྱུར་ལྟ་བུར་
བརྟགས་ནས་བསྐོ་རྒྱུ་མིན་པར། ཤླེས་ཚད་ལ་བལྟ་དགྐོས་ཤིང་། དླེ་ནི་སྐོབ་སྐོང་གི་གཞུང་
ཚན་སབས་བབས་དླེའི་ཐྐོག་མཐའ་བར་གསུམ་གང་ནས་དིས་ནའང་བཤད་རྒྱུ་ཡྐོད་མླེད་
རྒྱུགས་སྐོད་བྱས་མཐར། འྐོས་ཆྐོས་ཚང་བར་མཐྐོང་ན་དགླེ་རྒན་དུ་བསྐོ་བ་དང་མཚུངས་པར། 
སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མཚན་དང་དཔླེ་བྱད་སྐོགས་མཐྐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མླེད་པ་ཡྐོད་
པ་དླེ་ཙམ་གིས་སངས་རྒྱས་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡིན་པར་འདྐོད་པ་མ་ཡིན། 

ལྷག་པར་འཇིག་རྟླེན་འདིའི་ནང་ཆྐོས་ལུགས་ཆླེ་ཆུང་གི་སྐོན་པ་དུ་མ་ཡྐོད་པའི་ནང་
ནས་རྒྱུ་རླེན་རྟླེན་འབྱུང་ལྟྐོས་གྲུབ་ཀི་ཚུལ་དང་། ཐར་པ་ཐྐོབ་བྱླེད་ཀི་ལམ་བདག་མླེད་པའི་ལྟ་
བ་སྐོན་པ་པྐོ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྐོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཉག་གཅིག་ལས་མ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བྱུང་བས། གང་དླེས་ཐར་པ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་ཐབས་མ་ནྐོར་བ་བདག་མླེད་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བརྟླེན་ནས་སྐོན་པ་དླེ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ངླེས་ཤླེས་རླེད་པར་བྱ་བ་ནི་བ་ན་མླེད་པ་ཡིན། 

༈ གཉིས་པ་དླེ་སབས་སུ་འྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དླེ་ལྟ་བུའི་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པར་
སྐོན་པ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྐོན་དང་བལ་ཞིང་ཡྐོན་ཏན་དང་ལྡན་པས་བསླུ་བ་མླེད་པར་
ངླེས་པ་རླེད་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་ལ། འགྲྐོ་ཚུལ་གི་དམིགས་སྐོར་མང་ཡང་འད་བཅྐོས་རྒྱས་
བཀབ་ཀིས་རང་བཟྐོ་མླེད་པའི་ཆྐོས་འདི་གའི་ལུགས་སྲྐོལ་གི་བཞླེད་པ་མཆྐོག་གསུམ་གི་ཆླེ་
བ་བརྗྐོད་པའི་སྒྐོ་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་དད་པ་གསུམ་རྒྱས་པར་བྱླེད་པ་ཡིན་པས། སྐོན་པ་བཅྐོམ་
ལྡན་འདས་ཀི་གསང་བ་གསུམ་གི་ཡྐོན་ཏན་རྣམས་དན་པར་བྱ་དགྐོས། 

དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས་མཆྐོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་དླེས། འཇིག་རྟླེན་ཁམས་
འདིའི་ཆྐོས་ལུགས་གཞན་ནས་འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པ་པྐོ་སྐོགས་ལ་སབས་སུ་འགྲྐོ་ཚུལ་དང་། 
སངས་རྒྱས་པས་མཆྐོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྲྐོ་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་བསན་ཏླེ། ཡླེ་ཤུ་དང་། 
ཁ་ཆླེ་སྐོགས་འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པ་པྐོ་འདྐོད་པའི་ཆྐོས་ལུགས་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་སབས་
གནས་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཁྐོ་ནའི་རྨང་གཞིའི་ཐྐོག་ནས་དད་པ་རླེ་གཅིག་པས་གུས་ཤིང་བཏུད་དླེ། 
ཁྱླེད་མཁྱླེན་སམ་དུ་བྐོ་གཏད་བཅྐོལ་བའི་འདུན་པས་སབས་སུ་འགྲྐོ་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་མཐར་
གཏུག་ན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པ་པྐོས་བྱས་པ་དང་། དླེའི་དགྐོངས་པ་ཡིན་ཚུལ་གི་
ཐྐོག་ཏུ་བབས་པས། དླེ་ལ་ཤླེས་རབ་ཀི་གྲྐོགས་དང་བཅས་པ་མི་དགྐོས་ཤིང་། ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པས་ནི། བདླེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་རང་སླེམས་དུལ་མ་དུལ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་ཚུལ་དང་། དླེ་
ལ་བརྟླེན་པའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་སྐོར་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ངྐོ་སྐོད་གནང་བ་
དླེ་ལ། རང་གིས་ཆྐོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབྱླེད་ཀི་ཤླེས་རབ་ཀིས་བརྟག་དཔད་ལླེགས་པར་བྱས་
ནས། གྲུབ་དྐོན་མྱྐོང་བ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་རང་སྐོབས་ཀིས་བང་དྐོར་འཇུག་ལྡྐོག་ལ་བརྐོན་
པ་ཁྐོ་ནས་ཐྐོབ་བྱ་ཐྐོབ་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། དཀྐོན་མཆྐོག་དང་། སངས་རྒྱས་བྱང་སླེམས་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

སྐོགས་གཞན་སྐོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་གནང་ཐབས་གཏན་ནས་མླེད་པ། མདྐོ་ལས།  
“བདག་ཉིད་བདག་གི་མགྐོན་”ཞླེས་གསུངས་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་རང་དབང་
ཅན་གི་སྐོམ་གཞི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་དླེའི་ཐྐོག་ནས། རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་སབས་དང་འབས་
སབས་སུ་གྱུར་པའི་སབས་གནས་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་པྐོ་སྐོ་སྐོའ ་ིཁྱད་ཆྐོས་དང་། རྒྱུ་
མཚན་ཤླེས་ཏླེ། དླེ་ལ་ཤླེས་རབ་ཀི་གྲྐོགས་དང་བཅས་པའི་དད་ཅིང་གུས་པས་སབས་སུ་འགྲྐོ་
བ་ཡིན་པས། དླེ་ལ་ཤླེས་ནས་དད་པ་ཐྐོབ་པའི་སབས་འགྲྐོ་ཞླེས་བྱ་ལ། མདྐོར་བསྡུ་ན་རྒྱུ་
འབས་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་བར་འབྱུང་བའི་རྨང་གཞིའི་ཐྐོག་ནས་འགྲྐོ་དགྐོས། སིར་བཏང་སངས་
རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཀི་གདུལ་བྱ་ལ། རྒྱུ་མཚན་གཏིང་ཟབ་མ་ ཤླེས་པར་སབས་སུ་མཆི་ཟླེར་བའི་
དབང་རྟུལ་དད་པའི་རྗླེས་འབངས་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མཐྐོང་བའི་སྒྐོ་ནས་ཆྐོས་ལ་ངླེས་
ཤླེས་རླེད་པའི་དབང་རྣྐོན་ཆྐོས་ཀི་རྗླེས་འབངས་བཅས་གཉིས་ཡྐོད་ནའང་། སབས་གསུམ་
ངྐོས་མ་ཟིན་པར། རང་གི་ཕ་མ་སྐོགས་ཀི་ལད་ཟླྐོས་སྲྐོལ་རྒྱུན་ལྟ་བུའི་དད་པའི་རྗླེས་འབངས་
བྱས་ན། དླེ་ནི་ཆླེས་རྗླེས་ལུས་ཀི་སབས་སུ་འགྲྐོ་སངས་ཤིག་ཡིན་པས། བྐོ་རླེ་གཉིས་ཀིས་
སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ནང་པ་ཡིན་ལ་མིན་ལ་དླེ་རིགས་ནི། དཔླེར་ན། ཤིང་ཏྐོག་ལའང་སིན་པ་
དང་། མ་སིན་པ། སིན་ལ་མ་སིན་ལ་བཅས་ས་ཚོགས་འྐོང་བ་དང་མཚུངས་པར་སམ་པས། 
ནང་པ་མ་བྱས་ན་མ་བྱས་པ་རང་རླེད། དླེ་མིན་ནང་པ་ཡིན་ལ་མིན་ལ་མིན་པར། ཤླེས་ནས་
དད་པ་ཐྐོབ་པའི་བྐོ་རླེ་གཅིག་པས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ནང་པ་ཚད་ལྐོངས་པ་ཞིག་བྱ་དགྐོས། 
གཞན་གིས་ཆྐོས་ངླེས་པར་དུ་བྱླེད་དགྐོས་ཟླེར་མཁན་སུ་ཡང་མླེད་ལ། ཁྱྐོད་ནང་པ་གིས་ཞླེས་
སུས་ཀང་བཤད་མི་ཐུབ་ཅིང་། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་བྱྐོན་པའི་སབས་དླེར། ངའི་ལྟ་གྲུབ་འདི་
ལྟར་ཡིན་ཞླེས་བསན་པ་མ་གཏྐོགས། རྒྱ་གར་བ་ཡྐོངས་རྐོགས་སངས་རྒྱས་རང་གི་ཆྐོས་
བྱླེད་དགྐོས་པ་དང་། སླེ་བྐོ་ཀུན་ལ་ནང་པའི་ཆྐོས་སྒྐོར་ཞུགས་ཤིག་ཅླེས་མ་གསུངས་ལ། ཀླུ་
སྒྲུབ་ལ་སྐོགས་པས་ཀང་ནང་པའི་རང་གཞུང་གང་འད་ཡིན་པ་དང་། ནང་པའི་ལྟ་བ་དང་། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

གྲུབ་མཐའ་ཇི་འད་ཡིན་པ་དླེ་རྣམས་གཏན་ལ་འབླེབས་སབས། དླེ་དང་འགལ་བའི་རང་དང་
གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་རིགས་པའི་སྒྐོ་ནས་སུན་ཕྱུང་བ་མ་གཏྐོགས། གྲི་དང་། མླེ་མདའ། 
དབྱུག་པ་སྐོགས་འཁྱླེར་ནས་དབང་ཤླེད་ཀིས་སུན་ཕྱུང་མླེད། དླེ་ས་རང་རླེ་བྐོད་དུ་གྲངས་
འབྐོར་ཉུང་བ་མ་གཏྐོགས། ཁ་ཆླེ་དང་། ཡླེ་ཤུའི་ཆྐོས་ལུགས་པའང་ཡྐོད་པ་སྐོ་སྐོའ་ིཆྐོས་གང་
བྱླེད་ནའང་རང་དབང་གཙང་མ་དང་། ཆྐོས་ལ་ཡིད་ཆླེས་མླེད་པ་དླེ་འདའང་ཡྐོད་པ་རྣམས་
ཀང་རང་དབང་གཙང་མ་ཡིན་ཞིང་། གལ་ཏླེ་ཆྐོས་ཁས་བངས་ནས་ནང་པ་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ཡིན་ 
ན༑ ནང་པའི་ཆྐོས་སུ་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་ཤླེས་ནས་བྱླེད་དགྐོས་པ་ཞིག་ཡིན། ཤླེས་རྒྱུའི་དྐོན་
དླེ་གྐོ་བའི་ཆླེད་དུ། རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་བསབ། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒན་གཞྐོན་
ཀུན་ནས་སྐོབ་སྐོང་དགྐོས་ཚུལ་ཡང་ཡང་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལྟར་རླེད། ངྐོས་ནས་བརྒྱ་
ཕག་ཉླེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་ཞིག་བྱ་དགྐོས་ཞླེས་བརྗྐོད་པ་དླེ་ནི། དླེང་དུས་ཀི་ཤླེས་ཡྐོན་ཡྐོད་
པ་ལྐོངས་སུ་སྐོད་དླེ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་འདི་གང་འད་ཡིན་མིན་བརྟག་ཅིང་དཔད་
ནས། མྱྐོང་བ་ལ་བཀལ་བས་རྒྱུ་མཚན་ཤླེས་པའི་དད་པ་ཐྐོབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། ཤླེས་རབ་ཀི་
གྲྐོགས་དང་བཅས་པའི་དད་པ་ཡྐོད་པའི་ནང་པ་རླེད་སམ་དུ་བསམ་བཞིན་ཡྐོད་ཚུལ་སར་ཡང་
ཞིབ་པར་བཤད་ཟིན། 

༈ གསུམ་པ་ཇི་ཙམ་གིས་སབས་སུ་སྐོང་བའི་ཚུལ་ལ་བཞི། ཡྐོན་ཏན་ཤླེས་པ་དང་། 
ཁྱད་པར་ཤླེས་པ་དང་། ཁས་བངས་པ་དང་། གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བས་སབས་སུ་སྐོང་བའྐོ། །དང་
པྐོ་ཡྐོན་ཏན་ཤླེས་པ་ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དང་། ཆྐོས་དང་། དགླེ་འདུན་གི་
ཡྐོན་ཏན་ནྐོ། །དང་པྐོ་ལ་བཞི། སྐུའི་ཡྐོན་ཏན་དང་། གསུང་གི་ཡྐོན་ཏན། ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན། 
འཕིན་ལས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ནྐོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་ལ་གཉིས། མཁྱླེན་པའི་ཡྐོན་ཏན་དང་། བརླེ་
བའི་ཡྐོན་ཏན་ནྐོ།། 

དང་པྐོ་སྐུའི་ཡྐོན་ཏན་ནི། དཔླེ་ལ་བསྐོད་པ་ལས། ཁྱྐོད་སྐུ་མཚན་གི་སས་གྱུར་པ། ། 



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

མཛེས་གྱུར་མིག་གི་བདུད་རི་ནི། །སིན་མླེད་སྐོན་གི་ནམ་མཁའ་ལ། །སར་མའི་ཚོགས་ཀིས་
སས་པ་འད། །ཞླེས་པ་ལྟར་བསམ་དགྐོས་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྒྐོམ་ཚུལ་ཡང་གསང་
སགས་ཀི་སབས་སུ་སྒྐོམ་པའི་མདུན་དུ་དམ་ཚིག་པ་བསླེད་པ་ལྟ་བུའི་ཆླེད་དུ་གསལ་བཏབ་
པ་དླེ་འད་མ་ཡིན་པར། དཔླེར་ན་ཁྐོམ་དང་ཚོང་འདུས་ཆླེན་པྐོར་ཕིན་པ་ན། བྐོ་ཤྐོན་ལ་
སྐོགས་པའི་ལྟད་མྐོ་ས་ཚོགས་དང་། རྒྱན་ཆ་ལུགས་དང་། འཁྐོར་གཡྐོག་གིས་མཛེས་པ་
སྐོགས་གང་ཟག་མཆྐོག་དམན་རང་བྐོ་འཇུག་པའི་རིགས་མཐྐོང་བ་ན། སར་གནས་དླེ་མ་
ཡིན་པའི་གཞན་དུ་སླེབ་པའི་དུས་དན་ཤླེས་ཀིས་གསྐོས་བཏབ་པའི་ཚེ། དླེ་རྣམས་ཀི་བྱད་
དབྱིབས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སྐོད་ལམ་སྐོགས་མིག་གིས་མཐྐོང་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུར་བཀ་ལམ་གི་
འཆར་བ་ཡིན་གི། དླེ་རྣམས་མདུན་གི་ཐང་ལྟ་བུར་ཆླེད་གཉླེར་སྒྐོམ་པའི་སང་བ་མི་འཆར་བ་
བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་བིས་འབུར་གི་སྐུ་གཟུགས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་
ཤིང༌། སླེམས་ཀིས་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་དླེ་སྐུ་མདྐོག་གསླེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ། ན་བཟའ་ཆྐོས་
གྐོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ། མཚན་དང་དཔླེ་བྱད་ཀིས་སས་པ། ལྟ་བས་ཆྐོག་མི་ཤླེས་པ་ཞིག་
ཡྐོད་པ་འདུག་གྐོ་སམ་དུ་གསྐོས་བཏབ་པ་ན། སར་མིག་ཤླེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དླེས་རླེན་
བྱས་ནས་གསལ་ལམ་ལམ་པ་འཆར་བས། དླེའི་ཚེ་མཐྐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མླེད་ཅིང་། མཐྐོང་
བ་ཙམ་གིས་དྐོན་དང་ལྡན་པར་བྱླེད་ནུས་པ་དླེ་ལྟ་བུ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་མན་ཆད་ལ་མླེད་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་ཡྐོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འདུག་སམ་པའི་དད་པ་ལྷང་ལྷང་བ་དང༌། 
དངྐོས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་སམ་པའི་གདུང་བ་དང༌། སངས་རྒྱས་རྗླེས་སུ་དན་པ་འདི་ལྟ་བུ་
བསྐོད་ནམས་ཆླེ་སམ་པའི་སྐོ་བ་རྣམས་ཤུགས་དག་པྐོ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒྐོམ། 

དླེ་བཞིན་དུ་གསུང་གི་ཡྐོན་ཏན་ནི་བདླེན་པ་པྐོའ་ིལླེའུ་ལས། འདི་ལྟར་སླེམས་ཅན་
ཀུན་གིས་ངླེས་པའི་ཚིག །མང་པྐོ་དག་གིས་དུས་གཅིག་ཞུ་ཞུས་ན། །སླེམས་ཀི་སད་ཅིག་
གཅིག་ལ་ཐུགས་ཆུད་ནས། །གསུང་དབྱངས་གཅིག་གིས་སྐོ་སྐོར་ལན་ཡང་འདླེབས། །དླེ་ལྟ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བས་ན་འདླེན་པ་འཇིག་རྟླེན་ན། །ཚངས་པའི་ས་དབྱངས་གསུང་སྐོག་མཁྱླེན་པར་མཛོད། །དླེ་
ནི་ལྷ་མིའི་སྡུག་བསལ་མཐར་འབྱིན་པའི། །ཆྐོས་ཀི་འཁྐོར་ལྐོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བར་མཛད། ། 
ཅླེས་པ་ལྟར་བསམ་དགྐོས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དང་འད་བའམ། དླེའི་དཔླེར་འྐོས་པ་
ཞིག་དངྐོས་སུ་ཐྐོས་པའི་སལ་བ་ཕ་བས། ད་ལྟ་པི་ཝང་ལྟ་བུ་རང་གི་བྐོ་འགྲྐོ་བའི་ས་སན་པ་
ཞིག་ལས་རྗླེས་སུ་དཔག་སླེ། གྐོང་གི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པའི་སངས་རྒྱས་དླེའི་མགུར་ལས་
འྐོངས་པའི་གསུང་གི་ས་སན་པ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའི་དབྱངས་ཅན། ཁམས་གསུམ་གི་
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དུས་གཅིག་ཏུ་དི་བ་ཞུས་ན། ལླེགས་སར་གི་སད་ལྟ་བུ་གཅིག་
གི་སྒྐོ་ནས་བསན་པའི་དི་ལན་དླེ་འགྲྐོ་བ་སྐོ་སྐོའ་ིསད་དུ་ཤར་ཏླེ་ཐླེ་ཚོམ་ཅིག་ཅར་དུ་སླེལ་བ་
སྐོགས་སར་བཞིན་དད་གདུང་སྐོ་གསུམ་གི་སྒྐོ་ནས་ཉམས་སུ་མྱྐོང་བར་བྱ། སབས་འདིར་
འཕྐོས་བཤད་ཅིག་ཞུ་ན། ངྐོས་ནས་ངྐོ་ཤླེས་པའི་ཕི་རྒྱལ་གི་མི་ཞིག་ཡྐོད་པ་ཁྐོང་བྐོད་ལ་
གནས་བསྐོར་དུ་བསྐོད་དླེ་ལྷ་མྐོའ་ིབ་མཚོར་མཚོ་མཇལ་ཞུས་སབས་དབྱིན་ཇིའི་ཡི་གླེ་མཐྐོང་
འདུག  དཔལ་ལྡན་ལྷ་མྐོས་དབྱིན་ཡིག་མཁྱླེན་གི་ཡྐོད་མླེད་གང་ལྟར་ནའང་གདུལ་བྱ་དླེའི་
ཁམས་དང་མྐོས་པ་དང་འཚམས་པར། འཕིན་ལས་འབད་མླེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་ཅླེས་པ་
འདི་དང་འད་བར་སམ། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆྐོས་གསུང་སབས་རང་ཉིད་ཀི་གསུང་གང་
ཡིན་རུང་། ཉན་པ་པྐོ་དུ་མས་དུས་གཅིག་ལ་རང་རང་གི་ཁམས་དང་མྐོས་པར་འཚམས་པའི་
དྐོན་གྐོ་བ་ཙམ་མ་ཟད། རང་གི་སླེམས་ནང་དི་བ་ཡྐོད་རིགས་ལའང་ལན་རླེད་པས། དག་པ་
རབ་འབྱམས་འབའ་ཞིག་གི་ངང་ནས་གསུངས་ཚུལ་དླེ་ལྟ་བུར་གྐོ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྐོད་པ་རླེད། 

༈ གསུམ་པ་ཐུགས་ཀི་མཁྱླེན་པའི་ཡྐོན་ཏན་དང་། བརླེ་བའི་ཡྐོན་ཏན་ནི། བསགས་
འྐོས་བསགས་བསྐོད་ལས། ཁྱྐོད་འབའ་ཞིག་གི་ཡླེ་ཤླེས་ཀིས། །ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་
ལགས་ཀི། ཁྱྐོད་ལས་གཞན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཤླེས་བྱ་ཁྐོ་ན་ལྷག་པ་ལགས། །ཞླེས་མཁྱླེན་
པའི་ཡྐོན་ཏན་ཆྐོས་མཐའ་དག་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་པས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅདམཁྱླེན་པའི་ཡླེ་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ཤླེས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་དབང་པྐོ་དང་འཚམ་པར་རྗླེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་མཁས། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་
ལས། འགྲྐོ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཁྱད་མླེད་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམས་ཀིས་བཅིངས། །ཁྱྐོད་ནི་
འགྲྐོ་བའི་ཉྐོན་མྐོངས་དག །དགྲྐོལ་སད་ཡུན་རིང་ཐུགས་རྗླེས་བསམས། །དང་པྐོར་ཁྱྐོད་ལ་
ཕག་བགིའམ། །འྐོན་ཏླེ་གང་གིས་འཁྐོར་བར་ཁྱྐོད། །སྐོན་མཁྱླེན་ཡུན་རིང་དླེ་ལྟ་བུར། ། 
བཞུགས་མཛད་ཐུགས་རྗླེ་ཆླེ་ལ་བགི། །ཞླེས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྗླེས་སུ་བརླེ་བའི་
ཐུགས་རྗླེ་ཆླེན་པྐོས་བསམས་པས། གཡས་ནས་ཙན་དན་གི་ལྡླེ་གུ་བྱུགས་པ་དང་། གཡྐོན་
ནས་ས་གྲིས་བཞྐོགས་པ་ལ་ཡང་ཉླེ་རིང་མི་མངའ་བའི་ཕིར་ན། སླེམས་ཅན་ཀུན་མ་རང་གིས་
བུ་གཅིག་པུ་ལ་བརླེ་བ་ལྟ་བུ་མངའ་ཚུལ་སྐོགས་ལ་ཡང་སར་ལྟར་བསམ། 

༈ བཞི་པ་འཕིན་ལས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ནི། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཁྱྐོད་ཀིས་ཉྐོན་མྐོངས་
གཞྐོམ་པར་བཤད། །བདུད་ཀི་གཡྐོ་དག་བསན་པར་མཛད། །འཁྐོར་བའི་རང་བཞིན་མི་
བཟྐོད་བརྗྐོད། །འཇིགས་པ་མླེད་པའི་ཕྐོགས་ཀང་བསན། །ཕན་དགྐོངས་ཐུགས་རྗླེ་ཅན་གིས་ 
ནི༑ ༑སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བགི་འཚལ་བ། །གང་ཞིག་ཁྱྐོད་ཀིས་མ་མཛད་པ། །གཞན་ཀྐོ་ཅི་
ཞིག་མཆིས་ལགས་ཀླེ། །དླེ་ལ་སླེམས་ཅན་ལ་བརླེ་བ་ཙམ་ཉན་རང་སྐོགས་ལ་ཡང་ཡྐོད་
མྐོད། ཡྐོད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཕན་པ། དཔླེར་ན། མ་ལག་ཞ་མའི་བུ་ཆུས་ཁྱླེར་ན་གྲྐོགས་གཞན་
ལ་ར་མདའ་སྦྲན་ནས་འདྐོན་དགྐོས་པ་ལྟར་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་འགྲྐོ་བ་རྣམས་སྐོལ་བའི་ནུས་
མཐུ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པས་གཞན་ཕན་དུ་འགྱུར་ན་དམྱལ་བའི་མླེ་དྐོང་ཡང་འདྐོད་ལྡན་མཐྐོ་
རིས་ཀི་དགའ་ཚལ་དུ་འཇུག་པ་ལྟར། སྐོ་བ་དང་བཅས་ཏླེ་ཐྐོགས་པ་མླེད་པར་དྐོན་མཛད་
ཚུལ་རྣམས་སར་ལྟར་བསམ། 

སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་འ ྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་གསུངས་པ་ནི། རང་
འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲྐོལ་བ་དང་། གཞན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐོལ་བའི་
ཐབས་ལ་མཁས་པ། ཀུན་ལ་ཐུགས་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་ཉླེ་རིང་མླེད་པར་འཇུག་པ། ཕན་བཏགས་མ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བཏགས་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་མཛད་པ་བཅས་བཞི་ཡྐོད་པས། འདིའི་ངང་ཚུལ་སྐོ་སྐོར་ཞིབ་ཏུ་
དཔད་དླེ་ལླེགས་པར་བསམ་ནས་ངླེས་པ་འདླེན་དགྐོས་པ་ཡིན། 

གཉིས་པ་ཆྐོས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ནི། དླེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དླེ་ནི་རྒྱུ་མླེད་
པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏླེ། འགྐོག་པ་དང་ལམ་གི་བདླེན་པ་བརྗྐོད་བྱའི་
གཙོ་བྐོར་བྱས་ནས་སྐོན་པའི་ལུང་གི་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་ཐྐོས་བསམ་བྱས་པས། རྟྐོགས་
པའི་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་སངས་རྟྐོགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་རྣམ་བྱང་ཕྐོགས་ཀི་བདླེན་པ་གཉིས་
མངྐོན་དུ་མཛད་པ་ལ་ངླེས་ཤླེས་རླེད་ནས། ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་
བཅྐོས་མིན་མ་བྱུང་བར་དུ་བསྒྐོམ། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་ནི། 
འགྐོག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཤླེས་རྒྱུད་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ཡིན་པས་དླེའི་ཡྐོན་ཏན་ཤླེས་པར་བྱ་རྒྱུ་
གལ་ཆླེ། དླེ་ལ་རླེ་ཞིག་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་གི་ཁྱད་ཆྐོས་ས་ལམ་མཐྐོན་པྐོའ་ིཡྐོན་ཏན་རྒྱ་ཆླེ་
གཞུང་ནས་བཤད་པ་དླེ་རྣམས་ཡིན་པ་རླེད་བསམ་པ་ཞིག་གིས་བྱང་སླེམས་ཚོགས་ལམ་དང་
སྐོར་ལམ་སྐོགས་ལ་མིག་དཔླེར་བལྟས་ཀང་ལམ་སླེང་ཡིད་འཁུལ་དཀའ་བར་བརྟླེན། རླེ་ཞིག་
ཉིན་རླེའི་མི་ཚེ་སླེལ་སངས་ཐྐོག་ཏུ་ཆྐོས་ཀི་བསམ་བྐོའ་ིའགྲྐོ་སངས་ཅུང་ཟད་ཡྐོད་པ་བྱུང་བ་
ཙམ་གིས། ཇི་ཙམ་ཞན་ཡང་བྐོ་བག་ཕླེབས་པ་དང༌། སིང་སྐོབས་ལྡན་པར་འབྱུང་བས་མི་ཚེ་
སིད་པ་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ་པས། ཆང་ཁ་ནས་བཙག་ན་དླེ་འད་ན། ཞབས་ནས་བཙག་ན་ཅི་
འད་ཡྐོད་ཅླེས་ཆང་རྐུ་མཁན་ཞིག་གིས་བརྗྐོད་ཚུལ་བཤད་སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་ལྟར། ལས་དང་པྐོ་
བའི་གནས་སབས་སུ་ངླེས་འབྱུང་བྱང་སླེམས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བར་གྐོ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་
ཆགས་པ་ཡིན་ནའང༌། བསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་མི་འད་བ་ཞིག་དང་། སླེམས་ནང་ཞི་བདླེ་མང་
བ་མཐུན་སང་དུ་གྲུབ་པས། ས་ལམ་མཐྐོན་པྐོའ་ིརྟྐོགས་པ་སླེ་ན་ནུས་པ་དླེ་ལས་ལྷག་པ་ཡྐོད་
པའི་ཚོད་དཔག་ཐུབ་པར་བརྟླེན། ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་ཟླེར་བའི་སླེམས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དླེ་དངྐོས་
གནས་སླུ་བ་མླེད་པ་ཞིག་ཡིན་ཐག་ཆྐོད་དང་། འཕལ་དང་ཡུན་གི་བདླེ་བའི་འབྱུང་གནས་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

གནས་སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་མ་ནྐོར་བ་ཡིན་པ་སླེམས་ལ་
འཆར་ཐུབ་པ་ཞིག་འྐོང་ཞིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཆྐོས་དླེ་སྐོན་མཁན་གི་སྐོན་པ་དླེའང་བཀའ་
དིན་ཆླེན་པྐོ་དང་། བསླུ་བ་མླེད་པ་ཞིག་ཡིན་པ། ཆྐོས་དླེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སླེས་བུ་དམ་
པ་དླེ་རྣམས་ཁ་མིག་ཡར་བལྟ་བྱླེད་སའི་གྲྐོགས་བཟང་པྐོ་ཞིག་ཡིན་པ་བཅས་ངྐོས་འཛིན་ཐུབ་
པས། གཙོ་བྐོ་ཆྐོས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་གི་ཐྐོག་ནས། ཆྐོས་སྐོན་པ་པྐོ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དང་། 
ཆྐོས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྐོབ་པའི་དགླེ་འདུན་དང་བཅས་པའི་ཡྐོན་ཏན་དླེ་རྣམས་མཐྐོང་བའི་རྒྱུ་
མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་ཡིད་ཆླེས་རླེད་དླེ། དླེའི་ཐྐོག་ཏུ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་འདིར་རང་ཉིད་
ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པའི་འཇིགས་སྐྲག་དང་། དླེ་ལས་སྐོབ་པའི་ནུས་པ་དཀྐོན་
མཆྐོག་གསུམ་ལ་ཡྐོད་པར་མཐྐོང་བའི་ཡིད་ཆླེས་ཀི་དད་པ་ཟུང་འབླེལ་གི་ཐྐོག་ནས་སིང་ཁྐོང་
རུས་པའི་གཏིང་ནས་ཁྱྐོད་ཤླེས་ཀི་དད་པ་དང་། མྐོས་གུས་རླེ་གཅིག་པ་གཞན་དང་མི་འད་བ་
ཞིག་སླེ། 

༈ གསུམ་པ་དགླེ་འདུན་གི་ཡྐོན་ཏན་ལ། དགླེ་འདུན་དཀྐོན་མཆྐོག་ནི་བྱམས་འཇམ་
དབྱངས་སན་རས་གཟིགས་ལ་སྐོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྣམས་དང༌། འྐོད་སྲུང་ཆླེན་
པྐོ་མཆྐོག་ཟུང་གཉིས་ལ་སྐོགས་པ་ཉན་ཐྐོས་ཀི་དགླེ་འདུན་དཀྐོན་མཆྐོག་རྣམས་ལ་སར་ལྟར་
སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་མཛད་པ་རྣམས་ལླེགས་པར་དན་པར་བྱས་ཏླེ། འདི་དག་རྣམས་ཀིས་
སངས་རྒྱས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་མ་ཐྐོབ་ཀང་རྣམ་བྱང་གི་བདླེན་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལླེན་ཅིང་། 
སབས་སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྲྐོགས་མཛད་པར་འདུག་སམ་པའི་ཡྐོན་ཏན་བསམ་མྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ཤླེས་པས་སབས་སུ་སྐོང་བ་ལ་དྲུག  མཚན་ཉིད་ལས་གྱུར་
པའི་ཁྱད་པར། འཕིན་ལས་ཀི་ཁྱད་པར། མྐོས་པའི་ཁྱད་པར། སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར། རྗླེས་སུ་
དན་པའི་ཁྱད་པར། བསྐོད་ནམས་འཕླེལ་བ་ལས་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་བཅས་གསུངས་པ་ཞིབ་
ཆ་ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་སྐོགས་ལས་ཤླེས་པར་བྱ་དགྐོས། དླེ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆྐོས་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་ཡིད་ཆླེས་ཏླེ་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་སབས་སྐོན་པ་པྐོ། 
ཆྐོས་སབས་དངྐོས། དགླེ་འདུན་སབས་སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྲྐོགས་སུ་ངླེས་ཤླེས་རླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་དླེ་
ལྟར་ཁས་ལླེན་པ། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་པྐོ་འདི་ཉིད་རང་རླེ་ཐར་པ་འདྐོད་པ་རྣམས་ཀི་སབས་
དླེ་ཁྐོ་ན་ཡིན་པར་རྣམ་དཔྐོད་ཀི་བྐོ་ཡིས་སབས་སུ་འཛིན་པ་མ་གཏྐོགས། དླེ་ལས་གཞན་པའི་
སབས་ཀིས་ཐར་པ་ཐྐོབ་པར་བྱ་མི་ནུས་པས་ན། སབས་གཉིས་འཛིན་སངས་པ་དླེ་ནི་གཞན་
དུ་མི་སྨྲ་བའི་སྒྐོ་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་ཚུལ་ཡིན། 

དླེང་སབས་རང་གི་ཕ་མླེས་ནས་ཡླེ་ཤུའི་ཆྐོས་ལུགས་ལྟ་བུ་འཛིན་པ་དུ་མ་སིར་ནང་
པ་དང་། ལྷག་པར་བྐོད་བརྒྱུད་ནང་ཆྐོས་ལ་དྐོ་སང་བྱླེད་པྐོ་ཇླེ་མང་དུ་འགྲྐོ་བཞིན་འདུག་པས། 
འགའ་ཤས་ནས་ཡླེ་ཤུ་དང་། ནང་པ་གཉིས་ཀར་དད་པ་ཡྐོད་པས་ཇི་ལྟར་བྱ་ལླེགས་དི་བ་ཡང་
ཡང་འབྱུང་བར་བརྟླེན། ལས་དང་པྐོ་བའི་གནས་སབས་རིང་དླེར་སྐོ་སྐོའ་ིཕ་མླེས་དུས་ནས་
དད་ཞླེན་བྱ་སའི་ཆྐོས་ལུགས་གང་ཡིན་དླེ་དང་། སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་གཉིས་ཀར་མྐོས་
གུས་བྱླེད་ཆྐོག་པ་མ་ཟད། ཆྐོས་ལུགས་དླེ་རྣམས་ཀི་ཐུན་མྐོང་གི་བསབ་བྱ་བཟང་པྐོ་བྱམས་
པ་དང༌། སིང་རྗླེ། བཟྐོད་པ་ལ་སྐོགས་པ་དུ་མ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ཀིས་སིར་འཇིག་རྟླེན་ཁམས་ཀི་
སླེ་བྐོ་གྲངས་ལས་འདས་པར་སར་ནས་ད་ལྟ་བར་དུ་ཕན་ཐྐོག་རླབས་ཆླེན་བྱུང་དང་། འབྱུང་
བཞིན་ཡིན་པ་སྐོན་པའི་རང་བཞིན་རྣམས་ལ་བརི་བཀུར་དང་། མྐོས་གུས་ཞུ་དགྐོས་ངླེས་
ཐྐོག་ནས་ཉིན་རླེའི་འཚོ་བ་སྐོད་ཕྐོགས་གཞན་ལ་ཕན་ཐབས་ལག་ལླེན་དུ་བཀལ་ཏླེ། མི་བཟང་
པྐོ་ཞིག་འྐོང་བར་བྱས་ན་མི་ཚེ་དྐོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཚུལ་སྐོན་ནས་ཀང་བཤད་ཟིན་པ་
ལྟར་ཡིན། འྐོན་ཀང་རིམ་བཞིན་ཆྐོས་ལུགས་དླེ་རྣམས་ཉམས་ལླེན་གཏིང་ཟབ་དཔིས་ཕིན་
པར་བྱ་བ་ལ་ནི་ཆྐོས་ལུགས་རང་རང་གི་ལྟ་སྒྐོམ་སྐོད་པའི་རང་འགྲྐོས་གཞིར་བཞག་དགྐོས་
པས། རང་ལམ་ཐྐོག་ནས་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གི་ལམ་དུ་མི་འགྲྐོ་ཀ་མླེད་ཡིན་ཏླེ། དླེ་
སབས་ནང་པའི་ཆྐོས་ཀི་རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་བྱླེད་པ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ནས་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

གསུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་། སྐོང་ཉིད་ལ་མྐོས་པ་བསླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་སྒྐོམ་དགྐོས་
ཤིང་། སྐོང་ཉིད་ཀི་རྟླེན་འབྱུང་རང་བཞིན་མླེད་པའི་ལྟྐོས་གྲུབ་ཀི་ཁས་ལླེན་དླེ་དང་། བདག་
མླེད་པའི་ལྟ་བའི་ཐྐོག་ནས་འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པ་པྐོ་བདླེན་པ། རྟག་པ། བརྟན་པ། འགྱུར་བ་
མླེད་པ་ཞིག་ཁས་ལླེན་ཐབས་མླེད་པའི་འགལ་ཟླར་སྐོང་བའི་ཆྐོས་ལུགས་སྐོ་སྐོའ་ིསབས་
གནས་ལ་སབས་འཆའ་ཚུལ་གི་རྨང་གཞི་དང་། ཐབས་ལམ་བསླེན་ཕྐོགས་ཀི་ལྟ་བ་མི་འད་བ་
ཡྐོད། དླེའི་དབང་གིས་ཆྐོས་ལུགས་ཟུང་འབླེལ་ཉམས་སུ་ལླེན་ཐབས་མ་མཆིས་ཤིང་། རང་
རླེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་རྣམས་སླེམས་ཀི་རྨང་གཞི་ཞིག་གི་ཐྐོག་
ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་འདི་ནི་ནང་པའི་ཆྐོས་རང་པའི་ལམ་ནས་མ་གཏྐོགས་སྒྲུབ་ཐབས་མླེད་པ་ཡིན། 
ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སབས་འགྲྐོས་འབྱླེད་ཚུལ་འདི་དང་། ཕི་ནང་གི་ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ཟུར་དུ་
བཤད་ཟིན་པའི་ལྟ་བ་བཀའ་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལླེན་མི་ལླེན་གིས་འབྱླེད་ཚུལ་
རྣམས་ལ་ཡིད་དཔྐོད་ཙམ་གི་གྐོ་དྐོན་ཆགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་ངླེས་པ་རླེད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་
གསལ་བར་ཤླེས་ནུས་པར་བརྟླེན། གཞན་དུ་མི་སྨྲ་བའི་སྒྐོ་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་ཞླེས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་དླེ་ལྟར་ཡིན་པ་མ་གཏྐོགས། རང་ཕྐོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་ཕྐོགས་ལ་སང་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་མིན་གཟུར་གནས་ཀུན་གིས་དཔད་བཟྐོད་པ་ཡིན། དླེས་ན་དླེ་ལྟར་མཆྐོག་
གསུམ་གི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཆྐོས་དང་། ཡྐོན་ཏན་གྐོང་ན་མླེད་པ་མཐྐོང་ན། སབས་སུ་འགྲྐོ་
དགྐོས་པའི་ཚུལ་ལ་དྭང་བའི་དད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པར་མ་ཟད། མངྐོན་འདྐོད་ཀི་བྐོ་
གལ་ཆླེ་བ་དཔླེར་ན་འཇིག་རྟླེན་གི་དཔྐོན་དླེས་དགྲའི་གནྐོད་པ་ལས་སྐོབ་ཅིང༌། སན་པ་
མཁས་པས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་འཇིག་པ་སླེལ་ཡང་། རང་དླེ་དག་གི་གྐོ་འཕང་འཐྐོབ་རྒྱུ་
མིན་ལ། ཁ་དག་དང་གསྐོ་དཔད་ཀིས་ཡིད་འཕྐོགས་ཏླེ་བདག་ཀང་དླེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་ན་སམ་
པའི་བྐོ་སླེ་བ་ཙམ་ནི་མི་སྲིད་པའི་ངླེས་པ་ཅི་ཡྐོད། སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཁྐོ་ན་ལ་རང་དཀྐོན་མཆྐོག་
གི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པ་མིན་ཡང༌། དླེའི་ཐུགས་རྗླེས་གནས་སབས་ཀི་སྡུག་བསལ་ལས་སྐོབ། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

སྲིད་པའི་བདླེ་བ་ལ་སྐོར་བ་ཉི་ཚེ་བའི་སབས་ཀིས་སྐོབ་པ་ལྟར་ལ། འབིང་གི་སབས་སུ་ཡུལ་
ཉན་རང་གང་རུང་གི་སྐོབ་པ་དང་མི་སྐོབ་པའི་རྟྐོགས་པའི་ཡྐོན་ཏན་མངྐོན་དུ་བྱླེད་པའི་ཚུལ་
གི་སྒྐོ་ནས་སྐོབ་དགྐོས་ཤིང༌། སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོ་ལ་གནས་སབས་ཀི་སབས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་
དཔའི་ལམ་དང་། སབས་མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་མངྐོན་དུ་བྱླེད་པའི་ཚུལ་
གིས་སབས་གནས་སུ་འཛིན་དགྐོས་པས། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆླེར་འགྲླེལ་ལས། སངས་རྒྱས་ལ་
སབས་སྐོན་པ་པྐོ། ཆྐོས་ལ་སབས་དངྐོས། དགླེ་འདུན་ལ་སབས་སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྲྐོགས་སུ་
བཟུང་བར་བཤད་པ་ལྟར། དླེ་ལྟ་བུའི་གྐོ་འཕང་དླེ་བདག་གིས་ཀང་མངྐོན་དུ་བྱ་སམ་པའི་
བསམ་པ་ཡང་ཡང་གསལ་གདབ། 

འྐོ་ན་སབས་འདིར་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོ་གཙོ་ཆླེ་བས་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་ལ་སབས་
དངྐོས་ཞུ་ན། ཉན་རང་གི་མྱང་འདས་དང་། དགླེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་བཟུང་བར་དགྐོས་པ་ཅི་
ཡྐོད་སམ་ན། དམིགས་གསལ་ས་གཉིས་པ་ཐྐོབ་པའི་བྱང་སླེམས་དླེས་ས་དང་པྐོའ་ིསངས་
རྟྐོགས་ཀི་ཆྐོས་དང་དགླེ་འདུན་ལ། རང་ཉིད་ནས་དླེ་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀིས་སབས་སུ་རླེ་ནས་སབས་
སུ་འགྲྐོ་མི་དགྐོས་པ་དླེ་ཉིད་རྒྱུ་སབས་སུ་གྱུར་པས། ཆུ་བྐོའ་ིའཇིགས་པ་ལས་སྐོལ་བའི་ཟམ་
པ་ལྟར་བྱླེད་ནའང༌། རང་རླེ་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐླེག་པ་གསུམ་གའི་སབས་
གནས་ལ་སབས་སུ་འགྲྐོ་དགྐོས་པས་གསུང་རབ་ཀི་གནད་མ་གྐོ་བའི་ཅལ་ཅྐོལ་གི་རྗླེས་སུ་
མི་འབང་ངྐོ༌། །དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་ཡྐོན་ཏན་ལ་དད་ཅིང་ཐྐོབ་འདྐོད་ཡྐོད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་
བྱས་ཏླེ། སིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་ཡང་ཁྱླེད་ཤླེས་སམ་པའི་བྐོ་ལིངས་བསྐྱུར་ཡིད་ཆླེས་ཀི་མྐོས་གུས་
ཤིག་མླེད་ན། ཁུག་པའམ་ཨ་ལྐོང་ལྟ་བུ་མླེད་པ་ལ་ལགས་ཀྱུས་འདླེན་མི་ནུས་པ་བཞིན། 
དཀྐོན་མཆྐོག་ཐུགས་རྗླེ་ཆླེ་ཡང་ཐབས་ཤླེས་ཡ་བལ་དུ་འགྲྐོ་བས། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡྐོན་
ཏན་དན་ལ། དླེ་ལྟར་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་དང་། དླེ་གང་ལ་བརྟླེན་
ནས་འབྱུང་བའི་ཆྐོས་ཏླེ་ཐླེག་ཆླེན་གི་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག དླེ་དག་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་དགླེ་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

འདུན་བཅས། སབས་ཡུལ་དླེ་རྣམས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དན་བཞིན། རང་ཉིད་དླེ་ལྟ་བུའི་ཡྐོན་ཏན་
དང་ལྡན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་སམ་པའི་ཡིད་དྭང་བ་ཆླེན་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་འབས་སབས་ལ་སབས་
སུ་འགྲྐོ་བ་དང༌། ཡྐོན་ཏན་ཐྐོབ་འདྐོད་མྐོས་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་འགྲན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་
སླེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོའ་ིཀུན་སྐོང་དང་བཅས་ཏླེ། བདག་སྐོགས་སླེམས་
ཅན་རྣམས་ཀི་དྐོན་དུ་ཐུགས་རྗླེ་ཆླེན་པྐོའ་ིགཞན་དབང་གིས་བྱ་འཕུར་བ་ལྟར་བྱྐོན་པར་
བསམས་ཏླེ་འདི་ལྟར་བརྗྐོད་འཚལ། རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀི་མཆྐོག་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་
མཆིའྐོ། །བདག་འཁྐོར་བ་དང་ངན་སྐོང་གི་སྡུག་བསལ་ལས་སྐོལ་བའི་སྐོན་པ་མཛད་དུ་
གསྐོལ། འདྐོད་ཆགས་དང་བལ་བ་རྣམས་ཀི་མཆྐོག་ཆྐོས་ལ་སབས་སུ་མཆིའྐོ། །བདག་
འཁྐོར་བ་དང་ངན་སྐོང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྐོལ་བའི་སབས་དངྐོས་མཛད་དུ་གསྐོལ། 
ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆྐོག་དགླེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་མཆིའྐོ། །བདག་འཁྐོར་བ་དང་ངན་སྐོང་གི་
སྡུག་བསལ་ལས་སྐོལ་བའི་གྲྐོགས་མཛད་དུ་གསྐོལ། ཞླེས་པའི་ཚིག་འཕླེང་བ་ལྟ་བུར་གྲངས་
སུ་བཅུག་སླེ་ཐུན་རླེ་ལ་བརྒྱ་ར་སྐོགས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བརྗྐོད། སར་བཤད་པའི་སབས་འགྲྐོའ་ི
ཚིག་བརྗྐོད་ཀང་རུང་མྐོད། འདིར་གསླེར་ཞུན་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་ངླེས་ཅན་དུ་བདག་གི་བ་མ་
མཛད་དྐོ། །དླེ་ལྟར་སབས་འགྲྐོའ་ིཚིག་གང་ཡང་རུང་བའམ། དླེ་མིན་རྒྱུན་གི་ངག་འདྐོན་
སབས་འགྲྐོ་བཞི་སྐོར་དང་། ཡང་ན། གང་གི་ཐུགས་བརླེས་ཉླེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་
ཅད་སང་བའི་ཕིར། །དམ་པའི་ཆྐོས་ནི་སྐོན་མཛད་པའི། །གླཽའུ་ཏམ་དླེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྐོ། ། 
ཞླེས་པ་དང་། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲྐོ་ལ་ཕན་བཞླེད་པ། །སྐོན་པ་བདླེ་གཤླེགས་སྐོབ་ལ་ཕག་
འཚལ་ཏླེ། །ཞླེས་པའི་ཚད་མའི་གཞུང་རང་ནང་ཚིག་མཇུག་ཏུ་ལྷག་བཅས་ཀི་ཏླེ་ས་སར་བའི་
ཚབ་ཏུ། ལྐོ་ཞླེས་རྐོགས་ཚིག་སར་ནས་ཡང་ཡང་འདྐོན་ན་སླེམས་ལ་ཕན་རླབས་འབྱུང་བ། 
དཔླེར་ན་ལྟྐོ་ཆས་བརྗླེ་ལླེན་བྱས་ན་སབས་རླེ་བྐོ་བ་ཆླེ་ལ། དྭང་ཁ་ལླེགས་པ་དང་མཚུངས་པར་
སམ། ཡང་ན། སངས་རྒྱས་ཆྐོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྐོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ནི་སབས་སུ་མཆི། །ཞླེས་པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་ལྟ་བུས་སབས་འགྲྐོ་བྱས་ཀང་ལླེགས་ཏླེ། 
ཚིག་འདིའི་ནུས་པས་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་པྐོ་དླེ་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐྐོབ་ཀི་བར་དུ་སབས་སུ་
འགྲྐོ་བ་དང་། སབས་སུ་འགྲྐོ་ཚུལ་དླེ་ཡང་ཐླེག་ཆླེན་གི་སབས་འགྲྐོར་བཤད་པས། དླེའི་ཁྱད་
ཆྐོས་ནི། ཀུན་ཏུ་འགྲྐོ་དང་ཁས་ལླེན་རྟྐོགས་དང་ཟིལ་གནྐོན་པ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
དམིགས་པ་ཀུན་ཏུ་འགྲྐོ་བ་སླེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་པའི་ཁྱད་ཆྐོས། སངས་རྒྱས་
ཐྐོབ་བྱར་ཁས་ལླེན་པའི་ཁྱད་ཆྐོས། བྱང་ཆུབ་རྟྐོགས་པའི་ཁྱད་ཆྐོས་ཞླེས་བྱང་ཆུབ་ཅླེས་པའི་
གྐོ་བ་མཐར་ཐུག་ཆྐོས་ཀི་དབྱིངས་དང་རྐོ་གཅིག་ཏུ་སྐོང་བའི་ཐུགས་ཡླེ་ཤླེས་མཉམ་རྗླེས་
འདླེས་པའི་བྱང་ཆུབ་དླེ་ཡིན་པས། ཚུལ་དླེ་ཇི་བཞིན་རྟྐོགས་པ་དླེ་ལྟ་བུའི་སབས་འགྲྐོ་དླེས། 
ཉན་རང་གི་སབས་འགྲྐོ་གཞན་ཟིལ་གིས་གནྐོན་པ་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡྐོད་པས། ཟིལ་གིས་
གནྐོན་པའི་ཁྱད་ཆྐོས་བཅས་ཚང་དགྐོས་པ་རླེད། 

སབས་འདིར་སླེམས་བསླེད་དང་འབླེལ་ཆགས་པས་དླེའི་སྐོར་ཞར་བྱུང་མདྐོ་ཙམ་
བརྗྐོད་ན། དླེ་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་དགྐོས་པ་རང་དྐོན་འགྲུབ་པ་དང་། དླེ་ཡང་གཞན་དྐོན་
བྱ་བའི་དམིགས་ཡུལ་བཟུང་བ་བཅས་འདུན་པ་གཉིས་ཡྐོད་པ་འགྲུབ་ཆླེད། བདག་གིས་སིན་
སྐོགས་བགིས་པ་འདི་དག་གིས། །འགྲྐོ་ལ་ཕན་ཕིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྐོག །ཅླེས་པའི་
རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་སླེམས་བསླེད་པ་སླེ། བདག་གིས་དགླེ་བའི་ར་བ་གང་བསགས་པ་དླེ་
ཐམས་ཅད་རང་ཉིད་སིད་པ་དང་། རང་བདླེ་དྐོན་གཉླེར་ཁྐོ་ན་མིན་པར། མཐའ་ཡས་པའི་
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདླེ་འབྱུང་བའི་ཆླེད་དུ་ཡིན་བསམ་ནས། དླེའི་ཆླེད་དུ་རང་ཉིད་
ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་པའི་སླེས་བུ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བར་ཤྐོག  ཅླེས་སྐོན་པར་བྱླེད་པ་
ཡིན། སབས་འདིར་བདག་གིས་སིན་སྐོགས་ཞླེས་བརྗྐོད་པའི་སབས། བདག་ཅླེས་པའི་ཚིག་
དླེ་ལ་བསམ་ནས། ཕུང་པྐོ་ལས་དྐོན་གཞན་པའི་བདག་འདུག་གམ། ཕུང་པྐོའ་ིགསླེབ་ན་
བདག་འདུག་གམ། བདག་གང་དུ་འདུག་སྐོགས་བཙལ་ཏླེ། མདྐོར་ན་བདག་ཅླེས་པ་མིང་རང་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

བཏགས་ཡྐོད་ཙམ་དང་། ཕུང་པྐོ་ལ་བརྟླེན་ནས་བཏགས་ཙམ་གི་བདག་ཅིག་ཡིན་པ་ངྐོ་འཕྐོད་
པར་བྱས་ལ། དླེ་འདའི་བདག་དླེས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐྐོབ་བར་དུ་སབས་སུ་མཆི་ཞླེས་སླེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་ཤྐོག་སམ་དུ་བསམས། དླེ་ལྟར་རང་
གི་བདག་དླེ་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པའི་བདག་ཙམ་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་དང་། 
དགླེ་འདུན་དཀྐོན་མཆྐོག་དླེ་ཡང་བརྟླེན་ནས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། རང་བཞིན་གི་གྲུབ་
པས་སྐོང་པ་ཡིན་པ་མངྐོན་སུམ་དུ་ཤླེས་པའི་དྐོན་མངྐོན་དུ་འགྱུར་བའི་བྐོ་དླེ་ཆྐོས་དཀྐོན་
མཆྐོག་ཡིན་པ་བཅས་བྐོ་ལ་འཆར་བའི་ཐྐོག་ནས། སངས་རྒྱས་ཆྐོས་ཚོགས་མ་ཚར་གཅིག་
འདྐོན་ཡང་། ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཚོགས་ཀང་དླེའི་ཁྐོངས་སུ་འདུས་པས། ཆྐོས་ཀི་སིང་པྐོ་ཡྐོངས་སུ་
བསིལ་བ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས། བདག་གིས་སིན་སྐོགས་བགིས་པའི་བསྐོད་ནམས་
ཀིས། །ཞླེས་པའི་ཚབ་ཏུ། བདག་གིས་སིན་སྐོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །ཞླེས་
འདྐོན་པ་བསྒྱུར་ན། བསྐོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ཀ་ཚང་བའི་གྐོ་
རྒྱ་ཆླེ་རུ་འགྲྐོ་བ་ཡིན། 

༈ བཞི་པ་སབས་སུ་སྐོང་ནས་བསབ་པར་བྱ་བའི་རིམ་པ་ལའང་གཉིས། བསྡུ་བ་
ལས་འབྱུང་བ་དང་། མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་བཞི་ཚན་གཉིས་ལས། བཞི་ཚན་
དང་པྐོ་སླེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟླེན་པ། དམ་པའི་ཆྐོས་ཉན་པ། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱླེད་པ། 
ཆྐོས་ཀི་རྗླེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆྐོས་སྒྲུབ་པའྐོ། །བཞི་ཚན་གཉིས་པ་ལ། དབང་པྐོ་མི་རྒྐོད་པར་
བྱ་བ། བསབ་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་བང་བར་བྱ་བ། སླེམས་ཅན་ལ་སིང་རྗླེ་བར་བྱ་བ། དུས་
དུས་སུ་དཀྐོན་མཆྐོག་མཆྐོད་པ་ལ་བརྐོན་པར་བྱ་བ་རྣམས་ཡྐོད་པའང་ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་
སྐོགས་ལས་ཤླེས་པར་བྱའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་སབས་འགྲྐོའ་ིབསབ་བྱ་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བ་ནི། དླེ་ལྟར་ཐུན་དངྐོས་
གཞི་ལ་སབས་སུ་སྐོང་བས་མི་ཆྐོག་པར། ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་བསབ་བྱ་ལ་ལླེགས་པར་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

སྐོབ་དགྐོས་ཏླེ། དླེ་ལ་གཉིས། སྐོ་སྐོའ་ིབསབ་བྱ་དང་། ཐུན་མྐོང་གི་བསབ་བྱའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་
གཉིས། དགག་པའི་བསབ་བྱ་དང་། སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱའྐོ། །དང་པྐོ་དགག་པའི་བསབ་བྱ་ནི། 
སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་སྐོང་བས་འཇིག་རྟླེན་གི་ལྷ་མཐུ་བྐོ་ཆླེ་ལ་གཏན་གི་སབས་སུ་མི་
འཚོལ་བ་ཞིག་དགྐོས་པས། དངུལ་ཆུ་རྒྱལ་སྲས་ཐྐོགས་མླེད་བཟང་པྐོས་ལག་ལླེན་སྐོ་བདུན་
མར། རང་ཡང་འཁྐོར་བའི་བཙོན་རར་བཅིངས་པ་ཡི། །འཇིག་རྟླེན་ལྷ་ཡིས་སུ་ཞིག་བསབ་
པར་ནུས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇིག་རྟླེན་དླེགས་པའི་ལྷ་མཐུ་བྐོ་ཆླེ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་པ་
དང་། ངླེས་པའི་དྐོན་ལ་གང་ཡིན་ནའང༌། ཐུན་མྐོང་བའི་སང་ངྐོར་དླེགས་པའི་ཚུལ་བཟུང་བ་
རྣམས་ཤླེས་སིབ་ལྟ་ཞྐོག་ཉྐོན་མྐོངས་ཀང་སངས་མླེད་པས། དླེ་རྣམས་ལ་ཡིད་ཁྱླེད་ཤླེས་ཀིས་
བྐོ་བཀལ་ནས་གཏན་གི་སབས་སུ་ནམ་ཡང་བཅྐོལ་མི་རུང་བ་ཡིན། སིར་ཚོགས་ཞིང་ནང་དུ་
བ་མ། ཡི་དམ། སངས་རྒྱས། བྱང་སླེམས། ཉན་རང་། དཔའ་བྐོ་མཁའ་འགྲྐོ། ཆྐོས་སྲུང་ཞླེས། 
ཆྐོས་སྲུང་ཁག་རྣམས་མཇུག་ཏུ་འགྐོད་པ་ལྟར། རྗླེ་ཕ་བྐོང་ཁ་པས་ལགས་བཀྐོད་གནང་བའི་
བ་མ་མཆྐོད་པའི་ཚོགས་ཞིང་ནང་འཇིག་རྟླེན་པའི་སྲུང་མའི་རིགས་མླེད་པས། དྐོལ་རྒྱལ་ལྟ་ 
ཅི༑ རྒྱལ་པྐོ་སྐུ་ལྔ་ཡང་བཀྐོད་མླེད་ལ། དླེ་ས་༸སབས་རྗླེ་ཁི་བྱང་རིན་པྐོ་ཆླེས། འཇིག་རྟླེན་
ལས་འདས་པའི་ལྷ་ཡིན་ན་མི་ཁྐོག་ཏུ་བརླམ་རྒྱུ་མླེད་པ་དང༌། མི་ཁྐོག་ཏུ་རླྐོམ་པ་ཁག་ནི་
འཇིག་རྟླེན་པའི་ལྷ་ཡིན་ཚུལ་བཀའ་གནང་གིན་ཡྐོད། གནས་ཆུང་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་རིགས་དླེ་
འདས་གནས་ཆུང་ཆྐོས་སྐོང་ཟླེར་དུས་འགའ་ཤས་ཀིས་སབས་གནས་ཤིག་ལ་བརི་གིན་
འདུག་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་ངྐོས་ལ་དི་བ་བྱུང་སབས། ངླེས་པ་དྐོན་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་རུང་། ཐུན་
མྐོང་བའི་སང་ངྐོར་དླེགས་པ་དང་། འཇིག་རྟླེན་པ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཕར་བཞག དགླེ་
འདུན་དཀྐོན་མཆྐོག་གི་གྲས་སུ་བཞག་སླེ་སབས་སུ་མཆི་ཡུལ་མིན་ཚུལ་བརྗྐོད་རྒྱུ་བྱུང་། 
དླེགས་པའི་རིགས་རྣམས་འཇིག་རྟླེན་པ་ཡིན་པས་གྲྐོགས་བྱླེད་ཐུབ་མིན་མི་ཤླེས་ཀང་། 
སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཁྱླེད་ཤླེས་ཀི་བསམ་པས་བྐོ་བཀལ་ན་ནྐོར་འཁྲུལ་ཡིན་ལ། ནང་པའི་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

གྲས་ནས་བུད་པར་འགྱུར་ཞིང་། འཕལ་གི་བར་ཆད་སླེལ་བ་དང་དངྐོས་གྲུབ་ཕན་ཚེགས་ཐྐོབ་
ཕིར། རང་ཉིད་ལ་དླེགས་པ་ལས་ལ་བསྐུལ་བར་ནུས་པའི་ཡི་དམ་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་
སང་བརྟན་པྐོ་སྐོགས་ཀི་རྟྐོགས་པ་དང་ལྡན་ན། འཕིན་ལས་བཅྐོལ་ན་མི་འགྲིག་པ་མླེད། འྐོན་
ཀང་བསན་འགྲྐོར་འཚེ་བའི་དླེགས་པའི་རིགས་ནི་སིང་རྗླེའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏླེ་དགླེ་བ་བསྐོ་བ་མ་
གཏྐོགས། སབས་སུ་འཛིན་རྒྱུ་ལྟ་ཞྐོག  བསླེན་ཅིང་མཆྐོད་པ་ཙམ་ཡང་མི་འྐོས་པ་ཡིན། 

བར་ལམ་དྐོལ་རྒྱལ་ཤུགས་ལྡན་གི་གནྐོད་ཚབས་དབང་གིས་དླེ་ལ་ངྐོས་ནས་དམ་
བསགས་མི་བྱ་ཀ་མླེད་བྱུང་བའང་དླེ་ལྟར་ཡིན་པས། དླེའི་རྒྱུ་མཚན་ཁག་གཤམ་གསལ། 

༡༽ ༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་དང་དམ་སླེལ། 
༢༽ དགླེ་ལྡན་བསན་ལ་གནྐོད་སྐོན། 
༣༽ ཆྐོས་ལུགས་དམ་ཚགི་གཙང་མར་འགྐོག་རླེན། 
༤༽ བྐོད་ལྐོངས་ཆྐོས་སྲིད་བདླེ་དྐོན་གི་སི་འགན། 
༥༽ ལྷ་གསྐོལ་ཀླུ་གསྐོལ་འགྐོག་ཆླེད་རྣམས་ཡིན། 

༡༽ ༸རྒྱལ་མཆྐོག་སྐུ་ཕླེང་གསུམ་པ་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཡྐོངས་འཛིན། དགའ་
ལྡན་ཁི་ཐྐོག་བཅྐོ་ལྔ་པ་པཎ་ཆླེན་བསྐོད་ནམས་གྲགས་པའི་(༡༤༧༨་་་༡༥༥༤)ཡང་སྲིད་
གཟིམ་ཁང་གྐོང་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བསྐོད་ནམས་དགླེ་ལླེགས་དཔལ་བཟང་ཞུ་བའི་སླེ་སྤྲུལ་དུ་སྤྲུལ་
སྐུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་སླེབས་ཡྐོད་ཀང་། དླེ་ནི་ཡང་སྲིད་བརྫུས་མ་ལམ་ལྷྐོང་བྱུང་སླེ་སྐོན་
ལམ་ལྐོག་པའི་དམ་སྲིར་གྱུར་པས། ༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོས་དག་པྐོ་མངྐོན་སྐོད་ཀི་
བསལ་ལས་གནང་སབས། “དམ་མིན་དམ་རྫུ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞླེས། །སྐོན་ལམ་ལྐོག་
པའི་དམ་སྲི་འབྱུང་པྐོ་འདིས། །བསན་དང་འགྲྐོ་བ་ཀུན་ལ་འཚེ་བྱླེད་ན། །མགྐོན་སབས་དཔུང་
གཉླེན་མ་མཛད་ཐལ་བར་རླྐོགས།།” ཞླེས་སྐོགས་གསལ་བའི་གཟུ་དཔང་ཞིག་བཀའ་རྐོམ་
གནང་བའི་ནང་དུ། རྒྱུ་སྐོན་ལམ་ལྐོག་པ། ངྐོ་བྐོ་དམ་སྲི་ཡིན་པ། བྱླེད་ལས་བསན་འགྲྐོར་འཚེ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བ་བཅས་གསལ་བཀྐོད་གནང་ཞིང་། དླེའི་དབུ་ལ་མཛད་བྱང་བཀྐོད་གནང་བའི་ནང་།  
“(གྲགས་རྒྱན་འཁྲུངས་ཡུལ་)གད་ཁ་སའི་(མ་ཡུམ)ཨ་རྒྱལ་གི་(མགྐོ་བདླེ་དན་)འཕྲུལ་ལ་
བརྟླེན། སྤྲུལ་སྐུ་བསྐོད་ནམས་དགླེ་ལླེགས་དཔལ་བཟང་གི་སྐུ་སླེ་བརྫུས་མ་ལམ་དུ་སྐོང་བ་
(གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་)སྐོན་ལམ་ལྐོག་པའི་དམ་སྲིར་གྱུར་ཏླེ་འགྲྐོ་བ་མང་པྐོར་གནྐོད་ཚབས་
ཆླེས་པར་”ཞླེས་སྐོགས་གསུངས་ཏླེ་ཚགི་ཐག་བཅད་གནང་བ་དླེ་ལྟར་རླེད། 

༢༽ རྗླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལླེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་གསུང་འབུམ་པྐོད་བཅྐོ་
བརྒྱད་བཞུགས་པ་འདི་རྣམས་དགླེ་ལུགས་པའི་ཕི་ལ་ངྐོམ་རྒྱུ་དང་། ནང་གི་སིང་ནྐོར་ངྐོ་མ་དླེ་
ཡིན་མྐོད། ར་ཆླེའི་པྐོད་བཅྐོ་བརྒྱད་བཞག་སླེ། རྐོད་གཞི་ཅན་གི་དླེགས་པ་འདི་ལ་དགླེ་ལུགས་
པའི་སིང་ནྐོར་ལྟ་བུར་བརིས་ནས་ཞླེན་གྐོག་ཆླེན་པྐོས་“འཇམ་མགྐོན་བསན་སྲུང་”ཡིན་པར་
འཛིན་ན་དགླེ་ལྡན་པའི་ཞབས་འདླེན་དང་། ངྐོ་ཚ་བའི་གནས་སུ་མཐྐོང་། 

༣༽ དྐོལ་རྒྱལ་གི་ཆྐོ་འཕྲུལ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཆྐོས་བརྒྱུད་གྲུབ་མཐའ་ཕན་ཚུན་བར། མ་
རྟྐོགས་པ་དང་ལྐོག་པར་རྟྐོག་པའི་སྒྐོ་ནས་དམ་ཚིག་མི་གཙང་བར་བྱླེད་པའི་གླེང་སྐོས་མང་པྐོ་
ཞིག་ཐྐོན་ཏླེ། གངས་ཅན་ལྐོངས་སུ་ས་དགླེ་བཀའ་རིང་ཇྐོ་ནང་ལ་སྐོགས་པའི་ཐུབ་བསན་
གཅིག་གྱུར་གི་ཆྐོས་བརྒྱུད་ཕན་ཚུན་དག་སང་ནྐོར་བུའི་འྐོད་ཀིས་ཁྱབ་པ་བྱླེད་པ་ལ་འགྐོག་
རླེན་ཆླེན་པྐོ་ས་བར་ཕི་གསུམ་བྱས་དང་བྱླེད་བཞིན་པའི་གླེང་ལྷག་ཡྐོད། 

༤༽ བྐོད་ཀི་བསན་སྲིད་བདླེ་དྐོན་གི་ཆླེད་དླེ། གངས་རིའི་ལྐོངས་དླེར་བཀའ་དིན་ཆླེ་
བ་དགའ་ལྡན་ཕྐོ་བང་གི་བསན་སྲིད་གཉིས་ཀི་ར་བ་༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོས་འཛུགས་
གནང་ཐྐོག་ནས་ཐུགས་འགན་བསླེད་བཞླེས་གནང་བའི་བཀའ་དིན་རྒྱབ་བསྐྱུར་བྱས་ཏླེ། དླེའི་
དགྐོངས་པ་དང་འགལ་བའི་ལམ་ནྐོར་ཐྐོག་ཕིན་ན་དིན་ལན་ལྐོག་འཇལ་སྐོང་སབས། ནྐོར་
འཁྲུལ་དླེ་དག་མ་ལན་མ་འགྐོད་མླེད་པའི་ལམ་སྐོན་གསལ་པྐོ་བྱ་རྒྱུ་ནི་ངྐོས་ཀི་ལས་འགན་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ཡིན་ཞིང་། ལམ་སྐོན་བཞིན་དུ་བང་དྐོར་བྱླེད་མིན་ནི། སིའི་འགན་འཁུར་ཇི་ཙམ་ཁྱླེར་མིན་
སྐོགས་ལ་རག་ལུས་པ་དང་། སྒླེར་སྐོ་སྐོའ་ིརང་དབང་ཡིན། 

༥༽ བྐོད་མིའི་སི་ཚོགས་ནང་ལྷ་གསྐོལ་འདླེ་གསྐོལ་བྱླེད་རྒྱུར་དར་སྐོ་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་
པ་འདི་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་དང་སྦྲླེལ་ནས། འཇིག་རྟླེན་པའི་མི་ཤི་བཙན་སླེས་
རིགས་ལ་གསྐོལ་མཆྐོད་དགའ་ཞླེན་ཆླེན་པྐོ་བྱླེད་སྲྐོལ་ཧ་ཅང་གི་ནྐོར་འཁྲུལ་དང་། བསན་པའི་
གནད་མ་རྟྐོགས་པའི་ཞབས་འདླེན་ཡིན་ཚུལ་གྐོང་དུ་སི་བཤད་ཁྐོངས་སུ་གསང་སགས་ཀི་
སབས་དླེར་ཅུང་ཟད་ཟུར་བཀྐོད་ལྟར་ཡིན། 

རྒྱུ་མཚན་དླེ་རྣམས་ཀི་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་ངྐོས་ནས་ཧྐོལ་རྒྱུག་མིན་པར་ཞིབ་དཔད་
ཡུན་རིང་བྱས་ཐྐོག  ༸སབས་རྗླེ་ཡྐོངས་འཛིན་ཁི་བྱང་རིན་པྐོ་ཆླེར་ཡང་གནས་ལུགས་ཞིབ་
ཞུས་དགྐོངས་མཐུན་བྱུང་བ་གཞི་རར་བཟུང་སླེ། སར་བྐོད་ལྐོངས་སུ་རིས་མླེད་སླེས་ཆླེན་
ཚད་ལྡན་དུ་མས་དྐོལ་རྒྱལ་འདི་ལ་དགག་བྱ་གནང་བ་དང་། བཀའ་དིན་ཟླ་མླེད་༸རྒྱལ་
མཆྐོག་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་དང་། སྐུ་ཕླེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆླེན་པྐོས་ཐག་གཅྐོད་ཤུགས་ཆླེ་གནང་
ཤུལ་དུ་འགྲྐོ་ཐབས་བྱླེད་ཀིན་ཡྐོད། 

གལ་ཏླེ་༸གྐོང་ས་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིགསུང་ཁག་དང་བདླེན་མིན་པའི་ལུང་རིགས་གང་
གི་ཐད་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་འཕླེར་ཐུབ་པའི་འགྲླེལ་བཤད་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་ན་གནས་
ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་། དླེ་ནི་བ་མ་མཁྱླེན་བརླེ་ནུས་གསུམ་གང་གི་ཐད་ནས། ༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་
མཆྐོག་དང་རྟྐོགས་པ་དྐོ་མཉམ་པ་ཞིག་གིས་ཚིག་གི་བདག་པྐོས་ཚིགས་སུ་བཅད་ནས་ལྐོག་
གྱུར་གི་ཚུལ་འདིར་ཐག་གཅྐོད་ཐུབ་པ་མ་གཏྐོགས། གང་བྱུང་གིས་མི་འྐོང་ལ། ད་བར་བསན་
འགྲྐོ་སི་བྱླེའི་ངང་ཚུལ་ཇི་བཞིན་མ་རྟྐོགས་པར། རང་འདྐོད་ཨ་འཐས་ཀི་ཕྐོགས་རིས་དང་། 
སབས་འཚོལ་རིང་ལུགས་བཟུང་ནས་གཞིས་བྱླེས་བྐོད་རིགས་སླེར་ས་སི་སྒླེར་དམ་ལ་
གཅིག་གྱུར་ལ་གནྐོད་པའི་བསམ་སྐོད་ཅི་རིགས་ཐྐོག  ཆྐོས་ལུགས་སྲིད་དྐོན་དུ་ཁྱླེར་བའི་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བྱླེད་བབས་ཙམ་ལས། ལུང་རིགས་གང་ཐད་ནས་ལྡྐོག་ཕྐོགས་ཁུངས་སླེལ་ཚད་ཐུབ་ཀི་སྒྲུབ་
བྱླེད་འགྐོད་ཐུབ་མཁན་སུའང་བྱུང་མླེད། འདིའི་སྐོར་ཞིབ་ཆ་《  དྐོལ་རྒྱལ་བྱུང་རིམ་གཟུར་
གནས་དགླེས་པའི་མཆྐོད་སིན་》  དང་། 《  དྐོལ་རྒྱལ་སྐོར་གི་ལམ་སྐོན་བཀའ་སྐོབ་དང་པྐོ་དང་། 
གཉིས་པ།》  ཞླེས་པ་རྣམས་སུ་གསལ། 

ཆྐོས་ལ་སབས་སུ་སྐོང་བས་སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནྐོད་འཚེ་སང༌བར་བྱ་དགྐོས་ 
ཏླེ༑ འགྐོག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྐོས་འདི་སིང་རྗླེའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་པས། སླེམས་ཅན་ལ་
གནྐོད་འཚ་ེགཏན་ནས་བྱ་མི་རུང་བ་མ་ཟད། ཕན་འདྐོགས་རྒྱ་གང་ཆླེ་བྱ་དགྐོས་པ་ཡིན། 
སིར་རང་རང་གི་སབས་འགྲྐོ་ལ་བརི་ན་ཆྐོས་ལུགས་སྐོ་སྐོའ ་ིསབས་སུ་འགྲྐོ་སངས་ས་
ཚོགས་འབྱུང་ཞིང་། ནང་གསླེས་བསབ་བྱ་ཐུན་མྐོང་བའི་རིམ་པ་དུ་མ་ཞིག་དླེའི་ཚེ་དླེའི་དུས་
ཀི་མུ་སླེགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ནས་དླེང་དུས་འཇིག་རྟླེན་ཆྐོས་ལུགས་ཕལ་མྐོ་ཆླེས་གསུངས་པ་
མཚུངས་པར་སང་བ། དཔླེར་ན་རང་རླེས་བཤད་པའི་མི་དགླེ་བ་བཅུ་ནས་སྲྐོག་གཅྐོད་པ་དང་། 
མ་བྱིན་ལླེན། ལྐོག་གཡླེམ། རྫུན། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཁྱལ། བརྣབ་སླེམས། གནྐོད་
སླེམས་སྐོང་བ་དླེ་རྣམས་ཆྐོས་ལུགས་ཚང་མ་དང་ཐུན་མྐོང་བ་ཡིན་ལ། དཔླེར་ན་བརྣབ་
སླེམས་གནྐོད་སླེམས་དླེ་ལ་སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་སུ་ཆགས་སང་རྨྐོངས་གསུམ་ཀ་ལ་སར་
ཡང་། སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་ཆགས་པའི་ནང་གི་བྱླེ་བག་པ་བརྣབ་སླེམས། ཞླེ་སང་ནང་
གི་བྱླེ་བག་པ་གནྐོད་སླེམས་ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། དླེ་ནི་ཆྐོས་ལུགས་ཀུན་ལ་ཡྐོད་པ་ཞིག་
རླེད། ལྐོག་ལྟ་དླེ་ལ་རིམ་པ་མང་པྐོ་འབྱུང་བས། སབས་འདིའི་ལྐོག་ལྟ་དཔླེར་ན་སྲྐོག་བཅད་ན་
སྐོན་མླེད་སམ་པ་ལྟ་བུའི་ལྐོག་ལྟ་ལ་སྐོར་རུང་བར་སང་། སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ནས་བཤད་
པའི་ལྐོག་ལྟ་ཁྱད་པར་བ་ནི། ཐར་པ་ཞླེས་པ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ལྟ་བུ་ཞིག་མིན་པར། 
སླེམས་སླེང་གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་དི་མ་སངས་པའི་བལ་ཆ་སླེམས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ཞིག་རླེད། 
དླེ་ཐྐོབ་པའི་ཆླེད་དུ་དལ་འབྱྐོར་དྐོན་ཆླེ་རླེད་དཀའ་ནས་བཟུང་སླེ། མི་རྟག་པ་ལ་སྐོགས་པའི་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ལམ་གི་རིམ་པ་སྒྐོམ་པ་རྣམས་ཐྐོབ་བྱ་དླེ་དང་འབླེལ་ནས་བསམ་པ་ན། ནང་པའི་ཆྐོས་སུ་
འགྱུར་བས། དླེ་ལྟ་བུའི་ཐར་པ་མླེད་པ་དང་། ལས་འབས་མླེད་པར་བལྟ་བ་ལ་སྐོགས་པའི་
ལྐོག་གྱུར་གི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་མི་འདྐོད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ནས་ལྐོག་ལྟར་གསུངས། 
སིར་བཏང་དླེ་ལྟ་བུའི་བང་དྐོར་གི་རིགས་རྣམས་རང་རང་གི་སྐོན་པ་དླེའི་དགྐོངས་པ་དང་
འགལ་བར་བརིས་ཏླེ་འདྐོར་ལླེན་བྱླེད་པ་དང་། ལས་ངན་པ་དླེ་ལྟ་བུ་བསགས་ན་དླེའི་འབས་
བུ་སྡུག་བསལ་མི་བཟད་པ་རང་ཉིད་ཀིས་མྱྐོང་བར་འགྱུར་བ་ཤླེས་ནས་སྐོང་བ། ཆྐོས་ཀི་
བསམ་པ་མླེད་པར་ཁིམས་ཀི་ཆད་པས་འཇིགས་པ་དང་། ཡ་རབས་བཟང་སྐོད་དང་མི་མཐུན་
པར་མཐྐོང་བ། གཞན་གི་བདླེ་སྡུག་ལ་བརི་བཀུར་བྱས་ཏླེ་བྱ་བ་ངན་པ་དླེ་རིགས་ལ་མི་འཇུག་
པ་ས་ཚོགས་འབྱུང་བ་ཡིན། 

དགླེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་སྐོང་བས་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ལ་ཡིད་མི་ཆླེས་པའི་མི་ལ་
སིང་བརླེས་འདྐོར་དུ་མི་རུང་ནའང་། གཏན་གི་གྲྐོགས་དྭང་མར་བསླེན་ནས་སིང་ཤིན་ཏུ་ཉླེ་
པྐོས་བྐོ་གཏད་འཆྐོལ་ཡུལ་མི་འཚོལ་བ་ཞིག་དགྐོས་པ་སླེ། དགག་པའི་བསབ་བྱ་གསུམ་ལ་
བསབ་དགྐོས། 

༈ གཉིས་པ་སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་བཟྐོ་དང་རྒྱུ་ངན་པ་
ལའང་སངས་རྒྱས་སུ་མྐོས་དགྐོས་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་ཡིན་ཕིན་ཆད་བཟྐོ་
ལླེགས་ཉླེས་དང་། རྒྱུ་བཟང་ངན་གསར་རིང་སྐོགས་ལ་ལྟྐོས་པ་མླེད་པར། སངས་རྒྱས་དངྐོས་
ཀི་འདུ་ཤླེས་མ་གཏྐོགས། ཟྐོང་གི་འདུ་ཤླེས་བཞག་པར་མི་རུང་བས། ནང་པའི་ཆྐོས་ལ་ཡིད་
ཆླེས་བྱླེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དླེང་དུས་དཔླེ་ཁྐོམ་དང་སྐུ་རྟླེན་སྐོགས་བླུ་ཡྐོན་གཏྐོང་མཁན་
མླེད་ཚེ་ཐྐོས་བསམ་དང་། ཚོགས་གསྐོག་པའི་ཆླེད་དུ་རྟླེན་གསུམ་མི་འབྱྐོར་བའི་ངལ་བ་འྐོང་
བས། ཆྐོས་ལྡན་གི་བྱ་བའི་མཐུན་རླེན་སྒྲུབ་ཕིར་ཀུན་སྐོང་བཟང་པྐོ་ཡྐོད་ན་རྟླེན་གསུམ་དླེ་
རྣམས་འྐོས་ཤིང་འཚམས་པའི་རིན་ཐང་གི་ཐྐོབ་ཆའི་ཐྐོག་ཏུ་བླུ་གཏྐོང་དམིགས་བསལ་མི་བྱ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཀ་མླེད་ཡིན་ནམ་སམ་པ་ལས། དླེ་མིན་ལྷ་སྐུ་རྟླེན་གསུམ་ཟྐོང་གི་འདུ་ཤླེས་བཞག་ནས་རིན་
ཐང་ཆླེན་པྐོ་འབླེབས་པའི་ཚོང་འཁྐོས་བྱླེད་པ་སྐོགས་གཏན་ནས་མི་འགྲིག་པར་གསུངས། 
གསུང་རབ་ཀི་ཡི་གླེ་ཚིག་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ལའང་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་ཏུ་མྐོས་དགྐོས་པས། 
གང་ཞིག་ཆྐོས་ལ་སབས་སུ་སྐོང་བས་གསུང་རབ་ས་དང་། གདན་དང་། ཅྐོག་ཙེ་སྐོགས་ཀི་
སླེང་དུ་རྗླེན་པར་བཞག་པ་དང་། འགྐོམ་ཡུག་བྱླེད་པ། དླེའི་སླེང་དུ་མིག་ཤླེལ་སྐོགས་ཅ་དངྐོས་
ཅི་རིགས་འཇྐོག་པ་སྐོགས་གཏན་ནས་མི་རུང་བས། གུས་བརི་བྱ་དགྐོས་པ་གལ་ཆླེ་ཞིང་། 
ཕག་དཔླེ་དཔར་ནས་བླུ་ཡྐོན་འབུལ་གཏྐོང་ལྟ་བུའི་སབས་ཀང་། དཔླེ་རིན་བྱུང་རིགས་རྗླེས་
སུ་དཔླེ་ཆ་དཔར་འདླེབས་བྱ་རྒྱུ་རང་ལ་མུ་མཐུད་ནས་བཏང་ན། སླེ་བྐོ་དུ་མར་གསུང་རབ་
ལག་ཏུ་འབྱྐོར་བའི་དགླེ་མཚན་ཆླེ་བས་བསན་པའི་ཞབས་འདླེགས་འགྱུར་ཞིང་། དླེ་མིན་སྐོ་
སྐོའ་ིལྟྐོ་གྐོས་ཆླེད་དུ༌དཔླེ་ཚོང་བརྒྱབ་ན་ཧ་ཅང་གི་ཉླེན་ཁ་ཆླེ་བས་གཏན་ནས་བྱ་མི་རུང་བས། 
འཇིག་རྟླེན་ཁ་དཔླེར་ཡང༌། ཁྱི་དང་ཉླེ་ན་རྨ་དང་ཉླེ་ཞླེས་པ་ལྟར་རྟག་ཏུ་དཔླེ་ཆ་དང་མཉམ་དུ་
འབླེལ་བ་འྐོང་རིགས་ལ། ཆྐོས་ལ་བརྟླེན་པའི་ཉླེས་པ་གསྐོག་པའི་ཉླེན་ཁ་ངླེས་པར་དུ་ཡྐོད་པ་
ཡིན། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་པ་ལའང་དགླེ་འདུན་དཀྐོན་མཆྐོག་ཏུ་མྐོས་པའི་སྒྐོ་
ནས་སྒྐོ་གསུམ་གི་མ་གུས་པ་སང་ཞིང༌། མཆྐོད་བསྐོད་བཀུར་བར་བྱླེད་པ་ནི། དགླེ་འདུན་ལ་
སབས་སུ་སྐོང་བས་ལྷན་པ་དམར་སླེར་འཆང་བ་ཚུན་ཆད་ལ་དགླེ་འདུན་དཀྐོནམཆྐོག་དངྐོས་
ཀི་འདུ་ཤླེས་བཞག་ནས། དླེ་ལ་གུས་པ་བྱླེད་དགྐོས་པར་གསུངས་པས། དཔླེར་ན། ཐའླེ་ལནི་
སྐོགས་སུ་སི་ཚོགས་ཀི་ནང་ཕི་ཚུལ་ཁྱིམ་པ་ཕྐོ་མྐོས་རབ་བྱུང་གི་ན་བཟའ་བཞླེས་པ་རྣམས་
ལ་གུས་ཞབས་ཆླེན་པྐོ་བྱླེད་པས། ངྐོས་ཐའླེ་ལནིར་འགྲྐོ་སབས་ཁྱིམ་པ་ཕྐོ་མྐོས་ང་ཚོ་རབ་
བྱུང་ལ་གུས་འདུད་ཞུས་ན་དྭང་དུ་བངས་ནས་སྐོད་པ་མ་གཏྐོགས་དླེ་ལ་ཕར་གུས་ལན་ཞུམ་
ཞུམ་བྱས་ན་མི་འགྲིག་པ་ཡུལ་སྲྐོལ་ཡིན་འདུག་པར་བརྟླེན། མ་གྐོམས་པའི་དབང་གིས་མི་
བདླེ་བ་ཞིག་བྱུང་། ཡུལ་དླེར་རབ་བྱུང་གིས་ཁྱིམ་པ་ཕྐོ་མྐོར་ལག་པས་རླེག་མི་ཆྐོག་པས། 



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

སབས་དླེར་རྒྱལ་པྐོ་མཇལ་དུས་རྟླེན་གི་ཆ་ནས་ཁྱིམ་པ་ཡིན་པས་ལག་པ་གཏྐོང་མི་རུང་
ནའང་། རྒྱལ་པྐོ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལག་པ་གཏྐོང་དགྐོས་པས་ཇི་འགབ་གླེང་མྐོལ་བྱུང་མཐར་
ལག་པ་བཏང་བ་ཡིན། བུད་མླེད་ཀིས་དངྐོས་པྐོ་གང་ཞིག་ཕུལ་ན་རས་ཤིག་བཏིང་ནས་དླེའི་
སླེང་དུ་བཞག་པ་མ་གཏྐོགས། ལག་པས་ཐད་ཀར་མི་ལླེན་ཞིང་། སིར་བཏང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
ཞིག་ཡིན་ན་ཁྱིམ་པ་དང༌མ་འདླེས་པར་སྐོད་པ་མ་གཏྐོགས། འཚང་ག་བརྒྱབ་སླེ་ཁྱིམ་པ་ཕྐོ་མྐོ་
སྐོན་ལ་སླེབས་ནས། དགླེ་སྐོང་སླེར་པྐོ་རྗླེས་ལ་ལུས་པ་དླེ་འད་མླེད་པ་ལུང་པའི་ཡུལ་ཆྐོས་
རླེད་འདུག  འབྐོམ་སྐོན་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་པྐོ་རྟླེན་ཚངས་སྐོད་ཀི་དགླེ་བསླེན་ཡིན་པས། ལྷན་པ་
དམར་སླེར་གཟིགས་ན་སྒྲུག་ནས་ན་བཟའ་དླེ་ལྟ་བུ་འཆང་མཁན་ལ་ཡྐོན་ཏན་ས་རླེ་མླེད་པ་མི་
སྲིད་ཅླེས་གསུངས་ཏླེ་རྡུལ་དཀྲུག་མཛད་ནས་དབུའི་སླེང་དུ་བཞག་རྗླེས་གཙང་སར་འཇྐོག་
གནང་མཛད་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་ཡྐོད། རང་རླེའི་ཁྱིམ་པ་ཕྐོ་མྐོའ་ིངྐོས་ནས་རབ་བྱུང་གི་རྟགས་ཆ་
ལུགས་འཆང་བ་ཞིག་ལ་ཁ་མཉམ་ལག་མཉམ་མིན་པར་གུས་བཀུར་བྱླེད་དགྐོས་པ་དང་། 
རབ་བྱུང་ཕྐོ་མྐོ་རྣམས་ཀང་རང་གར་ཁྱིམ་པ་དང་ཁྱུ་འདླེས་ཏླེ་ཚོགས་ནས་མི་སྐོད་པར། 
བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རྗླེས་སུ་འབངས་ཏླེ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མླེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཉིན་མྐོ་དླེ་
ནས་བསམ་པ་བརྗླེ་བ། མིང་བརྗླེ་བ། རྟགས་ཆ་ལུགས་བརྗླེ་བ་སླེ། བརྗླེ་བ་རྣམ་པ་གསུམ་
ཞླེས་པ་དྭང་དུ་བངས་ཏླེ་ལག་ལླེན་བཀལ་ཞིང་། བསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་དང་། སྐོད་ལམ་
ཐམས་ཅད་ཁྱིམ་པ་དང་མི་འད་ཙམ་ཞིག་འྐོང་བའི་ཐྐོག་ནས། གཞན་གིས་ཚུར་ལ་གུས་བཀུར་
བྱླེད་འྐོས་པ་ཞིག་ཏུ་སླེབས་ཐུབ་པར་བྱ་དགྐོས། གལ་ཏླེ་གྲྭ་བཙུན་རྣམས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་
བའི་རྟགས་ཙམ་འཛིན་ཏླེ་འཆལ་སྐོད་དབང་གིས་ཆྐོས་བྱླེད་འདུས་སླེ་དང་བཅས་པའི་མཚན་
ལར་གནྐོད་རིགས་མཐྐོང་ཐྐོས་བྱུང་ན། རང་གཞན་ཚང་མས་དད་གུས་ཞུ་བར་འགལ་རླེན་དུ་
འགྱུར་བའི་གྲྭ་བཙུན་རླེ་ཟུང་གི་བྱ་སྐོད་མ་འྐོས་པ་དླེ་རིགས་སླེལ་ཐབས་དང་། རབ་བྱུང་སྤུས་
ལླེགས་འྐོང་ཆླེད་སླེར་སའི་སི་ཚོགས་ཐུན་མྐོང་གིས་དྐོ་འཁུར་མཉམ་ལླེན་ཐྐོག་ནས་དགླེ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

འདྐོན་སྐོན་སླེལ་རྣག་ཐྐོག་བཙག་འཁླེལ་བྱླེད་དགྐོས། དླེ་མིན་དགླེ་འདུན་དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་
གུས་པ་དགྐོས་པར་བསད་དླེ། རབ་བྱུང་ཕྐོ་མྐོ་གང་ཞིག་མགྐོ་རྟིང་སྐོག་ནས་འགྲྐོ་ནའང་
སབས་སུ་སྐོང་ན་ནྐོར་འཁྲུལ་ཡིན་པས། དགྐོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཤླེས་པའི་སྒྐོ ་ནས་དད་པ་བྱ་
དགྐོས་པ་རྣམས་ནི་སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ་གསུམ་སླེ། རང་གི་འདྐོད་པས་དྭང་དུ་བང་བྱའི་རིགས་
རྣམས་ཡིན། 

༈ གཉིས་པ་ཐུན་མྐོང་གི་བསབ་བྱ་ལ་དྲུག  ༡ དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་
དང་། ཡྐོན་ཏན་རྗླེས་སུ་དན་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ། ༢ བཀའ་དིན་རྗླེས་སུ་
དན་པས་དུས་རྟག་ཏུ་མཆྐོད་པ་ལ་བརྐོན་ཞིང་། བཟའ་བ་དང་བཅའ་བའི་ཕུད་ཀང་དབུལ་ལ། 
༣ སིང་རྗླེ་རྗླེས་སུ་དན་པས་འགྲྐོ་བ་གཞན་ཡང་སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་དགྐོད་ 
པ༑ ༤ བྱ་བ་གང་བྱླེད་པ་དང་། དགྐོས་པ་ཅི་ཡྐོད་ན་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ལ་མཆྐོད་ནས་
གསྐོལ་བ་འདླེབས་ཤིང་། འཇིག་རྟླེན་པའི་ཐབས་གཞན་སྐོང་བ། ༥ ཕན་ཡྐོན་ཤླེས་ནས་ཉིན་
ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སབས་འགྲྐོ་བྱ་བ། ༦ བྱ་བ་གང་བྱླེད་ཀང་དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་
བྐོས་བཀལ་ནས་བྱླེད་དླེ་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ཐ་ན་བཞད་གད་ཀི་ཕིར་རམ། སྲྐོག་གི་ཕིར་
ཡང་མི་བཏང་ཞིང་བསྲུང་བར་བྱ་བའྐོ།། 

༈ ལྔ་པ་སབས་སུ་སྐོང་བའི་ཕན་ཡྐོན་ཤླེས་ནས་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་
དུ་སབས་འགྲྐོ་བྱ་བ་ལ་གཉིས། བསྡུ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡྐོན་དང་། མན་ངག་ལས་འབྱུང་
བའི་ཕན་ཡྐོན་ནྐོ། །དང་པྐོ་ལ་བཞི་ཚན་གཉིས་ལས། བཞི་ཚན་དང་པྐོ་ལ། བསྐོད་ནམས་རྒྱ་
ཆླེན་པྐོ་ཐྐོབ་པ། དགའ་བ་དང་མཆྐོག་ཏུ་དགའ་བ་ཐྐོབ་པ། ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཐྐོབ་པ། རྣམ་པར་
དག་པ་ཐྐོབ་པའྐོ། །བཞི་ཚན་གཉིས་པ་ལ། སྲུང་བ་ཆླེན་པྐོ་དང་ལྡན་པ། ལྐོག་པར་མྐོས་པའི་
སིབ་པ་ཐམས་ཅད་བསྲབས་པ་དང་། ཡྐོངས་སུ་ཟད་པ་དང་། ཡྐོངས་སུ་གཏུགས་པ་ཐྐོབ་པ། 
དམ་པ་ཡང་དག་པར་སྐོང་བ། སླེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་བགྲང་བར་འགྱུར་བ། སྐོན་པ་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྐོད་པ་དང་བསན་པ་ལ་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཡིད་དུ་འྐོང་ཞིང་
དགའ་བར་འགྱུར་བའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་མན་ངག་ལས་འབྱུང་བའི་སབས་སུ་སྐོང་བའི་ཕན་ཡྐོན་ལ་བརྒྱད། དང་
པྐོ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་ཚུད་པ་ནི། ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སབས་འགྲྐོས་འབྱླེད་ཚུལ་གྐོང་
དུའང་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་སབས་གནས་བསླུ་བ་མླེད་པ་ཡིན་ཚུལ་ཞླེ་
ཐག་པ་ནས་ཁས་ལླེན་པ་ཞིག་བྱུང་ན། གང་ཟག་དླེ་ནང་པར་གྱུར་པས། རང་ཉིད་ནང་པ་
གཅིག་ཀང་མླེད་ས་ཞིག་ཏུ་གནས་ཀང་ནང་པའི་གྲལ་དུ་ཡྐོད་ཅིང་། འདི་ལ་མཆྐོག་གསུམ་ལ་
ཐྐོག་མར་ཡིད་དཔྐོད་ཀི་སླེང་ནས་གྐོ་བ་ཆགས་པ་ཙམ་གིས་སབས་གནས་བསླུ་བ་མླེད་པ་
ཡིན་པར་འདུ་ཤླེས་པ་ཞིག་དང་། དླེ་རྗླེས་ཚད་མའི་ལམ་ནས་ངླེས་པ་རླེད་དླེ་སིང་ཁྐོང་རུས་
པའི་གཏིང་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་ཡིད་ཆླེས་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུ་རིམ་པ་མང་པྐོ་འྐོང་། ཡང་རླེན་
གྐོ་བུར་བ་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཞླེས་པ་གང་འད་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་ཡིད་མ་ཆླེས་པ་ཤུགས་
ཆླེས་སབས་འགྲྐོ་བཏང་བ་ཞིག་བྱུང་མ་ཐག་ནས། གལ་ཏླེ་མི་དླེ་ནང་པའི་ཚོགས་གྲལ་ལྟ་བུར་
བསད་ཀང་ནང་པ་མིན་པར་འགྱུར་བས། ནང་པ་ཡིན་མིན་དླེ་བ་མ་ཞིག་གིས་ཁྱྐོད་དླེ་རིང་
ནས་ནང་པ་བྱས་ཚུལ་ངྐོས་སྐོར་སད་དླེ་ནང་པར་གྱུར་པ་མིན། གཉིས་པ་སྐོམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀི་རྟླེན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཁྱིམ་པ་དང་། རབ་བྱུང་གི་སྐོམ་པ་གང་ཡིན་
ནའང༌། སབས་འགྲྐོ་རྐོམ་བྱླེད་དུ་བྱས་ནས་སྐོམ་པ་ལླེན་དགྐོས་པས། སྐོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་
རྟླེན་བྱླེད་པ་ཡིན། གསུམ་པ་སྐོན་བསགས་པའི་ལས་ཀི་སིབ་པ་རྣམས་བསྲབས་ཤིང་ཟད་
པར་འགྱུར་བ་ནི། སབས་འགྲྐོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྐོད་ན། འགྐོག་ལམ་ལ་
སབས་སུ་བསླེན་པས་ས་ལམ་རིམ་པར་གླེགས་མླེད་དུ་བགྲྐོད་ནུས་པ་ཡིན། བཞི་པ་བསྐོད་
ནམས་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་གསྐོག་པ། ལྔ་པ་ངན་འགྲྐོར་མི་ལྟུང་བ། དྲུག་པ་མི་དང་མི་མ་ཡིན་གི་བར་
ཆད་ཀིས་མི་ཚུགས་པ། བདུན་པ་ཅི་བསམས་པ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པ། བརྒྱད་པ་མྱུར་དུ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

འཚང་རྒྱ་བའི་ཕན་ཡྐོན་བཅས་རྣམས་གྐོང་དུ་སྐོང་བའི་ས་བཅད་སྐོ་སྐོའ་ིདྐོན་ལ་ངླེས་པ་
གཏིང་ཚུགས་པ་ཞིག་རླེད་ན་བདླེ་བག་ཏུ་གྐོ་བར་ནུས་ཤིང་། དླེ་ལྟར་མཆྐོག་གསུམ་ལ་སིང་
ཐག་པ་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བསར་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་འདི་ཕི་ཀུན་
གི་རྒུད་པ་མ་ལུས་པ་སླེལ་ཞིང་ཕན་བདླེའི་ལླེགས་ཚོགས་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་དམ་པར་
འགྱུར་བ་ལགས་སྐོ།། 

སྨྲས་པ། གྐོག་ལྟར་མི་བརྟན་ཚེ་འདིའི་བདླེ་ཐབས་སུ། །ཁ་དག་དཔྐོན་འཚོལ་གུས་པ་
ལྷུར་ལླེན་པ། །འདུན་མའི་ཡང་རླེར་སྐོན་བའི་དགའ་བ་དང༌། །དླེ་ལ་ཡིད་སྐོན་བྱླེད་རྣམས་མཐྐོང་
བའི་ཚེ། །བཟྐོད་དཀའ་ངན་འགྲྐོའ་ིའཇིགས་ལས་སྐོབ་པའི་མགྐོན། །སླུ་མླེད་རིན་ཆླེན་རྣམ་
གསུམ་དགླེས་པའི་འཛུམ། །ལྷུག་པར་སྐོན་པའི་གནད་འགག་འདི་འད་དང༌། །མཇལ་བ་སར་
བསགས་བསྐོད་ནམས་བྱླེ་བས་བསྐྲུན། །སྐོན་ཆད་མི་དགླེའི་མཐུ་ཡིས་ངན་སྐོང་དུ། །མི་བཟད་
སྡུག་བསལ་མྱྐོང་བ་དླེས་ཆྐོག་མྐོད། །ད་ནི་སིང་ལ་རུས་པ་ལླེགས་བཅུག་སླེ། །མངྐོན་མཐྐོའ་ི
རྟླེན་བཟང་སྒྲུབས་ཤིག་ཤླེས་ལྡན་ཀླེ། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚགིས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

བདླེ་ལླེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབྲས་བསོམ་པ། 

༈ གཉིས་པ་བདླེ་ལླེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབས་བསྒྐོམ་པ་ནི། གྐོང་དུ་སབས་སུ་འགྲྐོ་
ཚུལ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། སབས་དངྐོས་ནི་འགྐོག་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཆྐོས་ཀི་རྨང་གཞི་ལས་
འབས་ཀི་བང་དྐོར་འཇུག་ལྡྐོག་མ་ནྐོར་བ་བྱ་རྒྱུ་སིང་པྐོ་ཡིན། ལས་འབས་ཞླེས་པས་རྒྱུ་དང་
འབས་བུའི་རྟླེན་འབླེལ་བཤད་ཀིན་ཡྐོད་ཅིང་། སབས་འདིར་ལས་ཞླེས་པ་ལླེགས་སར་སད་དུ་
“ཀརྨ་” ཞླེས་པ་བྱ་བའི་དྐོན་ཡིན་པས། བྱ་བ་ནི་བྱླེད་པ་པྐོ་ཞིག་གིས་བསམ་པས་ཀུན་ནས་
བསངས་ཏླེ་བསྒྲུབས་པའ་ིརྐོལ་བ་ལ་ཟླེར། དླེ་ལས་བྱུང་བ་འབས་བུ་བདླེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ཡིན་ལ། 
དླེའང་ཤླེས་པ་རང་གི་སླེང་དུ་ཡྐོད་པའི་རྒྱུ་ཞིག་འབྱུང་དགྐོས་པས། ཤླེས་པའི་སླེང་ནས་ལས་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ཞླེས་པ་དླེ་འཇྐོག་པ་ཡིན། དླེ་ཡང་བྱླེ་བག་སྨྲ་བས་སླེམས་བྱུང་སླེམས་པ་དང་། དབུ་མ་ཐལ་
འགྱུར་བས་ལུས་ངག་གི་ལས་གཟུགས་ཅན་དང་། ཡིད་ཀ་ིལས་ན་ིསླེམས་པའ་ིལས་སུ་བཤད། 

ལས་འབས་འདི་ལ་རྗླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིས་བཅད་དུ། བདླེ་
ལླེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཞླེས་གསུངས་པ་དླེ། ཚིག་ཉུང་ལ་དྐོན་འདུས་ཆླེ་བའི་ཁྱད་ཆྐོས་
ཡྐོད་པ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆླེ་བས། ཐྐོག་མར་ལས་འབས་ཀི་བསམ་བྐོའ་ིརྨང་གཞི་སིང་བསྡུས་
ཤིག་འཆད་པར་བྱ་བ་ལ། ལས་དང་། འབས་བུ་ཞླེས་པ་འདིའི་ར་བའི་འབྱུང་ཁུངས་སམ། 
གཞི་མ་དླེ་ནི་རྒྱུ་འབས་རྟླེན་འབྱུང་ཡིན་ཚུལ་གྐོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟླེན་འབྱུང་
དླེ་ནི་གཤིས་ལུགས་དང༌། འགྲྐོ་སངས་སམ། ཁིམས་ལྟ་བུ་ (Law of causality) ཡིན་ལ། 
དླེ་ནི་རིགས་པས་བསྒྲུབ་མི་དགྐོས་པར་མཐྐོང་ཆྐོས་ཀི་སྒྐོ་ནས་ཀང་ཤླེས་ཏླེ། རྒྱུ་དང་རླེན་འདི་
ལ་བལྟྐོས་ནས་འབས་བུའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འད་བ་འདི་འད་ཞིག་འྐོང་ཚུལ་མང་པྐོ་ཞིག་མངྐོན་
སུམ་གི་མྱྐོང་བའི་ཐྐོག་ནས་བཤད་ཐུབ། ལས་སམ་བྱ་བ་ལ་བྱ་བའི་ཡུལ་དང་། བྱ་བ་དླེ་སྒྲུབ་
མཁན་གི་བྱླེད་པ་པྐོ། དླེས་བསྒྲུབས་པའི་བྱ་བ་བཅས་བྱ་བྱླེད་ལས་གསུམ་འཇྐོག་པ་མ་
གཏྐོགས། བྱླེད་པ་པྐོ་དང་མ་འབླེལ་བར་བྱ་བ་ཞིག་འྐོང་མི་ཐུབ་པས། བྱ་བ་ལ་ལས་ཞླེས་
བརྗྐོད་པ་ཡིན། དླེས་ན་དངྐོས་པྐོ་གང་ཡང་རྒྱུ་དང་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་འབས་བུ་འབྱུང་བས། 
འགྲྐོ་སངས་དླེའི་ནང་གསླེས་སུ་བྱླེད་པ་པྐོ་ཞིག་གིས་ལས་ཤིག་བསགས་ནས། དླེའི་འབས་བུ་
འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་ལས་འབས་ཞླེས་བརྗྐོད། 

དླེ་ཡང་བྱླེད་པ་པྐོའ་ིཀུན་སྐོང་གི་ཁྱད་པར་ལ་བལྟྐོས་ཏླེ་ཕ་རགས་མང་པྐོ་ཡྐོད་པའི་
རགས་པ་རྣམས་ལ་འགྲླེལ་བརྗྐོད་ཐུབ་ཀང་། ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རིགས་པས་ཀང་དཔྐོག་མི་ནུས་པ་
མང་པྐོ་ཡྐོད། ནང་པའི་གཞུང་དུ་ཤླེས་བྱ་ལ་མངྐོན་གྱུར་དང་། ལྐོག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་
བཅས་རིགས་གསུམ་དུ་དབྱླེ་ཞིང་། ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རིགས་པས་
བསྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དླེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་གི་གྲས་སུ་འཇྐོག  དཔླེར་ན། ཚོགས་ཁང་ལྟ་བུ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ས་གནས་གཅིག་གི་ནང་སླེ་བྐོ་མང་པྐོ་མཉམ་དུ་ཚོགས་སབས། དུས་གཅིག་ལ་གང་ཟག་སྐོ་
སྐོར་ལུས་སླེམས་གཉིས་ཀར་ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་ས་ཚོགས་འྐོང་ཞིང་། དླེ་རྣམས་ས་གནས་
དླེའི་ཕིའི་ཁྐོར་ཡུག་དང་། མཁའ་རླུང་། ཚ་གྲང་སྐོགས་ཀིས་ཚོར་བ་དླེ་དག་གི་འཕལ་རླེན་
བྱླེད་པར་ངྐོས་འཛིན་ཐུབ་ཀང་། བདླེ་སྡུག་དླེ་ཚོའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྐོ་རང་རང་གི་ལས་ལ་ཐུག་ཚུལ་
བཤད་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་གཏྐོགས། ལས་གང་ཞིག་དུས་ནམ་གི་ཚེ་གནས་སབས་གང་འད་ཞིག་
ཏུ་བསགས་པ་དང་། ལས་བྱླེ་བག་པ་གང་ཞིག་ལས་ཚོར་བ་བྱླེ་བག་པ་གང་ཞིག་འབྱུང་བའི་
རྣམ་གཞག་རྣམས་ས་མཐྐོན་པྐོར་བཞུགས་པའི་བྱང་སླེམས་འཕགས་པས་ཀང་མཁྱླེན་པར་
དཀའ། སྐོན་བསལ་པ་འདི་འད་ཞིག་ལ་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་འདི་འད་ཞིག་ཏུ་ལས་འདི་
འད་ཞིག་བསགས་པས། ད་ལྟའི་རྣམ་སིན་འདི་འབྱུང་ཚུལ་ལྟ་བུའི་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་
ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ཤླེས་སིབ་སངས་ཏླེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་ཡླེ་ཤླེས་བརླེས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཉག་གཅིག་མ་གཏྐོགས་པས་མངྐོན་སུམ་དུ་མཁྱླེན་མི་ཐུབ་པའི་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཧ་ཅང་
མང་པྐོ་ཡྐོད། དླེ་ཡང་སིན་པའི་འབས་བུར་ལྐོངས་སྐོད་འབྱུང་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་
ལས་བདླེ་འགྲྐོར་སླེ་བ་ཙམ་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་མིན་ནའང་། སར་སིན་པ་བྱླེ་བག་པ་འདི་དང་
འདི་བཏང་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་ད་ལྟ་འབས་བུ་བྱླེ་བག་པ་འདི་དང་འདི་བྱུང་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཤིན་
ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཡིན། 

པྐོ་ཏྐོ་བས། སྐོང་ཉིད་རིགས་པས་ཀང་ནི་གྐོ་ནུས། །ནན་མཐར་ཟད་པ་ལས་དང་འབས་ 
བུ༑ ༑ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐོང་པ་ཉིད་ཀི་དྐོན་གྐོ་དཀའ་བས་ལྐོག་གྱུར་ཡིན་ཡང་རིགས་པས་
དཔད་ན་རྟྐོགས་ནུས། ཤནི་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་རྣམས་དངྐོས་སྐོབས་རིགས་པས་དཔད་ནས་ངླེས་ཤླེས་
རླེད་ཐབས་བལ་བས། དླེ་ལྟ་བུའི་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཤླེས་པ་ལུང་ལ་བརྟླེན་དགྐོས་པ་
དང་། ལུང་དླེ་གང་གིས་བསན་པའི་སྐོན་པ་ལ་སིང་ནས་ཡིད་ཆླེས་མླེད་ན་དླེའི་གསུང་ལ་ཐླེ་ཚོམ་
ཟ་བར་འགྱུར་བས། སྐོན་པ་ར་ཆླེན་ཡིན་ཚུལ་གཞན་གི་ཟླེར་རྗླེས་འབངས་པ་སྐོགས་ཀིས་མི་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

འྐོང་བར། ཐྐོག་མར་དླེ་བསླུ་བ་མླེད་པ་ཡིན་པར་ཡིད་ཆླེས་བྱླེད་ཆྐོག་པ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་བསྒྲུབ་
དགྐོས་པ་དང་། དླེ་ལྟར་སྒྲུབ་ནུས་པའང་ཡིན་ཏླེ། སྐོན་པའི་གསུང་གང་ཞིག་ལ་མཐྐོང་བ་མངྐོན་
འགྱུར་བསན་པའི་ཆ་ལ་མངྐོན་སུམ་ཚད་མས་གནྐོད་པ་མླེད་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ལྐོག་གྱུར་སྐོན་
པའི་ཆ་ལ་དངྐོས་སྐོབས་རྗླེས་དཔག་གིས་གནྐོད་པ་མླེད་པ། ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་སྐོན་པའི་ཆ་ལ་
ཡིད་ཆླེས་རྗླེས་དཔག་གིས་གནྐོད་པ་མླེད་པ། ས་ཕི་དངྐོས་ཤུགས་ཀི་འགལ་བ་མླེད་པ་རྟྐོགས་
ནུས་ཏླེ། རང་རླེས་མངྐོན་སུམ་དུ་མཐྐོང་བའི་རིགས་ལ་སྐོན་པས་གསུངས་པ་དླེ་བསླུ་བ་མླེད་
ཚུལ་ངླེས་ཤླེས་རླེད་ནུས་པས་ཀང་དཔྐོག་ཐུབ་ལ། སྐོན་པས་རྫུན་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མླེད་
པས་རྒྐོལ་བ་གཞན་གི་ཀླན་ཀ་འཇུག་མི་ནུས་ཤིང་། སྐོན་པའི་བཀའ་ལ་ཇི་ཙམ་དཔད་ནའང་དླེ་
ཙམ་གིས་ངླེས་པ་ཇླེ་གསལ་དང་། གཏིང་ཇླེ་ཟབ་ཏུ་འགྲྐོ་རྒྱུ་ཡྐོད་པས་རིགས་པས་དཔད་བཟྐོད་
ཡིན་པ། རིགས་པས་དཔད་ཐུབ་པའི་དྐོན་གཙོ་ཆླེ་བ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལས་བརམས་པའི་
བདླེན་བཞིའ་ིབང་དྐོར་གསུངས་པ་དླེ་ལ་རིགས་པས་དཔད་སབས་ངླེས་པ་ལྷག་པར་རླེད་པ་ཞགི་
འབྱུང་ནུས་པ་སྐོགས་ཀིས་སྐོན་པ་བསླུ་བ་མླེད་པའི་ངླེས་པ་ཐྐོབ་ནས་ཡིད་ཆླེས་རླེད་དླེ། གང་
དླེས་གསུངས་པའི་ལས་འབས་བང་དྐོར་གི་གནས་རྣམས་ཀང་གསུངས་པ་ལྟར་བདླེན་པ་ཡིན་
པར་དཔྐོག་ནུས། རང་ལ་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལས་
བརམས་པའི་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་དླེ་རྣམས་ངླེས་ལླེགས་ལ་བལྟྐོས་ན་ཕལ་
པ་ཡིན་ཞིང་། ཕལ་པ་མངྐོན་མཐྐོའ་ིཚུལ་ལས་བརམས་པའི་བང་དྐོར་གི་གནད་སྐོན་ཤླེས་པ་དླེ་
རགིས་པས་དཔྐོག་པར་མ་ིནུས་ནའང་། གཙོ་བྐོའ་ིདྐོན་ལ་བསླུ་བ་མླེད་པས་ཕལ་པའ་ིདྐོན་གཞན་
ལའང་ཅསི་ཀང་བསླུ་བ་མླེད་པར་དཔྐོག་ནུས་པའ་ིཡིད་ཆླེས་བྱླེད་ཆྐོག་པར་བརྟླེན་ནས། གཙོ་བྐོ་
ངླེས་ལླེགས་འགྐོག་བདླེན་གི་རྣམ་གཞག་ཇི་བཞིན་སྐོན་པར་བསླུ་བ་མླེད་ཚུལ་དཔད་སྐོབས་
ཀིས་ངླེས་པ་འདླེན་ཐུབ་པ་དགྐོས་གལ་ཆླེ་ཞིང་། དླེ་ནས་སབས་འགྲྐོ་དང་ལས་འབས་ཀི་འབླེལ་
བ་དང༌། ལྷག་པར་ལས་འབས་ཀི་ཚུལ་ལ་བསམ་ནས། སིག་པའི་ལས་ལ་བརྟླེན་པའི་ཉླེས་པ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

གང་ཡྐོད་པ་དང་། དླེ་རྣམས་བསྐོམ་ན་ཕན་ཡྐོན་གང་ཡྐོད་ཤླེས་ནས་གྐོ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་གིས་
དགླེ་ལ་བརྐོན་པར་སྐོ་ཤུགས་སླེས་ཏླེ་སླེམས་ཀ་ིགཏིང་ནས་ཡིད་ཆླེས་པ་ཞིག་གིས་ལས་འབས་
ཀི་རྣམ་གཞག་སྐོར་ལ་དགླེ་སིག་བང་དྐོར་འཇུག་ལྡྐོག་ཚུལ་བཞིན་བརྐོན་པའི་སྒྐོ་ནས་སླེ་བ་ཕི་
མའི་འདྐོད་དྐོན་སྒྲུབ་པར་བྱླེད་ཚུལ་སྐོགས་ལ་ངླེས་ཤླེས་ཤུགས་ཀིས་འབྱུང་བ་ཡིན། ད་ལྟ་རང་
རླེར་དལ་འབྱྐོར་རླེད་དཀའ་དང་། འཆི་བ་མི་རྟག་པ། ངན་སྐོང་གི་སྡུག་བསལ་གསུམ་དན་པས་
ཆྐོས་བྱླེད་སམ་པའི་བྐོ་ཙབ་ཙུབ་ཅིག་ཡྐོད་ཀང༌། དླེ་ས་ཕན་ཆད་ཚེ་ཕི་མའི་དྐོན་རྣམས་ཞྐོར་ལ་
བཞག་ནས། གཙོ་བྐོ་ཚེ་འདི་གལ་ཆླེ་དྐོན་ཆླེར་བརིས་ཏླེ། དླེ་ཁྐོ་ནའི་ཆླེད་དུ་བསམ་བཞིན་སྐོད་
པའི་ངང་ཚུལ་ཞིག་ཡྐོད་པ་དླེའི་དབང་གིས་འདི་ཕི་ཚེ་རབས་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཆྐོས་གཤའ་མ་
ཞིག་ལག་ལླེན་ཁླེལ་མ་ཐུབ་པར་བརྟླེན། ཚ་ེའད་ིན་ིཇི་ལྟར་བྱས་ནའང་འགྲིག་འགྲྐོ་བ་དང༌། ཚ་ེཕི་
མ་ཤུལ་ཐག་རིང་བ་དླེའི་འདུན་མ་གལ་ཆླེ་ལ་གཏིང་རིང་བའི་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་རྒྱུ་
མཚན་མཐྐོང་སླེ། ཕི་མ་ཕན་ཆད་བདླེ་ཐབས་ཀི་བསམ་པ་དང་འབླེལ་བའི་ལས་འབས་ཀི་ལག་
ལླེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་བཀལ་ན། སླེ་བ་རྗླེས་མ་དླེའང་མི་ལུས་ཐྐོབ་རྒྱུ་ངླེས་གཏན་འཁླེལ་བ་ཞིག་
འབྱུང་བ་དང་། རང་རླེས་བསྒྲུབ་བྱ་ངྐོ་མ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་འཕང་དྐོན་དུ་
གཉླེར་བས། མཐར་ཐུག་གི་དམགིས་ཡུལ་རྣམ་མཁྱླེན་ཡིན་ནའང་། དླེ་ན་ིཕལ་ཆླེ་བས་ཚ་ེརབས་
ནས་ཚེ་རབས་མཐུད་ནས་བསྒྲུབ་དགྐོས་པས། སྐོན་ལ་སླེ་བ་རྗླེས་མ་མི་ལུས་ཐྐོབ་པའི་རྒྱུ་
ཚོགས་གྲངས་ཚང་ཚགས་ཚུད་མ་བྱས་ན། དུད་འགྲྐོའ་ིལུས་རྟླེན་སྐོགས་ཐྐོབ་སླེ་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་སལ་བས་ཕྐོངས་ཉླེན་ཡྐོད་པས། མིག་རྒྱང་རིང་པྐོས་རྣམ་
མཁྱླེན་གི་གྐོ་འཕང་མཐར་ཐུག་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས། གནས་སབས་ས་ལམ་བདླེ་
བག་ཏུ་རིམ་བགྲྐོད་ནུས་པའི་རྟླེན་བཟང་གི་ཕླེང་བ་དྐོན་དུ་གཉླེར་དགྐོས་གལ་ཆླེ་བ་ཡིན། དཔླེར་ 
ན༑ རང་རླེ་ཕི་ལྐོ་ཆིག་སྐོང་དགུ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུའི་ལྐོར་རྒྱ་གར་དུ་བཙན་བྱྐོལ་ལ་སླེབས་པའི་
ཉིན་མྐོ་དླེ་ནས་བྐོད་སི་པའི་དྐོན་དུ་རང་དབང་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ནམ་ཡང་འབལ་མླེད་དམིགས་ཡུལ་དུ་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

བཟུང་ཞིང་། དླེ་འགྲུབ་པར་ལྐོ་ནས་ལྐོ་མཐུད་འབད་བརྐོན་དགྐོས་སབས། རང་དབང་བསྒྲུབ་ཆླེད་
རྒྱ་གར་ནང་ཡུན་རིང་སྒུག་དགྐོས་བྱུང་ཚེ། རྒྱུན་དུ་སྐོང་ནས་སྐོད་ཐབས་མླེད་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་
བྐོད་རང་དབང་གི་དྐོན་དུ་གྲ་སིག་འཐུས་ཚང་འྐོང་བའི་ཆླེད། མང་གཙོའི་འགྲྐོ་སངས་དང་མཐུན་
པའ་ིམ་འྐོངས་པའ་ིར་ཁམིས་གཏན་འབླེབས་བྱས་པ་དང་། འཚོ་བ་དང་། ཤླེས་ཡྐོན་ག་ིརྨང་གཞི་
རྐང་འཛུགས་ཐུབ་པའ་ིལག་ལླེན་ངྐོ་མར་གཞིས་ཆགས་དང་། སྐོབ་གྲྭ། བུ་གསྐོ་ཁང་། གྲྭ་བཙུན་
གི་སྐོབ་གཉླེར་ཁང་གི་ཆྐོས་སླེ་དུ་མ་རིམ་པར་བཙུགས་ཏླེ། ཕལ་ཆླེར་རྒྱ་གར་ནང་ལ་གཏན་
ཆགས་པར་སྐོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའ་ིའཆར་གཞི་ལག་ཏུ་ལླེན་སབས། ར་བའ་ིབསྒྲུབ་བྱ་རྒྱ་གར་ལ་
སྐོད་རྒྱུ་མིན་ནའང༌། གྐོམ་པ་དུ་མ་རིམ་པར་སྐོ་ཆླེད་ལྐོ་ནས་ལྐོ་བསྟུད་པའི་ངང་ཚུལ་དླེ་ལྟར་མ་
བྱས་ན། ནམ་ཞིག་ཤླེས་ཡྐོན་དང་འཚོ་བས་ཕྐོངས་པའི་སང་པྐོ་ལུང་པ་གང་གིས་རང་དབང་
བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལྟ་ཞྐོག  རང་མགྐོ་མ་ཐྐོན་པར་སྐོད་དགྐོས་ཤར་སྲིད་པའི་དཔླེ་དང་མཚུངས་པར། 
མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་ཆླེད་གནས་སབས་དལ་རྟླེན་རིམ་པར་ཐྐོབ་ཐུབ་པའི་འཕལ་ཕུགས་
གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཆ་ཚང་བར་འབད་དླེ། ཚེ་འདིར་ས་ལམ་ཚད་མཐྐོར་སྐོན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་
རབ་དང་། ཅསི་ཀང་མ་སྐོན་ནའང་མ་ིལུས་རིམ་པར་བརྒྱུད་དླེ་རྣམ་མཁྱླེན་ཐྐོབ་པའ་ིགྲ་སིག་གང་
ཐུབ་བྱས་པའ་ིའཕྐོ་དླེ་སླེ་བ་རྗླེས་མ་རྣམས་སུ་མུ་མཐུད་ནས་བསལ་ཐུབ་པའ་ིའཆར་གཞི་མ་ནྐོར་
བ་ཞིག་འྐོང་བའི་ཆླེད་དུ། སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་
དགྐོས་པའི་གནད་དླེ་ལྟར་ཡིན་ལ། ལམ་འདིའི་འགྲྐོས་ཀང་དླེ་ལྟར་རླེད། སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་
འབླེལ་བའི་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་བྐོ་འབྱྐོངས་པའི་བསམ་པ་སླེ་བའི་ཚད་ཇི་
ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། ཕི་མའི་དྐོན་བསྒྲུབ་རྒྱུར་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བྐོ་ཤུགས་ཆླེ་ནམ་སླེས་ 
ན༑ དླེ་ལ་བྐོ་སངས་པའི་གྲུབ་འབས་ཐྐོན་པ་ཡིན། རང་རླེས་ད་ལྟ་ཆྐོས་བྱླེད་ལུགས་ཀི་གནད་
ཅིག་མ་གྐོ་ན་ཆྐོས་ཀི་མཐུན་རླེན་དུ་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ཟས་གྐོས་ལྐོངས་སྐོད་ལ་ཆྐོག་མི་
ཤླེས། དླེའི་ཆླེད་དུ་སིག་པ་ས་ཚོགས་བསགས་ཏླེ་ཆྐོས་བརྒྱད་ཁ་བྐོ་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

འགའ་ཞིག་ལྟྐོ་གྐོས་གཏམ་གསུམ་ལ་གྐོང་བཀུར་བས་ལུས་ཀི་མི་དགླེ་བ་གསུམ་ཅུང་ཟད་མགྐོ་
ནྐོན་ནའང་། གཞན་བདུན་པྐོ་ཁྐོ་ནའི་དབང་དུ་སྐོང་སླེ་ཆྐོས་བརྒྱད་དཀར་པྐོ་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་
འདས་ཏླེ། སྒྐོ་གསུམ་སིག་ལྟུང་གིས་མ་སྦགས་པ་ཞིག་མི་འབྱུང༌། སབས་འདིར་ཆྐོས་བརྒྱད་
དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་འཇྐོག་ལུགས་གསལ་བར་གསུངས་པས། ཆྐོས་བརྒྱད་ནག་པྐོ་ནི་དགླེ་
བའི་བྐོ་དང་མ་འབླེལ་བའི་འདི་སང་ཁྐོ་ནའི་རང་འདྐོད་ཀི་བསམ་སྐོར་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། རང་
རླེར་ཆྐོས་ཀི་བསམ་པ་མླེད་པ་དླེ་འད་མིན་པར། ཕལ་མྐོ་ཆླེས་འཆི་བའི་རྗླེས་སུ་ཕན་པ་དླེ་ཆྐོས་
ཡིན་པར་སམ་པ་ཞིག་དང་། ཡིད་ཆླེས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཡྐོད་པའི་ཐྐོག་ནས་དམ་པའི་ལྷ་ཆྐོས་བྱ་
འདུན་ལྟ་བུ་བྐོའ་ིཞླེ་ཕུག་ཏུ་འཛིན་པས། འྐོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་སིག་པ་མི་དགླེ་བ་བཅུའི་
ནང་ནས་ལུས་ཀ་ིམ་ིདགླེ་བ་གསུམ་མགྐོ་ནྐོན་ནའང་། ཆྐོས་བྱླེད་ལུགས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཤླེས་པའ་ི
དབང་གིས་ཆྐོས་ཀི་མཐུན་རླེན་དུ་མིང་བཏགས་ནས་ཚོང་འཁྐོས་འཐབ་ལླེན་དང་། འབུལ་སྡུད་
བསྡུ་བ། ཟས་གྐོས་ལྐོངས་སྐོད་འདུ་འགྐོད་བྱ་རྒྱུར་མགྐོ་འཁྐོར་ཏླེ་མ་ིཚ་ེདླེ་འདའ་ིངང་ནས་བསལ་
བའི་རིགས་རྣམས་ཆྐོས་བརྒྱད་ཁ་བྐོར་གྱུར་ཅིང་། སླེ་བྐོ་དུ་མར་འགྲྐོགས་འདིས་བྱླེད་སབས་
འབྱུང་ཉླེ་བའི་རྫུན་དང་། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཆལ་བཅས་ངག་གི་སྒྐོ་ནས་གསྐོག་པའི་མི་
དགླེ་བ་བཞི་དང་། ལྷག་པར་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོའ་ིཐྐོག་ནས་བརྣབས་སླེམས་དང་། གནྐོད་སླེམས། 
ལྐོག་ལྟ་གསུམ་ན་ིརང་ཉིད་གཅགི་པུར་གནས་ཀང་སླེམས་ནང་འཆར་བར་ས་བའ་ིམ་ིདགླེ་བཅུའ་ི
ནང་ནས་རགས་པ་རྣམས་ཀི་མགྐོ་ནྐོན་ཡང་། ཕ་བ་རྣམས་ལ་གཉླེན་པྐོ་ཚུལ་བཞིན་བསླེན་མ་
ཐུབ་པའི་བསམ་སྐོད་དླེ་ལ་ཆྐོས་བརྒྱད་དཀར་པྐོར་གསུངས་ཤིང་། ཆྐོས་བརྒྱད་དཀར་ནག་ཁ་
གསུམ་གང་གསི་དུས་འདའ་བར་བྱས་ན་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཤི་བའི་འྐོག་ཏུ་ལས་དཀར་ནག་ལུས་
ཀི་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འབང་བས། རིན་ཆླེན་འཕླེང་བ་ལས། མི་དགླེ་བ་ལས་སྡུག་བསལ་
ཀུན། །དླེ་བཞིན་ངན་འགྲྐོ་ཐམས་ཅད་དྐོ། །དགླེ་ལས་བདླེ་འགྲྐོ་ཐམས་ཅད་དང༌། །སླེ་བ་ཀུན་ཏུ་
བདླེ་བ་དག །ཅླེས་དཀར་ནག་གི་ལས་འབས་མི་བསླུ་བར་གསུངས་ཤིང༌། གསུང་བ་པྐོ་སར་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

སབས་འགྲྐོའ་ིསབས་སུ་རང་ཉིད་ལ་དད་པའི་ཉམས་མྱྐོང་ཚད་མ་སླེས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པས། ཏིང་ངླེ་འཛིན་རྒྱལ་པྐོ་ལས། ཟླ་བ་སར་མར་བཅས་པ་གནས་
ལྟུང་ཞིང༌། །རི་དང་གྲྐོང་དུ་བཅས་པའི་ས་ཞིག་ལ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་གཞན་གྱུར་
ཀང༌། །ཁྱྐོད་ནི་མི་བདླེན་པ་ཡི་ཚགི་མི་གསུང༌། །ཞླེས་སངས་རྒྱས་ཀིས་རྫུན་གསུང་བ་ནི་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་དུ་མླེད་སམ་པའི་ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཡིད་མི་ཕླེད་པའི་དད་པ་ཞིག་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་
བསམ་དགྐོས་ལ། རང་ཉིད་ལ་དངྐོས་སུ་ལུས་ལ་ནད་དང་། སླེམས་ལ་སྡུག་བསལ་མླེད་ཅིང་། 
དགྲ་གདྐོན་གི་འཚ་ེབ་དང་བལ་བའི་མཐུན་རླེན་འཛོམ་པ་སྐོགས་ཡྐོད་པའི་སབས་སམ། ཡང་ན་
དླེའི་བཟླྐོག་ཕྐོགས་སམ། དླེ་ཉིད་སླེལ་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་པྐོ་གང་རུང་ལས་འྐོས་མ་འདས་པས། 
རང་ལ་སང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡྐོད་པ་དླེ་ཉིད་གསལ་བཏབ་ནས་བདླེ་སྡུག་གི་སང་བ་ལྷང་ལྷང་བ་མ་
ཤར་གི་བར་དུ་བསྒྐོམ། དླེ་ནས་མདྐོ་ལས། ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི། །བསལ་བ་བརྒྱར་
ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །འབས་བུ་ཉིད་དུ་སིན་པར་འགྱུར། །ཞླེས་པ་ད་
ལྟ་ཚ་བས་གདུངས་པ་ན་རླུང་བསིལ་པྐོ་ལུས་ལ་ཕྐོག་པ་ཡན་ཆད་ཀི་བདླེ་བ་དང༌། ཚེར་མ་ཕ་
མྐོས་རྨ་ཕྱུང་བ་ཡན་ཆད་ཀི་སྡུག་བསལ་ནི་རང་གིས་སར་བྱས་པའི་དགླེ་སིག་གི་འབས་བུ་ཁྐོ་
ནར་འདུག་པས། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་རླེན་གང་གིས་ཀང་ལྡྐོག་ཏུ་མླེད་པར་ཡིད་ཆླེས་ངླེས་པ་རླེད་
པའི་མི་ཕླེད་པའི་དད་པ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་བསམ་དགྐོས། ལས་འབས་ལ་མི་ཕླེད་པའི་དད་པ་
ཞླེས་པ་ནི། དད་པ་འགྱུར་བ་མླེད་པའི་དྐོན་ཡིན། དླེའི་སྒྐོ་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཉིན་ཞག་
ཕྲུགས་གཅིག་གི་སྒྐོ་གསུམ་གི་སྐོད་པ་བང་དྐོར་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ལག་ལླེན་འབལ་མླེད་དུ་
བཀལ་བའི་གྐོམས་འདིས་ཤུགས་ཆླེན་བསླེན་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་དགླེ་བ་ཤིན་ཏུ་སྐོབས་ལྡན་ཞིག་
བསྒྲུབས་ཏླེ། རང་གི་ཤླེས་རྒྱུད་འདིའི་སླེང་དུ་དགླེ་བའི་བག་ཆགས་འཇྐོག་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་ན། 
འཆི་བའི་གནས་སབས་ལའང༌ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀིས་དགླེ་སླེམས་སླེ་ཚབས་ཆླེ་བ་དང༌། དླེ་ལ་
བརྟླེན་ནས་སླེ་བ་རྗླེས་མ་དླེའང་སླེ་གནས་བཟང་པྐོ་ཞིག་ལླེན་ཐུབ་པ་འྐོང་རྒྱུ་ཐག་ཆྐོད་པ་ཡིན་ཏླེ། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཇི་སད་དུ། ལས་ཀིས་འཁྐོར་བ་ལི་གང་དང༌། །ཉླེ་བ་གང་དང་གྐོམས་པ་གང༌། །སྐོན་བྱས་གང་
ཡིན་དླེ་ལས་ནི། །ས་མ་ས་མ་རྣམ་སནི་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། སླེ་བ་བང་རྒྱུའ་ིལས་རང་
རླེའི་རྒྱུད་ལ་ཁི་ཕག་འབུམ་ཕག་མང་པྐོ་ཡྐོད་པ་དླེའི་ནང་ནས། འཆི་ཁར་ལས་གང་ལ་གསྐོས་
བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་ལས་དླེ་ནི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་ཡིན་པར་བརྟླེན། འཆི་ཁའི་སླེམས་དླེ་ཤིན་ཏུ་
གལ་ཆླེ། རང་རླེ་མི་ཚེ་གསྐོན་པའི་རིང་དླེར་དགླེ་བའི་བག་ཆགས་མཐུག་པྐོ་དང་། གྐོམས་འདིས་
ལླེགས་པྐོ་ཡྐོད་ན། འཆི་ཁར་དགླེ་སླེམས་སླེ་བའི་གྐོ་སབས་ཆླེ་ཞིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་འཆི་བ་
འྐོད་གསལ་མངྐོན་དུ་བྱས་པའ་ིམཐར་ལས་བཟང་པྐོ་ཞིག་ལ་གསྐོས་བཏབ་སླེ། སླེ་བ་ཕི་མར་ཅསི་
ཀང་སླེ་གནས་བཟང་པྐོ་ཞིག་ཐྐོབ་པའ་ིཆླེད་དུ་དླེའ་ིབར་སྲདི་ལ་སྐོར་བར་བྱླེད་པ་སྐོགས། ད་ལྟའ་ི
མ་ིཚ་ེའདའི་ིབསམ་སྐོད་ཀ་ིནུས་པ་དང་། གྐོམས་འདིས་ལ་ལྟྐོས་ཚབས་ཤནི་ཏུ་ཆླེ། 

དླེ་ལྟ་བུའི་ལས་འབས་ཀི་སྐོར་འདི་འཆད་པ་ལ། ར་བའི་ས་བཅད་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་
ལས། བདླེ་ལླེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཀི་དད་པ་བསླེད་པ་འདི་ལ་
གསུམ། ལས་འབས་སིར་བསམ་པ། བྱླེ་བག་ཏུ་བསམ་པ། བསམས་ནས་འཇུག་ལྡྐོག་བྱ་ཚུལ་ 
ལྐོ༑ ༑དང་པྐོ་ལ། ལས་འབས་སིར་བསམ་པ་དངྐོས་དང་། སྐོ་སྐོར་ཕླེ་སླེ་བསམ་པ་གཉིས་ལས། 
དང་པྐོ་ལ། ལས་ངླེས་པའ་ིཚུལ་དང་། ལས་འཕླེལ་ཆླེ་བ། ལས་མ་བྱས་པ་དང་མ་ིའཕད་པ། བྱས་
པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་བཅས་བཞིར་གསུངས་པས། ལས་ངླེས་པ་ནི། དགླེ་བ་ཞིག་བསགས་ཕིན་ཆད་ 
ལ༑ དླེ་ཡི་འབས་བུ་བདླེ་སདི་འབྱུང་བར་ངླེས་ཤངི་། ལས་སིག་པའ་ིའབས་བུར་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་
རྒྱུར་ངླེས་པ་འགྱུར་བ་མླེད་པ་དང་། ལས་འཕླེལ་ཆླེ་བ་ནི། རྒྱུ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་རུང༌འབས་བུ་
ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་བས། དགླེ་བ་ཕ་མྐོ་ཚུན་ཆད་ངང་སྒུག་མི་བྱླེད་པ་གཙོར་འདྐོན་བྱས་ནས་སྒྲུབ་
དགྐོས་པ་དང༌། སིག་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌ལྷྐོད་གཡླེང་ཁྱད་གསྐོད་མ་སྐོང་བར་འཛེམས་
ཤངི་། གལ་ཏླེ་ཉླེས་པས་གྐོས་ཀང་བྱུང་ན་ཉླེས་ལྟུང་དང་ཞག་ཏུ་མི་འགྲྐོགས་པར་བཤགས་སྐོམ་
བྱ་དགྐོས། ལས་མ་བྱས་པ་དང་མི་འཕད་པ་དང་། བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བ་ནི། རང་གིས་ལས་ཤིག་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

བསགས་མླེད་ན། རླེན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་དང་འཕད་ཀང༌འབས་བུ་སྡུག་བསལ་མ་ིམྱྐོང་བ། དཔླེར་ན། 
སྣུམ་འཁྐོར་གཅིག་གི་ནང་ནས་མི་འགའ་མཉམ་དུ་འགྲུལ་བཞུད་བྱླེད་སབས། ལམ་གྲྐོགས་
གཞན་ལ་འཆི་སྐོན་བྱུང་ཡང་རང་ཉིད་མ་ཤི་བར་ལུས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དམག་འཁྲུག་དང་། འབྱུང་
བའི་འཇིག་པ་སྐོགས་ཀིས་སླེ་བྐོ་དུ་མ་ཚེ་ཡི་དུས་བྱས་ཀང་། འགའ་རླེར་སྲྐོག་སྐོན་མ་བྱུང་བ་
དང་། སབས་རླེ་རླེན་གྐོ་བུར་བ་ཞིག་གིས་གྐོད་ཆགས་ཆླེན་པྐོ་ཕྐོག་པ་རྣམས་ནི། ལས་མ་བྱས་
པ་དང་མ་ིའཕད་ཅངི༌། བྱས་པ་ཆུད་མ་ིཟ་བའ་ིམངྐོན་རྟགས་གསལ་པྐོ་ཡིན། དླེ་བཞིན་ཁ་སང་ཁྐོ་
ལ་ལམ་འགྲྐོ་བྱུང་འདུག་ཀང་། དླེ་རིང་ལམ་འགྲྐོ་བྱུང་མི་འདུག་ཟླེར་བ་ལྟ་བུ་ཁ་རྒྱུན་ལ་ཡྐོད་པའི་
ལམ་འགྲྐོ་ཞླེས་པ་དླེའ་ིརྒྱབ་ལ་རྒྱུ་རླེན་ཤུགས་ཆླེ་དུ་མ་ཞགི་མ་ཚང་བར། སབས་ལླེགས་ཉླེས་ལྟ་
བུ་ཁྐོ་ནས་ལམ་འགྲྐོ་བྱུང་མ་བྱུང་ཐག་གཅྐོད་ཐུབ་རྒྱུ་མླེད། དླེ་བཞིན་སབས་རླེ་དླེ་རིང་མགྐོ་སྐོག་
བརླེས་སྐོང་བསམ་པ་ཞིག་ལ། དྐོན་དུ་སྐོན་མི་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། སབས་གཞན་ཞིག་ཏུ་དླེ་
རིང་སྐོན་གཅགི་ཀང་མླེད་སམ་དུ་བྐོ་བདླེར་གནས་ཀང་གྲ་མ་འགྲིགས་ཐྐོན་པའ་ིངང་ཚུལ་མང་པྐོ་
དླེ་རིགས་ལས་སྐོ་སྐོའ་ིབཟང་དང་ངན་གི་འབས་བུ་སིན་པ་མ་གཏྐོགས། འགྲྐོ་ཉླེས་སྐོད་ཉླེས་
གཅིག་པུ་དང་། ལམ་ལ་རྒྱུགས་སིང་འདྐོད་མི་འདྐོད་ལྟ་བུ་འྐོང་མི་ཤླེས་པས། དླེ་རྣམས་ལས་མ་
བྱས་པ་དང་མི་འཕད་པ་དང་། བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ་བའི་རྟགས་ཡིན། ལས་ཀི་འབས་བུ་སིན་པའི་
སབས་སུ་ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་བཏང་སྐོམས་གསུམ་མྱྐོང་བར་འགྱུར་བས། དླེའ་ིརྒྱུ་ལས་ལ་དགླེ་མི་
དགླེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་དུ་གསུངས། སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པས་དླེའི་རྒྱུ་མི་དགླེ་བ་དྐོར་བྱ་
དང་། བདླེ་བ་འདྐོད་པས་དླེའི་རྒྱུ་དགླེ་བ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཞིང་། ལས་དགླེ་སིག་ལ་ཞིབ་ཏུ་དབྱླེ་ན། 
གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་དང་། གཅིག་ཏུ་གནག་པ། དཀར་ནག་འདླེས་མ་དུ་མ་འབྱུང་། དླེ་ཡང་ཚེ་
སྐོན་མ་དགླེ་བ་ཞིག་བསགས་པའི་མཐུས་འཕངས་པའི་མི་ལུས་འདི་ལྟ་བུ་ཐྐོབ་ནའང༌། མི་དགླེ་
བ་བསགས་པས་རྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་འདི་དང་འདི་ཞླེས་བྱ་བ་འདུག་གྐོ་སམ་དུ་རང་ཐྐོག་ཏུ་
བསམ། དླེ་བཞིན་དུ་དུད་འགྲྐོའ་ིགནས་སབས་དང་བདླེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཁ་ཕར་བལྟས་ཏླེ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

འཕླེན་བྱླེད་མི་དགླེ་བས་འཕངས་པའི་ལུས་ཐྐོབ་ཀང་། རྐོགས་བྱླེད་དགླེ་བས་རྐོགས་པའི་ལུས་
འདི་ལྟ་བུ་ཐྐོབ་འདུག་གྐོ་སམ་པའི་མངྐོན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མྱྐོང་བ་དང༌། ལས་སྐོབས་ཅན་
གཅིག་གིས་ལུས་མང་པྐོ་འཕླེན་པ་དང༌། ལས་སྐོབས་ཆུང་མང་པྐོས་ལུས་གཅིག་འཕླེན་ཚུལ་
དཔླེར་ན་ཕྱུག་པྐོ་གཅིག་གིས་མཆྐོད་གནས་མང་པྐོར་ཞབས་ཏྐོག་བྱླེད་པ་དང་། དབུལ་པྐོ་མང་
པྐོས་མཆྐོད་གནས་གཅིག་ལ་ཞབས་ཏྐོག་བྱླེད་པའི་རྗླེས་དཔག་གི་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཀི་ངླེས་པ་
དངས་ཏླེ། ད་ལྟ་འདླེམས་ཀ་བྱུང་ན་ལྷའི་བདླེ་བ་ཙམ་ལྐོངས་སྐོད་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་ངྐོམས་མི་ཤླེས་
ཤིང་། སྡུག་བསལ་ཕ་མྐོ་ཙམ་ཡང་མི་བཟྐོད་པ་འདི་ལྟ་ན། སར་ངན་སྐོང་གི་སྡུག་བསལ་བཟྐོད་
གགས་མླེད་པ་མྱྐོང་བའི་རྒྱུ་ནི་མི་དགླེ་བ་ཡིན་པར་འདུག དླེ་མ་སངས་ན་མི་འདྐོད་བཞིན་དུ་
འབས་བུ་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་བ་ལས་འྐོས་མ་མཆིས། སྡུག་བསལ་སྐོང་བ་ལ་དླེའི་རྒྱུ་སང་བྱའི་
སིག་པ་དླེ་ཡང་རྐུན་མ་མི་ཡིན་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ཙམ་གི་མི་ཆྐོག་པར་བཅར་ཏླེ་ངྐོས་ཟིན་དགྐོས་
པས། དླེའ་ིཚུལ་རྣམས་འཆད་པ་ལ། 

༈ གཉིས་པ་སྐོ་སྐོར་ཕླེ་སླེ་བསམ་པ་ལ་གཉིས། ལས་ལམ་བཅུ་གཙོ་བྐོར་བསན་པ་
དང་། ལས་དང་འབས་བུ་བསན་པའྐོ། །དླེ་ལ་གསུམ། ནག་པྐོའ་ིལས་འབས་དང་། དཀར་པྐོའ་ི
ལས་འབས་དང་། ལས་ཀ་ིརྣམ་དབྱླེ་གཞན་བསན་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གསུམ། ནག་པྐོའ་ིལས་ལམ་
དངྐོས་དང་། ལི་ཡང་གི་ཁྱད་པར་དང་། དླེ་དག་གི་འབས་བུ་བསན་པའྐོ། །དང་པྐོ་ནག་པྐོའ་ིལས་
ལམ་དངྐོས་ནི། མཛོད་ལས། དླེ་ལས་ཆླེ་ལྐོང་བསྡུས་ནས་ནི། །དགླེ་དང་མི་དགླེ་ཅི་རིགས་
པར། །ལས་ཀི་ལམ་ནི་བཅུར་གསུངས་སྐོ། །ཞླེས་པ་ལྟར་སིག་པ་མི་དགླེ་བཅུར་འདུ་བ་ཡིན་
པས། ལུས་ཀི་ལས་སྲྐོག་གཅྐོད། མ་བྱིན་ལླེན། ལྐོག་གཡླེམ། ངག་གི་ལས་རྫུན། ཕ་མ། ཚགི་
རྩུབ། ངག་བཀལ། ཡིད་ཀི་ལས་བརྣབ་སླེམས། གནྐོད་སླེམས། ལྐོག་ལྟ་རྣམས་ལས་སླེམས་
ཅན་གི་རིགས་གང་བསད་ཀང་སྲྐོག་གཅྐོད་ཀི་མི་དགླེ་བ་ཡིན་ནའང༌། དཔླེར་མཚོན་ན། གཞི་
ལྷས་བྱིན་ལྟ་བུར། བསམ་པའི་ཁྱད་པར་དླེར་འདུ་ཤླེས་ཤིང་ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་གསྐོད་པར་འདྐོད་དླེ། སྐོར་བ་རང་ངམ་གཞན་བྱླེད་དུ་བཅུག་པ་གང་རུང་གིས་
མཚོན་ལྟ་བུ་བསྣུན་ནས། མཐར་ཐུག་ཕ་རྐོལ་པྐོ་ཤི་བ་ན་སྲྐོག་གཅྐོད་ཀི་མི་དགླེ་བ་རྐོགས་པར་
འགྱུར། འདུ་ཤླེས་འཁྲུལ་བ་དང་། གསྐོད་སླེམས་མླེད་པར་རྐང་འྐོག་ཏུ་ཆུད་དླེ་ཤི་བ་དང་། ཕ་
རྐོལ་པྐོའ་ིསྐོན་དུ་རང་ཤི་བ་སྐོགས་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་གཞི། བསམ་པ། སྐོར་བ། མཐར་ཐུག་
ཚང་བའི་མི་དགླེ་བར་མ་སྐོང་ཡང་སྲྐོག་གཅྐོད་ཀི་མི་དགླེ་བའི་ཁྐོངས་སུ་གཏྐོགས་སྐོ། །དླེ་ལྟར་
ལས་འབས་སིར་བསམ་པའི་སྒྐོ་ནས་རྒྱུ་དགླེ་སིག་གིས་འབས་བུ་བདླེ་སྡུག་འབྱིན་རྒྱུ་སྐོ་སྐོར་
ངླེས་པའི་ཚུལ་ལ་བསམ་པའི་སྒྐོ་ནས་ལས་དགླེ་བ་སྒྲུབ་པར་ཐག་བཅད། ལས་འཕླེལ་ཆླེ་བར་
བསམ་ནས་དགླེ་བ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ཡང༌། སང་ཆུང་མི་བྱླེད་པར་འབད་བརྐོན་ཆླེན་པྐོས་བསྒྲུབ་
དགྐོས་པ་དང་། སིག་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ཡང་སང་ཆུང་མི་བྱླེད་པར་སྐོང་དགྐོས། སིར་སིག་པ་
ཞླེས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་ཟླེར་མནི་ཞིབ་ཚགས་པྐོས་ཤླེས་དགྐོས། སིག་པ་ཐམས་ཅད་མི་དགླེ་བ་
བཅུའི་ནང་མི་འདུས་ཀང་། མི་དགླེ་བ་གཙོ་ཆླེ་བའམ་རགས་རིམ་རྣམས་བསྡུ་ན་ཕལ་ཆླེར་དླེའི་
ནང་དུ་འདུ་བ་དང་། དགླེ་བའི་བྱ་བའང་གཙོ་ཆླེ་བ་རྣམས་བསྐོམས་ནས་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་བའི་
དགླེ་བཅུའི་ནང་འདུ་བས། མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་སུ་བང་དགྐོས། དླེ་ཚུལ་
བཞིན་འབྱུང་བ་ལ། མི་དགླེ་བ་བཅུ་ལ་སད་ན་ཉླེས་པ་གང་ཡྐོད་དང་། མི་དགླེ་བ་བཅུ་སྐོང་བའི་
ཕན་ཡྐོན་གང་ཡྐོད་རྣམས་ཤླེས་དགྐོས། དླེ་ཡང་སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ངླེས་པ་རླེད་པ་ཞིག་འྐོང་
བ་ལ། མི་དགླེ་བ་བཅུའི་རྣམ་བཞག་ལ་གྐོ་བ་ཆགས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་པའི་ཡིད་ཆླེས་པ་
ཞིག་དགྐོས་པས། གྐོང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཅུང་ཟད་སྐོས་ཏླེ་བཤད་ན། ལུས་ཀི་ལས་བཞིའི་
དང་པྐོ་སྲྐོག་གཅྐོད་ཀི་ལས་ལམ་རྐོགས་པ་ལ། གཞི། བསམ་པ། སྐོར་བ། མཐར་ཐུག་བཅས་
ཚང་དགྐོས། གཞི་ལ་རང་ལས་གཞན་པའི་སྲྐོག་ཆགས་ཤིག་ཡིན་དགྐོས་པ་དང་། བསམ་པ་ལ་
འདུ་ཤླེས། ཀུན་སྐོང་།  ཉྐོན་མྐོངས་གསུམ་ཡྐོད་པ་ལས། དང་པྐོ་འདུ་ཤླེས་མ་འཁྲུལ་བ་དགྐོས། 
བཀ་ཤིས་ཞླེས་པ་ཞིག་གསྐོད་འདྐོད་ཀསི་ཚེ་རིང་ལ་བཀ་ཤིས་སུ་འདུ་ཤླེས་ནས་བསད་ན། འདུ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ཤླེས་འཁྲུལ་བས་ལས་ལམ་དངྐོས་གཞི་མ་ིརྐོགས། གཉིས་པ་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའ་ི
དུད་འགྲྐོ་ནད་ཚབས་མི་བཟྐོད་པ་བྱུང་སབས། ནད་ཀིས་གདུངས་པ་ལས་འཆི་ན་ལླེགས་པར་
བསམ་སླེ་བསད་པ་དང་། ཤ་དང་། པགས་པ། རུས་པ་སྐོགས་ལ་ཆགས་ཏླེ་བསད་པ་ལྟ་བུ་
འདྐོད་ཆགས་དང་། དགྲ་དང་། དུག་སྦྲང་། འདླེ་ཤིག་ཚུན་ཆད་བསད་པ་ཁྐོང་ཁྐོའ་ིདབང་གིས་
བསད་པ་ཞླེ་སང་དང་། དམར་མཆྐོད་ཕུལ་བ་དགླེ་བའི་ངྐོ་བྐོར་བསམས་ནས་དུད་འགྲྐོ་བསད་པ་
ལྟ་བུ་གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་བསད་པ་བཅས་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་དུག་གསུམ་ཀས་ཀུན་ནས་
བསངས་པ་ཡྐོད། ཀུན་སྐོང་ལ། གསྐོད་འདྐོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྐོར་བ་ལ་མཚོན་དང་། དུག་
དང་། ངན་སགས་སྐོགས་འཇམ་རྩུབ་གང་ཡང་རུང་བའི་སྒྐོ་ནས་རང་གིས་ལག་བསར་བའམ། 
གཞན་ལ་གསྐོད་དུ་བཅུག་པ། མཐར་ཐུག་རང་གི་ས་རྐོལ་དུ་གསྐོད་བྱའི་སླེམས་ཅན་དླེའི་སྲྐོག་
གི་དབང་པྐོ་འགགས་པ་ན་སྲྐོག་གཅྐོད་ཀི་ལས་ལམ་རྐོགས་པ་ཡིན། དགྐོན་སླེའམ། ཚོགས་པ་
ལྟ་བུས་བཤན་པ་ལ་ཤ་སྐོམ་ཚོད་འདི་ཙམ་དགྐོས་ཞླེས་མངགས་ན། དངྐོས་སུ་གསྐོད་མཁན་
བཤན་པ་ཡིན་མྐོད། ཤ་མངགས་པ་པྐོ་སུ་ཡིན་ལའང་སྲྐོག་གཅྐོད་ཀི་ལས་ལམ་ཚང་བ་འབྱུང་། 
མི་ཚོགས་ཆླེ་བའི་གྲྐོང་ཁྱླེར་ཆླེན་པྐོའ་ིནང་དུ་མི་འགའ་ཤས་ཀིས་ཤ་ཟྐོས་མིན་ལ་བརྟླེན་ནས་
སླེམས་ཅན་གི་སྲྐོག་ལ་ཕན་གནྐོད་དླེ་ཙམ་མི་འདླེས་པ་ལྟ་བུར་སང་ཡང་།  ཉྐོ་མཁན་ཡྐོད་ནས་
ཚོང་མཁན་ཡྐོད་པའི་འབླེལ་བ་དླེ་བརྗླེད་མི་རུང་། དབུ་མ་སིང་པྐོ་ལས། དླེ་ཚེ་དླེ་ལ་གནྐོད་མླེད་
ཕིར། །ཞླེས་གསུངས་ནས་སིར་བཏང་ཤ་ཟ་བའི་གནས་སབས་དླེ་ལ་སླེམས་ཅན་ལ་གནྐོད་རྒྱུ་
མླེད་དླེ། སྐོན་ནས་གནྐོད་ཟིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཀྐོད་ནས། རང་གི་ཆླེད་དུ་དམིགས་ནས་བསད་
པར་མ་མཐྐོང་བ་དང་། མ་ཐྐོས་པ་དང་། དྭྐོགས་པ་མ་བྱུང་བའི་རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་ཟ་ཆྐོག་
ཚུལ་ཡྐོད་ཀང་། སིར་བཏང་ཤ་ཟ་མཁན་ཇི་ཙམ་བྱུང་བ་དླེ་ཙམ་གིས་སླེམས་ཅན་གི་སྲྐོག་ལ་
གཟན་པས་ཅིས་ཀང་འཛེམས་རྒྱུ་གལ་ཆླེ། ལྷག་པར་དླེང་སབས་ཤ་ཞིམ་པའི་ཆླེད་དུ་སླེམས་
ཅན་གསྐོད་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཡྐོད་སད་དང་། དུད་འགྲྐོ་འབྐོར་ཆླེན་རྭ་བ་ཆུང་ངུའི་ནང་བཀག་ཉར་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

བྱླེད་སངས་དླེ་རྣམས་ཡ་ང་བའ་ིརང་བཞིན་ལས་མ་འདས་ཤངི་། ངན་སགས་ཀསི་གཞན་ལ་མཐུ་
བརྒྱབ་ནས་གསྐོད་པ་དླེ་རིགས་ཀང་བཤས་པ་དང་མཚུངས། 

༈ གཉིས་པ་མ་བྱིན་ལླེན་ཞླེས་པ་ནི། གཞི་རང་ལ་མི་དབང་ཞིང་གཞན་གིས་བདག་
ཏུ་བཟུང་བའི་གསླེར་ལྟ་བུ་དླེར་འདུ་ཤླེས་ཤིང་། ཉྐོན་མྐོངས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་
དབལ་བར་འདྐོད་དླེ། སྐོར་བ་ཐབས་ས་ཚོགས་ཀིས་བངས་པས་མཐར་ཐུག་ཐྐོབ་བྐོ་སླེས་
པའྐོ། །འདི་ལ་གཞི་ནི་རིན་ཐང་ཚང་བའི་རས་གང་ཞིག་རང་ལ་མི་དབང་ཞིང་། ཕ་རྐོལ་པྐོས་
བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ཡིན་པ་ཞིག་དང་། བསམ་པ་ལ་རས་དླེ་ལ་དླེར་འདུ་ཤླེས་པའི་འདུ་ཤླེས་མ་
འཁྲུལ་བ། ཉྐོན་མྐོངས་ལ་བརྐུ་བྱའི་རས་དླེ་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་མཐྐོང་ནས་ཆགས་སླེམས་ཀིས་
བརྐུ་བ་དང་། དགྲ་བྐོའ་ིནྐོར་ལྟ་བུ་བདག་པྐོ་དང་ཁ་དབལ་འདྐོད་ཀི་བསམ་པས་ཞླེ་སང་གིས་
བརྐུ་བ། བམ་ཟླེ་རྒུད་ཚེ་བརྐུ་བ་ཆྐོས་སུ་བཤད། །ཅླེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་གཏི་མུག་གི་སྒྐོ་ནས་
བརྐུ་བ་སླེ།  ཉྐོན་མྐོངས་ལ་དུག་གསུམ་ཀ་ཡྐོད། ཀུན་སྐོང་བརྐུ་འདྐོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པ་དང་། 
སྐོར་བ་མཐུ་དང་། འཇབ་བུས་བརྐུ་བ་དང༌། བསླུ་ཐབས་ཅི་རིགས་ཀི་ཐྐོག་ནས་བངས་ཤིང་། 
མཐར་ཐུག་རས་དླེ་རང་ལ་ཐྐོབ་སྐོང་སམ་པའི་བྐོ་སླེས་པ་ན། མ་བྱིན་ལླེན་གི་ལས་ལམ་རྐོགས་
པས། སི་ཚོགས་ཁག་གི་ལས་བྱླེད་པ་ལྟ་བུས་སི་རས་སྒླེར་སྐོད་བྱས་པ་དང་། ཁལ་འཁི་བའི་
རིགས་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་སྐོད་འཇལ་མ་བྱས་ན། དྐོན་དུ་མ་བྱིན་ལླེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་ལྐོག་གཡླེམ་ནི། གཞི་གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་། རང་གི་ཉླེ་དུ་
དང་ཁ་དང་བཤང་ལམ་སྐོགས་བགྲྐོད་བྱ་མིན་པ་དང༌། རང་གི་ཆུང་མ་སྐོགས་བགྲྐོད་ཡུལ་ཡིན་
ཡང་རྟླེན་གི་དྲུང་དང་སྦྲུམ་མ་དང་བསླེན་གནས་ལ་གནས་པ་ལྟ་བུ་ལ། དླེར་འདུ་ཤླེས་ཏླེ་ཉྐོན་
མྐོངས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་མི་ཚངས་པར་སད་འདྐོད་ཀིས་སྐོར་བ་དླེའི་དྐོན་ལ་བརྐོན་
པས་མཐར་ཐུག་དབང་པྐོ་གཉིས་སྐོར་བ་སྐོགས་སྐོ། །འདི་ལ་གཞི་ནི། འཇུག་བྱ་མིན་པ་དང་། 
ཡན་ལག་མནི་པ། གནས་མནི་པ། དུས་མནི་པ་བཅས་བཞི་ཡྐོད་པ་ལས། དང་པྐོ་ན།ི གཞན་གསི་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཆུང་མ་དང་། རབ་བྱུང་མ། རིགས་ཀིས་བསྲུང་བ། ཉླེ་དུར་གཏྐོགས་པ། 
གཞན་གིས་ག་གཞལ་བའི་སད་འཚོང་མ། སླེས་པ་དང་། མ་ནིང་བཅས་སྐོ། །ཡན་ལག་མིན་པ་
ན།ི མངལ་སྒྐོ་མ་གཏྐོགས་པའི་ཐམས་ཅད་དྐོ། །གནས་མནི་པ་ན།ི སབས་ཡུལ་ག་ིདྲུང་དང་། སླེ་
བྐོ་མང་པྐོའ་ིཁྐོད། ཡུལ་དླེ་ལ་གནྐོད་པའི་ས་ཕྐོགས་མི་བདླེ་བ་སྐོགས་དང་། དུས་མིན་པ། ཉིན་
མྐོ་དང་། ཟླ་མཚན་འཛགས་པ། སྦྲུམ་མ། འཁིག་པ་སད་མི་རུང་བའི་ནད་དང་ལྡན་པ། ལན་ལྔ་
ལས་མང་བ། བསླེན་གནས་སྐོགས་ལ་གནས་པའི་སབས་སྐོ། །བསམ་པ་ལ། འདུ་ཤླེས་མ་
འཁྲུལ་བ་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་ལ། འདྐོད་པའི་འདྐོད་ཆགས་དང་། དགྲ་ལ་བཙན་གཡླེམ་བྱླེད་པ་ལྟ་
བུ་ཞླེ་སང་། སྐོར་སྐོལ་དུ་བསད་པ་ལྟ་བུ་གཏི་མུག་བཅས་དུག་གསུམ་ཀ་ཡྐོད། སྐོར་བ་ནི་དབང་པྐོ་
གཉིས་སད་པ་སྐོགས་དང་། མཐར་ཐུག་བདླེ་བ་མྱྐོང་བ་ན་ལས་ལམ་དངྐོས་གཞི་རྐོགས་པ་ཡིན། 

༈ གཉིས་པ་ངག་གི་ལས་མ་ིདགླེ་བ་བཞིའ་ིདང་པྐོ་ན།ི རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ནི། གཞི་མངྐོན་ཤླེས་
མླེད་པ་ལྟ་བུ་དླེ་ཡྐོད་པར་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ལ་འདུ་ཤླེས་མླེད་པ་ལ་ཡྐོད་པར་བསྒྱུར་ཏླེ་ཉྐོན་མྐོངས་
གང་རུང་གིས་སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་ཚུལ་དླེ་སྨྲ་བར་འདྐོད་དླེ་སྐོར་བ་ལུས་ངག་གང་རུང་གི་རྣམ་
འགྱུར་བསན་པས་མཐར་ཐུག་དྐོན་གྐོ་བའྐོ། །འད་ིལ་གཞི་ན།ི རང་ལས་གཞན་པའ་ིསྨྲ་ཤླེས་དྐོན་
གྐོ་བའི་མི་ཞིག་དགྐོས་ལ། བསམ་པ་ལ། འདུ་ཤླེས་བསྒྱུར་འདྐོད་ཀིས་མཐྐོང་བ་ལ་མ་མཐྐོང་བ་
སྐོགས་འདུ་ཤླེས་བསྒྱུར་བ། ཉྐོན་མྐོངས་ལ་དུག་གསུམ་ཀ་དང་། ཀུན་སྐོང་ན་ིའདུ་ཤླེས་བསྒྱུར་ཏླེ་
སྨྲ་བར་འདྐོད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྐོར་བ་ནི། སྨྲ་བའམ། མི་སྨྲ་བས་དྭང་དུ་ལླེན་པ། ཡང་ན་ལུས་
ཀི་མཚན་མས་དྐོན་གྐོ་བར་བྱླེད་པ། མཐར་ཐུག་ནི། གཞན་གིས་དྐོན་གྐོ་ན་ལས་ལམ་རྐོགས་པ་
ཡིན། འྐོན་ཀང་བདླེན་པ་བཤད་ན་སིག་པའི་རྒྱུར་འགྲྐོ་བའི་རིགས་ལ་ལན་སབས་དང་མ་འབླེལ་
བ་ཞིག་བཏབ་ནས་དྐོན་བརྗླེད་དུ་འཇུག་ཐབས་སྐོགས་བྱ་དགྐོས་པར་གསུངས། 

༈ གཉིས་པ་ཕ་མ་ནི། གཞི་གང་ཟག་གཉིས་ལྟ་བུ་ལ་དླེར་འདུ་ཤླེས་ཤིང་། ཉ ྐོན་
མྐོངས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་དབྱླེ་བར་འདྐོད་དླེ། སྐོར་བ་འབྱླེད་ནུས་ཀི་ཚིག་སྨྲས་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

པས་མཐར་ཐུག་དྐོན་གྐོ་བའྐོ། །འདི་ལ་གཞི་ནི། སླེ་བྐོ་མཐུན་མི་མཐུན་ཅི་རིགས་ལ། བསམ་
པ་ལ། འདུ་ཤླེས་མ་འཁྲུལ་བ། ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་ཅི་རིགས། ཀུན་སྐོང་དབྱླེ་འདྐོད་ཀི་
བསམ་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྐོར་བ་མཐུན་པ་ཞིག་དབྱླེ་བ་དང་། མི་མཐུན་པ་མི་འདུམ་པར་
བྱླེད་པའི་ཆླེད་བདླེན་རྫུན་གང་རུང་གིས་ཕ་མ་སྨྲ་བ། མཐར་ཐུག་ཚིག་དླེའི་དྐོན་གྐོ་ནས་ཕ་
རྐོལ་པྐོ་རྣམས་རྒྱབ་འགལ་དུ་སྐོང་ན་ལས་ལམ་རྐོགས་པ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་ཚིག་རྩུབ་ནི་གཞི་ཡིད་དུ་མི་འྐོང་བའི་འགྲྐོ་བ་ལ་དླེར་འདུ་ཤླེས་ཤིང་། 
 ཉྐོན་མྐོངས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་ངག་རྩུབ་པྐོ་སྨྲ་བར་འདྐོད་དླེ་སྐོར་བ་ཕ་རྐོལ་པྐོའ་ི
སིང་ལ་བསྣུན་པའི་མི་སན་པ་བརྗྐོད་པས་མཐར་ཐུག་དྐོན་གྐོ་བའྐོ། །འདི་ལ་གཞི་ནི། རང་
ལས་གཞན་པའི་མནར་སླེམས་སླེ་ཡུལ་གི་གང་ཟག་གྐོ །བསམ་པ་ལ། འདུ་ཤླེས་མ་འཁྲུལ་ 
བ༑  ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་ཀ  ཀུན་སྐོང་ཚིག་ངན་སྨྲ་བར་འདྐོད་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྐོར་བ་
ཡུལ་དླེ་ལ་བདླེན་རྫུན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཆ་ནས་མི་སན་པའི་ཚིག་བརྗྐོད་པ། མཐར་ཐུག་དླེས་
དྐོན་གྐོ་ན་ལས་ལམ་རྐོགས་པས། ཡུལ་སླེམས་ཅན་མིན་པའི་དངྐོས་པྐོ་ལྟ་བུར་དླེ་ལྟར་སྨྲས་
ན་ལས་ལམ་མི་རྐོགས་པ་ཡིན། 

༈ བཞི་པ་ངག་བཀལ་གི་གཞི་ནི་སྐོན་མ་གསུམ་པྐོ་གང་རུང་ལ་མི་གཏྐོགས་པའི་དྐོན་
མླེད་དང་ལྡན་པའི་དྐོན་ལ་དླེར་འདུ་ཤླེས་ཏླེ། ཉྐོན་མྐོངས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་བྱུང་
རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བར་འདྐོད་པས་སྐོར་བ་ཕི་རྐོལ་པའི་བསན་བཅྐོས་དང་། བམ་ཟླེའི་གསང་སགས་
འདྐོན་པ། རྒྱལ་བྐོན་དམག་རྐུན་པྐོ་སྐོགས་འདུ་འཛིའི་གཏམ་སྨྲ་བ། ཆགས་སླེམས་ཀིས་གླུ་
དང་ཟླྐོས་གར་གི་ཚིག་བརྗྐོད་པ། དགླེ་སྐོང་དག་རླེད་པ་བཙལ་བའི་ཕིར་གཞན་ལ་ཁ་གསག་
སྨྲ་བར་བརམས་ནས་མཐར་ཐུག་སྨྲས་ཟིན་པའྐོ། །འདི་ལ་གཞི་ནི། འཕར་གཡླེང་གི་རླེན་དུ་
འགྱུར་བའི་དྐོན་མླེད་པའི་བརྗྐོད་བྱ། བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤླེས་མ་འཁྲུལ་བ་དང་།  ཉྐོན་མྐོངས་
དུག་གསུམ་ཀ  ཀུན་སྐོང་སྨྲ་འདྐོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྐོར་བ་ནི་དླེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པ། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

མཐར་ཐུག་ནི་སྨྲས་པའྐོ། །ངག་ཀལ་འདི་ངག་གི་ལས་བཞིའི་ནང་ནས་ཡང་བ་ཡིན་མྐོད། 
འབྱུང་ཉླེ་བས་གནྐོད་ཚབས་ཆླེ་ཤྐོས་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་ཡིད་ཀི་ལས་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྐོ་བརྣབ་སླེམས་ནི་གཞི་གཞན་གི་
ནྐོར་ལ་དླེར་འདུ་ཤླེས་ཤིང་། རང་ནྐོར་ལ་ཆགས་སླེམས་གང་རུང་དང་གསྐོག་སླེམས། 
གཞན་ནྐོར་ལ་རྐོ་མྱང་སླེམས་དང་། འཁུ་སླེམས། ངྐོ་ཚ་དང་ཉླེས་དམིགས་ཟིལ་གིས་གནྐོན་
པའི་ཆྐོས་ལྔ་ལྡན་གི་ཉྐོན་མྐོངས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་རང་ལ་བྱུང་ན་སམ་པའི་རམ་ 
སླེམས་ཀིས་སྐོར་བ་རང་ལ་འབྱུང་བའི་ཆླེད་དུ་ཡིད་ཀིས་རྐོལ་བ། མཐར་ཐུག་དླེར་སྐོན་པའྐོ།། 
འདི་ལ་གཞི་ནི། རང་ལ་མི་དབང་ཞིང་གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་རས། བསམ་པ་ལ་
འདུ་ཤླེས་མ་འཁྲུལ་བ། ཉྐོན་མྐོངས་ནི་ཆགས་སླེམས་དང་། གསྐོག་སླེམས། འཁུ་བའི་སླེམས་
སྐོགས་དུག་གསུམ་ཀ  ཀུན་སྐོང་ལ་རས་དླེ་བདག་གིར་བྱ་འདྐོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྐོར་བ་
ལུས་ངག་གི་འབད་རྐོལ་མ་བྱས་ཀང་། ཡིད་ཀི་རྐོལ་བས་རས་གང་ཞིག་བདག་གིར་བྱླེད་
འདྐོད་ཤུགས་ཆླེར་བཏང་བའྐོ། །མཐར་ཐུག་རས་དླེ་རང་ཉིད་ལ་ཐྐོབ་ཐབས་བྱླེད་པར་ཐག་
བཅད་པ་ན། བརྣབ་སླེམས་ཀི་ལས་ལམ་དངྐོས་གཞི་རྐོགས། རང་གི་ནྐོར་ལའང་སམ་ཆགས་
ཀི་སླེམས་དང༌། གསྐོག་སླེམས། དླེ་ལས་མི་འབལ་བར་བྱ་འདྐོད་ཀིས་གཅླེས་པར་དམ་དུ་
འཛིན་པ་རྣམས་ཀང་བརྣབ་སླེམས་དང་འད་བར་གསུངས། 

༈ གཉིས་པ་གནྐོད་སླེམས་ནི་གཞི་ཡིད་དུ་མི་འྐོང་བའི་སླེམས་ཅན་ལ་དླེར་འདུ་ཤླེས་
ཤིང་། གནྐོད་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཞླེ་སང་གི་སླེམས། གནྐོད་བྱླེད་ལ་མི་
བཟྐོད་པའི་སླེམས། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱླེད་ཡང་ཡང་དན་པས་འཁྐོན་འཛིན་གི་སླེམས། 
བརླེགས་པ་དང་བསད་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་འཁུ་སླེམས། ངྐོ་ཚ་དང་ཉླེས་དམིགས་ཟིལ་
གིས་གནྐོན་པའི་སླེམས་ལྔ་ལྡན་གི་ཉྐོན་མྐོངས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་ཀུན་སྐོང་གསྐོད་བཅིང་
སྐོགས་བྱ་འདྐོད་པའི་བྐོས་སྐོར་བ་སླེམས་ཀིས་དླེ་བྱླེད་པར་རྐོལ་ཞིང་། མཐར་ཐུག་དངྐོས་སུ་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ནུས་ན་བྱླེད་པར་ཐག་བཅད་པའྐོ། །བདག་ཚངས་པའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་ན་སམ་པ་དང་། མི་འདི་
ཤི་ན་སམ་པ་ལྟ་བུ་བརྣབ་སླེམས་དང་གནྐོད་སླེམས་རྗླེས་མཐུན་པ་ཡིན་གསུང་ངྐོ༌། །འདིའི་
གཞི་ནི། རང་ལས་གཞན་པའི་གནྐོད་སླེམས་སླེ་ཡུལ་གི་གང་ཟག་གྐོ །བསམ་པ་ལ་འདུ་ཤླེས་
མ་འཁྲུལ་བ། ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་ཀ  ཀུན་སྐོང་ལུས་ངག་གིས་གཞན་ལ་འཚེ་བར་འདྐོད་
པ་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྐོར་བ་ནི་དླེ་ལུས་ངག་གི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་པའྐོ། །མཐར་ཐུག་རླེག་པ་
སྐོགས་བྱ་བར་ཐག་བཅད་པ་ན་གནྐོད་སླེམས་ཀི་ལས་ལམ་རྐོགས་པ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་ལྐོག་ལྟ་ནི་གཞི་ལས་འབས་ལྟ་བུ་ལ་དླེ་མླེད་པར་འདུ་ཤླེས་ཤིང་། ཉྐོན་
མྐོངས་གང་རུང་གི་སྒྐོ་ནས་སྐུར་བ་འདླེབས་པར་འདྐོད་པས་སྐོར་བ་ནི་བསམས་པ་ལྟར་མླེད་
པར་བསམས་ཏླེ་མཐར་ཐུག་ཐག་བཅད་པའྐོ། །འདི་ལ་གཞི་ནི་ལས་འབས་ལ་སྐོགས་པ་ཡྐོད་
པའི་དྐོན་ནྐོ། །འདུ་ཤླེས་ནི་སྐུར་བ་ཇི་ལྟར་བཏབ་པ་དླེ་ལྟར་བདླེན་པར་འདུ་ཤླེས་པ། ཉྐོན་
མྐོངས་དུག་གསུམ་ཀ  ཀུན་སྐོང་ནི་སྐུར་བ་འདླེབས་འདྐོད་རྒྱུན་མ་ཆད་པ། སྐོར་བ་ནི་རྒྱུ་
དང་། འབས་བུ་དང་། བྱླེད་པ་དང་། ཡྐོད་པའི་དངྐོས་པྐོ་ལ་སྐུར་བ་འདླེབས་པའི་བྱ་བ་རྐོམ་པ། 
མཐར་ཐུག་ནི། སྐུར་བ་འདླེབས་པར་ངླེས་པའམ། ཐག་བཅད་པ་ན་ལྐོག་ལྟའི་ལས་ལམ་
རྐོགས་པ་ཡིན། མི་དགླེ་བཅུའི་ནང་ནས་ལྐོག་ལྟ་ལི་ཤྐོས་ཡིན་པར་གསུངས། 

༈ གཉིས་པ་ལི་ཡང་གི་ཁྱད་པར་བསན་པ་ལ་གཉིས། ལས་ལམ་བཅུའི་ལི་ཡང་དང་། 
ཞར་ལ་སྐོབས་ལྡན་གི་ལས་ཀི་སྒྐོ་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ། བསམ་པས་ལི་བ། སྐོར་
བས་ལི་བ། གཉླེན་པྐོ་མླེད་པས་ལི་བ། ལྐོག་པར་མངྐོན་པར་ཞླེན་པས་ལི་བ། གཞི་ལས་ལི་བ་
བཅས་ལྔར་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། དླེ་ལྟར་མི་དགླེ་བ་བཅུ་པྐོ་དླེ་ལ་ཡང་ནང་གསླེས་ཀི་ལི་
ཡང༌ཡྐོད་པས། བསམ་པ་ཉྐོན་མྐོངས་དག་པྐོས་ཀུན་ནས་བསང་བ་དླེ་རྣམས་བསམ་པའི་དབང་
གིས་ལི་ལ། སིག་པའི་ལས་གང་ཞིག་ལ་དགའ་ཞིང་། དླེ་ལྟར་རང་གིས་བྱླེད་ལ་གཞན་ལའང་
བྱླེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ལན་གྲངས་དུ་མ་བྱླེད་པ། ཡུལ་དླེ་ལ་སྡུག་བསལ་ཆླེས་ཆླེར་འབྱུང་བར་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

བྱླེད་པའ་ིསྒྐོ་ནས་ལས་ངན་དླེར་འཇུག་ཚུལ་རྣམས་ན་ིསྐོར་བས་ལ་ིབ་ཡིན། དུས་ཚགིས་སྐོ་སྐོར་
ཇི་ལྟར་འྐོས་པའ་ིབཤགས་སྐོམ་དང་། དགླེ་སྐོར་ལ་མ་ིབརྐོན་ཞིང་། ངྐོ་ཚ་ཁླེལ་ཡྐོད་ཀ་ིབསམ་པ་
དང་། སིག་པ་བྱས་པར་འགྐོད་སླེམས་ཤུགས་ཆླེ་མི་བསླེན་པ་སྐོགས་ནི་གཉླེན་པྐོ་མླེད་པས་ལི་
བ་ཡིན། དམར་མཆྐོད་འབུལ་བ་ལྟ་བུའི་མི་དགླེ་བའི་བྱ་བའི་རིགས་ལ་ཡང་དག་པར་ལྟ་བའི་
ལྐོག་ལྟའི་བསམ་སྐོད་ལ་འཇུག་པ་ནི་ལྐོག་པར་མངྐོན་པར་ཞླེན་པས་ལི་བ་ཡིན། གཞི་ལས་ལི་
བ་ནི། ཡུལ་བ་མ་དང་ཕ་མ་ལྟ་བུ་བསད་པ། ཡྐོན་ཏན་ཅན་དང་། གང་ཟག་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་
པ་དང་། སི་ལ་ཕན་པའི་སླེ་བྐོ་བསད་པ་དང༌། དླེ་དག་གི་དཀྐོར་ཕྐོགས་པའམ་རས་འཕྐོག་པ། 
བསླུ་བ། དབྱླེ་བ། ཚིག་རྩུབ། བརྣབས་སླེམས། གནྐོད་སླེམས་བྱླེད་པ་དླེ་ལ་སྐོགས་པ་དང་། 
གཞན་ཡང་དུད་འགྲྐོ་ལྟ་བུ་ལ་ལུས་བྐོངས་ཆླེ་བ་གསྐོད་པ་དླེ་རིགས་ན་ཟུག་ཆླེ་བའི་ཁྱད་པར་
ཡྐོད་པས་སིག་པ་ལ་ིབར་བཤད། དངྐོས་པྐོ་རིན་ཐང་ཆླེ་ཞིང་མང་བ་བརྐུ་བ་དང་། ཚངས་སྐོད་ལ་
སྐོགས་བགྲྐོད་བྱ་མིན་པ་ལ་སྐོད་པ། གཞན་འདིད་ཅངི་བསླུ་འདྐོད་ཀསི་དྐོན་མང་པྐོས་རྫུན་སྨྲ་བ། 
དགླེ་འདུན་འབྱླེད་པའི་རྫུན་ཕ་མ་བྱླེད་པ། ཡུན་རིང་འདིས་པའི་གྲྐོགས་དང་། དགླེ་བའི་བཤླེས་
གཉླེན། གཉླེན་ཉླེ་མཐུན་པ་དབྱླེ་བ། ཡུལ་དླེ་རྣམས་ལ་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ། ཡུལ་དླེ་རྣམས་དང་། 
ཉམ་ཐག་པ། ཉླེས་པ་མླེད་པ་རྣམས་ལ་གནྐོད་པ་བྱས་པར་སིང་ནས་བཤགས་པ་བྱླེད་པ་ལ་
མནར་སླེམས་བསླེད་པ། དགྲ་བཅྐོམ་པ་འབྱུང་བ་མླེད་པར་འདྐོད་པའི་ལྐོག་པར་ལྟ་བ་སྐོགས་
ཡིན། དླེ་ལྟ་བུའི་སིག་པ་བཤགས་སྐོམ་མླེད་པར་དགའ་བཞིན་དུ་གྐོང་འཕླེལ་བྱླེད་པ་སྐོགས་
རིགས་པས་རྗླེས་སུ་དཔགས་ཏླེ་ཤིན་ཏུ་ལི་ལ། དླེའི་ལྐོག་ཕྐོགས་ ཉྐོན་མྐོངས་དག་པྐོ་དླེ་ཙམ་མླེད་
པས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་བལྟྐོས་ས་བལྟྐོས་འཇྐོག་གི་སྒྐོ་ནས་ཡང་བའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་ཞར་ལ་སྐོབས་ལྡན་གི་ལས་ཀི་སྒྐོ་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་ལ་བཞི། ཞིང་གི་
སྒྐོ་ནས་སྐོབས་ཆླེ་བ། རྟླེན་གི་སྒྐོ་ནས་སྐོབས་ཆླེ་བ། དངྐོས་པྐོའ ་ིསྒྐོ་ནས་སྐོབས་ཆླེ་བ། 
བསམ་པའི་སྒྐོ་ནས་སྐོབས་ཆླེ་བའྐོ། །དང་པྐོ་ཞིང་གི་སྒྐོ་ནས་སྐོབས་ཆླེ་བ་ནི། ཡུལ་ཁྱད་པར་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

ཅན་ལ་བསམ་པ་ཤུགས་དག་མླེད་པར་ཕན་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་བྱས་ཀང་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་ཆླེར་
འབྱུང་ལ། གནྐོད་པ་ཕ་མྐོས་ཀང་ཉླེས་པ་རླབས་ཆླེན་གསྐོག་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་རྟླེན་གི་སྒྐོ་
ནས་སྐོབས་ཆླེ་བ་ནི། སླེ་བྐོ་མཁས་པ་དང་། མཁས་པ་མིན་པ། རབ་བྱུང་དང་། ཁྱིམ་པ། སྐོ་
སླེ་དང་། བྱང་སླེམས་འཕགས་པ་ལ་སྐོགས་པ་རྟླེན་གི་དབང་གིས་དགླེ་སིག་གང་བྱས་ཀང་
ཕན་ཡྐོན་དང་ཉླེས་དམིགས་སྐོབས་ཆླེ་ཆུང་ལ་ཁྱད་ཞུགས་པ་ཡིན། གསུམ་པ་དངྐོས་པྐོའ་ིསྒྐོ་
ནས་སྐོབས་ཆླེ་བ་ནི། ཆྐོས་ཀི་སིན་པ་དང་། སྒྲུབ་པའི་མཆྐོད་པ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་སིན་མཆྐོད་
གཉིས་ལས་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུས་གཞན་ལའང་མཚོན་དགྐོས། བཞི་པ་བསམ་པའི་སྒྐོ་
ནས་སྐོབས་ཆླེ་བ་ནི། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆྐོད་པ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་བསལ་པའི་བར་དུ་
ཕུལ་བ་བས། བྱང་སླེམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀི་སླེམས་དང་མི་འབལ་བར་མླེ་ཏྐོག་
གཅིག་ཙམ་ཕུལ་བ་བསྐོད་ནམས་མང་བ་དང་། དླེ་བཞིན་དུ་ཐྐོབ་བྱ་མཆྐོག་དམན་དང་། རང་
དྐོན་དང་གཞན་དྐོན་གང་ལ་དམིགས་པ་ལྟ་བུ་བསམ་པའི་ནུས་ཤུགས་ཆླེ་ཆུང་དང་། རྒྱུན་རིང་
ཐུང་སྐོགས་ཀི་ཁྱད་ཡྐོད་པ་ལྟར། ཉླེས་སྐོད་ལའང་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་བསམ་པ་ཤུགས་ཆླེ་ཆུང་
དང་། རྒྱུན་རིང་ཐུང་སྐོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉླེས་དམིགས་མི་འད་བ་འབྱུང་བ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་དླེ་དག་གི་འབས་བུ་ལ་གསུམ། རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ། རྒྱུ་མཐུན་གི་
འབས་བུ། བདག་པྐོའ་ིའབས་བུའྐོ། །དླེ་ཡང་ས་བྐོན་ས་ཚོགས་བཏབ་ཀང་མྱུ་གུ་མི་འཆྐོལ་
བར་འབྱུང་བ་བཞིན་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ལི་བས་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུ་དམྱལ་བ། འབིང་གིས་ཡི་
དྭགས། ཆུང་བས་དུད་འགྲྐོར་སླེ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་སྲྐོག་གསྐོད་ཀིས་ཚེ་ཐུང༌། མ་བྱིན་
ལླེན་གིས་ལྐོངས་སྐོད་དབུལ། ལྐོག་གཡླེམ་གིས་ཆུང་མ་བསྲུང་དུ་མི་བཏུབ། རྫུན་གིས་མི་ཁ་
སང་། ཕ་མས་མཛའ་ཤླེས་ཉུང་། ཚིག་རྩུབ་ཀིས་མི་སན་པ་མང་དུ་ཐྐོས། ངག་བཀལ་གིས་
ཚིག་མི་བཙན། བརྣབ་སླེམས་ཀིས་ཡིད་ཀི་རླེ་བ་མི་འགྲུབ། གནྐོད་སླེམས་ཀིས་འཇིགས་
སྐྲག་ཆླེ། ལྐོག་ལྟས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་རྨྐོངས་པར་འགྱུར། བདག་འབས་སམ་བདག་པྐོའ་ི



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

འབས་བུ་ཞླེས་པ་སླེམས་ཅན་སི་ཐྐོག་ལ་སིན་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་དླེ་ནི་སྲྐོག་བཅད་པས་
བཟའ་བཏུང་དང་སན་གི་ནུས་པ་ཉམས། མ་བྱིན་ལླེན་གིས་ལྐོ་འབས་ཉུང་ངུར་འགྱུར། ལྐོག་
གཡླེམ་གིས་གནས་འདམ་རབ་མང༌། རྫུན་སྨྲས་ནི་ཡུལ་དླེར་བྐོ་བིད་དང་འཇིགས་པ་ཆླེ། ཕ་
མས་ནི་ས་ཕྐོགས་མི་སྐོམས་བགྲྐོད་དཀའ། ངག་རྩུབ་མྐོས་སྐོང་དུམ་དང་ཚེར་མ་སྐོགས་ཡིད་
དུ་མི་འྐོང༌། ངག་བཀལ་གིས་ལྐོན་ཤིང་ལ་འབས་བུ་མི་ཆགས། བརྣབ་སླེམས་ཀིས་ཕུན་
ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིམ་གིས་འགྲིབ། གནྐོད་སླེམས་ཀིས་ནང་འཁྲུག  མི་དང་མི་མིན་གི་འཚེ་
བ་མང༌། ལྐོག་ལྟས་ནི་བཟང་ངན་གྐོ་ལྡྐོག་པར་འགྱུར་བས། རྣམ་སིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་ནི་གང་
ཟག་རང་ལ་སིན་ཞིང་། བདག་འབས་ནི་དླེ་གནས་པའི་ཡུལ་དང་ས་ཕྐོགས་ལ་འབྱུང་ལ། 

༈ གཉིས་པ་དཀར་པྐོའ་ིལས་འབས་བསམ་པ་ལ་གཉིས། དཀར་པྐོའ་ིལས་དང་། 
འབས་བུའྐོ། །མི་དགླེ་བ་བཅུ་ལྟ་བུའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་ཉླེས་དམིགས་སུ་བལྟ་བའི་དགླེ་བའི་
སླེམས་དང་ལྡན་པས་དླེ་རྣམས་ཡང་དག་པར་སྐོམ་པའི་སྐོར་བ་བརམས་ཤིང་། མཐར་ཐུག་
བསམས་པར་བྱས་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཅི་རིགས་པའི་ལས་རྣམས་དང་། དླེ་རྣམས་ཀི་
རྣམ་སིན་གི་འབས་བུར་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་ཐྐོབ་ཅིང་། གྐོང་གི་མི་དགླེ་བ་བཅུའི་རྒྱུ་མཐུན་
དང་། བདག་འབས་ལས་ལྡྐོག་པའི་འབས་བུ་བཟང་པྐོ་ཐྐོབ་པ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་ལས་ཀི་རྣམ་དབྱླེ་གཞན་བསན་པ་ལ་གཉིས། འཕླེན་རྐོགས་ཀ་ིདབྱླེ་བ་དང་། 
མྱྐོང་བར་ངླེས་པ་དང་མ་ངླེས་པ་བཞིའི་ལས་སྐོ། །དང་པྐོ་ནི། འཕླེན་བྱླེད་དགླེ་བས་འཕངས་ཏླེ་
མངྐོན་མཐྐོ་མིའི་ལུས་རྟླེན་ཐྐོབ་ཀང་། རྐོགས་བྱླེད་མི་དགླེ་བས་རྐོགས་ཏླེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་
ཅི་རིགས་སྐོན་ཅན་ཡིན་པ། དླེ་མིན་ཚེ་འདིར་ནད་དང་། ཆག་སྒྐོ། ཁ་ཆག་ས་རལ་མང་པྐོ་འབྱུང་
བའི་འགལ་རླེན་འཕད་པ་ལྟ་བུ་དང་། འཕླེན་བྱླེད་མི་དགླེ་བས་འཕངས་ཏླེ་དུད་འགྲྐོ་ཁྱི་ལྟ་བུའི་
ལུས་བངས་ཀང་། རྐོགས་བྱླེད་དགླེ་བས་རྐོགས་ཏླེ་བྱམས་སྐོང་བྱླེད་པའི་བདག་པྐོས་འཚོ་བ་ལྟ་ 
བུ༑ འཕླེན་རྐོགས་གཉིས་ཀ་དགླེ་བ་དང་། གཉིས་ཀ་མ་ིདགླེ་བས་བྱས་པ་བཅས་མུ་བཞི་འབྱུང་། 



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

༈ གཉིས་པ་དླེ་ལ་མྱྐོང་བར་ངླེས་པ་དང་མ་ངླེས་པ་གཉིས་ལས། མ་ངླེས་པ་ནི་རླེན་དང་
མ་ཕད་ན་རྣམ་སིན་མི་འབྱིན་ཞིང་། ཕད་ན་འབྱིན་པའི་སབས་ཤིག་ཀང་བཤད་མྐོད། ད་ལྟ་རང་
རླེ་རྣམས་ཀིས་བསགས་པའི་ལས་ཕལ་ཆླེ་བ་ནི་དུག་གསུམ་དག་པྐོས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་
དང༌། སིག་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱླེད་པ། ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསགས་པ་སྐོགས་ནས་མྱྐོང་བར་
ངླེས་པ་མང་ལ། དླེ་ཡང་སྐོབ་དཔྐོན་དབྱིག་གཉླེན་གིས། མཐྐོང་བའི་ཆྐོས་ལ་སྐོགས་པ་ 
ལ༑ ༑མྱྐོང་འགྱུར་ལ་སྐོགས་ངླེས་རྣམ་གསུམ། །ཞླེས་གསུམ་དུ་ཡྐོད་པའི་ཆ་ནས་མྱྐོང་བའི་དུས་
ཀི་ཁྱད་པར་ལས། མཐྐོང་ཆྐོས་མྱྐོང་འགྱུར་དང་། སླེ་ནས་མྱྐོང་འགྱུར། ལན་གྲངས་གཞན་ལ་
མྱྐོང་འགྱུར་གསུམ་ཡྐོད་པས། ཚ་ེསྐོད་དུ་ལས་གང་ཞིག་བསགས་པ་དླེའ་ིའབས་བུ་ཚ་ེསད་དླེ་ཀ་
རང་ལ་སིན་པ་ལ་མཐྐོང་ཆྐོས་མྱྐོང་འགྱུར་གི་ལས་ཞླེས་བྱ་བ་ཡིན། དཔླེར་ན་སྐོན་བྱུང་དུ་དགླེ་
འདུན་ལ་བུད་མླེད་ཡིན་ཞླེས་ངན་སྨྲས་བྱས་པས་ཚེ་དླེར་མཚན་འགྱུར་བ་མཐྐོང་ཆྐོས་མྱྐོང་
འགྱུར། སླེ་བ་བརྒྱར་བུད་མླེད་ཀི་ལུས་བངས་པའི་སླེས་ནས་དང་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྱྐོང་
འགྱུར་གཉིས་ཀ་ཚང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང༌། རང་ལ་ངན་སྐོང་དུ་སླེ་ངླེས་ཀི་ལས་ཤིག་ཡྐོད་ན། 
ཚེ་དླེ་ལ་སྐོར་ལམ་བཟྐོད་པ་ཙམ་ཡང་འཐྐོབ་མི་ནུས། འདྐོད་ཁམས་སུ་སླེ་ངླེས་ཀི་ལས་ཤིག་
ཡྐོད་ན། འདྐོད་ཆགས་བལ་བའི་འབས་བུ་འཐྐོབ་མི་ནུས། འཁྐོར་བར་སླེ་ངླེས་ཀི་ལས་ཤིག་
ཡྐོད་ན། ཚ་ེདླེར་འཁྐོར་བ་ལས་གྲྐོལ་མི་ནུས་པ་སྐོགས་བཤད་མ་ཐག་པའི་ལས་འབས་ཀི་རྣམ་
བཞག་རྣམས་ངླེས་པར་བྱས་ཏླེ། རང་རྒྱུད་ཀི་དུག་གསུམ་དང་། དླེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་
སྲྐོག་གསྐོད་མ་བྱིན་ལླེན་སྐོགས་གང་ལ་མངྐོན་པར་དགའ་བརྟགས་ནས། གང་དགའ་བ་དླེ་གའི་
གཞི་ནས་བཟུང་མཐར་ཐུག་གི་བར་ཡིད་ངྐོར་འཆར་དུ་བཅུག་པ་ན། དགྲ་ལ་ཞླེ་སང་དམར་ལམ་
ལམ་པ་དང༌། ཡུལ་སླེམས་ཅན་དང་དངྐོས་པྐོ་ལྟ་བུ་ལ་འདྐོད་ཆགས་བརླེ་དུང་དུང་བ་བྱུང་བ་ན། 
དན་ཤླེས་ཀིས་ཚིར་གིས་གཟུང༌། སྐོན་ཆད་ཤླེས་བཞིན་གིས་མ་ཟིན་པའི་སིག་པ་མང་དུ་
བསགས་ཡྐོད་འདུག་ཀང་། བསགས་པ་ལ་བསགས་པར་ངྐོ་མ་འཕྐོད། ད་རླེས་ཟིན་པས་ཁྐོ་



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

ནམ་བྱུང་ཙ་ན་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱླེད། དླེ་ཙམ་གིས་མི་ཆྐོག་པར་དགླེ་བ་བཅུ་པྐོ་སྒྲུབ་
པ་ལ་བརྐོན་པར་བྱླེད། དླེ་ལ་ཡང་ངྐོས་ཟིན་དགྐོས་པས་མི་དགླེ་བ་བཅུ་གྐོ་ལྡྐོག་པ་དླེ་དགླེ་བ་
བཅུ་ཡིན་ལ། འབས་བུ་དགླེ་བ་སྐོབས་ཆླེན་གི་སྒྐོ་ནས་སྲྐོག་གཅྐོད་སངས་པས་རྣམ་སིན་གི་
འབས་བུ་མི་ལུས་འཐྐོབ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཚ་ེརིང༌། བདག་པྐོའ་ིའབས་བུ་སན་མཐུ་ཆླེ་བ་
སྐོགས་ཀིས་མཚོན་ཏླེ། མི་དགླེ་བའི་འབས་བུ་རྣམས་གྐོ་ལྡྐོག་གི་ཚུལ་དུ་ལླེགས་པར་བསམས་
ནས་མྐོས་པ་དང་སྐོ་བ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒྐོམ། དགླེ་མི་དགླེའི་ཚུལ་ལ་གནད་འགག་ཞིབ་མྐོར་
དཔད་ན། གྐོང་གི་གཞི་བསམ་པ་སྐོར་བ་མཐར་ཐུག་གི་བར་ཐམས་ཅད་ལ་དགླེ་སླེམས་ཁྐོ་ནས་
ཟིན་པའི་སིན་གཏྐོང་ལྟ་བུ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས། གཞི་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བར་མཐའ་དག་
སིག་སླེམས་ཀིས་ཟིན་ནས་རང་དྐོན་དུ་སྲྐོག་གཅྐོད་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཏུ་གནག་པའི་ལས། མང་
པྐོའ་ིསྲྐོག་སྐོབ་པའི་དྐོན་དུ་གང་ཟག་གཅིག་གསྐོད་པ་ལྟ་བུ་སྐོར་བ་སྲྐོག་བཅད་པའི་རྒྱུ་མི་དགླེ་
བའི་ལས་སྐོབས་ཆུང་དླེས་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བསླེད་ཀང༌། བསམ་པའི་ཁྱད་
པར་དགླེ་བའི་རྒྱུ་སྐོབས་ཆླེ་བས། རྣམ་སིན་དང་བདག་འབས་བདླེ་བར་འབྱིན་པས་ན། ལས་
ནག་རྣམ་སིན་དཀར་བ་བང་བྱ་དང༌། མང་པྐོ་ཞིག་གསྐོད་པའི་བསམ་པས་མ་ཆགས་པའི་སིན་
པ་གཏྐོང་བ་ལྟ་བུ་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་མི་དགླེ་བ་ཤུགས་ཆླེས་པས། རྣམ་སིན་དང་བདག་
འབས་སྡུག་བསལ་ཁྐོ་ན་འབྱིན་ཞིང༌། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུ་ཚ་ེཐུང་བ་དང་ལྐོངས་སྐོད་ཆླེ་བའི་
འབས་བུ་དཀར་ནག་འདླེས་མར་ཡྐོད་པས། ལས་དཀར་རྣམ་སིན་ནག་པས་སྐོང་དགྐོས་ཚུལ་
སྐོགས་ལས་འབས་ཕ་མྐོ་ཡང་བསམ་ཞིང་བང་དྐོར་བྱླེད་པ་གནད་དུ་ཆླེ། འྐོན་ཀང་སྒྐོམ་ཞྭ་པུས་
འཁྱུད་དྲྭ་ཕད་ཀི་སིབ་ཤིང་དང་། སིན་མ་གཟླེངས་མཐྐོ་བའི་བལྟ་སངས་ཅན་ཕལ་ཆླེར་ལ་ནི་དགླེ་
མི་དགླེ་བཅུ་པྐོ་རགས་རིམ་ཙམ་ངྐོས་ཟིན་པའི་བང་དྐོར་བྱུང་ཡང་སླེན་པའི་ཚད་དུ་འདུག་གྐོ ། 

༈ གཉིས་པ་ལས་འབས་བྱླེ་བག་ཏུ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། རྣམ་སིན་གི་ཡྐོན་ཏན། རྣམ་
སིན་གི་འབས་བུ། རྣམ་སིན་གི་རྒྱུའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་བརྒྱད། ཚེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཁ་དྐོག་ཕུན་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

སུམ་ཚོགས་པ། རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཚིག་བཙུན་ 
པ༑ དབང་ཆླེ་བར་གྲགས་པ། སླེས་པ་ཉིད་ཡིན་པ། སྐོབས་དང་ལྡན་པའྐོ། །གཞན་གཉིས་ཀང་
བརྒྱད་དྐོ། །དླེ་ལ་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རྣམ་སིན་གི་ཡྐོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ལུས་རྟླེན་འཐྐོབ་
པའི་ཐབས་སུ་བྱླེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་གི་རྒྱུར་གཞན་གི་སྲྐོག་སྐོབ་པ། རྟླེན་ལ་མར་མླེ་འབུལ་བ། 
གཞན་ལ་བན་ལྟར་གུས་པ། སིན་པ་ལ་བརྐོན་པ། ངག་བག་དང་ལྡན་པ། རང་ལ་ཡྐོན་ཏན་ས་
ཚོགས་འབྱུང་བར་སྐོན་ལམ་འདླེབས་པ། འབས་བུ་མི་དབྱུང་ཞིང་། སླེས་པའི་རྟླེན་ཡིན་ན་མི་
མང་པྐོའ་ིཚོགས་སྐོགས་སུ་བུད་མླེད་ལས་འཇིགས་སང་ཆུང་བར་གནས་ནུས་པ་དང་། དབླེན་
པར་གཅིག་པུར་གནས་ཏླེ་ཆྐོས་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུར་བར་ཆད་ཉུང་བའི་དགྐོས་པ་ལ་དགྐོངས་ནས་
བུད་མླེད་ཀི་རྟླེན་ལ་གགས་རླེད་ས་བའི་སྐོན་ནམ་ཉླེས་དམིགས་སུ་བལྟ་བ། གཞན་གིས་མི་
ནུས་པ་རང་གིས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྐོན་པ་སྐོགས་ཀིས། ཚེ། ཁ་དྐོག  རིགས། དབང་ཕྱུག་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ། ཚིག་བཙུན་པ། དབང་ཆླེ་བ། སླེས་པ་དང་། སྐོབས་དང་ལྡན་པའི་ཡྐོན་ཏན་
རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱླེད་པ་ལ་སར་བཞིན་དུ་མྐོས་སྐོའ་ིབསམ་པ་ནན་ཏན་དུ་བྱ། མི་དགླེ་བ་བཅུ་
མི་བྱླེད་པ་ཙམ་ལ་དགླེ་བ་བཅུ་མི་ཟླེར་བས། དཔླེར་ན་སྲྐོག་གཅྐོད་སྐོང་བ་ནི་སྲྐོག་མི་གཅྐོད་པ་
ཙམ་མིན་པར། དླེ་ལ་ཉླེས་དམིགས་སུ་བལྟས་ཏླེ་དན་ཤླེས་ཀིས་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ནས་སྲྐོག་
གཅྐོད་པའི་ལས་ལ་ཡང་དག་པར་སྐོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ཞིག་ལ་སྲྐོག་གཅྐོད་སངས་པའི་ཚུལ་
ཁིམས་ཞླེས་བྱ། དླེ་འད་བའི་དགླེ་བ་སྐོབས་ཆླེན་ནི། ཐྐོག་མའི་ཀུན་སྐོང་དང་། བར་གི་སྐོར་བ། 
མཇུག་ག་ིགནས་སབས་ཐམས་ཅད་ལ་དགླེ་སླེམས་ཤུགས་དག་པྐོས་ཟིན་ཅིང་། བསྐོ་བ་རྣམ་པར་
དག་པས་མཐའ་བརྒྱན་པའི་སྐོར་དངྐོས་རྗླེས་གཙང་ག་ིདཀར་པྐོ་དགླེ་བཅུའ་ིཚུལ་ཁིམས་ཉམས་སུ་
བངས་ན། ཕི་མ་མངྐོན་མཐྐོའ་ིགྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པ་མ་ཟད། རྣམ་མཁྱླེན་གི་གྐོ་འཕང་བདླེ་བག་ཏུ་ཐྐོབ་
པའི་ཆླེད་དུ་རྣམ་སིན་ཡྐོན་ཏན་བརྒྱད་ལྡན་མཐུན་རླེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དླེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཐྐོབ་
པར་འགྱུར་ཏླེ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་དགླེ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་རླབས་ཆླེ་བ་ཞིག་འྐོང་བར་གསུངས། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

༈ གསུམ་པ་བསམས་ནས་འཇུག་ལྡྐོག་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། སིར་བསན་པ་དང་། 
ཁྱད་པར་དུ་སྐོབས་བཞིས་སྐོང་བའི་ཚུལ་ལྐོ། །དླེ་ལ་བཞི། སུན་འབྱིན་པའི་སྐོབས། གཉླེན་པྐོ་
ཀུན་ཏུ་སྐོད་པའི་སྐོབས། ཉླེས་པ་ལས་སར་ལྡྐོག་པའི་སྐོབས། རྟླེན་གི་སྐོབས་སྐོ། །དླེ་ལྟར་དགླེ་
མི་དགླེའི་ངྐོ་བྐོ་དང་འབས་བུ་རྣམས་དཔད་འཇྐོག་གཉིས་ཀའི་སྒྐོ་ནས་བསྒྐོམས་པའི་མཐར། 
བཤད་མ་ཐག་པའ་ིདགླེ་བཅུ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་པའ་ིརྟླེན་བཟང་པྐོ་ཞགི་ཐྐོབ་པར་བྱླེད་
པ་ལ། སར་བཤད་པའི་མི་དགླེ་བ་དླེ་དག་གསི་མ་གྐོས་ཤངི་། གསར་དུ་མི་གསྐོག་པ་ཞིག་ངླེས་
པར་དགྐོས་འདུག་ཀང་། རང་གི་མངྐོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ཚེ་འདིར་ཡང་སིག་པ་དླེ་ཙམ་ཞིག་
བསགས། དླེས་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཡང་འགྲན་མ་ིནུས་པའ་ིཚ་ེརབས་མང་པྐོར་རང་གཅགི་པུའ་ིཆླེད་
དུ་ཙམ་མ་ཟད། དཔྐོན་གྲྐོགས་བུ་སྤུན་ཟླ་བུད་མླེད་གཡྐོག་འཁྐོར་སླེ་དགྐོན་སྐོགས་ཀ་ིདྐོན་དུ་སགི་
པ་གྲངས་མླེད་པ་བསགས་པ་དླེ། བཤླེས་སིང་ལས། ཁྱྐོད་ཀིས་བམ་ཟླེ་དགླེ་སྐོང་ལྷ་དང་ནི། ། 
མགྲྐོན་དང་ཡབ་ཡུམ་དག་དང་བཙུན་མྐོ་དང༌། །འཁྐོར་ག་ིསད་དུའང་སགི་པ་མ་ིབག་ིསླེ། །དམྱལ་
བའི་རྣམ་སིན་སལ་ནྐོད་འགའ་མ་མཆིས། །ཞླེས་གཞན་གི་དྐོན་དུ་སིག་པ་བྱས་པ་རྣམས་རྣམ་
སནི་མྱྐོང་ཚ་ེཡུལ་དླེ་དག་དང་བགྐོ་བཤའ་བྱར་མླེད་པར་རང་གཅགི་པུའ་ིཐྐོག་ཏུ་འྐོང་ཞངི་། མྱྐོང་
ངླེས་ཀི་ལས་ནི་བཟླྐོག་ཏུ་མླེད་པར་ཆྐོས་མངྐོན་པ་ལས་བཤད་འདུག་པས། ཇི་ལྟར་བྱས་ཀང་
འཁྐོར་བ་ལས་ཐར་མི་ནུས་པ་འད་སམ་དུ་ཡིད་བྐོང་བྐོང་པྐོར་གྱུར་པ་ན། ག་རླེ་བདག་ཅག་གི་
སྐོན་པ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗླེ་ཅན་དླེས་དང་ངླེས་ཀ་ིཆྐོས་མང་དུ་བཀའ་བསལ་བའ་ིཐླེག་པ་འྐོག་
མར་དླེ་ལྟར་བཤད་ཀང༌། ངླེས་དྐོན་དུ་མཚམས་མླེད་བྱས་པའ་ིསགི་པ་རམས་ཆླེན་ཡང་བཤགས་
སྐོམ་བྱས་པས་འདག་ནུས་པར་གསུངས་པས། བཤླེས་སངི་ལས། གང་ཞགི་སྐོན་ཆད་བག་མླེད་
གྱུར་པ་ལས། །ཕ་ིནས་བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་དླེ་ཡང༌། །ཟླ་བ་སནི་བལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛསེ་ཏླེ། ། 
དགའ་བྐོ་སྐོར་ཕླེང་མཐྐོང་ལྡན་བདླེ་བྱླེད་བཞིན། །ཞླེས་གཅུང་དགའ་བྐོ་ཆུང་མ་ལ་ཧ་ཅང་ཆགས་
པ་དང༌། སྐོར་ཕླེང་གིས་མི་གཅིག་གིས་མ་ལྐོངས་པའི་སྐོང་བསད་པ། མ་སླེས་དགྲས་ཡབ་



འཇིག་རྟླེན་ཕི་མར་བདླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ། 

གཟུགས་ཅན་སིང་པྐོ་བསད་པ་རྣམས་ཀང་བཤགས་སྐོམ་བྱས་པས་དག་ཅིང་། ས་མ་གཉིས་
ཀསི་དགྲ་བཅྐོམ་པ་ཐྐོབ་པ་དང༌། བདླེ་བྱླེད་ཀསི་མ་བསད་ཀང་འགྐོད་སླེམས་ཀསི་བང་དྐོར་ཚུལ་
བཞནི་དུ་བྱས་པས་དམྱལ་བར་དར་ག་ིཕྐོ་ལྐོང་བརབས་པ་ཙམ་ཞགི་སླེས་ནས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་
ཀི་དྲུང་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབས་བུ་ཐྐོབ་པར་བཤད་པས། བདག་གིས་དླེ་ཙམ་ཞིག་མ་ཐྐོབ་ཀང་
ངན་འགྲྐོའ་ིསྒྐོ་ཁླེགས་པ་ཞིག་བྱླེད་སམ་པའི་ངླེས་འབྱུང་དག་པྐོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏླེ། སིག་པ་
བཤགས་པའི་ཡུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟླེན་དགྲམ། དླེ་དག་ལ་དཀྐོན་མཆྐོག་དངྐོས་ཀི་མྐོས་པ་
བརྟན་པྐོ་བྱ། སར་བྱས་ཀི་སིག་པ་ལ་དུག་ཁྐོང་དུ་སྐོང་བ་ལྟ་བུའི་སུན་འབྱིན་པའི་འགྐོད་སླེམས་
དག་པྐོ་དང༌། ཕིན་ཆད་སྲྐོག་ལ་བབས་ཀང་མི་བྱླེད་སམ་པའི་ཉླེས་པ་ལས་སར་ལྡྐོག་པའི་སྐོམ་
སླེམས་སྐོན་དུ་བཏང་ནས། དུག་གཞྐོམ་པའི་ཆླེད་དུ་སན་དཀར་པྐོ་ཆིག་ཐུབ་བསླེན་པ་ལྟར། རྗླེ་
བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོས་མཛད་པའི་སྐོབས་བཞིའི་བཤགས་པ། གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཕུང་པྐོ་
གསུམ་པའི་མདྐོ། ངན་སྐོང་དང་སིག་པ་སྐོང་བའི་གཟུངས་སགས་ཁྱད་པར་ཅན་དླེ་བཞིན་
གཤླེགས་པའ་ིམཚན་བརྗྐོད་པ་སྐོགས་དང་བཅས་ཕག་འཚལ་བ་ན་ིལག་ལླེན་དངྐོས་ཡནི་ནྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་གཉླེན་པྐོ་ཀུན་ཏུ་སྐོད་པའི་སྐོབས་ལ་དྲུག  མདྐོ་སླེ་ཟབ་མྐོ་ཀླྐོག་པ། 
སྐོང་ཉིད་བསྒྐོམ་པ། གཟུངས་སགས་ལ་བརྟླེན་པ། རྟླེན་བཞླེངས་པ། མཆྐོད་པ་ལ་བརྟླེན་པ། 
མཚན་ལ་བརྟླེན་པའྐོ། །གཞུང་ཆླེན་མྐོར་སུན་འབྱིན་པའི་སབས་སུ་གསླེར་འྐོད་དམ་པའི་
བཤགས་པ་གསུངས་པ་ནི། ཉླེས་པ་རྣམས་བསྐོ་བགྲང་བྱླེད་པར་དགྐོངས་ཤིང༌། གཉླེན་པྐོ་
ཀུན་སྐོད་ཀི་སབས་མདྐོ་སླེ་བཀླག་པ། སྐུ་གཟུགས་བཞླེངས་པ། མཆྐོད་པ་འབུལ་བ་
སྐོགས་ནི་ཐུན་མཚམས་རྒྱུན་གི་སྐོད་ལམ་རྣམས་ལ་བྱ་བའི་དབང་དུ་མཛད། དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་
ཀི་རྒྱས་འདླེབས་པ་ནི་ཐུན་དངྐོས་དང་མཚམས་ཀི་ངླེས་པ་མླེད་ཀང་། གང་ཟག་གི་བྐོ་རྣྐོ་
རྟུལ་ལ་རག་ལུས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ལ་དངྐོས་གཞིའི་ཚེ་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅྐོས་པ་ཡང་
བཤད་པས། སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ཕླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལགས་སྐོ། ། 



སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང༌བ། 

དླེས་ན་རབ་ལ་ཉླེས་པས་གཏན་ནས་མི་གྐོས་པ་དང་། ཞར་ལ་ཉླེས་པས་གྐོས་ཀང༌ཤུགས་
གང་ཆུང་ཞིག་ལས་མི་གྐོས་པར་བྱླེད་ཅིང༌། དཀར་པྐོ་དགླེ་བའི་ཕྐོགས་རྣམས་སྐོར་དངྐོས་
རྗླེས་གསུམ་ཚང་ལ། སྐོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་འབྱུང་ཐབས་ལ་འབད་དགྐོས། 

སྨྲས་པ། སླེ་བར་མ་རིག་སྟུག་པྐོའ་ིལིང་ཐྐོག་གིས། །བང་དང་དྐོར་བྱར་བལྟ་བའི་མིག་
ལྡྐོངས་རྣམས། །བཞིན་རས་ནག་ནྐོག་གྐོས་ཀ་ིདི་མ་སྐོགས། །འཁྲུད་པར་བྱླེད་པ་དྐོན་ཆླེན་ཡནི་
པར་རླྐོམ། །ལ་ལ་བསགས་ཀང་འཛད་པའི་ཟང་ཟིང་ནྐོར། །བྱ་ལམ་རྗླེས་མླེད་ཆུ་ཡི་རི་མྐོ་ལ། ། 
དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སྒྐོ་གསུམ་གིས། །མ་ིབཟད་འབད་པ་དག་པྐོས་དཀའ་ཐུབ་བསླེན། ། 
རྨི་ལམ་ཡུལ་གི་བདླེ་སྡུག་ཇི་བཞིན་དུ། །ལྐོང་མླེད་ཚེ་འདིའི་དགྲ་འདུལ་གཉླེན་སྐོང་སྐོགས། ། 
ཆྐོས་བརྒྱད་གཡླེང་བའ་ིཁྐོལ་པྐོར་མཛད་པའ་ིངང༌། །མནར་མླེད་དམྱལ་བའ་ིབུད་ཤངི་བྱས་ཀསི་
དྐོགས། །མ་ིཤླེས་བླུན་པྐོ་ཚེ་འདའི་ིདྐོན་ག་ིཆླེད། །མ་ིདགླེའ་ིལས་ལ་འཇུག་པ་བདླེན་མྐོད་ཀ།ི ཁྐོ་
བྐོ་གསུང་རབ་མང་པྐོ་ཐྐོས་བཞནི་དུ། །གཏན་འདུན་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་ངྐོ་རླེ་གནྐོང༌། །ཀྭ་ཡླེ་དཔདི་
དུས་ས་བྐོན་གང་བཏབ་པའི། །སྐོན་ཀ་འབས་བུ་སྐོ་སྐོར་སིན་པ་བཞིན། །དཀར་ནག་རྒྱུ་ལས་
བདླེ་སྡུག་འབས་འབྱིན་པའི། །ཚུལ་འདི་བསམས་པའི་བང་དྐོར་གནད་འགག་གཅླེས། །འགྐོད་
སྐོམ་སླེམས་ཀསི་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ག་ིདྲུང༌། །སགི་ཚོགས་བཤགས་ནུས་གཉླེན་པྐོ་སྐོབས་
བཞི་ཡིས། །ཡུན་རིང་གྐོམས་ཤིང་འདིས་པའི་ངན་སྐོང་གི  །གནས་ངན་འད་ིཡི་རྒྱུ་ཚོགས་དྲུང་
ནས་འབྱནི། །ཞླེས་བྱ་བ་ན་ིབར་སབས་ཀི་ཚགིས་སུ་བཅད་པའྐོ།།      །།



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང་བ། 
 

སླེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ། 

༈ གཉིས་པ་སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང་བ་ལ་བཞི། བསམ་པ་
སང་བ་དངྐོས། དླེ་སླེས་པའི་ཚད། དླེ་ལ་ལྐོག་པར་རྟྐོག་པ་བསལ་བ། ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་
ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གཉིས། ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་ངྐོས་
བཟུང་བ་དང་། དླེ་བསླེད་པའི་ཐབས་སྐོ། །སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་འདིའི་ལམ་གི་སིང་པྐོ་ནི། 
ཇི་སྲིད་རང་རླེའི་རྒྱུད་ལ་གཏི་མུག་བདླེན་འཛིན་མ་རིག་པ་ཡྐོད་པ་དླེ་སྲིད་དུ་སྲིད་པའི་ཕུང་པྐོ་
འགྲུབ་པའི་ལས་བརྒྱུད་མར་གསྐོག་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། དླེ་ཡང་རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་
གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་ཚུལ་ལ་བསམ་ན། སླེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་དང་། དླེ་
ཡི་ར་བ་ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་གིས་བྱླེད་པ། ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་དླེ་ཡང་མ་རིག་པ་ལ་ཐུག་པས་
ཀུན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་ཕྐོགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་དླེའི་དབང་གིས་འཁྐོར་བར་འཁྐོར་ཚུལ་
ཤླེས་པར་ནུས་ལ། མ་རིག་པ་ནི་ཟད་ནུས་པ་དང་། སྐོང་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་འཁྐོར་བ་
མཐའ་ཅན་ཡིན་པའང་རྟྐོགས་ཐུབ། དླེས་ན་དླེ་སྐོང་བའི་ཐབས་ལ་བསབ་དགྐོས་ཤིང་། ཐབས་
ནི་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ས་མ་ས་མ་སྐོན་དུ་བཏང་ནས་ཕི་མ་ཕི་མ་སླེ་དགྐོས་པས། རང་རླེས་
ད་ལྟ་འཕལ་དུ་ལག་ལླེན་འགླེལ་དགྐོས་པ་གང་ཡིན་ཞླེ་ན། ཐྐོག་མར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་
རྨང་གཞི་གལ་ཆླེར་བརིས་ནས་གཅླེས་སས་བྱླེད་དགྐོས་པ་དང༌། སྐོ་བྱང་སགས་གསུམ་ཅི་
རིགས་པའི་སྐོམ་པ་བསྲུང་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་རང་ཉིད་ཀི་གཟི་བརྗིད་ཡིན་སམ་པའི་སྒྐོ་ནས་བསབ་པ་
ངྐོ་ལྐོག་མླེད་པར་བསྲུང་དགྐོས། དླེང་སང་བསན་པ་ཉམས་སད་པའི་སིགས་མའི་དུས་འདིར་
བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསབ་པ་ས་གཅིག་ལླེགས་པར་བསྲུང་ཐུབ་ནའང་ཕན་ཡྐོན་བསམ་གིས་
མི་ཁྱབ་པར་གསུངས་པས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་པ་སི་དང་། ལྷག་པར་ཁྱིམ་ནས་
ཁྱིམ་མླེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕྐོ་མྐོ་རྣམས་ཀིས་སྐོབས་པ་དང་ལྡན་པའི་སྒྐོ་ནས་དམ་སྐོམ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

གཅླེས་སས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ། 
སླེས་བུ་འབིང་གི་ས་བཅད་འདིའི་དབུ་ལ་ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་

གཏན་ལ་དབབ་པ་ཞླེས་བྱ། དླེ་ལྟ་བུའི་ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ནས་གཙོ་
བྐོ་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་སབས་སུ་བྱང་ཕྐོགས་སྐོ་བདུན་གི་ལམ་ཉམས་ལླེན་སྐོར་གལ་
ཆླེར་བསན་པ་རྣམས་ལ་བརྟླེན་དགྐོས་ཏླེ། སྲིད་པ་འཁྐོར་བའི་ར་བ་གཏི་མུག་གིས་བྱླེད་ཅིང་། 
དླེ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན། རང་བཞིན་མླེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་གི་
བདག་འཛིན་དང༌། ཆྐོས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་པྐོ་དླེ་ཆྐོས་ཅན་མི་འད་བ་མ་གཏྐོགས་འཛིན་
སངས་མཚུངས་པས། གཉིས་ཀ་སྲིད་པའི་ར་བར་བཞག དླེ་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་
འཇིག་ལྟར་འགྲྐོ་བ་དླེ་ཆྐོས་ཀི་བདག་འཛིན་གི་དབང་གིས་ཡིན། ཕུང་པྐོ་བྐོ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་
ངའྐོ་སམ་པའི་ཕུང་པྐོ་བདླེན་འཛིན་གི་བྐོ་དླེའི་གཞི་བྱས་ཏླེ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པའི་
ངའྐོ་སམ་པའི་ངར་འཛིན་འཇིག་ལྟ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དླེ་སླེ་བ་རླེད། དླེའི་གཉླེན་པྐོ་
རྣམ་འགྲླེལ་ལས། བྱམས་སྐོགས་རྨྐོངས་དང་འགལ་མླེད་ཕིར། །ཤིན་ཏུ་ཉླེས་པ་ཚར་གཅྐོད་
མིན། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗླེ་བསྒྐོམ་པ་ལྟ་བུས་མ་རིག་པ་ལ་ཐད་ཀར་
མི་གནྐོད་ཅིང་། བདླེན་འཛིན་ལ་ཐད་ཀར་གནྐོད་མཁན་དླེ་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་
ནས་འཛིན་སངས་དངྐོས་འགལ་ཡིན་པའི་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་འབའ་ཞིག་གིས་
གནྐོད་པས། བསབ་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སླེ། ཇི་ལྟ་བ་རྟྐོགས་པའི་
ལྷག་མཐྐོང་ཡིན། སིར་ཞི་གནས་དང་། ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐྐོང་ཕི་ནང་ཐུན་
མྐོང་བ་ཡིན་ཡང་། ཇི་ལྟ་བ་རྟྐོགས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐུན་མྐོང་མ་
ཡིན་པའི་ལྷག་མཐྐོང་ཡིན། དླེ་བསླེད་པ་ལ་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྐོག་པར། དླེ་ལ་
གསལ་སང་ཐྐོན་པ་ཞིག་དགྐོས་པས། ཞི་གནས་ཀི་གྲྐོགས་ལ་མ་བརྟླེན་ཐབས་མླེད་ལ། ཞི་
གནས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི་དན་ཤླེས་བཞིན་གིས་སྐོང་ཚུལ་དླེ་རང་ཡིན་པས། ནང་གི་གཡླེང་བ་ཕ་མྐོ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང་བ། 

ཞི་བ་ལ་ཕིའི་རྣམ་སིན་རགས་པ་འགྐོག་པ་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་དགྐོས་པས། ཐྐོག་མར་ལུས་ངག་གི་
གཡླེང་བ་རགས་པ་བཀག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྐོབ་དགྐོས། དླེ་ནས་ཡིད་ཀི་གཡླེང་བ་ཕ་མྐོ་
སྐོམ་པའི་ཞི་གནས་ལ་སྐོབ་དགྐོས། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཇི་ལྟ་བ་རྟྐོགས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་བསླེད་
དླེ་སྐོང་ཉིད་མངྐོན་སུམ་དུ་རྟྐོགས་པའི་འཕགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསླེད་པར་བྱླེད་པ་ནི་སླེས་བུ་
འབིང་གི་ཉམས་ལླེན་ཡིན། 

སར་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་མངྐོན་མཐྐོ་དལ་འབྱྐོར་གི་ལུས་རྟླེན་དམིགས་ཡུལ་
དུ་བཟུང་ནས་དླེ་ཐྐོབ་ཆླེད་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སྐོབ་དགྐོས་ཚུལ་གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟ་དླེ་འདའི་
མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་། སླེས་བུ་འབིང་ལ་སྐོབ་པར་ནུས་པའི་
བྐོའ་ིགནས་ཚད་དུ་སྐོན་པའི་སབས་འདིར་དམིགས་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བཟུང་དགྐོས་ཤླེ་ན། 
མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་ཡང་ལས་ཉྐོན་གི་དབང་གིས་བྱུང་བས་ཟག་བཅས་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་
ཡིན་པ་དང་། ལས་ཉྐོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་ཕིན་ཆད་མཐའ་གཙང་ཕུགས་བཙན་དྐོན་
དམ་པའི་བདླེ་སིད་ལྡན་པ་ཞིག་མིན་པས། དླེ་ལས་བརྒལ་ཏླེ་སྡུག་བསལ་ར་བ་ནས་ཟད་པའི་
གཏན་དུ་བདླེ་བའི་ཐར་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་ཏུ་ཡྐོད་པས་དླེ་སྒྲུབ་དགྐོས་པ་ཡིན་ཏླེ། ལམ་སྐོན་ལས། 
སྲིད་པའི་བདླེ་ལ་རྒྱབ་ཕྐོགས་ཤིང༌། །སིག་པའི་ལས་ལས་ལྡྐོག་བདག་ཉིད། །གང་ཞིག་རང་
ཞི་ཙམ་དྐོན་གཉླེར། །སླེས་བུ་དླེ་ནི་འབིང་ཞླེས་བྱ། །ཞླེས་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་མཐའ་དག་
བསླུ་བའི་ཆྐོས་ཅན་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན། འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་གི་རང་
བཞིན་ཡིན་པ་སྐོགས་ཤླེས་པའི་སྒྐོ་ནས་དླེ་རྣམས་ཀི་བདླེ་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྐོགས་ཤིང་། སིག་
པའི་ལས་ཏླེ་སབས་འདིར་དགླེ་བ་དང་སིག་པ། བསྐོད་ནམས་དང་བསྐོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་
དབྱླེ་བ་འབྱླེད་པའི་སིག་པ་དླེ་ལ་མི་འཇྐོག་པར། སིག་པ་ཞླེས་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་སར་ཏླེ། ཉྐོན་
མྐོངས་པའི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་འཁྐོར་བར་འཕླེན་བྱླེད་ཀི་ལས་དླེ་ཁ་ཕིར་ལྡྐོག་པར་བྱླེད་པ་
ཞླེས་ཟླེར་ནའང་རུང་ཞིང་། ཚུལ་དླེ་ལྟ་བུ་ལ་བསབ་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཉྐོན་མྐོངས་ས་བྐོན་དང་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

བཅས་པ་ཞི་ནས་གཏན་དུ་བདླེ་བའ་ིཐར་པ་ཙམ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའ་ིསླེས་བུ་དླེ་ན་ིའབངི་ཞླེས་བྱ། 
སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་ནི་མངྐོན་མཐྐོ་ལྷ་མིའི་གྐོ་འཕང་སྐོགས་དྐོན་དུ་གཉླེར་བར་བྱླེད་པ་

ལས། ཚུལ་དླེ་ཙམ་ཐྐོབ་བྱར་མི་འཛིན་པས། ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་བརྟླེན་ནས་འཁྐོར་བ་
ལས་ཐར་བའི་ཞི་བདླེ་ཙམ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་རྣམས་སླེས་བུ་འབིང་དུ་བཤད་པས་ན། སབས་
འདིར་ཞི་བ་ཙམ་དུ་དྐོན་དུ་མི་གཉླེར་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དླེའི་སྐོན་
དུ་ངླེས་པར་ཐར་པ་ཐྐོབ་དགྐོས་པས། འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་
ལླེན་པ་ལ། སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་རང་མཚན་པར་སྐོབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། ཞི་བ་
ཕྐོགས་ཙམ་ཞིག་དྐོན་དུ་གཉླེར་བས། བསྒྲུབ་བྱ་ཞི་བ་མྱང་འདས་དགྲ་བཅྐོམ་པའི་གྐོ་འཕང་
ཙམ་ཡིན་ནའང་། འདིར་སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་རིམ་ལ་འཁིད་ཀིན་ཡྐོད་པ་
མ་གཏྐོགས། འབིང་གི་ལམ་རང་མཚན་པ་ལ་འཁིད་ཀིན་མླེད་ཅིང་། དླེ་ལྟར་ཐུན་མྐོང་བའི་
ལམ་ལ་འཁིད་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པ་ལ་བར་དུ་
གཅྐོད་བྱླེད་ནི་ཤླེས་བྱའི་སིབ་པ་ཡིན་པ་དང་། ཐར་པ་ཐྐོབ་པ་ལ་གཙོ་བྐོར་བར་དུ་གཅྐོད་བྱླེད་
 ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སིབ་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏླེ་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སིབ་པ་སྐོང་མི་དགྐོས་པར་ཤླེས་
བྱའི་སིབ་པ་སང་རྒྱུ་ཞིག་ཡྐོད་ན། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔས་ཤླེས་བྱའི་སིབ་པ་སང་རྒྱུ་གཙོ་
བྐོར་བྱླེད་པ་ཞིག་འྐོང་སྲིད་ཀང༌། དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་ལ་ཤླེས་བྱའི་སིབ་པ་ནི།  ཉྐོན་
མྐོངས་པའི་སིབ་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཡིན་པས། བག་ཆགས་འཇྐོག་བྱླེད་དླེ་མ་ཟད་
བར་དུ་དླེས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཟད་ཐབས་མླེད་པར་བརྟླེན། སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་བྱླེད་པ་
ལ་དླེ་རྣམས་ཀི་ཁམས་དང་མྐོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཁྱླེན་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་
པའི་ཡླེ་ཤླེས་དགྐོས་པ་དང་། དླེའི་ཆླེད་དུ་ཤླེས་བྱ་ཤླེས་པ་ལ་བར་དུ་གཅྐོད་པའི་བག་ཆགས་
ཤླེས་སིབ་ཟད་ཆླེད་སིབ་པ་དླེ་འཇྐོག་མཁན་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སིབ་པ་མ་སངས་པར་ཐབས་
མླེད་པས། སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་གང་ཟག་དླེའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཞི་བ་མྱང་
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འདས་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་བ་མླེད་རྐོགས་བྱང་འདྐོད་པ་རྣམས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་མཐར་ཐུག་
མིན་ནའང་། རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་པར་ལམ་དླེ་བརྒྱུད་པ་མ་གཏྐོགས་ཟུར་དུ་འགྲྐོ་ས་མླེད་པས། 
སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་ལ་སྐོབ་དགྐོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། ལམ་དླེ་ཉམས་
སུ་ལླེན་པ་ལ་སར་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་ཀི་ཉམས་ལླེན་རྣམས་གྐོ་རིམ་མ་ལྐོག་པར་བྱས་
པས། རླེ་ཞིག་ངན་སྐོང་གསུམ་དུ་སླེས་ཏླེ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་མ་དགྐོས་པ་ནི་
བཙོན་དྐོང་ནས་ཐར་བའི་མི་བཞིན་དགའ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྐོབ་ནའང༌། མི་དླེ་སར་བཙོན་
ཁང་དུ་མི་འཇུག་པའི་གདླེངས་མླེད་པ་ལྟར། ཚེ་འདིར་གཉླེན་པྐོ་སྐོབས་བཞིའི་སྒྐོ་ནས་སར་
བྱས་ཀི་སིག་པ་རྣམས་བྱང་ཞིང་། གསར་དུ་མ་བསགས་ལ། དགླེ་བ་བཅུ་བསྒྲུབས་པའི་
མཐུས་སླེ་བ་ཕི་མ་བདླེ་འགྲྐོའ་ིལུས་ཤིག་ཐྐོབ་ཀང་། ཉྐོན་མྐོངས་མ་སངས་པའི་དབང་གིས་
ཚེ་སྐོན་མ་ངན་སྐོང་གི་སྡུག་བསལ་ལ་འཇིགས་པའི་བྐོ་སྐོ་ན་མི་སྐོད་པར། མི་དགླེ་བའི་
ལས་གསར་དུ་མི་གསྐོག་པའི་ཆ་ག་ལ་ཡྐོད། གལ་ཏླེ་བསགས་ན་སར་ཡང་ངན་སྐོང་གི་
གནས་སུ་ལྡྐོག་པས་ན། སྐོད་འཇུག་ལས། བདླེ་འགྲྐོར་ཡང་དང་ཡང་འྐོངས་ཏླེ། །བདླེ་བ་
མང་པྐོ་སད་སད་ནས། །ཤི་ནས་ངན་སྐོང་སྡུག་བསལ་ནི། །ཡུན་རིང་མི་བཟད་རྣམས་སུ་
ལྟུང༌། །ཞླེས་དཔླེར་ན་ཚ་རླེག་གིས་མནར་བ་ན་རླུང་བསླེར་བུའམ་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུ་ལུས་ལ་
ཕྐོག་ཏུ་བཅུག་པའི་ཚེ་རླེ་ཞིག་བདླེ་བ་སླེ་ནའང་། ཡུན་སྐོང་བ་དང་གྲང་བའི་སྡུག་བསལ་
བསླེད་པ་བཞིན། ཟག་བཅས་ཀི་བདླེ་བ་མཐའ་དག་ནི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ཤ་སག་ཡིན་
པས། གནས་སབས་ཀི་བདླེ་བ་ལ་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བ་འདུག  ད་ལྟ་ལས་ཉྐོན་གཉིས་
ཀིས་འཁྐོར་བ་འདིར་ཉིང་མཚམས་སྐོར་དུ་བཅུག་ནས་མངྐོན་པར་བཅིངས་པ་འདི་ལ་ངླེས་
པར་འབྱུང་བའི་བྐོས་འདྐོར་འདྐོད་ཀི་བསམ་པ་དང་བཅས་ཏླེ་འབད་པས་བསྒྲུབས་པས། 
བཅིངས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བ་ནི་ཞི་བའི་གྐོ་འཕང་ཡིན་པས། ཇི་སྲིད་སླེམས་རྒྱུད་ལ་
ལས་ངན་གསྐོག་རྒྱུའི་ཉྐོན་མྐོངས་ཀི་མགྐོ་མནན་ནས། རླེ་ཞིག་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་ལས་
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བྱུང་བའི་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་ནའང༌ངླེས་པ་བརྟན་པྐོ་མླེད་པས། ཉྐོན་མྐོངས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྐོད་པའི་
རིང་དླེར་གྐོ་བུར་བའི་རླེན་དང་འཕད་ན། དླེས་ལས་ངན་གསར་དུ་གསྐོག་རྒྱུའི་ཉླེན་ཁ་ཅིས་
ཀང་ཡྐོད་སབས།  ཉྐོན་མྐོངས་མ་སངས་བར་ཕུགས་བཙན་པྐོ་མླེད་པར་མྱྐོང་བས་ཆྐོད་པར་
བརྟླེན། དླེ་ལྟ་བུའི་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་སངས་པའི་བལ་བ་ཞིག་འྐོང་སྲིད་མིན་བསམ་རྒྱུ་གལ་ཆླེར་
གྱུར། ཆགས་སང་གིས་མཚོན་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམས་སླེམས་རྒྱུད་དུ་ཡྐོད་ནའང་། རྣམ་པར་
ཤླེས་པ་ཡྐོངས་རྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་གི་བྐོ་ཞིག་མིན་ལ།  ཉྐོན་མྐོངས་མླེད་ན་རྣམ་པར་
ཤླེས་པའང་འྐོང་རྒྱུ་མླེད་པ་ཞིག་མིན་པ་གསལ་པྐོ་ཡིན་ཏླེ། རང་རླེའི་ལུས་སླེམས་གཉིས་
ཞླེས་པའི་སླེམས་དླེ་ཡྐོད་པའི་རིང་ལ། ཆགས་སང་གི་བྐོ་དླེ་ཡང་རྟག་ཏུ་མངྐོན་གྱུར་དུ་ཡྐོད་
ཡྐོད་པ་ཞིག་མིན་པ་དང་། གསལ་རིག་གི་སླེམས་དླེ་དང་།  ཉྐོན་མྐོངས་དུས་གཏན་དུ་འབལ་
མི་རུང་བའི་ཚུལ་དུ་ཡྐོད་པ་ཞིག་མིན་པར་བརྟླེན། སླེམས་ནི་རྒྱལ་པྐོའམ་སྲིད་འཛིན་ལྟ་བུ་
དང་།  ཉྐོན་མྐོངས་ནི་དླེའི་བྐོན་ཆླེན་ནམ། བྐོས་འཁླེལ་བའི་ཟླ་གྲྐོགས་ལྟ་བུར་གྱུར་པས། 
གལ་ཏླེ་སྲིད་འཛིན་ཞིག་ལ་བྐོན་པྐོ་ངན་པ་ཞིག་གིས་ངན་བསབ་བརྒྱབ་ནས་དླེའི་རྗླེས་སུ་
སྐོང་ན་ནྐོར་འཁྲུལ་ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་བ་དང་། སྐོབ་སྐོན་འབུལ་མཁན་ལླེགས་པྐོ་ཞིག་ནས་
བཟང་པྐོའ་ིལམ་སྐོན་ཞུས་ན་དགླེ་མཚན་ལྡན་པ་འབྱུང་བ་ལྟར། གཙོ་བྐོའ་ིརྣམ་པར་ཤླེས་པ་
གསལ་རིག་གི་བྐོ་དླེར་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འདྐོད་ཆགས་དང་། ཞླེ་སང་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཆླེན་ཞིག་
སླེས་ན། དླེས་བསད་དླེ་མི་བཟང་པྐོ་སླེ་བྐོ་ངན་པས་བསད་པའི་དབང་དུ་སྐོང་བ་ལྟར་ལས་
ངན་པ་གསྐོག་ཅིང་། ཡང་ན་དླེ་ལས་ལྡྐོག་སླེ་དད་པ་དང་། སིང་རྗླེ་འཕླེལ་བ་ལྟ་བུའི་བྐོ་ལ་
བརྟླེན་ནས་ལས་བཟང་པྐོ་གསྐོག་པར་འགྱུར་བས། ར་བའི་བྐོ་དླེ་བཟང་ངན་གང་གི་དབང་དུ་
བསྒྱུར་ཡང་བསྒྱུར་དུ་ཡྐོད་པ་རླེད། དླེ་ཡང་སླེམས་ལ་ཤུགས་རླེན་འདླེབས་པའི་སླེམས་བྱུང་
མང་པྐོའ་ིནང་ལ་སིང་རྗླེ་དང་། ཕན་སླེམས་ལྟ་བུ་བཟང་པྐོའ་ིབྐོ་རྣམས་རྒྱབ་རྟླེན་ཡྐོད་པ་ཞིག་ 
སླེ༑ བྐོ་དླེ་རྣམས་ལ་བརྟགས་ན་བརྟླེན་པར་འྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་པྐོར་ངླེས་པ་འདླེན་རྒྱུ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང་བ། 

ཡྐོད་ཅིང་། ཆགས་སང་གི་བྐོ་ལྟ་བུ་སླེ་བའི་སབས་སུ་སྐོབས་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་ཡང་། 
ཆགས་པ་ལྟ་བུ་སླེ་སབས་ཡུལ་དླེ་ལ་ཆགས་ཚུལ་དང་། ཞླེན་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྐོད་མླེད་
དཔད་ན་བརྟླེན་ས་མླེད་པར་འགྱུར་བས་དཔྐོག་པར་ནུས་པ་ཡིན། དླེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་
དཔད་ན། སིང་རྗླེ་དང་དད་པ་ལྟ་བུ་སླེ་སབས་དླེའི་ཡུལ་རྣམས་ཀང་རླེ་ཞིག་ཚུགས་ཐུབ་པ་
ལྟ་བུ་ཞིག་སླེ་ནའང་། དད་སྐོགས་ཀི་བྐོ་རྣམས་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་མཐའ་མླེད་པར་སླེལ་བ་ལ་
བདླེན་འཛིན་གི་བྐོ་ལ་བརྟླེན་དགྐོས་པ་ར་བ་ནས་མླེད་ལ། ཆགས་སྐོགས་ཀི་བྐོ་ངན་རྣམས་
ནི་བདླེན་འཛིན་ལ་མ་བརྟླེན་ན་མི་འྐོང་བར། གཏི་མུག་བདླེན་འཛིན་ལ་སྐོགས་པའི་རྣམ་རྟྐོག་
གཞན་གིས་གྲྐོགས་བྱས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་དགྐོས་པ་ཞིག་དང་། བདླེན་འཛིན་གི་བྐོའ་ི
ཡུལ་དླེ་བདླེན་པ་དང༌། ཚུགས་ཐུབ་པར་སང་ལ། དླེ་ལྟར་ཞླེན་པ་རྣམས་ནི་ཡུལ་ལ་ཕིན་ཅི་
ལྐོག་ཏུ་འཛིན་པས། ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་བཞིན་དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་ཡྐོད་མླེད་
དཔད་སབས། བདླེན་པར་གྲུབ་པའམ་ངྐོ་བྐོ་ཉིད་ཀི་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བྐོ་དླེ་འཁྲུལ་བས། 
བདླེན་གྲུབ་མླེད་པ་རིགས་པས་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང་། དླེ་ལ་ངླེས་པ་བརྟན་པྐོ་རླེད་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་
སྐོགས་ཀིས་གསལ་པྐོར་མཚོན་པར་ནུས་པ་རྣམས་ལ་བསམ་ན།  ཉྐོན་མྐོངས་ཞླེས་པ་དླེ་
སླེམས་རྒྱུད་ཀི་སླེང་ནས་འབལ་རུང་ཡིན་པ་དང་། འབལ་ཐུབ་པར་གྐོ་བ་ཡིན། དླེས་ན་ལམ་
རིམ་ཆླེན་མྐོར་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར། ཐར་པ་ཞླེས་པ་ནི་བཅིངས་པ་ལས་གྲྐོལ་བ་སླེ། 
གང་གིས་འཆིངས་བར་བྱླེད་ཅླེ་ན། རང་རླེ་རྣམས་འཁྐོར་བ་འཕླེན་བྱླེད་ཀི་ལས་དང་ཉྐོན་
མྐོངས་པ་གཉིས་པྐོ་དླེས་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོའ་ིཁུར་འདི་བཅིངས་ནས་གནས་པ་འདི་གཞན་
དབང་ཡིན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ལྟ་བུའི་ཕུང་པྐོའ་ིཁུར་དླེ་འཁྱླེར་བ་པྐོ་ནི། 
ཤླེས་པའི་རྒྱུད་ལ་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པའི་ངའམ་གང་ཟག་དླེ་ཡིན་ལ། བདླེ་སྡུག་མྱྐོང་བ་
པྐོའང་དླེ་ཡིན་ཞིང་། སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་བཞིན་དུ་སྡུག་བསལ་གི་ཁུར་གིས་རྟག་ཏུ་ནྐོན་
པར་བྱླེད་པའི་ལས་ཉྐོན་གཉིས་དང་ནམ་ཞིག་བལ་ན་ཕུང་པྐོའ་ིཁུར་དང་བལ་ཏླེ་གཞན་དབང་
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ལས་ཐར་བ་ཞིག་དང་། གྲྐོལ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། ལས་ཉྐོན་གིས་སླེ་བ་འདི་ལས་གྲྐོལ་ན། དླེ་
ལྟ་བུའི་སླེ་བ་ལས་ཐར་པ་ཡིན་པས་དླེ་ལ་ཐར་པ་ཞླེས་བརྗྐོད་དླེ། ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་ཟད་
པས་ཐར། །ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམ་རྟྐོག་ལས། །དླེ་དག་སྐོས་ལས་སྐོས་པ་ནི། །སྐོང་པ་
ཉིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས། ད་ལྟ་ལས་ཉྐོན་གཉིས་ཀིས་འཁྐོར་བ་འདིར་
ཉིང་མཚམས་སྐོར་དུ་བཅུག་ནས་མངྐོན་པར་བཅིངས་པ་འདི་ལ་ངླེས་པར་འབྱུང་བའི་བྐོས་
འདྐོར་འདྐོད་ཀི་བསམ་པ་དང་བཅས་ཏླེ་འབད་པས་བསྒྲུབས་པས་བཅིངས་པ་ལས་རྣམ་པར་
ཐར་པ་ནི་ཞི་བའི་གྐོ་འཕང་ཡིན་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་ལས་ཉྐོན་གཉིས་ཀི་ཕུང་པྐོའ་ིའཁུར་གིས་
བཅིངས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི། ཞི་བའི་གྐོ་འཕང་ངམ་ངླེས་ལླེགས་ཐར་པའི་གྐོ་འཕང་
ཞླེས་པ་དླེ་ཡིན། ཐར་པ་དླེ་སིར་ཤླེས་བྱ་ལ་ཡྐོད་པ་དང་། ཡང་སྒྐོས་རང་རྒྱུད་ལ་འགྲུབ་རུང་
ཡིན་པར་ཤླེས་པ་ཞིག་འབྱུང་སབས། དླེ་ལྟ་བུའི་ཐྐོབ་བྱ་དླེ་ནི་ཡང་དག་པ་ཡིན་པ། རྒྱུ་མཚན་
ལྡན་པ། བསྒྲུབ་འྐོས་པར་མཐྐོང་ནས་དླེ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་ལ། ཐྐོག་མར་རང་རླེ་ལས་ཉྐོན་གི་
གཞན་དབང་ཅན་དུ་གནས་པའི་རིང་ལ་ཇི་ཙམ་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཉླེས་
པ་གང་ཡྐོད་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ནས། སྡུག་བསལ་ཅན་དུ་མཐྐོང་བ་དླེ་ཙམ་གིས་ཐར་པ་དྐོན་
གཉླེར་གི་བྐོ་བཅྐོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སླེ་བས། འདི་ཉིད་དྐོན་དུ་གཉླེར་བར་བྱླེད་པ་ལ། ར་
བའི་ས་བཅད་དང་པྐོ་ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་ངྐོས་བཟུང་བ་དླེ་ལ་གཞུང་འདིར་འཁྐོར་བའི་
སྡུག་བསལ་བསམ་པ་དང་། དླེ་ལས་ཐར་བར་བྱླེད་པའི་ལམ་ཉམས་ལླེན་གི་རིམ་པ་བཤད་
པ་དང་གཉིས་གསུངས་ལ། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས་དླེ་གཉིས་མླེད་པར་ར་བའི་ས་བཅད་
གྐོང་གསལ་དླེ་ལས་དང་པྐོ་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་བསམ་པ་དང་། དླེ་ནས་
རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་བསམ་པ་གཉིས་སུ་ཕླེ་ཞིང་། དང་པྐོ་ལ་སྡུག་བསལ་
བདླེན་པ་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ་དང༌། ཀུན་འབྱུང་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་
བསམ་པ་གཉིས་ལས།

 



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 
 

སྡུག་བདླེན་འཁོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

༈ དང་པྐོ་[སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ་]ལ་གཉིས། སྡུག་བདླེན་བདླེན་
བཞིའི་ཐྐོག་མར་གསུངས་པའི་དགྐོངས་པ་བསན་པ། སྡུག་བསལ་བསྒྐོམ་པ་དངྐོས་སྐོ། །དང་
པྐོ་ནི། སབས་འདིར་ཐྐོག་མར་དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་
པའི་བདླེན་པ་གཉིས་ཡྐོད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་བདླེན་པ་བཞི་ཇི་ལྟར་བྱུང་ཚུལ་སིང་བསྡུས་བཤད་
ནས་སྡུག་བདླེན་དང་པྐོར་གསུངས་པའི་དགྐོངས་པ་ངྐོ་སྐོད་པར་བྱ་བ་ལ། རང་རླེའི་འཚོ་བའི་
ནང་དུ་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་རླེན་དང་འཕད་པའི་ངང་ཚུལ་ཐྐོག་ནས་བྱ་
སྐོད་ནྐོར་འཁྲུལ་དབང་གིས་རླེ་ཞིག་ལླེགས་པར་མངྐོན་པ་རྣམས་ཀང་རྗླེས་སུ་དླེ་ལ་བརྟླེན་
ནས་མི་ཤིས་པ་དུ་མ་འབྱུང་བ་མཐྐོང་ཆྐོས་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ནི་ལས་གང་ཞིག་རྐོམ་པའི་སབས་
སུ་དླེའི་འབས་བུར་མི་ལླེགས་པ་ཞིག་འྐོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་མཐྐོང་བཞིན་རྒྱུ་ཕིན་ཅི་ལྐོག་དླེ་དྭང་དུ་
བངས་པ་མིན་པར། བྱ་བ་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་མཐར་ཐུག་ལླེགས་པ་ཞིག་འབྱུང་བའི་སང་ཚུལ་
གི་གནས་སངས་དླེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས། བཟང་པྐོ་འྐོང་གཤའ་ལྟ་བུས་རླེ་བ་བྱས་པ་སྐོང་ལྐོག་
ཏུ་སྐོང་བ་ཞིག་རླེད། འྐོན་ཀང་སང་ཚུལ་དླེ་ལྟར་སང་མྐོད། དྐོན་གི་གནས་སངས་ནི་དླེ་དང་མི་
མཐུན་པ་ཞིག་ཡྐོད་པའི་དབང་གིས་དངྐོས་སུ་ལག་ལླེན་འགླེལ་སབས་རང་ཉིད་ལ་གྐོང་
ཕྐོགས་པ་ཤས་ཆླེར་འབྱུང་བ་ཡིན། སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་སིར་འཁྐོར་བའི་
ཆྐོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ནས་ཡྐོད་དླེ། རང་རླེར་ཆགས་སང་སླེ་བའི་ར་བ་བདླེན་འཛིན་ཞླེས་
པའི་བྐོ་དླེ་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ལ་རྨྐོངས་ནས་ཉིན་རླེ་བཞིན་སླེམས་ནང་
 ཉྐོན་མྐོངས་ཞླེས་པའི་འཁྲུལ་པའི་བྐོ་ཤུགས་དག་དུ་མ་སླེ་ཞིང་། དླེའི་དབང་གིས་ལས་ངན་
བསགས་པས་སྡུག་བསལ་ཇི་སླེད་ཅིག་འབྱུང་བར་བརྟླེན། བྐོ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དླེ་རྣམས་སླེལ་
བའི་ཕིར་དུ་དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤླེས་དགྐོས་པ་ནི་གཙོ་གནད་ཡིན། དླེའི་ཆླེད་དུ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་གཉིས་ཡྐོད་པ་དླེ་གསལ་པྐོ་བཟྐོས་ཏླེ། དླེའི་ཐྐོག་ནས་བང་དྐོར་
འཇུག་ལྡྐོག་བྱླེད་དགྐོས་པས། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཕལ་གི་སང་ཚུལ་དླེའི་དབང་དུ་བྱས་
པའི་རྣམ་གཞག་གཅིག་དང་། དླེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕུགས་ཀི་གཤིས་ལུགས་སམ། སྐོད་ལུགས་
ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་བཅས་སང་གནས་གཉིས་ལ་བརྟླེན་པའི་བདླེན་པ་
གཉིས་ཞླེས་པའི་རྣམ་གཞག་གསུངས། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཚང་མས་བདླེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་
གཞག་འཇྐོག་སངས་མཐར་གཏུགས་ན་སང་བ་རྟླེན་འབླེལ་བསླུ་བ་མླེད་པའི་ཕྐོགས་གཅིག་
དང་། དླེ་རྣམས་ཀི་མཐར་ཐུག་གི་སྐོད་ལུགས་རང་བཞིན་གིས་སྐོང་པའི་ཕྐོགས་གཅིག་
བཅས་གནས་དྐོན་གཉིས་པྐོ་དླེ། རང་བཞིན་གིས་སྐོང་པ་སང་བ་རྟླེན་འབླེལ་བསླུ་བ་མླེད་པ་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བྱས་ནས་རང་བཞིན་གིས་སྐོང་པ་བསྒྲུབ་དགྐོས་པས། མུ་སླེགས་པའི་གཞུང་ནས་
བཤད་པའི་བདླེན་གཉིས་དང་མི་འད། མདྐོ་དྐོན་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་པར་འབྱུང་
བ་རྒྱུ་རླེན་ས་ཚོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་འགྱུར་བ་འགྲྐོ་བའི་རང་གཤིས་ཀི་གནས་ལུགས་དླེ་ལ་
བརྟླེན་ནས་སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པ། འགྐོག་པའི་བདླེན་པ། ལམ་གི་
བདླེན་པ་ཞླེས་བདླེན་པ་བཞི་བྱུང་ལ། གལ་ཏླེ་བཟང་ངན་གང་ཡིན་རུང་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་དང་རླེན་
ལ་བལྟྐོས་ནས་འབྱུང་བ་ཞིག་མིན་ན། སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པས་བསླེད་རྒྱུ་
དང་། ལམ་གི་བདླེན་པས་འགྐོག་པའི་བདླེན་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མི་འྐོང་། དླེ་ལྟ་བུའི་རྟླེན་འབླེལ་ལྟྐོས་
གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་བརྟླེན་ནས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་འབླེལ་བ་དླེ་བྱུང་ཞིང་། སྡུག་བསལ་
ཞིག་ཡིན་ནའང་འབས་བུ་ཡིན་པ་དང་། འགྱུར་བའི་ཆྐོས་ཡིན་པ། དླེ་ཡང་རྒྱུ་རླེན་ལ་རག་
ལས་པས། སྡུག་བསལ་ཟད་པའི་གཏན་དུ་བདླེ་བ་དླེའང་ཐབས་ཤླེས་ཀི་སྐོབས་དང་། རླེན་གི་
སྐོབས་ཀིས་བསྒྲུབ་ནུས་པས། དླེ་ལྟར་རྟླེན་འབླེལ་ལྟྐོས་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་
བདླེན་བཞིའི་འཇུག་ལྡྐོག་གི་རིམ་པ་འདི་གསུངས། དླེ་ཡང་སྐོབ་དཔྐོན་ཨཱརྱ་དླེ་ཝས། གང་ལ་
འདིར་འཁྐོན་ཡྐོད་མིན་པ། །དླེ་ལ་ཞི་གུས་ག་ལ་ཡྐོད། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ཟག་གང་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

ལ་སྲིད་པ་འཁྐོར་བ་འདིར་སྒྐོ་དུ་མ་ནས་སྡུག་བསལ་བའི་ཉླེས་དམིགས་སུ་མཐྐོང་བས་འཁྐོན་
ནམ། ཁྐོང་ནས་སུན་ཏླེ་ཡིད་འབྱུང་བའི་བྐོ་ཤུགས་དག་པྐོ་མླེད་ན། འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་
དང་བཅས་པ་ཉླེ་བར་ཞི་བའི་དབྱིངས་ལ་གུས་པ་སླེས་ཏླེ་ཁ་ཞླེ་གཉིས་མླེད་ཀི་ཐར་པ་དྐོན་
གཉླེར་གི་བྐོ་ག་ལ་ཡྐོད་དླེ་མི་འབྱུང་བར་གསུངས། དཔླེར་ན། རང་རླེས་བཙན་བྱྐོལ་བའི་
གནས་སངས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཇི་ཙམ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་མཐྐོང་བ་དླེ་ཙམ་གིས་རང་ཡུལ་རང་
དབང་ཐྐོབ་རླེའི་བསམ་པ་ཇླེ་འཕླེལ་དུ་འགྲྐོ་ཞིང་། གལ་ཏླེ་བཙན་བྱྐོལ་བའི་གནས་སབས་འདི་
སིད་པྐོ་ཡིན་ཚུལ་བསམ་ན། དླེ་ལས་གྲྐོལ་བའི་རང་དབང་ལྡན་པའི་རང་ཡུལ་དུ་ལྐོག་རྒྱུ་བྱུང་
ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་བྐོ་འྐོང་ཐབས་མླེད་པ་ལྟར། འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་ཆླེན་པྐོས་ལམ་
རིམ་བསྡུས་དྐོན་ལས་ཀང་། སྡུག་བདླེན་ཉླེས་དམིགས་བསམ་ལ་མ་འབད་ན། །ཐར་པ་དྐོན་
གཉླེར་ཇི་བཞིན་མི་སླེ་ཞིང་། །ཀུན་འབྱུང་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་མ་བསམ་ན། །འཁྐོར་བའི་
ར་བ་གཅྐོད་ཚུལ་མི་ཤླེས་པས། །སྲིད་ལས་ངླེས་འབྱུང་སྐོ་ཤས་བསླེན་པ་དང༌། །འཁྐོར་བར་
གང་གིས་བཅིངས་པ་ཤླེས་པ་གཅླེས། །ཞླེས་གསུངས་པས། སྐོན་པ་ཐུགས་རྗླེ་ཅན་གིས་
བདླེན་པ་བཞི་ལས་བརམས་ཏླེ་ཆྐོས་ཀི་འཁྐོར་ལྐོ་དང་པྐོ་བསྐོར་བ་ན། འདུས་ཤིང་བྱས་པའི་
ཆྐོས་ཤིག་ཡིན་ཕིན་ཆད་རྒྱུ་དང་རླེན་ཙམ་ལས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་འབས་རྟླེན་འབླེལ་གི་རང་བཞིན་
དུ་གསུངས་པ་དླེ། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་ཀིས་བཟྐོས་པ་མིན་ལ། སླེམས་ཅན་གི་ལས་
ཀིས་གྲུབ་པ་ཡང་མིན་པར། དངྐོས་པྐོའ་ིགཤིས་ལུགས་དླེ་འད་ཞིག་ཡིན་པས། རང་རླེའི་མི་
འདྐོད་པའི་སྡུག་བསལ་དང་། འདྐོད་པའི་བདླེ་སིད་གཉིས་པྐོ་དླེ་ཡང་དངྐོས་པྐོའ་ིགཤིས་སུ་
གྲུབ་པའི་ཆྐོས་འདིའི་ཁྐོངས་སུ་འདུ་བས། བདླེ་སྡུག་གཉིས་པྐོ་དླེའང་རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རླེན་
ཙམ་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་དགྐོས་པར་སྐོང་གཤིས། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རང་རླེས་མི་
འདྐོད་པ་སྡུག་བསལ་བའི་ཕྐོགས་ནས་སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་དང་། དླེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདླེན་
པ་ཞླེས་ཀུན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཕྐོགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་གཅིག་དང་། འདྐོད་པའི་བདླེ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

སིད་ཀི་ཕྐོགས་ནས་འགྐོག་པའི་བདླེན་པ་དང་། དླེའི་རྒྱུ་ལམ་གི་བདླེན་པ་ཞླེས་རྣམ་པར་བྱང་
བའི་ཕྐོགས་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་གཅིག་བཅས་གསུངས་པས་བདླེན་པ་བཞི་བྱུང་། 

མདྐོ་དྐོན་སྡུག་བསལ་བདླེན་པའི་སྐོན་རྣམས་བསམ་ནས། དླེ་མི་འདྐོད་པའི་བྐོ་ཞིག་
སླེ་ན་སྡུག་བསལ་དླེའི་རྒྱུའམ་འབྱུང་ཁུངས་གང་ཡིན་རད་གཅྐོད་བྱ་འདྐོད་འྐོང་ལ། རད་གཅྐོད་
དགྐོས་པའང་གལ་ཆླེར་གྱུར་ཅིང་། རད་ཆྐོད་པའི་སབས་སུ་རྒྱུ་དླེ་མླེད་པ་བཟྐོ་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཡིན་མིན་བརྟག་དགྐོས། གལ་ཏླེ་མླེད་པ་བཟྐོ་ཐབས་བལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་སྡུག་བསལ་
བསམ་པ་ལ་དགྐོས་པའང་མླེད་པས། རང་རླེས་ཇི་ལྟར་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་བདླེ་བར་རླྐོམ་
པ་དླེ་ལྟར་སླེམས་གང་སིད་བྱས་ན་འཇུག་པ་བདླེ་ལ། ཅི་སླེ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དླེ་མླེད་པ་བཟྐོ་
ཐབས་ཤིག་ཡྐོད་པ་ཡིན་ན། དླེའི་རྒྱུ་མླེད་པར་བཟྐོ་ཐུབ་རྒྱུའི་གྐོ་སབས་ཆུད་ཟྐོས་སུ་མི་གཏྐོང་
བར། ཅིས་ཀང་རྒྱུ་དླེ་རད་བཅད་ནས་མླེད་པར་བཟྐོ་དགྐོས་པ་གལ་ཆླེར་གྱུར་པ་དླེ། བདླེན་པ་
དང་པྐོ་གཉིས་ཀི་རང་འགྲྐོས་ཡིན། 

དླེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་རད་ཆྐོད་དླེ་ངྐོ་འཕྐོད་ནས། དླེ་མླེད་པ་བཟྐོ་ཐབས་ཡྐོད་པ་
ཞིག་མཐྐོང་བ་ན། རྒྱུ་དླེ་དང་བལ་བའི་སྡུག་ཀུན་ཉླེ་བར་ཞི་བའི་ཉླེར་ཞི་འགྐོག་བདླེན་ཞླེས་པ་
དླེ་ཡྐོད་པར་ཤླེས་ནས་དླེ་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་ཞིག་སླེ་ལ། དླེ་ཡང་རང་གར་ཐྐོབ་ན་སམ་པ་ཙམ་
མིན་པར། དླེ་ཐྐོབ་བྱར་མཐྐོང་བ་དང་། ཐྐོབ་ཐུབ་པ། ཐྐོབ་དགྐོས་པ། དླེ་ཡང་རང་ངྐོས་ནས་
ཐྐོབ་བྱླེད་ཀི་ཐབས་ལམ་ལ་ཅིས་ཀང་བརྐོན་པར་བྱ་སམ་པའི་བྐོ་ཐག་ཆྐོད་པ་ཞིག་འྐོང་། དླེ་
ལྟར་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པའི་ཚུལ་དང་། དླེའི་རྒྱུ་སྐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྐོག་
ནས་གདླེངས་འཁླེལ་ཏླེ་སྐོང་ཐབས་བྱ་རྒྱུའི་སྐོབས་པ་སླེ་ན། དླེ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་ཐབས་ལམ་ལ་
འབད་རྒྱུར་འཕལ་སླེལ་དཀའ་ཚེགས་ཡྐོད་ཀང་། དགྐོས་པ་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའི་དྐོན་དུ་
ངལ་བ་དྭང་དུ་ལླེན་ནས་འབད་བརྐོན་ནར་མར་བྱླེད་པ་འྐོང་བ་ནི། བདླེན་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་
རང་འགྲྐོས་ཡིན། 



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་གིས་ཆྐོས་འཁྐོར་རིམ་པ་གསུམ་དུ་བསྐོར་བར་མཛད་སབས་
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཀི་ཐྐོག་མའི་སྐོམ་གཞི་བདླེན་པ་བཞིའི་སླེང་ནས་བསངས་པར་
མཛད་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་ཡིན་ཚུལ་ངྐོས་ནས་ཇི་ལྟར་གྐོ་བ་དླེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་གཞན་ལའང་འཆད་
བཞིན་པ་ལྟར། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་ཚང་མས་གཅིག་གྱུར་དུ་ཁས་ལླེན་
པའི་ཆྐོས་འཁྐོར་དང་པྐོ་བདླེན་པ་བཞི་ལས་བརམས་པའི་ནང་པའི་ཆྐོས་ཀི་འགྲླེལ་བཤད་
གནང་བ་འདི་གཞི་མ་དང་། འཁྐོར་ལྐོ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མླེད་པའི་ཆྐོས་འཁྐོར་འདིས་རང་
བཞིན་མླེད་པའི་ཚུལ་ལས་བརམས་ཏླེ་ཆྐོས་ཚུལ་ཇི་སླེད་ཅིག་གསུངས་ནས། དངྐོས་བསན་
སྐོང་ཉིད་དང་། སྦས་དྐོན་མངྐོན་རྟྐོགས་ཀི་རིམ་པ་བསན་པའི་ཤླེར་ཕིན་གི་མདྐོ་རྣམས་ཀིས་
སྐོང་ཉིད་ཀི་སྐོར་རྒྱ་ཆླེར་དཔིས་ཕིན་པ་ཞིག་བསན་པ་འདི། བདླེན་པ་བཞིའི་ནང་གི་གསུམ་པ་
འགྐོག་བདླེན་ཞིབ་ཆ་ཤླེས་ཐུབ་པ་དང༌། དླེ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་དགྐོས་པ། དླེ་ཐྐོབ་ཐུབ་པ་ཞིག་
ཡིན་མིན་བཅས་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོང་པ་ཉིད་དླེའི་གནས་ཚུལ་
ཤླེས་མ་ཤླེས་ལ་ལྟྐོས་ཚབས་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པ་གསལ་བར་མཛད་དླེ་བདླེན་པ་གསུམ་པ་འདི་
ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང་། སྐོང་པ་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་མ་ཤླེས་ན། ཐར་པ་ཐྐོབ་
ཐུབ་པའི་ཚོད་དཔག་ཙམ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་ནུས་ནའང་། ཞིབ་ཚགས་པྐོའ་ིཐྐོག་ནས་གདླེངས་
འཁླེལ་བའི་ཐག་གཅྐོད་ཐུབ་པར་དཀའ ་བ་ཡིན། 

བདླེན་བཞི་རང་གི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཀུན་འབྱུང་དང་། ལམ་
བདླེན་གཉིས་པྐོ་རྒྱུ་དང་། རང་རང་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་དང་། 
འགྐོག་བདླེན་ཡིན་ཡང་། དླེ་གྐོ་ལྡྐོག་ནས་བསན་པ་འདི་ལ་ཉམས་ལླེན་གི་གནད་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་
ཅླེས་གསུངས་སྲྐོལ་ལྟར། སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་ཐྐོག་མར་གསུངས་པ་འདི་གལ་ཆླེ། 

དླེས་ན་བདླེན་བཞིའི་ཐྐོག་མ་སྡུག་བསལ་ལས་བརམས་ཏླེ་ཇི་ལྟར་སྡུག་བསལ་བར་
བྱླེད་པའི་ངང་ཚུལ་རྒྱ་ཆླེར་འབྱུང་བས། འགའ་རླེས་ཡི་མུག་བསླེད་པའི་ཆྐོས་ཚུལ་ལྟ་བུར་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

མཐྐོང་བ་དླེ་ནི་ལམ་གི་འགྲྐོས་ལ་གྐོ་བ་མ་རླེད་པ་ཡིན་ལ། དྐོན་དུ་སྡུག་བསལ་གི་རྣམ་གཞག་
གསལ་བར་བསན་ཚུལ་འདི་ཀས་སྡུག་བསལ་སླེམས་ཀི་གཤིས་སུ་མ་ཞུགས་པར་དླེ་ལས་
འབལ་རུང་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བཤད་པས། དླེ་ནི་ཡི་མུག་སླེད་བྱླེད་ལྟ་ཞྐོག  སྐོབས་པ་སླེད་
བྱླེད་ཁྐོ་ནར་སྐོང་བ་ཡིན། སྡུག་བསལ་བསམ་ཚུལ་དླེ་ལ་དུ་མ་ཡྐོད་པས། པཎ་ཆླེན་ཐམས་
ཅད་མཁྱླེན་པ་བྐོ་བཟང་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས། དི་ལན་བྐོ་བཟང་བཞད་པའི་ས་དབྱངས་དུ་
གསུངས་པའི་དགྐོངས་དྐོན་ལྟར་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་འདྐོད་པ་ནི་
ཕྱུགས་ལའང་ཡྐོད་ཅིང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ཞླེས་སིར་བཏང་རང་རླེས་བདླེ་སིད་དུ་རླྐོམ་
པའི་ཟག་བཅས་ཀི་ཚོར་བ་བདླེ་བ་དླེ་ལ་ངླེས་འབྱུང་སླེ་བ་ནི་ཕི་རྐོལ་པ་ལའང་མཆིས་པས། 
ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོས་འདུ་བྱས་པའི་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་
བསལ་འདི། ཉླེས་པ་ཀུན་གི་ར་བ་ཡིན་པར་མཐྐོང་ཐུབ་པ་དགྐོས་ཤིང་། རང་རླེའི་ཕུང་པྐོ་འདི་
ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་ཞླེས་སྐོན་གི་ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་གིས་སླེས་ཤིང་། ཉྐོན་
མྐོངས་སླེ་བའི་གྲྐོགས་བྱླེད་པའི་ད་ལྟའི་སྡུག་བསལ་གི་རྟླེན་བྱླེད་ལ། མ་འྐོངས་པའི་སྡུག་
བསལ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བྱླེད་པའི་ཕུང་པྐོ་འདི་སྡུག་བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཚུལ་ཤླེས་ཐུབ་ 
ན༑ ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་ངྐོ་མ་སླེས་ཏླེ་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོའ་ིརྒྱ་ལས་གྲྐོལ་བར་འགྱུར། དླེ་
མ་ཤླེས་ན་སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་མཐྐོང་བ་ཞིག་མི་འབྱུང་བས། སྡུག་བསལ་
དླེའི་རྒྱུ་སྐོང་འདྐོད་མི་སླེ་ཞིང་། ཐར་པ་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་མི་འྐོང་བ་དང་། སྡུག་བསལ་སྐོང་བྱླེད་
ཀི་ཐབས་ལམ་ཡང་མི་འཚོལ་བའི་དབང་གིས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་ས་བྐོན་དང་བཅས་པ་
གཏན་ནས་སངས་པའི་བལ་བ་ཐྐོབ་ཐབས་མླེད། དླེས་ན་སྡུག་བསལ་དླེའི་རྒྱུ་ལས་ཀི་ཀུན་
འབྱུང་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་ཀིས་སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་བསླེད་པར་བྱླེད་
པའི་སྡུག་ཀུན་གཉིས་ཀི་ངང་ཚུལ་ཇི་བཞིན་ཤླེས་ཏླེ་འགྐོག་ལམ་དྐོན་དུ་གཉླེར་དགྐོས་པའི་
གནད་ཀིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཚུལ་མཐའ་དག་བདླེན་པ་བཞི་པྐོ་འདིར་མ་འདུས་པ་གཅིག་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

ཀང་མླེད། དླེ་ལ་དང་པྐོ་སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཆླེ་བར་
བརྟླེན། སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་འདིར་བདླེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་རལ་དུ་བཏྐོན་ནས་འཆད་
པར་མཛད་པའི་དང་པྐོ་སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་གསུངས་པ་འདི་ལ་གཉིས། འཁྐོར་བ་སིའི་སྡུག་
བསལ་བསམ་པ་དང་། སྐོ་སྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པའྐོ། །དང་པྐོ་ནི་མདྐོ་ལས། དགླེ་སྐོང་
དག  འདི་ནི་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདླེན་པའྐོ། །འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདླེན་
པའྐོ། །ཞླེས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་དང་པྐོ་དང༌། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པ་རྗླེས་སུ་
གསུངས་པ་འདི་རྒྱུ་འབས་གྐོ་ལྡྐོག་པ་ལྟ་བུར་སང་ཡང་། དགྐོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དགྐོངས་
པའི་ཚུལ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལ་མཐའ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡྐོད་མིན་ 
ན༑ ༑བྱིས་ཁྱྐོད་འདིར་ནི་བྱིང་བ་ལ། །འཇིགས་པ་ཅི་ན་སླེ་མི་འགྱུར། །ཞླེས་འབས་བུ་སྡུག་
བསལ་ལ་བདླེ་བར་འཛིན་པའི་བྐོ་ཡྐོད་ན། དླེའི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ལ་འཇིགས་པ་དང་
སྐོང་སླེམས་མི་སླེ་ལ། དླེ་ལས་གྐོ་ལྡྐོག་ན་འབས་བུ་དླེ་མི་འདྐོད་པའི་དབང་གིས་དླེའི་རྒྱུ་
འགྐོག་པར་བྱླེད་པ། དཔླེར་ན་རང་རླེས་ས་སམ་པྐོ་ཞིག་གི་སླེང་ན་ཡྐོད་པའི་ཚེ། གྐོ་བུར་དུ་ཆུ་
ཞིག་བྱུང་ནས་ལུས་དང་གྐོས་སན་སྐོགས་གཤླེར་ཏླེ་གྲང་བའི་རླེག་བྱས་ཉླེན་པ་ནི་སྡུག་
བསལ་བདླེན་པ། ཆུ་དླེ་གང་ནས་བྱུང་བརྟགས་ནས་ཕྐོགས་འདི་ཞླེས་བྱ་བ་ནས་བྱུང་བར་
ངླེས་པ་ནི་ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པར་ངླེས་པ། ལུས་གྲང་རླེག་ལས་གྲྐོལ་བ་ནི་འགྐོག་པའི་བདླེན་ 
པ༑ དླེའི་ཐབས་སུ་ཆུ་འྐོལ་ཀ་བསྒྱུར་བའི་བྱ་བ་བྱླེད་པ་ནི་ལམ་གི་བདླེན་པ་སླེ། རྒྱུད་བ་མ་
ལས། ནད་ནི་ཤླེས་བྱ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི་སང་བྱ་ལ། །བདླེར་གནས་ཐྐོབ་བྱ་སན་ནི་བསླེན་པར་བྱ་
བ་ལྟར། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་དླེ་འགྐོག་པ་དང་དླེ་བཞིན་ལམ། །ཤླེས་བྱ་སང་བྱ་རིག་པར་བྱ་
ཞིང་བསླེན་པར་བྱ། །ཞླེས་ཆུས་གཤླེར་བ་ལས་སྡུག་བསལ་དུ་ངྐོ་མ་ཤླེས་ན། ཆུ་དླེ་དགག་
འདྐོད་ཀི་བྐོ་མི་འབྱུང༌། རླན་དང་བལ་བ་དླེ་བདླེ་བར་མ་ཤླེས་ན། ཆུ་འགྐོག་བྱླེད་ཀི་རགས་
རིག་པའི་བྐོ་མི་འྐོང་བས། བདླེ་སྡུག་གང་གི་ཡང་འབས་བུ་ངྐོས་ཟིན་པར་བྱས་ནས། དླེ་སླེད་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་འདྐོར་ལླེན་མཛད་པ་ནི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་ཕིར། ཚུལ་དླེ་ལླེགས་པར་ཁྐོང་དུ་
ཆུད་པར་བྱས་ཏླེ། ཐྐོག་མར་སྡུག་བསལ་བདླེན་པ་བསམ་པ་ལ། ལམ་རིམ་དུ་འཁྐོར་བ་སི་
དང་བྱླེ་བག་གི་སྡུག་བསལ་སྐོ་སྐོར་གསུངས་པའི་སླེ་རྒ་སྐོགས་སི་ལ་སར་བ་ནི། སྐོས་པ་ཆླེ་
བའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང༌། སབས་དྐོན་སིང་པྐོ་དིལ་ན། ངན་སྐོང་གསུམ་ནི་སར་སླེས་
བུ་ཆུང་ངུའི་དུས་མྱྐོང་བ་ཚད་ཐུབ་བསྒྐོམས་ཟིན་པས། ཆང་འཐུངས་པས་ནད་དག་པྐོ་བསང་
སླེ་སྐྱུགས་ལྐོག་པ་ཞིག་ལ། ཆང་མཐྐོང་ཙམ་ཉིད་ནས་དླེ་ལ་མི་སྡུག་པའི་བྐོ་སླེ་བའི་མཐུས་བྱླེ་
བག་གི་རྐོ་སྐྱུར་བ་དང་། ངན་པ་སྐོགས་ཆླེད་དུ་བསམ་མི་དགྐོས་པར་རྟ་རྒྱུགས་པའི་ཞར་ལ་
མླེ་ཏྐོག་ཆྐོད་པ་ལྟར་འྐོང་བས། ངན་སྐོང་གི་སླེ་བའི་སྡུག་བསལ་ཆླེད་དུ་མ་བསྒྐོམས་པས་
སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་ཞིང༌། དངྐོས་དྐོན་བདླེ་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསལ་ལ་གཙོ་ཆླེར་སར་ཏླེ་
བསམ་པ་ལ། མི། བདླེ་འགྲྐོ་གཞན་གཉིས། ཞར་བྱུང་རིགས་དྲུག་ཐུན་མྐོང་གི་སྡུག་བསལ་
སྒྐོམ་པ་དང་གསུམ། དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས་སྡུག་བསལ་འཁྐོར་བའི་ ཉླེས་དམིགས་བསམ་རྒྱུ་དླེ་ 
ལ༑ ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པའི་སྒྐོ་ནས་ཚེ་འདིའི་སང་ཤས་ལྡྐོག་ཐབས་དང་། བདླེ་
འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་ནས་ཕི་མའི་སང་ཤས་ལྡྐོག་ཐབས་བྱ་དགྐོས་པ་གཉིས་རིམ་པ་དང་
པྐོ་ཡིན་ལ། ངན་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ་དླེ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་སྐོང་བ་མ་ཟད། 
མིག་གི་མཐྐོང་ས་མླེད་པའི་དམྱལ་བ་དང་། ཡི་དྭགས། ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ཀི་སྡུག་
བསལ་བཤད་དགྐོས་ཚེ་ལུང་ལ་ཡིད་ཆླེས་ན་མ་གཏྐོགས་དཀའ་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན་པས། 
འདིར་བདླེ་འགྲྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་དགྐོས་པ་དང་། དླེ་ཡང་མངྐོན་མཐྐོ་མིའི་སྡུག་བསལ་
བསམ་རྒྱུ་དླེ་རང་རླེར་དངྐོས་སུ་མཐྐོང་ནུས་པ་དང་། རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་ཤླེས་ཐུབ། 

༈ དང་པྐོ་འཁྐོར་བ་སིའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་བསམ་ 
པ༑ སྡུག་བསལ་དྲུག་བསམ་པ། སྡུག་བསལ་གསུམ་བསམ་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་བརྒྱད་ནི། སླེ་
བའི་སྡུག་བསལ། རྒ་བའི་སྡུག་བསལ། ན་བའི་སྡུག་བསལ། འཆི་བའི་སྡུག་བསལ། མི་སྡུག་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

པ་དང་འཕད་པའི་སྡུག་བསལ། སྡུག་པ་དང་བལ་བའི་སྡུག་བསལ། འདྐོད་པ་བཙལ་ཏླེ་མི་རླེད་
པའི་སྡུག་བསལ། མདྐོར་ན་ཉླེ་བར་ལླེན་པའི་ཕུང་པྐོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་བའྐོ། །དང་པྐོ་ནི། ལས་
 ཉྐོན་གི་དབང་གིས་སླེ་བ་བངས་པ་རྣམས་ནི་རྒ་བ་དང་འཆི་བ་སྐོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་ས་
ཚོགས་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་། སླེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བས་དུག་གསུམ་གི་ལུས་སླེམས་ངལ་
བཞིན་དུ་མཐར་འཆི་བའི་ཆྐོས་ཅན་ལས་མ་འདས་མྐོད། དླེ་ཡང་སླེ་གནས་སུ་བཞིར་
གསུངས་པ་ཡང་གཙོ་ཆླེར་མངལ་སླེས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཏླེ་གསུངས་པ་དླེ་ལ་སླེ་རྒ་ན་འཆི་
བཞིའི་སྡུག་བསལ་ནས། ༼༡༽ ཐྐོག་མར་སླེ་བའི་སྡུག་བསལ་ནས་མི་ཚེའི་མགྐོ་ཚུགས་པས། 
དང་པྐོ་སླེ་བའི་གནས་སབས་སུ་མངལ་སླེས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་དག་
པྐོ་དང་བཅས་ཏླེ་སླེ་བས། ༡༽ སླེ་བ་སྡུག་བསལ་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསལ་བ་དང་། ༢༽ སླེ་
བ་གནས་ངན་ལླེན་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསལ་བ། ༣༽ སླེ་བ་སྡུག་བསལ་གི་གནས་སུ་གྱུར་
པས་སྡུག་བསལ་བ། ༤༽ སླེ་བ་ཉྐོན་མྐོངས་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་པས་སྡུག་བསལ་བ། ༥༽ སླེ་
བ་མི་འདྐོད་བཞིན་དུ་འབལ་བའི་ཆྐོས་ཉིད་ཡིན་པས་སྡུག་བསལ་བ་བཅས་སླེ་བའི་སྡུག་
བསལ་ལྔ་གསུངས་པས། སིར་སླེ་བ་ལ་མངལ་སླེས། རྫུས་སླེས། དྐོད་སླེས། སྒྐོང་སླེས་
བཅས་སླེ་གནས་བཞི་ཡྐོད་ཅིང་། སིང་རྗླེ་དང་། སྐོན་ལམ་གི་དབང་གིས་སླེ་བའང་མླེད་པ་
མིན་མྐོད། ཕལ་ཆླེ་བ་རང་དབང་མླེད་པར་ལས་དང་ཉྐོན་མྐོངས་པས་གར་འཕངས་སུ་སླེ་
ཞིང་། སླེ་བ་ན་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་དག་པྐོ་དང་བཅས་ཏླེ་སླེ་བས། སླེ་བ་སྡུག་བསལ་དང་
ལྡན་པ་ཡིན། ཉླེ་བར་ལླེན་པའི་ཕུང་པྐོ་འདི་ས་མའི་ལས་ཉྐོན་གིས་འཕངས་པའི་འཕངས་
འབས་ཡིན་པས་གནས་ངན་ལླེན་འཕླེལ་བའི་ས་བྐོན་གི་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཡྐོད་ལ། ལུས་
སླེམས་དགླེ་བ་ལ་བཀྐོལ་བཟྐོད་པའི་ལས་སུ་རུང་བའང་མླེད་པས། སླེ་བ་གནས་ངན་ལླེན་
དང་ལྡན་པ་ཡིན། ལས་ཉྐོན་གིས་འཕངས་པའི་ཉླེ་བར་ལླེན་པའི་ཕུང་པྐོ་དླེ་སླེ་བ་བངས་ཕིན་
ཆད་རྒ་བ་དང་། ན་བ། འཆི་བ་ལ་སྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་ངླེས་པར་འབྱུང་བའི་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

རླེན་བྱས་པས་ན། སླེ་བ་སྡུག་བསལ་གི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན། སླེ་བས་སྡུག་བསལ་གི་རྟླེན་
བྱས་པ་མ་གཏྐོགས་སར་ཉྐོན་མྐོངས་སླེ་བའི་གྲྐོགས་མ་བྱླེད་ན་ཆྐོག་མྐོད། དླེ་ལྟར་མ་ཡིན་
པར་སླེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའི་ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་སླེ་བའི་གྲྐོགས་བྱས་པས། སླེ་བ་ཉྐོན་
མྐོངས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན། སླེས་པའི་མཐའ་མ་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། ཉྐོན་
མྐོངས་དང་། སྡུག་བསལ་གི་རྟླེན་དུ་གྱུར་པའི་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་རྟག་པ་དང་བརྟན་པ་ཅི་
ཡང་མླེད་པ་མཐར་མི་འདྐོད་བཞིན་དུ་ཤི་དགྐོས་པས། སླེ་བ་མི་འདྐོད་བཞིན་དུ་འབལ་བའི་
ཆྐོས་ཉིད་ཡིན་པ་བཅས། དླེ་ལྟ་བུའི་ཕུང་པྐོ་དླེ་ཐྐོག་མར་སླེ་བའི་གནས་སབས་སུ་སྡུག་བསལ་
གི་ཚོར་བ་དག་པྐོ་མྱྐོང་དགྐོས་ཏླེ། སྐོབ་སིང་ལས། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་དི་ང་མི་གཙང་བཅླེར་
བས་འགགས། །རབ་ཏུ་དྐོག་པ་མུན་ནག་འཐིང་པྐོར་འདུག་པ་ཡི། །མངལ་གནས་དམྱལ་བ་
ལྟ་བུའི་ནང་དུ་དླེ་ཞུགས་ནས། །ལུས་ཡྐོངས་བསྐུམས་ལ་སྡུག་བསལ་ཆླེན་པྐོ་བརྣག་དགྐོས་ 
སྐོ༑ ༑ཞླེས་ཕྐོ་བའི་འྐོག་ལྐོང་ཁའི་སླེང་ན་ཁ་སྒལ་ཚིགས་ལ་བལྟས་ནས་དི་ང་ཞིང་མི་གཙང་
བའི་ལན་ལིན་གི་ཁྐོད་དུ་ཡྐོད་པ་ལས། རིམ་གིས་མླེར་མླེར་པྐོ་ནས་རྐང་ལག་འགྱུས་པའི་
བར་རྣམས་ཀི་གནས་སབས་སུ། མས་བཟའ་བཏུང་ཚ་བ་བསླེན་ན་མླེ་དྐོང་དུ་ཆུད་པ། གྲང་བ་
བསླེན་ན་འཁྱགས་སྦུགས་སུ་གནས་པ། མཆྐོང་བ་དང་རྒྱུག་པ་སྐོགས་ཀི་ཚེ་གཡང་ལ་ལྷུང་
བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་བ་སྐོགས། མའི་སྐོད་ལམ་མི་གཟྐོབ་པ་མཐའ་དག་ལ་བསླེན་པའི་
སྡུག་བསལ་ཐྐོག་ཏུ་འབབ་བཞིན་པ་ནས། ཞག་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་དྲུག་སྐོང་བ་ན། ལས་ཀི་
རླུང་གིས་མགྐོ་བྐོ་ཐུར་དུ་བསན་ཏླེ་མངལ་སྒྐོའ་ིརུས་པ་ཤིན་ཏུ་དྐོག་པ་ནས་ཕིར་འབྱུང་བའི་ཚེ། 
བ་གང་གི་པགས་པ་དམར་བཤུས་བྱས་པ་ལ་སྦྲང་མ་མཆུ་ཅན་གིས་ཟྐོས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་
བསལ་གི་ཚོར་བ་དག་པྐོ་མྱྐོང་བཞིན་དུ་སླེ་ཞིང༌། བཙས་ནས་ཀང་རླེ་ཞིག་གི་བར་སན་འཇམ་
པ་ལ་བཞག་ཀང་། ཚེར་དྐོང་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུའི་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསལ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་
བཟྐོད་དཀའ་བའི་ཚུལ་རྣམས། རང་གི་ཚེ་སྐོན་མ་དང་འདིའི་བར་དུ་ཉམས་སུ་མྱྐོང་ཟིན་པ་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

ཞིག་ཡིན་ནའང༌། མངལ་གྲིབ་དང་ན་ཚོད་གཞྐོན་པའི་དབང་གིས་ད་ལྟ་དན་པའི་ཡུལ་དུ་མ་
གྱུར་པས། རྗླེས་སུ་དཔགས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྒྐོམ་པ་ལ། སར་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་
བཞིན་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྡུག་བསལ་དླེ་རང་ཐྐོག་ལ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་བསམས་པ་ 
ན༑ ད་ལྟ་རང་གཤྐོང་གི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཞག་གཅིག་ཆུད་དླེ་སླེང་འྐོག་ཀུན་ཏུ་
བཤང་གཅི་སྐོགས་མི་གཙང་བའི་རས་ཀིས་གང་བར་གྱུར་ན། བཟྐོད་ཐབས་མླེད་པ་མངྐོན་
སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། དླེས་གྐོང་གི་སྡུག་བསལ་གི་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན། བདླེ་
འགྲྐོར་སླེ་བ་ལླེན་པ་ལ་ཡང་སྐྱུགས་ནད་ཅན་གི་ཟན་མཐྐོང་བ་ལྟ་བུའི་ཞླེན་ལྐོག་མ་བྱུང་གི་
བར་དུ་བསྒྐོམ་གསུང༌། སླེ་བའི་གནས་སབས་སུ་མའི་མངལ་དུ་ཐྐོག་མར་ཉིང་མཚམས་སར་ 
ཏླེ༑ ལུས་ཐྐོག་མར་ཆགས་པའི་ཚེ་ན་ཚོར་བ་དླེ་ཙམ་ཡྐོད་མླེད་ཇི་ལྟར་ནའང་། རིམ་བཞིན་
ལུས་རག་ཏུ་འགྲྐོ་བའི་ཚོད་ཀིས་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་ཤུགས་ཇླེ་ཆླེར་འགྲྐོ་བ་གསལ་པྐོར་
མངྐོན་ཞིང་། ལྷག་པར་བཙས་པའི་གནས་སབས་སུ་དངངས་སྐྲག་ཚད་མླེད་འབྱུང་བས། རྒྱུན་
དུ་ཕྲུ་གུ་མང་ཆླེ་བ་ངུས་ནས་སླེས་པ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། དགའ་པྐོ་བྱས་ནས་སླེས་པ་ཞིག་མླེད་
པར་སང་བ་དང་། ཕྲུ་གུ་བཙས་པའི་གནས་སབས་ལ་བལྟ་རྟྐོགས་བྱླེད་མཁན་ལླེགས་པྐོ་མ་
བྱུང་ན། སླེ་སངས་ཚད་ལྡན་མླེད་པས་ཕྲུ་གུའི་ལུས་ལ་གཅྐོང་ ཤྐོར་བ་དང་། འཚོ་མི་ནུས་པ། 
མ་ཡི་སྲྐོག་འཆྐོར་བ་སྐོགས་དཀའ་ངལ་མང་པྐོ་འབྱུང་བ་དླེ་རྣམས་སླེ་བའི་སྡུག་བསལ་ཡིན། 
དླེང་སང་སན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕྲུ་གུ་མངལ་དུ་ཡྐོད་པའི་སབས་སུ་མ་དླེའི་སླེམས་ཞི་དལ་
བག་ཕླེབས་ཇི་ཙམ་ཡྐོད་ན། དླེའི་ཚོད་ཀིས་ཕྲུ་གུའི་ཚར་ལྐོངས་ལླེགས་པྐོ་འྐོང་རྒྱུར་ཁྱད་པར་
ཡྐོད་ཚུལ་སྐོར། དངྐོས་སུ་མཐྐོང་བཞིན་པའི་ཕྲུ་གུའི་ལུས་ཀི་འཕྐོད་བསླེན་ཐྐོག་ནས་བཤད་
ཀིན་འདུག་པས། ཨ་མའི་སླེམས་ཀི་འཆར་སྒྐོའ་ིདབང་ལས་ཕྲུ་གུའི་སླེམས་ལའང་བདླེ་སྡུག་
གི་ཚོར་བ་ཞིག་མྱྐོང་གིན་ཡྐོད་པར་སང་། 

༼༢༽ དླེ་བཞིན་དུ་རྒ་བའི་སྡུག་བསལ་ཡང་། དླེ་ལ་ཕ་རགས་གཉིས་ཡྐོད་པས། རྒ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

བའི་སྡུག་བསལ་ཕ་མྐོ་ནི། སླེས་པའི་ཉིན་མྐོ་ནས་སད་ཅིག་སད་ཅིག་ལ་རྒ་བའི་ཕྐོགས་སུ་
འཕྐོས་ཏླེ་ཕུང་པྐོ་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ཅན་དླེ་ཡིན་ལ། རགས་པ་ནི། རྒྱ་ཆླེར་རྐོལ་པ་ལས། 
རྒ་བས་གཟུགས་སྡུག་གཟུགས་མི་སྡུག་པར་བྱླེད། །རྒ་བས་གཟི་བརྗིད་འཕྐོག་ཅིང་མཐུ་
སྐོབས་འཕྐོག །རྒ་བས་བདླེ་བ་འཕྐོག་ཅིང་བརས་པར་བྱླེད། །རྒ་བས་འཆི་བྱླེད་རྒ་བས་
མདངས་ཀང་འཕྐོག ། ༡༽ ཅླེས་སྐྲ་དཀར་ཞིང་ལུས་གུག་པ། དཔྲལ་བ་གཉླེར་མས་ཁླེབས་
པ་སྐོགས་ལུས་ཀི་མཐུ་ཉམས་པའི་ཚུལ་ལ་མཚོན་ན། སར་ན་ཚོད་དར་བབ་ཀི་དུས་ལུས་
དང་ཞིང་སྐྲའི་མདྐོག་གནག་པ། པགས་པ་ལ་གཉླེར་མ་སྐོགས་མླེད་པའི་གཞྐོན་ཤ་ཅན་དླེ་ད་
ལྟ་ལུས་མ་འཕྐོས་ཀང་འཕྐོས་པ་དང་ཁྱད་པར་མླེད་པ་འདི་བཞིན་དུ་སྐོང་འདུག  སར་ཡང་ལྐོ་
ཟླ་ཞག་མང་སྐོང་རིམ་གིས་ཟླ་བ་མར་གི་ངྐོ་བཞིན་རྣམ་པར་འགྲིབས་ནས་འཆི་བདག་གི་ཁར་
ཆུད་པར་འདུག་སམ་དུ་སྐོ་ཤས་ཀི་མྱྐོང་བ་དག་པྐོ་མ་ཐྐོན་གི་བར་དུ་བསམ། ༢༽ དླེ་བཞིན་དུ་
ལུས་ཀི་མཐུ་ཉམས་པས་སང་འདུག་ཚུལ་བཞིན་དུ་མི་འྐོང༌། འགྲྐོ་བའི་ཚེ་གྐོམ་པ་འཁྱྐོར། 
ངག་ལྡབ་ལྡིབ་དུ་སྨྲ་བས་མཚོན་ཏླེ། ༣༽ དབང་པྐོ་ཉམས་པས་མིག་རྣ་སྐོགས་ཀིས་སར་ལྟ་
བུའི་མཐྐོང་ཐྐོས་སྐོགས་ཇི་བཞིན་མི་འབྱུང་ཞིང་དན་པ་མི་གསལ་བས་བརྗླེད་ངླེས་ཅན་དུ་
འགྱུར། བཟའ་བཏུང་ཡང་སར་ཟ་བའི་ཚོད་ཙམ་དུ་ཟྐོས་ན་ནད་ས་ཚོགས་སླེད་པར་བྱླེད་པའི་
ཚུལ་རྣམས་གྐོང་བཞིན་བསྒྐོམ། ཉམས་ལླེན་བྱླེད་པ་པྐོ་ན་ཚོད་གཞྐོན་ནུ་ཞིག་ཡིན་ན་མགྐོ་བྐོ་
དཀར་བ་སྐོགས་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྐོན་ཕལ་ཆླེར་རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏླེ་གཞལ་རྒྱུ་མླེད་
མྐོད། ན་ཚོད་རྒན་པྐོ་ཞིག་ལ་ཕར་བལྟས་ནས་འདི་ཡང་མའི་མངལ་ནས་བཙའ་བའི་དུས་རྒས་
ཤིང་འཁྐོགས་པ་འདི་ག་མིན་པ་ཐག་ཆྐོད། བདག་ལྟ་བུའི་གཞྐོན་ནུ་ཞིག་གནས་སབས་འདི་
འདར་གྱུར་འདུག་གྐོ་བསམ་པའི་ཚུལ་གིས་བསྒྐོམ་གསུང༌། དླེ་ལྟར་རྒ་བའི་སྡུག་བསལ་ལ་ལྔ་
ལས། ༡༽ གཟུགས་ཡྐོངས་སུ་ཉམས་པ། ༢༽ མཐུ་སྐོབས་ཡྐོངས་སུ་ཉམས་པ། ༣༽ དབང་
པྐོ་ཡྐོངས་སུ་ཉམས་པ། ༤༽ ཡུལ་ལ་ལྐོངས་སྐོད་པ་ཡྐོངས་སུ་ཉམས་པ། ༥༽ ཚེ་ཡྐོངས་སུ་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

ཉམས་པ་བཅས་ལྔ་གསུངས། མདྐོར་ན། ལུས་ཀི་ལང་ཚོ་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་དླེ༌ཡྐོངས་སུ་ཉམས་
པས་རང་ཉིད་ཀང་སྐྱུགས་བྐོ་བ་དང་། མི་སིད་པ་འབྱུང་བའི་རྒ་བའི་འཁུར་གིས་ནྐོན་ཁར། ད་
དུང་ཡུན་རིང་རྒས་གཅྐོང་གི་འཚོ་བའི་གནས་བབས་ཞན་པྐོས་གསྐོན་པ་ལས་ཤི་བ་འདླེམས་
པ་ལྟ་བུ་སྐོགས། གུང་ཐང་རིན་པྐོ་ཆླེའི་གསུང་རྒ་བའི་སྡུག་བསལ་སྐོར་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ཐྐོག་
ཏུ་བབས་པ་རང་རླེར་མིག་མཐྐོང་ལག་ཟིན་ཡིན། བྐོད་པའི་སི་ཚོགས་ནང་རྒན་རབས་རྣམས་ 
ལ༑ གཉླེན་ཉླེ་གཞྐོན་སླེས་རྣམས་ཀིས་བརི་བཀུར་དང་། བྱམས་བརླེའི་བལྟ་སྐོང་གང་ལླེགས་
ཡྐོད་ཀང་། ཡར་ཐྐོན་ཆླེ་བའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་མི་ས་གཟི་བརྗིད་དང་། བརི་མཐྐོང་ཡྐོད་རིགས་
ཀང་། ལས་ཀའི་ལྐོ་ཡུན་རྐོགས་ནས་རྒན་ཡྐོལ་ཐྐོན་རྗླེས་མི་མཐྐོང་ཆ་འཇྐོག་མླེད་པར་གྱུར་ཏླེ། 
རང་ཉིད་ཡི་མུག་སླེ་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། འགའ་རླེ་རྒན་གསྐོ་ཁང་དུ་ཤི་སྒུག་རྒྱག་པ་ལྟ་བུས་
གནས་ཤིང་། སབས་རླེ་ཕྲུ་གུ་ཚོས་ཀང་གུས་བརི་མླེད་ཁར། མྱུར་དུ་མི་འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་
བྱླེད་རིགས་མཐྐོང་ལ། ཚེ་འདིའི་ནམ་འཕང་གཅྐོད་རྒྱུ་ཡྐོལ་ནས་སླེམས་འཕླེང་བཞིན་མི་ཚེ་
རྐོགས་པ་དླེ་རྣམས་རྒ་བའི་སྡུག་བསལ་ལྐོ།། 

༼༣༽ ན་བའི་སྡུག་བསལ་ནི་སར་རང་ཉིད་ནད་དག་པྐོས་འདླེབས་མྱྐོང་བའམ། མིན་
ན་ནད་པ་གཞན་དག་ལ་རྗླེས་སུ་དཔགས་ཏླེ་ཡུན་རིང་པྐོ་ནས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་ནད་དམ། 
གྐོ་བུར་དུ་གདྐོན་དང་མཚོན་ལ་སྐོགས་པས་གཙེས་པའི་ཚུལ་ནི། རྒྱ་ཆླེར་རྐོལ་པ་ལས། 
དཔླེར་ན་དགུན་སད་རླུང་དང་ཁ་བ་ཆླེ། །རྩྭ་ཤིང་གླེལ་པ་ནགས་སན་མདངས་ཀང་འཕྐོག །དླེ་
ལྟར་ནད་འདིས་འགྲྐོ་བའི་མདངས་འཕྐོག་ཅིང༌། །དབང་པྐོ་ཟུངས་དང་སྐོབས་ནི་ཉམས་པར་
བྱླེད། །ཅླེས་ཚ་གྲང་ཤས་ཆླེ་ཆུང་གི་ཟུག་གཟླེར་སྐོགས་གདུང་བ་ས་ཚོགས་ཀིས་ཉམ་ཐག་
པས་ལུས་ཀི་ཤ་ལྤགས་བསམས་ཤིང་འགུལ་བསྐོད་དཀའ། ཡིད་དུ་འྐོང་བའི་ཟས་སྐོམ་
རྣམས་ནད་ལ་གནྐོད་ཀི་དྐོགས་ནས་སན་པ་སྐོགས་ཀིས་ཟར་མི་སླེར། ཡིད་དུ་མི་འྐོང་བའི་
ཟས་དང་སན་ས་ཚོགས་གཏར་སྲླེག་རྣམས་མི་འདྐོད་བཞིན་དུ་བསླེན་དགྐོས་ཚུལ་བསམ་མྐོ།། 



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

འདི་ལའང་ལྔ་ཡྐོད་དླེ། ༡༽ ལུས་ཀི་རང་བཞིན་འགྱུར་བ། ༢༽ སྡུག་བསལ་དང་ཡིད་མི་བདླེ་
བ་འཕླེལ་བ། ༣༽ ཡུལ་གི་ལྐོངས་སྐོད་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་སད་དུ་མླེད་པ། ༤༽ ཡུལ་གི་ལྐོངས་
སྐོད་ཡིད་དུ་མི་འྐོང་བ་མི་འདྐོད་བཞིན་དུ་སད་དགྐོས་པ། ༥༽ སྲྐོག་གི་དབང་པྐོ་དང་འབལ་
བར་འགྱུར་བ་བཅས་གསུངས་པ་ལྟར། ནད་རིགས་འགའ་ཤས་ན་ཟུག་དག་པྐོ་ཉིན་མཚན་མི་
འཁྱྐོལ་བར་བྱས་ཏླེ་སྐོད་དགྐོས་པའི་རིགས་དང་། ན་ཟུག་དག་པྐོ་མླེད་ཀང་གཅྐོང་གིས་ཟིན་
ནས་བདླེ་བའི་སབས་མླེད་ལ། འགའ་ཞིག་འགྐོས་ནད་དང་། སྐྱུགས་བྐོ་བའི་ནད་ཀིས་གཙེས་ 
ཏླེ༑ གསྐོན་བཞིན་དུ་མིའི་སི་ཚོགས་ནས་བུད་པ་ལྟར་གནས་དགྐོས་པའི་མི་འདྐོད་པ་ས་ཚོགས་
པ་ཞིག་ཐྐོག་ཏུ་བབས་ལུགས་རྣམས་ན།ི ན་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་ཚུལ་ཡིན། 

༼༤༽ འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་ནི། རྒྱ་ཆླེར་རྐོལ་པ་ལས། འཆི་དང་འཕྐོ་དང་འཆི་འཕྐོ་
དུས་བྱླེད་པ། །ཕྐོངས་ཤིང་སྡུག་པའི་སླེས་བུ་རྟག་ཏུ་འབལ། །ཕིར་མི་འྐོང་ཞིང་འཕད་པར་
འགྱུར་མ་ཡིན། །ཤིང་ལས་ལྐོ་འབྲུལ་འད་ཞིང་ཀླུང་རྒྱུན་མཚུངས། །ཞླེས་ནད་ལས་ཐར་བ་
ཞིག་བྱུང་ན་དཀའ་བ་དླེ་ཙམ་སྐོད་རིང་ཆྐོག་ནའང་། ཕལ་ཆླེར་ཐབས་ས་ཚོགས་བྱས་པས་
ཀང་ནད་ཇླེ་ཆླེར་སྐོང་སླེ་སན་པས་བྐོར། མྐོ་བྐོན་གིས་བསླུས། གཉླེན་བཤླེས་རྣམས་ཀིས་
མཐའ་བསྐོར་ནས་སྨྲླེ་སགས་འདྐོན། ཤི་དགླེ་དང་དུར་འདླེབས་ཀི་གཤྐོམ་ར་འདིང༌། རང་ཉིད་
ཀང་བཀག་མདངས་ཉམས། ཁ་བསམས། མཆུ་བརླེས། ས་ཞྐོམ། མིག་ཀྐོང་མྐོར་སྐོང༌། 
དབུགས་བརླེགས། སར་བྱས་ཀི་སིག་པ་ལ་འགྐོད། གཉླེན་བཤླེས་འཁྐོར་གཡྐོག་རས་ནྐོར་
ཕུན་ཚོགས་ཀུན་དང་བལ། གཅླེས་པར་བསངས་པའི་ལུས་ཀང་མལ་དུ་བཞག་སླེ་ཆགས་
ཞླེན་དག་པྐོའ་ིདབང་གིས་འཇིག་རྟླེན་ཕ་རྐོལ་དུ་འགྲྐོ་དགྐོས་ཚུལ་གི་སྡུག་བསལ་དག་པྐོས་
མནར་བ་ལ་བསམ་མྐོ། །འདི་ལའང་ལྔ་ཡྐོད་དླེ། ༡༽ ལྐོངས་སྐོད་སྡུག་པ་དང་འབལ་བ། ༢༽ 
ར་འཇིང་སྡུག་པ་དང་འབལ་བ། ༣༽ འཁྐོར་སྡུག་པ་དང་འབལ་བ། ༤༽ ལུས་སྡུག་པ་དང་
འབལ་བ། ༥༽ འཆི་བའི་ཚེ་སྡུག་བསལ་དང་། ཡིད་མི་བདླེ་བ་དག་པྐོ་མྱྐོང་བ་བཅས་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

གསུངས། གྐོང་དུ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་ཀི་འཆི་བའི་རྣམ་པ་བསྒྐོམ་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་
པ་ཞིག་གིས་སྡུག་བསལ་དླེ་རྣམས་དན་ནས། རང་རླེའི་མི་ཚེ་འདི་སླེ་བའི་སྡུག་བསལ་ནས་
མགྐོ་ཚུགས་ཏླེ། ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོའ་ིཁུར་གསར་པ་ལས་ཉྐོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་འདིས། 
ཚེ་གང་བཀ་མི་ཤིས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཆ་ཡྐོངས་རྐོགས་དླེ་དུས་ནས་བསྒྲུབས་པས། མདྐོར་ན་
སླེས་བུའི་ལུས་དླེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྐོད་པས་སླེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་ཞླེས་པ་དླེ་རྣམས་འབྱུང་
དགྐོས་པ་དང་། སླེ་བའི་སྡུག་བསལ་ནས་འཆི་བའི་སྡུག་བསལ་བར་གི་ངང་ཚུལ་དླེ་རྣམས་
རྒྱལ་པྐོ་དང་། སྲིད་འཛིན། དམག་དཔྐོན། ཤླེས་ཡྐོན་ཅན། བླུན་པྐོ། ཕྱུག་པྐོ། དབུལ་པྐོ། ཤར་
ཕྐོགས་པ། ནུབ་ཕྐོགས་པ། ཕི་པ། ནང་པ། ཆྐོས་ལ་དད་པ་ཡྐོད་མླེད་ལ་སྐོགས་པའི་གང་
ཟག་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་ལྡྐོག་ཏུ་མླེད་པར་ལམ་དླེའི་ཐྐོག་ཏུ་འགྲྐོ་མཁན་དང་། ལམ་དླེ་
བརྒྱུད་ནས་འགྲྐོ་དགྐོས་པ་འད་བ་ཡིན། 

༼༥༽ མི་སྡུག་པ་དང་འཕད་པའི་སྡུག་བསལ་འདི་ལ། དགྲ་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་
བསལ་ཡང་གསུངས་པ་ནི། མི་སྡུག་པའི་དགྲ་ཞིག་གིས་ལུས་སྲྐོག་གཏམ་དྐོན་ལ་གནྐོད་པ་
བྱས་དྭྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་ལྟ་ཅི་སྐོས། དགྲ་དངྐོས་སམ་མི་མཛའ་བ་ཞིག་དང་གནས་ཁང་
གཅིག་ཏུ་འཚོག་དགྐོས་བྱུང་ནའང་ཡིད་མི་བདླེ་བ་ནག་ཡྐོར་རླེ་བ་ལྟ་བུའི་སང་བ་འཆར། དླེ་
ཕྐོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སྐོང་ན་ནམ་ལངས་པ་ལྟ་བུའི་སྐོ་བ་འབྱུང་ཚུལ་ལ་བརྟླེན་ནས་དགྲ་སང་
བ་དང་འཕད་ཀི་དྭྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་བསམ་དགྐོས་པ་དླེ་བཞིན་དུ་རང་རླེར་སྡུག་བསལ་
རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མྱྐོང་དུ་འཇུག་མཁན་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་དྐོན་གི་དགྲ་མི་སྡུག་པ་ཡིན་པར་ངྐོས་
འཛིན་ཐུབ་པར་བྱས་ཏླེ། དགྲ་མི་སྡུག་པ་ངྐོ་མ་དླེ་དང་འཕད་པའི་སྡུག་བསལ་ལས་གྲྐོལ་བ་
རང་ཉིད་ཀིས་བྱ་དགྐོས། 

༼༦༽ སྡུག་པ་དང་བལ་བའི་སྡུག་བསལ་ལམ། གཉླེན་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་བསལ་ནི། 
གཉླེན་བཤླེས་དང༌། དླེའི་ནང་ནས་ཀང་ཤིན་ཏུ་མཛའ་བ་ཞིག་ཡུལ་གཞན་དུ་སྐོང་བ་ལ་དླེ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

དག་གི་ཡྐོན་ཏན་དང་ཕུན་ཚོགས་རྣམས་དན་ཏླེ་སྒྐོ་གསུམ་སྡུག་བསལ་དག་པྐོ་དང༌། དླེ་ལས་
གྐོ་ལྐོག་ན་དགའ་བ་ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་གཉླེན་སྡུག་པ་དང་བལ་གིས་དྭྐོགས་པའི་
སྡུག་བསལ་བསམ། 

༼༧༽ འདྐོད་པ་བཙལ་ཏླེ་མི་རླེད་པའི་སྡུག་བསལ་ལམ། འདྐོད་པ་ལ་བརྟླེན་པའི་
སྡུག་བསལ་ནི། ཚོང་པ་དང་ཞིང་ལས་པ་སྐོགས་ཀིས་འབད་པས་བསྒྲུབས་ཀང་ཚོང་ཟྐོག་
སྐོར་བ་དང་ལྐོ་ཏྐོག་སླེར་བས་བཅྐོམ་པ། དབུ་གཙོ་དང་ཞང་བྐོན་ཏླེ། སར་བཙན་པྐོའ་ིདུས་སུ་
རྒྱལ་པྐོའ་ིཡུམ་གི་གཉླེན་ཚན་ནང་ནས་བསྐོས་པའི་བྐོན་པྐོའ་ིརིགས་རྣམས་ཀིས་དགྲ་མ་ཐུལ་
ཞིང་གཉླེན་མ་འཁྱྐོངས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཕྐོ་མྐོ་ལ་ལ་གཉླེན་པྐོ་ཞན་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
མགྐོ་མི་ཐྐོན་པ། ཤླེས་རབ་དམན་པས་ཐྐོས་བསམ་གི་བྱ་བ་མ་འགྲུབ་པ་སྐོགས་འདྐོད་པ་
བཙལ་གིས་མི་རླེད་པའི་སྡུག་བསལ། གཞན་ཡང་ཁ་དག་པྐོའམ་ཤུགས་ཡྐོད་པ་ཞན་པྐོར་
སྐོང་བ། ཕྱུག་པྐོ་སང་པྐོར་སྐོང་བ། མི་མང་པྐོ་གཅིག་པུར་སྐོང་བས་མཚོན་ཏླེ་རྒྱལ་ཁམས་
ལ་བརྟགས་ན་སར་གི་ས་ན་མི་འདུག་པ་སྐོགས། མདྐོར་ན་བཀླེས་སྐོམ་ཚ་གྲང་མི་འདྐོད་པ་
ས་ཚོགས་པས་མིའི་ལུས་རྟླེན་འདི་ཉིད་ཀང་སྡུག་བསལ་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པར་མྱྐོང་བ་
སིང་ཐག་པ་ནས་མ་སླེས་ཀི་བར་དུ་བསྒྐོམ་མྐོ། །བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་དུ་སྡུག་བསལ་བརྒྱད་
བསམ་པ་དང་། དྲུག་བསམ་པ་སྐོགས་སི་ལྡྐོག་ཏུ་གསུངས་ནའང༌། འཁིད་ཀི་སབས་འཇུག་
པ་བདླེ་བའི་དབང་དུ་མཛད་དླེ། སྡུག་བསལ་བདུན་པྐོ་གཙོ་ཆླེར་མི་ལ་སར་ནས། དླེའི་མཇུག་
ཏུ་བདླེ་འགྲྐོ་གཞན་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་བརྒྱད་པ་དང༌། གསུམ་དང་དྲུག་
བསམ་པ་རྣམས་སིར་མཛད་པ་ཡིན་ནྐོ།། 

དླེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་བརྒྱད་གསུངས་པའི་ནང་གི་དང་པྐོ་དང་མཐའ་མ་འདི་གཉིས་
འགངས་ཆླེ་ཤྐོས་ཡིན་པས། མདྐོར་ན་ཉླེ་བར་ལླེན་པའི་ཕུང་པྐོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་བའྐོ་ཞླེས་སྡུག་
བསལ་བརྒྱད་པ་སྐོམ་གི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་འདི་ནི། ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་ནི་ལས་ཉྐོན་གི་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

དབང་གིས་གྲུབ་ཅིང་། ལུས་དླེ་ཡང་ལས་ཉྐོན་གི་གནས་ངན་ལླེན་དང་རྗླེས་སུ་འབླེལ་བས། 
འདི་བངས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སུའང་སྡུག་བསལ་འདླེན་པས། སྡུག་བསལ་
གི་སྐོད་ཅླེས་འཇིག་རྟླེན་འདིའི་སླེང་ལ་ཁ་ཆག་ས་རལ་སྐོད་གཟྐོས་མི་བདླེ་བ་གང་བྱུང་བ་
མཐའ་དག་གི་ར་བ་ལས་ཉྐོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་གི་ཕུང་པྐོ་འདི་འད་ཞིག་བངས་ཏླེ་རང་
དབང་མ་འདུས་པར་གནས་པས་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་གྲུབ་ཙམ་གིས་སྡུག་བསལ་གི་རང་
བཞིན་དུ་གྱུར་པ་གསལ་བར་བསན་པའི་ཆླེད་དུ་གསུངས། 

ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་མཚམས་འདིར། ༈ གཉིས་པ་སྡུག་བསལ་དྲུག་བསམ་པ་ལ་དྲུག  
ངླེས་པ་མླེད་པ། ངྐོམས་པ་མླེད་པ། ལུང་ཡང་ཡང་དུ་འདྐོར་བ། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉིང་མཚམས་
སར་བ། ཡང་དང་ཡང་དུ་མཐྐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བ། གྲྐོགས་མླེད་པའི་ཉླེས་པ་བསམ་པའྐོ། ། 
ཞླེས་གསུངས་ནས། དླེའི་རྗླེས་སུ་སྡུག་བསལ་གསུམ་བསམ་པའི་སྐོར་འབྱུང་ཡང་། གཞུང་
འདིར་སྡུག་བསལ་གསུམ་བསམ་པའི་རྗླེས་སུ་སྡུག་བསལ་དྲུག་གི་སྐོར་རྣམས་གྐོ་རིམ་ལྡྐོག་
སླེ་འྐོག་ཏུ་འབྱུང་བས། སབས་འདིར་ལམ་ཆླེའི་ས་བཅད་ལྟར་འཆད་པར་བྱ་བའི་ས་བཅད་ནི། 

༈ གཉིས་པ་སྐོ་སྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསམ་པ་ལ་དྲུག  དམྱལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགྲྐོ།  
མི༑ ལྷ་མ་ཡིན། ལྷའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པའྐོ། །དླེ་ཡང་ངན་སྐོང་གསུམ་གི་སྡུག་བསལ་ནི་
སར་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་སྐོང་བ་དང་། མི་ཡི་སྡུག་བསལ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་ཡིན་
པས། གཞུང་འདིར་བདླེ་འགྲྐོ་གཞན་ཏླེ་ལྷ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་
ཙམ་གི་ས་བཅད་མཛད་པ་ནི། འདི་ལ་གཉིས། འདྐོད་ལྷའི་སྡུག་བསལ་དང་། ཁམས་གྐོང་
མའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསལ་བསམ་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གསུམ། འཆི་འཕྐོ་དང་ལྟུང་བའི་སྡུག་
བསལ། ས་བཀྐོང་བའི་སྡུག་བསལ། བཅད་པ་དང་དལ་བ་དང་བསད་པ་དང་སྤྱུག་པའི་སྡུག་
བསལ་ལྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གཉིས། འཆི་འཕྐོ་བའི་སྡུག་བསལ་དང་། གནས་འྐོག་མར་ལྟུང་བའི་
སྡུག་བསལ་ལྐོ། །ས་བཅད་འདི་རྣམས་ཀི་སྐོར་ལ། བཤླེས་སིང་ལས། ལུས་ཀི་ཁ་དྐོག་མི་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

སྡུག་འགྱུར་བ་དང༌། །སན་ལ་མི་དགའ་མླེ་ཏྐོག་ཕླེང་རིང་དང་། །གྐོས་ལ་དི་མ་ཆགས་དང་
ལུས་ལ་ནི། །སྐོན་ཆད་མླེད་པའི་རྔུལ་འབྱུང་ཞླེས་བགི་བ། །མཐྐོ་རིས་འཆི་འཕྐོ་སྦྲྐོན་བྱླེད་
འཆི་ལྟས་ལྔ། །ཞླེས་འདྐོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་མི་ལྟ་བུའི་སླེ་རྒ་སྐོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་མླེད་
ནའང༌། འཆི་བར་ཉླེ་བའི་ཚེ་གྐོ་བུར་དུ་ལུས་ཀི་བཀག་མདངས་ཉམས་ཤིང་བདླེ་བའི་སན་ལ་
འདུག་སིང་མི་འདྐོད་པ། མླེ་ཏྐོག་གི་འཕླེང་བ་རིང་པ། གྐོས་ལ་དི་མ་ནག་ནྐོག་ཆགས་པ། སྐོན་
མླེད་པའི་ལུས་ལ་རྔུལ་འབྱུང་བ་རྣམས་འཆི་ལྟས་ལྔ། ལུས་ཀི་འྐོད་ཆུང་དུ་སྐོང་བ། ཁྲུས་ཆུ་
ལུས་ལ་ཆགས་པ། གྐོས་རྒྱན་ལས་ས་མི་སན་པ་འབྱུང་བ། མིག་གི་རི་མ་འཁབ་པ། ཡུལ་
གཅིག་ལ་ཆགས་པ་ལྔ་པྐོ་ཉླེ་བའི་འཆི་ལྟས་ཏླེ། བཅུ་པྐོ་དླེ་རྣམས་འཆི་ལྟས་སུ་རིག་ནས་སྡུག་
བསལ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་སབས་གསུམ་པ་ཞླེས་སྐོན་གི་གནས་སབས་དང་། ད་ལྟའི་གནས་
སབས། ཕི་མའི་གནས་སབས་གསུམ་པྐོ་དླེ་མངྐོན་ཤླེས་རགས་པ་ཞིག་གིས་ཤླེས་པའི་ལྷ་
ཞླེས་བྱ་བ་གང་དུ་སླེ་འགྱུར་གི་གནས་ཀང་བརྟགས་ན་ཤླེས་པ་ཡིན་པས། དླེ་མ་ཐག་དམྱལ་
བར་སླེ་ངླེས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དམྱལ་བར་སླེས་ཟིན་པ་དང་ཁྱད་པར་མླེད་པའི་སྡུག་བསལ་དག་
པྐོ་མི་བཟད་པ་ཡྐོད་པས། མི་ལྟ་བུ་ལ་ངན་སྐོང་དུ་སླེས་དྐོགས་པ་ཙམ་ལས། རྟག་བརྟན་ཐླེར་
ཟུག་དླེ་འད་མླེད་པས་ལྷའི་སྡུག་བསལ་ལྷག་པར་ཆླེ་བ་ཡིན་གསུངས། གཞན་ཡང་བསྐོད་
ནམས་ཆླེན་པྐོའ་ིལྷ་རྣམས་མཐྐོང་བའི་ཚེ། ཆུང་བ་རྣམས་ས་བཀྐོང་བ་དང༌། སྐོབས་ཆླེ་བས་
ཆུང་བ་གནས་གཞན་དུ་བསྐྲྐོད་པ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་འཐབ་པའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་
གཅིག་གསྐོད་ཅིང་ལུས་དང་ཡན་ལག་གཏུབ་ཅིང་གཅྐོད་པའི་སྡུག་བསལ་ས་ཚོགས་པ་དླེ་
རྣམས་ཀིས་འདྐོད་པའི་ལྷའི་སྡུག་བསལ་གསུངས། དླེ་ནས་གཟུགས་མླེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ནི་
མངྐོན་འགྱུར་གི་སྡུག་བསལ་དླེ་དག་དང་མི་ལྡན་ནའང་། རྒྱ་མཚོའི་གཟིངས་ཀི་ཕུག་རྐོན་
སར་ཡང་གཟིངས་ལ་འཁྐོར་བ་ལྟར། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་འཕླེན་པ་ཟད་དླེ་ཤི་བའི་རྗླེས་སུ་སར་
ཡང་འདྐོད་ཁམས་ཀི་སྡུག་བསལ་མངྐོན་གྱུར་སྐོད་དགྐོས་ཚུལ་ལླེགས་པར་བསྒྐོམ་མྐོ། །ལྷ་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

མ་ཡིན་རྣམས་ནི་ལྷའི་དཔལ་འབྱྐོར་མི་བཟྐོད་པའི་ཕག་དྐོག་གིས་ཡིད་གདུང་ལ། དླེ་ལ་བརྟླེན་
ནས་ལྷ་དང་འཐབ་པ་ན། ལུས་བཅད་པ་དང་། དལ་བ་ལ་སྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་དུ་མ་མྱྐོང་
བ་དང་། དླེ་རྣམས་ཤླེས་རབ་དང་ལྡན་ཡང་རྣམ་སིན་གི་སིབ་པ་ཅན་ཡིན་པས་རྟླེན་དླེ་ལ་
བདླེན་པ་མཐྐོང་དུ་མི་རུང་ངྐོ་། །ཞླེས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས་གསུངས། 

༈ གསུམ་པ་སྡུག་བསལ་གསུམ་བསམ་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ། 
འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལྐོ། །དླེ་ལ་གཞུང་འདིར། ཞར་བྱུང་
རིགས་དྲུག་ཐུན་མྐོང་གི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་འཁྐོར་བ་ལས་མ་གྲྐོལ་ཕིན་
ཆད་བསྐོད་ནམས་ཀི་མཐུས་འཁྐོར་ལྐོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྐོ་དང་ཚངས་པར་གྱུར་ཀང་སར་
བན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ནི་འགྲུབ་པའི་སྡུག་བསལ་ཏླེ། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་སྡུག་བསལ་བརྒྱད་
གསུངས་སབས་མདྐོར་ན་ཉླེ་བར་ལླེན་པའི་ཕུང་པྐོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་བའྐོ་ཞླེས་པའི་སྡུག་བསལ་
བརྒྱད་པ་དླེར་སར་ནས་སྡུག་བསལ་གསུམ་ཉླེ་བར་ལླེན་པའི་ཕུང་པྐོ་དང་སྦྲླེལ་ནས་གསུངས་ 
ཏླེ༑ དླེ་ལ་འཁྐོར་བ་ལས་མ་ཐར་ཕིན་ཆད་གནས་སབས་ཚངས་པ་དང་འཁྐོར་ལྐོས་བསྒྱུར་བའི་
རྒྱལ་པྐོར་གྱུར་ཀང༌། སར་བན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ནི་ངླེས་པར་འགྲུབ་པའི་སྡུག་བསལ་ཞླེས་
པའི་ཐ་སད་མཛད་ཅིང་། ཕུང་པྐོ་དླེ་བངས་པའི་རླེན་བྱས་ནས་སར་ཡང་སྡུག་བསལ་ཕི་མ་མུ་
མཐུད་ནས་འདླེན་པ་ཞིག་འགྱུར་བས། དླེ་ཡི་ཆ་ནས་ད་ལྟའི་ཕུང་པྐོ་འདིའི་སླེང་དུ་སླེ་རྒ་ན་
འཆིའི་སྡུག་བསལ་མང་པྐོ་འབྱུང་བ་དླེ་ལ། མངྐོན་པར་གྲུབ་པ་ལ་ལྟྐོས་པའི་སྡུག་བསལ་ཞླེས་
གསུངས། ཚེ་འདིའི་སླེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསལ་ནི་གྲུབ་ཟིན་པའི་སྡུག་བསལ་ཡིན་ལ། འབས་
ཚ་བའི་སླེང་དུ་ཚྭ་ཆུ་བཏབ་པའི་འགྱུར་བྱླེད་ཀི་རླེག་པ་དང་འཕད་པས་སྡུག་བསལ་ཆླེར་སྐོང་
བ་ལྟ་བུ་ནི་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་ཏླེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དླེ་དང་དླེ་གང་ལ་བརྟླེན་ནས་
འབྱུང་རྒྱུའི་ཕི་ནང་གི་རླེན་སླེམས་བྱུང་མཚུངས་ལྡན་བཅས་པ་རྣམས་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་
བསལ་ཡིན། 



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཕིན་པས་ངལ་བ་ན་བསད་པས་བདླེ་བར་སང་བ་ལ། ནམ་ཞིག་ན་ཡན་ལག་དང་སླེད་
པ་ན་བ་དླེ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ཡིན་པ་ལྟར། ལྟྐོགས་པའི་སབས་སུ་ཟས་ཟ་སབས་ཞིམ་
ཡང་། ཟ་དགས་ན་སྐྱུག་མླེར་ལྐོག་པ་དང་། དླེའི་དི་ཙམ་ཡང་ཚོར་མི་འདྐོད་པ་ལྟ་བུ་སྐོགས། 
མདྐོར་ན་ཟག་བཅས་ཀི་བདླེ་བ་གང་ཞིག་ལ་སད་དགས་ན་སར་ཡང་སྡུག་བསལ་སླེར་བར་
བྱླེད་པས་དླེ་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ཡིན་པར་གསུངས་པས། འཁྐོར་བ་པ་རྣམས་
ཀི་ཚོར་བ་བདླེ་བ་སླེ། རྒྱུན་དུ་རང་རླེས་བདླེ་བར་བརི་བའི་རིགས་རྣམས་ཀིས་ནམ་ཞིག་སྡུག་
བསལ་བསླེད་པར་འགྱུར་བས་ན་དླེ་སད་ཟླེར་ལ། གཞན་ཡང་། དླེའི་ཕིར་མི་རྟག་ལས་སྡུག་
བསལ། །ཞླེས་པའི་གསུང་ནུས་པ་ཅན་འདིས་མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་ན་སད་ཅིག་སད་ཅིག་
གིས་འགྱུར་འགྲྐོ་བ་དང་། དླེ་ལྟར་འགྱུར་བའང་འཇིག་པ་དླེ་རྒྱུ་གཞན་ཞིག་ལ་ལྟྐོས་མི་དགྐོས་
པར་རང་ཉིད་སླེད་པར་བྱླེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཀིས་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་སླེད་པས་ན། ཉླེར་ལླེན་
གི་ཕུང་པྐོ་འདི་རྒྱུ་ཡི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན། དླེའི་རྒྱུ་ནི་རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་
དང་པྐོ་མ་རིག་པ་ཞླེས་བཀ་མི་ཤིས་པ་དླེ་ཡིན་པས་བྐོ་བདླེ་བའི་གཞི་མླེད་པར་སྡུག་བསལ་བ་
འབའ་ཞིག་ཡིན། 

དླེ་ནས་འཁྱགས་པའི་སྦུབས་སུ་ཆུད་པ་ཞིག་དླེ་ལས་མ་ཐར་གི་བར་དུ་དྐོ་བའི་སབས་
མླེད་པ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་པ་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཡིན་པས། དླེ་ནི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟླེན་
དུ་གྱུར་ཅིང་། ཕུང་པྐོ་དླེ་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་དུ་སླེ་བས། མདྐོར་ན་ཉླེ་
བར་ལླེན་པའི་ཕུང་པྐོ་ལྔ་སྡུག་བསལ་བའྐོ་ཞླེས་གསུངས། དྐོན་ཧིལ་གིས་དིལ་ན་ཟག་བཅས་
ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་འདི་བངས་ཕིན་ཆད་ད་ལྟའི་ཕུང་པྐོ་ལ་བརྟླེན་པའི་སླེ་བ་དླེའི་སླེ་རྒ་ན་
འཆིའི་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་ཞིང་། ཕུང་པྐོ་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཕི་མའི་སྡུག་བསལ་དུ་མ་རང་ཤུགས་
ཀིས་འདླེན་པ་ལས་འྐོས་མླེད་པས། ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་འདི་ཆ་ཤས་མང་པྐོ་སྤུངས་པའི་རིར་
གྱུར་པ་དང་མཚུངས་ལ། དླེ་ཡང་ཉླེར་ལླེན་གི་དྐོན་འདུན་པ་དང་འདྐོད་ཆགས་ཡིན་པས་



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

དཔླེར་ན་ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་མླེ་ལ་ཤིང་གི་མླེ་ཟླེར་བ་བཞིན་མ་འྐོངས་པའི་ལུས་ཐྐོབ་འདྐོད་
དང་། ད་ལྟའི་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཕུང་པྐོ་འགྲུབ་པ་རྒྱུ་ལ་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པ། 
དླེ་བཞིན་དུ་འབས་བུ་བསླེད་པའི་ཤིང་ལ་འབས་བུའི་ཤིང་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཕུང་པྐོ་
དླེས་འདུན་པ་དང་འདྐོད་ཆགས་བསླེད་པ་འབས་བུའི་སྒྐོ་ནས་བཏགས་པ་སླེ། གཅིག་ལས་
གཅིག་བྱུང་བས་འཁྐོར་བར་འཁྐོར་རྐོ།། 

གཞུང་འདིར་སྡུག་བསལ་དྲུག་བསམ་པ་མཚམས་འདིར་འབྱུང་བས། ༼༡༽ ངླེས་པ་
མླེད་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་སྡུག་བསལ་དླེར་མ་ཟད། ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བ་ནི་བཤླེས་
སིང་ལས། ཕ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་ཉིད། །སླེས་བྐོ་དགྲར་གྱུར་པ་དག་བཤླེས་ཉིད་དང༌། ། 
ལྡྐོག་པ་ཉིད་དུ་མཆིས་པས་དླེ་སད་དུ། །འཁྐོར་བ་དག་ན་ངླེས་པ་འགའ་མ་མཆིས། །ཞླེས་ཕ་
མ་དང་གཉླེན་བཤླེས་དགྲ་གཉླེན་མང་པྐོ་གྐོ་ལྡྐོག་པ་སླེ་བ་རིམ་བརྒྱུད་ལ་འྐོང་བ་མ་ཟད། ཚེ་
འདིར་ཡང་ཚེ་སྐོད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛའ་བ་དག་ཚེ་སད་ལ་དགྲར་འགྱུར་བ་དང༌། ལྐོ་སྐོན་མ་
གཅིག་གིས་གཅིག་གསྐོད་དུ་ཆ་བའི་མི་ཞིག་ལྐོ་རྟིང་མ་གཉླེན་གི་དྭངས་མར་འགྲྐོ་བ་སྐོགས་
མངྐོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས། དགྲ་གཉླེན་ལ་ངླེས་གཟུང་གི་ཡིད་བརྟན་མི་ཐུབ་པས་ངླེས་པ་
མླེད་པའི་སྡུག་བསལ་བསམ། 

༼༢༽ ངྐོམས་མི་ཤླེས་པའམ། ཆྐོག་མི་ཤླེས་པ་ནི། བཤླེས་སིང་ལས། ཇི་ལྟར་མཛེ་
ཅན་སྲིན་བུས་ཉླེན་པ་ནི། །བདླེ་བའི་དྐོན་དུ་མླེ་ལ་ཀུན་བརྟླེན་ཀང༌། །ཞི་བར་མི་འགྱུར་དླེ་དག་
འད་བར་ནི། །འདྐོད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་མཁྱླེན་པར་མཛོད། །ཅླེས་སྐོན་ཆད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་ལྷའི་བདུད་རི། བར་མ་མའི་ནུ་ཞྐོ། ཐ་མ་མི་གཙང་བའི་ཁུ་བ་དང་ཁྐོ་ཆུ་ཁྐོལ་མ་
བཏུང་པའང་རྒྱ་མཚོ་ཆླེན་པྐོ་གྲངས་མླེད་པ་ལས་ཆླེས་མང་མྐོད། དླེས་ཀང་ངྐོམས་སུ་མླེད་པ་
མཛེ་ཅན་མླེ་ལ་བརྟླེན་པའི་དཔླེ་ལྟར་འདྐོད་པའི་ལྐོངས་སྐོད་ལ་ངྐོམས་མི་ཤླེས་པར་བསམ། 
རང་རླེས་ཡིད་ཚིམ་པའི་ཆླེད་དུ་བདླེ་སིད་ཇི་ཙམ་བསླེན་ཡང་། དླེས་ཚིམ་པ་མླེད་པར་ད་དུང་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

སྡུག་བསལ་བར་གྱུར་ཏླེ། རླེད་བཀུར་སན་གྲགས་ལ་སྐོགས་པ་ཇི་ཙམ་བྱུང་ཡང་ཆྐོག་ཤླེས་
མླེད་པར་མི་ལྟྐོགས་པས་ཟས་ཟ་བ་ལ་རམ་ནས་སྐོད་པ་ལྟར། སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཇི་ཙམ་
བྱུང་ཡང་ཚོད་འཛིན་ཆྐོག་ཤླེས་མླེད་པ་འདི་སྡུག་བསལ་ཆླེ་ཤྐོས་ཤིག་ཡིན། 

༼༣༽ ལུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདྐོར་བ་ནི། ངྐོམས་པ་མླེད་པ་དླེའི་དབང་ལས་ཐབས་
ཤླེས་དུ་མས་ད་དུང་སྡུག་བསལ་གྲངས་མླེད་གཞན་གི་ས་འདླེན་པར་བྱླེད་པས། ལུས་རྟླེན་
བགྲང་མི་ནུས་པ་ནི། མྱ་ངན་བསལ་བ་ལས། ཕན་ཚུན་འཐབ་དང་རྐོད་པའི་ཕིར། །མགྐོ་བྐོ་
བཅད་པ་གང་ཡིན་པ། །སྤུངས་ན་དླེ་ལྟར་མཐྐོ་བ་ནི། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟླེན་ལས་ཀང་ཐལ།། 
ཞླེས་ནད་ས་ཚོགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་ལུས་དྐོར་བ་གཞན་རྣམས་ཕར་ཞྐོག  མཚོན་གིས་གཏུབས་
ཏླེ་ཤི་བའི་མགྐོ་བྐོ་རྣམས་སྤུངས་ན་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟླེན་ལས་མཐྐོ་བར་འགྱུར་བས། ད་དུང་
འཁྐོར་བ་ལས་མ་ཐར་ན་ལུས་ཡང་ཡང་འདྐོར་བའི་སང་ཚུལ་དླེ་ལས་མ་འདས་སམ་དུ་བསམ། 
ལུས་ནི་ཞླེན་ཆགས་བྱ་ཡུལ་དང་། བྐོ་གཏད་བཅྐོལ་ས་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་རླྐོམ་ཡང་། དླེ་ནི་ཡང་
ནས་ཡང་དུ་འདྐོར་དགྐོས་པ་མ་ཟད། ད་བར་སྡུག་བསལ་དང་། བདླེ་སིད་གང་ཡིན་ནའང་མྱྐོང་
གྐོ་ཆྐོད་པ་གཅིག་ཀང་བྱུང་མི་འདུག་པས། ད་དུང་ཡང་ལས་ཉྐོན་གི་འཆིངས་ཐག་འདི་ལས་
གྲྐོལ་བ་ཞིག་མ་བྱུང་ཕིན། སར་བཞིན་འྐོང་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་པའི་ཚུལ་ལ་བསམ་ནས་སླེམས་
ལ་སུན་སང་སླེ་བ་ཞིག་བྱ། 

༼༤༽ ཡང་ཡང་ཉིང་མཚམས་སར་བ་ནི། མངལ་སྒྐོ་གྲངས་མླེད་འགྲིམ་པ་ནི། མ་ཡི་
ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུ་ཙམ། །རི་ལུར་བགྲངས་ཀང་ས་ཡིས་ལང་མི་འགྱུར། །ཞླེས་རང་
ཅག་གི་ར་བའི་མ། དླེའི་མ། དླེའི་ཡང་མ་ཞླེས་བགྲང་བའི་ཆླེད་དུ་ས་ཆླེན་པྐོ་འདི་རིལ་བུར་
ཆུང་ངུར་དིལ་ནས་བགྲངས་ཀང་འདླེན་མི་ཐུབ་པ། ཐུག་མཐའ་ཞླེས་པས་ནུས་པས་དངྐོས་སུ་
བསན་ནས། དྐོན་གི་རང་གི་མ་ཡང་བགྲང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ན་སར་ཉིང་མཚམས་སར་
བ་དང་། སད་ནས་སྐོར་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཡིད་ངླེས་པར་འབྱུང་བར་བྱའྐོ།། 



སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ། 

༼༥༽ ཡང་ཡང་མཐྐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའམ། མཐྐོ་དམའ་མ་ངླེས་པ་ནི། བརྒྱ་བྱིན་
འཇིག་རྟླེན་མཆྐོད་འྐོས་གྱུར་ནས་ནི། །ལས་ཀི་དབང་གིས་ཕིར་ཡང་ས་སླེང་ལྷུང༌། །འཁྐོར་
ལྐོས་བསྒྱུར་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་ཀང༌། །འཁྐོར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞླེས་ལྷ་
རྣམས་ཀི་བདག་པྐོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། འཁྐོར་ལྐོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྐོའ་ིགྐོ་འཕང་ཐྐོབ་ཀང་། སར་
བྱས་ཀི་མི་དགླེ་བའི་ལས་མ་ཟད་པའི་མཐུས་དླེ་ལ་གསྐོས་འདླེབས་པ་པྐོ་བྱུང་ན། ཡང་། བན་
དང་ངན་སྐོང་སྐོགས་དམན་པའི་གནས་སུ་སླེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། རང་འྐོད་ཀིས་འཇིག་རྟླེན་
སང་བར་བྱླེད་པའི་ཉི་ཟླ་ཡང་མུན་པའི་སག་རུམ་དུ་སླེ་བ་དང༌། སྐོབས་འབྱྐོར་གི་དླེགས་པས་
མྱྐོས་པ་མང་པྐོའང་རྒྱལ་པྐོའ་ིཆད་ལས་དང་། ཕ་རྐོལ་གི་དགྲ་ཟླས་བཅྐོམ་པས། ཁས་ཞན་ལ་
མངའ་ཐང་དང་བལ་བའི་ཚུལ་རྣམས་བསམ། 

༼༦༽ གྲྐོགས་མླེད་པ་ནི། དླེ་ལྟར་འཁྐོར་བར་གནས་པའི་རིང་དླེར་སླེ་བ་གྲངས་མླེད་
པ་ཞིག་བངས་པ་དང་། ལླེན་པར་འགྱུར་བ་དླེའི་རིང་ལའང་། རང་ཉིད་གྲྐོགས་མླེད་གཅིག་པུ་
བྱས་ནས་སྐོད་རྒྱུ་མགཏྐོགས། གདླེང་ཁླེལ་བའི་གྲྐོགས་ཡིད་བརྟན་བྱ་ཡུལ་གཅིག་ཀང་མླེད་
པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཤུལ་དུ་ལུས་འགྲྐོ་བ་ནི། སྐོད་འཇུག་ལས། ལུས་འདི་གཅིག་པུ་བྱུང་བ་
ཡང༌། །ལྷན་ཅིག་སླེས་པའི་ཤ་རུས་དག །ཞིག་སླེ་སྐོ་སྐོར་འགླེས་འགྱུར་ན། །མཛའ་བ་
གཞན་དག་ཅི་ཞིག་སྐོས། །ཞླེས་འཆི་བའི་དུས་སུ་གྲྐོགས་མླེད་གཅིག་པུར་འགྲྐོ་བའི་ཚུལ་
རྣམས་ལ་ཡིད་འཇིགས་ཞུམ་ཞུམ་པ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒྐོམ་མྐོ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་སྡུག་
བསལ་དླེ་དག་ཀང་རང་རླེ་རྣམས་ཀིས་སྐོན་ཆད་མྱྐོང་ཟིན་པ་དང༌། ད་ལྟའི་སྐོད་ཚུལ་ལ་
དཔགས་ན་སར་ཐྐོག་ཏུ་འབབ་པ་ལས་འྐོས་མླེད་དླེ། པྐོ་ཏྐོ་བའི་ཞལ་ནས། རིགས་དྲུག་གང་དུ་
སླེས་ཕན་ཆད་ན་ཚ་དང་འཆི་བ་ལ་སྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བ་ནི། ན་རྒྱུ་ཞིག་ན་བ་
ཡིན། འཆི་རྒྱུ་ཞིག་འཆི་བ་ཡིན་གི། དླེ་ལ་མི་འྐོས་པ་ཞིག་གྐོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་མིན། འཁྐོར་བའི་
མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཡིན། འཁྐོར་བར་གནས་རིང་ལ་དླེ་ལས་མ་འདས། རང་ཅག་དླེ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ལ་ཡིད་འབྱུང་ན་སླེ་བ་སྐོང་དགྐོས། དླེ་ལ་རྒྱུ་སྐོང་དགྐོས་ཞླེས་གསུངས་པས་ཀང་ཤླེས་སྐོ། ། 
འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་ཀང་། སད་པས་མི་ངྐོམས་སྡུག་བསལ་ཀུན་གི་སྒྐོ། ། 
ཡིད་བརྟན་མི་རུང་སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀི། །ཉླེས་དམིགས་རིག་ནས་ཐར་པའི་བདླེ་བ་ 
ལ༑ ༑དྐོན་གཉླེར་ཆླེན་པྐོ་སླེ་བར་བྱིན་གིས་རླྐོབས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁྐོར་བའི་ཕུན་
ཚོགས་འདི་ལ་བདླེ་སིད་དུ་རླྐོམ་ནས་ཇི་ཙམ་ལྐོངས་སད་ནའང་ངྐོམས་པ་མླེད་ཅིང་། ཆྐོག་མི་
ཤླེས་པ་དླེ་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་ཡིན་པས། ཆྐོག་ཤླེས་ཅན་གི་སྒྐོ་ཁང་ན། །ཕྱུག་པྐོ་སྒྐོ་ཉལ་
བྱླེད་ཀིན་ཡྐོད། །འདྐོད་པ་ཅན་གིས་མ་ཚོར་འད། །ཞླེས་གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀིས་གསུངས་པ་
ལྟར། ཆྐོག་ཤླེས་ཡྐོད་ན་དྐོན་གི་ཕྱུག་པྐོ་དང་། ཆྐོག་ཤླེས་མླེད་ན་རྒྱུ་དངྐོས་པྐོ་ཇི་ཙམ་ཡྐོད་
ཀང༌ཚིམ་པ་མླེད་པར་དྐོན་དུ་དབུལ་པྐོར་གྱུར་པས། སད་པས་མི་ངྐོམས་པ་དླེ་སྡུག་བསལ་
ཀུན་གི་འཇུག་སྒྐོ་ཡིན་པ་དང་། ངྐོམས་པ་མླེད་པའི་དབང་ལས་རྒྱ་བཤིག་སྐོང་འགུགས་བྱ་རྒྱུ་
དུ་མས་སླེམས་ཁལ་མང་ཞིང་། དླེའི་ཚོད་ཀིས་གཞན་ལ་ཕྐོག་ཐུག་འགྲྐོ་བ་སྐོགས་ཀི་རླེན་
ལས་སྡུག་བསལ་ཇི་སླེད་ཅིག་འབྱུང་ལ། སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། 
ཕྐོགས་གཅིག་ནས་ཕུགས་སུ་ཡིད་བརྟན་རུང་བ་དང་བྐོས་བཀལ་ཆྐོག་པ་གཅིག་ཀང་མླེད་
པས། མཐྐོན་པྐོའ་ིམཐའ་མ་ལྟུང་བ། འགྲྐོགས་པའི་མཐའ་མ་འབལ་བ། གསྐོན་པའི་མཐའ་མ་
འཆི་བ། བསགས་པའི་མཐའ་མ་འཛད་པ་ལྟ་བུ་མཐར་རྒུད་པས་མ་བསྡུས་པ་གཅིག་ཀང་མླེད་
པས། ལས་ཉྐོན་གི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་རྣམས་མཐྐོང་ནས། དླེ་
ལས་ཐར་བའི་ཐར་པ་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་ཀི་བདླེ་བ་ལ་དྐོན་གཉླེར་ཆླེན་པྐོ་སླེ་བའི་
ཐབས་ལ་འབད་དགྐོས།

སྨྲས་པ། མངལ་མི་གཙང་རས་ཀི་ལན་ལིན་ཁྐོད། །ཡུལ་གཟུགས་སང་མི་མཐྐོང་
མུན་ཁུང་དུ། །ཡྐོངས་སྡུག་བསལ་དག་པྐོས་རབ་གཙེར་བའི། །ལུས་ལང་ཚོ་རྒྱས་པའི་
མཛེས་སྡུག་ཅན། །སྐྲ་མིག་སན་མདྐོག་དླེ་གངས་ལྟར་དཀར། །མདངས་འྐོད་བཀག་ཅན་དླེ་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

མུན་ལྟར་གནག  །ལུས་དང་པྐོར་སླེས་པ་གཞུ་ལྟར་གུག  །ཡུལ་འདྐོད་ལ་སྲླེད་བལ་རྒ་བས་
ནྐོན། །སན་མྐོ་བྐོན་རིམ་གྲྐོས་མ་ཕན་པར། །ཞག་རླེ་རླེ་སྐོང་གིན་ཇླེ་ཐུར་ན། །གྲྐོགས་ཉླེ་དུ་
གཡྐོག་འཁྐོར་སུན་ནས་འབྱྐོལ། །འདི་གཤིན་རྗླེས་འབྐོད་པའི་ཕྐོ་ཉ་ཡིན། །དུས་ད་ལྟ་སླེམས་
དང་དབྱླེར་མླེད་འདའི། །གཟུགས་ཟག་ཕུང་མལ་སན་སླེང་བཞག་ནས། །ཡིད་རྣམ་ཤླེས་
གཅིག་པུར་བར་དྐོ་ཡི། །འཕང་རིང་པྐོ་བརྒལ་ནས་འཁྐོར་བར་འཁྱམ། །ཐབས་དུ་མའི་སྒྐོ་
ནས་ཉླེར་བཟླྐོག་ཀང༌། །སང་དགྲ་གདྐོན་འཚེར་བ་ཆར་ལྟར་འབབ། །ཤ་ཐང་ཐང་བསྒྲུབས་
ཀང་ལྐོངས་སྐོད་གཉླེན། །སྐོས་ཐན་པའི་སིན་ལྟར་ཕྐོགས་བཅུར་འཐྐོར། །ལུས་ལྷ་ཡི་དཔལ་
ལ་སྐོད་བཞིན་དུ། །སླེམས་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསལ་དངྐོས་མྱྐོང་བའི། །ལྷ་འཆི་བའི་ལྟས་ཀི་
སྡུག་བསལ་དླེས། །སིང་ལགས་ལས་བྱས་ཀང་འགས་མིན་ནམ། །བྱ་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་
འཕུར་འཕུར་ནས། །མཐར་ས་ལ་འབབ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །གནས་སྲིད་རླེར་ཕིན་ཀང་ཁམས་
གསུམ་འདིར། །ལར་འགལ་མླེ་ལྟ་བུར་འཁྐོར་བས་སྐོ། །དཔལ་ལྷ་མིའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་
རྣམས། །བན་ཡང་བན་འགྱུར་ཞིང་གནས་ངན་ལླེན། །ལྷ་ཉི་ཟླ་མུན་པའི་རུམ་སླེ ་ན། །ད་
འཁྐོར་བར་ཕི་ཕག་འཚལ་རླེ་རན། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

ཀུན་འབྱུང་གི་སོ་ནས་འཁོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

༈ དླེ་ཡན་ཆད་ཀིས་སྡུག་བདླེན་འཁྐོར་བའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ་བཤད་ནས། སྡུག་བསལ་
བའི་འཁྐོར་བ་དླེའི་རྒྱུན་གཅྐོད་པའི་ཐབས་ཡྐོད་མླེད་དང་། འཁྐོར་བ་དླེ་མཐའ་ཅན་ཞིག་བྱ་ཐུབ་
མིན་བརྟགས་དཔད་བྱ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་བས། དླེའི་ཕིར་གཉིས་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་
འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསྒྐོམ་པ་ནི། འདི་ལ་གསུམ།  ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སླེ་ཚུལ། དླེས་ལས་
གསྐོག་པའི་ཚུལ། འཆི་འཕྐོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྐོར་བའི་ཚུལ་ལྐོ། །དང་པྐོ་ལ་བཞི། ཉྐོན་
མྐོངས་ངྐོས་བཟུང་བ། ཇི་ལྟར་སླེ་བའི་རིམ་པ། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་རྒྱུ།  ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཉླེས་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

དམིགས་སྐོ། །དང་པྐོ་ཉྐོན་མྐོངས་ངྐོས་བཟུང་བ་ལ་གཉིས།  ཉྐོན་མྐོངས་སིའི་མཚན་ཉིད་དང་། 
སྐོ་སྐོའ་ིམཚན་ཉིད་དྐོ། །ཚུལ་འདི་རྣམས་འཆད་པ་ལ། བཤད་མ་ཐག་པའི་སྲིད་པའི་འཁྐོར་
བའི་སྡུག་བསལ་གི་གནས་ཚུལ་ཤླེས་པར་བྱས་ནས། དླེ་མི་འདྐོད་ན་དླེའི་རྒྱུ་སྐོང་དགྐོས། 
སྐོང་བ་ལ་རྒྱུ་ངྐོས་ཟིན་དགྐོས་པས། གང་ཡིན་ན་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་ལ། དླེ་ལ་ལས་ཉྐོན་གཉིས་
ཡྐོད་པས་གཙོ་བྐོ་ནི་ཉྐོན་མྐོངས་པ་སླེ། དཔླེར་ན་ཞིང་ས་སམ་པྐོ་ལ་ས་བྐོན་བཏབ་ཀང་ཆུ་
ལུད་སྐོགས་དང་མ་འཕད་ན་འབས་བུ་མི་འབྱིན་པ་ལྟར། རྣམ་འགྲླེལ་ལས། སྲིད་པའི་སྲླེད་
ལས་རྣམ་བརྒལ་བའི། །ལས་གཞན་འཕླེན་ནུས་མ་ཡིན་ཏླེ། །ལྷན་ཅིག་བྱླེད་པ་ཟད་ཕིར་རྐོ། ། 
ཞླེས་དུད་འགྲྐོར་སླེ་བའི་ལས་བསགས་པའི་མི་ཞིག་ལས་དླེ་དང་མ་འཕད་པའི་སྐོན་རྐོལ་དུ་ཞི་
བའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་ན། ལས་དླེ་སྐོང་ཟད་དུ་སྐོང་ནས་འབས་བུ་མི་འབྱིན་པ་ཡིན་པས། སྲིད་
པའི་སྲླེད་པ་ལ་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ནས་བཅྐོམ་སླེ་སྲླེད་པ་ལས་རྣམ་པར་བརྒལ་བའི་དགྲ་བཅྐོམ་
པ་ཡྐོད་ཅིང་། དླེའི་རྒྱུད་ཀི་ལས་དླེས་འབས་བུ་འཁྐོར་བའི་ཆྐོས་གཞན་འཕླེན་མི་ནུས་ཏླེ། 
སར་བསགས་ཀི་ལས་ལ་གསྐོས་འདླེབས་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་གཉླེན་པྐོས་བཅྐོམ་སླེ་ཟད་པའི་
ཕིར་རྐོ། ། ཉྐོན་མྐོངས་ཞླེས་པ་ནི། འཕགས་པ་ཐྐོགས་མླེད་ཀི་མངྐོན་པ་ཀུན་བཏུས་ལས། 
ཆྐོས་གང་འབྱུང་བ་ན་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འབྱུང་སླེ། དླེ་བྱུང་བས་སླེམས་ཀི་རྒྱུད་
རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་འབྱུང་བ་དླེ་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་མཚན་ཉིད་དྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་
རླེའི་བྐོ་ལྷན་སླེས་རང་བཞིན་འཇམ་པྐོར་གནས་པའི་སབས་སུ་བྐོ་གང་འད་ཞིག་སླེ་ན་གྐོང་གི་
སླེམས་ལྷྐོད་པྐོར་ཡྐོད་པ་དླེ་དཀྲུག་སླེ་རང་དབང་མླེད་པར་མ་ཞི་བར་བྱླེད་པ་དླེ་ལ་ཉྐོན་མྐོངས་
ཞླེས་བྱ། 

སིང་རྗླེ་ཤུགས་ཆླེན་སླེ་ན་སླེམས་མ་ཞི་བ་འྐོང་སྲིད་ཀང་། དླེ་ནི་དྭང་བངས་ཀིས་ཡིན་
པས་མི་མཚུངས་ཤིང་། སིང་རྗླེ་ལ་བཅྐོས་མིན་གི་མྱྐོང་བ་ཐྐོན་པ་ན་བྐོ་མི་ཞི་བར་མི་བྱླེད། 
དླེས་ན་“རང་དབང་མླེད་པར་མ་ཞི་བར་བྱླེད་པ་”ཞླེས་སར་ན་ལླེགས་སམ་སམ་པ་ངྐོས་ཀི་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

ཚོད་དཔག་ཡིན། 
ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ནང་། རང་བཞིན་གིས་ཡྐོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཉྐོན་

མྐོངས་འཇྐོག་ཚུལ་མཚུངས་ཀང་། རང་བཞིན་གིས་མླེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་བདླེན་འཛིན་
ཕ་མྐོ་བཤད་པས་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཆགས་སང་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་ཕ་མྐོའང་འབྱུང་བས། ཉྐོན་
མྐོངས་ཕ་རགས་ལ་ཞིབ་པར་དཔད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེ། ཀུན་བཏུས་ནས་གསུངས་པའི་ཉྐོན་
མྐོངས་ཀི་མཚན་ཉིད་དླེའང་ཐུན་མྐོང་ངམ་རགས་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་བརི་དགྐོས་སམ་སམ། 
དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་མ་གཏྐོགས་དབུ་མ་པ་ཡིན་ཚད་རང་བཞིན་གིས་མླེད་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན། 

 ཉྐོན་མྐོངས་ངྐོས་གཟུང་བའི་སབས་ལྟ་བ་ལྔ་དང་། ལྟ་མིན་ལྔ་ཞླེས་དབྱླེ་བ་རྣམས། ལྟ་
མིན་གི་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམས་ནི་བྐོ་དླེའིརང་བཞིན་གི་འཆར་ཚུལ་ཙམ་ཡིན་ཡང་། ལྟ་བ་ལྔ་ནི་
རང་རང་གི་འཛིན་སངས་ལ་ངླེས་པ་ལྟར་སང་ཤུགས་ཆླེན་ཡྐོད་པའི་ཤླེས་རབ་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་
ཡིན་པས། དླེ་རྣམས་སུན་འབྱིན་པའི་གཉླེན་པྐོའང་ཤླེས་རབ་ཡིན་དགྐོས། སང་བྱའི་ཕྐོགས་
རྣམས་ཕིན་ཅི་ལྐོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བྐོ་ཡིན་ན། དླེའི་གཉླེན་པྐོའང་ཤླེས་རབ་ཀི་རིགས་མིན་པའི་
བྐོ་ཕལ་པས་སྐོང་མི་ནུས། 

ལྟ་མིན་གི་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཉླེན་པྐོར་ཡང་འདྐོད་ཆགས་ཀི་གཉླེན་པྐོར་མི་སྡུག་པ་
བསྒྐོམ་པ་ཞླེ་སང་གི་གཉླེན་པྐོར་མི་འགྲྐོ་བ་མ་ཟད། ཞླེ་སང་འཕླེལ་བྱླེད་དང་། ཁྐོང་ཁྐོའ་ིགཉླེན་
པྐོར་བྱམས་པ་བསྒྐོམ་པ་འདྐོད་ཆགས་ཀི་གཉླེན་པྐོར་མི་འགྲྐོ་བར་འདྐོད་ཆགས་འཕླེལ་བྱླེད་
དུ་འགྲྐོ་སྲིད། དླེ་ལྟར་ཉྐོན་མྐོངས་མགྐོ་གནྐོན་བྱླེད་ཀི་གཉླེན་པྐོ་གཅིག་གིས་བརྒྱ་ཁ་གཅིག་
ཆྐོད་མི་འྐོང་ནའང་།  ཉྐོན་མྐོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་གཏི་མུག་བདླེན་འཛིན་ལ་ཐུག་པས། 
གཏི་མུག་གི་གཉླེན་པྐོར་སྐོང་བ་དླེས་ཉྐོན་མྐོངས་ཐམས་ཅད་ལ་གནྐོད་པ་རང་རླེས་ཉམས་
མྱྐོང་གིས་བརྟག་ནའང་ཅུང་ཟད་གྐོ་ནུས། ཆགས་སང་སྐོགས་སླེ་བའི་སབས་དླེའི་ཡུལ་དླེ་
བདླེན་པ་དང་། ཚུགས་ཐུབ། བཅྐོས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡྐོད་པ་བྐོ་ལ་འཆར་ཞིང་། ནམ་ཞིག་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཡུལ་དླེ་བཅྐོས་མའི་རང་བཞིན་དང་། ཚུགས་ཐུབ་མིན་པ་ཤླེས་ན་ཆགས་སང་ཤུགས་ཆུང་དུ་
འགྲྐོ་བས། ཆགས་སང་གི་བྐོས་འཛིང་སངས་ལ་ཡུལ་དླེ་ཚུགས་ཐུབ་བདླེན་གྲུབ་ཏུ་ཡྐོད་པའི་
འཛིན་སངས་ཤིག་ཡྐོད་པ་གསལ་པྐོ་རླེད།  ཉྐོན་མྐོངས་ཅི་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་། དླེའི་ར་བ་གཏི་
མུག་བདླེན་འཛིན་ལ་ཐུག་ཡྐོད་པས། གཏི་མུག་གི་གཉླེན་པྐོར་གསུངས་པའི་རྟླེན་འབྱུང་གི་དླེ་
ཁྐོ་ན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་ཤླེས་ན་ཆགས་སང་སླེ་བའི་གཞི་དླེ་ཉིད་ལྷུག་ཏུ་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ཨ་
འཐས་ཀི་ཤུགས་བཅག་པ་ཡིན། 

༈  ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཉླེས་དམིགས་ནི། སྐོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏླེ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་
རྣམས། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགྲར་ལངས་ཀང༌། །དླེ་དག་གིས་ཀང་མནར་མླེད་པའི། །མླེ་
ནང་འཁིད་ཅིང་འཇུག་མི་ནུས། །ཉྐོན་མྐོངས་སྐོབས་ཅན་དགྲ་འདིས་ནི། །གང་དང་འཕད་ན་
རི་རབ་ཀང༌། །ཐལ་བ་ཡང་ནི་མི་ལུས་པ། །དླེར་བདག་སད་ཅིག་གཅིག་ལ་འདྐོར། །ཞླེས་
འགྲྐོ་བ་ཐམས་ཅད་དགྲར་ལངས་ཀང་ཚེ་ཕི་མ་སྡུག་བསལ་ལ་སྐོར་མི་ནུས་ལ། ཉྐོན་མྐོངས་
པའི་དགྲ་འདི་རླེན་དང་འཕད་ན་སྡུག་བསལ་དག་པྐོས་མནར་ཏླེ་ཐལ་བར་རླྐོག་པ་ལས་འྐོས་
མི་འདུག་པས།  ཉྐོན་མྐོངས་ཟླེར་བ་དླེ་རྣམས་འཁྐོར་བ་ཐྐོག་མ་མླེད་པ་ནས་དུས་ད་ལྟ་བར་དུ་
ཕུང་བར་བྱླེད་པའི་དགྲའི་དྭངས་མར་ཤླེས་དགྐོས། འཇིག་རྟླེན་ཡྐོངས་གྲགས་ཀི་དགྲ་བྐོ་མི་
བསྲུན་པ་གདུག་པ་ཅན་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཇི་ཙམ་རིང་ཡང་མི་ཚེ་གཅིག་ཁྐོ་ནར་གནྐོད་
པར་ནུས་ཤིང་། ཐ་མལ་པའི་དགྲ་བྐོ་དླེ་ཇི་ཙམ་ཤུགས་ཆླེ་ནའང་རང་གི་ལུས་སྲྐོག་འདི་ལ་
འཚེ་བ་ཙམ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། དླེ་ལས་ལྷག་པའི་ཚེ་རབས་ཕླེང་བར་སྡུག་ལ་སྐོར་མི་ཐུབ། 
དཔླེར་ན། དླེ་ས་རྒྱ་དམར་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗླེའི་སབས་སྐོགས་སུ་དབང་འཛིན་པ་
རྣམས་ནས་རྒྱ་བྐོད་སྐོག་གསུམ་གིས་མཚོན་པའི་འབླེལ་ཡྐོད་མི་རིགས་ཡྐོངས་ཀི་མི་ས་
སླེམས་ཤུགས་ཡྐོད་པ་དང་། ལྷག་བསམ་ལྡན་པ། ཤླེས་ཡྐོན་ཡྐོད་རིགས་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པ་
རྣམས་ལ་འཐབ་འཛིངས་དང་མནར་གཅྐོད་སྡུག་གྐོང་བཏང་ནས་ལྟྐོགས་གྲིར་ཤི་བ་དང་། 



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

དམར་གསྐོད་བཏང༌བ་ཅི་རིགས་ཀི་གྲངས་འབྐོར་ཚད་ལས་འདས་པའི་ཁྐོངས། ཆིག་སྐོང་
དགུ་བརྒྱ་བརྒྱད་བཅུ་ཕན་ཆད་ཀི་བྐོད་མིའི་མིང་ཐྐོ་འབྱྐོར་བའི་ནང་དུ་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་
དང་འབུམ་གཉིས་ཙམ་ལུས་སྲྐོག་བལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐྐོན་པ་དླེ་ནི། བྐོད་ཀི་མི་འབྐོར་ས་ཡ་
དྲུག་ཙམ་ཡྐོད་པ་དླེ་ནས། ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གྲྐོངས་སབས་གྐོང་གུད་ཧ་ཅང་ཆླེན་པྐོ་སད་
ཀང་། སླེ་གནས་ཕི་མ་ངན་སྐོང་གསུམ་དང་བདླེ་འགྲྐོའ་ིའཁྐོར་བའི་གནས་གང་དུའང་འཕླེན་
མི་ཐུབ་པས། ཐ་མལ་པའི་དགྲ་བྐོས་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་གནྐོད་པར་བྱ་ཐབས་མླེད་པ་དླེ་ལྟར་
ཡིན་ལ། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དགྲ་བྐོས་རང་ཉིད་འཕལ་སླེལ་ཁྐོང་ཁྐོ་དང༌། འདྐོད་ཆགས། ང་
རྒྱལ། ཕག་དྐོག་ལ་སྐོགས་པའི་རླེན་གིས། རང་གཞན་དུ་མར་འཕལ་ཡུན་གནས་སབས་ཀུན་
ལ་མི་བདླེ་བར་བྱླེད་པའི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་ཤིང་། མདྐོར་ན་རང་གིས་རང་ལ་ཚིག་པ་ཟ་
བ་དང་། ནད་མ་ཐླེགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཅི་རིགས་ལ་བརྟླེན་ནས་རང་ཤི་བརྒྱབ་པ་ཚུན་ཆད་
འྐོང་བ་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ། ས་མྐོ་༸སབས་རྗླེ་ཁི་བྱང་རིན་པྐོ་ཆླེར་ལྐོ་རྒྱུས་ཤིག་གསུང་རྒྱུ་
ཡྐོད་པའི་ནང་། ལྷ་སར་ཆ་ཕླེང་བ་ཞིག་ཉིན་གཅིག་སླེམས་འཁྲུགས་པའི་རླེན་གིས་གཙང་
ཆུར་མཆྐོང་ནས་རང་ཤི་བརྒྱག་རྒྱུར་སླེམས་ཐག་བཅད་ཀང་། རང་གར་མཆྐོང་མི་ནུས་པར་
མཐྐོང་ནས་ཨ་རག་ཤླེལ་དམ་གཅིག་འཁྱླེར་ཏླེ་ཆུ་ཁར་སྐོང་ཞིང་། གཙང་པྐོའ་ིཁ་ལ་སླེབས་
ནས་ཨ་རག་དླེ་འཐུང༌བཞིན་ཆུ་ལ་མཆྐོང་མ་ནུས་པར་ལུས་ཏླེ། མཐར་ཨ་རག་ཆ་ཚང་བཏུང་
རྗླེས་ཤླེལ་དམ་སྐོང་པ་འཁྱླེར་ནས་ཁྱིམ་དུ་ཕིར་ལྐོག་བྱས་པ་ལྟར། ཉྐོན་མྐོངས་ཧ་ཅང་ཤུགས་
ཆླེ་སླེས་སབས་ཅི་ཡང་བྱ་སྲིད་པ་རླེད། སིར་བཏང་ཚེ་འདིར་རྒྱུ་ནྐོར་ལྐོངས་སྐོད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་ཤིང་། གཉླེན་ཉླེ་དུ་བཟང་པྐོ་ཡྐོད་པ། ལུས་ཁམས་བདླེ་བར་འཚོ་བ་དླེ་རྣམས་མཐུན་
པའི་ཆ་རླེན་ཡིན་ལ། བདླེ་སིད་འབྱུང་བའི་གཞི་རར་བརི་ནའང་། གཉླེན་ཉླེ་དུ་ལ་སྐོགས་པའི་
མཛའ་བཤླེས་དཔུང་རྐོགས་དླེ་རྣམས་མི་རང་ཡིན་པས་བྐོ་མི་མཐུན་པར། ཆགས་སང་དང་། 
ང་རྒྱལ་ཕག་དྐོག་ལ་སྐོགས་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་མགྐོ་མ་ནྐོན་པའི་དབང་གིས་ཕ་གཅིག་མ་གཅིག་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

གི་སྤུན་མཆླེད་རྣམས་ཀང༌དགྲ་བྐོར་གྱུར་ཏླེ། ཕན་ཚུན་བཟྐོད་སྲན་དང་། ཁྐོག་ཡངས་ཐྐོག་
ནས་མི་ཚེ་བསླེལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་བསླེན་མ་ཐུབ་པར། ཉླེ་འབླེལ་གཞན་པ་རྣམས་ཀང་འུ་
ཐུག་དགྐོས་པ་དང་ས་ཚིག་དགྐོས་པ་དུ་མ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་རྒྱ་ཆླེར་འཕླེལ་ཏླེ། ཚེ་
འདིར་བདླེ་སིད་སླེར་བའི་མཐུན་རླེན་དླེ་རྣམས་འགལ་རླེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། རྒྱུ་ནྐོར་ཇི་ཙམ་
ཡྐོད་ཀང་ཆྐོག་མི་ཤླེས་པའི་དབང་གིས་གཏན་དུ་བདླེ་བར་གནས་མི་ཐུབ་པ་སྐོགས་ལ་བརྟླེན་
ནས།  ཉྐོན་མྐོངས་ཞླེས་པ་འདི་ཚེ་རབས་རྗླེས་མ་རྣམས་ལ་སྐོས་མ་དགྐོས་པར། ཚེ་འདིར་
ཡང་བྱུར་གི་ས་འདླེན་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ལྟ་བུའི་ཕུང་ལ་སྐོར་བར་བྱླེད་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་བྐོ་དླེ་
རྣམས་རྟག་ཏུ་རང་རླེའི་བྐོའ་ིབརྒྱུད་ནས་གྲྐོགས་པྐོའ་ིཚུལ་གིས་སིང་ཉླེ་བ་དང་། དཔུང་རྐོགས་
ཀི་ཚུལ་དུ་འཆར་ནས་མགྐོ་བསྐོར་གཏྐོང་བ་མ་གཏྐོགས་ཕི་ནས་འྐོང་བ་ཞིག་མིན། དཔླེར་ན། 
དམར་པྐོའ་ིལྟ་བའི་ནང་ངལ་རྐོལ་མི་མང་བཤུ་གཞྐོག་མྱྐོང་མཁན་རྣམས་ལ་ཐྐོབ་ཐང་དང་བདླེ་
སིད་ལྡན་པ་དང༌། བཤུ་གཞྐོག་གཏྐོང་མཁན་རྣམས་ལ་སངས་འཛིན་བྱ་རྒྱུ་ཟླེར་བ་རྣམས་ཡང་
དག་པ་ཡིན་ནའང་། ལག་ལླེན་དངྐོས་སུ་འགླེལ་སབས་བྱམས་བརླེའི་བསམ་བྐོས་མ་འདླེངས་
ཤིང་། བྱམས་བརླེ་དྐོ་གལ་ཆླེན་པྐོ་ཡིན་པར་བརི་མ་ཐུབ་པ་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་རྣམས་ལ་ཉླེས་
དམིགས་སུ་མ་མཐྐོང་བས། བཤུ་གཞྐོག་གཏྐོང་མཁན་གྲལ་རིམ་ལ་ཞླེ་སང་དང་། འཁྐོན་
འཛིན་གི་བསམ་བྐོ་རལ་འདྐོན་བྱས་པས། གྲལ་རིམ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱླེད་པའི་མངའ་བདག་
དང་། མངའ་ཚབ་ཟླེར་བ་དླེ་རྣམས་གཏྐོར་ཡང་། ད་དུང་གཏྐོར་རྒྱུའི་དགྲ་མང་པྐོ་ཞིག་མུ་
མཐུད་ནས་བྱུང་སླེ། བསམ་ཕྐོད་པ་དང་། བཤད་ཕྐོད་པ་སྐོགས་ཇི་ལྟར་གླེང་ཡང་། རྒྱལ་ཁབ་
ལ་སྐོན་བརྗྐོད་བྱླེད་པྐོ་བྱུང་ན་གཏན་ནས་མི་བཟྐོད་པར། ཀུན་གི་སྨྲ་བརྗྐོད་ཀི་རང་དབང་
འཕྐོག་ཅིང་། ཆགས་སང་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་དབང་གིས་མི་ཡྐོངས་རྐོགས་ལ་དྭྐོགས་པ་ཟ་བ་
དང་། སུ་ལའང་བྐོས་འགླེལ་མི་ཐུབ་པར་ཕི་ནང་གང་སར་སྐོ་ཉུལ་བཙུགས་ཏླེ། རྒྱུན་དུ་
འཇིགས་སང་དང་། དངངས་སྐྲག་ཁྐོ་ནའི་འྐོག་ཏུ་འཚོ་དགྐོས་པ་དླེ་རྣམས་ཉྐོན་མྐོངས་པར་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

དྭྐོགས་ཟྐོན་བྱླེད་མ་ཐུབ་པར་དླེའི་གཞན་དབང་དུ་སྐོང་བས། ར་བའི་དམིགས་ཡུལ་བཟང་པྐོ་
དང་རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པ་ཞིག་ཡྐོད་པ་དླེའང༌དྐོན་ལ་མ་འཁྱྐོལ་བ་འདི་བྱུང་བ་རླེད། 

དླེ་དང་མཚུངས་པར་ཆྐོས་པའི་སི་ཚོགས་ཤིག་ནང་མཚོན་ནའང་། རང་ཉིད་ནས་དད་
པ་བྱ་ཡུལ་གི་ཆྐོས་གང་ཞིག་ལླེགས་པྐོ་ཡྐོད་ཀང༌། དླེ་ཉྐོན་མྐོངས་འདུལ་ཐབས་སུ་མ་སྐོང་
བར། ང་རྒྱལ་ཕག་དྐོག་ཆགས་སང་སྐོགས་སླེ་བའི་གྲྐོགས་སུ་བླེད་སྐོད་ལྐོག་པར་ཤྐོར་བའི་
རླེན་ལས་ཕན་ཚུན་ཆགས་སང་འཁྲུག་རྐོད་འབྱུང་བཞིན་པ་དང་། ཡྐོན་ཏན་སྐོབ་སྐོང་བྱླེད་
མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ཤླེས་རྒྱ་ཇླེ་ཆླེར་སྐོང་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ང་རྒྱལ་ཕག་དྐོག་སྐོགས་
ཀང་ཇླེ་རྒྱས་སུ་འགྲྐོ་བར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་ཕུང་བ་ལྟར།  ཉྐོན་མྐོངས་ནི་ཕི་ལ་ཡྐོད་པ་ཞིག་
མིན་པར་རང་གི་སླེམས་ནང་ཡྐོད་ཅིང་། སར་ཕན་ཉྐོན་མྐོངས་པས་རང་རླེ་དབང་དུ་བསྡུས་ཏླེ། 
 ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སླེམས་ཀི་འཆར་སྒྐོ་དླེའི་རྗླེས་སུ་རང་ཉིད་རྐུན་མས་དླེད་པའི་བ་བཞིན་རང་
དབང་མླེད་པར་ཕི་བཞིན་འབངས་པས། འཁྐོར་བའི་ཟྐོ་ཆུན་བརྒྱུད་མར་འཁྐོར་བ་འདི་བྱུང་ལ། 
ད་ཆ་རང་གིས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ཚུར་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱླེད་དགྐོས་ལ། དླེ་ལྟར་དབང་དུ་
བསྡུ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤླེས་ཀང་ཡྐོད། དླེ་ཡང་དཔླེར་ན། ཁྐོང་ཁྐོ་ལྟ་བུ་ཉིན་རླེའི་འཚོ་བའི་ནང་
ལླེགས་པྐོ་ཡིན་མིན་ཚུལ་བཞིན་དཔད་ནས། མ་རུངས་པ་ཞིག་ཡིན་པར་ཡིད་ཆླེས་རླེད་
སབས་རང་གིས་དླེ་ལ་ཡིད་གཟབ་བརྟན་པྐོ་བྱླེད་པ་མ་ཟད། གཞན་ལའང་དླེ་ལྟར་ཡང་ཡང་
བཤད་པའི་ཐྐོག་ནས་བྐོ་ལ་གྐོམས་འདིས་བསླེན་ན། རིམ་བཞིན་ཁྐོང་ཁྐོ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགྲྐོ་བ་
དང་། སླེ་བྐོ་འགའ་ཞིག་གཞྐོན་པའི་གནས་སབས་སུ་ཀྐོག་ཀྐོག་དང་། ང་རྒྱལ་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པ་
ལྟ་བུ་གང་དག་རིམ་བཞིན་ང་རྒྱལ་ལ་ཉླེས་དམིགས་སུ་བལྟ་ཞིང་། ཞི་དུལ་གི་སྐོད་པ་ཡ་རབ་
ཏུ་མཐྐོང་ནས་ཀུན་སྐོད་བཟང་པྐོར་འགྱུར་བ་དང་། ཆགས་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་གཞན་གི་ཉླེས་
དམིགས་ལའང་དླེ་བཞིན་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསམ་སླེ། དླེ་རྣམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྐོགས་ལ་བྐོའ་ི
གྐོམས་འདིས་བསླེན་ན། རིམ་བཞིན་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་རྣམས་མགྐོ་གནྐོན་ཐུབ། རང་རླེའི་མཐྐོང་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཆྐོས་ལ་ཉྐོན་མྐོངས་སངས་པའི་ཉམས་མྱྐོང་རྒྱ་ཆླེར་བཤད་མི་ཐུབ་ནའང་། དླེའི་ལྡྐོག་ཟླར་
འབད་བརྐོན་ཐབས་ཤླེས་བྱས་སབས། ཉྐོན་མྐོངས་ཇླེ་ཆུང་དུ་འགྲྐོ་བ་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ་
བཞིན་པ་འདི་ཡིན་པས། རང་ངྐོས་ནས་འབད་བརྐོན་བྱས་ན་བྐོ་ངན་འདི་ལ་བསྒྱུར་བཅྐོས་
གཏྐོང་ཐུབ་པ་ཞིག་འྐོང་བར་ངླེས། རླེ་ཞིག་ཆགས་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམས་ནི་རང་ལ་ཕན་
བྱླེད་ཀི་ཚུལ་དུ་འཆར་ཏླེ། རང་ཉིད་སྐོབ་བྱླེད་ལྟ་བུར་མངྐོན་པ་ནི། སླེ་བྐོ་གང་འད་ཞིག་ནས་
རང་ལ་མ་འྐོས་པ་དང་མ་འཚམས་པར་བྱས་ན། དླེ་ལ་ཁྐོ་མི་འྐོས་པ་འཇིག་རྟླེན་སི་ལུགས་སུ་
མི་བརི་བ་ལྟར་ཡིན་ནའང་། ཁྐོང་ཁྐོ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཡ་ལན་སྐོད་རྒྱུའི་བྱ་བ་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་
ཐུབ་ཚུལ་དང་། ཕན་འདྐོགས་འབྱུང་བཟྐོར་རླྐོམ་པ་དླེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་རླེ་ཞིག་སྲིད་ནའང་། ཕ་
རྐོལ་པྐོར་གདྐོང་ལླེན་དགྐོས་སབས་དང་། དླེ་མིན་གྐོ་སབས་གང་ཡང་རུང་བར་སིང་ནས་ཁྐོ་
བ་ཞིག་ངླེས་པར་དགྐོས་པའི་དུས་ཤིག་ཡྐོད་དམ་ཞླེ་ན། ཞིབ་ཏུ་དཔད་ན་གཏན་ནས་མླེད་པ་
མ་ཟད། ཁྐོང་ཁྐོ་ཡྐོད་ན་སླེམས་ཀི་འཁྱླེར་སྐོ་ཟང་ཟླེིང་དུ་གྱུར་ཏླེ་རྣག་ཐྐོག་གཙག་ཁླེལ་ཇི་
བཞིན་འབྱུང་བ་ཉུང་ཞིང་། ཁྐོང་ཁྐོ་ལ་སྐོགས་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་བྐོ་དང་མ་འབླེལ་བའི་
བསམ་བྐོ་བག་ལྷྐོད་ཐྐོག་ནས་ཡ་ལན་སྐོད་ན། གནད་ལ་ཁླེལ་བར་ཕན་ཚབས་ཆླེ་ཞིང་བརྟན་ 
ལ༑ རླབས་ཆླེ་བ་དང་ཤུགས་ཆླེ་བ་ཞིག་འབྱུང་ཐུབ་པ་ཡིན་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་
རྣམས་ཀིས་གཞན་བདླེ་སྒྲུབ་པའི་འཁུར་བཞླེས་ནས། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་གཅིག་བུ་
གཅིག་པ་ལྟར་བརླེ་ཡང་། སླེམས་ཅན་སྐོ་སྐོའ་ིའདྐོད་པ་གང་ཡྐོད་བྱླེད་དུ་མི་འཇུག་པར། ཞི་
བ་དང་། རྒྱས་པ་དང་། དབང་དང་། དག་པྐོའ་ིཐབས་ལམ་གང་གིས་ཇི་ལྟར་འཚམས་པར་
གཞན་ཕན་གི་ཀུན་སྐོང་རྣམ་པར་དཀར་བ་འབའ་ཞིག་གི་ཐྐོག་ནས་ལག་ལླེན་ས་ཚོགས་
བཀལ་བར་མཛད་ནའང་། སིང་ནས་ཁྐོ་བ་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་བསམ་པ་ཞིག་དང་འབླེལ་
དགྐོས་པའི་གཏམ་ཙམ་མླེད་པའི་ཐྐོག་ནས་གདྐོང་ལླེན་བྱླེད་ཐབས་ཡྐོད་པས། བྱང་ཆུབ་
སླེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གཞན་དྐོན་དུ་འདྐོད་ཆགས་ལྟ་བུ་གནང་བའི་སབས་ཡྐོད་ཀང་། ཞླེ་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

སང་གནང་བའི་སབས་མླེད། དླེས་ན་རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་པའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ། 
ཀུན་ལ་ཕན་འདྐོད་ཀི་སླེམས་གཙང་མ་གཡྐོ་སྒྱུ་སྐོགས་ཀི་དི་མས་མ་སྦགས་ཤིང་། བྱམས་
སིང་རྗླེའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མླེད་ན། འགྲུབ་ཐབས་ར་བ་ནས་བལ་བས། རང་ཉིད་
སྒླེར་གི་ཁླེ་ཕན་ཆླེད་དུ་གཞན་ལ་རྒྱུ་དངྐོས་སྐོད་པ་དང་། སིན་པ་རྣམ་པ་བཞི་གཏྐོང་བ། 
བསགས་བརྗྐོད་བྱླེད་པ་ལྟ་བུ་དླེ་རྣམས་རྫུན་པའི་ཆྐོས་ཅན་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་མ་གཏྐོགས། 
དྐོན་དམ་པར་ཕན་པའི་བྱ་བ་ཞིག་མིན་པས། མདྐོར་ན་བྐོ་དུལ་བའི་ཆ་དང་མ་དུལ་བའི་ཆ་
གཉིས་ནས། བྐོ་དུལ་བའི་ཆ་དླེ་ངླེས་པར་དགྐོས་པ་ཞིག་དང་། དླེ་མླེད་ན་གྲུབ་འབས་ལྡན་
པའི་བྱ་བ་བཟང་པྐོ་ཐྐོན་མི་ཐུབ་པས། བཟང་པྐོའ་ིཆ་ལ་དགྐོས་མཁྐོ་ཡྐོད་པའི་བྐོ་དླེ་རྣམས་
སླེལ་དགྐོས་པ་དང་། ངྐོས་ལླེན་བྱ་དགྐོས་ལ། ཕན་ཐྐོགས་མླེད་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་གི་བྐོ་ལ་
ཉླེས་དམིགས་སུ་བལྟས་ནས་དྐོར་དགྐོས་གཤིས། དླེ་ཡང་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་ངྐོས་བཟུང་ན་
ཆགས་སང་སྐོགས་སླེས་པས་སླེམས་བྐོང་བྐོང་པྐོར་སྐོང་བ་ལྟ་བུ་ལ་མ་ཞི་བར་འཇྐོག་པས། 
དླེ་འད་བའི་སླེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བར་བྱླེད་པའི་ཤླེས་པ་གཅིག་གི་སླེང་ནས་ངྐོས་འཛིན་
དགྐོས་ལ། ཚུལ་དླེ་གྐོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་ཉྐོན་མྐོངས་སྐོ་སྐོའ་ིམཚན་ཉིད་དམ། ངྐོ་བྐོ་འཆད་པ་འདི་ལ་བཅུ། འདྐོད་
ཆགས། ཁྐོང་ཁྐོ། ང་རྒྱལ། མ་རིག་པ། ཐླེ་ཚོམ། འཇིག་ལྟ། མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བ། ལྟ་བ་
མཆྐོག་འཛིན། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྐོག་འཛིན། ལྐོག་ལྟའྐོ།། 

༡༽ འདྐོད་ཆགས་ནི། རང་རླེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཉྐོན་མྐོངས་པ་བག་ལ་ཉལ་བའི་ཚུལ་
གིས་ཡྐོད་པ་ནི་ཤྐོག་བུ་ལ་སྣུམ་ཕྐོག་པ་བཞིན་དབྱླེ་དཀའ་བས། མི་ནད་རྐོ་ཡྐོད་པ་ཞིག་
འཕལ་དུ་ལུས་ཐང་པྐོ་ཡྐོད་པ་འད་བ་ལ། ནད་སྐོང་བྱླེད་ཀི་ཟས་ཟྐོས་པས་ཟུག་གཟླེར་བསླེད་
པ་བཞིན། ཡིད་དུ་འྐོང་བའི་བུ་ཕྐོ་མྐོ་དང་རྟ་ཕྱུགས་གྐོས་དར་རིན་པྐོ་ཆླེ་སྐོགས་དངྐོས་པྐོ་
མཐྐོང་བ་ན། དླེས་གསྐོས་བཏབ་པས་འདྐོད་ཆགས་བག་ལ་ཉལ་བ་དླེ་མངྐོན་འགྱུར་གི་ཚུལ་དུ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ལངས་ཏླེ། དླེ་དག་ལ་བལྟ་བ་དང་རླེག་པ་སྐོགས་ལྐོངས་སྐོད་འདྐོད་ཀི་བྐོ་དུང་དུང་བ་ཡྐོང་
བའི་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་འདྐོད་ཆགས་ཡིན་པས། ཉམས་ལླེན་གི་ཚེ་རང་ཉིད་ཡུལ་གང་ལ་ཆགས་
ཡྐོད་པ་བཞིན་དངྐོས་སུ་བལྟར་ཡྐོད་དམ་མླེད་ནའང་སླེམས་ཀིས་གསལ་བཏབ་པ་ན་སར་
ཤླེས་པ་སྐོ་ན་ཡྐོད་པའམ། གཟུ་བྐོར་གནས་པ་དླེ་འདྐོད་ཆགས་མངྐོན་གྱུར་གི་བྐོས་ཀུན་རྟྐོག་
རགས་པ་གཞན་རྣམས་འགགས་ཏླེ་བསྲན་པར་མི་བཟྐོད་པའི་ཆགས་པ་སླེས་པ་ན། དླེ་ཉིད་
བཅར་གིས་ངྐོས་ཟིན་པར་བྱས་ནས། སར་རང་རྒྱུད་ལ་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འདྐོད་ཆགས་བག་ལ་
ཉལ་བ་དླེ་བཞིན་གཉླེན་ཉླེ་དུ་རྒྱུ་ནྐོར་གཏམ་སན་གྲགས་སྐོགས་ཆགས་ཡུལ་གང་དང་གང་
མཐྐོང་བའི་རླེན་དང་འཕད་ན། ཡུལ་དླེ་ལ་ཆགས་སླེམས་མངྐོན་གྱུར་བ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་
སླེས་ནས། དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་ཡིད་དུ་འྐོང་མི་འྐོང་ཇི་ལྟར་ཡིན་རུང་། རང་བྐོར་ཆ་
ཐམས་ཅད་ནས་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་ཤར་ཏླེ། དླེ་ཉིད་ཁྐོ་ན་མཐྐོང་ཞིང་དླེ་ལ་ལྐོངས་སུ་སྐོད་པར་
འདྐོད་པའི་བྐོ་ཤུགས་ཅན་གིས། ཡུལ་དླེ་ལ་སིང་ཉླེ་བ་དང༌། ཐིམས་ཤིང་འདླེས་པ་ལྟ་བུས་
ཞླེན་པ་དླེ་ལ་འདྐོད་ཆགས་ཟླེར་བས། ཚིག་ཙམ་མིན་པར་རང་གི་མྱྐོང་བར་བཀལ་ནས་འདྐོད་
ཆགས་ངྐོ་འཕྐོད་པའི་རྗླེས་སུ་ཁྐོ་ནམ་བྱུང་ཙ་ན་དླེའི་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་པ་ཞིག་དགྐོས་ཀི། ཉྐོན་
མྐོངས་པ་ཁ་རྒྱལ་དུ་སྐོང་བའི་ཆྐོས་དླེས་གར་ཡང་མི་ཕིན་གསུངས། 

དླེ་ལྟར་ ཉྐོན་མྐོངས་ལླེགས་པར་ངྐོས་ཟིན་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དཔླེར་ན་ལྷས་
བྱིན་ཞླེས་བྱ་བའི་མི་ཞིག་གསྐོད་རྒྱུ་ཡིན་ན། དླེའི་བྱད་དབྱིབས་སྐོགས་གཞན་དང་མ་འདླེས་
པར་ངླེས་པར་བྱས་ནས་སར་ནམ་བྱུང་བའི་ཚེ་མཚོན་བསྣུན་དགྐོས་པ་ལྟ་བུ་སླེ། དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་འབན་གུང་རྒྱལ་གིས། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་མཁར་སྒྐོར་གཉླེན་པྐོའ་ིམདུང་ཐུང་
འཛིན་གསུངས་པ་ཡང་འདི་དག་ལ་དགྐོངས་པར་སང་ངྐོ༌།། 

༢༽ དླེ་ནས་ཞླེ་སང་ངམ་ཁྐོང་ཁྐོ་ནི། དགྲའམ་མི་མཛའ་བ་ཞིག་མཐྐོང་བའི་ཚེ། མནར་
སླེམས་རྩུབ་མྐོས་འདི་ལ་ཐབས་གང་འད་ཞིག་གི་སྒྐོ་ནས་གནྐོད་པ་བྱ་ན་སམ་པའི་ཞླེ་སང་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

དག་པྐོ་སྐོལ་མླེ་རླུང་གིས་སྦར་བ་ལྟ་བུའི་དམར་ལམ་ལམ་པ་སླེས་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་ཁྐོང་ཁྐོ་
ཡིན་པས། རང་ཉིད་མི་དགའ་སའི་དགྲའམ་ཁྐོང་ཁྐོའ་ིཡུལ་ལ་སླེམས་ལྡན་དང་སླེམས་མླེད་
རྣམ་པ་ས་ཚོགས་འབྱུང་བས། དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་རུང་། ཡུལ་དླེ་མཐྐོང་
བའི་ཚེ་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་ཡིད་དུ་མི་འྐོང་བ་དང་བྐོར་མི་འབབ་པའི་རྣམ་པར་ཤར་ཏླེ། འཕལ་
ཕུགས་རྒྱང་གསུམ་གི་སང་བ་གཞན་པ་ཚང་མ་བཀག་ནས། དླེ་ལ་གནག་སླེམས་རྩུབ་མྐོས་
ཐབས་གང་འད་ཞིག་གི་སྒྐོ་ནས་གནྐོད་པ་བྱ་ཐུབ་ན་སམ་དུ་ཞླེ་ནས་སང་བའི་སླེམས་རྩུབ་མྐོ་
མནན་མི་བཟྐོད་པ། དབུགས་ཀང་རྒྱང་འྐོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། བྐོ་སླེ་དུས་རླེ་
ཞིག་སང་བ་གཞན་ཡྐོངས་རྐོགས་བཀག་སླེ། མི་དླེ་ལྐུགས་པ་དང་། སྐོན་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར། 

༣༽ ང་རྒྱལ་ནི། བདག་འཛིན་གི་དབང་གིས་རིགས་མཐྐོ་བ། ནྐོར་གིས་ཕྱུག་པ། 
ཐྐོས་པའི་ཡྐོན་ཏན། ལུས་ཀི་སྒྱུ་རལ་སྐོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་གང་ཟག་ཆླེ་གླེ་མྐོ་འདི་དག་གིས་
བདག་གི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ཙམ་ཡང་མི་བསྐོ་སམ་པའི་རང་ཉིད་ལ་མཆྐོག་ཏུ་འཛིན་པའི་
ཁླེངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་ང་རྒྱལ་ཡིན་པས། རིགས་རུས་སླེ་ཁུངས་བཟང་པྐོ་
དང་། ཐྐོབ་གྐོ་ས་ཡྐོད་པ། རྒྱུ་དངྐོས་དང་། ཤླེས་ཡྐོན་གིས་ཕྱུག་པ། གཟུགས་བྱད་བཟང་བ་
སྐོགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་རླྐོམ་སླེམས་ཤིག་སླེ། 
ང་རྒྱལ་ཅན་གི་མི་དླེའི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཆ་ནས་ཀང་སྦྐོག་ཤིག་གླེ་བ་ཞིག་ཏུ་མཐྐོང་ནུས། འདི་
ལ་ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ། ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ། ངའྐོ་སམ་པའི་ང་རྒྱལ། མངྐོན་
པའི་ང་རྒྱལ། ཅུང་ཟད་སམ་པའི་ང་རྒྱལ། ལྐོག་པའི་ང་རྒྱལ་བཅས་རིགས་བདུན་གསུངས། 

༤༽ མ་རིག་པ་ནི། སར་ཁུང་མླེད་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་དངྐོས་པྐོ་ཁ་དྐོག་དང་
དབྱིབས་མི་འད་བ་མང་པྐོ་ཡྐོད་ཀང་། མུན་པའི་དབང་གིས་དཀར་ནག་དང་ལླེགས་ཉླེས་
སྐོགས་མི་ཤླེས་པ་བཞིན་དུ་ལས་འབས་བདླེན་བཞི་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་སྐོགས་ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་ཀི་
གནས་ལུགས་མཐའ་དག་བསིབས་ཏླེ་མི་གསལ་བར་བྱླེད་པ་པྐོའ་ིཉྐོན་མྐོངས་དླེ་མ་རིག་པ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཡིན་པས། མ་རིག་པ་ལ་ངྐོས་འཛིན་སངས་མི་འད་བ་དུ་མ་ཡྐོད་ཅིང་། སིར་ཡུལ་ལ་རྨྐོངས་
ཙམ་གི་མ་རིག་པའམ་མ་རྟྐོགས་པའི་མ་རིག་པ་དང་། ཕིན་ཅི་ལྐོག་ཏུ་ཞླེན་པའམ་ལྐོག་པར་
རྟྐོག་པའི་མ་རིག་པ་གཉིས་འཇྐོག  ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་པའི་ཆྐོས་མཐྐོང་བ་ལ་སིབ་པར་བྱླེད་པའི་
ཡུལ་ལ་རྨྐོངས་ཙམ་གི་མ་རིག་པ་དླེ་ལའང་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་
གཉིས་ཡྐོད། ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ལ་རྨྐོངས་ཙམ་གི་མ་རིག་པ་དླེ་དགྲ་བཅྐོམ་
པའི་རྒྱུད་ལའང་འྐོང་ཆྐོག 

༥༽ ཐླེ་ཚོམ་ནི། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་དང་ལས་འབས་སྐོགས་གསུང་རབ་ནས་
བཤད་པ་འདི་དག་བདླེན་ནམ་མི་བདླེན་སམ་པ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལ་ངླེས་ཤླེས་བསླེད་པ་ལ་
གླེགས་བྱླེད་པ་པྐོའ་ིཉྐོན་མྐོངས་དླེ་ཐླེ་ཚོམ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལ་དྐོན་འགྱུར་གི་ཐླེ་ཚོམ་དང་། 
དྐོན་མི་འགྱུར་གི་ཐླེ་ཚོམ། ཆ་མཉམ་པའི་ཐླེ་ཚོམ་རྣམས་ཡྐོད་ལ། 

༦༽ འཇིག་ལྟ་ནི། མི་རྟག་པ་ཡིན་པས་རང་དུས་ཀི་སད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལ་འཇིག་
ཅིང༌། གཅིག་མ་ཡིན་པ་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཕུང་པྐོ་ལྔ་ལྟ་བུའི་གདགས་གཞིའི་སླེང་ནས་ང་དང་
ངའི་ཞླེས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤླེས་རབ་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་དླེ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་སླེ། འཇིག་
པའི་ཆྐོས་ཅན་གི་ཕུང་པྐོའ་ིཚོགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་ང་དང་ངའི་ཞླེས་རང་ར་བའི་རས་སུ་ཡྐོད་
པར་འཛིན་པའམ། རང་ར་ཐུབ་པའི་རས་སུ་ཡྐོད་པར་འཛིན་པ་སླེ། མདྐོར་ན་རང་ར་ཐུབ་པའི་
ང་དང་ངར་འཛིན་པའི་ཤླེས་རབ་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་དླེ། ལྟ་བ་ལ་ནང་གསླེས་ལྔར་ཕླེ་བའི་དང་པྐོ་
འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡིན། 

༧༽ མཐར་ལྟ་ནི། ཕུང་པྐོའ་ིསླེང་ནས་ངར་བཟུང་བ་དླེ་རྟག་པ་ཐླེར་ཟུག་གམ་འདི་
ནས་ཕི་མར་ཉིང་མཚམས་སྐོར་བ་མླེད་པར་ཆད་པར་ལྟ་བའི་ཤླེས་རབ་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་དླེ་
མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན། དླེ་ལའང་རྟག་ཆད་གཉིས་ཏླེ། ང་རྟག་གཅིག་རང་དབང་བ་ཕུང་
པྐོ་ལས་གཞན་ཡན་གར་དུ་ཡྐོད་པ་འཛིན་པའི་རྟག་མཐའ་དང་། ཡང་རང་ར་བའི་ང་དླེ་ས་མ་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

ནས་འདིར་འྐོང་བ། འདི་ནས་ཕི་མར་འགྲྐོ་བ་མླེད་པར་བལྟ་བའི་ཆད་ལྟ་དླེ་དག་མཐར་འཛིན་
གི་ལྟ་བ་ཡིན། 

༨༽ ལྟ་བ་མཆྐོག་འཛིན། འཇིག་ལྟ་མཐར་ལྟ་ལྐོག་ལྟ་གསུམ་པྐོ་གང་རུང་དང༌། དླེ་
དག་གང་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕུང་པྐོ་ལ་དམིགས་ནས་མཆྐོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤླེས་རབ་
 ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་དླེ་ལྟ་བ་མཆྐོག་ཏུ་འཛིན་པ། 

༩༽ ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྐོག་འཛིན་ནི། རང་གི་བྐོ་ངྐོར་འཆལ་ཚུལ་
སངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། སྐྲ་བླེགས་པས་གཡང་གཞི་དང་ཀླེང་རུས་འཆང་བ། ཟས་
གཅྐོད་པ། མླེ་ལྔ་བསླེན་པ། རྐང་པ་གཅིག་གིས་འགྲླེང་སླེ་ཉི་མ་ལ་བལྟ་བ། གཅླེར་བུ་ལུས་ལ་
ཐལ་བ་བྱུགས་ཤིང་ངག་མི་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང༌། དླེ་དག་གང་ལ་བརྟླེན་ནས་
འབྱུང་བའི་ཕུང་པྐོ་ལ་དམིགས་ནས་གྲྐོལ་བ་ཐྐོབ་པར་འདྐོད་པའི་ཤླེས་རབ་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་དླེ་
ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆྐོག་འཛིན། དླེ་ཡང་འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་ལ་རླྐོམ་པའི་
མཆྐོག་འཛིན་མིན་གི། སྐོ་སླེ་ཐ་མལ་པ་མངྐོན་ཤླེས་ཐྐོབ་ནས་ཚེ་ས་མ་ཁྱི་ཕག་གི་བརྟུལ་
ཞུགས་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་མཐྐོང་བས་རྒྱུ་དླེས་མི་ལུས་ཐྐོབ་པར་བཟུང་ནས། ད་ལྟ་བརྟུལ་ཞུགས་
དླེ་འཛིན་པ་སྐོགས་ལྐོག་ལྟ་ཞིག་དགྐོས་གསུངས། 

༡༠༽ ལྐོག་ལྟ་ལ། ཡྐོད་པ་ལ་མླེད་པར་བལྟ་བ་སྐུར་འདླེབས་ལྐོག་ལྟ་དང་། མླེད་པ་
ལ་ཡྐོད་པར་བལྟ་བ་སྐོ་འདྐོགས་ལྐོག་ལྟ་བཅས་གཉིས་སུ་བཤད་པས། དཔླེར་ན། ལས་
འབས་དང་ཚེ་ས་ཕི་མླེད་ཅླེས་སྐུར་བ་འདླེབས་ཤིང༌། དླེ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་སྐུར་འདླེབས་ལྐོག་
ལྟ་དང་། འཇིག་རྟླེན་ཆགས་འཇིག་ཚངས་པ། དབང་ཕྱུག  ཁྱབ་འཇུག་སྐོགས་ཀིས་བྱས་
པར་འདྐོད་པའི་ཤླེས་རབ་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་དླེ་རྣམས་སྐོ་འདྐོགས་ལྐོག་ལྟ་ཡིན་ནྐོ།། 

སབས་འདིར་ལྟ་བ་ལྔ་དང་ལྟ་མིན་ལྔ་ཞླེས་ཉྐོན་མྐོངས་བཅུ་བཤད་པས། དླེ་ལྟར་
 ཉྐོནམྐོངས་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཚིག་བཤར་དང་སྐོར་སང་ཙམ་དུ་སྐོང་བ་མིན་པའི་རླེ་རླེ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

བཞིན་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་མངྐོན་གྱུར་དུ་སླེར་བཅུག་ནས། རྗླེས་སུ་འབད་རྐོལ་ལ་མ་ལྟྐོས་པར་
སླེས་མ་ཐག་ནས་ངྐོས་འཛིན་པ་ལ་དཀའ་བ་མླེད་པ་སར་འདིས་ཀི་མི་ཁྐོམ་ཁི་ཕག་ཚོགས་
པའི་ཁྐོད་ནས་ཀང་མཐྐོང་བ་ཙམ་གིས་ངྐོ་ཤླེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། དགྲ་ངྐོ་མ་ཤླེས་པར་
ཁྐོམ་གསླེབ་ཏུ་ལྐོང་མདའ་འཕླེན་པ་དང་འད་གསུང༌། དླེ་ཡང་ཉྐོན་མྐོངས་པ་བཅུ་པྐོ་གང་རུང་
རླེ་མངྐོན་འགྱུར་དུ་སླེས་ན་ཅུང་ཟད་ངྐོ་འཕྐོད་པ་ས་ནའང༌། ལྡན་པ་དང་འདུས་པའི་ནད་སན་པ་
རྣམས་ཀིས་ངྐོས་འཛིན་ཅུང་དཀའ་བ་ལྟར།  ཉྐོན་མྐོངས་པ་གཉིས་ལྡན་གསུམ་ལྡན་གི་ཚུལ་དུ་
མངྐོན་གྱུར་དུ་སླེས་ན་ཉམས་འྐོག་ཏུ་ཚུད་དཀའ་བ་ཤིང་རྟ་ལྟ་བུ་ལ་འདྐོད་ཆགས་ཀི་བྐོ་མངྐོན་
གྱུར་བས་ཐྐོབ་ཏུ་རླེ་བའི་ཚེ། གཞན་གིས་བཙན་ཐབས་སུ་ཁྱླེར་ན་དླེ་ལ་ཞླེ་སང་སླེ། ཞླེ་སང་ཆླེ་
ཆུང་གི་རྒྱུ་ཤིང་རྟ་ལ་དམིགས་པའི་འདྐོད་ཆགས་ཆླེ་ཆུང་གིས་བྱླེད་ཅིང༌། ཡན་ལག་བདུན་
ཙམ་ཚོགས་པ་ལ་ཁྐོ་རང་གི་ངྐོས་ནས་ཤིང་རྟར་འཛིན་པའི་བདླེན་ལྟ། དླེ་ལ་མཆྐོག་ཏུ་འཛིན་
པ་སྐོགས་དུས་གཅིག་ལ་ཉྐོན་མྐོངས་པ་བཞི་ཙམ་མངྐོན་གྱུར་ཏུ་སླེ་བས་ཞིབ་མྐོར་དཔད་དླེ་ངྐོ་
འཕྐོད་པ་བྱླེད་དགྐོས་ལ། རང་རླེ་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་སླེ་སབས་དླེ་དང་འབླེལ་ནས་ཞླེ་སང༌དང་། 
ཕག་དྐོག  ང་རྒྱལ་ལ་སྐོགས་པ་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བརྟླེན་ནས་ཕན་
ཚུན་གྲྐོགས་བྱས་སབས་འཕལ་དུ་སྐོ་སྐོར་གསལ་པྐོར་ངྐོས་འཛིན་དཀའ་ཡང་། ཞིབ་མྐོར་
དཔད་དླེ་ངྐོ་འཕྐོད་པར་བྱ་དགྐོས། 

༈ གཉིས་པ་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ཇི་ལྟར་སླེ་བའི་རིམ་པ་ནི།  ཉྐོན་མྐོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་
ར་བ་མ་རིག་པ་དང་འཇིག་ལྟ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཀང་འགལ་བ་མླེད་མྐོད། སྤུ་རིས་འབྱླེད་
ཚེ་སྐོ་སྐོར་བྱ་སླེ། དཔླེར་ན་ཐག་པའི་གནས་ལུགས་མི་གསལ་བར་བྱླེད་པའི་མུན་པ་དླེ་མ་
རིག་པ་དང༌། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་བྐོ་དླེ་འཇིག་ལྟ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས། 
ཐག་པ་སྦྲུལ་མིན་བཞིན་དུ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་བྐོ་དླེ་ཕིན་ཅི་ལྐོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བྐོ་ཡིན་ལ། དླེ་
ཡང་སར་ཡུལ་ལ་རྨྐོངས་ཙམ་གི་མ་རིག་པ་དླེས་གཞིའམ་རླེན་བྱས་ཏླེ་ཕིན་ཅི་ལྐོག་ཏུ་འཛིན་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

པའི་འཇིག་ལྟ་སླེས་པས། མ་རིག་པ་དང་། འཇིག་ལྟ་འདི་གཉིས་ཀིས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀི་ར་བ་བྱས་ནས་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་ཉླེས་པ་ཐམས་ཅད་བསླེད་པའི་ཕིར། རྣམ་
འགྲླེལ་ལས། བདག་ཡྐོད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤླེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང༌། །འདི་
དག་དང་ནི་ཡྐོངས་འབླེལ་ལས། །ཉླེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས་ 
སྐོ༑ ༑རང་ར་བའི་བདག་ལ་བྐོས་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་གིས་ཞླེན་ནས། དླེ་ལ་བལྟྐོས་ཏླེ་གཞན་
ཞླེས་པ་ཡལ་བར་དྐོར་བྱ་ཞིག་བྐོ་ལ་ཤར་ནས། བདག་གཞན་གི་ཆ་ཕླེ་ནས་རིས་སྐོ་སྐོར་
བཅད་དླེ། རང་ཕྐོགས་ལ་འཛིན་ཅིང་ཞླེན་པ་དང་། གཞན་ཕྐོགས་ལ་ཞླེ་སང་བ་འབྱུང་ཞིང་། 
དླེའི་དབང་གིས་ལས་ས་ཚོགས་བསགས་ནས་ཉླེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་གསུངས། 
གཞན་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་ཀང་། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དང་པྐོར་ང་ཞླེས་
བདག་ལ་ཞླེན་གྱུར་ཅིང༌། །བདག་གིས་འདི་ཞླེས་དངྐོས་ལ་ཆགས་བསླེད་པ། །ཟྐོ་ཆུན་འཕན་
ལྟར་རང་དབང་མླེད་པ་ཡི། །འགྲྐོ་ལ་སིང་རྗླེར་གྱུར་གང་དླེ་ལ་འདུད། །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
 ཉྐོན་མྐོངས་སླེ་བའི་རིམ་པ་ལ། རང་རླེའི་མ་བརྟག་མ་དཔད་པའི་བྐོ་ལ་ངའྐོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་
ངང་གིས་སླེ་འྐོང་བ་དླེ་ལ་ནན་པྐོ་བྱླེད་སབས། དླེ་ལ་རང་ར་བའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་ཞླེན་པའི་བྐོ་
ཞིག་སླེ་ཞིང་། དླེ་ཡང་ང་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། ང་བདླེན་པར་འཛིན་པ། ང་རང་ར་བའི་རས་
སུ་ཡྐོད་པར་འཛིན་པ། དླེ་ལའང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་ར་བར་འཛིན་པ། མཚན་ཉིད་
མཐུན་པའི་རང་ར་བར་འཛིན་པ། རྗླེ་ཁྐོལ་ལྟ་བུའི་རང་ར་བར་འཛིན་ཚུལ་ལྟ་བུ་དུ་མ་འབྱུང་། 
དླེ་འད་བའི་བྐོ་ཤུགས་ཇླེ་བརྟན་དུ་འགྲྐོ་བའི་སབས་སུ། རང་ཤུགས་ཀིས་ངའི་ལུས། ངའི་
གཉླེན། ངའི་ལྐོངས་སྐོད་ཅླེས་ཟླེར་བའི་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་བྐོ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་བའི་ཚེ་ན། 
དླེས་དངས་པའི་ང་ཡི་བར་ཞླེན་ཆགས་དང་། འཛིན་པ་དམ་དུ་སྐོང་ནས་གཞན་གིས་ཐུག་ཐུག་
རླེག་རླེག་བྱླེད་ས་མླེད་པ་ལྟ་བུ་འདི་བྱུང་། སིར་བདག་ཡྐོད་ཅིང་། གཞན་ཡྐོད་ལ། བདག་
གཞན་གཉིས་ཀ་ཡྐོད་པས། གཞན་གི་ཆླེད་དུ་བདག་གིས་སླེམས་བསླེད་པ་སྐོགས་བྱ་བྱླེད་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

རྣམས་འཐད་ཀང་། སབས་འདིར་རང་ཚུགས་ཐུབ་པའི་བདག་ཅིག་དང་། དླེས་ཟླས་དངས་
པའི་གཞན་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་འཛིན་པས། ཕྐོགས་རིས་ཅན་གི་བྐོ་རྣམས་སླེ་བར་འགྱུར། 

༈ གསུམ་པ་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་རྒྱུ་ལ་དྲུག  རྟླེན། དམིགས་པ། འདུ་འཛི། བཤད་པ། 
གྐོམས་པ། ཡིད་ལ་བྱླེད་པའྐོ། །དླེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། དང་པྐོ་རྟླེན་ཞླེས་བྱ་བ་ནི། དླེ་
ལྟར་ཉླེས་པ་མ་ལུས་པ་བསླེད་པའི་རྒྱུ་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འདི་ད་ལྟ་ཅུང་ཟད་མགྐོ་གནྐོན་པའི་
ལུགས་སུ་བྱས་ཀང༌། ར་བ་ནས་དྲུངས་འབྱིན་པར་མ་ནུས་ན་མླེ་ལྐོང་ལ་འཆར་བའི་གཟུགས་
བརན་ལྟར་བག་ལ་ཉལ་བ་དླེས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འཕླེལ་བའི་རྟླེན་བྱླེད་པ་དླེ་ཉྐོན་མྐོངས་ས་མས་
བཞག་པའི་བག་ཆགས་རྣམས་ཡིན། 

༈ གཉིས་པ་དམིགས་པ་ནི། མླེ་ལྐོང་དང་བྱད་བཞིན་འཕད་པ་ན་དླེ་མ་ཐག་གཟུགས་
བརན་འཆར་བ་བཞིན་དགྲ་གཉླེན་སྐོགས་ཡུལ་ས་ཚོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་མངྐོན་འགྱུར་ཏུ་སླེ་
བའི་དམིགས་པའི་སྒྐོ་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འཕླེལ་བར་བྱླེད་དླེ། རང་རླེར་ཉྐོན་མྐོངས་སླེ་ཆྐོག་
ཆྐོག་ཡྐོད་པ་རྣམས་ནས། ནམ་ཞིག་ཡུལ་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་ཞིག་དང་འཕད་པ་ན་འདྐོད་ཆགས་
དང་། ཡུལ་མི་སྡུག་པ་དང་འཕད་པ་ན་ཁྐོང་ཁྐོ། དླེ་བཞིན་ང་རྒྱལ་དང་། ཕག་དྐོག་སྐོགས་རང་
རང་གི་དམིགས་པའམ་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་ཅི་རིགས་སླེ་བ་ལྟར་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་འདུ་འཛི་ནི། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་དང་གྲྐོགས་ཆྐོས་བྱླེད་ལས་རིང་དུ་
འགྱུར་ཞིང་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་གྲྐོགས་ངན་པའི་གཏམ་དང་ཀུན་སྐོད་སྐོགས་ཀི་འདུ་
འཛི་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འཕླེལ་བར་བྱླེད་པ་ཞིག་སླེ། རྒྱུན་དུ་ཁ་ཏྐོན་བྱླེད་པའི་སབས་
ལྟ་བུར་ཉྐོན་མྐོངས་སླེ་བའི་རྒྱུ་ཡྐོད་ཡྐོད་པ་ཡིན་ནའང་། ཡུལ་དང་མ་འཕད་པས་ཉྐོན་མྐོངས་
བག་ལ་ཉལ་ཏླེ་མངྐོན་གསལ་མླེད་ཅིང་། རླེན་དང་འཕད་རྒྱུ་ཉུང་བས་དླེ་ལ་ལྟྐོས་པའི་སླེམས་
ཞི་བདླེ་བག་ཕླེབས་མང་ཡང་། ཆགས་སང་སྐོགས་བསླེད་གཞི་ཡུལ་བཟང་ངན་ས་ཚོགས་
འཁྲུག་ཆ་དྐོད་པྐོ་གང་དུ་ཡྐོད་པ་དླེས་ཉྐོན་མྐོངས་འཕླེལ་བའི་རླེན་བྱླེད་པས། རྣམ་གཡླེང་གི་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

གཞི་འདུ་འཛི་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་འཕླེལ་བ་ཡིན། 
༈ བཞི་པ་བཤད་པ་ཞླེས་བྱ་བ་ནི། མི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་སྐོགས་ཀིས་ཉྐོན་

མྐོངས་པ་མ་སངས་བཞིན་དུ་ཐར་པ་ཐྐོབ་པ་སད་ཀི་བཤད་པའི་དབང་གིས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་
འཕླེལ་བར་བྱླེད། དླེས་ན་བཤད་པ་ཞླེས་པ་འདི། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་མིའི་
སྐོད་ལམ་དམག་འཁྲུག་གི་སྐོར་དང་། དཔའ་བྐོ་ཁྐོག་ཇི་ལྟར་ངྐོམས་པའི་ལྐོ་རྒྱུས་སྒྲུང་གཏམ་
སྐོགས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ལ་ཞླེ་སང་བསླེད་ཅིང་། འདྐོད་པའི་བསན་བཅྐོས་ལྟ་བུས་ཆགས་
སླེམས་སྐོང་བ་དང་། གཞན་ཡང་རྣམ་གཡླེང་འཕླེལ་གཞིའི་རྐོམ་སྒྲུང་ས་ཚོགས་བཤད་པའམ། 
དཔླེ་དླེབ་ཀླྐོག་པ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་ཅི་རིགས་འཕླེལ་ཞིང་། དླེང་སང་གཟུགས་
མཐྐོང་བརན་འཕིན་ཐྐོག་ནས་རྒྱང་བསྲིང་བྱླེད་པའི་ཁྐོངས་སུ། ཕི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པྐོ་
སབས་འཕལ་ཤླེས་ཐུབ་པ་དང་། རྣམ་དཔྐོད་ཀི་བྐོ་རྒྱ་བསླེད་པར་བྱླེད་པའི་རིགས་བལྟ་
དགྐོས་པ་ཡྐོད་ཀང་། རང་རྒྱལ་གཞན་ཕམ་གི་ལྐོ་རྒྱུས་དང་། འཁྲུག་འཛིང་། མི་གསྐོད་གཏྐོང་ 
བ༑ གྐོ་མཚོན་ས་ཚོགས་པ་དང་། འཁིག་སྐོད་དང་འབླེལ་བའི་སྐོར། རིས་འཁྐོར་(ཁམ་པིའུ་
ཊར་)ནང་རླེད་མྐོ། འཐབ་འཛིང་། འགྲན་བསྡུར་སྐོགས་ཆགས་སང་འཕླེལ་གཞི་དླེ་རིགས་
བལྟས་ན་རང་ཉིད་བསླུ་བའི་ཉླེན་ཁ་ཡྐོད་ཚུལ་དླེང་སང་སི་ཚོགས་ཐྐོག་ཏུའང་བགྲྐོ་གླེང་འབྱུང་
བཞིན་ཡྐོད་ལ། ལྷག་དྐོན་སྐོ་སྐོར་རང་ཚུགས་ཟིན་པའི་སླེམས་ཀི་ལྟ་སངས་མླེད་ན། མླེ་
མདའ་བརྒྱག་རྒྱུར་དབྱིངས་དང་དྐོ་སང་སླེབས་པ་དང་། འདྐོད་སྲླེད་ལ་ཞླེན་པ་འཕླེལ་བ་
སྐོགས་ཀིས་བསད་སྐོན་འབྱུང་ཞིང་། རྒྱུན་དུ་དན་ཤླེས་བག་ཡྐོད་བསླེན་མཁན་ཡིན་ནའང༌། 
 ཉྐོན་མྐོངས་སྐོང་བྱླེད་དུ་འགྱུར་བས་གཟབ་དགྐོས་པ་ཞིག་རླེད། ལྷག་པར་ཚངས་སྐོད་ཀི་རྟླེན་
ལ་གནས་པ་རྣམས་ནས་དླེ་བས་ཀང་ནས་ཡིད་གཟབ་དགྐོས། དླེང་སང་འཇིག་རྟླེན་འདིར་
གཟུགས་མཐྐོང་བརན་འཕིན་ཁག་ཏུ་མི་གསྐོད་སྐོར་མང་པྐོ་བསན་པས་ཕྲུ་གུརྣམས་ལ་མླེ་
མདར་ལག་རླེད་བྱ་རྒྱུ་གྐོམས་འདིས་བྱུང་སླེ། ཉླེན་ཁ་ཡྐོད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བཞིན་པ་མཐྐོང་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཆྐོས་ལྟར། སླེ་བྐོ་རྣམས་ལ་བརན་འཕིན་བསན་སངས་ལླེགས་ཉླེས་ཐྐོག་ཏུ་ཡིད་གཟབ་དགྐོས་
པའི་དྐོ་སང་འཕླེལ་བཞིན་པ་ཡིན་ལ། གྐོ་མཚོན་མང་པྐོ་ཡྐོད་སའི་སི་ཚོགས་ནང་ལ་མི་
གསྐོད་རླེས་མང་བ་དླེ་ནི་ཤུགས་རླེན་ཐླེབས་ཕྐོགས་དླེ་ལྟ་བུ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྱུང་། བྐོད་དུ་
གནའ་བྐོའ་ིཤྐོད་སྒྲུང་ཞིག་ལ། ཕྲུ་གུ་འགའ་ཤས་ནས་བཤན་པས་ལུག་བཤའ་བ་མཐྐོང་རྗླེས་
ནམ་ཞིག་ཁྐོང་ཚོས་རླེད་མྐོ་རླེ་སབས་ལུག་གསྐོད་ཚུལ་འཁབ་རྒྱུ་བྱས་ཏླེ། ཕྲུ་གུ་གཅིག་གིས་
ལུག་ཡིན་ཁུལ་དང་། གཅིག་གིས་བཤས་པའི་ཚུལ་བྱས་ནས། བཤས་པ་འཁབ་མཁན་དླེས་
ལུག་ཡིན་ཁུལ་བྱླེད་པའི་ཕྲུ་གུ་འཇུས་ནས་དབིལ་ཏླེ་གྲི་ངྐོ་མ་རྒྱག་སབས། ཨ་ཚ་ཞླེས་སད་
ཤྐོར་བར། ཁྱྐོད་ད་ལྟ་ལུག་འཁབ་མཁན་ཡིན་པས་ཨ་ཚ་ཟླེར་རྒྱུ་ཡྐོད་མ་རླེད། ལུག་སད་
བརྒྱབ་ནས་འབླེ་ཟླེར་དགྐོས་རླེད་ཅླེས་བརྗྐོད་ཚུལ་བཤད་སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་ལྟར་ཤུགས་རླེན་ངན་
པ་ཐླེབས་ཉླེན་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུ་སྐོགས། གང་ལྟར་བཤད་པ་ཞླེས་པ་དླེ ་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་
གཡླེང་བར་བྱླེད། 

༈ ལྔ་པ་གྐོམས་པ་ནི། ཁ་ཏྐོན་སྐོགས་ཤིན་ཏུ་བྱང་བ་ཞིག་སླེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་བཏང་
ཡང་ངག་ནས་ཐྐོགས་མླེད་དུ་འགྲྐོ་བ་བཞིན། སར་ནས་ཧ་ཅང་འདིས་པས་གྐོམས་པའི་དབང་
གིས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འཕླེལ་བར་བྱླེད་པས། རང་རླེ་རྣམས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཕྐོགས་ལ་འབད་པ་
བྱླེད་མི་རུང་བར་བསམ་གིན་བསམ་གིན་ལའང་འགྐོག་དཀའ་བ་དང་། དགླེ་བའི་ཕྐོགས་སུ་
རྒྱུ་མཚན་ལ་དཔད་ཅིང་། ལུང་དངས། བ་མའི་གསུང་རྣམས་དན་པར་བྱླེད་དླེ་ཇི་ཙམ་བསམ་
ནའང་བྐོ་འགྱུར་དཀའ་བ་འདི་གྐོམས་པ་ཤུགས་ཆླེ་ཆུང་གི་དབང་ལས་བྱུང་། 

༈ དྲུག་པ་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱླེད་ནི། གང་ཟག་འདིས་ཕན་གནྐོད་འདི་ལྟར་བྱས་སམ་པ་
ལྟ་བུའི་ཆགས་སང་གིས་སྐོ་ས་ཚོགས་འདྐོགས་པ་དང༌། མི་འདིས་སིག་པ་ཆླེན་པྐོ་བྱས་སྐོང་
ཡང་ད་ལྟ་སིད་པར་འདུག་པས་ལས་འབས་མི་བདླེན་སམ་པ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱླེད་ཀི་
སྒྐོ་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འཕླེལ་བར་བྱླེད་པས། ཆགས་སང་སླེ་བའི་ཡུལ་ལ་དཔད་སྐོབས་ཀིས། 



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

དངྐོས་ཡྐོད་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྐོན་ཡྐོན་ཅི་རིགས་པར་སྐོ་སྐུར་གི་བསམ་པ་
ཡིད་ལ་བྱླེད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས། ཡུལ་འགའ་ཞིག་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་དང་། ལ་ལ་ཐག་བསྲིང་བར་
འདྐོད་པའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱླེད་ཀི་རྣམ་རྟྐོག་འཕླེལ་བ་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉྐོནམྐོངས་སླེ་བའི་རྒྱུ་
བྱླེད། དླེ་ལྟར་རྒྱུ་དྲུག་པྐོ་འདི་དག་ངྐོས་ཟིན་པར་བྱས་ནས།  ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཉླེས་དམིགས་ལ། 
འཕང་དམ་སར་དགྲ་ལ་བསྒུགས་རྒྱག་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལླེན་ཞིག་མ་བྱུང་བར་ཉྐོན་མྐོངས་
པའི་དབང་དུ་གྱུར་ན། འདི་ཕི་ཐམས་ཅད་དུ་སིག་པ་ས་ཚོགས་པ་བསླེད་ནས་འཁྐོར་བའི་སྡུག་
བསལ་ལ་སྐོར་ཞིང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་རིང་དུ་བྱླེད་པར་གདའ་བས། སྐོན་ཆད་འདི་
ལ་གྲྐོགས་སུ་བཟུང་བས་བདག་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་སྐོང་འདུག  ཚེ་འདིའི་གནྐོད་པ་
ཅུང་ཟད་བྱས་པ་ལའང་དགྲ་ཞླེས་སིང་ན་ན་ལྟར་བྱླེད་ན། ཚེ་རབས་ཐྐོག་མ་མླེད་པ་ནས་ད་
ལྟའི་བར་སྡུག་བསལ་ཁྐོ་ན་ལ་སྐོར་བའི་དགྲ་ཉྐོན་མྐོངས་པ་འདི་ལ་ནུས་པ་ཐྐོན་པ་ཞིག་ཅིའི་
ཕིར་མི་བྱླེད། འདི་འཇྐོམས་པར་བྱླེད་པའི་གཉླེན་པྐོ་ཡང་ཡང་བསླེན་ནས་དྲུངས་ཕྱུང་ན། དགྲ་
གཞན་ལྟར་ཁྐོ་སར་བལྡབ་རྒྱུ་མླེད་པས། ཐ་མལ་དགྲ་བྐོ་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་ཡང་ནི། །ཡུལ་གཞན་
དག་ཏུ་གནས་ཤིང་ཡྐོངས་བཟུང་ནས། །ནུས་པ་བརྟས་ནས་དླེ་ལས་ཕིར་ལྡྐོག་གི  །ཉྐོན་
མྐོངས་དགྲ་ཚུལ་དླེ་དང་འད་མ་ཡིན། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྐོག་མ་མླེད་པ་ནས་དུས་ད་ལྟ་
བར་དུ་ཕུང་བྱླེད་ཀི་ར་བ་ཉྐོན་མྐོངས་པས་བྱས་འདུག་པས། རང་ལ་གནྐོད་བྱླེད་ཀི་དགྲ་ཉྐོན་
མྐོངས་དླེ་དྭང་དུ་ལླེན་ཐབས་ག་ལ་ཡྐོད། དླེས་ན་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ནས་ར་བ་ནས་གཞྐོམ་ཐུབ་
པ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞླེ་ན།  ཉྐོན་མྐོངས་ཉྐོན་མྐོངས་ཤླེས་རབ་མིག་གིས་སངས། །བདག་ཡིད་ལས་
བསལ་གང་དུ་འགྲྐོ་བར་འགྱུར། །གང་དུ་གནས་ནས་བདག་གནྐོད་བྱ་ཕིར་འྐོང༌། །བྐོ་ཞན་
བདག་ལ་བརྐོན་པ་མླེད་པར་ཟད། །ཅླེས་སྐོ། །ལུང་འདིར་ཁུ་ནུ་བ་མ་རིན་པྐོ་ཆླེས། ཉྐོན་
མྐོངས་ཉྐོན་མྐོངས་ཞླེས་ཚར་གཉིས་འབྱུང་བར་སད་དྐོད་སྐོ་སྐོར་ཕླེས་ཏླེ། བྐོད་སད་ཀི་དབང་
དུ་བྱས་པའི་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གི་སད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་བཤད་པ་གཉིས་ཡྐོད་པའི་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཕི་མའི་འགྲླེལ་ཚུལ་ནི། ཉྐོན་མྐོངས་ཚར་དང་པྐོ་ཉམ་ཆུང་བའི་དྐོན་དུ་བཀལ་ནས། ཉམ་ཆུང་
བའི་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་ཤླེས་རབ་ཀི་མིག་གིས་སངས་ཞླེས་པར་འགྲླེལ་ཞིང་། དླེ་ཡང་ཉྐོན་མྐོངས་
ཉམ་ཆུང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། ཉྐོན་མྐོངས་པ་དླེའི་གཉླེན་པྐོ་བསམ་བྐོ་གཏྐོང་ཕྐོགས་ཤིག་
གི་སླེང་ནས་གཞྐོམ་ཐུབ་པ་མ་གཏྐོགས། དླེ་ལ་དམག་དཔུང་གྲ་སིག་མི་དགྐོས་ལ། གྐོ་ལག་
གི་མཚོན་ཆའི་རིགས་ཀང་དགྐོས་པ་མླེད་ཅིང་། ཐ་མལ་པའི་དགྲ་བྐོ་དླེའི་ཐྐོག་ཏུ་རང་གཅིག་
པུས་མི་འྐོང་བར་མི་བརྒྱ་ཕག་སྐོང་ཕག་གི་དཔུང་གསྐོག་དགྐོས་པ་དླེ་ལ་ལྟྐོས་ན་ཉྐོན་མྐོངས་
པ་དླེ་ཉམ་ཆུང་བས། ཉམ་ཆུང་བའི་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་ཤ ླེས་རབ་ཀི་མིག་གིས་སངས་བར་
གསུངས། བྐོད་སད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཉྐོན་མྐོངས་ཞླེས་པའི་གཞྐོམ་བྱའི་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ། 
 ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་ཉིད་ཀི་རང་བཞིན་ཤླེས་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་མིག་གིས་སངས་ཞླེས་འགྲླེལ་བར་
མཛད། 

༈ གཉིས་པ་དླེས་ལས་གསྐོག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། བསག་པར་བྱ་བའི་ལས་ངྐོས་
བཟུང་བ་དང་། དླེ་ཇི་ལྟར་གསྐོག་པའི་ཚུལ་ལྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གཉིས། སླེམས་པའི་ལས་དང་། 
བསམ་པའི་ལས་སྐོ། །གཉིས་པ་དླེ་ཇི་ལྟར་གསྐོག་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཚོར་བ་བདླེ་བའི་
དྐོན་དུ་གསྐོག་པ་དང་། ཚོར་བ་བཏང་སྐོམས་ཀི་ཕིར་དུ་གསྐོག་པའྐོ། །ལས་འབས་ཀི་སྐོར་
གྐོང་དུ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལས་འབས་ཀི་ས་བཅད་ཁྐོངས་སུ་བཤད་པས། འདིར་ཤིན་ཏུ་
བསྡུས་ཏླེ་བརྗྐོད་ན། ལས་བཟང་པྐོ་བསགས་ན་འབས་བུ་བཟང་པྐོ་མྱྐོང་བ་དང་། ལས་ངན་པ་
བསགས་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་བ་ལས་ངླེས་པ་ཡིན་ནའང༌། རང་རླེའི་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་
སིག་པ་ཤས་ཆླེར་གསྐོག་པ་ལ་ལ་ཚེ་རིང་ཞིང་། བྱ་བ་ལམ་འགྲྐོ་ཆླེ་བ་དང་། ཆྐོས་ཚུལ་བཞིན་
བྱླེད་པྐོ་དག་ལ་བར་ཆད་མང་པྐོ་འབྱུང་རིགས་མཐྐོང་བ་ལ་བརྟླེན་ནས། ལས་རྒྱུ་འབས་ལ་ཐླེ་
ཚོམ་པ་འྐོང་ཡང་། དླེ་ལྟར་མིན་པར་ཆྐོས་ཚུལ་བཞིན་འབད་བརྐོན་ཤུགས་ཆླེན་བྱས་པས་
བཟང་པྐོའ་ིལས་དླེའི་སྐོབས་ཀིས་དགླེ་བ་གྐོང་དུ་འཕླེལ་བའི་མཐུ་ལས། སར་བསགས་ཀི་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

སིག་པའི་ལས་ངན་སྐོབས་ཆླེན་ཕི་མ་ངན་སྐོང་གི་གནས་ལ་འཕླེན་བྱླེད་རྣམས་ཀང་རིམ་
བཞིན་ནུས་པ་ཉམས་ཏླེ། དླེའི་དྐོད་ལྟ་བུར་སྐོན་མའི་སིག་པ་སྐོབས་ཆླེན་བསགས་པའི་རྣམ་
སིན་དུས་སུ་སིན་ཏླེ་མིའི་རྟླེན་འདིར་གྐོད་ཆག་ཅི་རིགས་འབྱུང་བས་སིག་པའི་འབས་བུ་
འདག་པར་འགྱུར་བར་གསུངས། དླེ་ལྟར་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱླེད་པ་ལ། འཁྐོར་བ་ལ་
རྣམ་གྲངས་དུ་མར་ཉླེས་དམིགས་སུ་བལྟས་ཏླེ་སྒྐོམ་པའི་འཁྐོར་བའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཡིད་སུན་
པའི་ངླེས་འབྱུང་རྒྱུད་ལ་སླེས་ཤིང་། བདག་མླེད་པའི་དྐོན་ལ་སྐོ་སྐོར་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་
ཀིས་ཡང་ཡང་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔད་དླེ། རང་བཞིན་མླེད་པའི་སྐོང་པའི་གྐོ་བ་ཆགས་ནས། 
ཀུན་རྐོབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་དྐོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་གཉིས་ཀ་ལ་གྐོམས་པར་
བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགླེ་སྐོར་རྣམས་ནི་ལས་སྐོབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། རང་རླེས་
རྒྱུན་དུ་ལམ་གི་གཙོ་བྐོ་དླེ་གསུམ་གི་རིས་མ་ཟིན་པའི་ཚོགས་གསྐོག་སིབ་སྐོང་བྱླེད་ཁུལ་བྱླེད་
པའི་དགླེ་སྐོར་རྣམས་ནས། ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརྟླེན་པ་འགའ་རླེ་མ་གཏྐོགས་ཀུན་འབྱུང་རང་
འགའ་བ་དང་འད་བར་འཁྐོར་བའི་འཁྐོར་ལྐོ་བསྐོར་བར་གསུངས་པ་ལྟར་ནུས་པ་ཆུང་། ཞིང་
གི་མཐུ་ལ་བརྟླེན་པ་ཞླེས་པ་ནི། ཇི་སད་དུ། བདླེ་གཤླེགས་གཟུགས་དག་རིག་ངྐོས་བིས་པ་ 
ལ༑ ༑འཁྲུག་བཞིན་པ་ཡི་སླེམས་ཀིས་མཆྐོད་ན་ཡང་། །དླེ་དག་རིམ་གིས་སངས་རྒྱས་བྱླེ་བ་
མཐྐོང་།།58 ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་ཞིང་སྐོབས་ཆླེ་བའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་པས། སླེ་
བྐོ་ཕལ་པས་སླེམས་འཁྲུགས་བཞིན་པའི་དུས་ལྟ་བུར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་བིས་སྐུ་མཇལ་བ་
ལས་བསྐོད་ནམས་དླེ་འད་གསྐོག་ནུས་ན། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ཇི་སྲིད་ནམ་
མཁའ་གནས་ཀི་བར་དུ་འགྲྐོ་བའི་དྐོན་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལྷག་བསམ་གི་ཤུགས་བསླེད་པས། 
སླེམས་ཅན་དླེའི་ཆླེད་དུ་གྲངས་མླེད་གསུམ་གི་ཚོགས་བསགས་པ་སྐོགས་ལས་ཐུན་མྐོང་མ་
ཡིན་པའི་ནུས་པ་ཧ་ལས་པ་ཞིག་དང་ལྡན་པ་དླེ་བས་ཀང་ནས་གྐོ་བར་ནུས་ལ། དླེ་ནས་
བཟུང་མཐྐོང་བ་དང༌། ཐྐོས་པ་དང༌། རླེག་པ་ཙམ་གིས་ཕན་ཡྐོན་འབྱུང་ཞིང་། གང་ལ་གནྐོད་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

པ་བྱས་ཀང་བདླེ་འབླེལ་བ། །བདླེ་བའི་འབྱུང་གནས་དླེ་ལ་སབས་སུ་མཆི། །ཞླེས་པ་རྣམས་
ནི་ཤིན་ཏུ་སིང་སྐོབས་བསླེད་པའི་དབང་གིས་བྱུང་། 

༈ གསུམ་པ་འཆི་འཕྐོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྐོར་བའི་ཚུལ་ལ་ལྔ། འཆི་བའི་རླེན། 
འཆི་བའི་སླེམས། དྐོད་གང་ནས་སྡུད་པ། ཤི་ནས་བར་དྐོ་འགྲུབ་ལུགས། དླེ་ནས་སླེ་སྲིད་དུ་
སླེ་བ་ལླེན་པའི་ཚུལ་ལྐོ།། 

དང་པྐོ་འཆི་བའི་རླེན་ནི། དླེ་ལྟར་ལས་ཉྐོན་གི་དབང་གིས་སླེ་བ་བངས་པ་རྣམས་ནི་
འཆི་འཕྐོ་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྐོར་བ་ལས་མ་འདས། དླེ་ལ་ཡང་ཚེ་ཟད་ནས་དུས་ལ་བབ་
པའི་འཆི་བ། བསྐོད་ནམས་ཟད་ནས་འཆི་བ། ཡྐོ་བྱད་མླེད་ནས་འཆི་བ། ཟས་དང་སྐོད་ལམ་
སྐོགས་ལྐོག་པས་གྐོ་བུར་དུ་འཆི་བའི་རླེན་དགུ་མདྐོ་ལས་གསུངས་པ་སྐོགས་རྣམ་གྲངས་
མང་ན་ཡང༌། འཆི་ཁ་དང་ཤི་ཟིན་པའི་འྐོག་ཏུ་ཕན་གནྐོད་བྱླེད་པ་ནི་སར་བཤད་པའི་ཉྐོན་
མྐོངས་པ་རྣམས་ཀིས་སླེམས་པའི་ལས་དང་བསམ་པའི་ལས་གཉིས་ཀི་དགླེ་མི་དགླེའི་ལས་
བསགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་བདླེ་སྡུག་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་ཚེ་འདིར་དགླེ་བ་སྐོབས་ཆླེར་
བྱླེད་པ་ཞིག་མངའ་ཐང་དང་ལུས་སྲྐོག་ལ་གནྐོད་པ་དང་འཆི་ཁར་མནར་གཅྐོད་ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་
བའང་སྲིད་ལ། སིག་པ་ཤས་ཆླེར་སྐོད་པ་ལ་བདླེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་ཡང་ཡྐོད་
པས། བླུན་པྐོ་ལ་ལ་ལས་འབས་མི་བདླེན་པ་འདི་ལྟ་བུའྐོ་ཞླེས་ལྐོག་རྟྐོག་བྱླེད་པ་འབྱུང་མྐོད། 
དླེ་དག་ནི་ཚེ་སྐོན་མའི་དགླེ་སིག་སྐོབས་ཆླེན་པྐོའ་ིའབས་བུ་ཚེ་འདིར་མ་སིན་པའི་ངླེས་པའང་
ཅི་ཡྐོད། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན། སྐོད་འཇུག་ལས། བསད་བྱའི་མི་ཞིག་ལག་བཅད་དླེ། །གལ་ཏླེ་
ཐར་ན་ཅིས་མ་ལླེགས། །གལ་ཏླེ་མི་ཡི་སྡུག་བསལ་གིས། །དམྱལ་བ་བལ་ན་ཅིས་མ་
ལླེགས། །ཞླེས་སྲྐོག་ལ་འབབ་པའི་ཉླེས་པ་ཞིག་ལག་པ་བཅད་པས་ཐར་བ་བཞིན་ཕི་མ་
དམྱལ་བར་སླེ་དགྐོས་པ་ཞིག་མིའི་རྟླེན་ལ་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་བས་གྐོ་ཆྐོད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ས་
སྐོག་གི་རྒྱལ་པྐོ་གཙུག་ཕུད་ཅན་གིས་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་ན་ལ་ཐལ་བ་གཏྐོར་བས་ཐྐོག་མར་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

རིན་པྐོ་ཆླེ་སྐོགས་ཀི་ཆར་བབས་ཀང་རྗླེས་སུ་ས་ཆར་བབས་པའི་འྐོག་ཏུ་ནྐོན་པ་ལྟ་བུས་
ཤླེས་ནུས་ལ། 

༈ གཉིས་པ་འཆི་བའི་སླེམས་ལ་གསུམ། དགླེ་བའི་སླེམས་དང་ལྡན་པར་འཆི་བ། མི་
དགླེ་བའི་སླེམས་དང་ལྡན་པར་འཆི་བ། ལུང་མ་བསན་གི་སླེམས་དང་ལྡན་པར་འཆི་
བའྐོ། །འདི་རྣམས་ཀི་ཚུལ་ནི། ཁྱད་པར་སླེ་བ་དླེ་མ་ཐག་པ་དླེ་བདླེ་འགྲྐོ་དང་ངན་འགྲྐོ་གང་དུ་
སླེ་བ་ཆྐོས་མངྐོན་པ་ལས། ལས་ཀི་འཁྐོར་བར་ལི་གང་དང༌། །ཉླེ་བ་གང་དང་གྐོམས་པ་
གང༌། །སྐོན་བྱས་གང་ཡིན་དླེ་དག་ལས། །ས་མ་ས་མ་རྣམ་སིན་འགྱུར། །ཞླེས་དགླེ་མི་དགླེའི་
ལས་ས་ཚོགས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྐོད་བཞིན་པ་ན་ཚེ་དླེར་དགླེ་སིག་གང་ལ་གྐོམས་པ་ཤས་ཆླེ་
བའི་སླེམས་འཆི་ཁའི་གནས་སབས་སུ་ཡང་འྐོང་བས་ཕི་དབུགས་ཆད་ཁའི་གནས་སབས་ཀི་
འཆི་སླེམས་དླེ་རགས་པ་དང༌། ཕི་དབུགས་ཆད་ཅིང་ནང་དབུགས་མ་ཆད་པའི་བར་དླེར་འཆི་
སླེམས་ཕ་མྐོ་ཡིན། འཆི་སླེམས་རགས་པའི་སབས་དགྲ་གཉླེན་ལ་ཆགས་སང་སྐོགས་མི་
དགླེ་བའི་སླེམས་དང༌། དཀྐོན་མཆྐོག་རྗླེས་སུ་དན་པ་སྐོགས་དགླེ་བའི་སླེམས་སར་གྐོམས་པ་
གང་ཆླེ་རང་སྐོབས་ཀིས་དན་པ་དང༌། ལ་ལ་ནད་ཀི་དབང་གིས་མི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་
གྲྐོགས་ཀིས་དགླེ་བའི་གཏམ་ས་ཚོགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་གསྐོས་བཏབ་སླེ། དཔླེར་ན་སིག་པ་ཡང་
ལི་ཆ་སྐོམས་པ་དང་འཆི་ཁའི་དུས་འབས་བུ་ཉླེ་རིང་མླེད་པ་ལ་གྐོམས་པ་གཙོ་ཆླེ་བས། སིག་
པ་ཆླེན་པྐོ་སྐོད་པའི་མི་ཡང་འཆི་ཁར་དགླེ་སླེམས་མངྐོན་གྱུར་གི་ངང་ནས་ཤི་ན་བདླེ་འགྲྐོར་
སླེ་ཞིང༌། དགླེ་བ་སྐོབས་ཆླེན་བསགས་ཀང་འཆི་ཁར་སིག་སླེམས་མངྐོན་གྱུར་བྱུང་ན་ངན་
འགྲྐོར་སླེ་བའི་གནད་འགག་ཅིག་འདིར་སང་མྐོད། འྐོན་ཀང་རང་བྐོ་རང་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་
པས་སར་བྱས་ཀི་ལས་རྣམས་དན་པས་དགའ་བ་དང་འགྐོད་པ་གང་རུང་འྐོང་བའི་ཕིར་ན་
དགླེ་སིག་གི་རྣམ་དབྱླེ་མི་ཤླེས་པའི་སིག་ཅན་ཞིག་ལའང་ཚེ་འདིར་གྐོམས་པ་ཤས་ཆླེ་བའི་
སིག་སླེམས་དླེ་དག་འབྱུང་བ་ལས་འྐོས་མླེད། འྐོན་ཀང་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་མཚན་དང་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

གཟུང་སགས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ངན་འགྲྐོའ ་ིསླེ་གནས་ལས་བཟླྐོག་པའི་ཕན་ཡྐོན་ནི་
ཆླེའྐོ། །འཆི་སླེམས་ཕ་མྐོའ་ིདུས་སུ་དགླེ་མི་དགླེའི་སང་བ་གང་ཡང་མི་འཆར་བས་ལུང་མ་
བསན་གི་སླེམས་ཡིན། སིར་བཏང་མདྐོའ་ིདགྐོངས་པ་ལྟར་ན། འཆི་བའི་སླེམས་དླེ་ལ་ཕ་
རགས་འབྱླེད་དླེ། འཆི་སླེམས་རགས་པའི་གནས་སབས་ལ་དགླེ་མི་དགླེ་ལུང་མ་བསན་
གསུམ་ཅི་རིགས་འབྱུང་བས། སབས་འདི་གལ་ཆླེར་བརིས་ཏླེ་རྒྱུན་དུ་མི་དགླེ་བ་དླེ་ཙམ་མི་
བྱླེད་པས་ཆྐོས་རྒྱུས་མླེད་ནའང༌། འཆི་ཁར་རང་གིས་དན་པའམ། གཞན་ནས་དན་གསྐོ་བཏང་
བའི་རླེན་གིས་དགླེ་སླེམས་ཤུགས་དག་སླེ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཚེ། སླེམས་དླེས་རང་གི་རྒྱུད་ལ་སར་
དགླེ་བའི་ལས་བསགས་པ་ཡྐོད་ན། དླེ་ལ་གསྐོས་བཏབ་ནས་མ་འྐོངས་པ་ན་སླེ་གནས་བཟང་
པྐོ་ཞིག་ཏུ་ངླེས་པར་དུ་སླེ་ཐུབ་པ་འྐོང་བར་གསུངས། ཆྐོས་ཉམས་ལླེན་གང་འཚམས་ལླེགས་
པྐོ་ཡྐོད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། འཆི་ཁར་ཞླེན་ཆགས་དང་། སིག་པའི་སླེམས་ཤུགས་ཆླེན་ཞིག་
དང་འཕད་ནས། དླེ་ལ་གསྐོས་བཏབ་པའི་དབང་གིས་སླེ་གནས་ངན་པ་ཞིག་བང་རྒྱུའི་ཉླེན་ཁ་
ཡྐོད། དླེས་ན་སླེ་བ་རྗླེས་མ་གང་འད་ཞིག་གི་སླེ་བ་ལླེན་མིན་དླེ། འཆི་ཁར་ལས་ཇི་ལྟ་བུར་
གསྐོས་བཏབ་མིན་གི་རྗླེས་སུ་འགྲྐོ་བས། སབས་དླེར་སླེམས་མ་སིད་པ་སྐོགས་ཀིས་སར་
བསགས་པའི་ལས་ངན་ལ་གསྐོས་བཏབ་ནས། དླེས་ཕི་མའི་སླེ་གནས་ངན་པར་འཕླེན་རྒྱུར་
ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་འགྱུར་སྲིད་པས། འཆི་ཁར་གཟབ་སླེ་དགླེ་སླེམས་སླེ་ཐབས་དགྐོས་པ་ཧ་
ཅང་གི་གལ་ཆླེ། སིར་བཏང་དགླེ་སིག་དང་། ཆྐོས་ཁས་མི་ལླེན་མཁན་ནམ། དླེ་ལ་དྐོ་སང་
མླེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། འཆི་ཁར་སླེམས་འཁྲུག་མ་བཅུག་པར་ཞི་བདླེར་གནས་སུ་འཇུག་
ཐབས་བྱ་རྒྱུར་དགླེ་མཚན་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད། སན་ཁང་གི་ལས་བྱླེད་དང་། སན་པ། ཁྱིམ་ཚང་གི་
ནང་མི་སྐོགས་སུ་ཡིན་ནའང་། མི་ཞིག་འཆི་བར་ཉླེ་བའི་སབས་དླེར་ཆགས་ཞླེན་དང་། འཕླེང་
སླེམས་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་སླེས་ནས་མ་སིད་པ་དླེ་འད་བྱུང་ན་མི་ལླེགས་པས་གཟབ་དགྐོས། 
བདླེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་མྱྐོང་ཚུལ་འདི་ལ་རྒྱུན་དུ་སིག་པ་བྱླེད་པ་དང་དགླེ་བ་བྱླེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པར་གསུངས། འཆི་ཁར་ལས་ཀིས་གསྐོས་བཏབ་པའམ། མཚམས་སྐོར་བྱླེད་
ཚུལ་དླེ་ལ་ལས་ས་ཚོགས་བསགས་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས་གྐོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བུས་གསྐོས་བཏབ་ཚུལ་
སྐོར་གྐོང་གི་མངྐོན་པའི་ལུང་དླེའི་དྐོན་རྣམས་སར་ལས་འབས་ཀི་སབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་རྐོ།། 
དླེ་རྣམས་འཆི་སླེམས་རགས་པའི་སབས་ཀི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། འཆི་སླེམས་ཕ་མྐོའ་ིགནས་
སབས་སུ་གང་ཟག་ཕལ་པ་ཡིན་ན་རང་གིས་ཀང་མི་དན་ལ། གཞན་གིས་ཀང་དན་པར་བྱླེད་
དུ་འཇུག་ཐབས་མླེད་ཅིང་། ཕི་དབུགས་ཆད་ནས་ལུང་མ་བསན་གི་སླེམས་མ་གཏྐོགས་མི་
འབྱུང་ཡང་། སགས་བ་མླེད་སབས་སུ་འཆི་སླེམས་ཕ་མྐོ་དགླེ་སླེམས་ལ་འགྱུར་ནུས་པར་
གསུངས། དླེ་ཡང་སིླེར་བཏང་ལ་དགླེ་བ་བྱླེད་པ་རྣམས་གནད་གཅྐོད༌ཆུང་ཞིང་། གཟུགས་
ཡིད་དུ་འྐོང་བ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་མཐྐོང་བ་དང་། མུན་པའི་ཁྐོད་ནས་སང་བར་འགྲྐོ་བ་ལྟ་བུ་
འབྱུང་ལ། མི་དགླེ་བ་བྱླེད་པ་རྣམས་ནི་དླེ་ལས་གྐོ་ལྡྐོག སབས་དླེར་འབྱུང་བ་འཁྲུག་པའི་
ཉམས་ཤར་ནས་ནད་པ་འགའ་རླེ་གྲྐོངས་ཁར་མླེ་ཡི་སང་བ་བདླེ་ཉམས་འཆར་ཚུལ་བཤད་
མཁན་འྐོང་བ་ལྟར་དང་། སླེམས་ཅན་གསྐོད་མཁན་བཤས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། གང་དུ་སླེ་སའི་
གནས་དླེར་སར་གི་བག་ཆགས་སད་ནས་སླེམས་ཅན་གསྐོད་ཀིན་ཡྐོད་པ་སྐོགས། འཆི་ཁར་
ཤླེས་པ་ཐིམས་པའི་གནས་སབས་དླེར་མ་འྐོངས་པར་གང་དུ་སླེ་འགྱུར་གི་གནས་དླེའི་སང་
བའང་འཆར་བ་དང་། སླེ་གནས་ངན་པ་ཞིག་ཏུ་སླེ་གྲབས་ཡྐོད་ན་དླེ་ལས་ལྡྐོག་པའི་ཚོར་བ་
ཞིག་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་འྐོང་གིན་ཡྐོད་ཚོད་རླེད། དགླེ་བ་སྒྲུབ་མཁན་ལ་འཆི་ཁར་སང་བ་འཆར་
རྒྱུ་དླེ་ཡང་སླེམས་སིད་པྐོའ་ིསང་བ་དང་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་འཆར་ཞིང༌། སིག་པ་བྱླེད་མཁན་ཚོར་
སླེམས་མི་བདླེ་བར་དངངས་སྐྲག་ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་བའི་སང་བ་འཆར་ཚུལ་ཐྐོས་རྒྱུ་ཡྐོད། 

༈ གསུམ་པ་དྐོད་གང་ནས་སྡུད་པ་ནི། མི་དགླེ་བ་བྱླེད་བྱླེད་པ་ནི་རྣམ་ཤླེས་ཀིས་རྐོ་
སྐོད་ནས་ལུས་འདྐོར་བར་བྱླེད་དླེ་དང་པྐོ་རྐོ་སྐོད་གྲང་མྐོར་འགྱུར་ཏླེ། སིང་ག་ལ་ཐུག་པའི་
བར་དུ་འདྐོར་ལ། དགླེ་བ་བྱླེད་བྱླེད་པ་ནི་སད་ནས་འདྐོར་ཞིང་གྲང་བར་འགྱུར་ཏླེ། གཉིས་ཀ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཡང་སིང་ག་ནས་རྣམ་ཤླེས་འཕྐོའྐོ། །ཞླེས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས་གསུངས། 
༈ བཞི་པ་ཤི་ནས་བར་དྐོ་འགྲུབ་ལུགས་ནི། དླེ་ལྟར་འཆི་སླེམས་ཕ་མྐོ་དླེ་འགག་པ་

དང་བར་དྐོ་གྲུབ་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་ལ། དགླེ་སིག་ཅན་གང་ཡང་འཆི་ཁའི་ཚེ་ད་ནི་
འཆི་བ་འདུག་སམ་པའི་ལུས་ལ་ཆགས་པ་དག་པྐོ་ཞིག་སླེས་པས་རྒྱུ་བྱས། རྣམ་ཤླེས་འཕྐོས་
པ་དང་མཉམ་དུ་སྲང་མདའི་མཐྐོ་དམའ་ལྟར་བར་དྐོའ་ིལུས་གང་དུ་སླེ་འགྱུར་གི་བྱད་དབྱིབས་
ཅན་དླེ་གྲུབ་སླེ། དམྱལ་བའི་བར་དྐོ་ནི་སྐོང་དུམ་མླེས་འཚིག་པ། དུད་འགྲྐོའ་ིབར་དྐོ་ནི་དུ་བ། 
ཡི་དྭགས་ཀི་བར་དྐོ་ནི་ཆུ། འདྐོད་ལྷ་དང་མིའི་བར་དྐོ་གསླེར། གཟུགས་ཁམས་པའི་བར་དྐོ་
ཁ་དྐོག་དཀར་པྐོའ་ིརྣམ་པ་ཅན། ལྷའི་བར་དྐོ་གླེན། མིའི་བར་དྐོ་ཐད་ཀ  ངན་སྐོང་གི་བར་དྐོ་
ཐུར་དུ་འགྲྐོ་ཚུལ་གསུང་སྲྐོལ་སང་ཞིང༌། གཞན་ཡང་མི་ལ་སླེ་འགྱུར་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ན། མིའི་
རྣམ་པ་ཅན་གི་བར་དྐོ་ཞིག་འགྲུབ་པར་བཤད། བར་དྐོ་བའི་ཚེ་ཚད་ནི། མངྐོན་པ་མཛོད་
ལུགས་ལྟར་ན་སར་ཆ་ཁ་ཤས་ཙམ་ནས་བདུན་གཅིག་ཙམ་བར་འཚོ་ཞིང་། དླེ་ནས་སླེ་གནས་
མ་རླེད་ན་འཆི་ཆུང་རླེ་བྱས་ཏླེ་སར་ཡང་བར་དྐོ་བའི་སླེམས་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དླེ་ལྟར་མང་མཐར་
ལན་བདུན་ཏླེ་ཞག་ཞླེ་དགུ་བར་དུ་འཚོ་སྲིད་ལ། དླེ་ནས་ཅིས་ཀང་སླེ་གནས་རླེད་པར་
གསུངས་ཤིང་། མདྐོ་མྱང་འདས་ལས། རྒྱལ་པྐོ་འྐོད་མཛེས་ཀི་བུ་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་བར་
དྐོར་ལྐོ་གསུམ་གནས་པར་གསུངས་པ་དང་། གཞུང་གཞན་དུ་ངླེས་པ་མླེད་པར་བཤད། རྗླེས་
སུ་བར་སྲིད་འགག་པ་དང་སླེ་བ་རྗླེས་མ་མངལ་སླེས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གི་
དབུས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྐོར་ཏླེ། མདྐོར་ན་དླེ་ལྟར་ལས་ཉྐོན་གི་དབང་གིས་འཆི་ཞིང་སླེ་བའི་
འཁྐོར་ལྐོ་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ཡིན། ཞག་བརི་ཚུལ་འདི་ལ་ཕལ་ཆླེ་བས་མིའི་ཚེ་ཚད་ཀི་དབང་
དུ་བྱས་པའི་ཞག་ཏུ་བརི་བ་ལྟར་ཡང་། གཞུང་འགའ་ཞིག་ཏུ་གང་དུ་སླེ་འགྱུར་དླེའི་ཚེ་ཚད་ཀི་
ཞག་ཏུ་བརི་བར་བཤད་པའི་ལུགས་གཉིས་སང་། དླེས་ན་མི་ལ་སླེ་འགྱུར་གི་བར་དྐོ་མིའི་རྣམ་
ཅན་ཡིན་པ་གྐོང་གསལ་ལྟར་འདྐོད་ན། ལྷ་ལ་སྐོགས་པར་སླེ་འགྱུར་གི་བར་དྐོ་ཡང་དླེ་དང་



ཀུན་འབྱུང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་འཇུག་རིམ་བསམ་པ། 

དླེའི་རྣམ་ཅན་ཡིན་དགྐོས་པ་མ་ཟད། དླེ་འད་བའི་བར་དྐོའ་ིཚེ་ཚད་ཀང་གང་དུ་སླེ་འགྱུར་དླེའི་
ཞག་གི་བརི་ཚུལ་བྱ་བ་མ་གཏྐོགས་མིའི་ཞག་ཚད་བརི་མི་འྐོས་པར་སམ། 

༈ ལྔ་པ་དླེ་ནས་སླེ་སྲིད་དུ་སླེ་བ་ལླེན་པའི་ཚུལ་ནི། མངལ་སླེས་ཡིན་ན་ནི་བར་སྲིད་
དླེས་སླེ་བའི་གནས་སུ་རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་སླེམས་ཅན་མཐྐོང་ནས་དླེ་དག་ལ་བལྟ་བ་
དང་། རླེ་བ་སྐོགས་བྱ་བར་འདྐོད་ནས་སླེ་བའི་གནས་སུ་འགྲྐོ་འདྐོད་པར་འགྱུར་ལ། ཞག་ཞླེ་
དགུ་ཚུན་ལ་ཕ་མ་ཉལ་པྐོ་བྱླེད་པ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་མཐྐོང་སླེ། དླེར་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་
བར་སྲིད་འགགས་ནས་མངལ་དུ་ཞུགས་པས་ཉིང་མཚམས་སྐོར་བ་སྐོགས་སྲྐོལ་རྒྱུན་གི་
གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ་སིའི་དབང་དུ་བྱས་ན་དླེ་ལྟར་ཡིན་ཞིང༌། ཕིས་སུ་ཚན་རིག་གི་གྲུབ་
དྐོན་གི་ཐབས་ལམ་ལ་བརྟླེན་ནས། ༡༩༧༨ ལྐོར་དབྱིན་ཡུལ་གྲྐོང་ཁྱླེར་“མན་ཤླེ་སི་ཊར་” 
(Manchester, U.K.) ནས། ཕྐོ་མྐོའ་ིཁུ་ཁག་ནང་གི་ས་བྐོན་བངས་ཏླེ་ཤླེལ་སྐོད་ནང་བསྲླེས་
ནས་ཆུ་ཚོད་ཉླེར་བཞིའི་རྗླེས་སུ་ས་བྐོན་དླེ་གཉིས་ཀི་འཕླེལ་ཕྐོགས་ཚད་ལྡན་བྱུང་རྗླེས་ཁབ་
ཀི་ལམ་ནས་སླེས་མ་ཞིག་གི་བུ་སྐོད་ནང་བླུགས་ཏླེ། ཕྲུ་གུ་གསྐོ་སླེ་ཐུབ་པའི་ཐབས་ལམ་
གསར་རླེད་བྱུང་བ་དང་། བརྟག་དཔད་ཀི་བརྒྱུད་ལམ་ཁྐོད་དུ་ཕྲུ་གུ་སླེད་བྱླེད་ཀི་ས་བྐོན་མང་
པྐོ་ཤླེལ་སྐོད་དུ་ལྐོ་མང་གསྐོག་ཉར་ཡྐོད་པ་དླེ་ནས། སྦྲུམ་མར་འགྱུར་འདྐོད་ཡྐོད་མཁན་
རྣམས་ནས་བུ་དང་བུ་མྐོ་གང་དགྐོས་དང་། དླེའི་བྱད་དབྱིབས། ཆླེ་ཆུང་། པགས་པའི་ཚོས་
གཞི། སྐྲའི་ཁྱད་པར། ནད་མླེད་པ་ལ་སྐོགས་པ་ཇི་ལྟར་འདྐོད་པ་མངགས་ན། ས་བྐོན་གསྐོག་
གཉླེར་ཁང་ནས་རྒྱུ་ཆ་དབྱླེ་འབྱླེད་བྱས་ཏླེ་མྐོས་པ་དང་མཐུན་པའི་ས་བྐོན་སྒྲུག་ནས་བུད་མླེད་
དླེའི་མངལ་དུ་སྐོན་པར་བྱླེད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་སྦྲུམ་མར་གྱུར་ཏླེ། རླེ་བ་དང་འཚམས་པའི་ཕྲུ་
གུ་སླེ་ཐུབ་པས། དླེ་ལྟར་ཕྲུ་གུའི་ས་བྐོན་མའི་མངལ་དུ་འཇུག་ཡུལ་དླེའི་བུ་སྐོད་སྐོན་མླེད་ཡིན་ 
ན༑ ལྐོ་ན་དྲུག་ཅུ་ལྷག་སྐོན་པའི་རྒན་མྐོ་ཞིག་ཀང་སྦྲུམ་མ་བཟྐོ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡྐོད་པར་བརྟླེན། 
ཕྲུ་གུ་ཆགས་པར་ཟླ་མཚན་མ་ཆད་པ་ཞིག་ཡིན་མི་དགྐོས་ལ། ཕ་མ་གཉིས་ཆགས་སླེམས་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཀིས་འདུས་ཏླེ་འཁིག་སྐོད་མ་དགྐོས་པ་རླེད། སྒྐོ་ང་གཅིག་ལས་བྱུང་བའི་མཚེ་མ་ཞིག་ཡིན་
ནའང་། བཙས་མ་ཐག་ནས་ཁ་ཕལ་ཏླེ་གནས་ཡུལ་ལ་སྐོགས་པའི་ཁྐོར་ཡུག་མི་འད་བ་ཞིག་
ཏུ་སླེད་བསྲིང་བྱས་ན། ཕྲུ་གུ་མཚེ་མ་དླེ་གཉིས་ཀི་གཤིས་ཀ་སྐོགས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པས། 
སླེམས་ཀི་ངང་ཚུལ་དླེ་རྣམས་ཁྐོར་ཡུག་དང་འབླེལ་བ་མ་གཏྐོགས། རིགས་བརྒྱུད་ལ་མི་
བལྟྐོས་པའི་ར་འཕྐོད་བྱུང་བ་སྐོགས། རྒྱུན་ལྡན་མིན་པའི་རྣམ་གཞག་གསར་པ་དླེ་རྣམས་
ཤླེས་ནས་ལླེགས་པར་དཔད་དླེ། ལས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་བརིས་མླེད་དུ་འགྲྐོ་བ་མིན་པར། 
རྒྱ་ཆླེ་བའི་ཚུལ་ཕ་ཞིང་ཕ་བ་ཡྐོད་པར་གྐོ་བ་ཆགས་ཐབས་བྱ་དགྐོས། 

གང་ལྟར་ལས་ཉྐོན་གི་དབང་གིས་སླེ་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྐོར་སབས་སྡུག་བསལ་
གི་རིམ་པ་དུ་མ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ནན་ཏན་དུ་བསམ་པ་གནད་ཆླེ་བས། དཔླེར་ན། དམྱལ་བའི་
བར་སྲིད་པ་ཞིག་དམྱལ་བར་སླེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་སྲྐོག་གཅྐོད་པའི་ཡུལ་གི་སླེམས་ཅན་མཐྐོང་བས་
རླེན་བྱས་ཏླེ་སླེ་བ་སྐོགས། མགལ་མླེའི་འཁྐོར་ལྐོ་ལྟར་འཁྐོར་བར་འཁྱམས་ཚུལ་ལ་ངླེས་
འབྱུང་མ་སླེས་ཀི་བར་དུ་བསྒྐོམ་མྐོ།།

སྨྲས་པ། སྐོན་ཐྐོག་མླེད་དུས་ནས་རང་སླེམས་དང༌། །དུས་སད་ཅིག་འབལ་བ་མླེད་
པ་ཡི། །གྲྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་འདི་ཀྐོ་བསླེན་བསླེན་པས། །མཐའ་མི་མངྐོན་འཁྐོར་བའི་རྒྱ་
མཚོར་བསྐྱུར། །ལས་མི་འདྐོད་རླུང་གིས་རབ་བསྐོད་ནས། །ཡྐོངས་སྡུག་བསལ་གསུམ་གི་
རྦ་ཀླྐོང་དུ། །དུས་གཏན་དུ་འགལ་མླེ་ལྟར་འཁྐོར་བ། །འདི་བསམས་ཀིན་ཉྐོན་མྐོངས་དྭངས་
མའི་དགྲ། །ཚེ་འདི་སང་དགྲ་ཞིག་བསད་པ་ལ། །རང་གྐོ་ཆྐོད་དཔའ་བྐོར་རླྐོམ་བྱླེད་ན། །དུས་
གཏན་གི་དགྲ་བྐོ་ཉྐོན་མྐོངས་འདི། །དླེ་གདུལ་བའི་དུས་ལ་ངླེས་པར་བབས། །རྟླེན་དལ་འབྱྐོར་
མི་ལུས་ལླེགས་ཐྐོབ་ཅིང༌། །ལམ་བསབ་གསུམ་གནད་འགག་ཤླེས་དུས་འདིར། །ཁྐོང་ཀུན་
འབྱུང་དཔུང་ཚོགས་མ་བཅྐོམ་ན། །སར་སླེ་འཆིའི་ཐང་ལ་འྐོ་རྒྱལ་དྭྐོགས། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་
སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

 



རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ། 
 

རྟླེན་འབྲླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

༈ ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སང་བ་ལ་
བཞིར་དབྱླེ་བའི་དང་པྐོ་བསམ་པ་སང་བ་དངྐོས་ལ། ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་ངྐོས་བཟུང་བ་
དང་། དླེ་བསླེད་པའི་ཐབས་གཉིས་པྐོ་འདི་ལ་ནང་གསླེས་ས་བཅད་གཉིས་གསུངས་པ་ལས། 
གཉིས་པ་རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་བསམ་པ་ལ་བཞི་ནི། ཡན་ལག་གི་དབྱླེ་བ། ཡན་
ལག་གི་བསྡུ་བ། ཚེ་དུ་ལ་རྐོགས་པ། དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བའི་ཚུལ་ལྐོ། །དང་པྐོ་ནི། བདླེན་པ་
བཞིའི་རྣམ་གཞག་ཞིབ་རྒྱས་སུ་འཆད་སབས། ཀུན་འབྱུང་ལས་ཉྐོན་གཉིས་ཀིས་སྡུག་བདླེན་
འཁྐོར་བའི་ཕུང་པྐོ་གྲུབ་ཚུལ་དླེ་ལ་སླེ་རྒ་ན་འཆིས་མཚོན་པའི་སྡུག་བསལ་གི་ཕུང་པྐོ་འབའ་
ཞིག་པ། མྱ་ངན་དང་སྨྲླེ་ངག་དང་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལྟར། ཕུང་པྐོ་
འགྲུབ་རྒྱུའི་ར་བ་ཐྐོག་མ་མ་རིག་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་གྲུབ་ཚུལ་རྒ་ཤི་བར་གི་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་པར་
འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བཤད་པ་ལ། 

བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདླེན་པ་བཞི་གསུངས་པ་དླེ་ཞིབ་ཚགས་སུ་བཀལ་སབས་
རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གསུངས་པས། ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པ་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་
གིས་ལས་དང་། ལས་དླེའི་དབང་གིས་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རྟླེན་བྱླེད་པའི་ཕུང་པྐོ་འགྲུབ་
ཅིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་རྒ་ཤི་དང་། སྨྲླེ་ངག་འདྐོན་པ་ལ་སྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བའི་
ཀུན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་ཕྐོགས་ཀི་བདླེན་པའི་རྒྱུ་འབས་ཚན་པ་འདི་གསུངས་ལ། ཀུན་འབྱུང་
གིས་སྡུག་བདླེན་དླེ་སླེད་སངས་གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་ཀུན་འབྱུང་འགག་ན་སྡུག་བསལ་
རྣམས་འགག་པར་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལྡྐོག་གི་ཐྐོག་ནས་རྣམ་བྱང་བདླེན་པའི་རྒྱུ་འབས་ཚན་
པ་བཅས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རིམ་པ་གཉིས་གསུངས། 

རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ནས། དང་པྐོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉྐོན་མྐོངས། །གཉིས་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

པ་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ཏླེ། །ལྷག་མ་བདུན་ནི་སྡུག་བསལ་ལྐོ། །ཞླེས་ཉྐོན་མྐོངས་དང་། ལས་
དང་། སྡུག་བསལ་གསུམ་དུ་ཕླེ་སླེ། འཕླེན་བྱླེད་དང་འཕངས་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གིས་ཡན་
ལག་བཅུ་གཉིས་རྐོགས་པ་ཉུང་མཐར་ཚེ་གཉིས་དགྐོས་པས་སླེ་བ་ས་ཕིའི་འབླེལ་བའང་ཐྐོན་
པ་བཅས་མཐའ་མང་པྐོ་ཞིག་ཀང་ཆྐོད་ནུས། 

བཀའ་གདམས་པའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཆླེན་པྐོ་ཕུ་ཆུང་བས་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་
བར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པྐོ་ཉིད་ལ་བྐོ་སྐོང་མཛད་དླེ། སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་
རིམ་ཡང་དླེའི་ལྡྐོག་འཇུག་སླེམས་པ་ལ་མཛད་ནས་ལམ་རིམ་རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་
གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁིད་ཅིང་། དླེ་ཡང་ངན་འགྲྐོའ་ིཡན་ལག་ལྡྐོག་འཇུག་སླེམས་པ་ནི། ལས་
འབས་ལ་རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བསྐོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བསགས་ནས་
ངན་འགྲྐོར་སླེ་བ་འཕླེན་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དླེས་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཆྐོས་སྐོར་དང་། དླེ་
ཁྐོ་ན་ཉིད་ལ་རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་བསྐོད་ནམས་ཀི་ལས་དང་། མི་
གཡྐོ་བའི་ལས་བསགས་ནས་བདླེ་འགྲྐོ་འཕླེན་ཚུལ་དླེ་རྣམས་སླེས་བུ་འབིང་གི་ཆྐོས་སྐོར། དླེ་
ལྟར་རང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་མར་གྱུར་པའི་སླེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་ཡན་ལག་བཅུ་
གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བར་འཁྱམས་པ་ལ་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗླེ་བསླེད་ནས། དླེ་རྣམས་ཀི་
དྐོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀིས་ལམ་ལ་སྐོང་བ་ནི་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་
སྐོར་དུ་འཆད་ཚུལ་གསུངས། 

དླེ་ལ་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་པར་འབྱུང་ཞླེས་པའི་ཚིག་གི་ཆ་ཤས་རྟླེན་ཞླེས་པ་དླེས་དངྐོས་
པྐོ་རྣམས་རྒྱུ་མླེད་རླེན་མླེད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། རྒྱུ་དང་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བ་
དང་། འབླེལ་ཞླེས་པས་རྒྱུ་དླེ་ཡང་མཐུན་པའི་རྒྱུ་སླེ་འབླེལ་བ་ཡྐོད་པའི་རྒྱུ་ཞིག་ལས་འབྱུང་བ་
ལས། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མིན་པར་བསན་པས། རྒྱུ་མླེད་པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་བ་ཡང་མིན་པར་གྐོ་ནུས་པས། སླེལ་མར་བསྐོད་པ་ལས། རྟླེན་ཞླེས་ཆྐོས་ཉིད་མི་



རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

འདྐོར་ལ། །འབྱུང་ཞླེས་འཇིག་རྟླེན་ཚུལ་ཡང་སྐོན། །རིགས་ཚུལ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་པྐོ་
བཞིན། །རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་འབྱུང་ཚད་མའི་བཀའ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལས་རྟླེན་འབླེལ་ཞླེས་
པས་མཐའ་གཉིས་སླེལ་བར་བསན། 

འྐོ་ན་རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ངྐོ་བྐོ་དང་། ས་མ་ས་མས་ཕི་མ་ཕི་མ་
བསླེད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། དླེ་ལ་རྟླེན་འབླེལ་ལུགས་འབྱུང་ལྡྐོག་གི་རིམ་པ་གཉིས་ཏླེ། 
ཀུན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་ཕྐོགས་ནས་འཆད་སབས་མ་རིག་པ་ལས་འདུ་བྱླེད། འདུ་བྱླེད་ལས་རྣམ་
ཤླེས། རྣམ་ཤླེས་ལས་མིང་གཟུགས་སྐོགས་རིམ་བཞིན་ལུགས་འབྱུང་གི་སླེ་རིམ་གཅིག་
དང་། རྒ་ཤི་སླེ་བ་ལས་བྱུང༌ཞིང་། སླེ་བ་སྲིད་པ་ལས་བྱུང་བ་སྐོགས་ལུགས་ལྡྐོག་གི་ཚུལ་
གཅིག་ཡྐོད་ལ། ལུགས་འབྱུང་སབས་སུ་ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པའི་མ་རིག་པ་དང་འདུ་བྱླེད་ཅླེས་
ལས་ཉྐོན་གཉིས་ནས་མགྐོ་བརམས་ཏླེ་འཆད་པས་ཀུན་འབྱུང་བདླེན་པའི་གྐོ་བ་དང་། ལུགས་
ལྡྐོག་ལ་རྒ་ཤི་དླེ་སླེ་བ་ལས་བྱུང་བས། རྒ་ཤིའི་སྡུག་བསལ་དླེ་སླེ་བའི་སྡུག་བསལ་ལས་བྱུང་
བ་དང་། དླེ་སྲིད་པའི་རྟླེན་འབླེལ་ལས་བྱུང་ཚུལ་སྐོགས་ཀིས་སྡུག་བསལ་བདླེན་པའི་གྐོ་བ་
བཤད་ཅིང་། རྣམ་བྱང་གི་ཕྐོགས་ནས་འཆད་སབས་མ་རིག་པ་འགག་ན་འདུ་བྱླེད་འགག  
འདུ་བྱླེད་འགག་ན་རྣམ་ཤླེས་འགག་ཚུལ་སྐོགས་ཀིས་མ་རིག་པ་འགག་དགྐོས་པ་ཞིག་དང་། 
དླེ་བདླེན་པ་མཐྐོང་བའི་སྒྐོ་ནས་འགག་དགྐོས་པས་ལམ་བདླེན་གི་གྐོ་བ་རླེད་ལ། སླེ་བ་འགག་
ན་རྒ་ཤི་འགག་པ་དང་། སྲིད་པ་འགག་ན་སླེ་བ་འགག་པ་སྐོགས་འགག་རིམ་ནས་འཆད་
སབས་སྡུག་བསལ་འགྐོག་པའི་འགྐོག་པའི་ཆ་ནས་གྐོ་བ་ཆགས་ཐུབ་པ་བཅས། དླེ་ལྟ་བུའི་
ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་པྐོ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིནང་དུ་སྐོ་སྐོར་ངྐོས་བཟུང་ནས། དླེ་ལ་འཕླེན་
བྱླེད་དང་འགྲུབ་བྱླེད། འཕངས་འབས་དང་གྲུབ་འབས་བཅས་ཟུར་དུ་གསུངས་པ་དླེ ་གཞུང་
འདིར་སིང་པྐོ་བསྡུས་ནས། 

དང་པྐོ་མ་རིག་པ་ནི་མུན་པས་ཕི་རྐོལ་གི་གཟུགས་མི་མཐྐོང་བར་བྱླེད་པ་ལྟ་བུ་དླེ་ལ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ལས་འབས་ལ་རྨྐོངས་པ་དང་། དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ལ་རྨྐོངས་པ་གཉིས་ཡྐོད་པའི། ཞླེས་སིར་མ་རིག་
པ་ཞླེས་པ་མི་ཤླེས་པ་དང་། རྨྐོངས་པ་ཡིན་ཞིང་། གནས་ལུགས་འཇྐོག་སངས་ལ་ཕ་རགས་
ཡྐོད་པས་མ་རིག་པ་འཇྐོག་སངས་ལའང་ཕ་རགས་འབྱུང་བ་ཡིན། ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་
ཐྐོག་མའི་མ་རིག་པ་ལ་ཡུལ་ལ་རྨྐོངས་ཙམ་གི་མ་རིག་པའང་ཡྐོང་སྲིད་མྐོད། གཙོ་བྐོ་ཕིན་ཅི་
ལྐོག་པའི་བྐོ་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ལ་རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པ་དླེ་ཡིན། དླེ་ནི་བདག་མླེད་རྟྐོག་པའི་རིག་
པ་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་འགལ་ཟླར་སྐོང་ཞིང་། རྨྐོངས་ཙམ་ལའང་རིག་པ་ཡླེ་ཤླེས་ཀིས་གཉླེན་པྐོ་བྱླེད་
པ་ཁྱད་པར་མླེད། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལྟར་ན། ཐྐོག་མའི་མ་རིག་པ་ལ་བདླེན་འཛིན་གིས་
ཁྱབ་པས། ལས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བསགས་ཀང་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ལ་རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པ་དླེའི་དབང་
ལས་བྱུང་བ་ཁྐོ་ནར་བརྟླེན། བསྐོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་གསྐོག་པ་ལ་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ལ་
རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པའི་ཐྐོག་ཏུ་ལས་འབས་ལ་རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པས་དུས་ཀི་ཀུན་སྐོང་
བྱས་ཏླེ་བསགས་ཚུལ་གསུངས། ལས་འབས་ལ་རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པའང་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ལ་
རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བྱུང་བ་ཡིན། 

༈ གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་བསྡུ་བ་ནི། མ་རིག་པ་དླེ་གཉིས་གང་རུང་ལས། རྟླེན་
འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་གཉིས་པ་འདུ་བྱླེད་ཀི་ལས་དཀར་ནག་བསགས་པ་ལ་བརྟླེན་
ནས། འབས་བུ་བདླེ་འགྲྐོ་དང་ངན་འགྲྐོར་འཕླེན་པ་ཡིན་པས། འཕླེན་ཚུལ་ནི། འཕླེན་བྱླེད་ཀི་ 
རྒྱུ༑ འགྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ། འཕངས་པའི་འབས་བུ། གྲུབ་པའི་འབས་བུ་བཅས་བཞིར་ཡྐོད་པའི་
བདླེ་འགྲྐོ་ལ་མཚོན་ན། རང་གི་སླེ་བ་ས་མའི་དགླེ་བའི་ལས་ཀི་ཀུན་སྐོང་དུ་གྱུར་པའི་དླེ་ཁྐོ་ན་
ཉིད་ལ་རྨྐོངས་ཤིང་། ལས་འབས་ལ་རྨྐོངས་པའི་མ་རིག་པའི་རྟླེན་འབླེལ་དླེས་ཀུན་ནས་
བསང་སླེ་བསགས་པའི་ཁམས་གསུམ་དུ་ཕླེ་བའི་འདྐོད་ཁམས་ཀི་སས་བསྡུས་པའི་དགླེ་བའི་
ལས་འདུ་བྱླེད་ཀི་རྟླེན་འབླེལ་དླེ་ཉིད་ལས་ཞིག་པའི་ཞིག་པའམ། འབས་བུ་ཕི་མ་འཕླེན་བྱླེད་
ཀི་ནུས་པའི་ངྐོ་བྐོར་སྐོང་ནས། དླེའི་གནས་སབས་ཀི་ང་ཙམ་མམ། ཤླེས་པའི་རྒྱུད་ཀི་སླེང་དུ་



རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

བག་ཆགས་ཀི་ངྐོ་བྐོར་བགྐོས་པ་སླེ། དཔླེར་ན། ཀུན་སྐོང་བཟང་པྐོས་གཞན་ལ་སིན་པ་བཏང་
བའི་བསྐོད་ནམས་ཀི་ལས་བསགས་པ་དླེ། སིན་པ་བཏང་ཟིན་པ་དང་ལས་དླེ་འགགས་ནས་
བག་ཆགས་སམ། ནུས་པའི་ངྐོ་བྐོར་སྐོང་། དླེ་འདའི་བག་ཆགས་སམ་ནུས་པ་དླེ་གང་དུ་
འཇྐོག་ཅླེ་ན། གནས་སབས་ཀི་བགྐོ་གཞི་ནི་དླེའི་གནས་སབས་ཀི་རྣམ་ཤླེས་དང༌། གཏན་གི་
བགྐོ་གཞི་ནི་ང་ཙམ་དླེ་ཡིན། རྣམ་ཤླེས་དླེ་ལའང་རྒྱུ་དུས་དང་འབས་དུས་ཀི་རྣམ་ཤླེས་གཉིས་
སུ་ཕླེ་ནས། ལས་དླེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུ་དུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤླེས་པའི་རྟླེན་འབླེལ་ལ་བག་ཆགས་
བཞག་པ་ནི་འཕླེན་བྱླེད་ཀི་རྒྱུའྐོ།། 

དླེ་འདའི་འཕླེན་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་ནུས་པའམ། བག་ཆགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་དླེ། 
སར་འབས་བུ་སླེ་ངླེས་ཀི་ནུས་ལྡན་དུ་བརྒྱད་པ་སྲླེད་པ་དང་། དགུ་པ་ལླེན་པ་གཉིས་ཀིས་
གསྐོས་བཏབ་དགྐོས་ཤིང་། སྲླེད་པ་ཞླེས་པ་ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་ལ་ཆགས་པ་དང་། ལླེན་པ་ནི་
ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་གང་ལས་འབྱུང་བའི་ཡུལ་གཟུགས་ས་ལ་སྐོགས་པར་ཆགས་པ་སླེ། ཡུལ་
དླེ་ལ་འདུན་པ་ཡིན་པས། དླེ་ལྟར་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བགྐོས་པ་དླེ་ལ་མངྐོན་པར་འགྲུབ་པའི་
ཆླེད་དུ་ཚོར་བ་བདླེ་བ་དང་མི་འབལ་ཞིང་། སྡུག་བསལ་དང་འབལ་འདྐོད་ཀི་སྲླེད་པའི་རྟླེན་
འབླེལ་དང༌། དླེ་བཞིན་དུ་འདུན་ཞིང་ཆགས་པར་བྱླེད་པ༌ལླེན་པའི་རྟླེན་འབླེལ་ལ་འདྐོད་པ་ཉླེ་
བར་ལླེན་པ། ལྟ་བ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཉླེ་བར་ལླེན་པ། བདག་ཏུ་
སྨྲ་བ་ཉླེ་བར་ལླེན་པ་བཅས་འདུན་ཞིང་ཆགས་པ་རིགས་བཞི་བཤད་པ་རྣམས་ནི་ལླེན་པའི་
རྟླེན་འབླེལ་ཏླེ། སྲླེད་ལླེན་གི་རྟླེན་འབླེལ་གཉིས་ཀིས་སར་རྣམ་ཤླེས་ཀི་སླེང་དུ་བག་ཆགས་
བཞག་པ་དླེར་གསྐོས་བཏབ་པས་ཡང་སྲིད་ཕི་མ་འདླེན་པའི་བཅུ་པ་སྲིད་པའི་རྟླེན་འབླེལ་མཐུ་
ཅན་དུ་གྱུར་པས་སྲླེད་ལླེན་སྲིད་པ་གསུམ་གི་རྟླེན་འབླེལ་གསུམ་པྐོ་འདི་འགྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་
ཡིན་ལ། དླེ་ལྟར་འཕླེན་བྱླེད་ཀིས་གང་འཕངས་པ་དླེ་ལ་འགྲུབ་བྱླེད་ཀིས་གསྐོས་བཏབ་པས། 
དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་འཕངས་འབས་ཀི་རྟླེན་འབླེལ་ཇི་ཙམ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞླེ་ན། གསུམ་པ་རྒྱུ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

དུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤླེས་པ་སླེ་བ་འདིའི་མ་ཡི་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སར་བས་འབས་དུས་ཀི་
རྣམ་པར་ཤླེས་པ་ཚོར་བ་འདུ་ཤླེས་འདུ་བྱླེད་རྣམས་ཀི་ཕུང་པྐོ་ནི་མིང་གི་རྟླེན་འབླེལ་ཏླེ་ཐྐོག་
མར་མིང་གཞིའི་ཕུང་པྐོ་འགྲུབ། དླེ་ནས་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་དང་དྐོད་གཤླེར་ལྟ་བུ་གཟུགས་ཀི་
རྟླེན་འབླེལ་ཏླེ་དླེ་གཉིས་བསྐོམས་པས་རྟླེན་འབླེལ་བཞི་པ་མིང་གཟུགས་ཀི་རྟླེན་འབླེལ་འགྲུབ། 

རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་པ་སྲིད་པའི་རྟླེན་འབླེལ་ནི། སྲླེད་ལླེན་གིས་གསྐོས་བཏབ་ནས་ཡང་
སྲིད་ཕི་མ་འགྲུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་གནས་སབས་དླེ་ཡིན་ལ། དླེ་ལའང་
གཞྐོལ་བའི་སྲིད་པ་དང༌། ཞུགས་པའི་སྲིད་པ་ཞླེས་གཉིས་འཇྐོག་པས། གཞྐོལ་བའི་སྲིད་པ་
ནི་བར་སྲིད་མ་གྲུབ་བར་དུ་དང་། ཞུགས་པའི་སྲིད་པ་བར་སྲིད་ཡྐོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན་
བར་སྲིད་གྲུབ་ཟིན་པའི་རྗླེས་ལ་ཟླེར། 

གཉིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ནྐོ། །ཞླེས་གྐོང་དུ་སྐོང་བའི་ལུང་ལྟར་སིར་བཏང་དླེ་ལྟར་
གསུངས་ཀང་། སྲླེད་ལླེན་སྲིད་པ་གསུམ་གིས་གསྐོས་གདབ་བྱའི་འདུ་བྱླེད་ཀི་ལས་ནི། ལས་
ཞིག་པའམ། གཞི་དུས་ཀི་རྣམ་ཤླེས་སླེང་འཇྐོག་པའི་བག་ཆགས་དླེ་ཡིན་ལ། ལས་གཟུགས་
ཅན་ནམ། སླེམས་པའི་ལས་ཇི་ལྟར་ཡང་འགགས་ཟིན་པས། ཞིག་པའི་རྒྱུན་ནམ། བག་
ཆགས་ལ་“སྲིད་”པའི་མིང་བཏགས་པར་གསུངས་ཚུལ་ཡྐོད། 

སླེ་བ་གཅིག་འཕླེན་བྱླེད་ཀི་ལས་ཡིན་ན་སྲིད་པ་གཅིག་གིས་གསྐོས་བཏབ་ནའང་། 
སླེ་བ་བརྒྱ་འཕླེན་བྱླེད་ཀི་ལས་ཤིག་ཡིན་ན། གསྐོས་འདླེབས་བྱླེད་སྲླེད་ལླེན་སྲིད་པ་སླེ་བ་རླེ་
རླེ་ནས་འགྲུབ་དགྐོས་པར་མངྐོན། 

དླེ་ནས་མིག་ལ་སྐོགས་པའི་སླེ་མཆླེད་དྲུག་གྲུབ་པ་ལྔ་པ་སླེ་མཆླེད་དྲུག་གི་རྟླེན་འབླེལ། 
དླེ་ལས་ཆླེར་སྐོང་བ་ན་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤླེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡིད་དུ་འྐོང་མི་འྐོང་བར་མ་
གསུམ་ལ་རླེག་ཅིང་སྐོད་པ་དྲུག་པ་རླེག་པའི་རྟླེན་འབླེལ། ཡུལ་ཡིད་དུ་འྐོང་མི་འྐོང་རླེག་པ་
གསུམ་ལ་བརྟླེན་ནས། ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་བཏང་སྐོམས་གསུམ་སླེ་བས། དླེ་ལྟར་སད་པ་ལ་བརྟླེན་



རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ། 

ནས་ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་བཏང་སྐོམས་གསུམ་སླེ་བ་ནི་བདུན་པ་ཚོར་བའི་རྟླེན་འབླེལ་ཏླེ། བཞི་པྐོ་
འདི་འཕངས་པའི་འབས་བུ་སླེ་གནས་བཞི་པྐོར་རྣམ་ཤླེས་ཉིང་མཚམས་སར་ཟིན་པ་དླེ་ཕིར་
བཙས་པ་བཅུ་གཅིག་པ་སླེ་བའི་རྟླེན་འབླེལ། སླེས་པའི་ཕུང་པྐོ་ན་ཚོད་སིན་པར་གྱུར་པ་རྒ་བ་
དང༌། ཕུང་པྐོ་དྐོར་བ་ནི་ཤི་བ་སླེ་བཅུ་གཉིས་པ་རྒ་ཤིའི་རྟླེན་འབླེལ་གཉིས་པྐོ་མངྐོན་པར་གྲུབ་
པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས། འཕླེན་བྱླེད་ཀིས་གང་འཕངས་པ་དླེ་འགྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུས་བསྒྲུབས་པའི་
འབས་བུ་སླེ་བའི་རྟླེན་འབླེལ་དང་། རྒ་ཤིའི་རྟླེན་འབླེལ་གསུངས། གྐོང་དུ་སྨྲས་པ་དླེ་རྣམས་
འདྐོད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་དགླེ་བའི་ལས་ཤིག་མཚན་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། སིག་པའི་ལས་
ཀ་ིདབང་དུ་བྱས་ནའང་རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀ་ིགྲུབ་རིམ་དླེ་དང་མཚུངས་སྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་ཚེ་དུ་ལ་རྐོགས་པ་ནི། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས། “འཕླེན་བྱླེད་དང་། 
འཕངས་པའི་ཡན་ལག་གི་བར་དུ་བསལ་པ་བགྲང་ལས་འདས་པས་ཆྐོད་པ་ཡྐོད་པའང་སྲིད་ 
ལ༑ ཚེ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྐོད་པར་སླེ་བ་གཉིས་པ་ལ་འགྲུབ་པའང་སྲིད། འགྲུབ་བྱླེད་ཀི་
ཡན་ལག་དང་། གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་བར་མ་ཆད་དུ་འྐོང་བས། མྱུར་ན་ཚེ་གཉིས་ལ་
རྐོགས་པ་ཞིག་འྐོང་སླེ། དཔླེར་ན། ཚེ་འདི་འད་བ་ཞིག་ལ་ལྷར་སླེས་ནས་མྱྐོང་བར་འགྱུར་བའི་
ལས་གསར་དུ་བསགས་ན། དླེའི་ཚེ་མ་རིག་པ་དང་། འདུ་བྱླེད་དང་། རྒྱུ་དུས་ཀི་རྣམ་ཤླེས་ཏླེ། 
ཡན་ལག་ཕླེད་དང་གསུམ་དང་། འཆི་ཁ་ཚུན་ཆད་དུ་སྲླེད་ལླེན་སྲིད་པ་གསུམ་རྐོགས་ལ། སླེ་
བ་ཕི་མ་ལ་འཕངས་པའི་ཡན་ལག་ཕླེད་དང་ལྔ་དང་། གྲུབ་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་རྐོགས་པའི་
ཕིར་རྐོ། །ཡུན་རིང་ནའང་ཚེ་གསུམ་ལས་མི་འགང་སླེ། འགྲུབ་བྱླེད་དང་། གྲུབ་པ་གཉིས་
དང་། འཕླེན་བྱླེད་གསུམ་ལ་ཚེ་རླེ་རླེ་དགྐོས་ལ། འཕངས་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་གྲུབ་པའི་ཡན་
ལག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕིར་དང་། འཕླེན་བྱླེད་དང་འགྲུབ་བྱླེད་ཀི་བར་དུ་ཚེ་དུ་མས་ཆྐོད་ཀང་རྟླེན་
འབླེལ་གཞན་གི་ཚེ་ཡིན་གི། རྟླེན་འབླེལ་དླེའི་ཚེ་མིན་པའི་ཕིར་རྐོ། །འདི་དག་ལ་བར་དྐོའ་ིཚེ་
མ་བརིས་སྐོ།།” ཞླེས་གསུངས།



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

༈ བཞི་པ་དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བ་ནི། དླེ་ལྟར་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་
བཅུ་གཉིས་ལ་བརྟླེན་ནས་བདླེ་འགྲྐོ་དང༌། ངན་འགྲྐོར་འཁྐོར་བའི་ཚུལ་ལླེགས་པར་བསྒྐོམས་
ན་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གཉིས་ཀའི་ཆྐོས་སྐོར་གི་གནད་རྣམས་ཚང་ཞིང༌། དླེ་ཡང་མ་རིག་པས་
ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་བསྐོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་བསགས་ནས་ངན་འགྲྐོའ་ིསླེ་བ་འཕླེན་
པ་དང་། དླེའི་རྒ་ཤིའི་བར་གི་རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་བསམ་པ་དླེས་སླེས་བུ་ཆུང་
ངུའི་ཆྐོས་སྐོར་དང་ཡང་འབླེལ་ལ། ཡང་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་བསྐོད་ནམས་ཀི་ལས་
བསགས་ནས་བདླེ་འགྲྐོའ་ིསླེ་བ་འཕངས་ཏླེ་དླེའི་རྒ་ཤི་བར་གི་རྟླེན་འབླེལ་བསམས་ནས་
མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་ལའང་ཞླེ་ལྐོག་སླེ་ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་སྐོང་བ་དླེ་སླེས་བུ་འབིང་གི་
ཆྐོས་སྐོར་དང་འབླེལ་བ་ཡིན། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཕུ་ཆུང་པ་ཆླེན་པྐོས་རྟླེན་འབླེལ་ཡན་
ལག་བཅུ་གཉིས་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡྐོག་ལ་བརྟླེན་པའི་བྐོ་སྐོང་མཛད་པ་ཡིན་ནྐོ། །དླེང་
སང་ཕག་ལླེན་དུ་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་ལ་སར་བཤད་པ་ལྟར་ཁིད་ནས། བྐོ་ཡངས་པ་
རྣམས་ལ་རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རིམ་པ་སིང་པྐོ་བསྡུས་ཙམ་གི་དམིགས་སྐོར་གསུང་
ཞིང༌། བྐོ་འབིང་མན་ཆད་ལ་ཆད་ལྷག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་འདི་པའི་དམིགས་སྐོར་མི་འབླེབས་ 
ལ༑ གང་ཟག་གི་རིགས་ལ་ལར་རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྐོར་འདི་འཆར་སླེན་པ་ཞིག་འྐོང་
བས་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་ནས་བཟུང་སབས་འགྲྐོའ་ིབར་དཀྱུས་ལྟར་ 
ལ༑ ངན་འགྲྐོའ་ིརྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་འཇུག་ལྡྐོག་གི་སྐོར་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེས་
བུ་ཆུང་ངུ་དང༌། བདླེ་འགྲྐོའ་ིའཇུག་ལྡྐོག་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེས་བུ་འབིང་གི་ཉམས་འཁིད་མཛད་
སྲྐོལ་ཡྐོད་ཅླེས་བདག་གི་བ་མས་གསུངས་སྐོ།། 
  



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བའི་བསམ་པ་དླེ་སླེས་པའི་ཚད། 
 
 

སླེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བོ་སྦྱོང་བའི་བསམ་པ་དླེ་སླེས་
པའི་ཚད། 

༈ ར་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བའི་
བསམ་པ་དླེ་སླེས་པའི་ཚད་ནི། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་ཇི་སད་གསུངས་པའི་དྐོན་བསྡུ་ན། དླེ་
ལྟར་སྡུག་ཀུན་གཉིས་དང་། རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བའི་མཚན་
ཉིད་ཞིབ་ཏུ་ཤླེས་པར་བྱས་ན། མླེ་འབར་བའི་ཁྱིམ་དུ་ཆུད་པ་དང་། བཙོན་རར་ཆུད་པའི་
བཙོན་གནས་དླེ་དག་ལ་མི་འདྐོད་ཅིང་། དླེ་ནས་ཐར་འདྐོད་ཀི་བྐོ་ཇི་ཙམ་སླེ་བ་དླེའི་ཚོད་ཙམ་
དུ་འཁྐོར་བ་ལས་ཐར་བར་འདྐོད་པའི་བྐོ་བཅྐོས་མིན་རང་ཤུགས་ཀིས་ནམ་སླེས་པ་ན་ལམ་
འདིར་བྐོ་འབྱྐོངས་པ་ཡིན། དླེ་མིན་ཤ་ར་བས་གསུངས་པ་ལྟར། སིང་སྐྱུར་ལ་བཏབ་པའི་ཕླེ་
བཞིན་ཁ་ན་ཡམ་མླེ་བ་ཞིག་ལས་མི་འདུག་ན། འཁྐོར་བའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་མི་འདྐོད་པར་
བལྟ་བའང་དླེ་འད་ཞིག་ལས་མི་འྐོང་། ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་ཡང་དླེ་དང་འད་ལ། ཐར་ལམ་ལ་
སྒྲུབ་པ་བྱླེད་པར་འདྐོད་པའང་ཚིག་ཙམ་དུ་འགྲྐོ་ཞིང་། སླེམས་ཅན་གཞན་གི་འཁྐོར་བའི་སྡུག་
བསལ་ལ་མི་བཟྐོད་པའི་སིང་རྗླེའང་འྐོང་ས་མླེད་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་མ་བཅྐོས་པ་ཡིད་
བསྐུལ་བར་བྱླེད་ནུས་པའི་ཤུགས་ཅན་ཡང་མི་སླེ་བས། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོ་ཡང་ཚིག་རྗླེས་སུ་
འབངས་པའི་གྐོ་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར། དླེས་ན་སླེས་བུ་འབིང་གི་ཆྐོས་སྐོར་འདི་གདམས་པའི་
མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས་སྐོང་དགྐོས་པར་གསུངས། 

༈ ར་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་
སྐོང་བ་དླེ་ལ་ལྐོག་རྟྐོག་བསལ་བ་ནི། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་སྐོགས་ལས་ཤླེས་པར་བྱའྐོ།། 

སྨྲས་པ། ཚེ་ས་མའི་རྣམ་པར་ཤླེས་པ་ལ། །ལས་ཉྐོན་མྐོངས་ཀི་བག་ཆགས་རབ་
བསྒྐོས་པ། །སྲླེད་ལླེན་པ་གཉིས་ཀིས་གསྐོས་བཏབ་པས། །ཚེ་ཕི་མའི་ཡང་སྲིད་མཐུ་ཅན་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

འགྲུབ། །མིང་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕུང་པྐོ་ལ། །ཁམས་སླེ་མཆླེད་རྣམ་པར་བཀ་བ་དླེས། ། 
ཡུལ་འདྐོད་ལ་སྐོད་པའི་རླེག་ཚོར་ཅན། །སླེ་རྒས་དང་ཤི་བས་སར་ཡང་འཁྐོར། །ལར་སྲིད་
པའི་རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི། །རྒྱུ་འབས་བུར་འཆར་བའི་སང་ཚུལ་འདི། །སར་ལུགས་
འབྱུང་དུ་གྲངས་མླེད་ཉམས་སུ་མྱྐོང༌། །ད་ལུགས་ལྡྐོག་ཏུ་བསྒྲུབས་ན་མི་ལླེགས་སམ། །ཞླེས་
བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།།

ཐར་པར་བགོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། 

༈ ར་བའི་ས་བཅད་བཞི་པ་ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། 
གཞུང་འདིར་སླེས་བུ་འབིང་འདིར་ར་བའི་ས་བཅད་གཉིས་རང་མཛད་པའི་གཉིས་པ་དླེ་ལས་
ཐར་པའི་ལམ་ཉམས་ལླེན་གི་རིམ་པ་ནི། ཞླེས་གསུངས་པ་དང་དྐོན་འད་བས་དླེ་ལ་གཉིས། 
རྟླེན་ཇི་ལྟ་བུས་འཁྐོར་བ་བཟླྐོག་པ་དང་། ལམ་ཇི་འད་ཞིག་བསྒྐོམས་པས་འཁྐོར་བ་ལས་
བཟླྐོག་པའྐོ། །དང་པྐོ་ནི། དླེ་ལྟར་ཀུན་འབྱུང་ལས་ཉྐོན་གི་དབང་གིས་འཁྐོར་བར་འཁྐོར་ཚུལ་
གསུངས་པ་དླེ་དང་། རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བར་འཁྐོར་ཚུལ་
གསུངས་པ་གཉིས་ཀའི་ཐྐོག་ནས་བསམ་ན། འཁྐོར་བ་འདི་ལས་འབལ་ཐབས་དང༌། ལྡྐོག་
ཐབས། ཐར་ཐབས་ཡྐོད་པའི་ངླེས་ཤླེས་རླེད་དླེ་ཐར་པ་ནི་ངླེས་པར་དྐོན་དུ་གཉླེར་འྐོས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་ལམ་བསྒྲུབ་བྱ་གལ་ཆླེན་ཞིག་མཐྐོང་སབས། དླེ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་ཐབས་ལ་རྟླེན་ཇི་
ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་འཁྐོར་བ་ལྡྐོག་ཅླེ་ན། ད་ལྟ་རང་རླེས་ཐྐོབ་པའི་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་འདི་
འཁྐོར་བ་ལྡྐོག་པའི་རྟླེན་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར་ཏླེ། འདི་ཕི་གནས་སབས་མཐར་ཐུག་རང་གཞན་ཀུན་
ལ་ཕན་ཐབས་བྱ་བའི་འགལ་རླེན་བལ་ཞིང་། མཐུན་རླེན་ཚང་ཚུལ་ཞིབ་པ་སར་སླེས་བུ་ཆུང་
ངུའི་སབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་ལམ་ཇི་འད་ཞིག་བསྒྐོམས་པས་འཁྐོར་བ་ལས་བཟླྐོག་པ་འདི་ལ་གསུམ། 



ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། 

བསབ་པ་གསུམ་གི་གྲངས་ངླེས་པ། གྐོ་རིམ་ངླེས་པ། བསབ་པ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ནྐོ། ། 
སབས་འདིར་ཐྐོག་མར་བསབ་པ་གསུམ་མདྐོར་བསན་ན། སར་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བྐོ་སྐོང་བའི་
སབས་དླེར་མིའི་ལུས་རྟླེན་ར་ཆླེ་ཡིན་པ་དང་། དླེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པས། དླེའི་ཆླེད་དུ་ཉྐོན་
མྐོངས་པའི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་པ་ལ་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་
བརྟླེན་ནས་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་བསྒྲུབ་བྱར་བཤད་དླེ། རླེ་ཞིག་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་འདི་
རང་རླེར་ཆྐོས་བསྒྲུབ་པར་ཉླེ་བར་མཁྐོ་བས། བླེད་སྐོད་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ན་ཕན་ཐྐོགས་པས་དླེ་
ལ་བརྟླེན་དགྐོས་པར་གསུངས་ཤིང་། སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་འདིར་བྐོ་སྐོང་བའི་ཚད་ཅུང་
ཟད་མཐྐོ་བར་སྐོན་པས། མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་ཉླེ་བར་ལླེན་པའི་ཕུང་པྐོ་དླེ་གཙིགས་ཆླེར་མི་
འཛིན་པར། སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་གི་ར་བ་འདིའི་དབང་གིས་བྱུང་བས་ཉླེས་དམིགས་སུ་
བལྟས་ནས་སང་བྱར་བཤད་དླེ། དླེ་ལས་ཐར་བའི་ཆླེད་དུ་ཉྐོན་མྐོངས་ལས་བྱུང་བའི་ཉླེས་སྐོད་
སྐོམ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཉླེས་སྐོད་དླེ་རྣམས་གང་ལས་བྱུང་བའི་ཉྐོན་མྐོངས་དླེ་རང་འབླེན་ལ་
བཙུགས་ནས་གཉླེན་པྐོས་འཐབ་ར་སད་དླེ་བཅྐོམ་དགྐོས་པས། བསབ་པ་གསུམ་གི་ལམ་
ཉམས་ལླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་རད་ནས་བཅྐོམ་པའི་ལམ་བསྒྐོམ་དགྐོས་པར་བསན་
ཞིང་། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་ཐུབ་པ་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དླེའི་དབང་གིས་སྲིད་
པ་འགྲུབ་བྱླེད་ཀི་ལས་བསགས་སྐོབས་ཀིས་ཉླེར་ལླེན་གི་ཕུང་པྐོ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་དླེ་བཀག་ན་
འབས་བུའང་འགག་འགྲྐོ་བ་ཡིན་པས། སླེས་བུ་འབིང་གི་ཆྐོས་སྐོར་འདི་ཡིས་སླེམས་རྒྱུད་ཀི་
 ཉྐོན་མྐོངས་ལ་ཡ་ལན་སྐོད་པའི་གནས་ཚད་ཟབ་ཏུ་བཏང་ཞིང་། མངྐོན་མཐྐོའ ་ིལུས་རྟླེན་
བརྒྱུད་ནས་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སམ་དུ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཚད་གཞི་མཐྐོ་བར་སྐོན་པ་ཡིན། 

དང་པྐོ་བསབ་པ་གསུམ་ག་ིགྲངས་ངླེས་ན།ི དལ་འབྱྐོར་ག་ིརྟླེན་དླེ་ལ་འཁྐོར་བ་ལྡྐོག་པའ་ི
ལམ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་དགྐོས་ཤླེ་ན། བཤླེས་སིང་ལས། མགྐོ་འམ་གྐོས་ལ་གྐོ་བུར་
མླེ་ཤྐོར་ན། །དླེ་དག་ཕིར་བཟླྐོག་བགི་བ་བཏང་ནས་ཀང༌། །ཡང་སྲིད་མླེད་པར་བགི་སད་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

འབད་འཚལ་ཏླེ། །དླེ་བས་ཆླེས་མཆྐོག་དགྐོས་པ་གཞན་མ་མཆིླེས། །ཚུལ་ཁིམས་དག་དང་
ཤླེས་རབ་བསམ་གཏན་གིས། །མྱ་ངན་འདས་ཞི་དུལ་བ་དི་མླེད་པའི། །གྐོ་འཕང་མི་རྒ་མི་
འཆི་ཟད་མི་འཚལ། །ས་ཆུ་མླེ་རླུང་ཉི་ཟླ་བལ་ཐྐོབ་མཛོད། །ཅླེས་ལམ་བསབ་པ་རིན་པྐོ་ཆླེ་
གསུམ་ལ་བསབ་དགྐོས་པ་ཡིན་ལ། དླེ་ནི་ཐར་པ་ཐྐོབ་པའི་ལམ་མ་ཚང་བ་མླེད་པ། ཕིན་ཅི་མ་
ལྐོག་པ་དླེ་ཡིན། སརི་མུ་སླེགས་པར་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ཉམས་ལླེན་ཡྐོད་ཀང་། 
དླེ་རྣམས་ཉྐོན་སིབ་སངས་པའི་ཐར་པ་ཐྐོབ་པའི་ལམ་ལ་འགྲྐོ་མི་ཐུབ་པས། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་
གསུངས་པའི་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྷག་པའི་བསབ་པ་གསུམ་ཞླེས་བྱ་བ་ཡིན། བསབ་པ་
གསུམ་དུ་གྲངས་ངླེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཤམ་གསལ་གསུམ་གསུངས་པ་གཞུང་འདིར་བསབ་པ་
གསུམ་ངྐོས་འཛིན་པའི་ཚུལ་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་ནི། དླེ་ཡང་སླེམས་རྣམ་པར་གཡླེང་བ་གཡླེང་
བ་མླེད་པར་བྱླེད་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་མངྐོན་གྱུར་སུན་ཕྱུང་ནས་
འབས་བུ་འདྐོད་ཁམས་ཀི་ལྷ་མིའི་བདླེ་བ་ལ་ལྐོངས་སྐོད། སླེམས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་
མཉམ་པར་འཇྐོག་པར་བྱླེད་པ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པས་ཉྐོན་མྐོངས་མངྐོན་གྱུར་མགྐོ་
མནན་ནས་འབས་བུ་གཟུགས་གཟུགས་མླེད་ཀི་ལྷའི་བདླེ་བ་ལ་སྐོད་པར་བྱླེད། སླེམས་མ་
གྲྐོལ་བ་གྲྐོལ་བར་བྱླེད་པ་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ས་བྐོན་ར་བ་ནས་བཅད་ 
དླེ༑ འབས་བུ་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྐོབ་པར་བྱླེད་པས། དང་པྐོ་སླེམས་འདུལ་བའ་ིརམི་
པ་ལ་ལྟྐོས་པའི་གྲངས་ངླེས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་སླེམས་རྣམ་པར་གཡླེང་བའི་རང་བཞིན་དླེ་
བཅྐོམ་ནས་གཡླེང་བ་རགས་པ་རྣམས་སྐོམ་པར་བྱླེད་པ་དང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པས་
སླེམས་གཡླེང་བའ་ིཁྐོལ་པྐོར་སྐོང་བ་དན་ཤླེས་ཀསི་བཀག་ནས་སླེམས་མཉམ་པར་མ་ིའཇྐོག་པ་
རྣམས་མཉམ་པར་འཇྐོག་པར་བྱླེད་པ་དང་། ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པས་སླེམས་མ་གྲྐོལ་བ་རྣམས་
གྲྐོལ་བར་བྱླེད་པའི་ཆ་ནས་དླེ་ལྟར་གྲངས་ངླེས་པ་ཡིན། གཉིས་པ་སང་བྱ་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་ལྟྐོས་
ནས་ཀང་བསབ་པ་གསུམ་དུ་གྲངས་ངླེས་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་ཉྐོན་མྐོངས་རགས་



ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། 

པ་མངྐོན་གྱུར་བ་འགྐོག་ཅིང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་མགྐོ་མནན། ཤླེས་
རབ་ཀི་བསབ་པས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ས་བྐོན་ར་བ་ནས་གཅྐོད་པར་བྱླེད་པའི་ཆ་ནས་དླེ་ལྟར་
གྲངས་ངླེས། གསུམ་པ་འབས་བུ་ལ་ལྟྐོས་པའི་གྲངས་ངླེས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བསབ་པས་
ཚུལ་ཁམིས་བསྲུངས་པའ་ིའབས་བུ་འདྐོད་པའ་ིལྷ་མིའ་ིགྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་བྱླེད་ལ། ཏིང་ངླེ་འཛིན་
ག་ིབསབ་པས་གཟུགས་གཟུགས་མླེད་ཀ་ིལྷ་ཡ་ིམངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་སྒྲུབ་ཅིང་། ཤླེས་རབ་ཀི་
བསབ་པས་ཐར་པ་མྱང་འདས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་བྱླེད་པའི་ཆ་ནས་དླེ་ལྟར་གྲངས་ངླེས་པར་
གསུངས། 

༈ གཉིས་པ་གྐོ་རིམ་ངླེས་པ་ནི། བསབ་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་འབས་བུ་ཐར་པ་སྒྲུབ་
བྱླེད་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ས་བྐོན་དང་བཅས་པ་ར་བ་ནས་སྐོང་བར་བྱླེད་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་
རྒྱུད་ལ་སླེ་བར་བྱླེད་པ་ལ་སླེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་
དགྐོས། དླེ་ལ་ཡང་སླེམས་གཡླེང་བ་མླེད་པའི་ཕིར་དུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་
དགྐོས་པས། འདི་དག་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་ཚུལ་དུ་གྐོ་རིམ་མ་ལྐོག་པར་ཉམས་སུ་བངས་ན་
འཁྐོར་བ་ལས་རྣམ་པར་གྲྐོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན། འགྐོག་པ་མངྐོན་དུ་བྱ། ལམ་བསྒྐོམ་
པར་བྱ་ཞླེས་གསུངས་པའི་དྐོན་ཡང་ཐྐོབ་བྱ་འགྐོག་པའི་བདླེན་པ་མངྐོན་དུ་བྱླེད་པ་ལ། ཐྐོབ་
བྱླེད་ལམ་གི་བདླེན་པ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་སར་སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་ཚུལ་དང་
མཚུངས་པ་ཡིན་མྐོད། དླེ་ལས་ལྡྐོག་སླེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པའི་བརྟླེན་
གཞི་མླེད་པར་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཐྐོབ་པར་འདྐོད་པ་ནི་རང་ཉིད་ངལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་བསབ་པ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་ནི། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིདགྐོངས་དྐོན་བསྡུ་ 
ན༑ ཚུལ་ཁམིས་ཀ་ིབསབ་པ་ན་ིཡན་ལག་དྲུག་དང་ལྡན་པ་སླེ། ཚུལ་ཁམིས་དང་ལྡན་པ་དང་། སྐོ་
སྐོར་ཐར་པའི་སྐོམ་པས་བསམས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཐར་པར་ངླེས་པར་འབྱིན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་
དག་པ་བསན་ནྐོ། །ཆྐོ་ག་དང་སྐོད་ཡུལ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཀསི་ན་ིམ་སད་པའ་ིཚུལ་ཁམིས་དག་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

པ་བསན་ནྐོ། །ཁ་ན་མ་ཐྐོ་བ་ཕ་རགས་ལའང་འཇིགས་པར་ལྟ་བས་ནི་མ་ཉམས་པའི་ཚུལ་ཁམིས་
དག་པ་བསན་ནྐོ། །བསབ་པའ་ིགཞི་རྣམས་ཡང་དག་པར་བངས་ཏླེ་སྐོབ་པས་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་
པའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་བསན་པ་ཡིན་ནྐོ། །དླེ་ནས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་ལ། སླེམས་ཀི་
གནས་བཞི་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་ཡིན་ལ། དླེ་ཉིད་ཚེ་འདི་ལ་བདླེ་བར་གནས་པས་ན་བདླེ་བ་དང་
ལྡན་པ་སླེ། སླེམས་ཀི་བསབ་པའྐོ། །བཞི་པྐོ་ནི་བདླེན་པ་བཞི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་བཅས་
པའྐོ། །ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ནི། བདླེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་བྐོ། །དླེ་
ཡང་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་ཉམས་སུ་མི་ལླེན་པར། སླེས་བུ་འབིང་ཙམ་གི་གདུལ་བྱ་ལ་
བཤད་མ་ཐག་པའི་ལམ་རྣམས་རྒྱས་པར་སྐོན་དགྐོས་ནའང༌། སབས་འདིར་སླེས་བུ་འབིང་
དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་ཡིན་པས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐོབ་ཚུལ་ཙམ་ལས་བསབ་པ་གཞན་
གཉིས་ཞི་ལྷག་གི་སབས་སུ་འབྱུང་བས་འདིར་རྒྱས་པར་སྐོ་མི་དགྐོས་སྐོ། །དླེ་ལྟར་ན་སར་
སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་ཀི་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་དང་། འདིར་བསན་གི་ཚུལ་ཁིམས་དག་ཀང་
སྐོད་པ་སི་བསབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཁྐོངས་སུ་འདུ་བས་སྐོ་སྐོར་མི་དགྐོས་སྐོ་སམ་ན་དགྐོས་
ཏླེ་ཉམས་མགུར་དུ། སྒྐོ་གསུམ་སིག་ལྟུང་དི་མས་སྦགས་པ་འདིས། །ལྷག་པར་ལས་སིབ་སྐོང་
པ་གནད་ཆླེ་བས། །ཞླེས་སླེས་བུ་ཆླེ་འབིང་གི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སླེ་བ་ལ་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོགས་སིག་
ལྟུང་འདག་ཐབས་གལ་ཆླེ་བར་གསུངས་ཤིང༌། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ལ་སྐོ་ཐར་གི་སྐོམ་
ལྡན་ཡིན་མིན་གཉིས་ཡྐོད་པའི་སྐོ་ཐར་སྐོམ་ལྡན་མིན་པ་ལ་དླེའི་དྐོད་ཐུབ་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་
ལས་དངྐོས་བསན་ཚང་བར་མི་འབྱུང་བས་སབས་འདིའི་ཉམས་ལླེན་དུ་འྐོས་པའི་ཕིར། འདརི་
སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ་བསན་པ་མ་གཏྐོགས། སླེས་བུ་འབིང་གི་
ལམ་རང་མཚན་པ་མི་བསན་ཞིང་། གལ་ཏླེ་སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་རང་མཚན་པར་འཁིད་ནས་
ཐར་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན། སབས་འདརི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་དང་། ཤླེས་རབ་ཀ་ིབསབ་པའང་རྒྱས་
པར་འཆད་དགྐོས་མྐོད། འདིར་སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་གི་དམིགས་སྐོར་དླེ་དག་སླེས་བུ་ཆུང་ངུ་



ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། 

དང་ཐུན་མྐོང་དུ་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་སྐོན་འགྲྐོའ་ིཚུལ་དུ་བྱས་ནས་མདྐོ་ཙམ་བསན་ནས། 
དངྐོས་གཞི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་སྐོང་གི་སབས་སུ་འཁིད་པས། འདིར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་
ཙམ་ལས། སླེམས་ཀི་བསབ་པ་དང་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་གཉིས་པྐོ་འྐོག་ཏུ་ཕིན་དྲུག་གི་ཉམས་
ལླེན་ག་ིསབས་སུ་འཆད་པར་འགྱུར་རྐོ།། 

འྐོ་ན་གྐོང་དུ་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བསབ་པ་གསུམ་གི་སབས་འདིའི་
ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པའང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པའི་སབས་སུ་འྐོག་
ཏུ་འབྱུང་བས། དླེ་ཡང་འདིར་ཟུར་དུ་བཏྐོན་མི་དགྐོས་པར་ཐལ་བར་དྭྐོགས་ན། སྐོན་མླེད་དླེ། 
ལམ་གི་རིམ་པར་སླེས་བུ་གསུམ་དུ་ཕླེ་བའི་དགྐོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་ནི། བྐོ་རབ་འབིང་མཐའ་མ་
གསུམ་ལ་ཕན་ཆླེ་བ་དང་། སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་པྐོ་དླེས་སླེས་བུ་འབིང་གི་
ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་མ་སླེས་གྐོང་དུ་སྐོན་ལ་ཕི་མ་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་ཐྐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་
ཚོགས་ཚགས་ཚུད་པ་གལ་ཆླེ་བས། སབས་དླེར་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའ་ིལམ་རང་མཚན་པ་ལ་འཁདི་
པ་མིན་ཡང་། སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བསྒྲུབ་བྱ་མངྐོན་མཐྐོ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་མ་ཚང་བ་མླེད་པ་མི་དགླེ་
བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་བསན་དགྐོས་པ་དང་། དླེ་བསན་ན་ལྷག་པའི་སྐོན་ཡང་མི་
འབྱུང་ལ། གལ་ཏླེ་ལམ་དླེ་ཙམ་མ་གཏྐོགས་གནས་སབས་སྒྐོམ་མི་ཐུབ་པ་རྣམས་ལའང༌དགྐོས་
དྐོན་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཆ་ཚང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། དླེར་མ་ཟད། གྐོང་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བསན་ན། གང་
དག་ཐར་པ་ཙམ་དྐོན་དུ་གཉླེར་མཁན་མིན་རུང་། རླེ་ཞིག་གི་བར་དུ་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིབྱང་ཆུབ་
སླེམས་སྐོང་གི་མྱྐོང་བ་མ་ཐྐོན་པར་དུས་ཡུན་རིང་པྐོ་ཞིག་འགྐོར་བའི་རིང༌དླེར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་
བསབ་པའི་ཉམས་ལླེན་བཟང་པྐོ་ཞིག་བྱུང་ན། ལམ་གྐོང་མ་ཐྐོབ་པར་ཕན་པར་འགྱུར་བ་མ་
གཏྐོགས། ལམ་ལྐོག་པར་འཁདི་པ་མནི་པས། བྐོ་རབ་འབངི་མཐའ་མ་གསུམ་ལ་ཕན་ཆླེ་བ་ཡནི། 

དླེས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ནི། བཤླེས་སིངས་ལས། ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་
ས་བཞིན་དུ། །ཡྐོན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རྟླེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞླེས་རང་གི་གཉླེན་པྐོ་ཆླེ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

ཆུང་དང་བསྟུན་ཏླེ་དགླེ་བསླེན་ཕ་མའི་སྐོམ་པ་དང་བསླེན་གནས་བཅས་ཁྱིམ་པའི་སྐོམ་པ་
གསུམ་དང་། རབ་བྱུང་གི་དགླེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་། དགླེ་སྐོང་ཕ་མ་བཅས་སྐོ་སྐོ་ཐར་པ་རིགས་
བདུན་པྐོ་གང་རུང་གི་སྐོམ་པ་བང༌། བངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྐོག་པར་སྲུང་དགྐོས་པས། ལྟུང་
བ་འབྱུང་བའི་སྒྐོ་བཞི་གསུངས་པ་ལྟར། 

དང་པྐོ་མི་ཤླེས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྒྐོ་ཞླེས་པ་བྱ་བ་གང་དང་གང་བྱས་ན་ལྟུང་བ་
འབྱུང་བར་མ་ཤླེས་ན། དླེའི་དབང་གིས་ཉླེས་པས་གྐོས་པར་འགྱུར་བས། དླེ་རྣམས་དགག་
པའི་གཉླེན་པྐོར་བསབ་བྱ་ཕ་རགས་རྣམས་ཁྐོང་དུ་ཆུད་པར་བྱླེད། 

གཉིས་པ་བག་མླེད་པའི་གཉླེན་པྐོར་བང་དྐོར་གང་ཡིན་དན་པས་གསལ་འདླེབས་
ཤིང་། ལླེགས་ཉླེས་དཔྐོད་པའི་ཤླེས་བཞིན་གིས་བྱ་ར་བལྟ་ཞིང་ངྐོ་ཚ་ཁླེལ་ཡྐོད་དང་རྣམ་སིན་
ལ་འཇིགས་པར་བྱླེད། དླེ་ལྟར་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་དང་མི་འབྱུང་བའི་གནད་ཤླེས་ནའང༌། བག་མླེད་
པའི་དབང་གིས་ལྷྐོད་གཡླེང་ཤྐོར་བས། དཔླེར་ན། ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་སྐོམ་པ་གང་རུང་
བངས་ཡྐོད་ན། རང་ཉིད་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་རྗླེས་འབངས་ཡིན་པར་དན་དགྐོས་པ་དང་། སླེ་
བ་ཕི་མ་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་གང་སྒྲུབ་ཀང་མ་མཐའ་
ཡིན་ནའང་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་སུ་ལླེན་དགྐོས་པས། རྒྱུན་དུ་བག་ཡྐོད་ལྡན་
ན་དན་པ་དང༌ཤླེས་བཞིན་འབྱུང་བས། ཤླེས་བཞིན་སླེ་བའི་རྒྱུ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡང་དང་
ཡང་དུ་སླེམས་ཀི་གནས་སབས་ལ་བརྟག་དཔད་བྱླེད་དླེ་ཡིད་བྐོ་ནས་མ་བྐོར་བ་ཞིག་དགྐོས། 

གསུམ་པ་མ་གུས་པའི་གཉླེན་པྐོར་བདག་ཅག་གི་སྐོན་པ་དང་། དླེས་གསུངས་པའི་
བཅས་པ་དང་། དླེ་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་གྲྐོགས་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཀི་སྒྐོ་ནས་གུས་པར་བྱླེད་
པ་སླེ། དླེ་ལྟར་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་ཤླེས་ ཤིང་། དན་ཤླེས་བག་ཡྐོད་ལྡན་པས་སྐོན་པ་ལ་གུས་
པའི་བྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ནའང་། རང་རླེ་ཕལ་མྐོ་ཆླེ་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ལ་གྐོམས་པ་ཤུགས་ཆླེ་བའི་དབང་
གིས་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་མ་འགྲིག་པ་དང་སྐོད་ཅིང་ཀླན་ཀ་འཚོལ་བ་སྐོགས་རང་ཤུགས་ཀིས་



ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། 

འབྱུང་བས། 
བཞི་པ་ ཉྐོན་མྐོངས་མང་བའི་གཉླེན་པྐོར་གང་ཤས་ཆླེ་བ་དླེ་ལ་འབུར་འཇྐོམས་སུ་

བྱས་ནས་ཉིན་རླེ་བཞིན་ཁས་བངས་པའི་བསབ་པ་དང་འགལ་མི་འགལ་བརྟགས་ནས་འགལ་
བ་རྣམས་ཕིར་བཅྐོས་དང་། སྐོབས་བཞི་སྐོགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་བཤགས་སྐོམ་བྱླེད་དགྐོས་ཏླེ། 
ཚངས་པས་ཞུས་པ་ལས། བསབ་པ་ལ་ནི་བརྟླེན་པར་བྱ། །དླེ་ལ་སིང་ནས་ནན་ཏན་བྱ། །ཕིར་
ནི་སང་བར་མི་བྱ་ཞིང༌། །སྲྐོག་གི་ཕིར་ཡང་གཞག་མི་བྱ། །རྟག་ཏུ་ནན་ཏན་གནས་པར་བྱ། ། 
འདུལ་བ་ལ་ནི་འཇུག་པར་བྱ། །ཞླེས་འབྱུང་བས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་པ་འཕལ་ཡུན་ཐམས་
ཅད་ཀི་བདླེ་ལླེགས་ཀི་ར་བ་ཡིན་ཞིང༌། ལྷག་ཏུ་སིགས་མ་ལྔ་བདྐོ་བའི་དུས་འདིར་ཕན་ཡྐོན་
ལྷག་པར་ཆླེ་བ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་རྒྱལ་པྐོའ་ིམདྐོ་སླེ་སྐོགས་ལས་གསུངས་ཤིང༌། སིར་ན་ཚུལ་
ཁིམས་སྲུང་བའི་ཕན་ཡྐོན། མ་བསྲུངས་པའི་ཉླེས་དམིགས་རྣམས་བསམ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་སླེ། རང་
རླེའི་ཚེ་རབས་གཏན་གི་དགྲ་བྐོ་ཉྐོན་མྐོངས་ཡིན་པས། གྐོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་
དངྐོས་སུ་ཁ་གཏད་གཅྐོག་བྱླེད་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་དང་། དླེ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པའི་
གྲྐོགས་ལ་བརྟླེན་དགྐོས་ཤིང་། ཏིང་འཛིན་བརྟན་པྐོ་འྐོང་ཆླེད་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་ཐྐོག་
མར་ལུས་ངག་གི་གཡླེང་བ་རགས་པ་སྐོམ་པ་དང་། དླེ་ནས་ནང་གི་གཡླེང་བ་ཕ་མྐོ་ཚུན་ཆད་
བཀག་པའི་སླེམས་ཉླེ་བར་ཞི་བའི་ཡྐོན་ཏན་རང་རྒྱུད་ལ་སླེ་བའི་ཕིར་དུ་རང་ངྐོས་ནས་ཐར་པ་
སྒྲུབ་པའི་གྲ་སིག་ཨང་དང་པྐོ་དླེ་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་ཚུལ་ཁམིས་ཤགི་བངས་ནས་བསབ་པ་
བསྲུང་རྒྱུ་དླེ་ཡིན། དླེ་ལྟར་སླེམས་ཀ་ིགཡླེང་བ་ཕ་མྐོ་ཚུན་ཆད་ཞི་བར་བྱླེད་པ་དླེ་དན་ཤླེས་གཉིས་
ཀིས་བྱླེད་པས། དླེ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྐོང་བརར་བྱས་ཏླེ་དན་ཤླེས་ཀི་སྐོབས་བསླེད་པའི་སྒྐོ་
ནས་སླེམས་མ་རུངས་པའི་ཕྐོགས་སུ་འགྲྐོ་བ་དླེ་ཚར་བཅད་ནས་འགྲྐོ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྐོད་
ལམ་མཐའ་དག་དང་། མདྐོར་ན་དབུགས་གཏྐོང་ལླེན་ཚུན་ཆད་ལ་དན་པ་ཉླེ་བར་བཞག་པས། 
རྒྱུན་དུ་རང་རླེ་སླེམས་ཀ་ིདབང་དུ་སྐོང༌། སླེམས་ཉྐོན་མྐོངས་པའ་ིདབང་དུ་སྐོང་ནས་ཕུང་ལ་སྐོར་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

བ་དླེ་བཀག་ནས། རང་སླེམས་རང་གི་དབང་དུ་བསྡུ་ཐུབ་པར་བྱ་རྒྱུ་དླེ་དན་པས་དབང་དུ་བསྡུ་རྒྱུ་
དླེ་ལས་གཞན་ཞིག་མླེད་པས། མདྐོ་དྐོན་དན་ཤླེས་བསླེད་པའི་ཐྐོག་མའ་ིསྐོང་བརར་ཚུལ་ཁིམས་
ཀི་བསབ་པའི་ཐྐོག་ནས་འྐོང་བས། ཚུལ་ཁིམས་ཞླེས་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་ཚུལ་ཤླེས་པར་བྱ་
དགྐོས་པ་ཡིན། 

ལྷག་པར་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མླེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན། ཐྐོས་བསམ་དང་བསླེན་
སྒྲུབ་ཀིས་མཚོན་པའི་ཆྐོས་ལྡན་གི་བྱ་བ་ཇི་འད་ཞིག་བྱླེད་ཀང་འཇུག་པ་བདླེ་ལ། རང་དབང་
འདུས་པས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་འགྲྐོ་བདླེ་སྐོད་བདླེ། ལངས་ན་སྐོས་ལངས་པ་དང་འགླེལ་ན་
སྐོས་འགླེལ་བ་ཞླེས་ཟླེར་སྲྐོལ་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུའི་དགླེ་མཚན་ཆླེ་ཞིང་། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་གྲྐོགས་
བཟའ་ཚང༌དང་། ཕྲུ་གུ་བུ་ཕྲུག  གཉླེན་ཉླེ་འབླེལ་གཅིག་ལ་གཉིས་བརྟླེན་གཞན་གི་ངྐོ་སྲུང་དགྐོས་
པ་མང་བས་ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀིས་དླེ་རྣམས་ཀ་ིཕྐོགས་སུ་བཟུང་ནས་ཁ་དགྲ་ས་དགྲ་མང་པྐོ་གསྐོག་
དགྐོས་པ་འབྱུང་ཞིང་། འཚོ་ཐབས་ཀི་བྱ་བས་བླེལ་ལ། དླེ་མིན་རྣམ་གཡླེང་འདུ་འཛི་སྐོགས་ཀིས་
རང་དབང་མི་འདུས་པའི་ངལ་བ་ལ་དཔགས་ན། རབ་བྱུང་ཕྐོ་མྐོ་རྣམས་ལ་ཆྐོས་གཤའ་མ་སྒྲུབ་
ཐུབ་པའི་གྐོ་སབས་ཆླེས་བཟང་བ་ཡྐོད་པ་རླེད། འྐོན་ཀང་ལྟྐོ་གྐོས་ཀི་ཆླེད་དུ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་མི་
འྐོས་ཤིང་། རང་གིས་མི་ནུས་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནའང་དགྐོས་པ་གང་ཡང་མ་མཆིས་པས། 
སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་གང་ལ་གང་ཕན་གནང་ཕིར་རབ་བྱུང་གི་
བསབ་པ་བསྲུང་རྒྱུ་དླེ་ལླེགས་ཤྐོས་དང་། རླབས་ཆླེན་ཡིན་པ་ཁྐོ་ནའི་སླེང་དུ་མ་བཞག་པར། དླེ་
ལྟར་སྲུང་མི་ནུས་པ་མང་པྐོ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ལ་རང་གི་བགྐོ་སལ་དུ་ཁྱིམ་པའི་རྟླེན་ལ་གནས་ནས་
ཇ་ིསྲདི་འཚོ་བའི་མཐའ་ཅན་གི་སྐོམ་པ་དང་། ཉནི་ཞག་ཕྲུགས་གཅིག་གི་སྐོམ་པ་སྲུང་ཚུལ་ཟུར་དུ་
གསུངས་པས། རང་རང་གི་ནུས་པ་དང་འཚམས་པའི་ཉམས་ལླེན་ཆླེ་ཆུང་གང་འད་ཞིག་ཡིན་
ནའང་བྱ་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་རླེད། སིར་ན་ཆྐོས་ཟབ་པྐོ་ཞིག་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་མི་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པའི་
ཁྱབ་པ་མླེད་པས། ཆྐོས་ཟབ་ལྐོས་ཞླེས་པ་ནི་རང་རང་གི་ཁམས་དང་མྐོས་པར་མཐུན་ཞིང་རན་པ་



ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། 

དླེ་ཟབ་ལ། དླེ་མིན་ཆྐོས་དླེ་ཉིད་ཟབ་ཀང་སྐོ་སྐོའ་ིཁམས་དང་མ་མཐུན་ན་ཟབ་པྐོ་མིན་པས། རབ་
བྱུང་གི་སྐོམ་པ་ལླེགས་པར་སྲུང་སྐོམ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་དླེ་ལས་ལྷག་པ་མླེད་ཀང་། མི་ནུས་
བཞིན་དུ་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ་ནས་རབ་བྱུང་གི་སྐོམ་པ་བངས་ན་དགྐོས་པ་མླེད་པས་ཁྱིམ་པའི་སྐོམ་
པ་བང་ན་ལླེགས། དླེ་ཡང་དགླེ་བསླེན་ཡིན་ནའང༌ཚངས་སྐོད་དགླེ་བསླེན་ལླེགས་ཤྐོས་ཡིན་ལ། 
དླེ་མིན་ཡྐོངས་རྐོགས་དགླེ་བསླེན་དང་། མ་མཐའ་ཡིན་ནའང་ས་གཅིག་ས་འགའ་སྐོད་པའི་ཚུལ་
ཁིམས་བསྲུང་གལ་ཆླེ་བས། ཁྱད་པར་ཇྐོ་བྐོ་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་བ་ལ་
གཙོ་བྐོར་མཛད་པས་ཤ་ར་བའ་ིཞལ་ནས། སརི་ལླེགས་ཉླེས་ཅ་ིབྱུང་ཡང་ཆྐོས་ལ་བརྟླེན་པ། དླེའ་ི
ནང་ནས་འདུལ་བ་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་བརྟླེན་ན་བལྡབ་ཀང་མི་དགྐོས་པ་ཞླེས་དང་པྐོ་ནས་
ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་གཅིག་འྐོང་བར་འབད་བརྐོན་བྱླེད་ན། བསར་དུ་ལམ་གི་སྐོན་འགྲྐོ་
ནས་བལྡབ་སྐོར་བྱ་མི་དགྐོས་པར་འགྱུར་ལ། དླེ་མིན་རླེ་ཞིག་མཚམས་བསླེན་སྒྲུབ་དང༌། ཞི་
གནས་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་ཐྐོག་ཏུ་ནུས་ཤུགས་སིལ་ཡང་། རྟྐོགས་པ་རྣལ་མ་ཞིག་སླེ་བར་དླེའི་རྨང་
གཞི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་གཞི་བཟུང་བའི་གྐོ་རིམ་མ་འཆྐོལ་བ་ཞིག་མླེད་ན་ལམ་གྐོང་མའི་
རྟྐོགས་པ་སླེ་མ་ིཐུབ་སླེ། དཔླེར་ན་ཞི་གནས་སྒྲུབ་སབས་མཐུན་པའི་ཡུལ་ལ་གནས་པ་དང་། ཚུལ་
ཁིམས་གཙང་བ་ལྟ་བུ་ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་སུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཚགས་སུ་མ་ཚུད་པར་ཞི་
གནས་འགྲུབ་མི་ཐུབ་པས། མཐྐོ་སླེགས་བྱས་ན་འབས་བུ་ཇི་ལྟར་འདྐོད་པ་བཞིན་མི་འྐོང་བས་ན། 
སར་ཡང་ལམ་གི་སྐོན་འགྲྐོ་ནས་བསར་དགྐོས་པར་འགྱུར་བས། དང་པྐོ་ཉིད་ནས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་
བརྐོན་པས་གཙང་མ་ཞིག་ཡྐོད་ན། ཕི་གཙང་བ། ནང་གཙང་བ་སུ་ལའང་ཁླེལ་མི་དགྐོས་པའི་ཞླེ་
གཙང་བ། བརྟག་ཐུབ་པ། འཕལ་དུ་ཉམས་དགའ་བ། ཕུགས་མཐའ་བཟང་བ་ཡིན་གསུངས་པ་
ཐུགས་ཤནི་ཏུ་མད་པར་སང་བས། ར་བ་མླེད་པའ་ིཡལ་ག་འཚོལ་བ་བཞག་ནས་ལམ་འད་ིཉདི་ལ་
ཉམས་ལླེན་སངི་པྐོར་མཛད་པར་འཚལ་ལྐོ།། 

དླེ་ལྟར་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་བརྟླེན་ནས་འཁྐོར་བ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར་བའི་ཐར་པ་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

དླེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སམ་ན། སིར་ཐར་པའི་རྣམ་གཞག་ཙམ་སྐོན་པ་མུ་སླེགས་པའི་གཞུང་
དུའང་བཤད་ཀིན་ཡྐོད་མྐོད། དླེ་དང་བདག་ཅག་གི་སྐོན་པས་གསུངས་པའི་ཐར་ལམ་གཉིས་པྐོ་
གཟུ་བྐོའ་ིབྐོ་ཡིས་ལླེགས་པར་བརྟག་ན་མི་འད་སླེ། གལ་ཏླེ་འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་པྐོ་འདྐོད་པའམ། 
ཡང་ན་འཁྐོར་བ་འཁྐོར་བའི་རྒྱུ་རྟག་པ་ཞིག་ཁས་བངས་ན། རྒྱུ་རྟག་པ་དླེ་ལྡྐོག་རྒྱུ་མླེད་པས། དླེའི་
དབང་ལས་བྱུང་བའི་འཁྐོར་བ་དླེ་ཡང་འགག་མི་ཤླེས་པ་དང་། རྒྱུ་དླེ་རྟག་ཏུ་གནས་ན་འབས་བུ་
དླེའང་རྟག་ཏུ་གནས་དགྐོས་པ། ཡང་ན་འཁྐོར་བ་འཁྐོར་བའི་རྒྱུ་འཇིག་རྟླེན་བྱླེད་པ་པྐོའ་ིཀུན་སྐོང་
གི་གཡྐོ་བ་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་བའི་ཐྐོག་ནས་འཁྐོར་ཚུལ་བཤད་ན། དླེ་འད་བའི་འཇིག་རྟླེན་བཀྐོད་མཁན་
ག༌ིསབས་དླེ་རྟག་པ་རང་བྱུང་ཞླེས་བརྗྐོད་སབས། བཀྐོད་པའ་ིའཇིག་རྟླེན་དླེ་སད་ཅགི་སད་ཅགི་ལ་
གཡྐོ་བ་དང་། དླེ་བཀྐོད་པ་པྐོ་ནི་སད་ཅིག་སད་ཅིག་ལ་མི་གཡྐོ་བ་ཞིག་ཏུ་འདྐོད་ནའང༌འགལ་འདུ་
འབྱུང་བས། གལ་ཏླེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རང་ཆས་སུ་ཡྐོད་པའི་སིར་བཏང་གི་ཆྐོས་ཉིད་དམ། 
ཁམིས་ལུགས་ལྟ་བུ་དླེའི་རྭ་བ་ལས་འདས་པའི་འཁྐོར་བའི་ར་བ་ཞིག་དང༌། འཁྐོར་བ་དླེ་ལས་འཕྐོ་
ལུགས་ཤིག་བཤད་པར་འདྐོད་ན། བཀའ་བཀྐོད་ཀི་རྗླེས་སུ་འབང་ན་མ་གཏྐོགས། རྒྱུ་མཚན་ངླེས་
ཤླེས་རླེད་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། ཡིད་བརྟན་འཕླེར་བ་ཞིག་མླེད་པས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་
ནས་ཐར་པའི་རྣམ་གཞག་དང་། ཐར་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དླེ་རྣམས་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པ་
ཡིན་ཚུལ་བྐོའ་ིའཕླེལ་ཕྐོགས་ཀི་མྱྐོང་བའི་ཐྐོག་ནས་ངླེས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། རིགས་པས་ཀང་གནྐོད་
པ་འབབ་མ་ིཐུབ་སླེ། འཁྐོར་བ་ཞླེས་པ་དླེ་མ་རིག་པའི་དབང་ལས་བྱུང་ཞིང་། མ་རིག་པ་དླེ་ཕིན་ཅི་
ལྐོག་གི་བྐོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། བྐོ་དླེའི་འགལ་ཟླ་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པའི་བྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ལ། བྐོ་དླེ་
གཉིས་གནྐོད་བྱ་གནྐོད་བྱླེད་འགལ་ཟླར་གྱུར་པས། ཅིག་ཤྐོས་ཀི་སྐོབས་འཕླེལ་ན་ཅིག་ཤྐོས་
ཉམས་ཆུང་དུ་འགྲྐོ་བ་དང༌། ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པའི་བྐོ་དླེར་རྒྱབ་རྟླེན་ཚད་མ་ཡྐོད་ལ། ཇི་ཙམ་སྒྐོམ་
པའི་སྐོབས་ཀིས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་ཞིང་། ཇི་ཙམ་དཔད་པའི་ཚོད་ཀིས་ངླེས་པ་ཇླེ་གསལ་དུ་འགྲྐོ་བ་
དང་། དླེའི་ལྡྐོག་ཟླ་ཕིན་ཅི་ལྐོག་པའི་བྐོ་དླེ་སར་ནས་འཁྲུལ་ཞིང་། གྐོམས་པའི་དབང་གིས་སབས་



ཐར་པར་བགྲྐོད་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་གཏན་ལ་དབབ་པ། 

སབས་སུ་ཤུགས་ཆླེ་ཙམ་མངྐོན་དུ་འགྱུར་ཡང་། དླེ་ལ་ལླེགས་པར་བརྟགས་ན་བྐོ་དླེ་ཚུགས་མི་
ཐུབ་པ་དང་། ཀུན་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་པར་བྱླེད་ཅིང་། དླེ་ལ་རྒྱབ་རྟླེན་ཚད་མ་མླེད་ལ། འཁྐོར་བའི་ར་
བར་གྱུར་པའི་གཏི་མུག་བདླེན་འཛིན་ཞླེས་པ་དླེ་ཉིད་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་སླེ་འཇིག་བྱ་རྒྱུ་ཡྐོད་
པ་སྐོགས་སླེམས་ཀི་གནས་སངས་གྐོང་འཕླེལ་དུ་འགྲྐོ་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མང་བས། སིར་བཏང་
དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྐོད་ན་འབས་བུ་ཡྐོད་པ་དང་། དླེ་ཡང་རྒྱུ་བཟང་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་
ན་འབས་བུ་དླེའང་བཟང་པྐོ་དང་། རྒྱུ་ངན་པ་ཞིག་ཡྐོད་ན་འབས་བུའང་ངན་པ་འབྱུང་ལ། རྒྱུ་བཀག་
ན་འབས་བུའང་འགག་འགྲྐོ་བ་དླེ་རྣམས་ཆྐོས་ཉིད་ཡིན་པར་བརྟླེན། དླེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་ཕིའ་ིརྒྱུ་
འབས་ཞླེས་རྒྱུ་བཟང་ངན་དང་ཆླེ་ཆུང་ལ་བརྟླེན་ནས་འབས་བུའང་དླེ་ལ་དཔགས་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་
ལས་མ་འདས་པས། ནང་གི་རྒྱུ་འབས་སམ། སླེམས་ཕ་རགས་ཀིས་རྒྱུ་རླེན་བྱས་ཏླེ། དླེ་ལ་
བལྟྐོས་ནས་འབྱུང་བའི་འབས་བུ་བདླེ་སྡུག་ལ་འབླེལ་བ་ཡྐོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་དླེ་རྨང་གཞི་རླེད། 
དླེ་ནས་དཔླེར་ན། འཁྱགས་པ་དླེ་རྐོ་ལྟ་བུ་ཇི་ཙམ་མཁླེགས་པྐོ་ཡྐོད་ཀང་། ར་བ་ཆུའི་རང་བཞིན་
ཅན་ཡིན་པས། ནམ་ཞིག་རླེན་དང་འཕད་ན་བཞུ་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ཞིག་འྐོང་བ་ལྟར། རང་རླེ་ད་ལྟ་ཉྐོན་
མྐོངས་དུག་གསུམ་གི་གྐོང་བུར་གྱུར་ཏླེ། དླེས་ཕི་ཚོས་ནང་ཚོས་ལྟ་བུས་ཤླེས་པའི་རྒྱུད་དླེ་
འཁྱགས་རྐོམ་དང་མཚུངས་ཀང་། ར་བ་འྐོད་གསལ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཐྐོག་མ་མླེད་པ་ནས་
ཡྐོད་པས། རླེན་དང་འཕད་ན་གྐོ་བུར་བའི་སིབ་བྱླེད་རྣམས་དག་ནས། སླེམས་ཀི་རང་བཞིན་
མཐར་ཐུག་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སླེས་པའི་འྐོད་གསལ་ཞླེས་པ་དླེ་དང༌། དླེའི་ནུས་པ་མཐར་ཐུག་
ཤླེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་ནུས་པ་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡྐོད་པས། གསལ་རིག་གི་ངྐོ་བྐོའ་ིཆ་
ནས་རྟྐོགས་སྐོགས་ཀི་ཆྐོས་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཞིག་ཚོགས་ནས་ཡྐོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་
ཚོགས་དླེ་དང་གཅགི 

ཡང་བྐོ་འཁྲུལ་པ་གཏི་མུག་བདླེན་འཛིན་ལ་ཐུག་ཚུལ་གྐོང་གསལ་གི་རྒྱུ་མཚན་ནམ་
གཞི་ར་དླེའི་ཐྐོག་ནས། ད་ལྟ་བྱིས་པ་སྐོ་སྐོ་སླེ་བྐོ་ཐ་མལ་པ། ཉྐོན་མྐོངས་དུག་གསུམ་གི་



སླེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པར་བྐོ་སྐོང་བ། 

གཞན་དབང་དུ་ཡྐོད་པ་དླེའི་རགས་པའི་ཕུང་པྐོའ་ིརྒྱུན་གཏན་དུ་ཟད་ནས། རླུང་སླེམས་ཙམ་
གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་གཟུགས་དླེ་རྐོལ་པ་ས་ཚོགས་སུ་འཆར་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ཞིག་འྐོང་བར་
འགྱུར་བས། སིར་ཐར་པ་ཟླེར་བ་ཞིག་ཤླེས་བྱ་ལ་ཡྐོད་པ་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་སངས་པའི་བལ་
བའི་ཡྐོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སླེམས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ཞིག་ཤླེས་བྱ་ལ་ཡྐོད་པ། ཡང་
སྒྐོས་རང་རླེའི་ཤླེས་པ་འདིའི་སླེང་ནས་དླེ་འད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་འྐོང་སྲིད་པ་ཞིག་དང་།  ཉྐོན་མྐོངས་པ་
དླེ་རླེན་དང་འཕད་ནའང་སར་སླེ་མི་རུང་བའི་ཆྐོས་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་སངས་པའི་
བལ་བའི་གནས་སབས་ཤིག་ཡྐོད་ན། ཉྐོན་མྐོངས་དླེས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དླེ་དང་གཏན་
དུ་བལ་བའི་གནས་སབས་ཤིག་ཀང་འྐོང་ཆྐོག་པས། སིར་ཤླེས་བྱ་ལ་རྣམ་མཁྱླེན་ཞླེས་པ་
ཞིག་ཡྐོད་པ་དང༌། རང་རླེའི་རྒྱུད་སླེང་ནས་རྣམ་མཁྱླེན་དླེའི་གྐོ་བ་ཆགས་ན། སངས་རྒྱས་
ཞླེས་པ་རང་རླེས་དད་པ་བྱ་ས་དླེ་གསྐོས་པ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཐར་པ་དང་། 
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ཡྐོད་པར་ཡིད་ཆླེས་རླེད་ཐུབ་པ་ཡིན། 

སྨྲས་པ། གཞི་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་མའི་ཞིང་ས་ལ། །སླེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་ཆུ་
ལུད་ཀིས། །ལམ་ལྷག་མཐྐོང་མྱུ་གུའི་འབས་སིན་པས། །གནས་འཁྐོར་བའི་དབུལ་ཕྐོངས་ར་
བ་གཅྐོད། །བྐོ་བག་ཡྐོད་ས་སྲུང་སླེང་འགིང་བའི། །སླེམས་མཉམ་པར་འཇྐོག་པའི་མིག་སྐོང་
ཅན། །བདག་འཛིན་མླེད་ཀི་རྐོ་རྗླེ་རླེ་བརྒྱ་པས། །གཞི་སྲིད་པའི་ས་འཛིན་བགྲྐོད་པ་བཅྐོམ། ། 
འབྐོག་འཁྐོར་བ་མཐའ་མླེད་ཚང་ཚིང་ཁྐོད། །ཆྐོས་བསབ་གསུམ་དཔག་བསམ་ཤིང་འཁྲུངས་
པས། །ཡྐོངས་སྡུག་བསལ་གི་མླེ་ལླེས་སྲླེག་མིན་པའི། །དུས་གཏན་བདླེའི་འཆི་མླེད་ཚལ་དུ་
མཛེས། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།།



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 
 

སླེས་བུ་ཆླེན་པོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱོང་ཚུལ། 

༈ དླེ་ལྟར་སླེས་བུ་འབིང་གི་ཆྐོས་སྐོར་བཤད་ཟིན་ནས། སབས་འདིར་འཆད་འགྱུར་སླེས་བུ་
ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པར་མཚམས་སར་ཏླེ། རྐོམ་པར་དམ་བཅའ་མཛད་པ་ནི། ཕ་ཞིང་རྣམ་
པར་དག་པའི་མཚོན་རྣྐོན་པྐོས། །རྨྐོངས་པའི་དྲྭ་བ་མ་ལུས་གཅྐོད་མཛད་པ། །འཇམ་དཔལ་
རྐོ་རྗླེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཙོང་ཁ་པ། །ཁམས་གསུམ་འགྲྐོ་བའི་བ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས། །སྡུག་ཀུན་
ཉླེས་དམིགས་ཚུལ་ལས་ངླེས་འབྱུང་བའི། །རིན་ཆླེན་ཡུ་བས་བཏླེགས་པའི་བསབ་གསུམ་
གདུགས། །མྱང་འདས་ནྐོར་བུའི་ཏྐོག་གིས་རབ་མཛེས་པའི། །ལླེགས་བཤད་སྲིད་རླེའི་བར་
དུ་འཁྐོར་ཟིན་ནས། །མ་སད་སིང་རྗླེའི་མ་དྐོས་ཀླུང་ཆླེན་ལས། །རླབས་ཆླེན་སྐོད་པའི་ཆུ་
གཏླེར་རྣམ་པ་བཞི། །ནམ་ཡང་ཆད་པ་མླེད་པར་འབབ་པའི་རྒྱུན། །ཀུན་མཁྱླེན་རྒྱ་མཚོར་
འཇུག་ཚུལ་འདི་ན་བཤད།། 

དླེ་ལ་དཔལ་མགྐོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་དབུ་མ་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས། 
བདག་ཉིད་དང་ནི་འཇིག་རྟླེན་འདིས། །བ་མླེད་བྱང་ཆུབ་ཐྐོབ་འདྐོད་ན། །དླེ་ཡི་ར་བ་བྱང་ཆུབ་
སླེམས། །རི་དབང་རྒྱལ་པྐོ་ལྟར་བརྟན་དང་། །ཕྐོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སིང་རྗླེ་དང༌། ། 
གཉིས་ལ་མི་བརྟླེན་ཡླེ་ཤླེས་ལགས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་རླེའ་ིབསྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་རྣམ་
མཁྱླེན་རྒྱལ་བའ་ིགྐོ་འཕང་ཞླེས་བྱ་བ་རང་དྐོན་ཡང་མཐར་ཕིན་ཞིང་། གཞན་དྐོན་ཡང་མཐར་ཕིན་
པའི་གྐོ་འཕང་དླེ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལ། སིང་རྗླེ་ར་བར་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་རིན་པྐོ་ཆླེ་དླེ་དང་
འབླེལ་བའི་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ལྟ་བ་ཐབས་ཤླེས་ཟུང་འབླེལ་དགྐོས་པར་གསུངས་ཤིང་། དླེ་ནི་
ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞླེས་བྱ་བའི་སྐོང་ཉིད་མངྐོན་སུམ་དུ་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་གང་
ཞིག་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཀིས་ཟིན་པ་དླེ་ལ་བྱ་བས། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་
འཕང་དང་མླེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབླེལ་བ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན། སྐོང་ཉིད་མངྐོན་སུམ་དུ་རྟྐོགས་པའི་
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ཤླེས་རབ་ནི་ཐླེག་པ་གསུམ་ཀའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྲྐོ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ནི་ཐླེག་ཆླེན་གི་
བྱང་ཆུབ་ཐྐོབ་པའི་རྒྱུའི་ར་བར་གྱུར། རང་རླེ་རྣམས་ནི་ཕྐོགས་གཅིག་ནས་སླེམས་ཅན་སིགས་ 
མ༑  ཉྐོན་མྐོངས་སིགས་མ། དུས་སིགས་མ། ཚ་ེསགིས་མ། ལྟ་བ་སིགས་མ་ཞླེས་པའ་ིསགིས་མ་
ལྔ་ཆླེས་ཆླེར་བདྐོ་བའི་སབས་དང་། ཤླེས་རབ་དམན་པ་དང་བསྐོད་ནམས་དམན་པ་སྐོགས་ཀི་
འགལ་རླེན་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་དུས་ཤིག་ཏུ་སླེས་ནའང་། ཕྐོགས་གཞན་ཞིག་ནས་བལྟས་ན། 
སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་གི་བསན་པ་ཉམས་པ་མླེད་པའི་གནས་སབས་སུ་སླེས་ཏླེ། རྣམ་མཁྱླེན་
སྒྲུབ་པའི་ལམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་རིན་པྐོ་ཆླེ་ལ་སྐོབ་ཚུལ་འདི་འད་བ་ཞིག་མཇལ་དུ་ཡྐོད་པ་ནི། 
རང་ངྐོས་ལ་དུས་ད་རླེས་ལས་བཟང་བ་ཞིག་སར་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དགའ་སྐོ་སླེ་འྐོས་པ་ཞིག་ཡནི། 
དླེ་ནི་རྒྱུ་མླེད་རླེན་མླེད་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། ཚེ་རབས་སྐོན་མ་རྣམས་སུ་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་
ཆླེར་བསགས་པ་ལ་སྐོགས་པའི་ཕི་ནང་གི་རྒྱུ་རླེན་དུ་མའི་མཐུ་ལ་བརྟླེན་ནས། འདི་འདའི་གྐོ་
སབས་བ་ན་མླེད་པ་ལན་གཅིག་ཐྐོབ་པ་འདི་འཕྐོ་བརླག་མི་གཏྐོང་བར་དྐོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱ་
ཕིར་ཐྐོག་མར་རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་འདི་ཇི་ལྟར་ཡིན་མིན་གྐོ་བ་ཆགས་པར་བྱླེད་དླེ། ཐྐོས་
བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་ག་ིཐྐོག་ནས་བྐོ་དླེའི་ཕྐོགས་ལ་གྐོམས་འདིས་བསླེན་པའ་ིཉམས་ལླེན་ཚད་དུ་
འཁྱྐོལ་བ་ཞིག་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་དཔླེ་རླེ་རླེ་འགྲུབ་པ་ལའང་རྒྱུ་
ཚོགས་རྒྱ་ཆླེ་བསག་དགྐོས་ཚུལ་དབུ་མ་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས་ཇི་སད་གསུངས་པ་ལྟར། མདྐོར་
ན་སངས་རྒྱས་ཀ་ིགྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་བསལ་ཆླེན་གྲངས་མླེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསག་དགྐོས་པ་
དླེ་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམ་ན། ཇི་ལྟར་འགྲུབ་ནུས་སམ་པ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་ཡང་། བྱང་ཆུབ་
སླེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་རྣམ་པ་བཞིས་ཚོགས་བདླེ་བག་དུ་རྐོགས་ཐུབ་པར་
གསུངས་པ་ལྟར། ཚུལ་དླེ་ལྟ་བུ་མཐྐོང་བ་ན་སླེམས་ལ་སྐོབས་པ་སླེ་ཞིང་། ཞུམ་པ་སངས་པ་
ཞིག་འྐོང་བ་འདི་རྣམས་བདག་པས་གཞན་གཅླེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཞླེས་པ་འདི་ལས་
བྱུང་བ་ཡིན། འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས། དླེའི་ཕིར་རང་
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གཞན་གི་ལླེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས། རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་སླེལ་བའི་སན། མཁས་
པའི་སླེ་བྐོ་ཀུན་གི་བགྲྐོད་པའི་ལམ་ཆླེན་པྐོ་མཐྐོང་བ་དང༌། ཐྐོས་པ་དང༌། དན་པ་དང༌། རླེག་པ་
ཙམ་གིས་ཀང་འགྲྐོ་བ་ཀུན་གི་གསྐོས་སུ་གྱུར་པ། གཞན་གི་དྐོན་དུ་ཞུགས་པས་རང་གི་དྐོན་མ་
ཚང་བ་མླེད་པར་ཞར་ལ་འགྲུབ་པའི་ཐབས་མཁས་པ་ཆླེན་པྐོ་དང་ལྡན་པའི་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོ་ལ་
འཇུག་ཏུ་ཡྐོད་པ་ནི་ཀླེ་མ་ཧྐོ། བདག་གིས་རླེད་པ་ལླེགས་པར་རླེད་དྐོ་སམ་དུ་བསམས་ལ་སླེས་
བུའི་རལ་ཅི་ཡྐོད་ཀིས་ཐླེག་པའི་མཆྐོག་དླེར་འཇུག་པར་བྱའྐོ། །ཞླེས་ཚིག་ནུས་པ་ཆླེན་པྐོ་དླེ་ལྟ་
བུ་ཞིག་གིས་གདམས་པར་མཛད་པ་དླེ་ནི། སྐོད་འཇུག་ལས། དླེ་བས་སྐོ་ངལ་ཀུན་སླེལ་
བའི། །བྱང་ཆུབ་སླེམས་ཀི་རྟ་ཞྐོན་ནས། །བདླེ་ནས་བདླེ་བར་འགྲྐོ་བ་ལ། །སླེམས་ཤླེས་སུ་ཞིག་
སིད་ལུག་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་འདིས་ནི། བྱམས་
སྐོན་ལས། ངན་འགྲྐོའ་ིལམ་ལས་ལྡྐོག་བགདི་ཅངི༌། །མཐྐོ་རིས་ལམ་ན་ིརབ་སྐོན་ལ། །རྒ་ཤ་ིམླེད་
པར་འདླེན་བགིད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སླེམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པའི་རྐང་པ་དང་
པྐོ་གཉིས་ཀསི་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའ་ིལམ་དང་། རྐང་པ་གསུམ་པས་སླེས་བུ་འབངི་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ཐར་
པ་བཅས་ཀང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་ཀིས་བདླེ་བག་ཏུ་བསྒྲུབ་ནུས་པའི་ཁྱད་ཆྐོས་གསུངས་པ་ལྟར། 
མདྐོར་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ན་ིམངྐོན་མཐྐོ་དང་ངླེས་ལླེགས་སྒྲུབ་པའ་ིརྒྱུ་མ་ཚང་བ་མླེད་པ་གཙོ་
བྐོ་དླེ་ཡིན་པར་གསུངས། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སླེ་བའི་ཚེ་ན་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ལམ་དྐོར་
ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཞླེས་ཟུར་དུ་བསླེད་རྒྱུ་མླེད་པར། གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་དང་། བྱང་
ཆུབ་དྐོན་གཉླེར་ག་ིབྐོ་བཅས་འདུན་པ་གཉིས་ལྡན་གི་སླེམས་ཤགི་དགྐོས་པས། གཞན་དྐོན་དྐོན་
གཉླེར་གི་བྐོ་དླེ་སླེ་བའི་ར་བ་ངླེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་ལ་ཐུག་པ་དང་། ངླེས་འབྱུང་གི་བྐོ་ཕི་མའི་
སང་ཤས་ལྡྐོག་པ་ལ་ཚེ་འདིའི་སང་ཤས་ལྡྐོག་པ་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབླེལ་བ་
ཡྐོད་པས། ལམ་གི་རིམ་པར་སླེས་བུ་གསུམ་གསུངས་སབས་སླེས་བུ་ཆུང་འབངི་རང་མཚན་པ་
མིན་པར་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གཉིས་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་ཞླེས་སར་བས། ལམ་འྐོག་མ་དླེ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

རྣམས་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཀི་ཆླེད་དུ་སྐོན་འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་ཚོགས་བསྒྲུབ་བྱ་
ཞིག་ཏུ་གྱུར་པར་ཤླེས་ནུས། སླེམས་བསླེད་ཟླེར་བ་དླེ་སླེམས་བཟང་པྐོ་བདླེ་བ་དང་ལྡན་ན། སྡུག་
བསལ་དང་བལ་ན་བསམ་པ་ཙམ་མིན་པར་སྡུག་བསལ་འབལ་རུང་ཡིན་པ་ཞིག་མཐྐོང༌བའི་སྒྐོ་
ནས་གཞན་ཕན་ག་ིབྐོ་ཞིག་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན་པས། གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་སངི་རྗླེས་སླེམས་ཅན་
ལ་དམགིས། ཤླེས་རབ་ཀསི་བྱང་ཆུབ་ལ་དམགིས་ཞླེས་དླེ་གཉིས་ཟུང་འབླེལ་དུ་འབྱུང་། དླེས་ན་
བཀའ་གདམས་ཀི་བ་མ་གྐོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་འདི་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་
ལམ་གི་མཐིལ་ཏུ་བཟུང་དགྐོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར། རང་རླེར་དླེ་འད་བའི་ཆྐོས་ཟབ་མྐོ་ཞིག་
བསྒྐོམ་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་འད་ིསལ་བ་བཟང་པྐོ་ཅ་ིལ་མ་ཡིན། བྱང་ཆུབ་ཀ་ིསླེམས་ཞླེས་བྱ་བ་རྣ་བར་ཐྐོས་
རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ཙམ་ཡང་དྐོན་དམ་པའི་སལ་བ་བཟང་བས། སླེམས་དླེ་འདི་འད་ཞིག་ཡིན་པ་རླེད་སམ་
དུ་རང་རྒྱུད་ལ་གྐོ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་དང༌། དླེའི་སླེང་ནས་སླེམས་དླེའི་ཡྐོན་ཏན་དན་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་
ཡང་བསྐོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ། དླེ་འད་བའི་ཕན་ཡྐོན་ཅན་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སྒྐོམ་པ་ལ་ཐྐོག་
མར་བྐོ་སྐོང་བའི་ཚུལ་དང་། བྐོ་སངས་ནས་མྱྐོང་བ་ཅུང་ཟད་ཐྐོན་མཚམས་སླེམས་བསླེད་ཆྐོ་གས་
བཟུང་སླེ་ཉམས་སུ་ལླེན་ཚུལ་བཅས་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསབས་འདརི་གསུངས་པས། 

༈ གསུམ་པ་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ་ལ། ལམ་སྐོན་ལས། 
རང་རྒྱུད་རྟྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་གིས། །གང་ཞིག་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཀུན། །ཡང་དག་ཟད་
པར་ཀུན་ནས་འདྐོད། །སླེས་བུ་དླེ་ནི་མཆྐོག་ཡིན་ནྐོ། །ཞླེས་སླེ་བྐོ་གང་ཞིག་གིས་རང་ཉིད་ཀི་
ཉམས་ལ་དཔགས་ནས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་པའི་སླེམས་ཅན་གཞན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་
རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་ཡྐོངས་སུ་བལ་བར་བྱ་འདྐོད་ཀི་བསམ་པས་དླེའ་ིཆླེད་དུ་རྣམ་མཁྱླེན་རྒྱལ་
བའི་གྐོ་འཕང་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་སླེས་བུ་སུ་ཡིན་པ་དླེ་ནི་མཆྐོག་ཡིན་པས། སླེས་བུ་འབིང་གི་
སབས་སུ་སྲིད་པ་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་ལ་འཇིགས་ཏླེ་དླེ་ལས་ཐར་འདྐོད་ཀི་བྐོ་བཅྐོས་མ་མ་
ཡིན་པ་སླེས་ནས། སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་ཁྐོ་ནས་བྐོ་སྐོང་བ་རྣམས་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཞི་བ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་ཡིན་མྐོད། སབས་འདིར་འབིང་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་ལམ་ལ་བྐོ་སྐོང་བ་ནི་རང་
རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལ་རྗླེས་སུ་དཔགས་ཏླེ། སླེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་དླེ་བཞིན་དུ་སྡུག་
བསལ་བ་མ་བཟྐོད་པར་དླེ་དག་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་འདྐོད་ནས་དླེའི་ཐབས་སྒྲུབ་པ་པྐོ་དླེ་
ནི་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོ་ཡིན་ལ། དླེས་ན་ཇི་སད་སྐོན་དུ་བཤད་པའི་སླེས་བུ་འབིང་གི་ལམ་སྒྐོམ་པའི་ 
ཚེ༑ གྐོང་དུ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་བསྒྲུབ་བྱར་བཤད་པའ་ིམངྐོན་མཐྐོ་དླེ་བཞིན་སངི་པྐོ་མླེད་
པ་དང་། དླེའི་ར་བ་རྒྱུ་ལས་ཉྐོན་མ་དག་པའི་དབང་གིས་བྱུང་སླེ་འབས་བུར་བདླེ་བའི་གནས་
སབས་མླེད་པས་ལས་ཉྐོན་གི་འཆིང་བ་དླེ་ལས་ཐར་བའི་ཐར་པ་དླེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཉག་གཅིག་ཏུ་
བཤད་ཅིང་། དླེ་རྗླེས་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསབས་འདི་ལ་ནི་ཐར་པ་དླེ་བཞིན་མཐར་ཐུག་གི་ཐྐོབ་བྱ་
མིན་ཏླེ། ཞི་བ་མྱང་ངན་ལས་འདས་པའི་གྐོ་འཕང༌དླེ་ནི་ཞི་བ་ཕྐོགས་གཅིག་པ་ཡིན་པས་སང་བྱ་
ཉི་ཚེ་བ་སངས་པ་དང་། རྟྐོགས་པའི་ཡྐོན་ཏན་ཡང་ཉི་ཚེ་བ་ཡིན་པས་སངས་རྟྐོགས་མཐར་མ་
ཕིན་པར། ད་དུང་སངས་རྟྐོགས་མཐར་ཕིན་པའི་ཆྐོས་ཀི་སྐུ་ཞླེས་པ་ཞིག་ཐྐོབ་རྒྱུ་ལུས་པར་
བརྟླེན། གལ་ཏླེ་ཐར་པ་མྱང་འདས་དླེ་ལྟ་བུ་ལ་ཡདི་མཐའ་གཅགི་ཏུ་འཕྐོག་ན་ཞ་ིབ་ཕྐོགས་གཅགི་
པའི་མཐའ་ལ་ལྷུང་ནས། ཡུན་རིང་པྐོར་རྣམ་མཁྱླེན་ཐྐོབ་པའི་གླེགས་སུ་འགྱུར་སྲིད་པར་
གསུངས་པས། དླེས་ན་ད་ལྟ་རང་སླེང་དུ་ཁམས་གསུམ་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་བསམ་ནས་དླེ་
མི་བཟྐོད་པའི་དབང་གིས་ཐར་པ་ཙམ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་བྐོ་སླེས་ནས་དླེ་ལ་ཞིབ་ཏུ་བསམས་ན་
སླེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་རང་དང་མཚུངས་པར་འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་ཚུལ་
མཐྐོང་ནས་ནད་མི་ཐླེག་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏླེ། ཇི་ལྟར་རང་གི་སྡུག་བསལ་དླེ་ཟད་དགྐོས་པ་བཞིན་ 
དུ༑ སླེམས་ཅན་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དླེ་ཡང་ངླེས་པར་དུ་ཟད་པར་བྱ་དགྐོས་པ་ལ། གཞན་དྐོན་
ཡལ་བར་དྐོར་ནས། རང་གཅིག་པུ་ཞི་བ་ཕྐོགས་གཅིག་པའི་མྱང་འདས་ཀི་གྐོ་འཕང་འདི་ཙམ་
དྐོན་དུ་གཉླེར་ན། མ་རབས་དང་། མ་འྐོས་པ་དང་། མ་ིའཚམས་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ཤནི་ཏུ་གསལ་
བར་མཐྐོང་སླེ། མཐའ་གཅིག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་བདླེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་བྐོ་བཅྐོས་མིན་རྒྱུད་ལ་སླེ་བར་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ནུས་པ་ཡིན། གཞན་དྐོན་ཡང་དག་པ་ཞིག་བྱླེད་ཚུལ་དླེ་ནི་སླེམས་ཅན་སྐོ་སྐོས་རང་ངྐོས་ནས་
བང་དྐོར་མ་འཕྱུག་པ་ཞིག་ལག་ཏུ་བསར་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཉྐོན་མྐོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་
པ་ཇི་ལྟར་སྐོང་བར་རང་རང་སྐོ་སྐོས་འབད་བརྐོན་བྱས་ནས་རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་ཚུལ་བསན་པ་དླེ་
ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་སླེམས་ཅན་སྐོ་སྐོའ་ིཁམས་དང་མྐོས་པ་དང་འཚམས་པའི་ལམ་བསན་པའི་སྒྐོ་
ནས་འཁིད་དགྐོས་པས། དླེ་རྣམས་ཀི་ཁམས་དང་མྐོས་པ་ཤླེས་དགྐོས་པ་མ་ཟད། བསན་བྱའི་
ལམ་མམ་ཆྐོས་དླེ་ཡང་ཕིན་ཅ་ིམ་ལྐོག་པ་ཞིག་ཤླེས་དགྐོས། དླེའ་ིཆ་ནས་རང་གིས་ཇི་ལྟ་ཇི་སླེད་
པའི་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་རྣམ་མཁྱླེན་གི་གྐོ་འཕང་མ་ཐྐོབ་བར་དུ་གཞན་དྐོན་ཉི་ཚེ་བ་
དང་། ཕྐོགས་རླེ་བ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། ཕུགས་བཙན་ལ། མཐའ་ཡས་པ། མཐར་ཕིན་པ་ཞིག་
སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་མངྐོན་གསལ་ཡིན་ཚུལ་དླེ་རྣམས་ཤླེས་ནས། མཐའ་ཡས་པའི་མ་རྒན་
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་བལ་བའ་ིརྣམ་མཁྱླེན་ག་ིས་ལ་ཅ་ིནས་
ཀང་འགྐོད་འདྐོད་ཀི་བྐོས་དངས་ཏླེ་རང་གི་བྱང་ཆུབ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་ཡིན། དླེས་ན་སིར་བྱང་
ཆུབ་ཅླེས་པ་ཤླེས་བྱ་ལ་ཡྐོད་པ། ཡང་སྒྐོས་དླེ་རང་གི་རྒྱུད་སླེང་ནས་འགྲུབ་རུང་ཡིན་པ། དླེ་
བཞིན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སླེམས་རྒྱུད་ལའང་བྱང་ཆུབ་འགྲུབ་རུང་གི་ནུས་པའམ་ཆ་རླེན་
ཡྐོད་པ་རྣམས་ཤླེས་དགྐོས། 

སབས་རླེ་རང་རླེའི་བྐོ་ལ་སངས་རྒྱས་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཡྐོད་པ་དང་། དླེ་རྣམས་ལ་
དགྐོངས་རྒྱུ་སླེམས་ཅན་དང་། མཛད་རྒྱུ་གཞན་དྐོན་མ་གཏྐོགས་མླེད་པས། དླེ་རྣམས་གཞན་
དྐོན་བསྒྲུབ་པར་ཨང་གསར་བྱས་ནས་བཞུགས་ཡྐོད་པའི་དབང་གིས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་འགྐོད་པའི་ཆླེད་དུ་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་མ་རྒྱས་ཀིས་སླེམས་ཅན་ལ་
ཕན་གནྐོད་འགྲྐོ་རྒྱུ་མླེད་པ་ལྟ་བུར་བརྟླེན། དླེའི་ཆླེད་དུ་རང་ཉིད་འཚང་རྒྱ་དགྐོས་པ་ཞིག་ཨླེ་
ཡྐོད། སླེམས་ཅན་གི་ངྐོས་ནས་ཆ་རླེན་ཚང་ན། གཞན་དྐོན་སྒྲུབ་མཁན་གི་ཆ་ནས་མི་ཕྐོངས་
སམ་པ་འཆར་ན། དླེ་ལ་འདི་སམ་དུ་བསམ་པར་འྐོས་ཏླེ། དླེ་ལྟར་བདླེན་པའི་ཟྐོལ་དུ་སང་ཡང་། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

རང་རླེ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་གཞན་གིས་མ་ཐུལ་བར་ལུས་ཏླེ། རྣམ་འདླེན་ཤཱཀ་སླེང་གླེའི་
གདུལ་བྱར་གྱུར་པས་བདག་ཅག་གི་སྐོན་པ་འདི་ཉིད་དང་ལས་འབླེལ་ཆླེ་བ་ཡྐོད་ཚུལ་
གསུངས་པ་ལྟར། དླེའི་དབང་གིས་མངྐོན་མཐྐོ་དང་། ངླེས་ལླེགས་ཀི་ལམ་ས་ཟིན་ཐུབ་པ་འདི་
བྱུང་བས། ཉླེ་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་རབས་མང་པྐོ་ཞིག་ལ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀི་འབླེལ་བ་
དམིགས་བསལ་གསྐོས་པ་ཞིག་ཡྐོད་བཞིན་པའི་སླེམས་ཅན་བྱླེ་བག་པ་གཅིག་ཇི་ཙམ་གིས་
སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ས་བར་བསྒྲུབས་ན། ལས་ཀི་འབླེལ་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་མ་མཐའང་
རང་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་སླེམས་ཅན་གང་འཚམས་ཤིག་ལ་དླེའི་ཚོད་ཀིས་ཕན་བདླེ་མྱུར་
བར་སྒྲུབ་ནུས་པ་དང་། ཅིས་ཀང་ནུས་པ་ཆླེ་བ་འྐོང་ཐུབ་པར་གྐོ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་
ལྡན་པར་སམ། དླེ་ལྟར་ན་རང་ཉིད་གང་ཟག་བྱླེ་བག་པ་གཅིག་སངས་རྒྱས་མ་རྒྱས་དླེ་སླེམས་
ཅན་མང་པྐོ་ཞིག་གི་བདླེ་སྡུག་དང་འབླེལ་བ་ཡྐོད་པ་བསམ་ཚུལ་ཤླེས་ན། གཞན་དྐོན་དང་འབླེལ་
བ་ཐད་ཀར་ཆགས་པ་བྐོ་ལ་འཆར་ཐུབ་པའི་ཐྐོག་ནས། བདག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་མ་
ཐྐོབ་པའ་ིཐབས་མ་ིའདུག་པས། བདག་གི་ཆླེད་དུ་བྱ་བའ་ིསླེམས་ཅན་དླེ་རྣམས་ལ་དམགིས་ནས་
ཀང་རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་པར་འདྐོད་པའི་གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་འདུན་པས་དངས། དླེ་དང་
མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའ་ིགཙོ་བྐོ་ཡིད་ཀ་ིརྣམ་རིག་བྱང་ཆུབ་ཀ་ིསླེམས་དླེ་སླེ་བ་ཡིན། 

དླེས་ན་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསབས་འདིར་གྐོང་དུ་སླེས་བུ་འབིང་གི་བསྒྲུབ་བྱར་བཤད་
པའི་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཐར་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་དླེ་ཙམ་གིས་མི་ཆྐོག་པར། དླེ་ལས་ཟབ་ཏུ་བཏང་སླེ་བྐོ་
རྒྱ་བསླེད་དགྐོས་པས། བསྒྲུབ་བྱ་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་སྐུ་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སངས་
རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་དྐོན་དུ་གཉླེར་དགྐོས། དླེ་ལས་ལྷག་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་ཐྐོབ་བྱ་ཞིག་མླེད་པས། 
སླེས་བུ་ཆུང་འབངི་ཆླེ་གསུམ་ག་ིལམ་རྣམས་སྒྐོམ་པའ་ིགང་ཟག་དླེའ་ིསླེམས་ལ་རིམ་བཞིན་སྐོང་
བརར་བྱས་ཏླེ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ནས་རང་སླེམས་མ་དུལ་བའི་ཆ་རྣམས་སླེལ་བྱླེད་ཡིན་པ་
མཚུངས་པའི་ནང་ནས་རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་ཐབས་ཆླེས་མངྐོན་པར་མཐྐོ་བ་དང་། གྐོང་མར་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གྱུར་པ། མཐར་ཐུག་པ་བཟང་ཤྐོས་སུ་གྱུར་པའི་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་འདི་ཐབས་གང་གིས་སྒྐོ་
ནས་སྒྲུབ་ན། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། འཇིག་རྟླེན་དྐོན་སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཐུ་མླེད་པའི། །ཐླེག་པ་
གཉིས་པྐོ་གཏན་དུ་སངས་བྱས་ཤིང༌། །ཐུབ་རྒྱལ་ཐླེག་པ་སིང་རྗླེས་བསན་པ་ལ། །གཞན་ཕན་རྐོ་
གཅིག་རང་བཞིན་དླེ་དག་འཇུག །ཅླེས་བདླེན་བཞི་ལ་འཇུག་ལྡྐོག་གི་ལམ་ཉམས་སུ་བངས་པས་
ཐར་པ་ཐྐོབ་ཀང་རང་དྐོན་ཡྐོངས་སུ་མ་རྐོགས་པས་གཞན་དྐོན་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་མི་འབྱུང་བས། འཇགི་
རྟླེན་མཐའ་དག་གི་དྐོན་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་རྨྐོངས་པ་དླེ་ལྟར་ན། གཞན་དྐོན་རྒྱ་ཆླེན་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་
མླེད་པའི་ཉན་རང་གི་ཐླེག་པ་གཉིས་པྐོ་དླེའི་ལམ་ལ་མི་འཇུག་པར། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོ་ཐུབ་པའི་
ཆྐོས་ཚུལ་རྒྱལ་པྐོ་ལྟ་བུའི་ཐླེག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་སིང་རྗླེའི་ར་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་དླེས་ཇི་
ལྟར་བསན་པའི་གཅིག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་ནས་གཞན་ཕན་རྐོ་གཅིག་པའི་རང་བཞིན་དླེ་
ལ་ཞུགས་ཏླེ་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་སྒྲུབ་དགྐོས་པ་ནི། སྐོབ་སིང་ལས། ཤིན་ཏུ་རླེད་སའི་རྩྭ་ཁམ་
འགའ་ལྟ་ཕྱུགས་ཀང་རང་ཉིད་ཟ། །ཤིན་ཏུ་སྐོམ་པས་གདུངས་པའང་ཆུ་ཞིག་རླེད་ན་དགའ་
མགུར་འཐུང༌། །འདི་ན་སླེས་བུ་གཞན་དྐོན་བྱླེད་པར་བརྐོན་པ་གང་ཡིན་པ། །དླེ་འདིའི་བརྗིད་
བག་ཡིན་ཏླེ་དླེ་བདླེ་སླེས་བུའི་རལ་དླེ་འཕགས། །ཉི་མ་རླབས་ཆླེན་རྟ་ཞྐོན་རྒྱུ་བ་སང་བྱླེད་གང་
ཡིན་དང༌། ཁུར་ལ་མི་རླེག་ས་ཡིས་འཇིག་རྟླེན་འདླེགས་པ་གང་ཡིན་དླེ། །རང་དྐོན་འགའ་མླེད་
ཆླེན་པྐོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དླེ་འད་སླེ། །དླེ་དག་འཇིག་རྟླེན་ཕན་དང་བདླེ་བའི་རྐོ་ལ་གཅིག་ཏུ་
གཞྐོལ། །ཞླེས་ཚེ་འདིའི་བདླེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ནི་དུད་འགྲྐོ་ལ་ཡང་ཡྐོད་པས་ན། རང་བདླེ་དྐོན་
གཉླེར་ཙམ་གི་བྐོ་ནི་ངྐོ་མཚར་བའ་ིགནས་མིན་ལ། མི་ལུས་རིན་པྐོ་ཆླེ་འདི་འད་ཞིག་ཐྐོབ་སབས་
མིའི་རླབས་ཆླེན་གི་རྣམ་དཔྐོད་གཞན་དྐོན་བྱླེད་པར་བརྐོན་པ་གང་ཡིན་པ་དླེ་ནི་གཟི་བརྗིད་ཤིན་
ཏུ་ཆླེ་བས། སླེས་བུ་མཆྐོག་རྣམས་ཀི་ནུས་པའམ་རལ་ནི་ཉི་ཟླས་མུན་པ་སླེལ་བ་དང་། ས་ཆླེན་
པྐོས་འཇིག་རྟླེན་འདླེགས་པ་ལྟར་སིང་སྐོབས་ཆླེན་པྐོས་གཞན་ཕན་གི་ཁུར་འཁྱླེར་བ་བྱླེད་པ་
ཡིན་པས། དླེ་ནི་སླེ་བྐོ་བྐོ་གྲྐོས་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་བབས་འྐོས་ཡྐོད་པའི་ལས་འགན་དུ་གྱུར་པར་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

འདུ་ཤླེས་ཏླེ། རང་བདླེ་གཅིག་པུ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་བྐོ་ཡིས་མ་ཚིམས་པར། མཐའ་ཡས་པའི་
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀ་ིདྐོན་འཁུར་དུ་འཁྱླེར་བའ་ིསངི་སྐོབས་བསླེད་ནས་གཞན་དྐོན་བྱ་དགྐོས། 
དླེ་ལ་མླེད་དུ་མི་རུང་བ་སྐོད་འཇུག་ལས། བྱང་ཆུབ་སླེམས་སླེས་གྱུར་ན་སད་ཅིག་གིས། ། 
འཁྐོར་བའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །བདླེ་གཤླེགས་རྣམས་ཀི་སྲས་ཞླེས་
བརྗྐོད་བྱ་ཞིང༌། །འཇིག་རྟླེན་ལྷ་མིར་བཅས་པས་ཕག་བྱར་འགྱུར། །ཞླེས་འཁྐོར་བར་སྡུག་
བསལ་བའི་འགྲྐོ་བ་ཞིག་ཀང་སླེམས་བསླེད་མ་ཐག་པ་ནས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔར་འགྱུར་བ་
གསུངས་ཤིང༌། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་མི་ལྡན་ན་ལྷག་པའི་བསབ་པ་རིན་པྐོ་ཆླེ་སྐོགས་ཡྐོན་
ཏན་ཇི་ཙམ་ཡྐོད་ཀང་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིགྲལ་དུ་མི་ཚུད་པ། ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ་དུ། ཐླེག་ཆླེན་གི་
འཇུག་སྒྐོ་སླེམས་བསླེད་ཁྐོ་ནར་བཤད་པ། དླེ་བསླེད་པའ་ིཚུལ། བསླེད་ནས་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་ཚུལ་
བཅས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐླེག་ཆླེན་ག་ིའཇུག་སྒྐོ་སླེམས་བསླེད་ཕན་ཡྐོན་དང་བཅས་པ་ཞླེས་པའ་ི
ཕན་ཡྐོན་དླེ་གལ་ཆླེ་བས། 
འདི་ལ་བཅུ། 

༡ ཐླེག་ཆླེན་གི་འཇུག་སྒྐོ་སླེམས་བསླེད་ཁྐོ་ནར་བསན་པ། 
༢ རྒྱལ་བའི་སྲས་ཞླེས་བྱ་བའི་མིང་ཐྐོབ་པ། 
༣ ཉན་རང་རིགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་ཟིལ་གིས་ནྐོན་པ། 
༤ མཆྐོད་པའི་ཞིང་མཆྐོག་ཏུ་འགྱུར་བ། 
༥ ཚོགས་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་བདླེ་བག་ཏུ་རྐོགས་པ། 
༦ སིག་སིབ་མྱུར་དུ་བྱང་བ། 
༧ ཅི་བསམ་འགྲུབ་པ། 
༨ གནྐོད་པ་དང་བར་ཆད་ཀིས་མི་ཚུགས་པ། 
༩ ས་ལམ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་རྐོགས་པ། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

༡༠ འགྲྐོ་བའི་བདླེ་སིད་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་ཞིང་སར་འགྱུར་བའྐོ།། 
༈ དང་པྐོ་ཐླེག་ཆླེན་གི་འཇུག་སྒྐོ་སླེམས་བསླེད་ཁྐོ་ནར་བསན་པ་ནི། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོ་བ་

ཞླེས་གཞན་དྐོན་ཁུར་ཆླེན་འཁྱླེར་བའི་སིང་སྐོབས་དང་། ལྷག་བསམ། བྐོ་སྐོབས་ལྡན་པ་ཞིག་
ཡིན་མིན་ནི་སླེམས་འདི་ཡྐོད་མླེད་ལ་རགས་ལས་ཤིང་། སླེམས་དླེ་ནམ་སླེས་ན་སླེས་བུ་ཆླེན་
པྐོ་ཞླེས་བྱ་བ་དང་། ཐླེག་ཆླེན་པར་འགྱུར་ལ། སླེམས་དླེ་ནམ་གུད་ན་གང་ཟག་དླེ་ཐླེག་ཆླེན་པའི་
གྲལ་ནས་བུད་པས། ཐླེག་ཆླེན་གི་འཇུག་སྒྐོ་སླེམས་བསླེད་ཁྐོ་ནར་བསན་པ་ཞླེས་བརྗྐོད་པ་ཡིན། 
འཇམ་མགྐོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར། ཆྐོས་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་ཡིན་
པ་ཙམ་གསི་མི་ཆྐོག་པར་གང་ཟག་ཐླེག་ཆླེན་པར་ཚུད་པ་ཞིག་གལ་ཆླེ་ཚུལ་གསུངས། 

༈ གཉིས་པ་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཞླེས་བྱ་བའི་མིང་ཐྐོབ་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་གང་
ཞིག་རྒྱུད་ལ་ནམ་སླེས་ན། ལས་ཉྐོན་གི་གཞན་དབང་ཁྐོ་ནས་ཉམ་ཐག་པར་གྱུར་པའི་འཁྐོར་
བའི་སླེ་གནས་ཡི་དྭགས་དང་། དུད་འགྲྐོའ་ིརིགས་སུ་གཏྐོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། 
སླེམས་དླེ་སླེས་པའི་དབང་གིས་བདུད་བཞིའི་དགྲ་ལས་རྒྱལ་བའི་བདླེ་བར་གཤླེགས་པའི་
སྲས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ཞླེས་བརྗྐོད་དླེ། དླེ་ལྟ་བུའི་རྟླེན་དམན་པ་དང་། ཡྐོན་ཏན་གཞན་
གང་ཡང་མླེད་ཀང་ལྷ་མི་ཀུན་གིས་ཕག་བྱ་བར་འྐོས་པར་གསུངས། དླེ་བཞིན་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སླེམས་མླེད་ན་སྐོང་ཉིད་མངྐོན་སུམ་དུ་རྟྐོགས་པ་དང་།  ཉྐོན་སིབ་སངས་པའི་བལ་བའི་ཡྐོན་
ཏན་དང་ལྡན་པའི་དགྲ་བཅྐོམ་པའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང༌། དླེ་ལ་རྒྱལ་སྲས་བྱང་
ཆུབ་སླེམས་དཔའི་མིང་ཡང་མི་འཇུག་པ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་ཉན་རང་རིགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་ཟིལ་གིས་ནྐོན་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་
ལས་དང་པྐོ་བ་དླེས་ཉན་རང་བྐོའ་ིསྐོབས་ཀིས་རླེ་ཞིག་ཟིལ་གི་གནྐོན་པར་མི་ནུས་ནའང༌། ས་
བདུན་པའི་ཡྐོན་ཏན་ཐྐོབ་ནས་ཟིལ་གི་གནྐོན་ཐུབ་ཅིང་། དླེ་ལྟ་ནའང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་
ཐུགས་ལ་མངའ་བ་ཙམ་གིས། བྐོ་སྐོབས་རྒྱ་ཆླེ་བའི་རིགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་ཉན་རང་རྣམས་ཟིལ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གིས་ནྐོན་པར་གསུངས་པ་དང་། 
༈ བཞི་པ་མཆྐོད་པའི་ཞིང་མཆྐོག་ཏུ་འགྱུར་བ་སླེ། འཇུག་པ་ལས། ཉན་ཐྐོས་སངས་

རྒྱས་འབིང་རྣམས་ཐུབ་དབང་སླེས། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་
ཤིང༌། །སིང་རྗླེའི་སླེམས་དང་གཉིས་སུ་མླེད་བྐོ་དང༌། །བྱང་ཆུབ་སླེམས་ནི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་
ཀི་རྒྱུ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ལ་བརྟླེན་
ནས་འབྱུང་བས། སངས་རྒྱས་ཀི་སླེད་བྱླེད་ཉླེ་རྒྱུ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་དབང་གིས། 
སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གུས་པ་མཛད་པར་གསུངས་པ་ལྟར། 
བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དླེ་ནི་རང་གཞན་གི་དྐོན་རྒྱ་ཆླེན་སྒྲུབ་པའི་སིང་
སྐོབས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པས་འགྲྐོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀུར་ཞིང་ཕག་བྱ་
བར་འྐོས་པ་དང་། ཚོགས་གསྐོག་པའི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར། 

༈ ལྔ་པ་ཚོགས་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་བདླེ་བག་ཏུ་རྐོགས་པ་སླེ། བཀའ་གདམས་པའི་དགླེ་བའི་
བཤླེས་གཉླེན་སྙུག་རུམ་པས། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་འདི་གཅིག་སླེ་རུ་བཏུབ་ན། དང་པྐོ་
ཚོགས་ཁྐོ་རང་གིས་རྐོགས། སིབ་པའང་ཁྐོ་རང་གིས་སྐོང་། བར་ཆད་ཀང་ཁྐོ་རང་གིས་སླེལ། 
ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལགས་ཤིང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་འདིས་རིས་ཟིན་ན་དམིགས་པ་
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པའི་ཆླེད་དུ་དགླེ་བ་གང་
བྱླེད་ཀང་སླེམས་ཅན་རྣམས་ཀ་ིགྲངས་དང་མཉམ་པའ་ིཚོགས་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་རྐོགས་པ་ཡིན། 

༈ དྲུག་པ་སིག་སིབ་མྱུར་དུ་བྱང་བ་ནི། གཞན་ལ་ཕན་པའི་སླེམས་བཟང་པྐོ་ཞིག་
བསླེད་ན། བཤགས་པ་གཞན་གིས་མི་འདག་པའི་སིག་སིབ་སྐོབས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་རྣམས་ཀང་
སྐོང༌བར་བྱླེད་པ་མ་ཟད། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཀིས་རིས་མ་ཟིན་པའི་སིག་སིབ་སྐོང་ཐབས་ལྐོ་
བརྒྱར་འབད་པ་ལས། སླེམས་རིན་པྐོ་ཆླེ་འདི་ཐུན་གཅིག་བསྒྐོམ་པ་མཆྐོག་ཏུ་གྱུར་ཚུལ་སྐོད་
འཇུག་སྐོགས་ནས་གསུངས། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

༈ བདུན་པ་ཅི་བསམ་པ་འགྲུབ་པ་ནི། སླེམས་འདི་བསླེད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་གནས་
སབས་དང་། མཐར་ཐུག་གི་རང་གཞན་གི་དྐོན་གཉིས་ཀ་ཇི་ལྟར་བསམ་པ་བཞིན་དུ་ལྷུན་
གིས་འགྲུབ་པས། གསང་སགས་ཀི་ལས་ཚོགས་སླེ་བྐོ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་འགྲུབ་པར་མི་
ནུས་པ་དླེ་རྣམས་སླེམས་འདི་མླེད་པས་ལན་ཞིང་། དླེའི་སབས་སུ་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱྐོར་དང་སྐོང་
ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དགྐོས་མྐོད། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་ལྡན་ན་ལས་རབ་འབྱམས་མཐའ་དག་
ཚེགས་མླེད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས། མདྐོ་སགས་ཀི་ལམ་ཉམས་ལླེན་གང་གི་སབས་
སུའང་གལ་ཆླེ་བའི་ལམ་གི་སིང་པྐོར་གསུངས། 

༈ བརྒྱད་པ་གནྐོད་པ་དང་བར་ཆད་ཀིས་མི་ཚུགས་པ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ནི་ཕན་
པའི་བསམ་པ་འབའ་ཞིག་སླེ། སླེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་མ་བུ་གཅིག་པ་ལྟར་གི་བརླེ་བ་ཆླེན་
པྐོས་གཞི་བཟུང་བ་ར་བར་བྱས་པའི་འདུན་པ་གཉིས་ལྡན་གི་སླེམས་ཡིན་པས། དླེ་ལ་གནྐོད་
པས་ཇི་ལྟར་ཚུགས་པར་ནུས། སླེམས་དླེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དླེའི་བྐོ་ངྐོར་གནྐོད་པ་
བྱླེད་པའི་གནྐོད་བྱླེད་མླེད་ཅིང་། གནྐོད་བྱླེད་རང་གིས་རང་ཉིད་ལ་བརླེ་བ་ལས་ཀང་བྱང་ཆུབ་
སླེམས་པ་དླེས་གནྐོད་བྱླེད་དླེ་ལ་བརླེ་བ་ཤུགས་ཆླེ་བས། བདག་འད་རང་ལ་བརླེ་བ་དླེས་
ཀང༌ཁྱྐོད་ཐུགས་སིང་རྗླེའི་ཆར་མི་ཕྐོད། །ཅླེས་༸རྒྱལ་མཆྐོག་བསལ་བཟང་གིས་འཕགས་
བསྐོད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཅིས་ཀང་འགྱུར་བ་ཡིན། 

༈ དགུ་པ་ས་ལམ་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་རྐོགས་པ་ནི། ཕན་པའི་བསམ་པ་དླེ་འད་ཞིག་
ཡྐོད་ན་གླེགས་བྱླེད་མླེད་ཅིང་། མཐུན་རླེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བས། ཆྐོས་ལྡན་གི་
བྱ་བ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་བ་དངྐོས་པྐོའ་ིགཤིས་ལུགས་ཡིན་པས། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་
འདི་མླེད་པར་སྐོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རང་པས་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཚོགས་མ་གཏྐོགས། བསྐོད་ནམས་ཀི་
ཚོགས་རྐོགས་མི་ནུས་ཤིང་། ཚོགས་བདླེ་བག་ཏུ་རྐོགས་པ་དང་སིག་སིབ་རང་བཞིན་གིས་
བྱང་བ་དླེ་ནི་གཙོ་བྐོར་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་འདིའི་མཐུ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

༈ བཅུ་པ་འགྲྐོ་བའི་བདླེ་སིད་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བའི་ཞིང་སར་འགྱུར་བ་ནི། གྐོང་དུ་
ཇི་ལྟར་སྐོང་བའི་ཡྐོན་ཏན་རྣམས་ལྟར་མདྐོར་ན་འགྲྐོ་བ་ཡྐོངས་ལ་ལླེགས་ཚོགས་མཐའ་
དག་འབྱུང་བར་བྱླེད་པའི་དམ་པའི་ཆྐོས་ཀི་སིང་པྐོའ་ིཡང་སིང་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་འདི་
ཡིན་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་ཕན་ཡྐོན་དུ་མ་ལྡན་པའི་བྐོ་དླེ་སྐོང་བ་ལ། རྒྱུད་བ་མ་ལས། ཐླེག་
མཆྐོག་ལ་མྐོས་ས་བྐོན་ཤླེས་རབ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཆྐོས་སླེད་མ་དང་བསམ་གཏན་གི། ། 
བདླེ་བའི་མངལ་གནས་སིང་རྗླེའི་མ་མ་ཅན། །གང་ཡིན་དླེ་དག་ཐུབ་པའི་རྗླེས་སླེས་སྲས། ། 
ཞླེས་ཆུ་ལུད་ནི་འབྲུ་ས་ཚོགས་བསླེད་པའི་ཐུན་མྐོང་གི་རྒྱུ་དང༌། རྗླེའུའི་རིགས་ཅན་གི་མ་
ནི་བུ་རིགས་རྒྱུད་མི་གཅིག་ས་ཚོགས་སླེད་པར་བྱླེད་པ་ཡིན་ལ། ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
ས་བྐོན་ནས་དང༌། ཕ་བམ་ཟླེ་ལྟ་བུ་རིགས་གཅིག་ཏུ་ངླེས་པ་ཞིག་དགྐོས་ཀི། ནས་བཏབ་
པའི་མྱུ་གུ་གྲྐོ་སླེས་པ་དང༌། ཕ་བམ་ཟླེའི་བུ་ལ་གདྐོལ་པའི་རིགས་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ། 
ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་གང་གི་སྒྐོ་ནས་འཁྐོར་བ་ལས་སྐོལ་བར་བྱླེད་པ་ལ། བདག་མླེད་རྟྐོགས་
པའི་ཤླེས་རབ་སྐོགས་གཉིས་ཀ་ལ་དགྐོས་པའི་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་
ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་ཕ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་
སླེལ་བར་བྱླེད་པའི་རྐོ་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེ་དང་མཚུངས་པས་དམན་པའི་རྒྱན་མཐའ་དག་ཟིལ་
གིས་གནྐོན་པར་བྱླེད་པའི་ལམ་གྐོང་ན་མླེད་པར་བརྟླེན། ཐླེག་མཆྐོག་ལ་མྐོས་པའི་སིང་རྗླེ་
དང་། དླེ་ར་བར་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་རྣམས་ས་བྐོན་དང་འད་བར་སངས་རྒྱས་སུ་
བྱླེད་པའི་བྱླེད་ཆྐོས་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ནི་
སངས་རྒྱས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། ཉན་ཐྐོས་ཀི་ཆྐོས་ཀུན་སླེད་པའི་སླེད་མར་གྱུར་པས་དླེ་
རྣམས་ཐུན་མྐོང་གི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིང་། ཞི་གནས་ཀི་གྲྐོགས་དང་བཅས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་དང་། 
ཞི་ལྷག་ཟུང་འབླེལ་གི་རྟྐོགས་པ་རྣམས་ཀང་མ་དང་འད་བ་ཡིན་ནྐོ།། 

༈ དླེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་སྐོང་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་ར་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སངས་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ་གསུམ། ཐླེག་ཆླེན་
གི་འཇུག་སྒྐོ་སླེམས་བསླེད་ཁྐོ་ནར་བསན་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཇི་ལྟར་བསླེད་པའི་
ཚུལ། སླེམས་བསླེད་ནས་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ་གཉིས། བཅས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་ས་
བཅད་གསུམ་དུ་མཛད་ཅིང་། གཞུང་འདིར་ས་བཅད་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་འཐུས་པར་གནང་། 

སབས་འདིར་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལྟར་དང་པྐོ་ཐླེག་ཆླེན་གི་འཇུག་སྒྐོ་སླེམས་བསླེད་
ཁྐོ་ནར་བསན་པ་འདི་ལ། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ནས་ཁ་སྐོང་དྐོན་བསྡུ་ཞུ་ན། སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོ་ལ་མདྐོ་སགས་ཀི་ཐླེག་པ་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དླེ་གཉིས་
གང་གི་སྒྐོ་ནས་འཇུག་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ནི་འཇུག་སྒྐོ་གཉིས་པ་མླེད་པ་དླེ་ཡིན་པས། 
རང་རྒྱུད་ལ་རྟྐོགས་པའི་ཡྐོན་ཏན་གཞན་མ་སླེས་ནའང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་འདི་ནམ་སླེས་
པ་ན། སླེས་བུ་དླེ་ནི་ཐླེག་ཆླེན་པར་འཇྐོག་ཚུལ་གྐོང་དུའང་སྐོང་བ་ལྟར་ཡིན་ལ། དླེ་དང་ནམ་
བལ་ན་སྐོང་ཉིད་ཀི་རྟྐོགས་པ་ལ་སྐོགས་པའི་ཡྐོན་ཏན་གཞན་ཅི་ཡྐོད་ཀང་ཐླེག་ཆླེན་ལས་
ཉམས་ཚུལ་ལུང་རིགས་དུ་མས་འགྲུབ་པས། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིསྒྐོར་འཇུག་པ་དང་། དླེ་ལས་
ཕིར་ལྡྐོག་པ་གཉིས་ཀ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་འདི་ཡྐོད་མླེད་ཀི་རྗླེས་སུ་འགྲྐོ་ལྡྐོག་བྱླེད་དླེ། ཆྐོས་
ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་ཡིན་པས་མི་ཆྐོག་གི  གང་ཟག་དླེ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོ་བར་ཚུད་པ་ཞིག་
གལ་ཆླེ་བར་གསུངས་པས། སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ཀང་ཐླེག་ཆླེན་གི་ལམ་ཐུན་མྐོང་
མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ན། དླེ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་རྣམས་སྐོས་མི་དགྐོས་པར་གསུངས། 

བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཇི་ལྟར་བསླེད་པའི་ཚུལ། 

༈ དླེ་ནས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིས་བཅད་གཉིས་པ་དང་། གཞུང་འདིའི་ས་བཅད་དང་པྐོ་བྱང་ཆུབ་
ཀ་ིསླེམས་དླེ་ཇི་ལྟར་བསླེད་ཚུལ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སྐོང་བའི་རིམ་པ་དང༌། སླེམས་བསླེད་
ཆྐོ་གས་འཛིན་ཚུལ་གཉིས་སུ་གསུངས་ཤིང་། འདིར་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་བཞིར་ཕླེ་བར་མཛད་



བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཇི་ལྟར་བསླེད་པའི་ཚུལ། 

པ་ལྟར་ན། རྒྱུ་གང་ལ་བརྟླེན་ནས་ཇི་ལྟར་སླེ་བ། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སང་བའི་རིམ་པ། སླེས་
པའ་ིཚད། ཆྐོ་གས་བཟུང་བའ་ིཚུལ་བཅས་ཡྐོད་པ་ནས། དང་པྐོ་རྒྱུ་གང་ལ་བརྟླེན་ནས་ཇི་ལྟར་སླེ་
བ་ལའང་གསུམ་སླེ། རླེན་བཞི་ལས་སླེས་ཚུལ། རྒྱུ་བཞི་ལས་སླེས་ཚུལ། སྐོབས་བཞི་ལས་
སླེས་ཚུལ་བཅས་གསུངས་པ་རྣམས་ན།ི སིར་སླེམས་བསླེད་པར་བྱླེད་པའི་རླེན་ནི་སངས་རྒྱས་
དང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དངྐོས་སུ་མཐྐོང་བས་རླེན་བྱས་པ་དང༌གཅིག  
དངྐོས་སུ་མ་མཐྐོང་ཡང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སླེ་སྐོད་ཐྐོས་ཏླེ་སླེམས་བསླེད་པ་དང༌གཉསི། དླེ་
དག་ཕ་ཞིང་ཞིབ་པར་ཐྐོས་པ་མིན་ནའང་སངས་རྒྱས་འཐྐོབ་པ་ལ་ཆྐོས་བྱང་ཆུབ་ཀ་ིསླེམས་ཞླེས་
པ་དླེ་མླེད་མི་རུང་བ་སྐོགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་འྐོལ་སི་ཙམ་ཐྐོས་པས་ཐླེག་ཆླེན་གི་བསན་པ་ནུབ་པ་
མ་བཟྐོད་པའི་སླེམས་བསླེད་པ་དང་གསུམ། བསན་པ་ནུབ་པ་ལ་མངྐོན་དུ་ཕྐོགས་པ་མིན་ཡང་
སིགས་མའི་དུས་ཆླེས་ངན་པ་འདིར་ཉན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སླེམས་བསླེད་པ་ཡང་རླེད་དཀའ་ན་
བ་ན་མླེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལྟ་ཅི་སྐོས་སམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀི་སླེམས་བསླེད་པ་
དང༌བཅས་རླེན་བཞི་ཡི་སྒྐོ་ནས་སླེམས་བསླེད་པ་དང་། དླེ་ནས་རིགས་དང༌། དགླེ་བའི་བཤླེས་
གཉླེན་དང་། སིང་བརླེ་བ་དང་། སྐོ་ངལ་མླེད་པ་སླེ་རྒྱུ་བཞི་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་བསླེད་པ་སླེ། 
རིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སླེས་ཙམ་ཉིད་ནས་རང་བཞིན་གིས་སིང་རྗླེ་ཤུགས་དག་པྐོ་དང་། 
ཕན་སླེམས་ཆླེ་བ་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་བྱས་ཏླེ་སླེམས་བསླེད་པ་དང་། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་
སླེམས་དཔའ་ཆླེན་པྐོ་དག་གི་ཞབས་ལ་གཏུགས་པས་དླེའི་ཤུགས་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་དམ་པའི་
རྣམ་ཐར་བཟང་པྐོར་ལད་མྐོ་ཚུན་ཆད་ཀིས་བསབས་པའི་རྒྱུ་ལས་སླེམས་བསླེད་པ་དང་། སིང་
བརླེ་བ་ནི། དངྐོས་གཞི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སྐོང་བའི་སབས་སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་བསླེད་ནས་དླེས་
དངས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་། ལྷག་བསམ་གིས་དངས་པའི་སླེམས་བསླེད་བཅས་པའི་རྒྱུ་འབས་
ཀི་གྐོ་རིམ་དླེ་ལྟར་ཡིན་ནའང་། སབས་འདིར་རང་སླེང་འཁུར་དུ་འཁྱླེར་བའི་ལྷག་བསམ་ཟུར་
སྐོས་མ་དགྐོས་པར། གཙོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་ལས་འབལ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་སིང་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བརླེའི་ངང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པར་འདྐོད་པས། སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོས་སླེམས་བསླེད་
ཀི་ཉླེ་རྒྱུ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པ་བྱླེད་པའི་ཆ་ནས་གསུངས་པ་དང་། དླེ་ནས་རང་གི་སྐོབས་ཏླེ་རང་
གིས་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་བརྐོན་པ་བསླེད་ནས་བསྒྲུབས་པའི་སྐོབས་ཀིས་སླེམས་བསླེད་པ་དང་། 
གཞན་གི་སྐོབས་དང༌། ཚེ་རབས་སྐོན་མ་ལ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོར་གྐོམས་པ་རྒྱུའི་སྐོབས་དང༌། ཚེ་
འདིར་དགླེ་བ་གྐོམས་པ་སྐོར་བའི་སྐོབས་ཏླེ་རྒྱུ་བཞི་དང་སྐོབས་བཞི་སྐོགས་སླེམས་བསླེད་པའི་
རྒྱུ་རླེན་མང་དུ་བཤད་ལ། དླེ་རྣམས་གཞུང་ཆླེན་མྐོ་རྣམས་ལས་ཞིབ་ཆ་ཤླེས་པར་བྱ་དགྐོས། 
མདྐོར་ན་སླེམས་བསླེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བྐོ་དླེ་སིང་རྗླེ་ལ་ཐུག་པས། མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ལས། དླེའི་ར་བ་
སིང་རྗླེར་འདྐོད། །ཅླེས་གསུངས་ཤིང་། སིང་རྗླེ་ལ་གང་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་ཡུལ་དླེ་ལ་
གཅླེས་ཤངི་ཕངས་པའི་བྐོ་དང་། དླེ་སྡུག་བསལ་ལས་འབལ་འདྐོད་དམ་སྐོབ་འདྐོད་ཀ་ིབྐོ་གཉིས་
དགྐོས་པའ་ིཆ་རླེན་གཉིས་ཚང་དགྐོས། 

སྡུག་བསལ་ངྐོ་སྐོད་པ་ལ་སར་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་
བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་བསམ་པ་དང༌། སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་སུ་འགྱུར་བའི་སྡུག་
བསལ་དང་ལྷག་པར་དུ་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ངྐོ་སད་ནས། རང་སླེང་དུ་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་
བསལ་བསམ་པའི་ཚེ་ན་རང་ཉིད་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལས་གྲྐོལ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་དང་། དླེ་
ལས་ཐར་བའི་ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་ངླེས་འབྱུང་སླེ་བར་བྱས་པས། སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་
གཉིས་ཀིས་སྡུག་བསལ་ངྐོ་སྐོད་ཇི་ལྟར་བྱས་པ་རྣམས། སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསབས་འདིར་
གཞན་སླེང་དུ་ཁ་བསྒྱུར་ནས། སླེམས་བསླེད་པ་ནི་གཞན་དྐོན་ཕིར། །ཞླེས་དང་། གཞན་དྐོན་
ནི་གཞན་རྒྱུད་ཀི་མྱང་འདས་ཡིན་ལ་ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་སླེང་གི་ཉམས་ལ་དཔགས་
ཏླེ་གཞན་གི་མྱང་འདས་ལ་བསམ་ནས། དླེ་རྣམས་ལས་ཉྐོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་གི་འཁྐོར་
བའི་སྡུག་བསལ་གིས་ད་ལྟ་ནྐོན་བཞིན་པ་དང༌། དངྐོས་སུ་མ་ནྐོན་ནའང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཆ་
ཚང་བ་ཡྐོད་ཚུལ་བསམ་ནས། སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལས་འབལ་བར་བྱ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་



བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཇི་ལྟར་བསླེད་པའི་ཚུལ། 

ཞིག་སླེ་ཐབས་བྱ་བ་དླེ་སིང་རྗླེའི་བྐོ་སྐོང་བ་ཡིན། 
སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་སུ་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཞླེས་པ་ར་བ་ཉྐོན་མྐོངས་པའ་ིཉླེས་

དམིགས་ལ་བསམ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ཉྐོན་མྐོངས་དླེས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ས་བཅུ་པ་རྒྱུན་
མཐའི་བར་དུ་འགྲྐོ་བ་དླེའི་བྱླེད་ལས་ལྟ་བུ་ཤླེས་བྱའི་ཚུལ་ལུགས་ཤླེས་པ་ལ་བར་དུ་གཅྐོད་ཅིང་། 
གཞན་དྐོན་བསྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་རླེན་ཆླེན་པྐོ་ཇི་ལྟར་བྱླེད་པ་དང་། དགྲ་བཅྐོམ་པའི་ལུས་ངག་གི་
གནས་ངན་ལླེན་རིགས་རྣམས་ཉྐོན་མྐོངས་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ཉླེས་པ་ཡིན་པ་
བཅས་ཇི་ཙམ་གིས་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་ཉླེས་དམིགས་སུ་མཐྐོང་བ་དླེའི་ཚོད་ཀིས་དླེ་ལས་ཐར་འདྐོད་
དང་གྲྐོལ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཁ་བསྒྱུར་ནས། གཞན་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་
བའི་སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཅླེས་ཤིང་ཕངས་པའི་བྐོ་ཡིད་འྐོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་དགྐོས་
པས། དླེ་ལ་འྐོག་ཏུ་འཆད་འགྱུར་གི་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མའི་སྒྐོ་ནས་བྐོ་སྐོང་བ་དང་། 
བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་སྒྐོ་ནས་བྐོ་སྐོང་བ་བཅས་གཉིས་བྱུང་། དང་པྐོ་འདི་ལ་སིར་བཏང་
ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་ཞླེས་འབྱུང་ཡང་། ཅུང་ཟད་གྐོ་མི་བདླེ་བས། མན་
ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་ཞླེས་བྱ་བ་ལླེགས། དླེའི་སྒྐོ་ནས་བྐོ་སྐོང་བ་བྱམས་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང༌། 
བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་བྐོ་སྐོང་བ་འཇམ་དབྱངས་ནས་བརྒྱུད་ཅིང་། ཕི་མ་འདི་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མ་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བའི་ནང་རླབས་ཆླེན་སྐོད་བརྒྱུད་ཅླེས་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་
སྐོར་འབྱུང་ལ། ལྷག་པར་དུ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་འགྲླེལ་ནང་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེ་རལ་བཏྐོན་
བྱས་ནས་གསུངས་པས། བརྒྱུད་པ་འད་ིལ་རླབས་ཆླེན་སྐོད་བརྒྱུད་ཅླེས་པའི་ཐ་སད་བྱུང་བ་ཤནི་
ཏུ་གྐོ་རྒྱུ་ཆླེ་བ་ཡིན། འདི་ནི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་དབང་པྐོ་རྣྐོན་པྐོས་བསྒྲུབ་བྱ་ཞིག་ཡིན་པས། 
སྐོད་འཇུག་ཏུ། བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗླེ་བྱ་བའི། །གསང་བའི་དམ་པ་སད་པར་བྱ། །ཞླེས་
གསུངས་པ་ལྟར། རིགས་པའི་ལམ་ནས་འགྲྐོ་བར་བྱླེད་ཤུགས་ཆླེ་བས། བསམ་ཚུལ་ལའང་
བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་སབས་ལྟར་ཐྐོག་མར་མ་ལ་སྐོགས་པའི་གཉླེན་དུ་བསྒྲུབ་མ་དགྐོས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

པར། ཐད་ཀར་དགྲ་ལྟ་བུར་ཕྐོགས་གཞན་ཞིག་གི་ངྐོས་ནས་བསམས་ཏླེ་དིན་ཆླེན་པྐོ་ཡིན་པ་
དང༌། བདག་གཞན་མཉམ་པའི་ངང་ཚུལ་སྐོགས་ཀི་ཐྐོག་ནས་བསམ་ཚེ་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས་
རླབས་ཆླེན་སྐོད་བརྒྱུད་ཅླེས་གསུངས། 

མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མའི་སབས་སུ་མར་ཤླེས་དིན་དན་ཞླེས་གསུངས་པ་ན། ཕ་
རྐོལ་པྐོའ་ིསྐོད་པ་དང་རྣམ་འགྱུར་དླེ་གལ་ཆླེར་བརིས་པ་ལྟ་བུར་མངྐོན་ཞིང་། དླེའི་ནང་དིན་དན་
ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡྐོད་ནའང་། བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་སབས་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་སྡུག་
བསལ་མི་འདྐོད་པ་དང་། བདླེ་བ་འདྐོད་པ་མཚུངས་ཞླེས་པ་ཉིད་ལས་རྣམ་འགྱུར་གི་གཏམ་མླེད་
པར། རང་རླེ་རྒྱུན་དུ་སིང་རྗླེ་ཕལ་པ་དླེ་ཕ་རྐོལ་པྐོའ་ིབྱ་སྐོད་ལ་ལྟྐོས་ཚབས་ཆླེ་བས་རང་ལ་ཕན་
འདྐོགས་མཁན་གི་གཉླེན་ཉླེའི་ཕྐོགས་ལ་སིང་རྗླེ་སླེ་ལ། གནྐོད་པ་སླེལ་མཁན་གི་ཕྐོགས་ལ་སིང་
རྗླེ་མ་ིསླེ་བས། སངི་རྗླེ་དླེ་སྐོད་པ་ལ་བརྟླེན་པ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་ལ་བརྟླེན་པའ་ིཁྱད་ཅིག་ཡྐོད་པར་
སམ། ཚད་མླེད་པའ་ིསངི་རྗླེ་འད་ིན་ིགཙོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་གཞན་རང་ལ་བསམ་པ་མ་གཏྐོགས་དླེའ་ི
རྣམ་འགྱུར་བཟང་ངན་སྐོགས་ལའང་མི་བརི་བའི་གནས་ཚུལ་མི་འད་བར། བདླེ་བ་འདྐོད་པ་
མཚུངས་པར་སྨྲ་བས་བྱླེད་པ་པྐོ་དླེ་ལ་བསྟུན་པའ་ིཚུལ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྐོད་པར་སང་།

བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔས་རང་གི་སྲྐོག་ལས་ཀང་བརླེ་བར་འཛིན་པའི་ཡུལ་དླེ་ལ་བརླེ་
བའི་ངྐོས་ནས་ཞླེན་ཅིང་ཆགས་པ་དླེ་ཡྐོད་ལ། དླེ་དགྐོས་པའང་ཡིན། སིར་སིང་རྗླེ་ལ་ཉྐོན་
མྐོངས་ཅན་གི་སིང་རྗླེ་གསུང་མཁན་ཡྐོད་པས། ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་གི་སིང་རྗླེ་ཡྐོད་ན་ཉྐོན་མྐོངས་
ཅན་གི་དད་པའང་འྐོང་ཆྐོག་ཅིང་། གཞུང་འགའ་ཤས་ནང་ལ་དད་པ་དགླེ་བ་ཡིན་པས་དླེ་ལ་
བདླེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་མི་འབྱུང་བར་གསུང་མཁན་ཡང་ཡྐོད། རང་རླེའི་བྐོ་ལ་འཆར་
ཚུལ་ལྟར་ན་བདླེན་མླེད་ཀི་གྐོ་བ་མླེད་པ་ཞིག་གིས་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་
ཕལ་ཆླེར་བདླེན་འཛིན་སླེ་ཞིང་། རྒྱལ་ལ་སྐོགས་ལ་ཆགས་པ་ཕ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་
འབྱུང་། རླེ་གཅིག་ཏུ་དད་པའི་དད་པ་བདླེན་འཛིན་དང་མཉམ་དུ་འགྲྐོ་བ་ཡྐོད་ཆྐོག་གམ་སམ་



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

པས། དླེ་རིགས་དབྱླེ་བ་འབྱླེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ། ཧྐོབ་དླེར་བལྟས་ན་དླེ་གཉིས་ཀ་སིང་བརླེ་
བས་ཤིན་ཏུ་བྐོ་ཉླེ་བ་དླེ་སིར་བཏང་རང་རླེའི་ཉྐོན་མྐོངས་ཅན་གི་ཆགས་པས་བྐོས་ཉླེ་བ་དང་
མཚུངས་ལ་ཁད་མིན་ནམ། འྐོན་ཀང་གཞི་རའི་བྐོ་དླེའི་ཁྐོར་ཡུག་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཆླེ་ལ། 
སྐོ་སྐོའ་ིཁམས་དང་དབང་པྐོ་དང་མྐོས་པ་དླེ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་པར་ཡང་ཡྐོད་པས། དླེ་རྣམས་ཀིས་
དྐོན་དུ་ཆྐོས་དད་རང་མྐོས་ལ་སྲུང་སྐོབ་བྱླེད་ཀིན་འདུག 

ཇོ་བོ་རླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབྲས་བདུན་གི་སོ་ནས་སྦྱང་བ། 

༈ དླེ་ལྟར་བྐོ་སྐོང་བའི་ཚུལ་གཉིས་པྐོ་གསལ་བར་འཆད་པ་ལ། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིས་བཅད་
གཉིས་པ་དང་། གཞུང་འདིའི་ས་བཅད་དང་པྐོ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སྐོང་བའི་རིམ་པ་ལ་ནི་
གཉིས་ཏླེ། ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ་དང་། 
འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའ་ིགཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའ་ིསྒྐོ་ནས་སང་བའྐོ།། 

དང་པྐོ་[ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ་] 
ལ་གཉིས། རིམ་པ་ལ་ངླེས་པ་བསླེད་པ་དང་། རིམ་ཅན་དུ་སང་བ་དངྐོས་སྐོ།། 

དང་པྐོ་[རིམ་པ་ལ་ངླེས་པ་བསླེད་པ་]ལ་གཉིས། ཐླེག་ཆླེན་གི་ར་བ་སིང་རྗླེར་བསན་པ་
དང་། རྒྱུ་འབས་གཞན་རྣམས་དླེའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འགྱུར་ཚུལ་ལྐོ།། 

དང་པྐོ་[ཐླེག་ཆླེན་གི་ར་བ་སིང་རྗླེར་བསན་པ་]ལ་གསུམ། ཐྐོག་མར་གལ་ཆླེ་བ། བར་
དུ་གལ་ཆླེ་བ། ཐ་མར་གལ་ཆླེ་བའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་[རྒྱུ་འབས་གཞན་རྣམས་དླེའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུར་འགྱུར་ཚུལ་]ལ་གཉིས། 
མར་ཤླེས་ནས་བྱམས་པའི་བར་རྒྱུར་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ལྷག་བསམ་དང་སླེམས་བསླེད་འབས་
བུར་འགྱུར་ཚུལ་ལྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་[རིམ་ཅན་དུ་སང་བ་དངྐོས་]ལ་གསུམ། གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་སང་ 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བ༑ བྱང་ཆུབ་དྐོན་གཉླེར་ག་ིབྐོ་སང་བ། སངས་པའ་ིའབས་བུ་སླེམས་བསླེད་ངྐོས་བཟུང་བའྐོ།། 
དང་པྐོ་[གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་སང་བ་]ལ་གཉིས། བྐོ་དླེ་སླེ་བའི་གཞི་བསྒྲུབ་པ་

དང་། བྐོ་དླེ་བསླེད་པ་དངྐོས་སྐོ།། 
དང་པྐོ་[གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་དླེ་སླེ་བའི་གཞི་བསྒྲུབ་པ་]ལ་གཉིས། སླེམས་

ཅན་ལ་སླེམས་སྐོམས་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡིད་འ ྐོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་
པའྐོ། །འདི་ལ་གསུམ། མར་བསྒྐོམ་པ། དིན་དན་བསྒྐོམ་པ། དིན་དུ་གཟྐོ་བ་བསྒྐོམ་པའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་[གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་]བྐོ་དླེ་བསླེད་པ་དངྐོས་ལ་གསུམ། བྱམས་པ་
བསྒྐོམ་པ། སིང་རྗླེ་བསྒྐོམ་པ། ལྷག་བསམ་བསྒྐོམ་པའྐོ།། 

གྐོང་གི་ས་བཅད་འདི་རྣམས་སི་ཐྐོག་བསྐོམས་ནས་བཤད་ན། དླེང་སང་ཕག་ལླེན་གི་
སིང་པྐོར་ཇྐོ་བྐོ་ཆླེན་པྐོ་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་བདུན་པ་དང༌། རྒྱལ་བའི་སྲས་པྐོ་
ཞི་བ་ལྷ་ནས་བརྒྱུད་པའི་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་མན་ངག་དླེ་གཉིས་པྐོ་ལ་བརྟླེན་ནས་བྐོ་
སྐོང་བའི་ཕག་སྲྐོལ་གཉིས་ལས། ཇྐོ་བྐོ་ཆླེན་པྐོའ་ིལུགས་ཀི་དང་པྐོ་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་
ལ་བྐོ་སྐོང་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ལས་འབྱུང༌། 
དླེ་ལྷག་བསམ་ལས་འབྱུང༌། དླེ་སིང་རྗླེ་ལས་འབྱུང༌། དླེ་བྱམས་པ་ལས་འབྱུང༌ཞིང་། དླེ་ལྟ་
བུའི་བྱམས་པ་དླེ་ནི་བདླེ་བ་དང་ལྡན་ན་སམ་པའི་བྱམས་པ་ཙམ་མིན་པར། ཆགས་པ་དང་མ་
འདླེས་པའི་གཅླེས་ཤིང་ཕངས་པའི་ཡིད་འྐོང་གི་བྱམས་པ་ལ་གྐོ་དགྐོས་པ་ཡིན། བྱམས་པ་དླེ་
དིན་དུ་གཟྐོ་བ་ལས་འབྱུང༌ཞིང་། དླེ་དིན་དན་པ་ལས་འབྱུང༌། དླེ་མར་ཤླེས་པ་སླེ། མ་ལ་
སྐོགས་པ་རང་གི་གཉླེན་གི་དྭངས་མར་ཤླེས་པ་ལས་འབྱུང་བའི་གྐོ་རིམ་གི་གནད་དླེ་དླེ་ལྟར་
ཡྐོད་ནའང༌། སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་ལྷག་བསམ་དང་བྱམས་པའི་བར་ཁྐོ་ནར་འབྱུང་བ་ལས་གཞན་དུ་
མི་འབྱུང་བའི་ངླེས་པ་ནི་མླེད་དླེ། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་བརླེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལྐོ་ཏྐོག་ཕུན་
ཚོགས་འདིའི། །ས་བྐོན་དང་ནི་སླེལ་ལ་ཆུ་འད་ཡུན་རིང་དུ། །ལྐོངས་སྐོད་གནས་ལ་སིན་པ་



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

ལྟ་བུར་འདྐོད་གྱུར་པ། །དླེ་ཕིར་བདག་གིས་ཐྐོག་མར་སིང་རྗླེར་བསྐོད་པར་བགི། །ཞླེས་དབྱླེ་
གཞི་སིང་རྗླེ་དླེ་ཐྐོག་མར་རྨང་གཞི་འཛུགས་པར་ས་བྐོན་དང་འད་བ། བར་དུ་དླེའི་ནུས་པ་སླེལ་
བར་ཆུ་ལ་སྐོགས་པ་དང་འད་བ། མཐར་ཡུན་རིང་དུ་ལྐོངས་སྐོད་པ་ལ་འབས་བུ་སིན་པ་དང་
འད་བ་བཅས་ཐྐོག་མཐའ ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆླེ་བ་ལྟར། ཐྐོག་མར་འགྲྐོ་བ་རྣམས་འཁྐོར་བ་
ལས་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་དམ་བཅའ་བ་ཡང་སིང་རྗླེ་ལ་རགས་ལུས་པ་མ་ཟད། བར་དུ་བྱ་
དཀའ་བས་སིད་ལུག་སླེ་ལམ་དམན་པར་མི་གྐོལ་བ་དང༌། མཐར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་ཉན་
རང་ལྟར་ཞི་བར་མི་གནས་པར་སླེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་དྐོན་མཛད་པར་ངལ་བ་མླེད་པ་
ཡང་སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་ལ་རག་ལུས་མྐོད། དླེ་ལྟར་སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་སླེ་བ་ལ་ཡང་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་
ཞིག་དགྐོས་པས། སིང་རྗླེ་གང་ལ་སླེ་སའི་ཡུལ་དླེ་ཇི་ཙམ་གིས་རང་གི་བྐོ་ལ་གཅླེས་ཤིང་
ཕངས་པ་ཞིག་ཤར་བ་དླེ་ཙམ་གིས་ཡུལ་དླེ་སྡུག་བསལ་དང་འབལ་ན་སམ་པ་དང་། བདླེ་བ་
དང་ལྡན་ན་སམ་པ་ཤུགས་ཆླེ་བ་འབྱུང་བས། སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་སླེ་བ་ལའང༌། ཡུལ་དླེ་ཡིད་དུ་
འྐོང་བ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་བ་ཞིག་དགྐོས་པར་བརྟླེན། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་ཤླེས་
དགྐོས་ལ། དླེ་ནས་དིན་དན། དིན་གཟྐོ། ཡིད་འྐོང༌གི་བྱམས་པ། སིང་རྗླེ། ལྷག་བསམ་བཅས་
ཚན་པ་ས་མ་ས་མའི་རྒྱུ་བྱས་པའི་རྒྱུ་དྲུག་དང་། དླེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་སླེམས་བསླེད་དངྐོས་
བཅས་སླེ་ཞིང་། མར་ཤླེས་ཀི་སྐོར་འདི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ཁྐོ་ནའི་སླེང་དུ་བསམ་མི་དགྐོས་
པར། མ་ལ་སྐོགས་པའི་རང་གི་སླེམས་ཐག་ཉླེ་ཤྐོས་ཤིག་ཡུལ་དུ་བྱླེད་ཆྐོག  ལམ་འདི་དག་
ལ་མ་སངས་པའི་སླེ་བྐོ་རྣམས་ཀང་རང་གི་མ་ལ་སྐོགས་པའི་གཉླེན་རྣམས་ལ་དིན་བསམ་པ་
དང་། དན་པའི་སྒྐོ་ནས་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗླེ་ཉི་ཚེ་བ་སླེ་ནའང༌། མི་མཛའ་བའི་དགྲ་སྐོགས་
ལ་མི་སླེ་བར་མ་ཟད། དླེའི་ལྡྐོག་ཕྐོགས་སྡུག་བསལ་དང་ཕད་འདྐོད་དང་། བདླེ་བ་དང་འབལ་
འདྐོད་ཀི་བྐོ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ན། རང་རླེ་རྣམས་ཀང་ཐྐོག་མར་བཏང་སྐོམས་ཤིག་མ་བསྒྲུབས་ 
ན༑ ལམ་སྒྐོམ་བྐོ་བྱས་ཀང་བྱམས་སིང་རྗླེ་ཕྐོགས་རིས་ཅན་དུ་འགྲྐོ་བས་དླེའི་གཉླེན་པྐོར་ཐྐོག་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

མར་བཏང་སྐོམས་སྒྐོམ་དགྐོས་མྐོད། འྐོ་ན་མ་སྐོགས་ལ་ཡིད་འྐོང་གི་བྱམས་པ་སྒྲུབ་དགྐོས་
ན་ད་ལྟ་ཡིད་འྐོང་གི་བྐོ་ཡྐོད་པ་དླེ་བཀག་ནས་ཅི་བྱ་སམ་ན། རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་ནང་གི་ཡིད་
འྐོང་གི་བྱམས་པ་དླེ་ལ་ཆགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་འདླེས་པ་དགྐོས་ལ། ད་ལྟ་རང་ཅག་ཚོའི་བྐོ་
ལ་ཡྐོད་བཞིན་པའི་བྱམས་པ་ནི་ཆགས་པས་བསངས་པ་ཡིན་པས། དཔླེར་ན་ས་སྒང་
གཤྐོངས་མི་སྐོམས་པར་གནས་མལ་མི་བདླེ་བ་བཞིན་ཆགས་སང་མཐྐོ་དམའ་ཅན་ལ་བྱམས་
པ་འྐོང་བའི་སབས་མླེད་དྐོ། །དླེས་ན་སྐོན་དུ་སླེམས་སྐོམས་པའི་བཏང་སྐོམས་ཀི་བྐོ་བསྒྲུབས་
ཏླེ་དླེ་ནས་མར་ཤླེས་སྐོགས་ལ་རིམ་གིས་བྐོ་སྐོང་དགྐོས་པས། ཐྐོག་མར་སླེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་དླེ་འད་ཞིག་འབྱུང་བ་ལ། དླེའི་དགྐོས་
པ་མཐར་ཐུག་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་བདླེ་བ་སྒྲུབ་ཅིང་། སྡུག་བསལ་བསལ་བའི་
བྐོ་ཤུགས་དག་པྐོ་སིང་ཐག་པ་ནས་མླེད་ན། སངས་རྒྱས་ཐྐོབ་འདྐོད་སྐོན་པའི་ཚིག་ཙམ་ལས་
མི་འྐོང་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་དྐོན་གཉླེར་དླེ་གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་འདུན་པས་འདླེན་དགྐོས་
པས། ཞླེ་ཐག་པ་ནས་གཞན་དྐོན་བསམ་དགྐོས་པའི་གནད་ཡྐོད་ལ། གཞན་དྐོན་དླེ་ཡང་སྐོན་
ཕྐོགས་རླེ་ཟད་ཅིང་། ཡྐོན་ཏན་ཕྐོགས་རླེ་ཙམ་ལྡན་པ་མིན་པར། སྐོན་མཐའ་དག་ཟད་པ་དང་། 
ཡྐོན་ཏན་མཐའ་དག་ལྡན་པའི་རྣམ་མཁྱླེན་གི་ས་ལ་འཁྐོད་དླེ། གཞན་དྐོན་མཐར་ཕིན་པ་སྒྲུབ་
འདྐོད་དྐོན་དུ་གཉླེར་བས། དླེ་ལ་ཡུལ་དླེར་གཅླེས་ཤིང་ཕངས་པའི་བྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ན། སྡུག་
བསལ་དང་འབལ་ཞིང་བདླེ་བ་ལྡན་པ་དླེ་བདག་རང་གིས་བྱའྐོ་སམ་པའི་འཁུར་ལླེན་ནུས་པ་
ཞིག་འབྱུང་བས། གཅླེས་ཤིང་ཕངས་པའི་ཡིད་འྐོང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་དགྐོས་པ་དླེ་ལྟར་
ཡིན། དླེ་འྐོང་བ་ལ་ད་ལྟ་རང་ཉིད་དགའ་བའི་ཡུལ་ཞིག་ལ་བསམ་ན་བྐོ་ངྐོར་འཆར་བདླེ་ཞིང་། 
མི་དགའ་བ་ལ་བསམ་ན་རང་བྐོར་མི་འཇུག་པས། ཐྐོག་མར་སླེམས་སྐོམས་པ་སྒྲུབ་དགྐོས་པ་
དླེ་གནད་ཆླེ་བ་ཡིན། བཏང་སྐོམས་སྒྲུབ་པ་ལ་སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་ནས་གསུངས་པའི་
ངླེས་པ་མླེད་པའི་ཉླེས་པ་དང༌། ཡང་ཡང་མཐྐོ་དམན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉླེས་པ་ལ་སྐོགས་པ་



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

རྣམས་ལ་ཉམས་མྱྐོང་གང་ལ་གང་འཚམས་ཡྐོད་ན། བཏང་སྐོམས་ཅུང་ཟད་སྒྲུབ་ས། 
འྐོ་ན་ཚེ་འདིའི་མ་ལ་སྐོགས་པ་རང་གི་བྐོ་ངྐོར་ཡིད་འྐོང་གི་རྣམ་པ་ཤར་དང་འཆར་

མུས་འདི་བཞག་ནས། ཐྐོག་མར་བཏང་སྐོམས་སྒྲུབ་པ་དླེ་ནི་ལས་རྐོག་དང་། འགྐོར་གཞི་མིན་
ནམ་ཞླེ་ན། མིན་ཏླེ། རང་རླེ་ཐ་མལ་པས་གཉླེན་ཉླེར་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་འདི་ནི་རང་གི་
གཉླེན་ཉླེ་ཞླེས་ང་དླེ་ར་བར་བཞག་ནས་དླེ་དང་འབླེལ་བའི་ཆགས་པའི་དབང་གིས་གཅླེས་པའི་
བྐོ་ཕྐོགས་སུ་ལྷུང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དླེ་བཞིན་དུ་ང་ར་བ་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་དབུས་སུ་བཞག་པའི་
རླེན་གིས་ངའི་དགྲ་ཞླེས་པ་དླེ་བྱུང་སླེ་སང་བར་བྱླེད་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་བྐོ་ཕྐོགས་རིས་ཅན་
གིས་མི་འྐོང་བར། སབས་འདིར་སླེམས་བསླེད་འདླེན་པའི་བརླེ་སླེམས་ཕྐོགས་རིས་མླེད་པར་
སླེམས་ཅན་ཡིན་ནྐོ་ཅྐོག་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་ཐུབ་པ་ཞིག་དགྐོས་པར་བརྟླེན། དླེ་ལྟ་བུའི་
བྱམས་སིང་རྗླེས་བརླེ་བའི་བྐོ་སླེ་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དླེ་རང་ཉིད་ཀི་སྤུན་མཆླེད་དང་། 
གྲྐོགས་པྐོ་ཡིན་པས་ང་དང་ང་ཡི་བའི་འཛིན་པ་ར་ཆླེར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་མིན་པར། 
ཡུལ་ཕ་རྐོལ་པ་དླེ་ཉིད་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་དང་བདླེ་བ་འདྐོད་ཅིང་། དླེ་ལྟར་ཐྐོབ་ཐང་ཡྐོད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཐྐོག་ནས་རང་དང་འད་བར་བརླེ་བར་བྱླེད་པའི་བྐོ་སྐོང་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས། 
རང་ལ་ཕན་བཏགས་མི་བཏགས་དང་། དགའ་མི་དགའི་ངང་ཚུལ་དང་མ་འདླེས་པར། ཕྐོགས་
རིས་མླེད་པའི་བྱམས་པ་དང་སིང་རྗླེས་དངས་པའི་ལྷག་བསམ་དང་སླེམས་བསླེད་འབྱུང་
དགྐོས་པ་ཡིན། དླེས་ན་ད་ལྟ་རང་རླེར་ཡྐོད་པའི་ཕྐོགས་རླེ་བའི་གཉླེན་ཉླེ་དུའི་བྱམས་བརླེ་
དླེས་གནྐོད་པ་མ་གཏྐོགས་ཕན་པ་མླེད་པས། ཐྐོག་མར་བཏང་སྐོམས་སྒྐོམ་དགྐོས་པ་དླེ་ལྟར་
ཡིན། དླེ་ཡང་ཚོར་བ་བཏང་སྐོམས་དང་། འདུ་བྱླེད་བཏང་སྐོམས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་སླེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་རང་བྐོ་ཆགས་སང་དང་བལ་བའི་ཚད་མླེད་བཏང་སྐོམས་ཤིག་སྒྐོམ་པར་བྱླེད་
པ་ལ། ཐྐོག་མར་དགྲ་གཉླེན་གང་ཡང་མིན་པའི་བར་མའི་སླེམས་ཅན་ཞིག་ལླེགས་པར་
གསལ་བཏབ་པས། དླེའི་ལུས་ཀི་བྱད་དབྱིབས་དང་སྐོད་ཚུལ་སྐོགས་ཡིད་ལ་ཤར་བ་དང་། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

དླེ་ལ་དམིགས་ནས་སང་བ་དང་བྱམས་པའི་རྟྐོག་པ་སླེ་བཅུག་པ་ན། དླེ་ལ་མི་མཐུན་པར་བལྟ་
བའི་ཞླེ་སང་དང་། མཐུན་པར་བལྟ་བའི་འདྐོད་ཆགས་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་ཆླེ་བ་མི་འབྱུང་ཡང༌། 
ཆླེ་ཆུང་ཅུང་ཟད་འདུག་ན་གང་ཆླེ་བ་དླེའི་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ནས་སླེམས་སྐོམས་པ་མ་བྱུང་གི་
བར་དུ་བསྒྐོམ་པར་གསུངས། ཐྐོག་མར་བར་མ་ལ་སྒྐོམ་པ་ནི་ཡུལ་དླེ་ལ་བཏང་སྐོམས་ཤས་
ཆླེ་བས་སླེ་ས་བའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ཞིང༌། དླེ་ནས་ཚེ་འདིར་སིང་ན་བའི་དགྲ་ཞིག་དང་། 
ཤིན་ཏུ་མཛའ་བའི་གཉླེན་ཞིག་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་ཏླེ་དླེ་དག་ལ་ཆགས་སང་གི་རྟྐོག་པ་
མངྐོན་གྱུར་སླེས་བྱུང་བ་དང༌། དགྲ་རྣམས་ཀང་ཚེ་འདིར་ད་ལྟ་རང་གི་དགྲ་བྐོའ་ིགྲལ་དུ་བརི་
ཡང་ཚེ་སྐོན་མའི་གྲྐོགས་བྱས་ནས་ཕན་མང་དུ་བཏགས་པ་དང༌། མདྐོར་ན་རང་གི་དྐོན་དུ་
སྲྐོག་བྐོས་བཏང་བ་ཡང་གྲངས་ཀིས་མི་ལངས་པ་བྱས་ཤིང་། མ་འྐོངས་པར་ཡང་གྲྐོགས་བྱླེད་
པར་འགྱུར་ཚུལ་བསམ་ནས་བྐོ་སྐོམས་གང་ཐུབ་བྱ། དླེ་བཞིན་ཚེ་འདིའི་གྲྐོགས་རྣམས་ཀང་
ཚེ་སྐོན་མའི་དགྲར་གྱུར་ནས་རང་བསད་པ་སྐོགས་གནྐོད་པ་བྱས་ཚུལ་ལླེགས་པར་བསམས་
པའི་སྒྐོ་ནས་ཆགས་སང་གི་རྟྐོག་པ་མགྐོ་སྐོམས་པ་ཡིན་ལ། འྐོན་ཀང་ཚེ་ས་ཕི་ཙམ་དུ་མ་ཟད་
ཚེ་སྐོད་ཀི་དགྲ་རྣམས་ཚེ་སད་ལ་གཉླེན་གི་དྭངས་མར་འགྱུར་བ་མཐྐོང་ཆྐོས་སུ་གྲུབ་པ་ལྟར། 
ངླེས་པ་ཅི་ཡང་མླེད་པའི་ངང་ཚུལ་དླེའི་ཐྐོག་ནས་སླེམས་སྐོམས་པ་སྒྲུབ་ལུགས་དངྐོས་ཡྐོད་
གནས་ཚུལ་གི་རྒྱུ་མཚན་དང་འབླེལ་ནས་སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་ཀི་དགྲ་གཉླེན་ལ་ངླེས་པ་
མླེད་ཚུལ་གི་སྐོར་ལ་མྱྐོང་བ་ཐྐོན་ན་སབས་འདིར་དམིགས་པ་སྐོང་ཤིན་ཏུ་ས་བར་སང་ངྐོ༌། 
དམིགས་ཡུལ་གསུམ་པྐོ་འདི་གས་བྱ་བརྒྱ་འུར་རྐོ་གཅིག་གིས་འདླེད་པ་ལྟར་འགྲྐོ་བ་རྣམས་
ལ་འབད་མླེད་དུ་སྐོམས་པའི་བྐོ་བྱུང་ན་དླེས་ཆྐོག་ལ། ད་དུང་སླེ་དཀའ་སླེ་བ་བྱུང་ཚེ་རིགས་
མི་གཅིག་པ་མང་པྐོ་ལ་སྐོས་ཀིན་སྒྐོམ་པ་གནད་ཡིན་ནྐོ། །དླེ་ལྟར་ཐྐོག་མར་དགྲ་གཉླེན་བར་
མའི་རིགས་བྱླེ་བག་པ་གསུམ་ལ་བསམ་པ་དླེ་རྒྱ་བསླེད་ནས། ཐྐོག་མར་རང་དང་མཐུན་པའི་
ཁྱིམ་མཚེས་ཀི་སླེ་གཅིག་དང་། མི་མཐུན་པའི་ཁྱིམ་མཚེས་ཀི་སླེ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་དླེ་



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

རྣམས་ལ་སླེམས་སྐོམས་པར་སྒྲུབ་ཅིང་། དླེ་ནས་རིམ་བཞིན་དམིགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆླེར་སླེལ་ཏླེ། 
རང་དང་མཐུན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། མི་མཐུན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་བར་གི་སླེ་བྐོ་རྣམས་ལ་སླེམས་
སྐོམས་པར་སྒྲུབ་ན། མཐར་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སླེམས་སྐོམས་པར་བསྒྲུབ་ཐུབ་པ་
ཞིག་འབྱུང་། གལ་ཏླེ་དླེ་ལས་ལྡྐོག་ན། སི་ལ་དམིགས་ནས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅླེས་པ་ལྟ་
བུ་དཔུང་ཆླེ་བར་སླེམས་སྐོམས་པ་ཡྐོད་ཀང༌། དམིགས་སུ་བཀར་ཏླེ༌རང་གི་དགྲ་དང་། 
གཉླེན་གི་སྤུ་རིས་འབྱླེད་པའི་སླེམས་མི་སྐོམས་པ་ཞིག་ད་དུང་ལུས་པར་འགྱུར་བས། སྐོན་ལ་
དམིགས་སུ་བསལ་ནས་སླེམས་སྐོམས་པ་གྐོང་ལྟར་བསྒྲུབས་རྗླེས་སི་ཐྐོག་ཏུ་རྒྱ་བསླེད་ན་
སྤུས་ཀ་ལླེགས་ཤིང་བརྟན་པ་ཡིན། 

དླེ་ལྟར་དགྲ་གཉླེན་བར་མའི་འགྲྐོ་བ་མཐའ་དག་ལ་གཅིག་ཏུ་སང་བ་དང་གཅིག་ཏུ་
ཆགས་པའི་བྐོ་མགྐོ་སྐོམས་ཟིན་ནས། ཐྐོག་མར་གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོའ་ིགཞི་སྒྲུབ་
པར་བྱླེད་པ་ལ་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་ཤླེས་པའི་སད་དུ་འདི་ལྟར་བསམ་སླེ། མ་གཙོ་
བྐོར་གྱུར་པའི་ཚེ་འདིར་རང་དང་སིང་ཉླེ་ཤྐོས་ཀི་སླེམས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དླེ་དང་མཚུངས་པར་
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བལྟ་བའི་ཕིར་དུ་སིར་འཁྐོར་བ་ལ་མཐའ་མླེད་པ་བཞིན་དུ་བདག་
གི་སླེ་བ་ལ་མཐའ་མླེད་པས། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མངལ་དུ་བདག་ཉིང་མཚམས་སར་
ནས་སླེ་བ་མ་བངས་པ་ག་ལ་ཡྐོད་སམ་དུ་བསམས་པ་ན་མྐོས་པའི་དབང་གིས་འཆར་ཡང༌། 
སི་ལྡྐོག་ཏུ་བསྒྐོམས་པས་ངླེས་ཤླེས་འདྐོངས་དཀའ་བས་ན། རང་གི་མདུན་དུ་ད་ལྟའི་མ་དླེ་ཉིད་
རྒན་གཞྐོན་དབྱིབས་ཆ་བྱད་སྐོད་ཚུལ་དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་ཇི་ལྟར་ཡྐོད་པ་བཞིན་
གསལ་བཏབ། དླེས་ཚེ་འདིའི་མ་བྱས་པ་དངྐོས་སུ་གྲུབ་པ་འདི་ག་འད་བ་ཞིག་སླེ་བ་གཞན་
མང་པྐོར་ཡང་བྱས་ཡྐོད་དླེ། དཔླེར་ན་མདྐོ་ལས་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྐུ་ཚེ་དླེའི་ཡུམ་གིས་
སྐོན་སྐོབ་པ་ལམ་གི་གནས་སབས་ཀི་མ་མང་དུ་བྱས་ཚུལ་དང༌། གང་ཟག་གཞན་གི་སྐོན་
དང་ཕི་མའི་མཐའ་གསུངས་པ་ཚད་མའི་སླེས་བུའི་བཀའ་བསླུ་བ་མླེད་པ་ཡིན་སམ་པའི་སྒྐོ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ནས་རྗླེས་སུ་དཔགས་ཏླེ་བསྒྐོམས་ན་གཏིང་ཕིན་པའི་ངླེས་ཤླེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རླེད་འྐོང༌། 
དླེ་ནས་ཚེ་འདིའི་ཕ་དང་ཉླེ་དུ་བར་མ་དགྲ་དམྱལ་བ་སྐོགས་འགྲྐོ་བ་རིགས་གཞན་ལའང་
བསྒྐོམས་པས་མཐར་སླེམས་ཅན་མར་ཤླེས་པའི་བྐོ་རང་གི་ཕར་བཅྐོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚེ་
འདིའི་མ་དང་འད་བའི་སང་བ་འཆར་བ་ཞིག་འྐོང༌། སླེམས་ཅན་མཐའ་མླེད་པ་དང་། སླེ་བ་ལ་
ཐྐོག་མ་མླེད་ཅིང་། མངལ་སླེས་ལའང་ཐྐོག་མ་མླེད་པར་བརྟླེན། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་
རང་གི་མ་བྱས་པ་མ་ཟད། སླེམས་ཅན་རླེ་རླེས་རང་གི་མ་ལན་གྲངས་མང་པྐོ་བྱས་ཚུལ་སྐོགས་
མར་ཤླེས་ཀི་སྐོར་འདི་རྣམས་བྐོ་ལ་འཆར་དཀའ་བ་འབྱུང་མྐོད། གལ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས་ནན་གིས་
འབད་རྐོལ་དགྐོས་པ་དང་ཆབས་ཅིག  ཚོགས་གསྐོག་སིབ་སྐོང་གི་བྱ་བ་ལའང་འཇུག་བཞིན་
བྐོ་སང་ན། སླེམས་ཅན་འབུ་སྲིན་ཡན་ཆད་མཐྐོང་མ་ཐག་ཏུ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་ལྟྐོས་པ་མླེད་
པར། མར་བྱས་ཚུལ་གི་བྐོ་ལྷང་ལྷང༌འཆར་ཐུབ་པ་འབྱུང་བས། སླེམས་ཅན་དླེས་བདག་གི་མ་
མ་བྱས་ཟླེར་བ་ཞིག་རླེད་རྒྱུ་མླེད་པ་བྐོ་ལ་སང་ཞིང་། དླེའི་ཚེ་ན་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་སྒྲུབ་མི་
དགྐོས་པར་རང་གི་ངང་གིས་དླེ་ལ་གཅླེས་ཤིང་གུས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དགའ་ཞླེན་བྱླེད་པའི་
བྐོ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀི་སླེ་བ་ཡིན་པས། དླེ་ལྟར་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་སང་དགྐོས། 

༈ དླེ་ལ་མྱྐོང་བ་ཐྐོན་ནས་དིན་དན་པ་ནི། སར་ལྟར་རང་གི་མའི་སང་ཚུལ་མཐའ་དག་
གསལ་བཏབ། མ་འདིས་བདག་ཟླ་བཅུའི་བར་དུ་མངལ་དུ་བཟུང༌། མ་རང་གི་བདླེ་བ་དང་
ལྟྐོགས་སྐོམ་སྐོགས་ཁྱད་དུ་བསད། ཕན་གནྐོད་ཀི་སྐོད་ལམ་ཐམས་ཅད་བུའི་ཆླེད་དུ་བྱས་ཏླེ་
དལ་འབྱྐོར་གི་ལུས་སྲྐོག་འདི་ཉིད་བྱིན་པ་ཡིན་པས་ཐྐོག་མར་དིན་ཆླེ། མངལ་ནས་བཙས་
ཟིན་ནས་འཇམ་པའི་གྐོས་སན་ལ་བཞག བརླེ་བའི་སླེམས་ཀིས་བསངས། བྱམས་པའི་མིག་
གིས་བལྟས། དགའ་བའི་འཛུམ་གིས་བསུས། སན་པའི་མིང་ནས་བྐོས། མངར་བའི་ནུ་ཞྐོ་
བསྣུན། ཟས་ལླེས་བསྐོད། སབས་ཁས་ཕིས། མི་གཙང་བ་ལག་པས་ཕིས། ཤའི་དྐོད་ལ་
བཅར། མླེ་ཆུ་གཡང་སའི་འཇིགས་པ་ལས་བསབས། བུ་ན་བ་ལས་རང་ན་བ་དང་བུ་ཤི་བ་



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

ལས་རང་ཤི་བ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་འདླེམ་པ་སྐོགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་བསངས་པས་བར་དུ་དིན་ཆླེ། 
ནར་སྐོན་ནས་ཟ་ལུགས་འགྲྐོ་ལུགས་སྐོགས་ཀིས་མཐའ་བརྟླེན་པའི་ཡྐོན་ཏན་རང་གིས་ཤླེས་
པ་དླེ་དག་མ་རང་ཉིད་ནས་བསབ་པ་དང་། རང་གིས་མི་ཤླེས་པ་དླེ་དག་གཞན་ལ་སྐོབ་ཏུ་
འཇུག་པ། སིག་སྡུག་གཏམ་ངན་ཁྱད་དུ་བསད་དླེ་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་འབད་པས་བཙལ་བའི་ས་
ཁང་ནྐོར་རས་སིང་ལྟར་གཅླེས་པ་མཐའ་དག་བྱིན་པས་ཐ་མར་དིན་ཆླེ་ཚུལ་རྣམས་བསམས་
པས་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུག་པ་དང་། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ། སླེམས་རིང་ཡམ་ཡམ་བྐོང་
བྐོང་བ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒྐོམ། དླེ་ལྟར་རང་རླེའི་ཚེ་གཅིག་གི་མའི་དབང་དུ་བྱས་ན། ཚེ་
འདིའི་མིའི་གནས་སབས་ཀི་མ་ཡིས་རང་ལ་ཕྲུ་གུ་ཐྐོག་མར་སླེས་པའི་སབས། ཕྲུ་གུ་ཆུང་
ངུས་མ་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་མི་ཤླེས་ནའང་། རང་གི་ལུས་སྲྐོག་བཅྐོལ་ཡུལ་ཉག་གཅིག་ཡིན་པའི་
མ་དླེར་བྐོ་སིང་བང་གསུམ་བཀལ་ནས་མ་དླེ་ལས་ཤིན་ཏུ་སིང་ཉླེ་བ་གཞན་སུའང་མླེད་ལ། མ་
དླེའི་འཚོ་སྐོང་ལ་བརྟླེན་ནས་མི་ཚེ་གཞི་ནས་ཚུགས་དགྐོས་ཤིང་། མ་དླེའི་ངྐོས་ནས་ཀང་ཕྲུ་
གུ་དླེ་ལ་རང་གི་ལུས་ཀི་དུམ་བུ་ཞིག་ཏུ་བལྟས་ནས། ན་ཟུག་དང་དཀའ་ངལ་གང་འད་བྱུང་
ཡང་མཐའ་དག་དྭང་དུ་བངས་ནས་བཟྐོད་པར་བྱ་ཞིང་། དླེ་རྣམས་ལས་འགན་དུ་མཐྐོང་བ་མ་
གཏྐོགས་དཀའ་ངལ་སུན་སང་གང་ཡང་མླེད་པར། ཤིན་ཏུ་གཅླེས་ཤིང་སིང་ནས་ཉླེ་བའི་
བསམ་པས་སྐོང་འདྐོད་ཤུགས་ཆླེ་ཡྐོད་པས། བརླེ་བའི་སླེམས་ཀི་འཁྱླེར་སྐོ་དླེ་ལྟ་བུའི་དབང་
གིས་སིར་བཏང་མ་ཡི་ནུ་མ་ལས་འྐོ་མའང་རང་བཞིན་གིས་འབབ་པ་ཞིག་འབྱུང་ལ། གལ་ཏླེ་
སབས་དླེར་མ་ཡི་ངྐོས་ནས་ཕྲུ་གུར་བརླེ་སླེམས་ཤུགས་ཆླེ་མླེད་ན། འྐོ་མ་མི་འབབ་པའི་ཚུལ་
ཚན་རིག་པས་བཤད་ཅིང་། བ་ཕྱུགས་དང་མཛོ་མྐོ་སྐོགས་ལས་འྐོ་མ་བཞྐོ་བའི་ཆླེད་དུ་
སབས་རླེ་མ་དླེའི་མདུན་ལ་བླེའུ་ཁིད་ན་འྐོ་མ་སླེར་ཚབས་ཆླེ་ཚུལ་འདུག་པ་དླེ་རྣམས་བརླེ་
སླེམས་དང་འབླེལ་བ་ཡྐོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པར་སང་། གང་ལྟར་རང་རླེ་ཐྐོག་མར་
སླེས་པ་ནས་བཟུང་། མཛའ་སླེམས་ཁྐོ་ནའི་འྐོག་ནས་གསྐོན་པྐོར་འཚོ་དགྐོས་པས། ཞབས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

དཀར་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲྐོལ་ (༡༧༨༡ ་་་ ༡༨༥༡) གིས་59ཀང་། (གཤམ་གསལ་བུ་ཞླེས་པ་བུ་ཕྐོ་དང་བུ་
མྐོ་གཉསི་ཀའ་ིསི་མངི་དུ་བསན་བཅྐོས་ཀུན་ལ་གྲགས་པ་ལྟར་གྐོ་དགྐོས།) 

ལས་ཀི་དབང་གིས་མ་ཡི་མངལ་དུ་ཞུགས། །ཟླ་བཅུའི་བར་དུ་འཁུར་བའི་དིན་ཆླེན་ 
མ༑ ༑འགྲྐོ་འདུག་འགུལ་བསྐོད་ཤུགས་དག་ལས་མི་བྱླེད། །གཞན་གི་ཁ་ཟས་གང་ཡིན་ཟ་མི་
ནུས། །སླེད་རགས་དམ་པྐོར་མི་འཆིང་ལྷྐོད་པྐོར་བཅིངས། །བུ་ལ་གནྐོད་པར་དྭྐོགས་པའི་
དིན་ཆླེན་མ། །བཙའ་དུས་ཤ་རུས་འགས་འདའི་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་། །ཕི་རུ་ཐྐོན་དུས་འཇམ་
པྐོའ་ིགདན་ལ་བཞག །བུ་དང་བུ་མྐོ་གཉིས་ཀི་གང་ཡིན་ཡང་། །ནྐོར་བུ་རླེད་བཞིན་དགའ་བའི་
དིན་ཆླེན་མ། །བརླེ་བའི་སླེམས་ཀིས་འཇམ་པའི་ལག་ཏུ་བངས། །བྱམས་པའི་མིག་གིས་བལྟ་
བཞིན་འཛུམ་གིས་བསུས། །སན་པའི་མིང་ནས་བྐོས་ཤིང་ནུ་ཞྐོ་བླུད། །ཤ་ཡི་དྐོད་ལ་གན་
པའི་དིན་ཆླེན་མ། །ཟས་ནི་གཡྐོས་ནས་བྱིན་ན་ཆྐོག་མྐོད་ཀང་། །གནྐོད་ཀི་དགྐོངས་ནས་ལླེ་
ཡིས་བསྐོད་ནས་སླེར། །སབས་ཀང་ལག་པས་ཕིས་ན་གནྐོད་ཀིས་དྭྐོགས། །འཇམ་པྐོ་ཁ་
ཡིས་ཕིས་པའི་དིན་ཆླེན་མ། །མི་གཙང་ས་རྐོས་ཕིས་ན་གནྐོད་ཀིས་དྭྐོགས། །སྐྱུགས་མི་
ལྡྐོག་པར་ལག་པས་ཕིས་ནས་འདྐོར། །མཚན་མྐོའ་ིདུས་སུ་འྐོག་ཏུ་བཅུར་གིས་དྭྐོགས། ། 
གཉིད་ཀི་བདླེ་བ་བཀག་པའི་དིན་ཆླེན་མ། །མླེ་ཆུ་གཡང་སྐོགས་འཇིག་པ་ཀུན་ལས་
བསབས། །ཞིམ་པའི་ཟས་བྱིན་སན་པའི་མིང་ནས་བྐོས། །འཇམ་པའི་གྐོས་བཀྐོན་གཏམ་དང་
འགྲྐོ་ལུགས་བསབས། །ཁ་སལ་མགྐོ་ལ་བྱུགས་པའི་དིན་ཆླེན་མ། །བུ་ལ་མགྐོ་ན་ཆམ་པ་
ཙམ་བྱུང་ཡང་། །བུ་འདི་ན་ལས་རང་ཉིད་ན་ན་སམ། །བུ་འདི་འཆི་ལས་རང་ཉིད་འཆི་ན་
སམ། །ཁ་མིན་སིང་ནས་བདམས་པའི་དིན་ཆླེན་མ། །ལངས་ནས་གྐོམ་པ་རླེ་གཉིས་འདྐོར་
བའི་ཚེ། །གཡས་གཡྐོན་ནས་སྐོར་མི་གཞན་ལ་སྐོགས་ཟླེར། །ངླེད་ཀི་བུ་ལ་ལྟྐོས་ཞླེས་གཞན་
ལ་ངྐོམས། །སླེམས་ལ་དགའ་བ་ཤར་བའི་དིན་ཆླེན་མ། །ཆང་འཐུང་བཞིན་དུ་འགྲྐོ་འདུག་བྱླེད་
པའི་དུས། །ཡུལ་ན་འདུག་དུས་དཔྲལ་བའི་མིག་བཞིན་འཚོས། །གཞན་དུ་སྐོང་ན་བུ་དླེ་ཉླེས་



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

སམ་སམ། །སླེམས་ལ་བདླེ་དུས་མླེད་པའི་དིན་ཆླེན་མ། །འགྲྐོ་འདུག་ལླེགས་པར་ཐུབ་པའི་
དུས་སབས་སུ། །གང་བཟང་ཟས་ནི་འཕྐོ་བས་འཇུ་ཚད་བྱིན། །འཇམ་པའི་གྐོས་བཀྐོན་
མཛེས་པའི་རྒྱན་མང་བཏགས། །ནམ་ཡང་བྐོ་སླེམས་བདླེ་བའི་དིན་ཆླེན་མ། །ཟས་ཤིག་རླེད་
ན་བུ་ལ་སླེར་སམ་ནས། །བུ་དླེ་གཞན་དུ་སྐོང་ན་ཟ་མི་ནུས། །གཞན་ལ་མི་སླེར་རུལ་རག་
བར་དུ་འཇྐོག  །ནམ་ཡང་སིང་ནས་གཅླེས་པའི་དིན་ཆླེན་མ། །སྐོམ་པའི་དུས་སུ་མངར་བའི་
ཇ་བཟང་བླུད། །ལྟྐོགས་པའི་དུས་སུ་ཟས་རྣམས་མདུན་དུ་སྤུངས། །གྲང་བའི་དུས་སུ་དྐོ་འཇམ་
གྐོས་ཀིས་གཡྐོགས། །གང་མཁྐོ་དགའ་བཞིན་སླེར་བའི་དིན་ཆླེན་མ། །ཞླེས་སྐོགས་གསུངས་
པར་གསལ་60བ་ལྟར། གལ་ཏླེ་མ་ཡི་ངྐོས་ནས་བརླེ་སླེམས་དང་དིན་ཆླེན་པྐོ་དླེ་ལྟ་བུས་ཉི་མ་
གཅིག་བསངས་མླེད་ན། ད་ལྟ་མི་ཡི་ལུས་རྟླེན་ཐྐོག་ཏུ་བདླེ་བར་འཚོ་བའི་སལ་བཟང་འདི་ལྟར་
ལྐོངས་སུ་སྐོད་རྒྱུ་བྱུང་མླེད་པ་མངྐོན་པར་གསལ་བས་ཐྐོག་མར་གལ་ཆླེ་བ་དང༌། བར་དུ་དུས་
སབས་སྐོ་སྐོར་གང་ལ་ཇི་ལྟར་འྐོས་པའི་ཐབས་ཤླེས་ཡྐོད་རྒུ་རལ་སྤྲུག་གི་སྒྐོ་ནས་སླེད་བསྲིང་
གསྐོ་སྐོང་བྱས་ཏླེ། ཟ་སངས། འཐུང་སངས། གྐོས་གྐོན་སངས། སད་ཆ་བཤད་སངས་ཚུན་
ཆད་འཇིག་རྟླེན་སི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བསབས་ཤིང་། མཐའ་མ་སྐོབ་ལྐོ་སྐོན་པའི་སབས་
ནས་ཕྲུ་གུར་ཤླེས་ཡྐོན་འཇགས་ཐབས་དང་། འཚོ་ཐབས་བཟང་པྐོ་ཞིག་རླེད་དླེ་ལྟྐོ་གྐོས་
གཏམ་གསུམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མི་གྲལ་ཞིག་ཏུ་ཚུད་ཐབས་གང་ན་ཅི་ཡྐོད་བྱས་པ་མ་
ཟད། རང་རླེའི་ཆྐོས་ལ་དད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་ས་ལའང་སྐོན་
ཐབས་སིང་སྐོབས་དང་། འབད་རྐོལ་གི་ཆ་ནས་མཐུད་ཤྐོར་མླེད་པར་བྱས་པ་བཅས་ཐྐོག་
མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆླེ། དུད་འགྲྐོའ་ིརིགས་ལ་མཚོན་ནའང་བྱ་བྱིའུ་ལ་སྐོགས་པ་གང་
འད་ཞིག་ཡིན་རུང་དླེ་རྣམས་འཁྐོས་ཀ་ཤིན་ཏུ་ཞན་ཡང་རང་ནུས་ལ་དཔགས་པའི་བརླེ་བས་
འཚོ་སྐོང་བྱླེད་ཅིང་། བྱིའུའི་རིགས་འགའ་ཤས་ཀི་ཕ་མ་མིའི་བཟའ་ཚང་ཇི་བཞིན་ལྐོ་ནས་ལྐོ་
བསྟུད་མཉམ་སྐོད་བྱླེད་དླེ་ཕ་མ་གཉིས་ཀས་བྱིའུ་ཕྲུག་ནར་མ་སྐོན་གི་བར་དུ་གསྐོ་བ་དང་། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

འགའ་ཤས་དླེ་ལྟར་མིན་རུང་བྱིའུ་ཕྲུག་གསྐོ་བའི་རིང་དླེར་བྱ་བྱིའུ་ཕྐོ་མྐོ་དླེ་གཉིས་ཁྱིམ་ཐབ་ལྟ་
བུར་འཚོ་བ་མཉམ་སྐོད་བྱླེད་ནས་སྐོད་མཁན་གི་རིགས་ཀང་ཡྐོད། ཡང་བྱིའུ་རིགས་འགའ་
ཤས་ཕ་དླེས་འགན་མི་འཁྱླེར་བ་ཁྱི་དང་འད་བར་ཨ་མ་རང་པས་འཚོ་སྐོང་བྱླེད་ཚུལ་ཉམ་ཐག་
སིང་རྗླེའི་གནས་སུ་མཐྐོང་རྒྱུའང་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུ་མི་ཡི་གནས་སབས་ཙམ་དུ་མ་ཟད་མངལ་སླེས་
ཀི་གནས་སབས་ཕལ་མྐོ་ཆླེར་མ་དླེས་ཕྲུ་གུ་རང་ལ་གཅླེས་སྐོང་བྱླེད་ཚུལ་བསམ་ན་མའི་
བཀའ་དིན་ལྷག་པར་དན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་དླེ་རྣམས་ཀི་སྒྐོ་ནས་བསམ་སླེ། མདྐོར་ན་མ་གཙོ་
བྐོར་བྱས་ཏླེ་དླེས་མཚོན་པའི་རང་ལ་རིང་ནས་སིང་དུ་གཅླེས་པའི་གཉླེན་ཉླེ་དུ་གང་འད་ཞིག་
ཡིན་ནའང༌སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དླེ་དང་འད་བར་བལྟ་དགྐོས་པས། དླེ་ལྟར་མ་ལ་དིན་ཇི་
ལྟར་དན་ཚུལ་བྐོ་འབྱྐོངས་པ་ན། དླེ་ནས་རིམ་གིས་ཕ་ནས་བཟུང་དགྲའི་བར་དང་། རིགས་
དྲུག་གི་འགྲྐོ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཚེ་སྐོན་མའི་མར་གྱུར་པ་གྲངས་ཀིས་མི་ཆྐོད་པ་བྱས་པའི་
གནས་སབས་སུ་ཚེ་འདིའི་མས་འདི་ལྟར་བྱས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པའི་སྒྐོ་ནས་བསམ། དླེ་
ཡང་བཤད་མ་ཐག་པ་ཐམས་ཅད་དུད་འགྲྐོ་སྐོགས་ལ་མི་ཚང་ཡང་། མིར་གྱུར་དུས་ཀི་མ་མ་
བྱས་པ་མླེད་པ་ལ་དགྐོངས་པར་སང་། 

༈ དིན་དན་པ་ལ་མྱྐོང་བ་སླེས་པའི་རྗླེས་དིན་གཟྐོ་བ་ནི་སྐོབ་སིང་ལས། ཉླེ་དུ་འཁྐོར་
བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཁྐོངས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ། །ཀླྐོང་གི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་སང་བཞིན་དུ། །སླེ་ཤི་
འཕྐོས་པས་ངྐོ་མ་ཤླེས་པ་དླེ་བྐོར་ནས། །གལ་ཏླེ་གཅིག་ཐར་བྱླེད་ན་དླེ་ལས་ཁླེལ་བྐོར་མླེད། ། 
ཅླེས་མར་གྱུར་སླེམས་ཅན་རྣམས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གདྐོན་གིས་རྒྱུད་དཀྲུགས། བང་དྐོར་ལ་
བལྟ་བའི་མིག་གཏི་མུག་གིས་ལྡྐོངས། ཟབ་མྐོ་དམ་པའི་ཆྐོས་ཀི་འཁར་བ་དང་བལ། ཐར་པའི་
གྲྐོང་དུ་འཁིད་པའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་གིས་ལམ་སླེ་འཁིད་པའ་ིལྐོང་འཁིད་དམིགས་བུས་
བྐོར། མཐྐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་ངལ་སླེགས་ལ་གྐོམ་པ་མི་བརྟན་པར་བརླེག་འཆྐོས་ཏླེ་འཁྐོར་
བའི་གཡང་དུ་ལྷུང༌། སྡུག་བསལ་གསུམ་གི་བཙོན་རར་འཁྱམས་པ་འདི་དག་སླེ་ཤི་འཕྐོས་



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

པས་ངྐོ་མ་ཤླེས་པ་མ་གཏྐོགས་ཚེ་རབས་མང་པྐོར་རང་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་དིན་ཅན་གི་ཕ་
མ་ཤ་སག་ཡིན་པས། མ་དླེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བུ་བདག་ལ་མི་རླེ་ན་སུ་ལ་རླེ། བུ་བདག་ལ་མ་
དླེ་རྣམས་སྐོབ་པའི་ཁུར་མ་བབ་ན་གཞན་སུ་ལ་བབ། དཔླེར་ན་འདི་སང་གི་ཕ་མ་མཛའ་
གྲྐོགས་ཤིག་བཙོན་རའམ་འབྐོག་དགྐོན་པ་ཆྐོམ་རྐུན་དང་གཅན་གཟན་གི་འཇིགས་པ་ཡྐོད་
པར་ཆུད་པ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་ཤིག་རང་ལ་ཡྐོད་བཞིན་དུ་བྐོས་བྐོར་ནས་བདླེ་བར་བསད་ 
ན༑ དླེ་ལས་ངྐོ་ཚ་དང་ཁླེལ་ཆུང་བ་མི་འྐོང་བ་ཀླུའི་རྒྱལ་པྐོ་ར་སའི་ཚིགས་བཅད་ལས། རྒྱ་མཚོ་
དང་ནི་རི་རབ་དང༌། །ས་རྣམས་བདག་གི་ཁུར་མིན་གི། །བྱས་པ་མི་གཟྐོ་གང་ཡིན་པ། །དླེ་ནི་
བདག་གི་ཁུར་ཆླེན་ཡིན། །ཞླེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་བདག་གིས་དིན་ཅན་གི་མ་རྣམས་སྐོབ་
པའི་ནུས་པ་ཡྐོད་བཞིན་དུ་དྐོར་ནས། རང་གཅིག་པུ་ཞི་བ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བའི་དམན་པའི་ལམ་
དུ་ཞུགས་ན། དམ་པ་རྣམས་ཐུགས་གཏིང་ནས་ཁླེལ་བར་འདུག་པས་དླེ་སངས་ཏླེ་འགྲྐོ་བ་ཀུན་
ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་སམ་དུ་བསམ། འྐོ་ན་ཕན་ཇི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་འདྐོགས་ན། བཀླེས་
པ་ལ་ཟས། སྐོམ་པ་ལ་བཏུང་བ། ནད་ཀིས་མནར་བ་ལ་སན། ཕྐོངས་པ་ལ་ཟང་ཟིང་གི་ནྐོར་
སྐོགས་ཀང་གནས་སབས་སྐོ་སྐོའ་ིསྡུག་བསལ་སླེལ་ཞིང༌། རང་གིས་ཚོགས་གསྐོག་པའི་རྒྱུ་
ཡིན་པས་མི་བྱ་བ་མ་ཡིན་མྐོད། སྲིད་པའི་སྐོབས་འབྱྐོར་ལ་སར་བ་ཉིད་འགྲྐོ་བ་རྣམས་ལ་ཕན་
བཏགས་པའི་གཙོ་བྐོར་བཟུང་ཚེ། དླེ་དག་གིས་ཚངས་པ་དང་འདྐོད་པའི་ལྷ་དགའ་རབ་དབང་
ཕྱུག་དང་འཁྐོར་ལྐོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཡང་གྲངས་མླེད་བྱས་པས་བརྟན་པ་མ་ཐྐོབ་པར་དབུལ་
ཕྐོངས་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསལ་གི་གནས་སབས་འདི་ལྟར་གྱུར་ན། བདག་གིས་ཀང་འདི་དག་
ཟག་བཅས་ཀི་བདླེ་བ་གཙོ་བྐོར་སར་ན། སྐོབས་འབྱྐོར་ཇི་ཙམ་ཆླེ་བ་ཙམ་གིས་བདླེ་བ་དླེ་
སྡུག་བསལ་དུ་འགྱུར་ཚབས་ཆླེ་བ་རྨ་འབས་ལ་འགྱུར་བྱླེད་ཀི་རས་ཚ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་སྡུག་
བསལ་ཇླེ་འཕླེལ་དུ་འགྲྐོ་བ་དང་འད་བར་འདུག་པས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་དང་
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་འཕང་གང་རུང་ལ་དགྐོད་པར་བྱ་སམ་པའི་ཡིད་འཁུལ་ངླེས་སུ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བསམ་མྐོ།། 
དླེ་ལྟར་གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་པའི་གཞི་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྐོག་

པས་བྐོ་དངྐོས་སླེ་བ་ལ། བྱམས་སིང་རྗླེ་ལྷག་བསམ་གསུམ་སྒྐོམ་དགྐོས་པའི་བྱམས་པ་དང་
སིང་རྗླེ་གཉིས་ལ་བདླེ་བ་ལ་སྐོར་འདྐོད་དང་། སྡུག་བསལ་དང་འབལ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་གང་མངྐོན་
དུ་གྱུར་པ་དང་རྗླེས་སུ་འབླེལ་བ་ལས། བྱམས་པ་དང་བརླེ་བ་གཉིས་པྐོ་ས་ཕིའི་རིམ་པ་མཐའ་
གཅིག་ཏུ་རྒྱུ་འབས་ཀི་གྐོ་རིམ་ངླེས་ཅན་དུ་མླེད་ཀང༌། སིར་བཏང་ཕག་ལླེན་དུ་བྱམས་པ་སྐོན་
དུ་མཛད་པས། རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས། རིའུ་ཚོས་སུམ་བརྒྱའི་ཁ་ཟས་དག །ཉིན་རླེ་དུས་
གསུམ་བྱིན་པས་ཀང༌། །བྱམས་པ་ཡུད་ཙམ་ཐང་གཅིག་གི  །བསྐོད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་
ཕྐོད། །དླེ་ལྟར་བྱམས་བརླེ་སྒྐོམ་པ་ལ་བྱམས་བརླེའི་ཡྐོན་ཏན་བརྒྱད་ཅླེས་འབྱུང་བ་ནི། ལྷ་མི་
བྱམས་པར་འགྱུར་བ་དང༌། །དླེ་དག་ཀང་ནི་སྲུང་བ་དང༌། །ཡིད་བདླེ་བ་དང་བདླེ་མང་
དང་། །དུག་དང་མཚོན་གིས་གནྐོད་མླེད་དང༌། །འབད་པ་མླེད་པར་དྐོན་འཐྐོབ་དང༌། །ཚངས་
པའི་འཇིག་རྟླེན་སླེ་འགྱུར་ཏླེ། །གལ་ཏླེ་གྲྐོལ་བར་མ་གྱུར་ཀང༌། །བྱམས་ཆྐོས་ཡྐོན་ཏན་བརྒྱད་
འཐྐོབ་བྐོ། །ཞླེས་ཕན་ཡྐོན་མཐའ་ཡས་པའི་བྱམས་པ་སྒྐོམ་པ་ནི་ཚེ་འདིའི་མ་ལ་ནད་དང་
དབུལ་ཕྐོངས་སྐོགས་སྡུག་བསལ་མངྐོན་འགྱུར་ཡྐོད་དམ་མླེད་ནའང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་
བསལ་དང་། ཁྱབ་པ་འདུ་བྱླེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཅན་ཡིན་པས་བདླེ་བ་དང་མི་ལྡན་ཚུལ་བསམ་
པ་ལ། བདླེ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་མ་འདི་ཉིད་བདླེ་བ་ལ་དགྐོད་འདྐོད་ཀི་བྐོ་ཤུགས་དག་པྐོ་
བསླེད་ནས་ངག་ཏུ། བདླེ་བས་ཕྐོངས་པའི་མ་རྒན་འདི་རྣམས་བདླེ་བ་དང་འཕད་ན་ཅི་མ་རུང༌། 
བདླེ་བ་དང་འཕད་པར་གྱུར་ཅིག ཅི་ནས་ཀང་བདླེ་བ་དང་འཕད་པར་བྱའྐོ། །ཞླེས་ལན་མང་པྐོ་
བརྗྐོད་ཅིང་དླེ་ལྟར་བསམ་མྐོ། །དླེ་བཞིན་དུ་དགྲ་གཉླེན་སྐོགས་འགྲྐོ་བ་རིས་མླེད་རྣམས་ལ་
ཡང་སར་གི་གྐོ་རིམ་ལྟར་སྒྐོམ་དགྐོས་པས། ངན་སྐོང་གསུམ་ལ་སྡུག་བསལ་མངྐོན་འགྱུར་
དང་། བདླེ་འགྲྐོ་ལ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་ཡྐོད་མླེད་ཅི་རིགས་ཀང་སབས་དང་སར་ 



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

རྐོ༑ ༑ཞླེས་སྐོད་འཇུག་ནས་བཟྐོད་པ་སྒྐོམ་སབས་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། འྐོན་ཀང་དགྲས་གནྐོད་
པ་འདི་ཞླེས་བྱ་བ་བྱས་པས་ཕན་བཏགས་ཤན་འད་སམ་ན། རང་གིས་སླེ་བ་སྐོན་མ་ཕར་
གནྐོད་པ་བྱས་པའི་ལླེ་ལན་ལ་ཚུར་ལ་འཁྐོར་བ་ཡིན་ནམ། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཁྐོ་རང་ལ་རང་
དབང་མླེད་པར་ཉྐོན་མྐོངས་པ་དླེས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་འདུག  ཚེ་འདིའི་མའམ་ཉླེ་དུ་ལྟ་བུ་ཞིག་
གདྐོན་གིས་སྐོས་ཏླེ་བདག་ལ་མཚོན་ཆ་སྐོགས་རླེག་ཏུ་བྱུང་ན་དླེ་ལ་ཞླེ་སང་མི་སླེ་བའི་ཁར། 
གདྐོན་དང་འབལ་བའི་ཐབས་ལ་བརྐོན་པ་བྱླེད་པ་བཞིན་ཚེ་རབས་སྐོན་མའི་མ་རྒན་འདི་སང་
གི་འཁྲུལ་ངྐོར་དགྲར་བཏགས་པ་འདི་ཡང་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གདྐོན་གིས་སྐོས་འདུག་པས། 
 ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གདྐོན་འདི་དང་བལ་ཏླེ་བདླེ་བ་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་སྐོགས་སར་
ལྟར་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ནི་གནད་དམ་པ་ཡིན། རང་གི་གཉླེན་དུ་གྱུར་པའི་མ་ལ་སྐོགས་པ་སྡུག་
བསལ་གི་མནར་ཚུལ་བསམ་ནས། སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང༌། བདླེ་བ་
མཐའ་དག་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པའི་སྒྐོ་ནས་བྱམས་བརླེ་སྒྐོམ་པ་ལྟར། རང་གི་ཚེ་
འདིའི་དགྲ་བྐོ་ལའང་བདླེ་བ་འདྐོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་རང་དང་མཚུངས་པར་
བསམ་ནས། དླེ་རྣམས་ཀང་བདླེ་བ་དང་ལྡན་ན་སམ་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དང་བལ་ན་སམ་
པའི་བྱམས་བརླེ་སྒྐོམ་དགྐོས། འྐོ་ན་གྐོང་དུ་དགྲ་རྣམས་ཀང་མར་བསྒྐོམས་ཟིན་པས་བྱམས་
པ་སླེ་དཀའ་བ་ཞིག་མི་འྐོང་ངམ་སམ་དུ་དྭྐོགས་ན། ཤིན་ཏུ་མ་བརྟགས་པ་སླེ། ཁླེལ་ཆུང་གི་སླེ་
བྐོ་ལ་ལ་ཚེ་འདིའི་མ་ཡང་གསྐོད་པ་དང་། དགྲར་བལྟས་ཏླེ་གནྐོད་པ་ས་ཚོགས་བྱླེད་པ་མངྐོན་
སུམ་དུ་གྲུབ་པས་སྐོ། །སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བྱམས་པ་བསྒྐོམས་ནས། སིང་རྗླེ་ནི་སར་ལྟར་
ཚེ་འདིའི་མ་སྡུག་བསལ་གསུམ་པྐོ་གང་རུང་གིས་མནར་བ་ལ་དམིགས་ནས། ཀླེ་མ་བདག་
གི་ཚེ་འདིའི་མ་ལ་སྡུག་བསལ་གིས་དངྐོས་སུ་གནྐོད། ཀུན་འབྱུང་གིས་བརྒྱུད་ནས་གནྐོད་
པས་བདླེ་བའི་གྐོ་སབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདུག  སྡུག་བསལ་འདི་ལས་ཐར་ན་ཅི་མ་རུང་
བསམས་ཏླེ་ངག་ནས། སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་མ་རྒན་སླེམས་ཅན་འདི་ཐམས་ཅད་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

སྡུག་བསལ་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་། སྡུག་བསལ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིག  ཅི་ནས་ཀང་སྡུག་
བསལ་དང་བལ་བར་བྱའྐོ། །ཞླེས་མང་དུ་བརྗྐོད་ཅིང་ཡིད་ལ་བསམ་པར་བྱའྐོ། །དླེ་ཡང་དགྲ་
གཉླེན་བར་མ་མཐའ་དག་ལ་ཁ་སྐོས་ཏླེ་བསམ། འདི་དག་ཀང་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་ཉམས་
ལླེན་ཉམས་འྐོག་ཏུ་ཆུད་ན་རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏླེ་སྒྐོམ་ས་བར་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོ་ལས་
གསུངས་སྐོ། །གྐོང་དུ་བཤད་པའི་དིན་དན་དང་། དིན་གཟྐོ་བསམས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་
ཅན་དླེ་རྣམས་རང་དང་འད་བར་བདླེ་བ་འདྐོད་ཀང་བདླེ་བས་ཕྐོངས་ཚུལ་དང་། སྡུག་བསལ་
མི་འདྐོད་ནའང་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་ཚུལ་བསམས་ཏླེ། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཅླེས་
ཤིང་ཕངས་པའི་ཡིད་དུ་འྐོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་རང་གི་བྐོ་ལ་འཆར་ཞིང་། ཇི་ཙམ་གིས་
གཅླེས་ཤིང་ཕངས་པའི་བྐོ་འཆར་བ་དླེའི་ཚོད་ཀིས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་
འབལ་ན་སམ་པ་དང་། བདླེ་བ་དང་ལྡན་ན་སམ་པའི་བྱམས་པ་དང་། སིང་རྗླེའི་བྐོ་ཤུགས་དག་
པྐོ་འབྱུང་བ་ཡིན། 

གང་དག་སིང་རྗླེ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་སླེ་བའི་ཚེ་ན་དླེའི་རླེན་གིས་སླེམས་ནང་སྡུག་བསལ་
སྐོན་མ་ཞིག་མི་འྐོང་ངམ་སམ་ན། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་བསམས་ནས་རང་ཉིད་ཅུང་ཟད་མི་
སིད་པ་དང་། འཁུར་ཕྐོག་པ་ལྟར་སླེམས་ནའང་གྐོ་ཆྐོད་པ་མ་ཟད། རང་སླེང་གི་སྡུག་བསལ་
བྱུང་སབས་བྱ་ཐབས་བལ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་ཞིང་། སིང་རྗླེའི་བྐོ་དླེས་རྒྱུ་མཚན་ལ་
བསམས་ནས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་པའི་བྐོ་སྐོང་བ་དླེ་ནི་རང་གིས་དྭང་དུ་བངས་
པ་ལས་བྱུང་བས་རླེ་ཞིག་སླེམས་འཁྲུགས་པའི་ཚུལ་ཞིག་མངྐོན་པར་སྲིད་ཀང་། ཕྐོགས་
གཅིག་ནས་ཤླེས་རབ་ཀི་གྲྐོགས་དང་བཅས་པ་དང་། གཉིས་ནས་དྭང་དུ་བངས་པས་དླེ་ལ་
ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་སྐོད་འཇུག་ལས་གསུངས། ཚུལ་འདིར་ལླེགས་པར་དཔད་ན། རང་གི་
སྡུག་བསལ་ལ་བརྟླེན་ནས་འཇིགས་དངངས་དང་། སྐྲག་པའི་རང་བཞིན་ལྟ་བུ་ཤུགས་ཆླེ་
ཞིང་། སིང་རྗླེའི་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྐོས་ནི་སིང་སྐོབས་སླེད་ཀིན་ཡྐོད། དླེང་སང་ཚན་



ཇྐོ་བྐོ་རྗླེའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

རིག་པས། ཀླད་པའི་ནང་ལ་སིང་རྗླེའི་བསམ་པ་སླེ་སབས་བྱླེད་སླེམས་ཤིག་བྱུང་བས་གཞན་
ལས་ཤུགས་ཆླེ་བ་འདུག་ཅླེས་ཟླེར། 

སླེམས་ཅན་བདླེ་བ་དང་ལྡན་འདྐོད་དང་། སྡུག་བསལ་དང་འབལ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་ཙམ་
ཐླེག་དམན་པ་ལའང་ཡྐོད་པས། སབས་འདིར་བཤད་མ་ཐག་པའི་བྱམས་སིང་རྗླེ་གཉིས་ལ་དླེ་
ཙམ་གིས་མི་ཆྐོག་པར་དླེ་ལྟར་བྱའྐོ་སམ་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་འདླེན་ནུས་པའི་བྱམས་
སིང་རྗླེ་ཡིན་པས། སྡུག་བསལ་དང་འབལ་ན་སམ་པ་དང༌། བདླེ་བ་དང་ལྡན་ན་སམ་པའི་
བསམ་པ་བཟང་བ་ཙམ་དུ་འཇྐོག་པ་མ་ཡིན་པར། བདླེ་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་། 
སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་དང་བལ་བ་ཞིག་བདག་གིས་བྱའྐོ་སམ་པའི་བྱམས་སིང་རྗླེ་མཐུ་ཆླེན་
པྐོ་ཁྱད་པར་བ་གཞན་དྐོན་སྒྲུབ་པའི་ཁུར་རང་གིས་འཁྱླེར་བའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་བསླེད་ནས་
བྱང་ཆུབ་ཏུ་སླེམས་བསླེད་པའི་གཞི་སྒྲུབ་དགྐོས། ལྷག་བསམ་དླེ་ཡིས་དངས་ནས་བྱང་ཆུབ་
ཀི་སླེམས་འདུན་པ་གཉིས་ལྡན་ཞླེས་པ་དླེ་རྒྱུད་ལ་སླེ་བ་ཡིན་པས། བྱམས་སིང་རྗླེ་དླེ་གཉིས་
ཀིས་དངས་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ནི། འགྲྐོ་བ་རྣམས་སྡུག་བསལ་ལས་བལ་ཞིང་བདླེ་བ་
ལ་དགྐོད་བྐོ་ཙམ་མིན་པའི་ངླེས་པར་བདག་གིས་བྱ་སམ་པའི་དམ་བཅའི་ཚུལ་གིས། ཀླེ་མ་
ཡིད་དུ་འྐོང་བའི་སླེམས་ཅན་འདི་རྣམས་བདླེ་བ་ལ་སྐོར་བ་དང་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་
བྱླེད་པའི་ཁུར་དླེ་ཡང་བདག་གིས་འཁྱླེར་རྐོ་སམ་པའི་བསམ་པ་དང་བཅས་ཏླེ་ངག་ཏུ། བདླེ་བ་
དང་མི་ལྡན་པའི་མ་རྒན་སླེམས་ཅན་འདི་རྣམས་བདླེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བདག་གིས་བྱའྐོ། ། 
སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་སླེམས་ཅན་འདི་རྣམས་སྡུག་བསལ་དང་བལ་བ་ཞིག་བདག་
གིས་བྱའྐོ། །ཞླེས་ལན་གྲངས་མང་པྐོར་བརྗྐོད་ནས་ཚོང་པས་ཚོང་ཐག་བཅད་པ་དང་འད་བར། 
སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བ་ལ་དམིགས་ནས་དླེ་དང་བལ་ན་ཅི་མ་རུང་སམ་པ་ཙམ་མིན་པར། 
བདག་ཉིད་རང་གིས་གཞན་དྐོན་ཁུར་དུ་འཁྱླེར་བའི་ཡིད་མ་བཅྐོས་པའི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་
བསླེད་པའི་མཐུས། གཞན་དྐོན་སྒྲུབ་སམ་པའི་ཚེ་ན། ད་ལྟ་རང་ཉིད་ལ་གཞན་དྐོན་རླབས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཆླེན་མཐར་ཕིན་པ་སྒྲུབ་པའི་སྐོབས་པ་དང་། ནུས་པ་མླེད་པར་མཐྐོང་ནས། འགླེལ་བས་
འགླེལ་བ་སྐོང་མི་ཐུབ་ཟླེར་བའི་དཔླེ་ལྟར་སྐོན་ལ་རང་མགྐོ་མ་ཐྐོན་པར་གཞན་མགྐོ་འདྐོན་
ཐབས་བལ་བར་ཤླེས་ནས། གཞན་དྐོན་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རླེན་དུ་རང་གི་བྱང་ཆུབ་དྐོན་གཉླེར་གི་
བྐོ་སླེ་བ་ཡིན། དླེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་དྐོན་གཉླེར་འབྱུང་བ་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཞླེས་པ་
ཞིག་ཡྐོད་པ་རླེད་སམ་པས་མི་འགྲིགས་པར། དླེ་རང་ཉིད་ཀི་ཤླེས་རྒྱུད་འདིའི་སླེང་ནས་འགྲུབ་
རུང་ཡིན་པ་ཤླེས་དགྐོས་པས། དླེ་ལ་རིགས་པས་ཡུན་རིང་ལླེགས་པར་དཔད་ནས་ཐྐོག་མར་
བདླེན་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ལ་གྐོ་བ་ཆགས་པར་བྱས་ཏླེ། ཐར་པ་ཇི་ལྟར་ཡྐོད་ཚུལ་དང་། ཉྐོན་
མྐོངས་སྐོང་རུང་ཡིན་ཚུལ་ལ་ངླེས་པ་རླེད་ཐབས་བྱ་དགྐོས། དླེ་ནི་སླེམས་ཕ་རགས་ཕླེས་ནས་
སགས་བ་མླེད་དང་འབླེལ་བའི་བཤད་པ་ལ་གྐོ་བ་རླེད་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་ཤྐོས་ཡིན་པ་མ་
གཏྐོགས། གཞན་ཐག་ཆྐོད་པ་ཞིག་འཆད་པར་དཀའ་བ་ཡིན། གཞུང་དླེར་སྐུ་བཞིའི་རྣམ་
གཞག་འཆད་པའི་ཚེ་ན་གཉུག་མ་ལྷན་ཅིག་སླེས་པའི་འྐོད་གསལ་གི་སླེང་ནས་བསམ་ཚུལ་
བྐོ་ལ་འཆར་རྒྱུ་ཡྐོད། དླེས་ན་གྐོང་དུ་སིང་རྗླེས་སླེམས་ཅན་ལ་དམིགས། ཤླེས་རབ་ཀིས་བྱང་
ཆུབ་ལ་དམིགས་ཞླེས་པ་དླེ་གྐོ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས་དླེ་ལ་ཞིབ་ཏུ་དཔད་དགྐོས། གཞན་ཡང་
གྐོང་དུ། སྐོང་པ་ཉིད་དུ་འགག་པར་འགྱུར། ཞླེས་པའི་ལུང་དླེའི་སླེང་ནས་བསམས་ཏླེ་གཞན་
དྐོན་དྐོན་གཉླེར་གི་འདུན་པས་རྒྱུ་བྱས། བྱང་ཆུབ་དྐོན་གཉླེར་གི་འདུན་པ་མཚུངས་ལྡན་དུ་
ཡྐོད་པའི་གཙོ་སླེམས་བདག་པས་གཞན་གཅླེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཞླེས་པ་
དླེ་རང་རྒྱུད་ལ་བསླེད་པར་བྱླེད་པ་ཡིན།

དླེས་ན་སབས་འགྲྐོའ་ིསབས་སུ་བཤད་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འཕིན་ལས་ཀི་
ཡྐོན་ཏན་དན་པའི་སྒྐོ་ནས། ཡྐོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་དང་ལྡན་པའི་གྐོ་འཕང་འདི་ཐྐོབ་ན་
སླེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་འདླེན་ནུས་པར་འདུག་སམ་སླེ། སྐོན་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་མཆྐོག་ཏུ་
སླེམས་བསླེད་པས་གྲངས་མླེད་གསུམ་གི་མགྐོ་རྐོམ་པའི་སླེམས་བསླེད་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ 



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

ནྐོ༑ ༑འྐོ་ན་དིན་གཟྐོའ་ིསབས་ཀང་འགྲྐོ་བ་རྣམས་མྱང་འདས་ལ་དགྐོད་པར་བྱ་བསམ་པ་ཡྐོད་
པས། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ལ་ལྷག་པྐོ་མླེད་དྐོ་སམ་ན། དཔླེར་ན་དངྐོས་པྐོ་འདི་བདག་གིས་
 ཉྐོ་བར་བྱ་བསམ་པ་དང༌། འཚོང་ཐག་བཅད་པ་མི་འད་བ་ལྟར། དིན་གཟྐོ་དང་ལྷག་བསམ་ལ་
ཡང་ཁྱད་པར་དླེ་བཞིན་ཡྐོད་པས་སྤུ་རིས་འབྱླེད་དགྐོས།

འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརླེ་བའི་སོ་ནས་ 
སྦྱང་བ། 

༈ གཉིས་པ་འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་
བ་ལ་གསུམ། བདག་གཞན་བརྗླེས་པའི་ཕན་ཡྐོན་དང་མ་བརྗླེས་པའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་ 
པ༑ བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་བསམ་པ་གྐོམས་ན་བསླེད་པར་ནུས་པ། བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་
ཚུལ་བསྒྐོམ་པའི་རིམ་པའྐོ། །དླེ་ལྟར་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་བྐོ་ལླེགས་པར་
སངས་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དངྐོས་གཞི་བསླེད་ཐུབ་པས། འཁིད་ཚུལ་མ་གཏྐོགས་ཞི་བ་
ལྷའི་ལུགས་ཀང་དྐོན་གིས་ཚང་བས་སྐོ་སྐོར་དགྐོས་པའི་ངླེས་པ་མླེད་ནའང༌། ལམ་རིམ་ཆླེ་
ཆུང་དུ་ལུགས་གཉིས་ཀ་གསུངས་པ་དང༌། གདུལ་བྱ་བྐོ་ས་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་ཕག་
ལླེན་དུ་མཛད་པས། ཞི་བ་ལྷའི་ལུགས་ཀི་བྐོ་སྐོང་ཐབས་དླེ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་སིང་
སྐོབས་ཅན་གི་བྐོ་སྐོང་ལུགས་དང་། ལྷག་པར་རིགས་པས་དཔད་པ་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་
ཡྐོད་པ་རང་རླེའི་ཚེ་འདིའི་མངྐོན་སུམ་མཐྐོང་ཆྐོས་ཀི་ཉམས་མྱྐོང་གི་ཐྐོག་ནས་གྲུབ་པས་
གལ་ཆླེ། དླེའི་ཚུལ་འཆད་པ་ལ། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིས་བཅད་དང་པྐོར་བདག་གཞན་བརྗླེས་
པའི་ཕན་ཡྐོན་དང་མ་བརྗླེས་པའི་ཉླེས་དམིགས་བསམ་པ་གསུངས་པ་འདི། མྱུར་ལམ་དམར་
ཁིད་དུ་ཐྐོག་མར་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་བྐོ་སྐོང་ཚུལ་ལ་བདག་གཞན་མཉམ་
པ་དང་། རང་གཅླེས་འཛིན་གི་སྐོན་སྒྐོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ། གཞན་གཅླེས་འཛིན་གི་ཡྐོན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཏན་སྒྐོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ། བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་བསམ་པ་དངྐོས། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་
གཏྐོང་ལླེན་སྒྐོམ་ཚུལ་བཅས་ས་བཅད་ལྔར་དབྱླེ་བར་མཛད་པ་ལྟར། དླེ་གཉིས་སླེལ་ན་དགླེ་
མཚན་ཆླེ་བས། བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་སབས་འདིའི་བདག་གཞན་མཉམ་ཚུལ་དླེ། གྐོང་
དུ་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མའི་སབས་ལྟར་དགྲ་ཞླེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སང་བ་དང་། གཉླེན་
ཞླེས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཆགས་པ་དླེ་མླེད་པར་སླེམས་སྐོམས་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཙམ་མིན་པར། 
བདག་དང་གཞན་གི་དབྱླེ་བ་ཕླེས་ཏླེ་བདག་ཅླེས་བྱ་བ་ར་བ་ཆླེ་བ་དང་། གཞན་ཞླེས་པ་ར་བ་
ཆུང་བར་བརི་རྒྱུ་ཞིག་གཏན་ནས་མླེད་དླེ། བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སླེམས་ཅན་སུ་འད་
ཞིག་ཡིན་རུང་རང་ཞླེས་བྱ་བ་དང་། གཞན་ཞླེས་བྱ་བ་དང་། དགྲ་དང་གཉླེན་ཞླེས་བྱ་བ་
ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་དང་། བདླེ་བ་འདྐོད་པ་ཤ་སག་ཡིན་ལ། སྡུག་བསལ་
སླེལ་ཞིང་། བདླེ་བ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐྐོབ་ཐང་ཡྐོད་པ། ཀུན་གི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་བདླེ་གཤླེགས་སིང་
པྐོ་ཡྐོད་པས་སྡུག་བསལ་སླེལ་རུང་དང་། བདླེ་བ་འགྲུབ་རུང་ཡིན་པའི་གནས་སངས་སྒྐོ་ཀུན་
ནས་མཚུངས་པ་ཡིན། ལྷག་པར་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་གཅིག་ནི། རང་ཞླེས་བྱ་བ་གལ་ཆླེ་
རུང་ཆུང་རུང་གང་ཟག་གཅིག་ཡིན་ལ། ཇྐོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་ནི་མཐའ་མླེད་པ་དང་། གྲངས་
ཀིས་མི་ལྐོངས་པར་ཡྐོད་པས། གྲངས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་གཞན་གཙོ་ཆླེ་བར་བྱ་དགྐོས་པ་
གསལ་བར་མངྐོན་སབས། གཞན་ལ་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་འདྐོད་ཀི་བསམ་སྐོར་རིང་ཐུང་མླེད་པར་
སྐོམས་པར་བསྒྲུབ་ན་ནུས་ཤུགས་ཆླེ་བས། དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས་ཐྐོག་མར་བདག་གཞན་མཉམ་
པ་ལ་བྐོ་སྐོང་དགྐོས། དླེ་ལ་ཞི་བ་ལྷས་སྐོད་འཇུག་ཏུ། གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀ ། 
སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་མཚུངས་པ་ལ། །བདག་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྐོད་ན། །གང་ཕིར་གཞན་
མིན་བདག་བཟུང་བྱླེད། །གང་ཚེ་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀ །བདླེ་བ་འདྐོད་པ་མཚུངས་པ་ 
ལ༑ ༑བདག་དང་ཁྱད་པར་ཅི་ཡྐོད་ན། །གང་ཕིར་བདག་གཅིག་བདླེ་བར་བརྐོན། །ཞླེས་
གསུངས་པ་ལྟར། རང་གཞན་མཐའ་དག་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་ཤ་སག་ཡིན་པ་ལ། སྐོ་སྐོ་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

གཅིག་པུའི་སྡུག་བསལ་འགངས་ཆླེན་པྐོ་བྱས་ནས་སླེལ་ཐབས་བྱླེད་པ་འདི་རྒྱུ་མཚན་དང་
མི་ལྡན་ཞིང་། རང་གཞན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདླེ་བ་འདྐོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པས། 
རང་གི་བདླེ་བ་དླེ་དམིགས་གསལ་ར་བ་ཆླེ་བ་ཡིན་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ནས་མླེད། 
རང་བདླེ་བ་འདྐོད་ཀིན་ཡྐོད་པས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་དང་མཚུངས་པར་བདླེ་བ་
འདྐོད་ཀིན་ཡྐོད་པ་དླེ་རང་རླེས་ཤླེས་དགྐོས་པ་ཞིག་དང་། རང་གིས་འདྐོད་པའི་བདླེ་བ་དླེ་
རང་སླེང་ལ་སྒྐོ་གང་ས་ནས་ཐབས་ཤླེས་ཡྐོད་དགུ་རལ་སྤྲུག་བྱས་ནས་སྒྲུབ་ཀིན་ཡྐོད་ལ། 
སྒྲུབ་དགྐོས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལྟར། གཞན་སླེང་གི་བདླེ་བ་རྣམས་ཀང་སྒྐོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཅིས་
ཀང་སྒྲུབ་དགྐོས། འྐོན་ཀང་རང་གི་བདླེ་སིད་ནི་རང་དྐོན་ཡིན་པས། དླེ་རང་གིས་བསྒྲུབ་
དགྐོས་ལ། གཞན་གི་བདླེ་སིད་ནི་གཞན་རྣམས་ཀིས་བསྒྲུབ་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། ངས་
སྒྲུབ་མི་དགྐོས་སམ་པ་བྐོ་ལ་འཆར་ན། འྐོ་ན་རང་གི་བདླེ་སིད་དླེ་རང་ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་
བྱ་བ་ཡིན་པས། གཞན་སུ་ལའང་རླེ་མི་དགྐོས་པ་ཞིག་ཡིན་དགྐོས་མྐོད་ཀང་། དླེ་ལྟར་མིན་
པར་གཞན་ལ་ཤིན་ཏུ་ནས་རླེ་དགྐོས་ཏླེ། རང་གི་བདླེ་སིད་ཆླེད་དུ་གཞན་ལ་རླེ་བ་ཆླེན་པྐོས་
མཐླེ་བྐོང་ཀླེར་དགྐོས་པ་དང་། གད་མྐོ་དམིགས་བསལ་བགད་པ་སྐོགས་ཀི་རྣམ་འགྱུར་འད་
མིན་བསན་པ་སྐོགས་ཀི་ཐབས་ཤླེས་ས་ཚོགས་བརྒྱུད་ནས་རང་དྐོན་འགྲུབ་ཐབས་བྱ་དགྐོས་
ཀིན་ཡྐོད་པ་མ་གཏྐོགས། བདླེ་སིད་དླེ་གཞན་སུ་ལའང་ལྟྐོས་པ་མླེད་པར་ནམ་མཁའ་ནས་གྐོ་
བུར་དུ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་འྐོང་ཐབས་མླེད་པས། རང་གཞན་གི་བདླེ་སིད་མཐའ་དག་ཕན་ཚུན་
ལྟྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་གྲུབ་པ་ཁྐོ་ན་ཡིན། དླེས་ན་རང་ངྐོས་ནས་གཞན་གི་དྐོན་ལ་སླེམས་འཁུར་
བངས་ནས། དཔླེར་ན་སླེ་བྐོ་གང་ཞིག་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་དླེ་ལ་སླེམས་གསྐོ་ཙམ་ཞིག་
བཏང་ནའང་དླེ་ལ་ཕན་གི་ཡྐོད་པ་དང་། སླེམས་སྐོ་པྐོར་འུ་ཐུག་ནས་སྐོད་པའི་སབས་དླེར་
རང་ཉིད་ནས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་འཛུམ་མདངས་ཙམ་ཞིག་སྐོན་ནའང་ཕན་པ་ལྟ་བུ་
ཡིན། དླེས་ན་རང་གི་བདླེ་སྡུག་དླེ་གཞན་དང་འབླེལ་ནས་འྐོང་གིན་ཡྐོད་པ་ལྟར། གཞན་གི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བདླེ་སྡུག་དླེ་ཡང་རང་དང་འབླེལ་བ་ཡྐོད་པ་དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་པ་མ་གཏྐོགས། 
ཆྐོས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆླེད་མངགས་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབས་ནས་བཙལ་བ་མ་
ཡིན། དཔླེར་ན། དླེང་སབས་ཚན་རིག་པ་རྣམས་ནས་བཤད་པའི་འཇིག་རྟླེན་འདི་དངྐོས་པྐོ་
གཅིག་གིས་སྒྲུབ་ཐུབ་ཐབས་གཏན་ནས་མླེད་པར། གིང་འདིའི་སྐོད་བཅུད་ཡྐོངས་རྐོགས་
ཕན་ཚུན་ལྟྐོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་དང་། གཅིག་ལ་གཅིག་བརྟླེན་གི་སྒྐོ་ནས་འཚོ་དགྐོས་པས། 
གིང་འདིའི་རྣམ་བཞག་འགྲླེལ་སབས་སིའི་ཆའམ་ཡྐོངས་རྐོགས་ཀི་ཐྐོག་ནས་བལྟས་ཏླེ་
འགྲླེལ་བཤད་བརྒྱག་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། དངྐོས་པྐོ་བདླེན་དཔང་གཅིག་གི་ཐྐོག་ནས་
འགྲླེལ་བཤད་མི་ཐུབ་ཚུལ་བཤད་ཀིན་ཡྐོད་ལ། ཚན་རིག་པས་དླེ་ལྟར་བཤད་པ་ཆྐོས་ཤིག་
གི་རྒྱུ་མཚན་དངས་ཏླེ་དད་པའི་ཐྐོག་ནས་མིན་པར། མི་རབས་ནས་མི་རབས་བརྒྱུད་དླེ་
བརྟག་དཔད་བྱས་པས་དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཚོད་དཔག་དང་། 
གསལ་སྐོན་ཐུབ་པའི་ཐྐོག་ནས་བཤད་པ་ལྟར། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་ཀི་ཐྐོག་ནས་
ཀང་དླེ་དང་མཚུངས་པར་བསན། 

རང་གཅླེས་འཛིན་གི་སོན་སོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ་དང་། གཞན་གཅླེས་འཛིན་གི་
ཡོན་ཏན་སོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པའི་ཚུལ་ལ་བོ་སྦྱོང་བ། 

༈ དླེ་ནས་ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ་དུ་གསལ་བའ་ིས་བཅད་གཉིས་པ་རང་གཅླེས་འཛིན་ག་ིསྐོན་སྒྐོ་དུ་
མ་ནས་བསམ་པ་དང་། གསུམ་པ་གཞན་གཅླེས་འཛིན་གི་ཡྐོན་ཏན་སྒྐོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པའི་
ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་བྐོ་སྐོང་བ་ནི། ཐྐོག་མར་རང་གཅླེས་འཛིན་གི་སྐོན་ངྐོས་འཛིན་ཐུབ་པ་གནད་ཆླེ་
བས། རང་ཉིད་གལ་ཆླེ་ཤྐོས་སུ་བརིས་ནས་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་རང་ཁྐོ་ནར་སླེམས་བཞིན་
སླེ་བྐོ་གཞན་ནི་གལ་ཆུང་སང་མླེད་དུ་བཞག་པའི་ཐྐོག་ནས་རང་ཉིད་གཅླེས་པར་འཛིན་ཏླེ། 
གཞན་ཡལ་བར་དྐོར་བའ་ིབྐོ་ཤུགས་དག་པྐོ་ཡྐོད་ན། གནས་སབས༌རང་གི་དྐོན་དུ་གཞན་སུ་འད་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

ཞིག་བསད་དགྐོས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཡང་ཚམ་ཚོམ་མླེད་པར་གྱུར་པ་དང་། གཞན་གི་རྒྱུ་ནྐོར་འཕྐོག་
ཅིང་། བཙན་གཡླེམ་འདྐོད་ལྐོག་སྐོད་པ། གཞན་ལ་མགྐོ་བསྐོར་བཏང་ནས་བསླུ་བ་དང་། སྡུག་
ལ་སར་ན་མི་རུང་བའི་འདུ་ཤླེས་མླེད་པར་རྫུན་དང་། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཁྱལ། བརྣབས་
སླེམས། གནྐོད་སླེམས། ལྐོག་ལྟ་བཅས་པའི་མི་དགླེ་བ་བཅུ་སླེར་གཏྐོགས་དང་བཅས་པར་
འཛེམས་མླེད་དུ་སྐོད་པ་རང་བཞིན་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར། རང་རླེའི་མཐྐོང་ཆྐོས་སུའང༌འཇིག་
རྟླེན་འདིར་ཆྐོས་ལུགས་དང་ཆབ་སྲིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེ་བྐོ་གཞན་གི་རང་དབང་ལ་བརི་
མླེད་རྐོག་རྐོལ་གཏྐོང་བ་དང་། བཙན་བཀའ་གཏྐོང་བ། གཅིག་སྡུད་ཀི་ལམ་ལུགས་ལ་སྐོད་པར་
འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་རང་གཅླེས་འཛིན་གིས་དངས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་མི་མང་ལ་རང་དབང་བལ་
ཞིང་། དངངས་སྐྲག་ངང་དུ་འཚོ་གནས་དགྐོས་པར་བྱླེད་པ་དླེ་རྣམས་རང་བདླེ་དྐོན་གཉླེར་ལས་
བྱུང་ལ། རང་ལ་དཔལ་འབྱྐོར་དང་གཏམ་དྐོན་སྐོགས་ཀི་ཁླེ་བཟང་ཐྐོབ་ཆླེད་སླེམས་ཅན་གཞན་
གི་སྲྐོག་ལའང་མི་བརི་ཞིང་། ཁྐོར་ཡུག་ལའང་སང་མླེད་རྐོག་རྐོལ་བཏང་བས་གིང་འདིར་འབྱུང་
བའི་ཁམས་ཀི་གྐོད་ཆག་དང་། གནམ་གཤིས་ཚ་གྲང་གི་འགྱུར་ལྡྐོག  ནད་ཡམས་མུ་གླེ་ལ་
སྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་དུ་མ་མྱྐོང་བའི་ངང་ཚུལ་ཐལ་ཆ་ཆླེན་པྐོས་སླེམས་ཅན་ཡྐོངས་རྐོགས་
འཚོ་དང་མ་ིའཚོ་ཐླེ་ཚོམ་ཟ་དགྐོས་པ་རྒྱ་ཆླེར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་རང་གཅླེས་འཛིན་ལས་བྱུང་། 
སྒླེར་ག་ིཉིན་རླེའ་ིའཚོ་བར་མཚོན་ནའང་། གལ་ཏླེ་ནངས་པར་ལངས་མ་ཐག་ནས་གཡས་གཡྐོན་
གི་ཁྱིམ་མཚེས་ཚུན་ཆད་ལའང་མཇིང་སྐོག་སྐོག་བྱས་ཏླེ་དགྲ་བཟྐོས་ན། དླེ་རྣམས་ཀི་བདླེ་སིད་
ལ་བརི་མླེད་རྐོག་རྐོལ་བཏང་བ་མ་ཟད། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་དྐོན་དུ་རང་ཉིད་ཁྐོ་ན་གཅིག་ལབ་
བརྒྱབ་ནས་སྐོད་དགྐོས་ཤར་བའ་ིགྲྐོགས་མླེད་གཅགི་པུར་ལུས་ཏླེ། ཕན་ཚུན་འགྲྐོ་འྐོང་གང་བྱས་
ནའང་མ་ིབདླེ་བ་དང་། སུ་ལའང་འབླེལ་གཏུགས་བྱ་ཡུལ་མླེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དླེ་ལྟར་རང་དྐོན་
ཁྐོག་བཅུག་ཤ་སག་བྱླེད་པྐོ་འཕལ་དུ་དཔལ་འབྱྐོར་མི་དམན་པ་དང་། དབང་ཆ་ཡྐོད་རིགས་
རྣམས་ལ་སླེ་བྐོ་གཞན་རྣམས་གནས་སབས་མི་དླེར་རླེ་དྭྐོགས་ཅི་རིགས་དབང་གིས་གུས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཞབས་ལྡན་པའི་མིང་ནས་འབྐོད་ཅིང་། བཀུར་བའི་གཏམ་སན་ཐྐོག་ནས་གླེང་མྐོལ་བྱླེད་ཁུལ་
སང་མྐོད། དྐོན་དུ་གད་མྐོ་དགྐོད་སངས་ཚུན་ཆད་འཕལ་སླེལ་གི་ངྐོ་སྲུང་གཅིག་པུ་མ་གཏྐོགས་
སིང་ནས་ཤ་ཚ་བའི་གད་མྐོ་མིན་སབས། གཞན་གིས་འཛུམ་མདངས་དང་། དགའ་བའི་རྣམ་
འགྱུར་སྐོན་པ་དླེ་ཡང་མི་དླེས་ང་ལ་རླེ་བ་ཞིག་བརྒྱག་འདྐོད་ཡྐོད་ཚུལ་ཤླེས་པར་ནུས་པ་ལས། 
གྲྐོགས་པྐོའ་ིམཛའ་བའ་ིའདུ་ཤླེས་མ་ིའབྱུང་བས་བྐོས་འགླེལ་མ་ིཐུབ་པ་སྐོགས། གསྐོན་པའ་ིརངི་
དླེར་རང་ཉིད་སིད་པ་ལའང་བལྟ་རྒྱུ་མླེད་ལ། མཐའ་མ་འཆི་བར་ཉླེ་བའི་སབས་ཀང་རང་གཅླེས་
འཛིན་བྱླེད་མཁན་དླེ་ལ་བལྟ་རྟྐོག་བྱླེད་པྐོ་དགའ་ཉླེ་བྐོ་དཀར་མླེད་པ་དང་། ཤི་བའི་ཉིན་དླེར་སུས་
ཀང་ཕངས་སླེམས་མི་བྱླེད་ཅིང་། སྐོན་ལམ་ཚིག་སམ་པྐོ་ཙམ་ཞིག་རྒྱག་མཁན་དཀྐོན་པ་མ་ཟད། 
ད་ཡིན་ན་སབས་ཡག་སྐོང་། སང་ཉིན་ནས་རྣ་བ་འཇམ་ཐིང་ཐིང་ཡིན། ཁྐོ་ད་དུང་ཤི་རྒྱུ་ཕིས་
དགས་སྐོང་། དླེ་ལས་ས་ཙམ་ཤི་ན་ལླེགས་པ་བྱུང་ཚུལ་སྐོགས་བརྗྐོད་ངླེས་རླེད། དླེ་ལྟར་མི་ཚེ་
ལས་གཏམ་ཚེ་རིང་བ་བྱས་ནས་ཚང་མས་ཐུ་ལུད་བརྒྱག་ཡུལ་ཞིག་བྱུང་ན་བལྟ་རྒྱུ་གང་ཡང་
མླེད་པས། རང་གཅླེས་པར་བཟུང་ཞིང་། གཞན་ཡལ་བར་དྐོར་མཁན་རྣམས་ལ་གྐོང་དུ་སླེས་བུ་
ཆུང་ངུའི་ལས་འབས་ཀི་སབས་སུ་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་འབས་བུ་མི་འདྐོད་པའི་སྡུག་བསལ་
ཉམས་སུ་མྱྐོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན། དླེ་བཞིན་སླེས་བུ་འབངི་གི་སབས་སུ་བསྒྲུབ་བྱར་བཤད་པའ་ི
རང་གཅིག་པུ་ཐར་པ་འདྐོད་པ་དླེ་ལ་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་པྐོ་རྣམས་ཀི་ངྐོས་
ནས་བལྟས་ན། ཞི་བ་ཕྐོགས་གཅིག་པ་དམན་པའི་མྱང་འདས་དླེ་ཡང་རང་ཁྐོ་ན་གཅླེས་པར་
འཛིན་པའི་དབང་ལས་བྱུང་། སྐོང་ཉིད་ཀིས་ལྟ་བས་ཀྐོ་ཐག་མ་གྐོད་པར་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སིབ་
པའི་གཉླེན་པྐོ་བྱས་ཤིང་། དླེ་ལ་ཤླེས་སིབ་ཀི་གཉླེན་པྐོ་བྱླེད་པའི་ནུས་པ་ཡྐོད་ནའང༌། སྐོང་ཉིད་
ལ་སབས་དླེར་བྱང་ཆུབ་ཀ་ིསླེམས་སྐོགས་ཐབས་ཀ་ིཆའི་རྒྱབ་རྟླེན་ཚད་ལྐོངས་མླེད་པས། ཤླེས་
སིབ་ཀི་གཉླེན་པྐོར་འགྱུར་མ་ཐུབ་པར་བརྟླེན། སླེམས་བསླེད་ཀིས་ཕྐོངས་པ་དླེའང་རང་གཅླེས་
པར་འཛིན་ཞིང་། གཞན་ཡལ་བར་དྐོར་བ་ལས་བྱུང་བར་ངླེས། 



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

དླེ་ལས་ལྡྐོག་སླེ་གཞན་གཅླེས་པར་འཛིན་པའི་སྒྐོ་ནས་ཕ་རྐོལ་པྐོའ་ིསྲྐོག་ཀང་ར་ཆླེར་
ངྐོས་འཛིན་བྱས་ཏླེ་རང་ཉིད་ཀི་སྲྐོག་ལྟར་གཅླེས་འཛིན་མ་ཐུབ་ནའང༌། གཞན་གི་ཚེ་ལ་ཕངས་
པ་མླེད་པར་སྲྐོག་གཅྐོད་མི་རུང་སམ་པ་ཞིག་དང་། རང་དང་འད་བར་སླེམས་ཅན་གཞན་
རྣམས་ཀི་ངྐོས་ནས་ཀང་རང་ཉིད་བདླེ་བར་འཚོ་བའི་འདུན་པ་ཡྐོད་ལ། དླེ་ལྟར་འཚོ་བར་འྐོས་
པའི་ཐྐོབ་ཐང་ཡྐོད་ཚུལ་བསམ་ནས་གཞན་གི་སྲྐོག་ལ་སླེམས་འཁུར་བངས་ནས་སྲྐོག་གཅྐོད་
སྐོང་བས་མཚོན། གྐོང་དུ་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་བཤད་པའི་གཞན་གནྐོད་གཞི་དང་
བཅས་པ་ལས་ལྡྐོག་པའི་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་སུ་བངས་པ་དླེ་རིགས་རང་
ཉིད་ཉླེས་པས་མ་གྐོས་པར་བྱ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས་སྐོང་བ་ཙམ་མ་ཟད། བྐོའ་ིཟུར་ལ་
གཞན་གི་ཐྐོབ་ཐང་ལ་བརི་མླེད་རྐོག་རྐོལ་གཏྐོང་མི་ཕྐོད་པའི་བསམ་པ་དང་ཡང་འབླེལ་བས། 
དླེ་ནི་ཆྐོས་ཀི་ཕྐོགས་ནས་བཤད་ན། སླེ་བ་ཕི་མ་མངྐོན་མཐྐོའ་ིལུས་རྟླེན་ཐྐོབ་པའི་ཆླེད་དང་། 
དླེ་ཡང་ཚེ་རིང་ཞིང་། ལྐོངས་སྐོད་ཆླེ་ལ། སྐོབས་དང་ལྡན་པ་ལ་སྐོགས་པའི་མཐུན་པའི་རླེན་
རྣམས་ཚང་བ་ཞིག་འབྱུང་ཕིར་མི་དགླེ་བ་བཅུ་ལ་ཉླེས་དམིགས་སུ་མཐྐོང་བའི་སྒྐོ་ནས་གཉླེན་
པྐོ་བསླེན་ཏླེ་སྐོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་སུ་བངས་ནས། མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱླེན་སྒྲུབ་པར་
བྱླེད་པ་དླེའང་གཞན་གཅླེས་པར་འཛིན་པའི་ཕན་ཡྐོན་ཡིན། 

འཕལ་སླེལ་མི་ཚེ་འདི་ཡི་དབང་དུ་བྱས་ཀང༌ཉི་མ་གཅིག་གི་ནང་ལ་ས་ཆར་ལངས་པ་
ནས་རང་གི་གྲྐོང་པ་ཁྱིམ་མཚེས་ལ་སྐོགས་པའི་སླེ་བྐོ་སུ་འད་ཞིག་འཕད་ཀང་མཐུན་པྐོ་དང་། 
གུས་ཞབས་ལྡན་པའི་ཐྐོག་ནས་འཚམས་འདི་བྱས་ན། སིར་བཏང་ཚང་མ་འཛུམ་ཤིག་ཤིག་
གིས་མཛའ་མཐུན་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ལྡན་པའི་འབླེལ་བ་བཟང་པྐོ་ཞིག་འབྱུང་བས། རང་
ཉིད་ནས་མ་འགྲུབ་ན་མ་གཏྐོགས་གང་འགྲུབ་ཅི་འགྲུབ་ཐྐོག་ནས་གཞན་གཅླེས་པར་འཛིན་པའི་
བྐོས་ཞླེ་ཐག་པ་ནས་སུ་ལའང་གནྐོད་པ་མི་བྱླེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། གཞན་ལ་ཕར་ཕན་བཏགས་
ན་ཚུར་ལའང་སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་དགའ་བ་དང་ཉླེ་བའ་ིལན་ཞགི་ཅིས་ཀང་འྐོང་བ་ཡིན། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ས་མྐོ་ངྐོས་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་ནྐོར་བུ་གིང་ཁར་ཨ་འུ་ནླེ་ཙོ་ཆུང་ཆུང་གཅིག་དང་། དླེ་
མིན་བྱིའུ་འགའ་ཤས་ཡྐོད། ངྐོས་ལ་ཡི་གླེ་སྐོབ་མཁན་མཁན་པྐོ་དམ་པ་དླེ་ཕླེབས་སབས་སར་
ཁ་བསམས་ནས་ནླེ་ཙོ་དླེ་ལ་གནང་བས། མཁན་པྐོ་དམ་པར་ནླེ་ཙོས་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་མི་
འད་བ་ས་ཚོགས་ཤིག་སྐོན་རྒྱུ་ཡྐོད་ཅིང་། ཁྐོང་གིས་ཕག་མཛུབ་རླུང་རིའི་ནང་ལ་བརྒྱུས་ཏླེ་ནླེ་
ཙོའི་མགྐོ་བྐོར་བྱུག་བྱུག་བྱླེད་སབས་ཡག་པྐོ་སྐོད་ཀིན་འདུག  ངྐོས་ལ་དགྐོས་རྒྱུ་ནླེ་ཙོ་དླེས་ང་
ལའང་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་དླེ་ལྟར་སྐོན་པའི་རླེ་བ་བྱས་ཀང་། ངྐོས་ནས་དགའ་པྐོ་འྐོང་བར་
བཟྐོ་སངས་ནི། སྐོན་ལ་སར་ཁ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཞིག་སད་པ་དླེས་མ་མགུ་བའི་སབས་སུ་
དབྱུག་པ་ཞུས་སབས། ནླེ་ཙོ་ཁྐོས་ནས། ང་སླེབས་པ་དང་ལམ་སླེང་མཆུ་ཏྐོ་བརྒྱབ་རིས་བྱླེད་པ་
མ་གཏྐོགས་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གང་ཡང་སྐོན་གིན་མླེད་པ་ནི། ཚུར་ལ་ཁ་ཞླེ་གཉིས་མླེད་
ཀིས་བྱམས་པྐོ་བྱླེད་མཁན་བྱུང་ན། ཕར་ལའང་དགའ་པྐོ་བྱླེད་པ་དླེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་རང་
ཉིད་བདླེ་བ་འདྐོད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་སླེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རང་གིས་ངང་གིས་
ཡྐོད་པས། བདླེ་བ་འདྐོད་པ་དླེ་ཡང་བྱམས་པྐོ་བྱླེད་མཁན་ཞིག་དང་། བྱམས་པྐོ་དླེ་ཡང་ཁ་ཞླེ་
གཉིས་མླེད་ཀསི་བྱླེད་མཁན་ཞིག་བྱུང་བ་ཡིན་ན། དླེས་ཀང་ངྐོས་འཛིན་ཐུབ་ཀིན་འདུག 

དླེ་བཞིན་རང་རླེ་མིའི་ནང་ཡང་དཔླེར་ན་བྐོད་ལ་ཡྐོད་པའི་བྐོད་མི་ལྟ་བུ་རྒྱ་མིས་བཙོན་
ཁང་ནང་དུ་སྡུག་སྐོང་ཚད་མླེད་བཏང་སབས་བཙོན་ཁང་ནང་ལ་ཚུད་པ་འད་འད་དང་། དངངས་
སྐྲག་ཡྐོད་ཡྐོད་པ་ཡིན་ནའང་། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བྐོས་འཁླེལ་ས་ཞིག་ཡྐོད་ན་ཕན་ཚུན་སྐོ་
རྐོགས་དང་། སྡུག་སད་བརྒྱག་ས་ཡྐོད་པ་ལྟ་བུའི་སིད་སང་ཞིག་འདུག་ཅླེས་ཟླེར་བ་ཇི་བཞིན་
ཕན་ཚུན་མཛའ་བརླེ་དང་། བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་ཕན་བདླེ་བསྒྲུབ་ན་གཞན་གཅླེས་པར་
འཛིན་པ་ཡིན་པས། གཞན་ལ་བསམ་པ་བཟང་བ་དང་། སིང་ཉླེ་བ་དླེ་བདླེ་སིད་ཀི་ར་བ་ཡིན་
ངླེས་རླེད། ཆྐོས་ཡྐོད་མླེད་གང་ཡིན་དང་། ཆྐོས་ལ་ངྐོ་རྒྐོལ་བྱླེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། མི་ཚེ་
སིད་པ་ཞིག་དགྐོས་ན་བསམ་པ་བཟང་པྐོ་ཅིས་ཀང་བྱླེད་དགྐོས། གཞན་གཅླེས་པར་འཛིན་ན། 



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

དླེའི་དབང་གིས་རང་ལ་དཀའ་ངལ་གང་ཞིག་འཕད་སབས་དང་། དཔལ་འབྱྐོར་གི་ཆ་རླེན་མ་
འཛོམས་པ་བྱུང་ན་གཡས་ནས་རྐོགས་བྱླེད་མཁན་དང་། གཡྐོན་ནས་དངུལ་གཡར་མཁན། 
སུ་ལ་སད་ཆ་ཞིག་བཤད་ནའང་ཉན་མཁན་དང་། ཨང་ལན་སྐོག་མཁན་འྐོང་ཞིང་། མཐའ་མ་
རང་ཉིད་ཤི་བའི་ཉིན་མྐོ་དླེར་ཡང་ཀུན་གིས་ཕངས་སང་བྱླེད་དླེ། ཨ་ཙི་དླེ་འདའི་མི་ཡག་པྐོ་ཞིག་
ཡྐོད་པ་དླེ་སིང་རྗླེ། དཔླེ་བསགས་སྐོང་ཟླེར་ནས་མཆྐོད་མླེ་གཅིག་ལས་མླེད་ནའང་སར་ཞིང་། 
སྐོན་ལམ་ཚིག་གཅིག་ལས་མ་བྱུང་ནའང་བརྒྱབ་པ་ཞིག་འྐོང་བ་དླེ་ཐམས་ཅད་གཞན་གཅླེས་
པར་འཛིན་པའི་ཕན་ཡྐོན་ཡིན། ཚེ་ཕི་མ་དང་། འཁྐོར་བ་མཐའ་མླེད་པའི་མར་ཤླེས་ལ་སྐོགས་
པ་དླེ་རྣམས་ཐག་རིང་བས། མཐྐོང་བཞིན་པའི་མི་ཚེ་འདིའི་ནང་ལ་གཅླེས་འཛིན་གཉིས་ཀི་སྐོན་
དང་ཡྐོན་ཏན་ཇི་འད་ཡྐོད་མླེད་བསམ་ན། སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་ཐུབ་དང་མ་ཐུབ་ཐ་དད་ཡིན་པ་
མ་གཏྐོགས། གཞན་གཅླེས་པར་འཛིན་པའི་བསམ་པ་བཟང་པྐོ་དླེ་ལ་སུས་ཀང་སྐོན་ངྐོ ་མ་
བཏགས་ས་མླེད་པ་དང་། ཆྐོས་ལ་ངྐོ་རྒྐོལ་བྱླེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ནའང་གཞན་གཅླེས་འཛིན་ལ་
སྐོན་བརྗྐོད་མི་ཐུབ་ལ། བྱ་བྱིའུ་རྣམས་ལ་ཁ་གྲགས་རྒྱུ་འད་ཡྐོད་ན་དླེ་ཚོས་ཀང་གཞན་གཅླེས་
འཛིན་ལ་རྒྱབ་སྐོར་ངླེས་པར་བྱླེད་པ་མ་གཏྐོགས། དླེ་ནྐོར་འཁྲུལ་ཡིན་ཚུལ་བཤད་མཁན་མི་
འྐོང་། སྐོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་བྐོ་ལ་མ་ཤྐོང་བ་དང་། གྐོ་བ་མ་ལྐོན་པའི་དབང་གིས་རྐོད་
པ་འད་མིན་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡྐོད་ཀང་། གཞན་ལ་ཕན་པའི་བསམ་པ་བཟང་པྐོ་འདི་ལ་སྐོན་དང་ནྐོར་
འཁྲུལ་ཡིན་ཚུལ་སྲིད་པ་གསུམ་ན་བརྗྐོད་ཐབས་མླེད། ཕན་སླེམས་འདི་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་
འགལ་ཟླ་བྱླེད་པྐོ་ཆགས་སང་གཉིས་ནས་ཞླེ་སང་ཡིན་ཞིང་། འདྐོད་ཆགས་ཀིས་ཐད་ཀར་ཀུན་
ནས་བསངས་ཏླེ་གཞན་ལ་གནྐོད་པ་བྱླེད་པ་ཉུང་བ་མ་ཟད། སབས་རླེ་འདྐོད་ཆགས་ཀིས་
གཞན་རྗླེས་སུ་འཛིན་ནས་ཕན་བཏགས་པ་རླེ་ཟུང་འྐོང་བ་རླེད། ཞླེ་སང་དང་། ཁྐོང་ཁྐོས་གནྐོད་
པ་འབའ་ཞིག་དངས་པས། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སླེ་སྐོད་མན་ལ་ཞླེ་སང་གནང་བའི་སབས་
མླེད་ཅིང་། ཀུན་སྐོང་ལ་རྒྱུའི་ཀུན་སྐོང་དང་། དུས་ཀི་ཀུན་སྐོང་གཉིས་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གསང་སགས་ཀི་གཞུང་དུ་དུས་ཀི་ཀུན་སྐོང་ལ་ཞླེ་སང་གནང་བའི་སབས་དམིགས་བསལ་དླེ་
འད་འབྱུང་ཡང་། རྒྱུའི་ཀུན་སྐོང་ལ་སིང་རྗླེ་ངླེས་པར་དུ་དགྐོས་པས། གཞན་གཅླེས་པར་འཛིན་
པ་ཞླེས་པ་འདི་ནི་བདླེ་སིད་ཀུན་གི་ར་བ་དང་། འདི་ཕིའི་ལླེགས་ཚོགས་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས། 
རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་ཉམས་བཞླེས་ཀི་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པས། རྣམ་འགྲླེལ་ལས། སྒྲུབ་
བྱླེད་ཐུགས་རྗླེ་གྐོམས་ལས་ཏླེ། ཞླེས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་བདླེན་པར་གྐོ་ནུས། དླེའི་ཐྐོག་ལ་ཇྐོ་
བྐོ་སླེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དིན་དན་ལུགས་ལའང་དིན་དན་ཁྱད་པར་བ་ཞླེས་པ་ཞིག་འབྱུང་བ། 
སྐོད་འཇུག་ལས། སླེམས་ཅན་རྣམས་དང་རྒྱལ་བ་ལས། །སངས་རྒྱས་ཆྐོས་འགྲུབ་འད་བ་ 
ལ༑ ༑རྒྱལ་ལ་གུས་བྱླེད་དླེ་བཞིན་དུ། །སླེམས་ཅན་ལ་མིན་ཅི་ཡི་ཚུལ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་
སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པ་ཇྐོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་གི་དིན་དང་། འཕལ་སླེལ་ད་ལྟ་ཞིམ་རྒུའི་
བཟའ་བཏུང་དང་། ཚ་གྲང་སྐོབ་ཅིང་མཛེས་པར་བྱླེད་པའི་གྐོས་དང་རྒྱན་ཆ། གནས་ཁང་མཐུན་
རླེན་འཛོམས་པ་སྐོགས་ཀི་ཆ་རླེན་དླེ་རྣམས་འབད་རྐོལ་བྱླེད་པྐོ་སླེམས་ཅན་དུ་མའི་ལག་
འགྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྐོད་གནས་ལྟ་བུ་ཨར་ལས་བྱླེད་པྐོ་རྣམས་ཀིས་ཚ་གྲང་བཀླེས་
སྐོམ་སྐོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་དུ་མ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་བསྐྲུན་པའི་དིན་ལ་བརྟླེན་ནས་རང་རླེ་བག་
ཕླེབས་པྐོར་གནས་ཐུབ་པ་འདི་ལྟ་བུས་མཚོན། མདྐོར་ན་རང་རླེ་སླེས་པའི་ཉིན་ནས་མ་ཤི་བར་
དུ་སྲྐོག་འཚོ་བ་ཇྐོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་གི་དིན་ཁྐོ་ན་ལ་བརྟླེན་ནས་འཚོ་བ་མ་གཏྐོགས། རྐོ་ཟ་ཞིང་། 
ཐལ་བ་འགམ། ར་ཟ་བ་སྐོགས་ཀིས་སྲྐོག་འཚོ་བར་མི་ནུས་པས། མི་ལུས་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཞླེས་
རང་རླེས་ར་ཆླེར་བརི་བ་འདི་འཚོ་ཐུབ་པ་ཇྐོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་རང་གི་དིན་ལས་བྱུང་བ་འབའ་ཞིག་
ཡིན། མངྐོན་མཐྐོ་ལ་སྐོགས་པའི་སླེ་བ་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ཀི་དྐོན་སྒྲུབ་པ་དང་། ལམ་ལ་སྐོབ་པ་
རྣམས་ཀང་གཞན་གི་དིན་ལས་བྱུང་ཞིང་། མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་གྐོ་འཕང་སྒྲུབ་
ཆླེད་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སླེམས་བསླེད་པའང་དམིགས་པ་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་
འགྲུབ་དགྐོས་པས་དིན་ལྷག་པར་ཆླེ། དླེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཞླེས་པ་བསམ་པ་ཙམ་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

གིས་སླེམས་ལ་དགའ་བ་བསླེད་ཅིང་། དླེའི་དྐོན་ཉན་པ་ཙམ་གིས་ཀང་སླེམས་ལ་བདླེ་སིད་སིན་
པ་དང་། ནུས་པའང་དླེ་ལ་ཡྐོད་ཅིང་། བྱིན་རླབས་ཀང་དླེ་ལ་ལྡན་པ་དང་། རང་གི་གཉླེན་ཡང་
དླེ་ཡིན་ལ། ཉམ་ང་བའི་སབས་སུ་སྐོབ་པར་བྱླེད་པའི་གྲྐོགས་ཀང་དླེ་ཡིན་ཞིང་། ཐྐོག་མཐའ་
བར་གསུམ་དུ་གལ་ཆླེ་བའི་བཟང་པྐོའ་ིཡྐོན་ཏན་གི་ཆ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དླེ་ལས་ལྷག་པ་
ཞིག་མླེད་པའི་བསམ་པ་བཟང་པྐོ་ཚད་ལས་བརྒལ་བ་དླེ་ལྟ་བུ་ནི་ཆླེས་ཤིན་ཏུ་ངྐོ་མཚར་ཞིང་། 
དྐོན་དམ་པའ་ིཡིད་བཞིན་ག་ིནྐོར་བུ་ཡིན། 

རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརླེ་བའི་བསམ་
པ་དངོས། 

༈ ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ་ས་བཅད་བཞི་པ་ལྟར། རྒྱལ་བའི་སྲས་པྐོ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་
ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་བསམ་པ་དངྐོས་ནི། སྐོད་འཇུག་ལས། གང་ཞིག་བདག་དང་
གཞན་རྣམས་ནི། །མྱུར་དུ་བསབ་པར་འདྐོད་པ་དླེས། །བདག་དང་གཞན་དུ་བརྗླེ་བྱ་བ། ། 
གསང་བའི་དམ་པ་སད་པར་བྱ། །ཞླེས་དང༌། འཇིག་རྟླེན་བདླེ་བ་ཇི་སླེད་པ། །དླེ་ཀུན་གཞན་
བདླེ་འདྐོད་ལས་བྱུང༌། །འཇིག་རྟླེན་སྡུག་བསལ་ཇི་སླེད་པ། །དླེ་ཀུན་བདག་བདླེ་འདྐོད་ལས་
བྱུང༌། །ཞླེས་པའི་སྐོམ་ཆླེན་པྐོ་དླེ་གསུངས་ནས། དླེའི་དཔླེ་ལའང༌། མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅི་
དགྐོས་ཏླེ། །བྱིས་པ་རང་གི་དྐོན་བྱླེད་དང༌། །ཐུབ་པ་གཞན་གི་དྐོན་མཛད་པ། །འདི་གཉིས་ཀི་
ནི་ཁྱད་པར་ལྟྐོས། །ཞླེས་རྒྱུ་མཚན་གསལ་བར་བཀྐོད་དླེ། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་དང་། རང་རླེའི་སྐོན་གཉིས་པྐོ་དླེ་ཆླེ་ཆུང་ཤླེས་ནུས་པར་མཚོན་ཚུལ་དང་། 
སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་བྱུང་བ་དླེ་རང་གཅླེས་པར་
འཛིན་པ་སངས་ནས། གཞན་གཅླེས་པར་འཛིན་པ་ཉམས་ལླེན་གི་མཐིལ་དུ་མཛད་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཉམས་བཞླེས་གནང་བའི་དབང་གིས་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོར་གྱུར་ཅིང་། རང་རླེས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

དླེ་ལས་ལྡྐོག་སླེ་རང་གཅླེས་པར་བཟུང་ནས། གཞན་ཡལ་བར་དྐོར་བས་དླེའི་ལག་རྗླེས་སུ་ད་
ལྟའང་ཁ་སབས་འདི་འད་ཞིག་ཏུ་གནས་པ་གསལ་པྐོར་ཤླེས་ནུས། འྐོན་ཀང་གཞན་གཅླེས་
པར་འཛིན་ནས་རང་ཡལ་བར་དྐོར་ན། རང་དྐོན་སད་ཅིག་ཙམ་ཡང་བསམ་མི་འྐོས་པ་དླེ་འད་
ཡིན་མི་དགྐོས། རང་དྐོན་གལ་ཆླེ་བར་བྱས་ཏླེ། གཞན་གི་དྐོན་སང་ཆུང་ལ་བཞག་པ་དླེ་
རིགས་མིན་པར། གཙོ་བྐོར་གཞན་དྐོན་བསམ་པ་ཞིག་དགྐོས། རང་ལའང་བདླེ་སིད་དགྐོས་
པ་གསལ་པྐོ་ཡིན་ལ། དླེ་སྒྲུབ་པའི་ཐྐོབ་ཐང་ཡྐོད་པ་མ་ཟད། སྒྲུབ་དགྐོས་པའང་ཡིན། གལ་ཏླེ་
གཞན་གི་དྐོན་དླེ་རང་དྐོན་ལས་གལ་ཆུང་བར་བརིས་ན། བདག་བདླེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་
དག །ཡང་དག་བརྗླེ་བར་མ་བྱས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། །འཁྐོར་བ་ན་ཡང་
བདླེ་བ་མླེད། །ཅླེས་བདག་གཅླེས་འཛིན་རྒུད་པ་ཀུན་གི་གཞི་དང༌། གཞན་གཅླེས་འཛིན་ཕན་
བདླེ་ཀུན་གི་གཞི་ཡིན་པས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་གལ་ཆླེ་ལ། བདག་གཞན་མ་བརྗླེས་ན་མཐར་
ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་ནུས་པ་ལྟ་ཞྐོག  འཕལ་དུ་འཁྐོར་བ་ལ་གནས་པའི་རིང་
ཡང་སིད་པ་ཞིག་འྐོང་རྒྱུ་མླེད་ཅིང་། གཞན་དྐོན་ལ་བརྐོན་ན་གནས་སབས་སུའང་འཁྐོར་བའི་
བདླེ་བ་སྤུངས་པ་བཞིན་དུ་འདུ་བར་འགྱུར་ཏླེ། གཞན་དྐོན་འཁུར་དུ་འཁྱླེར་ནས་དླེ་རྣམས་ཀི་
དྐོན་སྒྲུབ་པ་ལ་ཞུམ་པ་མླེད་པའི་སིང་སྐོབས་སླེས་ནས་འབད་ན། གང་ཟག་དླེ་ལ་སླེམས་ཀི་
ནང་ནས་དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་ཐུབ་པའི་ཚུལ་དབུ་མ་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས་གསུངས་ལ། མྱྐོང་
བས་ཀང་གྐོ་ནུས་པ་ཡིན། བ་མ་མཆྐོད་པ་ལས་ཀང་། སླེམས་ཅན་རླེ་རླེའི་ཕིར་ཡང་མནར་
མླེད་པའི། །མླེ་ནང་བསལ་བ་རྒྱ་མཚོར་གནས་དགྐོས་ཀང༌། །སིང་རྗླེས་མི་སྐོ་བྱང་ཆུབ་
མཆྐོག་བརྐོན་པའི། །བརྐོན་འགྲུས་ཕར་ཕིན་རྐོགས་པར་བྱིན་གིས་རླྐོབས། །ཞླེས་གསུངས། 

དླེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེར་བརི་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དམིགས་པ་ཇྐོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་ཉམ་
ཐག་པ་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་ནས། དླེའི་ཆླེད་དུ་རྣམ་མཁྱླེན་དྐོན་གཉླེར་གི་བྐོ་བསླེད་འདྐོད་
བྱླེད་པར་བརྟླེན། ཕན་ཡྐོན་ཅན་དང་སན་གྲགས་ཅན་དླེ་ཇྐོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་གི་དིན་ལ་བརྟླེན་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

ནས་འྐོང་དགྐོས་པས། ས་ལམ་གི་རྟྐོགས་པ་མཐའ་དག་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ི
ས་ལམ་གི་རྟྐོགས་པ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆླེ་བ། ཡིད་ཡུལ་ལས་འགྐོངས་པའི་རྣམ་གཞག་རིན་ཐང་
བལ་བ་དླེ་རྣམས་ཇྐོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་གི་དིན་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ལླེགས་པར་བསམ་ན། གྐོང་དུ་རྒྱུ་
འབས་མན་ངག་བདུན་མའི་སྒྐོ་ནས་མ་བྱས་པའི་གནས་སབས་དང་། གཉླེན་བྱས་པའི་གནས་
སབས་ཀི་དིན་གཅིག་པུ་མིན་པར། དངྐོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་རླེར་
གཞི་ཡི་གནས་སབས་རྣམས་ལའང་དིན་ཆླེ་ལ། ལམ་གི་གནས་སབས་སུའང་དིན་ཆླེ་ཞིང་། 
འབས་བུའི་གནས་སབས་སུའང་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་འབད་མླེད་ལྷུན་གྲུབ་འབྱུང་བ་ལ། 
འཕིན་ལས་འཇུག་སའི་གཞི་དང་། འཕིན་ལས་འཇུག་པའི་ལམ་ཞིག་དགྐོས་པ་དླེ་ནི་སླེམས་
ཅན་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆླེ་བའང་སླེམས་ཅན་ལ་བརྟླེན་པས་གཞི་ལམ་
འབས་གསུམ་གང་གི་སབས་སུའང་ཇྐོ་བྐོ་སླེམས་ཅན་ཧ་ཅང་གལ་ཆླེར་གྱུར། 

ལྷག་པར་དུ་དགྲ་བྐོ་ལྟ་བུ་ལ་བསམ་ན། གྐོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་ཕན་པའི་
བསམ་པ་ཞླེས་པའི་བྐོ་བཟང་པྐོ་དླེ་བསྒྲུབ་པ་ལ། དླེ་ལ་འགལ་ཟླ་བྱླེད་པྐོ་ཞླེ་སང་དང་། ཁྐོང་ཁྐོ་
ཡིན་ཞིང་། ཁྐོང་ཁྐོ་དླེ་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་གི་ནང་ལ་གནྐོད་བྱླེད་སྡུག་ཤྐོས་དང་། མཐའ་གཅིག་
ཏུ་དྐོར་བྱ་འབའ་ཞིག་མ་གཏྐོགས། ཕན་པའི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཙམ་མླེད་པས། དླེ་ལ་ཐད་ཀར་གདྐོང་
ལླེན་བྱླེད་པྐོ་ནི་བཟྐོད་པའི་ཉམས་ལླེན་གི་སྒྐོ་ནས་བྱླེད་དགྐོས། དླེ་བྱླེད་པ་ལ་དགྲ་བྐོ་ལ་བརྟླེན་
ནས་བཟྐོད་པ་ཉམས་སུ་ལླེན་དགྐོས་པས། དགྲ་བྐོའ་ིངྐོས་ནས་རང་རླེར་ཕན་འདྐོགས་འདྐོད་
གང་ཡང་མླེད་ནའང་། དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་ལ་དགྲ་བྐོའ་ིབྱླེད་པ་དླེ་རང་རླེར་ཆྐོས་རླབས་
ཆླེན་སྒྲུབ་པའི་རླེན་དང་། རྒྱུར་འགྱུར་བས། འབས་བུ་བཟྐོད་པའི་ཉམས་ལླེན་འདྐོད་ན་དླེ་ཡི་
རྒྱུ་དགྲ་ལ་གཅླེས་པར་འྐོས་ཚུལ་སྐོད་འཇུག་ཏུ་ངྐོ་མཚར་བའི་བསབ་བྱ་བསན་པ་ལྟར་རླེད། 
མདྐོར་ན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་སྒྐོམ་པ་པྐོ་རྣམས་ལ་དགྲ་བྐོ་ནི་དགླེ་བའི་བཤླེས་སུ་གྱུར་པས་
ཤིན་ཏུ་ནས་དིན་ཆླེན་པྐོར་གྱུར་པ་དླེ་དན་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། དླེ་ལ་ཁྐོ་བར་མི་རིགས་པའི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བསབ་བྱ་དླེ་ལ་བརྟགས་ན། རིམ་བཞིན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དིན་དན་ཐུབ་པ་འབྱུང་ལ། 
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་འདྐོད་ཀི་བྐོ་བསླེད་པར་འགྐོག་རླེན་ཆླེ་ཤྐོས་ནི་
གཞན་ལ་དགྲར་འཛིན་པ་དླེ་ཡིན་པས། དགྲ་བྐོ་ཡལ་བར་འདྐོར་རྒྱུ་ལྟ་ཞྐོག ལྷག་པར་དུ་དིན་
དན་དགྐོས་པ་དང་། བརླེ་བར་བྱ་རིགས་པའི་ཚུལ་ལ་བསམ་ཐུབ་ན། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
ལ་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་པ་བདླེ་བག་ངང་ནས་འགྲྐོ་ཐུབ་པ་ཞིག་འྐོང་རྒྱུ་ཡྐོད་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་སྒྐོ་ནས་
དིན་དན་ཚུལ་དླེ་ལ་དིན་དན་ཁྱད་པར་བ་ཞླེས་གསུངས། 

དླེས་ན་གྐོང་གི་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མའི་སྒྐོ་ནས་བྐོ་སྐོང་ཚུལ་དླེ་དང་། སབས་
འདིའི་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་བྐོ་སྐོང་ཚུལ་གཉིས་པྐོ་གཅིག་ཏུ་སིལ་ཏླེ་སྐོང་ཚུལ་བཅུ་
གཅིག་ཡྐོད་པ་ནི། ༡༽ ཐྐོག་མར་མན་ངག་རྒྱུ་འབས་བདུན་མའི་སབས་སུ་གསུངས་པའི་
བཏང་སྐོམས་སྒྐོམ་པ་དང་། ༢༽ དླེ་ནས་མར་ཤླེས། ༣༽ དིན་དན་དང་། དིན་དན་ཁྱད་པར་ 
བ༑ ༤༽ དིན་གཟྐོ། ༥༽ དླེ་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་བྐོ་སྐོང་སབས་ནས་བསན་པའི་
བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་བདླེ་བ་འདྐོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཐྐོག་ནས་བདག་གཞན་མཉམ་པ་སྒྐོམ་ཚུལ། ༦༽ རང་གཅླེས་འཛིན་གི་སྐོན་སྒྐོ་དུ་མ་ནས་
བསམ་པ། ༧༽ གཞན་གཅླེས་འཛིན་གི་ཡྐོན་ཏན་སྒྐོ་དུ་མ་ནས་བསམ་པ། ༨༽ བྐོ་སྐོང་ཚུལ་
ཟུང་དུ་སྦྲླེལ་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་བསམ་པ་དངྐོས་དང་འབླེལ་བར་སིང་རྗླེའི་དམིགས་
པ་རལ་དུ་བཏྐོན་ནས་ལླེན་པ་དང་། ༩༽ བྱམས་པ་ལ་གཉིས་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས་བདླེ་བ་དང་
ལྡན་འདྐོད་ཀི་བྱམས་པའི་དམིགས་པ་རལ་དུ་བཏྐོན་ནས་གཏྐོང་བའི་ཉམས་ལླེན་དླེ་གཉིས་བྱ། 
དླེ་ལྟར་གཏྐོང་ལླེན་གི་སྒྐོ་ནས་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་དླེ་ལྟར་གྱུར་མིན་དཔད་པའི་ཚེ་ན། ད་ལྟ་
རང་གི་མྐོས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ཕན་དངྐོས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཤླེས་ནས། ༡༠༽ དླེ་ལྟར་དངྐོས་
སུ་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཅིས་ཀང་བྱ་སམ་དུ་རང་ངྐོས་ནས་གཞན་དྐོན་ཁུར་ཁྱླེར་གི་ལྷག་བསམ་
བསླེད་ཅིང་། ༡༡༽ དླེའི་ཕིར་དུ་རང་ཉིད་བ་ན་མླེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀི་སླེམས་བཅྐོས་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

མ་མ་ཡིན་པ་བསླེད་པ་ཡིན་པས། བདག་པས་གཞན་གཅླེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་རིན་པྐོ་
ཆླེར་བྐོ་སྐོང་བར་སྐོན་ལམ་ཚུན་ཆད་ནས་འབད་ན། དླེ་ནས་བཟུང་སླེ་བདླེ་བ་ནས་བདླེ་བར་
འགྲྐོ་ཞིང་། གཏན་དུ་སིད་པའི་སིད་མགྐོ་ཚུགས་པ་ཡིན། 

བདག་གཞན་བརླེ་བའི་བསམ་པ་གོམས་ན་བསླེད་པར་ནུས་ཚུལ། 

༈ གཉིས་པ་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་བསམ་པ་གྐོམས་ན་བསླེད་པར་ནུས་པ་ནི། ད་ལྟ་རང་ལ་
སང་ཚུལ་ཕ་མྐོ་ཙམ་ཡང་མི་བཟྐོད་པའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལ་དཔགས་ན། བདག་གཞན་བརྗླེ་བ་
ཙམ་གི་བྐོ་མི་སླེ་སམ་དུ་མི་སླེམས་ཏླེ། དཀའ་ལས་ཕིར་བཟླྐོག་མི་བྱ་སླེ། །འདི་ལྟར་གྐོམས་
པའི་མཐུ་ཡིས་ནི། །གང་གི་མིང་ཐྐོས་འཇིགས་པ་ཡང༌། །དླེ་ཉིད་མླེད་ན་མི་དགར་འགྱུར། ། 
ཞླེས་མི་མཛའ་བའི་དགྲ་མཐྐོང་བ་ཙམ་གིས་འཇིགས་ཤིང་སིང་དུ་མི་སྡུག་པ་ཞིག  སར་
མཐུན་པར་བྱས་ན་སར་མི་དགའ་བའི་སླེམས་དླེ་ཕིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་
འགྲྐོ་བ་ལྟར་གྐོམས་པའི་དབང་གིས་བདག་གཞན་ཡང་བརྗླེ་བར་ནུས་པས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ 
ལ༑ དླེ་ལྟར་གཅླེས་འཛིན་གཉིས་ཀི་སྐོན་དང་ཡྐོན་ཏན་ལླེགས་པར་བསམ་ནས། གཞན་
གཅླེས་འཛིན་ཞླེས་པ་དླེ་ནི་དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚོད་ལ་ཤིན་ཏུ་བཟང་པྐོ་ཞིག་དང་། རང་གཅླེས་
འཛིན་ཟླེར་བ་དླེ་ནི་རང་གཞན་ཚང་མ་ཕུངས་བྱླེད་ཀི་དུག་ར་བྐོང་ནག་ལྟ་བུར་མཐྐོང་བའི་བྐོ་
ལ་ངླེས་པ་ཐྐོབ་པ་ནའང་། ད་དུང་སབས་རླེ་བྐོའ་ིཟུར་དུ་གཞན་གཅླེས་པར་འཛིན་པའི་གཅླེས་
འཛིན་གི་དབང་གིས་གཞན་གི་དྐོན་དུ་རང་གི་སྲྐོག་ཀང་གཏྐོང་བ་དླེ་ལྟ་བུ་བདག་གིས་ཨླེ་
ནུས་སམ་པའི་སླེམས་ལ་ཞུམ་པ་སླེ་ན། སྐོད་འཇུག་ནས། གྐོམས་ན་ས་བ་མ་ཡིན་པའི། ། 
དངྐོས་དླེ་གང་ཡང་ཡྐོད་མ་ཡིན། །ཞླེས་གསུངས་པ་དང་། བྐོ་གྐོམས་པའི་རྗླེས་སུ་འགྲྐོ་བ་རྟླེན་
འབླེལ་གི་ཆྐོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རྐོ། །ཞླེས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་གསུངས་པ་ལྟར། གྐོམས་
འདིས་བསླེན་ན་བྐོ་ལ་མ་གྐོམས་པའི་གནས་སབས་དླེར་ངལ་བ་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པ་ཞིག་ཀང་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

རྗླེས་སུ་དཀའ་ཚེགས་མླེད་པར་ལས་ས་པྐོ་འབྱུང་བ་དླེ་རིགས་བྐོ་གྐོམས་པའི་རྗླེས་སུ་འགྲྐོ་བ་
ཡིན་པས། བྐོ་ལ་གྐོམས་པ་ཆླེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཡྐོད། དླེས་ན་རང་རླེས་ད་ལྟ་བསམ་མི་ཕྐོད་
པ་དང་། བྐོ་ལ་མི་ཤྐོང་བའི་སླེམས་ཀི་འཕླེལ་ཕྐོགས་བཟང་པྐོའ་ིའགྱུར་བ་གཏྐོང་རྒྱུ་དླེ་རྣམས་
རིམ་བཞིན་བྐོ་ལ་གྐོམས་འདིས་བསླེན་ན། ནམ་ཞིག་བྱླེད་ཕྐོད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དགའ་
བཞིན་སྐོ་བཞིན་གཟི་བརྗིད་ཡིན་པར་མཐྐོང་ནས་ངལ་བ་མླེད་པར་སླེམས་ཅན་རླེ་རླེའི་ཕིར་
ཡང་བསལ་པ་ནས་བསལ་པའི་བར་དུ་ངན་འགྲྐོའ་ིགནས་ལ་བསད་དགྐོས་ནའང་ཡ་མི་ང་བའི་
བྐོའ་ིགདླེངས་ཤིག་རླེད་རྒྱུ་ཡྐོད། ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་དང་ལྡན་པའི་སྐོན་པ་
བཀའ་དིན་ཅན་དླེ་དང་། དླེའི་བསན་པའི་རྗླེས་སུ་སྐོབ་པའི་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། འཕགས་
པ་ཐྐོགས་མླེད། དླེ་བཞིན་བྐོད་གངས་ཅན་ལྐོངས་ཀི་མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སླེས་བུ་དམ་པ་
དླེ་ཐམས་ཅད་ལས་དང་པྐོ་བའི་གནས་སབས་སུ་རང་རླེ་ལྟ་བུ་རང་དང་རང་མཉམ་སྐོན་གི་
གྐོང་བུར་བཞུགས་པ་མ་གཏྐོགས། མི་འད་བ་ཞིག་བྱས་ནས་བཞུགས་མླེད། དླེ་ནས་རིམ་
བཞིན་རང་རང་སྐོ་སྐོས་བརྐོན་པའི་སྐོབས་བསླེད་ནས་ས་དང་ལམ་གི་རྟྐོགས་པ་རིམ་པར་
བགྲྐོད་དླེ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཆླེན་པྐོར་གྱུར་པ་དང་། རྣམ་མཁྱླེན་ཐྐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། 
རང་ཡང་དླེ་ལྟར་མི་ཐུབ་པ་དང་། མི་འྐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ན་ཡྐོད། སྐོན་པ་བཀའ་དིན་ཅན་
ནས་ལྐོ་དྲུག་དཀའ་སད་ལ་སྐོགས་པ་མཛད་པ་དླེའང་རང་རླེར་སྐོབས་པ་སྐོབ་གནང་མཛད་
ཀིན་ཡྐོད་པ་རླེད། སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་རང་ཉིད་ཀང་སད་ཅིག་གཅིག་གིས་རྐོགས་
སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་བྱུང་མླེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདི་རིགས་རྗླེས་འཇུག་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་
སྐོབས་པ་སྐོབ་པའི་ཆླེད་དུ་ཡིན། 

གཞན་ཡང་བསམ་དགྐོས་པ་ཞིག་ལ་རང་རླེ་འགྲྐོ་བ་མིས་བྱམས་སིང་རྗླེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སླེམས་རྣམས་ལ་འབད་ན་ཅིས་ཀང་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། སླེས་པའི་ཉིན་མྐོ་དླེ་ནས་མ་ཤི་
བར་གི་མི་ཚེའི་གཤིས་ཀ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་ན། བྱམས་བརླེ་ལ་དགའ་མྐོས་ཡྐོད་པ་ཁྐོ་ན་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

ཡིན་པས། རང་ལ་གཞན་ནས་བྱམས་བརླེ་བྱླེད་མཁན་ཞིག་བྱུང་ན་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་
དང་མ་འབླེལ་ནའང་རང་བཞིན་གིས་སླེམས་ལ་དགའ་སང་དང་སིད་སང་འཆར་ཞིང་། སླེ་བྐོ་
སུ་འད་ཞིག་གིས་རང་ལ་མི་དགའ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་ཞིག་བསན་ན་དྐོན་དུ་མི་དླེས་རང་ལ་
དངྐོས་སུ་གནྐོད་ཐུབ་མ་ཐུབ་དང༌། གནྐོད་པའི་ཉླེན་ཁ་ཡྐོད་མླེད་ལ་མ་བལྟྐོས་པར་སླེམས་མི་
སིད་པ་ཞིག་འབྱུང་། དླེས་ན་མི་ཚེ་སིད་པྐོའ་ིངང་ནས་བཟང་མཐའ་འཁྱྐོལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ནི་རང་
གཞན་ཚང་མས་འདྐོད་ཅིང་དྐོན་དུ་གཉླེར་ཡང་། དླེའི་མཐུན་རླེན་ལ་མིང་སན་གྲགས་དང་། 
སྐོབས་དང་ལྐོངས་སྐོད་སྐོགས་ཕིའི་ཆ་རླེན་ཁྐོ་ན་ལ་རག་ལུས་པ་མིན་པར། རྒྱུའི་གཙོ་བྐོ་
ནང་གི་བསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་ལ་ལྟྐོས་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བའི་ཁྱད་པར་དླེ་མཐྐོང་ཐུབ་དགྐོས། 

ལྷག་པར་སྐོན་དུའང་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་མ་ཡི་མངལ་ནས་སླེས་མ་ཐག་པ་དླེ་
ནས་རང་གི་མའམ། ཡང་ན་མ་ཚབ་བྱླེད་པྐོ་དླེ་དང་ཕྲུ་གུ་གཉིས་པྐོ་ཕན་ཚུན་བསམ་བྐོའ་ི
འབླེལ་བ་ཤུགས་ཆླེའི་ཐྐོག་ནས་ཕྲུ་གུ་དླེ་ཚར་ལྐོངས་བྱླེད་པས། སབས་དླེར་བྱམས་བརླེའི་
ཚོར་བ་ཇི་ཙམ་གིས་ཤུགས་ཆླེ་བྱིན་པ་དླེ་ཙམ་གིས་ཕྲུ་གུའི་ལུས་ཁམས་བདླེ་ཐང་འབྱུང་ལ། 
སྐོབ་སྐོང་དང་། སྐོད་པ་བཟང་ཞིང་། སླེམས་བག་ཕླེབས་པའི་མི་ཚེ་སིད་པ་ཞིག་འྐོང་བ་དང་། 
གལ་ཏླེ་ཕྲུ་གུ་ཆུང་ངུའི་སབས་དླེར་ཕ་མ་སྐོགས་ནས་བྱམས་བརླེ་དླེ་ཙམ་མ་ཐྐོབ་ཁར། ཁྱིམ་
དླེར་རྒྱུན་དུ་འཐབ་རྐོད་དང་། དངངས་སྐྲག་ཐྐོག་ནས་འཚོ་དགྐོས་པའི་གནས་སངས་འྐོག་ནས་
ཚར་ལྐོངས་བྱུང་ན། ཕྲུ་གུའི་ལུས་ཁམས་ཞན་ལ། སྐོ་ཐུང་བ། གཞན་ལ་བྱམས་བརླེའི་ཚོར་
སང་དླེ་ཙམ་སྐོན་མི་ཐུབ་པ་ཞིག་འབྱུང་ཚུལ་ཚན་རིག་ཐྐོག་ནས་དངྐོས་ར་འཕྐོད་ཅིང་། རང་
སླེམས་ཇི་ཙམ་བཟང་བ་དླེའི་ཚོད་ཀིས་ལུས་ཀི་རའི་ནང་ཁག་དང་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་སྐོགས་ལ་
ཕན་པ་དང་། ཁྐོང་ཁྐོ་དང་། ང་རྒྱལ། ཕག་དྐོག  གནྐོད་སླེམས། འཁྐོན་འཛིན་སྐོགས་ཀིས་བྐོ་
དྐོག་པྐོར་གནས་ན། དླེའི་ཚོད་ཀིས་ཁག་རླུང་སྐོགས་ཀི་རྒྱུ་བ་འཁྐོད་མི་སྐོམས་པ་ཤུགས་
ཆླེན་པྐོས་ལུས་མི་བདླེ་བ་འབྱུང་བས། མི་ཚེའི་འཚར་ལྐོངས་འྐོང་སངས་དང་། ལུས་ཀི་འཕྐོད་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བསླེན་ཁམས་སྐོམས་མི་སྐོམས་སྐོགས་ལ་དཔད་ན། སླེམས་འཇམ་པྐོའ་ིརིགས་ཀིས་ལུས་
ལ་འཕྐོད་ཅིང་རན་པའི་གནས་ཚུལ་གསལ་པྐོར་མངྐོན་པའི་འཕལ་གི་དགླེ་མཚན་དུ་མ་ཡྐོད་
པ་དང་། ལུས་རང་གི་གྲུབ་ཆའི་ཐྐོག་ཏུའང༌རང་དང་གཞན་གི་ཕན་སླེམས་ལ་འབླེལ་བ་དླེ ་
ལྟར་ཡྐོད་ཚུལ་མཐྐོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དླེ་ནི་རང་རླེའི་ལུས་འདི་བྱམས་བརླེའི་འཚོ་བས་
གསྐོས་ནས་འཚར་ལྐོངས་དགྐོས་པ་ཞིག་དང་། ལུས་དླེར་བརྟླེན་པའི་བརྟླེན་པ་རྣམ་ཤླེས་ཀི་
སླེང་ལའང་ཕན་གནྐོད་ཀི་འབླེལ་བ་འབྱུང་བའི་རྟགས་མཚན་མངྐོན་སུམ་ཚད་གྲུབ་ཏུ་གྱུར་
པས། སྐོད་པ་འཚེ་བ་མླེད་པ་དང་ཞི་བདླེའི་སླེམས་ཀི་ར་བ་བྐོ་བཟང་པྐོ་དང་ཕན་སླེམས་
བསླེད་རྒྱུ་དླེ་ཡིན་ལ། གཞན་ལ་ཕན་སླེམས་ཡྐོད་ན། གང་ཟག་དླེའི་སླེམས་ནང་རང་བཞིན་
གིས་ལྷྐོད་ཤིག་ཤིག་འཇིག་སང་མླེད་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་བརྟླེན། སིར་ན་མིའི་རང་གཤིས་ངྐོ་
མ་དླེ་བཟང་པྐོ་མ་གཏྐོགས་ངན་པ་མིན་པ་གྐོ་བར་ནུས་ལ། རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་གི་དབང་དུ་
བྱས་ནའང་། ཁམས་བདླེ་གཤླེགས་སིང་པྐོས་ཁྱབ་ནས་ཡྐོད་པ་དླེ་ལའང་བསམ་རྒྱུ་ཞིག་ཡྐོད་
ཚུལ་ངྐོས་ནས་རྒྱུན་དུ་ཡིད་ཆླེས་བྱླེད་བཞིན་པ་ལྟར། གཞན་ལའང་བགྲྐོ་གླེང་སབས་སུ་
བཤད་ཀིན་ཡྐོད། 

དླེས་ན་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་ཉིན་རླེའི་འཚོ་བ་སླེལ་སབས་རང་ངྐོས་ནས་བསམ་བྐོའ་ི
སྒྐོ་མྐོ་ཕླེས་ཏླེ་འཁྱླེར་སྐོ་གུ་ཡངས་པྐོས་སྐོད་པ་ལྟ་བུས་ལྷྐོད་དླེར་གནས་ཐུབ་ན། ཕ་རྐོལ་པྐོས་
རྣམ་འགྱུར་གང་འད་ཞིག་བསན་མིན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། རང་ངྐོས་ནས་འགྐོད་པ་མླེད་པ་ཞིག་
དང་། རྣམ་རྟྐོག་ཤིན་ཏུ་ཉུང་བའི་དབང་གིས་འཇིག་སང་མླེད་པ་འབྱུང་ལ། དླེ་མིན་རང་གི་ཞླེ་
ཕུག་དླེར་ཆགས་སང་འཁྐོན་འཛིན་བྱས་ན། རླེ་དྭྐོགས་ཀི་འཆིང་བས་ཤུགས་མ་ཐུབ་ཀིས་སླེ་
བྐོ་སུ་འད་ཞིག་འཕད་ཀང་དླེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་ལ་མཐྐོང་ཚུལ་ཅི་འྐོང་སྐོགས་ཀི་རྣམ་རྟྐོག་
ཤུགས་ཆླེས་གཞན་ལ་མི་སྡུག་པའི་སང་བ་དང་། དྭྐོགས་པའི་གཞིར་བསྒྱུར་ཞིང་། དླེའི་རླེན་
གིས་རང་སྲུང་གི་ལགས་རི་ལྟ་བུས་མཚམས་བཅད་ནས་སྐོད་དགྐོས་པ་ཞིག་འབྱུང་། 



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

གལ་ཏླེ་གཞན་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟྐོད་པའི་སིང་རྗླེ་བསླེད་ན། རང་ལ་
སྡུག་བསལ་ཡྐོད་བཞིན་པའི་ཐྐོག་དླེར་ད་དུང་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་བསམ་
པའི་དབང་གིས་སླེམས་འཁུར་འཕར་མ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསལ་སྐོན་མ་ཞིག་ཡིན་མིན་
སྐོད་འཇུག་ཏུ་དྭྐོགས་དཔྐོད་གནང་བ་ལྟར། དླེ་ལ་ཁྱད་པར་འད་ིལྟར་སང་སླེ། སིར་བཏང་རང་རླེ་
སྡུག་བསལ་གིས་ནྐོན་པའི་ཚེ་ན་དླེ་ལ་མ་འདྐོད་པའི་བྐོ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོས་སླེམས་འཁྲུག་ཅིང་། 
སིང་ནས་མ་སིད་པ་དང་། ཁྐོང་ཁྐོ་བ་ལྟ་བུའི་སླེམས་ཀི་འཆར་སྒྐོ་ས་ཚོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་འུ་
ཐུག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅིས་ཀང་འྐོང་བར་སང་ལ། སིང་རྗླེའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་
གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མཐྐོང་ནས་མི་བཟྐོད་པའི་བྐོ་སླེ་བའ་ིཚེ་སླེམས་ནང་ལདི་ཚད་ཆླེ་བར་སྐོང་
ཡང་། དླེ་ནི་སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་རྒྱུ་མཚན་མཐྐོང་བའི་སྒྐོ་ནས་གཞན་གི་བདླེ་སྡུག་གི་ཁུར་རང་
སླེང་དུ་དྭང་དུ་བངས་པ་ལས་བྱུང་བས། སླེམས་ཀི་གཏིང་ལ་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་སང་བ་དླེ་
རིགས་ར་བ་ནས་མླེད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་སིང་སྐོབས་རྨད་དུ་བྱུང་བས་དགའ་སྐོའ་ིགདླེངས་དང་
ལྡན་པའི་རྨང་གཞིས་རིས་ཟིན་པའི་བསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མཐྐོང་བ་ལ་
བརྟླེན་ནས་རང་སླེམས་ཁུར་གིས་ནྐོན་པའི་ལིད་ཚད་དླེ་རིགས་མླེད་པས། སླེ་བྐོ་ཕལ་པར་རང་
སླེང་ལ་མི་འདྐོད་པའི་སྡུག་བསལ་གིས་ནྐོན་པ་དླེ་དང་གཏན་ནས་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཆླེན་པྐོ་
ཡྐོད། སྐོད་འཇུག་ལས། བདག་བདླེ་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དག །ཡང་དག་བརྗླེ་བར་མ་གྱུར་ 
ན༑ ༑སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏླེ། །འཁྐོར་བ་ན་ཡང་བདླེ་བ་མླེད། །ཅླེས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་རྣམས་ལ་དཔད་དླེ་ལླེགས་པར་བསམས་ན་བྐོ་གྐོམས་པའི་ཐྐོག་ནས་སླེམས་ལ་འགྱུར་བ་
ཅིས་ཀང་འགྲྐོ་ཐུབ་པ་ཞིག་དང་། རླེ་བ་ཇླེ་ཆླེར་སྐོང་སླེ་དངྐོས་གཞི་བདག་གཞན་བརྗླེ་བར་ནུས་
པས། བདག་གཞན་བརྗླེ་ཞླེས་པའི་དྐོན་དཔླེར་ན་ལྷས་བྱིན་ལྟ་བུའི་ངྐོས་ནས་མཆྐོད་སིན་ལ་
ངའྐོ་སམ་དུ་སླེམས་པ་མིན་གི། རང་ལྷས་བྱིན་ལ་གཅླེས་འཛིན་གི་བྐོ་དླེའི་ཚབ་ཏུ་གཞན་
མཆྐོད་སིན་ལ་གཅླེས་པར་འཛིན་ཞིང༌། གཞན་མཆྐོད་སིན་ཡལ་བར་འདྐོར་བའི་ཚབ་ཏུ་རང་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ལྷས་བྱིན་ཡལ་བར་འདྐོར་བའི་བྐོ་སླེད་པ་དླེ་ལ་བདག་གཞན་བརྗླེ་བར་མིང་གིས་བཏགས་པ་
ཡིན་པས། ངའྐོ་སམ་པའི་བྐོ་གང་ལ་ཆགས་ས་དླེར་གཞན་བཞག་ཅིང་། གཞན་ཟླེར་ནས་བྐོ་
ཆགས་ས་དླེ་ལ་ང་བཅུག་པའ་ིཐྐོག་ནས་བརྗླེ་བ་ལྟ་བུས་བདག་ཉིད་གཞན་དུ་བརྗླེ་བ་དང་། གཞན་
བདག་ཏུ་བརྗླེ་རྒྱུ་མླེད་ཅིང་། བདག་དླེ་ཐྐོག་མ་མླེད་པ་ནས་བདག་ཡིནལ། སངས་རྒྱས་པའི་རྗླེས་
ལའང་བདག་རང་ལ་གནས་པ་མ་གཏྐོགས། བདག་དླེ་གཞན་དུ་འགྲྐོ་བ་མི་འབྱུང་ཞིང་། གཞན་
དླེའང་གཞན་རང་ལ་གནས་རྒྱུ་ཉིད་ལས་བདག་ཏུ་འགྱུར་འགྲྐོ་བ་མླེད་པ་དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་
ལ་བརྟླེན། བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཡྐོད་པར་སྐོན་གང་ཡང་མླེད། 

འྐོ་ན་བདག་གཞན་བརྗླེ་ཞླེས་པ་གང་ཡིན་ཞླེ་ན། བདག་གཞན་གཉིས་བདླེ་བ་འདྐོད་
པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པའི་གཤིས་ཀ་མཚུངས་པ། སྡུག་བསལ་བསལ་བའི་ཐྐོབ་ཐང་
འད་མཉམ་ཡྐོད་པ། སྡུག་བསལ་བསལ་རུང་ཡིན་པ་དང་། བདླེ་བ་བསྒྲུབ་རུང་ཡིན་པར་
མཚུངས་པའི་སྒྐོ་ནས་བདག་དང་གཞན་མཉམ་པ་དང་། བདག་ཅླེས་བྱ་བ་འདིའི་སླེང་དུ་
ལླེགས་པའི་ཆ་མཐའ་དག་དགྐོས་པ་ཞིག་དང་། རང་ལ་སྡུག་པ་ཞིག་འྐོང་གྲབས་ཡྐོད་ན་མྱུར་
དུ་གཞན་གི་སླེང་དུ་འདྐོར་བ་དང་། གཞན་ལ་ལླེགས་པའི་ཆ་ཞིག་འྐོང་གྲབས་ཡྐོད་ན་མྱུར་དུ་
རང་སླེང་དུ་ཚུར་ལླེན་ཐབས་བྱླེད་པའི་བསམ་བྐོའ་ིགྐོམས་གཤིས་ངན་པ་དླེའི་གྐོ་ས་བརྗླེས་ཏླེ་
ལླེགས་པའི་ཆ་གཞན་ལ་འབུལ་བ་དང་། མི་ལླེགས་པའི་ཆ་རང་ལ་ལླེན་པ་དླེ་བདག་གཞན་
བརྗླེ་ཞླེས་བྱ་བ་ཡིན། དཔླེར་ན། སྐོན་མྐོ་དང་ལྟད་མྐོ་ཚུན་ཆད་ཁླེ་ཕན་ཕ་མྐོ་ཙམ་ཡིན་ཡང་
དླེའི་ཆླེད་དུ་རང་ཉིད་སྐོན་དང་པྐོར་སླེབས་ཐབས་བྱླེད་ཅིང་། དཀའ་ངལ་ཡྐོད་པའི་རིགས་ལ་
གཞན་སྐོན་དུ་བཏང་ནས། རང་ཉིད་གཡྐོལ་ཐབས་བྱླེད་པ་མིན་པར། ཁླེ་དང་རྒྱལ་ཁ་གཞན་
ལ་ཉིན་བྱིན་ནས། གྐོང་དང་ཕམ་ཁ་རང་གིས་ལླེན་པ་དླེ་བདག་གཞན་བརྗླེ་བ་ཡིན། 
 
 

 



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

 

བདག་གཞན་བརླེ་བའི་ཚུལ་བསོམ་པའི་རིམ་པ། 

༈ གསུམ་པ་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་ཚུལ་བསྒྐོམ་པའི་རིམ་པ་ནི། བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་
དམིགས་སྐོར་དངྐོས་ལ་སར་ཕན་ཆད་བདག་གཅླེས་པར་བཟུང་སླེ་རང་དྐོན་བསྒྲུབས་པས་
སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཁྐོ་ནར་སྐོང་སམ་ནས་གཞན་ལ་འཆར་བའི་བྐོ་དླེ་རང་ལ་བཀབ་ནས་སྐོང་། 
རང་ལ་གཅླེས་པའི་བྐོ་དླེ་འགྲྐོ་བ་གཞན་ལ་སྐོས་ནས་སངས་པས་གྐོམས་པའི་དབང་གིས་ད་
ལྟའི་ཡལ་བར་འདྐོར་བ་དང་། གཅླེས་འཛིན་གི་བྐོ་གཉིས་གྐོ་ས་འཕྐོ་ཐུབ་པ་འྐོང་གསུངས། 

ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ་ལ་བརྟླེན་ནས་གཏོང་ལླེན་སོམ་ཚུལ། 

༈ ལམ་རིམ་མྱུར་ལམ་ས་བཅད་ལྔ་པ་ལྟར་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་གཏྐོང་ལླེན་སྒྐོམ་ཚུལ་ནི། དླེ་ཡང་
འཆར་ས་བའི་ཆླེད་དུ་བྐོ་སྐོང་དྐོན་བདུན་མ་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན། རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་
ལས། བདག་ལ་དླེ་དག་སིག་སིན་ཞིང་། །བདག་དགླེ་མ་ལུས་དླེར་སིན་ཤྐོག །ཅླེས་པ་ལྟར་
གཏྐོང་ལླེན་གཉིས་གཙོ་བྐོར་མཛད་པ་ཕག་ལླེན་དུ་སང་བས། སར་ལྟར་རང་གི་མ་མདུན་དུ་
གསལ་བཏབ་སླེ་དླེ་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྗླེ་དག་པྐོ་དང་བཅས་པའི་སྒྐོ་ནས། རང་གི་ས་བུག་
གཡས་ནས་རླུང་སངས་ཀིས་བུས་པ་དང་མཉམ་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྐོད་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་དགླེ་
བ་དང་བདླེ་བ་ཐམས་ཅད་རླུང་གི་རྟ་ལ་ཞྐོན་ཏླེ་མདུན་གི་མ་དླེའི་ས་བུག་གཡྐོན་པ་ནས་
ཞུགས། ལུས་སླེམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པས་བདླེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པར་བསམ། ཡང་
རང་གི་ས་བུག་གཡྐོན་པ་ནས་རླུང་རྔུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་མ་དླེའི་སིག་སིབ་དང་སྡུག་བསལ་
ཐམས་ཅད་རླུང་གིས་དངས་ཏླེ་སིང་གི་ནང་དུ་ནག་ཕུང་ངླེ་བྱུང་བ་དང༌། མ་དླེ་སྡུག་བསལ་
ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་བདླེ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་སྐོང་སམ་པ་སླེལ་མའི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་
སང༌། དླེ་ནས་ཚེ་འདིའི་ཕ་དང་། ཉླེ་དུ། བར་མ། དགྲ་བྐོ་སྐོགས་འགྲྐོ་བ་རིགས་དྲུག་སྐོ་སྐོར་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

སྐོང༌། ད་ལྟ་རང་རླེ་ལ་དླེ་ཙམ་གི་བྐོ་ནུས་ཆླེ་བ་མླེད་ཀང་གྐོམས་པའི་དབང་གིས་ཟས་གྐོས་
གནས་མལ་ནས་བཟུང་། མགྐོ་བྐོ་རྐང་ལག་སྐོགས་གཏྐོང་བ་ལ་ཡང་འཇིགས་པ་མླེད་པ་ཞིག་
འྐོང་བ་ཡིན་གསུངས་སྐོ། །དླེ་ལྟར་དབུགས་འགྲྐོ་འྐོང་གི་སབས་གཏྐོང་ལླེན་ཉམས་སུ་ལླེན་
ཚུལ་འདི་ལ་རྒྱལ་སྲས་ཆླེན་པྐོ་འཆད་ཁ་བའི་བཞླེད་པ་ལྟར་བ་མ་གྐོང་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་
རྒྱུན་དུ། ཐྐོག་མར་སིང་རྗླེའི་དམིགས་པ་རལ་དུ་བཏྐོན་ནས་དབུགས་རྔུབ་པའི་སབས་སུ་
གཞན་གི་སྡུག་བསལ་དླེ་རྣམས་རང་སླེང་དུ་ལླེན་པར་བསམ་ནས། དླེའི་རྗླེས་སུ་བྱམས་པའི་
དམིགས་པ་རལ་དུ་བཏྐོན་ནས་དབུགས་གཏྐོང་བ་དང་སྦྲགས་རང་གི་བདླེ་བ་དང་དགླེ་བ་
རྣམས་གཞན་ལ་བཏང༌བའི་བྐོ་སྐོང་བའི་གྐོ་རིམ་དླེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལླེན་པར་བཞླེད་དྐོ།། 

སྨྲས་པ། མཐའ་མླེད་སྲིད་པའི་སྡུག་བསལ་རྒྱ་མཚོ་ཆླེར། །སིང་ནས་ཞླེན་པ་ལྐོག་
པའི་བརྐོན་འགྲུས་ཀིས། །བསབ་གསུམ་རིན་ཆླེན་ཐླེམ་སས་ལ་འཛེགས་ཏླེ། །རང་ཉིད་ཞི་
བདླེའི་ཁང་པར་འཇུག་པ་རྣམས། །སླེ་བར་ཕན་པ་བསྒྲུབས་པའི་མར་གྱུར་འགྲྐོ། །འཁྐོར་བ་
སྡུག་བསལ་དག་པྐོའ་ིབཙོན་ར་རུ། །ཆུད་ནས་ཉམ་ཐག་ཆྐོ་ངླེས་འདླེབས་མཐྐོང་བཞིན། །བྐོར་
ནུས་ཁྱྐོད་ལས་ཁླེལ་གཞུང་ཆུང་བ་སུ། །འགྲྐོ་ཀུན་ཕ་མར་ཤླེས་པའི་དིན་དན་པས། །བྱམས་
དང་སིང་རྗླེའི་རླུང་ཤུགས་དག་པྐོ་ཡིས། །གཞན་ཕན་ཁུར་ཆླེན་འཁྱླེར་པའི་ལྷག་བསམ་གྲུ། ། 
ཀུན་མཁྱླེན་ནྐོར་བུའི་གིང་དུ་ཐྐོགས་མླེད་འགྲྐོ། །སིང་ལ་ཚེར་ལྟར་རྩུབ་པའི་དགྲ་བྐོ་ཡང༌། ། 
བདག་གཞན་མཉམ་དང་བརྗླེ་བའི་སླེམས་བཟང་པྐོས། །གཉླེན་བཤླེས་མཛའ་གྲྐོགས་ཡིན་
པར་རང་ངྐོ་འཕྐོད། །ཕྐོགས་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་བྐོ་ཡི་གཞི་ར་ཆྐོད། །རང་ལ་གཅླེས་པར་
འཛིན་པའི་བྐོ་དྐོར་ནས། །གནྐོད་ལན་ཕན་པས་མཇལ་བའི་ལྡླེ་མིག་གིས། །དྐོན་གཉིས་ལྷུན་
གིས་གྲུབ་པའི་ཕན་བདླེའི་སྒྐོ། །ཅིག་ཅར་འབྱླེད་པའི་སལ་བཟང་འདི་རྨད་བྱུང༌། །ཞླེས་བྱ་བ་
ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

དླེ་ལྟ་བུའི་བདག་གཞན་མཉམ་བརྗླེའི་སྒྐོ་ནས་བྐོ་སངས་ནས་ཉམས་མྱྐོང་ཅུང་ཟད་ཐྐོབ་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

པ་དང་སླེམས་ནང་དྐོན་དམ་པའི་ཞི་བདླེ་འབྱུང་ལ། སླེ་བྐོ་དླེ་གང་དུ་གནས་ཀང་གཞན་ལ་བརབ་
གསིག་སྐོགས་ཀིས་མི་བདླེ་བར་བྱ་དྭྐོགས་ར་བ་ནས་མླེད་པས། རང་རླེ་འཇིག་རྟླེན་འདིར་སླེས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་ཇི་འད་བརྗྐོད་མིན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། སླེས་པ་ནི་ཚད་མས་གྲུབ་
ཅིང་། ད་དུང་འདིར་ཆླེས་རིང་ན་ལྐོ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཤིག་སྐོད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཚེ། དླེའི་རིང་
ལ་གིང་འདིར་རྐོག་ད་བཟྐོ་བའི་ཆླེད་དང་། གཞན་ལ་སུན་པྐོ་བཟྐོ་བར་སླེས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ན་མི་
ལུས་བངས་པའི་དགྐོས་པ་མ་བྱུང་། དཔླེར་ན། རྩྭ་དང་ཤིང་ལ་སྐོགས་པ་རང་རླེས་མཐྐོང་ས་དླེ་
ཀར་མང་པྐོ་སླེས་ཡྐོད་ཀང་། དླེ་རྣམས་གང་དུ་སླེ་ས་དླེར་ཚུལ་མཐུན་དུ་གནས་པས། ཡུལ་གི་
བཀྐོད་པ་ལའང་མཛེས་པྐོ་དང་། མི་ལ་སྐོགས་པའི་འགྲྐོ་བ་རྣམས་ཀི་འཚོ་བའི་མཐུན་འགྱུར་
འཕྐོད་བསླེན་ལའང་ཕན་པའི་དགླེ་མཚན་ཡྐོད། རང་རླེ་མི་ནི་སང་དགས་པ་དང་། རྣམ་དཔྐོད་ཆླེ་
དགས་པས། རང་བབས་སུ་མི་སྐོད་པར་སྐོ་སྐོའ་ིབདླེ་སིད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་ཤླེས་བཞིན་དུ་
རང་བཞིན་གི་གནས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་ཧམ་པ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོས་མི་མང་པྐོ་ཕུང་ལ་སྐོར་བ་
དང་། འགྲྐོ་བ་མང་པྐོར་བརབ་གསིག་གཏྐོང་བ་ལ་བལྟས་ན། འཇིག་རྟླེན་འདིར་ཆླེད་དུ་གནྐོད་
སྐོན་གཏྐོང་བར་སླེས་པ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཆད་པར་གྱུར་པས། ལུས་རྟླེན་འདིས་གཞན་ལ་ཕན་
པའི་ལག་རྗླེས་ཤིག་བཞག་མ་ཐུབ་ནའང་། གནྐོད་པ་སླེལ་བཞིན་མི་ཚེ་རྐོགས་ན་སིང་པྐོ་གཏན་
ནས་མ་བྱུང་བ་ནི། ཆྐོས་ཁས་ལླེན་མི་ལླེན་དང་། སླེ་བ་ས་ཕི་འདྐོད་མི་འདྐོད་སུས་བལྟས་ཀང་
མཚུངས་པར་ངླེས་པས། མི་ཚེ་བཟང་ཐྐོག་ལ་འཁྱྐོལ་བར་བྱ་རྒྱུ་དླེ་ལྷག་པར་གལ་ཆླེ་བར་བརྟླེན། 
དླེའི་ཆླེད་དུ་བྐོ་སྐོང་ཉམས་ལླེན་ཐུབ་ན། ཕི་ལ་བཀ་མི་ཤིས་པས་རུ་འཛིངས་ནའང་ནང་ལ་བདླེ་
སྡུག་གི་རྣམ་རྟྐོག་འཆར་སྒྐོ་རླེ་དྭྐོགས་ལུ་གུ་རྒྱུད་འབླེལ་གསི་སླེམས་མ་ིསིད་པ་མ་ིའྐོང་བས། བྐོ་
སྐོང་གི་ཉམས་ལླེན་ཡྐོད་པའི་གང་ཟག་དླེ་ནི་གང་དུ་གནས་ཀང་བདླེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་དུ་འཁྐོད་པ་
དང་མཚུངས་པར་གསུངས་ཏླེ། བྐོ་སྐོང་ལ་གྲྐོང་ཁྱླེར་སིད་པའི་འབྱུང་གནས་ཞླེས་བྱ་བ་ཡིན། བྐོ་
སྐོང་གི་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་ཕྐོགས་རྣ་བར་ཐྐོས་པའ་ིགྐོ་སབས་བྱུང་བ་ཙམ་དང་། ལག་ལླེན་རྒྱ་ཆླེ་མ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཐུབ་ནའང་ལད་མྐོ་ཚུན་ཆད་བྱ་རྒྱུ་བྱུང་བའང་བསལ་བ་བཟང་། འདི་ལ་ཉམས་ལླེན་བྱས་ན་ཚེ་
སྐོད་ལ་ཐ་མལ་པར་གནས་ཀང་། ཚེ་སད་ལ་མི་བཟང་པྐོ་སྐོན་མླེད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པའི་
རླེ་བ་ཡྐོད་པས། ཆྐོས་དང་འཇིག་རྟླེན་གང་གི་ཆ་ནས་ཀང་བཤད་ཀང༌གཞན་ལ་ཕན་པའ་ིབསམ་
པ་འདི་ནི་བདླེ་སིད་ཀུན་གི་ར་བ། ལླེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས། རང་གཞན་ཀུན་
ལ་ཕན་བདླེའ་ིལམ་བཟང་མཚོན་པའ་ིསྒྐོ་མྐོ་ཆླེར་གྱུར་པ་ཡིན། 

སླེམས་བསླེད་ཆོ་གས་བཟུང་བ། 

༈ གཉིས་པ་སླེམས་བསླེད་ཆྐོ་གས་བཟུང་བ་འདི་ལ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིས་བཅད་དུ། བཞི་པ་
ཆྐོ་གས་བཟུང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། མ་ཐྐོབ་པ་ཐྐོབ་པར་བྱླེད་པ། ཐྐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་ 
བ༑ ཉམས་ན་ཕིར་བཅྐོས་པའི་ཐབས་སྐོ།། 

དང་པྐོ་ལ་གསུམ། གང་ལས་བང་བའ་ིཡུལ། གང་གིས་ལླེན་པའ་ིརྟླེན། ཇི་ལྟར་བང་བའ་ི
ཆྐོ་གའྐོ། །འདི་ལ་གསུམ། སྐོར་བའི་ཆྐོ་ག  དངྐོས་གཞིའི་ཆྐོ་ག  མཇུག་གི་ཆྐོ་གའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་
གསུམ། སབས་འགྲྐོ་ཁྱད་པར་ཅན་བྱ་བ། ཚོགས་བསགས་པ། བསམ་པ་སང་བའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་
གསུམ། གནས་བརྒྱན་ཞིང་རྟླེན་བཀམ་ནས་མཆྐོད་རས་བཤམ་པ། གསྐོལ་བ་བཏབ་ཅངི་སབས་
སུ་འགྲྐོ་བ། སབས་སུ་སྐོང་བའི་བསབ་བྱ་བརྗྐོད་པའྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་རྣམས་ནི། དླེ་ལྟར་
ཚུལ་འདིར་མྱྐོང་བ་ཕན་བུ་བྱུང་མཚམས་སླེམས་བསླེད་ཆྐོ་གས་བཟུང་ན། སྐོན་སླེམས་དམ་
བཅའ་ཅན་ཞླེས་པ་དླེས་སླེམས་བསླེད་བརྟན་ཞིང་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་བར་བྱླེད་པའི་དགླེ་
མཚན་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པར་གསུངས་པས། སར་བཤད་པའི་གཞན་དྐོན་དྐོན་གཉླེར་དང་བྱང་ཆུབ་
དྐོན་གཉླེར་གཉིས་ཀི་བྐོ་ལླེགས་པར་སངས་པས་ཆྐོ་ག་ལ་མ་ལྟྐོས་པར་སླེམས་བསླེད་པའི་ངྐོ་
བྐོ་ཙམ་ཞིག་སླེ་ཡང༌། ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་ཚུད་པ་ལ་ཆྐོ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གལ་ཆླེ་
བས། དླེའི་ལག་ལླེན་སྐོར་བ་སབས་འགྲྐོ་ཚོགས་བསགས་སླེམས་སྐོང་བ། དངྐོས་གཞི་སྐོན་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

སླེམས་ཆྐོ་གས་འཛིན་པ། མཇུག་ཚེ་འདི་དང་སླེ་བ་གཞན་དུ་སླེམས་བསླེད་མི་ཉམས་པའི་
སད་དུ་བསབ་པ་བརྗྐོད་པ་རྣམས་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆླེ་ཆུང་ལས་ཤླེས་དགྐོས་ཤིང༌། ཞིབ་ཆའི་
ཕག་ལླེན་མཐའ་དག་མཐྐོང་བ་བརྒྱུད་པ་ལ་རག་ལུས་པས་རང་བཟྐོ་དང་ས་ཆྐོས་སུ་མ་སྐོང་
བར་བྱའྐོ། །དླེས་ན་སླེམས་བསླེད་ཞུ་བའི་ཡུལ་ལ་རང་གི་མདུན་དུ་བསན་པའི་བདག་པྐོ་སྐོན་པ་
བཅྐོམ་ལྡན་འདས་སྐུ་མཚན་དང་དཔླེ་བྱད་ཀིས་བརྒྱན་པ། གསུང་འགག་མླེད་ཚངས་པའི་
དབྱངས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་མྐོས་པ་ས་ཚོགས་པ་གང་ལ་ཇི་ལྟར་
འཚམས་པའི་འཕིན་ལས་ཀིས་འགྲྐོ་བའི་དྐོན་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་བཞུགས་པར་མྐོས་ཤིང་། 
དླེའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་ཉླེ་བའི་སྲས་ཆླེན་བརྒྱད། བསན་པའི་གཏད་རབས་བདུན། པཎ་གྲུབ་བཅུ་
བདུན་ལ་སྐོགས་པའི་བསན་པ་འཛིན་པའི་འཕགས་ཡུལ་གི་སླེས་མཆྐོག་རྣམས་དང་། བྐོད་
གངས་ཅན་ལྐོངས་ཀི་བསན་པ་ས་དར་སབས་ཀི་རྗླེ་འབངས་ཉླེར་ལྔ་ལ་སྐོགས་པ་ས་འགྱུར་གི་
བ་མ་རྣམས་ཀི་ཐྐོག རང་རླེ་བྐོད་མི་རྣམས་ནས་བྐོད་རྗླེ་གཉའ་ཁི་བཙན་པྐོ་དང་། ལྷ་ཐྐོ་ཐྐོ་རི་
གཉན་བཙན། ཆྐོས་རྒྱལ་སྲྐོང་བཙན་སྒམ་པྐོ་སྐོགས་བྐོད་འབངས་ཀི་གདུལ་བྱའི་དྐོན་ལ་བསན་
པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཆླེད་དུ་ངལ་བ་ལྷུར་བཞླེས་མཛད་པའི་སླེམས་པ་ཆླེན་པྐོ་དླེ་རྣམས་ཀང་
གསལ་བཏབ་ན་ལླེགས། དླེ་ནས་གསང་སགས་གསར་མའི་ཇྐོ་རྐོག་འབྐོམ་གསུམ་གིས་མཚོན་
པས། བཀའ་གདམས་རིང་མའ་ིབ་མ་རྣམས་དང་། ས་ཆླེན་༸གྐོང་མ་རྣམ་ལྔ་སྐོགས་ལམ་འབས་
ཀི་བ་བརྒྱུད། མར་མི་དྭགས་གསུམ་སྐོགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ། འཇམ་མགྐོན་ཙོང་ཁ་པ་
ཡབ་སྲས་སྐོགས་བཀའ་གདམས་གསར་མ་རི་བྐོ་དགླེ་ལྡན་པ་ལ་སྐོགས་པའི་ཆྐོས་བརྒྱུད་
གཞན་ཡང་མཆསི་སྐོ་ཅྐོག་གི་བ་མ་རྣམས་སླེམས་བསླེད་པའི་དཔང་པྐོ་དང༌། ཚོགས་བསགས་
པའིབསྐོད་ནམས་ཀི་ཞིང་དུ་གསལ་བཏབ། རང་གི་མཐའ་བསྐོར་དུ་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་
ཡི་རྣམ་ཅན་སྨྲ་ཤླེས་དྐོན་གྐོ་བ་ལ། རིགས་དྲུག་རང་རང་གི་སྡུག་བསལ་མྱྐོང་བཞིན་པར་མྐོས། 
སླེམས་བསླེད་རྟླེན་གི་དྲུང་ནས་ཞུ་བ་མིན་པར་བ་མ་ལས་ནྐོད་ན། བ་མ་དླེ་ཉིད་བཅྐོམ་ལྡན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

འདས་ཀི་བཀའ་སྒྱུར་བ་པྐོ་ལྟ་བུའ་ིའདུ་ཤླེས་འཇྐོག་ཅིང་། མཐའ་བསྐོར་ཕྐོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་
རྒྱལ་ཆླེན་སླེ་བཞི་ལ་སྐོགས་པས་སླེམས་བསླེད་པ་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པའ་ིདགླེ་བའ་ིབྱ་བ་ལ་ཕི་ནང་
གི་འགལ་རླེན་གི་མི་ཚུགས་པའི་བསྲུང་བ་བྱླེད་པར་བསམ། དླེ་ནས་ཐྐོག་མར་སླེམས་བསླེད་
པའི་ཆླེད་དུ་ཡན་ལག་བདུན་གི་སྒྐོ་ནས་ཚོགས་གསྐོག་པ་དང་། སིབ་པ་སང་བའི་ཆླེད་དུ་བཟང་
སྐོད་ནས་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཆྐོ་ག་འདྐོན་བཞིན་སྐོན་པས་མཚམས་སྐོར་ལླེགས་
པར་བྱ། སརི་བཏང་དད་པས་ལྐོགས་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་སན་འདླེན་མནི་ལ་མ་བལྟྐོས་
པར། རང་རླེའི་བསྐོད་ནམས་གསྐོག་པའི་ཞིང་དུ་དུས་ནམ་གི་ཚེའང་བཞུགས་བཞིན་པ་དླེ་དན་
དགྐོས། སརི་ལམ་རིམ་གསུང་ཆྐོས་སབས་སུ་སླེམས་བསླེད་མཆྐོད་པ་མཛད་པ་དླེ་སྐོན་སླེམས་
དམ་བཅའ་ཅན་དླེ་ཡནི་པར་སང་བ་དང་། སླེམས་བསླེད་མཆྐོད་པ་ལ་ཕག་ལླེན་རྒྱས་བསྡུས་མང་
པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ཅིང་། སླེམས་བསླེད་ཆྐོ་གས་བཟུང་བ་མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེས་མཛད་པ་ཞིག་ཀང་
ཡྐོད་པར་མངྐོན་ལ། དླེ་གཞི་ལ་བཞག་ནས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་ཀའ་ིནང་དུ་
ཆྐོ་ག་གཅིག་མཚུངས་སུ་གསུངས་པ་དླེ་ལྟར་བྱ་ན། དླེ་ལ་ཐྐོག་མར་བ་མ་ལ་སླེམས་བསླེད་ཞུ་
བའ་ིཆླེད་དུ་གསྐོལ་བ་བཏབ་དགྐོས། 

དླེའི་ཚུལ་ནི། ༈ སྐོབ་དཔྐོན་དགྐོངས་སུ་གསྐོལ། ཇི་ལྟར་སྐོན་གི་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་
པ་དགྲ་བཅྐོམ་པ་ཡང་དག་པ་རྐོགས་པའིསངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ཆླེན་
པྐོ་ས་ཆླེན་པྐོ་ལ་བཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་དང་པྐོར་བ་ན་མླེད་པ་ཡང་དག་པར་རྐོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསླེད་པ་དླེ་བཞིན་དུ། བདག་(མིང་འདི་)ཞླེས་བགི་བ་ཡང༌སྐོབ་དཔྐོན་གིས་བ་ན་
མླེད་པ་ཡང་དག་པར་རྐོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སླེམས་བསླེད་དུ་གསྐོལ། ཞླེས་པ་ལན་གསུམ་ 
བྱ༑ དླེ་ནས་སླེམས་བསླེད་བཟུང་བའི་ཆླེད་དུ་ཐྐོག་མར་སབས་སུ་འགྲྐོ་དགྐོས་པས། སབས་
ཡུལ་གྐོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལླེགས་པར་གསལ་བཏབ་ནས། དླེ་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་
ཡྐོན་ཏན་དན་བཞིན་པའི་ཐྐོག་ནས་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་དང་། སབས་སུ་འགྲྐོ་བའི་རྒྱུ་ལའང་རང་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

གི་མཐའ་བསྐོར་དུ་གནས་པའི་སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྗླེ། རང་གཞན་སླེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པས་མནར་ཚུལ་དན་ནས་འཇིགས་པ། འཇིགས་པ་
དླེ་རྣམས་ལས་སྐོབ་པའི་ནུས་པའམ་ཡྐོན་ཏན་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པར་ཡྐོད་པའི་དད་པ་
བཅས་ཐླེག་ཆླེན་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་སབས་འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་གསུམ་ཚང་བའི་སྒྐོ་ནས་སབས་སུ་
འགྲྐོ་དགྐོས། སབས་འགྲྐོའ་ིདགྐོས་པ་ནི། རང་གཞན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྣམ་མཁྱླེན་རྒྱལ་
བའི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པའི་ཆླེད་དུ་མདུན་ན་བཞུགས་པའི་སབས་ཡུལ་རྣམས་དང་མཚུངས་པར་
འྐོང་བའི་སབས་འཇུག་ཞུས་ཏླེ། དླེ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རྗླེའི་བྱིན་རླབས་རང་ལ་འཇུག་པའི་སྒྐོ་
ནས་རང་རྒྱུད་ལ་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་རྟྐོགས་སྐོགས་ཡྐོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡྐོད་པ་
རིམ་བཞིན་སད་པའི་ཆླེད་དུ་གཤམ་གསལ་ཚིག་དྐོན་དན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སླེམས་བསླེད་
དགྐོས། དླེའང་བྱུང་ན་པུས་མྐོ་གཡས་པ་ས་ལ་བཙུགས་པའམ་ཙོག་པུར་སྐོད། གལ་ཏླེ་ལུས་
ཀིས་དླེ་ལྟར་མ་ལྐོགས་ན། གཙོ་བྐོ་ནང་གི་བསམ་བྐོའ་ིཁྱད་པར་གལ་ཆླེ་བ་མ་གཏྐོགས་ལུས་
ཀི་རྣམ་འགྱུར་གི་ཁྱད་ཆླེ་བ་མླེད་པས། གུས་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་བཅས་སབས་སུ་
འགྲྐོ་ཡུལ་སངས་རྒྱས་དང་། དླེའི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་སངས་རྟྐོགས་ཀི་ཆྐོས་སྐོགས་ཐླེག་ཆླེན་གི་
ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིས་ལ་བཞུགས་པའི་བྱང་སླེམས་འཕགས་པ་བཅས་ཡུལ་
གི་ཁྱད་པར་དླེ་རྣམས་ཡིན། སབས་འདིར་ཐླེག་ཆླེན་གི་ཆྐོས་དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་སབས་སུ་འགྲྐོ་
དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། ཉན་རང་གི་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཆྐོས་ཀིས་རང་རླེའི་དམིགས་ཡུལ་བ་
མླེད་རྐོགས་བྱང་བསྒྲུབ་པར་བྱླེད་པ་ལ་ལམ་གི་ནུས་པ་མཐུ་དམན་པར་གྱུར་པས་དགྐོས་པ་ཇི་
བཞིན་མི་འགྲུབ། དླེ་དང་མཚུངས་པའི་དམིགས་ཡུལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་བྱང་སླེམས་
འཕགས་པ་རྣམས་ལ་སབས་སུ་འགྲྐོ་དགྐོས། དུས་ཀི་ཁྱད་པར་མཐར་ཐུག་བ་ན་མླེད་པར་ཡང་
དག་པར་རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་མ་ཐྐོབ་ཀི་བར་དུ་སབས་སུ་མཆིའྐོ་ཞླེས་པ་དང་། 
ཆླེད་དུ་བྱ་བ་རང་གཅིག་པུའི་དྐོན་དུ་མ་ཡིན་པར་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་སབས་སུ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

འགྲྐོ་བ་བཅས་ཐླེག་ཆླེན་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་སབས་འགྲྐོའ་ིདམིགས་རྣམ་ཚང་ངླེས་བྱས་ཏླེ། 
༈ སྐོབ་དཔྐོན་དགྐོངས་སུ་གསྐོལ། བདག་(མིང་འདི་)ཞླེས་བགི་བས། དུས་འདི་ནས་

བཟུང་སླེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པྐོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀི་མཆྐོག་སངས་
རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སབས་སུ་མཆིའ ྐོ། །སྐོབ་དཔྐོན་དགྐོངས་སུ་གསྐོལ། 
བདག་(མིང་འདི་)ཞླེས་བགི་བས། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སླེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པྐོ་ལ་མཆིས་ཀི་
བར་དུ་ཆྐོས་རྣམས་ཀི་མཆྐོག་ཞི་བ་འདྐོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་ཆྐོས་རྣམས་ལ་སབས་སུ་
མཆིའྐོ། །སྐོབ་དཔྐོན་དགྐོངས་སུ་གསྐོལ། བདག་(མིང་འདི་)ཞླེས་བགི་བས། དུས་འདི་ནས་
བཟུང་སླེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པྐོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆྐོག་འཕགས་པ་
བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ཕིར་མི་ལྡྐོག་པའི་དགླེ་འདུན་རྣམས་ལ་སབས་སུ་མཆིའྐོ། །ཞླེས་ལན་
གསུམ་བརྗྐོད། 

དླེ་ནས་སླེམས་བསླེད་པ་ལ་སབས་ཡུལ་སར་བཞིན་གསལ་བའི་སན་སར་ཚོགས་
བསགས་སིབ་སྐོང་གི་ཆླེད་དུ་སར་ཡང་འཕགས་པ་བཟང་པྐོ་སྐོད་པ་ནས་འབྱུང་བའི་ཡན་
ལག་བདུན་པ་ཚར་གཅིག་འདྐོན་བཞིན། རང་གི་མཐའ་བསྐོར་དུ་ཡྐོད་པའི་མ་རྒན་སླེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་རང་དང་འད་བར་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་ཅིང་བདླེ་བ་འདྐོད་ལ། བདླེ་བ་སྒྲུབ་
པའི་ཐྐོབ་ཐང་དང་། སྡུག་བསལ་བསལ་རྒྱུའི་ཐྐོབ་ཐང་མཚུངས་པ། གཏན་དུ་བདླེ་བའི་རྣམ་
མཁྱླེན་ཐྐོབ་པའི་རྒྱུ་རང་ཆས་སུ་སླེམས་རང་བཞིན་གི་འྐོད་གསལ་བ་དླེ་ཡྐོད་པ་འད་ནའང་། 
སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བ་དང་། བདླེ་བས་ཕྐོངས་ཚུལ་བསམ་སླེ། མཐའ་ཡས་པའི་མ་རྒན་
སླེམས་ཅན་དླེ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་བ་ན་མླེད་པར་ཡང་དག་པར་རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པའི་ཆླེད་དུ་བྱང་ཆུབ་མཆྐོག་ཏུ་སླེམས་བསླེད་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་
རྣམས་ལ་རིམ་པར་བསབ་ནས་རང་ཉིད་རྣམ་མཁྱླེན་རྒྱལ་བའི་གྐོ་འཕང་རིང་པྐོར་མི་ཐྐོགས་
པར་ཅི་ནས་ཀང་ཐྐོབ་པར་བྱ་སམ་པའི་སྒྐོ་ནས་རང་རྒྱུད་སིག་ལྟུང་གིས་གྐོས་པ་རྣམས་སྐོང་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

བའི་ཆླེད་དུ་གཉླེན་པྐོ་སྐོབས་བཞི་ཚང་ངླེས་ཀི་ཐྐོག་ནས་བཤགས་སྐོམ་བྱས་ན། རྒྱུད་ཇླེ་དག་
ཏུ་སྐོང་བའི་ཚོད་ཀིས་སླེམས་བསླེད་སྐོབས་ཆླེ་བར་བསླེད་པའི་དགྐོས་པ་ཡྐོད་པ་དང༌། 
བསྐོད་ནམས་བསགས་རྒྱབ་ཇི་ཙམ་ཆླེ་བ་དླེ་ཙམ་གིས་སླེམས་བསླེད་སྐོབས་ཆླེ་བས། རྒྱལ་
བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དམིགས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བསགས་སང་སླེལ་གསུམ་གི་
གནད་བསྡུས་པའི་ཉམས་ལླེན་འདི་དགྐོས། 

དངྐོས་གཞི་སླེམས་བསླེད་པའི་སབས་སུ་སྐོན་དུ་ཇི་སད་བཤད་པ་བཞིན་བྐོ་འདི་
ལྟར་སངས་ཏླེ། རང་གཞན་ཚང་མའི་བདླེ་སིད་ནི་ཕན་ཚུན་བལྟྐོས་པ་དང་། བརྟླེན་པའི་སྒྐོ་
ནས་འབྱུང་དགྐོས་ལ། སར་ཕན་ཆད་རང་བདླེ་བ་འདྐོད་ཅིང་། མི་འདྐོད་པ་སྡུག་བསལ་ཡིན་
ནའང་། བང་དྐོར་གི་གནས་ལ་རྨྐོངས་ནས་གྐོ་ལྐོག་སད་པས་ད་ལྟ་ཁ་ཐབས་འདི་འད་ཞིག་མ་
གཏྐོགས་མ་བྱུང་། ད་རླེས་དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ཐྐོབ། སིར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་། 
དླེའི་ནང་ནས་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིགཞུང་ལུགས་དང་མཇལ་ནས། འདི་ཕི་གཏན་དུ་བདླེ་བའི་
ཐབས་ལམ་ཕན་བུ་ཞིག་ཤླེས་པའི་སབས་འདིར། སར་ཕན་ནྐོར་འཁྲུལ་བྱུང་བ་རྣམས་
བཤགས་པའི་སྒྐོ་ནས་བཟྐོད་གསྐོལ་ཞུ་རྒྱུ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། ཕིན་ཆད་སྐོན་པ་བཅྐོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་དགྐོངས་པ་དང་མཐུན་པར་རང་གཅིག་པུ་བསམ་རྒྱུ་དླེ་དྐོར་ནས། སྐོན་ལམ་ཞིག་
བརྒྱབ་ནའང༌ཆླེད་དུ་བྱ་བ་མ་རྒན་སླེམས་ཅན་དླེ་རྣམས་ཀི་དྐོན་དུ་བརྒྱབ་པ་དང་། ཐྐོས་
བསམ་སྒྐོམ་སྒྲུབ་ཇི་འད་ཞིག་བྱླེད་ཀང་མཐའ་ཡས་པའི་སླེམས་ཅན་དླེ་རྣམས་ཀི་དྐོན་དུ་
དམིགས་ཏླེ། དུས་ད་ནས་བཟུང་སླེ་རང་ཉིད་ཀི་མི་ཚེ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀི་
ཐུགས་དགྐོངས་སྒྲུབ་པའི་དྐོན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱའྐོ་སམ་པའི་སྒྐོ་ནས་རང་གཅླེས་འཛིན་གི་
ཉླེས་དམིགས་དང་། གཞན་གཅླེས་འཛིན་གི་ཕན་ཡྐོན་རྣམས་བྐོ་ལ་ལླེགས་པར་འཆར་བར་
བྱས་ཏླེ། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་རྣམས་དཔང་པྐོར་བཞག་ནས། ད་ཕིན་ཆད་ངས་བསམ་
རྒྱུ་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་མ་གཏྐོགས་མླེད་པ་དང་། རྒྱལ་བ་རྣམས་དགླེས་པ་ཞིག་བྱ་བ་ལས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གཞན་མླེད་པའི་སླེམས་ཐག་བཅད་ནས། ཆླེད་དུ་བྱ་བ་མ་རྒན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆླེད་
དུ་བ་མླེད་རྐོགས་བྱང་གི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་ན་ཅི་མ་རུང་། ཐྐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ཅི་ནས་ཀང་ཐྐོབ་
པར་བདག་གིས་བྱའྐོ། །སམ་དུ་དམ་བཅའ་བཞག  དླེ་ལྟར་བསླེད་པའི་སླེམས་དླེ་ལ་དམིགས་
ནས་དུས་ནམ་དུ་ཡང་མི་གཏྐོང་སམ་པའི་སྒྐོ་ནས་སླེམས་བསླེད་མི་ཉམས་པར་བྱ་བའི་འདུན་
པ་དག་པྐོ་དླེ་ལ་སྐོན་སླེམས་དམ་བཅའ་ཅན་བཟུང་བ་ཞླེས་བྱ། སླེམས་བསླེད་མཆྐོད་པ་ཞླེས་
པའང་དླེ་འད་ཞིག་ཡིན། དངྐོས་གཞི་སླེམས་བསླེད་པ་ལ། མདུན་དུ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་
པ་དང་། རང་གི་མཐའ་བསྐོར་དུ་མ་རྒན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མངྐོན་སུམ་ལྟ་བུར་གསལ་
བཏབ་ནས། རྒྱལ་བ་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་དང་། སླེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རྗླེ་ཕན་
ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་བསམ་སླེ། མདྐོར་ན་མཐའ་ཡས་པའི་མ་རྒན་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
བ་མླེད་རྐོགས་བྱང་གི་ས་ལ་བདག་གཅིག་པུས་འགན་བངས་ནས་དགྐོད་པར་བྱ་ཡི། དླེ་ལྟ་
བུའི་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་བྱླེད་པ་ལ་ཐྐོག་མར་རང་ལ་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཡྐོད་པ་ཞིག་བྱ་དགྐོས་པ་
དང་། དླེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཉག་གཅིག་ལས་མ་འདས་པས། དླེ་རིང་པྐོར་མི་ཐྐོགས་
པར་ཐྐོབ་པར་བྱའྐོ་སམ་པའི་སླེམས་བསླེད་པའི་སྐོན་སླེམས་དམ་བཅའ་ཅན་བཟུང་བ་ལ། 
གཤམ་གསལ་གི་སྐོན་སླེམས་བཟུང་བའི་ཚིག་ལན་གསུམ་བརྗྐོད་པའམ། རྗླེས་ཟླྐོས་བྱ་
དགྐོས། 

༈ ཕྐོགས་བཅུ་རྣམས་ལ་བཞུགས་པའ་ིསངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་པ་ཐམས་ཅད་
བདག་ལ་དགྐོངས་སུ་གསྐོལ། སྐོབ་དཔྐོན་དགྐོངས་སུ་གསྐོལ། བདག་(མིང་འདི་)ཞླེས་བགི་བས་
སླེ་བ་འདི་དང་སླེ་བ་གཞན་དང་གཞན་དག་དུ་སིན་པའི་རང་བཞིན་དང༌། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རང་
བཞིན་དང༌། སྒྐོམ་པའི་རང་བཞིན་གིས་དགླེ་བའི་ར་བ་བདག་གིས་བགིས་པ་དང་། བགིད་དུ་
བསལ་བ་དང༌། བགིས་པ་ལ་རྗླེས་སུ་ཡི་རང་བའ་ིདགླེ་བའ་ིར་བ་དླེས། ཇི་ལྟར་སྐོན་ག་ིདླེ་བཞིན་
གཤླེགས་པ་དགྲ་བཅྐོམ་པ་ཡང་དག་པ་རྐོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། ས་ཆླེན་པྐོ་ལ་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ཆླེན་པྐོ་རྣམས་ཀིས་བ་ན་མླེད་པར་ཡང་དག་པར་རྐོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཐུགས་བསླེད་པར་མཛད་པ་དླེ་བཞིན་དུ། བདག་(མིང་འདི་)ཞླེས་བགི་བས་ཀང་
དུས་འདི་ནས་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སིང་པྐོ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་བ་ན་མླེད་པ་ཡང་དག་པར་རྐོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཆླེན་པྐོ་ལ་སླེམས་བསླེད་པར་མཛད་དུ་གསྐོལ། སླེམས་ཅན་མ་བསལ་བ་རྣམས་
བསལ་བར་བགིའ ྐོ། །མ་གྲྐོལ་བ་རྣམས་དགྲྐོལ་བར་བགིའ ྐོ། །དབུགས་མ་ཕིན་པ་རྣམས་
དབུགས་དབྱུང་བར་བགིའྐོ། །ཡྐོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ཡྐོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་
འདའ་བར་བགིའྐོ། །ཞླེས་ལན་གསུམ་བརྗྐོད་ཅངི་། ལན་མཐའ་མའ་ིསབས་གྐོང་ག་ིཚིག་དྐོན་དང་
མཐུན་པའི་སླེམས་བསླེད་པའི་བྐོ་རང་རྒྱུད་ལ་སླེས་སྐོང་སམ་པ་དང་། སླེམས་དླེ་ཡང་དུས་ནམ་
དུ་ཡང་མི་བཏང་བར་བཟུང་བར་བྱ་བའི་དམ་བཅའ་བརྟན་པྐོ་བཟུང་བ་དླེ་ལ་སྐོན་སླེམས་དམ་
བཅའ་ཅན་ཞླེས་བྱ་བ་ཡནི། 

དླེ་ཡང་བྱམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་མདྐོ་ལས། རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་མི་
ནུས་ཀང་སླེམས་བསླེད་པ་ཙམ་ལ་ཕན་ཡྐོན་ཆླེན་པྐོ་འབྱུང་བ་གསུང་མྐོད། འྐོན་ཀང་རྣམ་
འགྲླེལ་ལས། བརླེ་ལྡན་སྡུག་བསལ་གཞྐོམ་པའི་ཕིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནི་མངྐོན་སྐོར་
མཛད། །ཐབས་བྱུང་དླེ་རྒྱུ་ལྐོག་གྱུར་པ། །དླེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །ཞླེས་སིང་རྗླེ་ཆླེན་
པྐོས་དངས་པའི་ལྷག་བསམ་གི་སྒྐོ་ནས་སྐོན་སླེམས་བསླེད་པའི་དགྐོས་པ་སླེམས་ཅན་སྡུག་
བསལ་དང་བལ་ན་སམ་པའི་སླེམས་བཟང་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐབས་ལ་འཇུག་དགྐོས། 

༈ གཉིས་པ་ཐྐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་ལ་གཉིས། ཚེ་འདིར་སླེམས་བསླེད་མི་
ཉམས་པའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པ་དང་། སླེ་བ་གཞན་དུའང་དླེ་དང་མི་འབལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བསབ་པའྐོ། ། 
དང་པྐོ་ལ་བཞི། སླེམས་བསླེད་ལ་སྐོ་ཤུགས་འཕླེལ་བའི་ཕིར་དུ་ཕན་ཡྐོན་དན་པ་ལ་བསབ་པ། 
སླེམས་བསླེད་དངྐོས་འཕླེལ་བའ་ིཕིར་དུ་ལན་དྲུག་ཏུ་སླེམས་བསླེད་པ་ལ་བསབ་པ། གང་གི་དྐོན་
དུ་སླེམས་བསླེད་པའི་སླེམས་ཅན་བྐོས་མི་སྐོང་བ་ལ་བསབ་པ། བསྐོད་ནམས་དང་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཚོགས་བསག་པ་ལ་བསབ་པའྐོ། །གཉིས་པ་སླེམས་བསླེད་དངྐོས་འཕླེལ་བའི་ཕིར་དུ་ལན་དྲུག་
ཏུ་སླེམས་བསླེད་པ་ལ་གཉིས། སྐོན་སླེམས་བསླེད་པ་མི་གཏྐོང་བ་དང་། སླེལ་བ་ལ་བསབ་
པའྐོ། །གཉིས་པ་སླེ་བ་གཞན་དུའང་དླེ་དང་མི་འབལ་བའ་ིརྒྱུ་ལ་བསབ་པ་ལ་གཉིས། ཉམས་པར་
བྱླེད་པ་ནག་པྐོའ་ིཆྐོས་བཞི་སང་བ། མི་ཉམས་པར་བྱླེད་པ་དཀར་པྐོའ་ིཆྐོས་བཞི་བང་བ་ལ་
བསབ་པའྐོ། །ཞླེས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིས་བཅད་དུ་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་རྣམས་ཀི་སིང་པྐོ་བསྡུ་ན། 
དླེ་ལ་རང་ཉིད་ཐྐོག་མར་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་པའི་ཐབས་སུ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་
བསབ་བྱ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་སིང་པྐོར་བྱླེད་དགྐོས་པས། སྐོད་འཇུག་ལས། འགྲྐོ་བར་འདྐོད་
དང་འགྲྐོ་བ་ཡི། །བྱླེ་བག་ཇི་ལྟར་ཤླེས་པ་ལྟར། །དླེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །བྱླེ་
བག་རིམ་བཞིན་ཤླེས་པར་བྱ། །ཞླེས་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འགྲྐོ་བར་འདྐོད་པ་དང་འགྲྐོ་བ་ལ་བརྐོན་པ་
གཉིས་དཔླེར་བཟུང་སླེ་སྐོན་སླེམས་དང་འཇུག་སླེམས་ཀི་བྱླེ་བག་གསུངས་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ནས། སྐོན་སླེམས་ལ་ལླེགས་པར་སངས་པའི་མྱྐོང་བ་ས་ཟིན་རྒྱུད་ལ་སླེས་པ་ན། བྱང་
སྐོམ་གི་བསབ་བྱ་རྣམས་ཉན་ཏླེ་ཕིན་དྲུག་སྐོགས་ལ་བསབ་པའི་ཕན་ཡྐོན། མ་བསབ་པའི་
ཉླེས་དམིགས་ར་ལྟུང་དང་ཉླེས་བྱས་སྐོགས་ལླེགས་པར་ཤླེས་ནས་བང་དྐོར་དླེ་ལ་སྐོ་བ་
ཤུགས་དག་པྐོ་བཅྐོས་མ་མ་ཡིན་པ་སླེས་པ་དང༌། དླེའ་ིམཚམས་སུ་ཤིང་རྟ་ཆླེན་པྐོ་གཉིས་ཀི་
ལུགས་སྲྐོལ་གཅིག་ཏུ་འདླེས་པའི་༸རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོམ་པ་ཆྐོ་གའི་སྒྐོ་ནས་ཕྐོག་སླེ། སླེམས་
བསླེད་མི་ཉམས་པའི་རྒྱུ་ལ་སླེམས་བསླེད་པ་ལ་སྐོ་ཤུགས་འཕླེལ་ཕིར་དླེའི་ཕན་ཡྐོན་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་བསམ་པ་དང་། སླེམས་བསླེད་པ་དངྐོས་འཕླེལ་བའི་ཆླེད་དུ་ཉིན་ལན་གསུམ། མཚན་
ལན་གསུམ་སླེ། ཐུན་དྲུག་གི་སྒྐོ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་ཏླེ་གྐོམས་འདིས་བརྟན་པའི་ཐབས་ལ་
བརྐོན་དགྐོས། དཔླེར་ན་མླེ་ཞིག་སར་ཡྐོད་ན་དླེ་མ་ིཤ་ིབའ་ིཐབས་བྱ་དགྐོས་ལྟར། སླེམས་བསླེད་
པའི་ཉིན་དླེ་ནས་གྲང་སང་མི་ཐླེབས་པའི་ཆླེད་དུ་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཆུ་ཚོད་ཉི་ཤུ་ར་བཞིའི་ནང་
དླེར་ཉུང་མཐར་ཐླེངས་དྲུག་ཙམ་སླེམས་བསླེད་པ་དླེར་དན་གསྐོ་གཏྐོང་ནས་འཕླེལ་བར་བྱ་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

དགྐོས་ཚུལ་གསུངས། དླེ་ནས་གལ་ཆླེ་ཤྐོས་ཤིག་ལ་གང་གི་དྐོན་དུ་སླེམས་བསླེད་པའི་སླེམས་
ཅན་བྐོས་མི་གཏྐོང་བ་ཞླེས་པ་དླེ་ཡིན་པས། རང་རླེས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅླེས་ཟླེར་གིན་
ཡྐོད་པ་མ་གཏྐོགས། ངའི་དགའ་སའི་སླེམས་ཅན་དླེ་ཚོ་ཞླེས་མི་ཟླེར་བས། ད་ནས་སླེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞླེས་སླེམས་བསླེད་པས་སླེམས་ཅན་གཅིག་ཀང་
བྐོས་གཏྐོང་མི་རུང་། རང་ཉིད་ལ་སྡུག་སྐོང་མནར་གཅྐོད་བྱླེད་མཁན་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀི་
བསན་པར་གནྐོད་འཚེ་བྱླེད་པ་གང་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དླེ་ལ་དང་བདླེན་གིས་གདྐོང་ལླེན་བྱ་
དགྐོསབྱུང་ཚེ། སླེམས་ཅན་འདིའི་དྐོན་ངས་བྱླེད་ཐུབ་པ་མི་འདུག་སམ་དུ་སིང་ནས་ཁྐོང་ཁྐོ་བ་
དང་། ཡལ་བར་འདྐོར་བ་གཏན་ནས་མི་རུང་བས། གང་གི་དྐོན་དུ་སླེམས་བསླེད་པའི་སླེམས་
ཅན་གཅིག་ཀང་བྐོས་མི་གཏྐོང་བ་དང་། ཀུན་ལ་ཕན་བདླེ་སྒྲུབ་པའི་བྐོ་དླེ་ནམ་ཡང་མི་འདྐོར་བ་
འདི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ། ལྷག་དྐོན་རང་རླེ་བྐོད་མིར་མཚོན་ནས་རྒྱ་མི་དམར་པྐོའ་ིདབང་འཛིན་པ་
རྣམས་ལ་ཡ་ལན་བཟུང་ནས་སབས་རླེ་གནག་པྐོ་བྱླེད་དགྐོས་པ་དང་། གྐོང་པྐོ་བྱླེད་དགྐོས་པ་
སྐོགས་ཅིས་ཀང་འྐོང་བས། གཞིས་བྱླེས་བྐོད་མི་རྣམས་ནས་འགལ་ཟླའི་རྣམ་པ་སྐོན་ཆླེད་རང་
སྲྐོག་བྐོས་གཏྐོང་ཚུན་ཆད་སླེམས་ཤུགས་སླེ་འྐོས་པའི་ངྐོ་རྒྐོལ་འཐབ་རྐོད་ཀི་རྣམ་པ་ཅི་རིགས་
ལག་བསར་རིམ་པ་བྱུང་དང་འབྱུང་སབས་སུའང་སླེམས་ཀི་གཏིང་ནས་སིང་རྗླེ་མླེད་པའི་ཡལ་
བར་འདྐོར་བ་གཏན་ནས་མི་རུང་བའི་ལྟ་བ་དླེ་ནི་རང་རླེ་བྐོད་མི་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་ཀི་རྗླེས་
སུ་འཇུག་པའ་ིཁྱད་ཆྐོས་ཡིན། 

དླེ་ནས་ཕི་མར་སླེམས་བསླེད་ཉམས་པར་བྱླེད་པའི་རྒྱུ་ནག་པྐོའ་ིཆྐོས་བཞི་སྐོང་སླེ། མི་
ཉམས་པར་བྱླེད་པ་དཀར་པྐོའ་ིཆྐོས་བཞི་ལ་སྐོབ་ཕིར། 
༡ མཁན་པྐོ་དང་། སྐོབ་དཔྐོན། བ་མ་སླེ་ཕན་པར་འདྐོད་པ་དང་། སིན་གནས་ཞླེས་ཡྐོན་

ཏན་ལྡན་པ་དླེ་རྣམས་ཤླེས་བཞིན་དུ་རྫུན་གིས་བསླུ་བའི་ནག་པྐོའ་ིཆྐོས་སྐོང་ཕིར་ཤླེས་
བཞིན་རྫུན་སྨྲ་བ་སྐོང་བ། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

༢ གཞན་འགྐོད་པ་མླེད་པ་ལ་འགྐོད་པ་ཉླེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ནག་པྐོའ་ིཆྐོས་སྐོང་ཕིར་རང་གིས་
སིན་པར་བྱླེད་པའི་སླེམས་ཅན་ལ། བྱ་བ་ཉི་ཚེ་བའི་ཐླེག་པ་མི་འདྐོད་པར་དགླེ་ལ་བསྐུལ་
ནས་རྐོགས་བྱང་འཛིན་དུ་གཞུག་པ། 

༣ སླེམས་བསླེད་དླེ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སླེམས་ཅན་ལ་ཞླེ་སང་
གིས་མི་བསགས་པའི་ནག་པྐོའ་ིཆྐོས་སྐོང་ཕིར་བྱང་སླེམས་ཡྐོངས་ལ་སྐོན་པ་དང་འད་
བའི་འདུ་ཤླེས་སླེད་ཅིང་། དྐོན་གནས་ཀི་བསགས་པ་ཕྐོགས་གང་སར་བརྗྐོད་པ། 

༤ ལྷག་པའི་བསམ་པས་མ་ཡིན་པས་སྒྱུ་དང་གཡྐོས་གཞན་ལ་ཉླེ་བར་སྐོད་པའམ། མགྐོ་
བསྐོར་བའི་ནག་པྐོའ་ིཆྐོས་སྐོང་ཕིར་གཡྐོ་སྒྱུ་མླེད་པར་དང་པྐོར་གནས་པ། 

དླེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བངས་པས། ཇི་སད་དུ། དླེང་དུས་བདག་ཚེ་འབས་བུ་ཡྐོད། །མི་
ཡི་སྲིད་པ་ལླེགས་པར་ཐྐོབ། །དླེ་རིང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སླེས། །སངས་རྒྱས་སྲས་སུ་ད་
གྱུར་ཏྐོ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་རླེ་སིར་མི་ལུས་འདི་ལྟ་བུ་ཐྐོབ་ཅིང་། ལྷག་པར་སངས་
རྒྱས་ཀི་བསན་པ་དང་མཇལ། དླེའི་ནང་ནས་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་ཐྐོས་ཏླེ་སབས་སུ་འགྲྐོ་བ་
དང་བསགས་སངས་སྐོན་དུ་བཏང་ནས། ༸རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་དཔང་པྐོར་བཞག་སླེ་
མཐའ་བསྐོར་དུ་འཁྐོད་པའི་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྐོན་དུ་སིང་ཁྐོང་རུས་པའི་སླེང་ནས་
སླེམས་བསླེད་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྲས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། རིང་པྐོར་མི་ཐྐོགས་པར་རང་ཉིད་
འཚང་རྒྱ་བའི་རྟླེན་འབླེལ་ཁྱད་པར་ཞིག་འགྲིགས་པའི་གྐོ་སབས་དླེ་ནི་ཧ་ཅང་སལ་བ་བཟང་
ཞིང་། །ད་ནི་བདག་གིས་ཅི་ནས་ཀང༌། །རིགས་དང་མཐུན་པའི་ལས་བརམས་ཏླེ། །སྐོན་མླེད་
བཙུན་པའི་རིགས་འདི་ལ། །རྐོག་པར་མི་འགྱུར་དླེ་ལྟར་བྱ། །ཞླེས་པ་ལྟར། ད་ནི་རང་གིས་བྱང་
ཆུབ་སླེམས་དཔའི་རིགས་དང་མཐུན་པའི་བྱ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སུ་ལའང་མི་འཚེ་བར་གཞན་
ཕན་འབའ་ཞིག་ལ་བརྐོན་ནས། རང་དྐོན་ཡིད་བྱླེད་ཀིས་རྐོག་པའི་སྐོན་དང་བལ་བའི་བཙུན་པའི་
རིགས་ལ་གནས་ཏླེ། ལྐོ་ནས་ལྐོ་བསྟུད་སླེམས་བསླེད་པའི་ཚུལ་འདིའི་དམིགས་རྣམ་སྐོང་ཞིང་། 



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

སྐོད་པ་ལ་ཚུལ་བཞིན་བསབས་ནས་ཐྐོག་མར་མྱྐོང་བར་ཆུད་པ་ཞིག་དང་། དླེ་ནས་རྐོལ་བཅས་
རྐོལ་མླེད་ཀི་མྱྐོང་བ་རིམ་བཞིན་ཐྐོན་ཏླེ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ངྐོ་མ་རྒྱུད་ལ་སླེ་བར་བྱ་དགྐོས། དླེ་
ནི་ལྐོ་ཁ་ཤས་ནང་སླེ་མི་སྲིད་པ་མིན་ལ། ཚེ་རབས་ཁ་ཤས་འགྐོར་སྲིད་པའང་ཡིན་མྐོད། གང་
ལྟར་སླེམས་བསླེད་པ་དླེ་དུས་ནམ་ཡང་མི་གཏྐོང་སམ་པའི་དམ་བཅའ་རྒྱུན་དུ་དན་ཞིང་། སྐོན་
ལམ་ཤུགས་དག་པྐོ་བཏབ་ན། བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་བཅྐོས་མ་མ་ཡིན་པ་རིང་པྐོར་མི་ཐྐོགས་པར་
སླེ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་འཇྐོག་པ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་ཉམས་ན་ཕིར་བཅྐོས་པའི་ཐབས་ནི། དླེ་ལྟར་སླེམས་བསླེད་ཀི་སྐོམ་པ་
བངས་རྗླེས་ར་ལྟུང་དང་ཉླེས་བྱས་སྲུང་ཚུལ་ཕིར་བཅྐོས་དང་བཅས་པའི་ལག་ལླེན་རྗླེ་བདག་
ཉིད་ཆླེན་པྐོས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལླེའུའི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཀའ་བསལ་པ་ལམ་རིམ་ཆླེ་
ཆུང་དུ་ཞལ་འཕངས་མཛད་ཅིང་། གསླེར་ཞུན་དུའང་བྱུང་མྐོད། དླེང་སང་ཕག་ལླེན་དུ་འཇུག་
སྐོམ་ལླེན་པའི་སྐོར་འདི་བཞག་ནས་ཕིན་དྲུག་སྐོགས་ཀི་ཉམས་ཁིད་མཛད་པ་ཡིན་ལ། སྐོན་
སླེམས་དམ་བཅའ་ཅན་བཟུང་བ་ཞླེས་སྐོན་སླེམས་ཆྐོ་གས་བཟུང་ཙམ་གིས་རྣམ་མཁྱླེན་ཐྐོབ་མི་
ཐུབ་པར། ལག་ལླེན་བཀལ་ཕིར་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་ིསྐོད་པ་ལ་སྐོབ་དགྐོས་པས། ཕིན་དྲུག་
གི་སྐོད་པ་ལ་འབད་བརྐོན་བྱ་གལ་ཆླེ་ཞིང་། དླེ་ཡང་སྐོབ་འདྐོད་ཡྐོད་སབས་སྐོབ་ལ། མི་འདྐོད་
པའི་སབས་སུ་བཞག་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལག་ལླེན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བཀལ་ཏླེ་
ཉམས་སུ་ལླེན་པར་ཡིད་ཀིས་དམ་བཅས་ཏླེ་ཁས་ལླེན་པ་དླེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སྐོམ་པ་
ཟླེར་བས། དླེ་ལྟ་བུའི་སྐོམ་པ་དླེ་བངས་ཚུན་ཆད་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་དགྐོས་
པ་ངྐོ་འཕྐོད་ནས་དླེ་ལ་སྐོབ་འདྐོད་སངས་ཏླེ། ངླེས་ཤླེས་རླེད་ནས་བྱང་སྐོམ་བསྲུང་དགྐོས། དླེ་
ལྟར་བྱུང་ན་དམ་བཅས་ནས་སྐོམ་པ་བསྲུང་ཞིང་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་རྒྱུར་འདྐོད་མི་འདྐོད་དང་སདི་མ་
སིད་ཀི་ངང་ཚུལ་མླེད་པར་བརྟན་པྐོར་འགྱུར་བ་ཡིན། སྐོན་འཇུག་གི་སླེམས་གཉིས་ཞླེས་
གསུངས་པའི་སླེམས་དླེ་སྐོང་སངས་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་བཞླེད་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡྐོད་ཅིང་། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བྐོད་ཀི་མཁས་པའི་གསུང་ཚུལ་ཡང་ཕན་བུ་མི་འད་བ་འྐོང་བ་ལྟར། རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་ཀང་ལམ་
རིམ་ཆླེ་ཆུང་གཉིས་སུ་གང་སྐོམ་པ་བངས་ཏླེ་འཇུག་སྐོམ་གི་བསབ་བྱས་བསྡུས་པའི་ཕིན་དྲུག་
གི་ཉམས་ལླེན་ལ་སྐོབ་པ་ནས་འཇུག་སླེམས་དང༌། དླེའི་གྐོང་དུ་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་མིན་གང་ལྟར་
ནའང་སླེམས་དླེ་སྐོན་སླེམས་ཙམ་ཡིན་པར་གསུངས་ལ། རྒྱལ་ཚབ་རྗླེའི་རྣམ་བཤད་སིང་རྒྱན་
ནང་གྐོ་དྐོན་འད་ཡང་གསུང་ཚུལ་ཕན་བུ་མི་འད་བ་འབྱུང་། དླེ་ལྟར་ན་གཞུང་ཆླེན་པྐོ་དག་ནས་
སྐོན་འཇུག་དང་ཕིན་དྲུག་གི་གྐོ་རིམ་མཛད་པ་ལས་འགལ་བའི་སྐོན་ཡྐོད་དམ་སམ་ན། གྐོ་
རིམ་དླེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་སླེ་བ་ཡྐོད་པ་ལ་དགྐོངས་ཀི། ཐམས་ཅད་ལ་དླེ་ལྟར་མ་ངླེས་པ་ལམ་
དུ་མ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གིས་འཇུག་སྐོམ་བངས་ཏླེ། དླེའི་རྗླེས་སུ་སྐོན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆྐོག་
ཏུ་སླེམས་བསླེད་ནས་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ཐྐོབ། ཚོགས་ལམ་འབིང་དུ་སླེབས་པ་དང་སྐོན་
སླེམས་དླེ་འཇུག་སླེམས་སུ་གནས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་སླེམས་བསླེད་པ་ཡྐོད། ཡང་
འཇུག་སྐོམ་ལླེན་མ་མྱྐོང་བ་ཞིག་གིས་སྐོན་སླེམས་བསླེད་ནས་ཚོགས་ལམ་ལ་ཞུགས། 
ཚོགས་ལམ་འབིང་དུ་སླེབས་པ་དང་འཇུག་པའི་སླེམས་བསླེད། འབིང་གི་ཐ་མར་འཇུག་སྐོམ་
བངས་པའང་འྐོང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གྐོ་རིམ་གི་ངླེས་པ་མླེད་པ་དླེའི་ཕིར་ན་བསབ་བཏུས་
ལས། དླེ་བས་ན་རང་གི་མཐུ་དང་འཚམས་པར་དགླེ་བའི་ར་བ་གཅིག་ཙམ་ཡང་ཡང་དག་
པར་བངས་ཏླེ་བསྲུང་བར་བྱ། ཞླེས་སྐོན་སླེམས་བསླེད་ནས་རིང་པྐོར་མ་ལྐོན་པ་དླེས་བསབ་
བྱ་མཐའ་དག་ལ་སྐོབ་མི་ནུས་པས། ཐྐོག་མར་དགླེ་བའི་ར་བ་གཅིག་ཙམ་འཛིན་པ་སྐོགས་
རང་བྐོ་དང་བསྟུན་ནས་རིམ་གིས་བྐོ་སངས་ཏླེ་མཐར་སྐོད་པ་མཐའ་དག་ལ་སྐོབ་ནུས་པར་
གསུངས་པས། དླེའི་དབང་དུ་བྱས་ཏླེ་སྐོན་སླེམས་ཆྐོ་གས་བཟུང་བའི་རྗླེས་སུ་ཕིན་དྲུག་ལ་
འཁིད་པ་ཡིན་ནྐོ། །འྐོ་ན་སབས་འདིར་ཞི་ལྷག་གི་བར་གི་དམིགས་པ་མཐའ་དག་རྐོགས་པར་
གཏྐོང་བས་ན། འཇུག་སྐོམ་མ་བངས་པ་རང་ཚིག་དངྐོས་སུ་འགལ་ལྐོ་སམ་ན། སར་རྒྱུ་
འབས་མན་ངག་བདུན་སྐོགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་དམིགས་རིམ་འཁིད་པ་མཐའ་དག་ཉམས་མྱྐོང་ཚད་



འཕགས་པ་ཞི་བ་ལྷའི་གཞུང་ལ་བརྟླེན་ནས་བདག་གཞན་བརྗླེ་བའི་སྒྐོ་ནས་སང་བ། 

མ་རྒྱུད་ལ་སླེ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་མྱྐོང་བ་རྗླེས་མཐུན་པ་ཙམ་ལས་མཚན་ཉིད་པ་མིན་པས། 
འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིན་དྲུག་གི་སྐོར་ཡང་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཉམས་མྱྐོང་ལ་
བག་ཆགས་འཇྐོག་པའི་གཞི་རྟླེན་ཙམ་དུ་དགྐོངས་ནས་སྐོན་གི་བཤླེས་གཉླེན་རྣམས་ཀིས་
སླེས་བུ་གསུམ་གི་ཉམས་འཁིད་རིང་བ་ལྐོ་དང་། ཐུང་བ་ཟླ་བའི་བར་ཙམ་དུ་མཛད་པ་ཡིན་གི། 
དླེ་ལྟ་མིན་པ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་འདླེན་ནུས་ཀི་སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་མཚན་ཉིད་པ་རྒྱུད་ལ་སླེས་
སླེས་ཀི་བར་དུ་བསྒྐོམས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏླེ། བཤླེས་གཉླེན་བསླེན་ཚུལ་ནས་བཟུང་ཞི་ལྷག་
གི་བར་གི་ཉམས་ལླེན་མཐའ་དག་དླེ་ལྟར་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ཉམས་འཁིད་དུ་ངྐོས་འཛིན་དགྐོས་ 
ན༑ ཡུན་རིང་པྐོར་ཚེགས་ཆླེན་པྐོས་སྒྲུབ་དགྐོས་པ་དག་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་
འབད་མླེད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མི་སྲིད་དྐོ། །དླེས་ན་གྐོང་དུ་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་
མཐར་སླེམས་བསླེད་པ་དླེ་ལ་གྲངས་མླེད་གསུམ་གི་མགྐོ་རྐོམ་པའི་ཐྐོག་མར་བྱང་ཆུབ་
མཆྐོག་ཏུ་སླེམས་བསླེད་པ་ལ་དླེ་ལྟ་བུ་དགྐོས་ཞླེས་སླེམས་བསླེད་མཚན་ཉིད་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་ལམ་གི་གྐོ་རིམ་ལྟར་འཁིད་དམིགས་སུ་ངྐོ་སད་པར་འཁྲུལ་ཏླེ། དམིགས་སྐོར་དང་
སླེམས་བསླེད་ཆྐོ་གས་བཟུང་བ་སྐོགས་ནས་རང་ཉིད་བྱང་སླེམས་ཚོགས་ལམ་པར་ཁས་
བངས་ཤིང༌རླྐོམ་ན། དླེ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྨྐོངས་པ་མླེད་པས་གྐོ་བར་བྱ་འཚལ། དླེས་ན་ཉམས་
མྱྐོང་མཚན་ཉིད་པ་དང་ཁིད་གཏྐོང་བའི་སབས་སུ་བ་མས་ངྐོ་སད་ཅིང་། སྐོབ་མས་ནན་ཏན་བྱས་
ཏླེ་བསྒྐོམས་པ་དང་འཕལ་དུ་སླེམས་ལ་བཟྐོ་ལྟ་ཅུང་ཟད་ཐྐོན་ཚེ་དླེ་ཙམ་ལམ་ངྐོ་མར་གྐོ་ན་ནྐོར་
འཁྲུལ་ཆླེ་བར་གསུངས་པས། རྒྱུ་མཚན་དླེ་དག་གི་ཕིར་ན་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་ནས་འཇུག་
སྐོམ་དུ་རིངས་པར་བྱས་ཀང་ཉྐོན་མྐོངས་པ་མང་ཞིང་གཉླེན་པྐོ་ཆུང་བའི་དུས་འདིར་ར་ལྟུང་
སྐོགས་སྲུང་མ་ནུས་ན། སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་པ་དང་། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟླེན་
ཐམས་ཅད་བསླུས་པར་འགྱུར་བ་སྐོགས་ཉླེས་དམིགས་མཐའ་ཀླས་པ་བཤད་པས་དགག་བྱ་
ཆླེ་ཞིང་དགྐོས་པ་ཆུང་བར་དགྐོངས་ཏླེ། དངྐོས་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་གདུལ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བྱའི་བྐོ་དང་བསྟུན་ཏླེ་མཛད་པ་ཡིན་ནྐོ།། 
སྨྲས་པ། ཉམས་མྱྐོང་གྐོ་ཡུལ་ཤར་བའི་མྱུ་གུ་དག  །དཀའ་སད་བརླན་གཤླེར་དྐོད་

ཀིས་ཉླེར་སིན་པས། །རྟྐོགས་པ་ཚད་མའི་འབས་བུ་གཡུར་ཟ་བ། །ཐླེག་གསུམ་སླེ་འཕགས་
བགྲྐོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ། །རླེན་ངན་ཐྐོག་ཏུ་བབས་པའི་མཚོན་རྣྐོན་པྐོས། །འགྲྐོ་རྣམས་ཕ་
མར་ངླེས་བྐོའ་ིསྲྐོག་བལ་ཡང༌། །སིང་རྗླེའི་བདུད་རིས་ལྷག་བསམ་འཆི་བ་མླེད། །བསྒྲུབས་
ཟིན་རྒྱལ་སྲས་ནམ་མཁའི་པདྨྐོ་བཞིན། །ཐླེག་ཆླེན་ལམ་གི་བགྲྐོད་ཚུལ་མཁའ་ལྟར་
ཡངས། །རྒྱ་བྐོད་མཁས་པའི་གསུང་རབ་མཚོ་ལྟར་ཟབ། །དླེང་དུས་སླེ་བྐོའ་ིབྐོ་གྲྐོས་མུན་
ལྟར་གནག  །མཁས་རླྐོམ་ཕལ་གི་རྣམ་དཔྐོད་རྩྭ་ལྟར་ཕ། །དླེ་ཕིར་བྐོ་དམན་རྣམས་ལ་དཀའ་
བའི་མདུད། །ལླེགས་བཤད་སྐོར་མྐོའ་ིའཕྲུལ་གིས་རབ་འགྲྐོལ་བའི། །མགྲིན་པ་ལྐོངས་སྐོད་
འཁྐོར་ལྐོའ་ིབང་མཛོད་ནས། །ཤླེས་ལྡན་འདྐོད་འཇྐོའ་ིདངྐོས་པྐོ་འཛད་དུ་མླེད། །ཅླེས་པ་ནི་
བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།།

སླེམས་བསླེད་ནས་སོད་པ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ། 

༈ ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིས་བཅད་གསུམ་པ་དང་། གཞུང་འདིའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་སླེམས་
བསླེད་ནས་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སླེམས་བསླེད་ནས་བསབ་པ་ལ་སྐོབ་
དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཐབས་ཤླེས་རླེ་རླེ་བ་ལ་བསབས་པས་སངས་རྒྱས་མི་འགྲུབ་པར་
བསན་པ། བསབ་པ་ལ་སྐོབ་པའི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པའྐོ། །འདི་ལ་གཉིས། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོ་སི་
ལ་བསབ་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རྐོ་རྗླེ་ཐླེག་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ་ལྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གསུམ། བྱང་
སླེམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་སྐོབ་འདྐོད་སང་བ། སངས་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོམ་པ་བཟུང་བ། 
བཟུང་ནས་ཇི་ལྟར་བསབ་པའི་ཚུལ་ལྐོ། །འདི་ལ་གསུམ། གང་ལ་བསབ་པའི་གཞི། དླེར་
བསབ་པ་རྣམས་འདུས་ཚུལ། དླེ་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པའི་རིམ་པའྐོ། །ཞླེས་པའི་ས་བཅད་རྣམས་



སླེམས་བསླེད་ནས་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ། 

ཀི་ཁྐོངས་སུ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་ཚུལ་རྣམས་བསན་ཞིང་། བསྒྲུབ་བྱ་རྣམ་
མཁྱླེན་གི་གྐོ་འཕང་དླེ་འདུས་བྱས་ཀི་ཆྐོས་ཤིག་ཡིན་པས་རྒྱུ་དང་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་
དགྐོས་པ་མ་ཟད། ཚང་ལ་མ་ནྐོར་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ། དླེ་ཡང་གྐོ་རིམ་མ་
ནྐོར་བ་ཞིག་གི་ཐྐོག་ནས་ཉམས་ལླེན་བྱླེད་དགྐོས། སིང་པྐོ་བསྡུས་ན། མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་
རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་བསྐོ་བའི་སབས་སུ། དགླེ་བ་འདི་ཡིས་སླེ་བྐོ་ཀུན། །བསྐོད་ནམས་ཡླེ་
ཤླེས་ཚོགས་རྐོགས་ཤིང་། །བསྐོད་ནམས་ཡླེ་ཤླེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐྐོབ་
པར་ཤྐོག །ཅླེས་གསུངས་པའི་ཆྐོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཐྐོབ་པའི་རྒྱུ་ནི་བསྐོད་ནམས་ཀི་
ཚོགས་དང་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ཡིན་ལ། ཚོགས་གཉིས་པྐོ་དླེ་ཅུང་ཟད་བཀལ་ན་རང་
རྒྱུད་སིན་བྱའི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་སིན་པ། ཚུལ་ཁིམས། བཟྐོད་པ། བརྐོན་འགྲུས། བསམ་
གཏན། ཤླེས་རབ་བཅས་པའི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང༌། ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་
ནང་གསླེས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། སྐོབས་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ། སྐོན་
ལམ་གི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ། ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཅས་བཅུར་ཕླེ་ཞིང་། ཐབས་ལ་
མཁས་པའི་ཕར་ཕིན་དླེ་ནི་དགླེ་བའི་ར་བ་གང་བསགས་པ་མཐའ་དག་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དང་ཐུན་མྐོང་དུ་བ་མླེད་རྐོགས་བྱང་དུ་བསྐོས་པས་དླེའི་འབས་བུ་མཐའ་ཡས་མི་ཟད་པ་ཐྐོབ་
པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ཡིན་པས། དླེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་འགྲུབ་པར་བྱླེད་པ་དང་། སླེམས་
ཅན་སིན་པར་བྱ་བ་ལས་བརམས་པའི་ཐབས་མཁས་དྲུག་གསུངས་པ་ནི། ༡༽ སླེམས་ཅན་
གི་དགླེ་ར་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཚད་མླེད་པར་བསྒྱུར་བ། ༢༽ ཚེགས་ཆུང་ངུས་དགླེ་ར་ཆླེན་པྐོ་
བསྒྲུབ་པ། ༣༽ སྐོན་པ་ལ་འགྲས་པ་རྣམས་ཀི་ཁྐོང་ཁྐོ་སླེལ་བ། ༤༽ བར་མར་གནས་པ་
རྣམས་བསན་པར་འཛུད་པ། ༥༽ ཞུགས་པ་རྣམས་སིན་པར་བྱླེད་པ། ༦༽ སིན་པ་རྣམས་
གྲྐོལ་བར་བྱླེད་པ་བཅས་སྐོ།། 

དླེ་ནས་གཞན་རྒྱུད་སིན་བྱའི་ཡུལ་དུ་བྱས་པའི་མཁྐོ་བ་སིན་པ་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

དྐོན་སྐོད་པ། དྐོན་མཐུན་པ་བཅས་བསྡུ་བའི་དངྐོས་པྐོ་བཞིའི་སྐོད་པ་རྣམས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་
སླེམས་དཔའི་ལག་ལླེན་བསན་པ་ཡིན་པས། སླེམས་ཇི་ལྟར་བསླེད་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་
བྱའི་དྐོན་བསྒྲུབ་པར་ལག་ལླེན་མ་བཀལ་བར་སླེམས་བསླེད་བཟང་པྐོའ་ིསྐོན་ལམ་བཏབ་པ་ཁྐོ་
ནས་དྐོན་མི་འགྲུབ་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཞླེས་པ་འདི་སྐོད་པ་ལ་བསབས་ནས་
འགྲུབ་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། སྐོན་ལམ་བཟང་བ་ཙམ་གིས་མིན་ལ། བསབ་བྱའི་སྐོད་པ་དླེ་
ཡང་ཐབས་ཤླེས་ཡ་མ་བལ་བ་ཞིག་དགྐོས་པ་དང་། དླེ་ཡང་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་
འཕང་དླེའི་ཆྐོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ནས་གཞན་དྐོན་དངྐོས་སུ་མཛད་པའི་གཟུགས་སྐུ་དླེ་
ཆླེད་དུ་བྱ་བ་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་ཁྐོ་ནར་བསྒྲུབས་པ་ཡིན། དླེ་ཡང་ཤ་རུས་གདྐོས་བཅས་ཀི་
ཕུང་པྐོ་མིན་པར་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ཞིག་འགྲུབ་པ་ལ། ཡླེ་ཤླེས་ཆྐོས་སྐུ་མངྐོན་དུ་མ་
བྱས་པར་ཡླེ་ཤླེས་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་གཟུགས་སྐུ་འགྲྐོ་བ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པར་
འབད་མླེད་ལྷུན་གྲུབ་དུ་འཆར་བ་མི་འབྱུང་བས། ཐྐོག་མར་རང་དྐོན་ཆྐོས་སྐུ་བསྒྲུབ་དགྐོས། 
དླེ་སླེམས་བསླེད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་བསྒྲུབས་ཀང་། མངྐོན་དུ་བྱླེད་སབས་རང་གིས་
ཐྐོབ་པའི་ཡྐོན་ཏན་དླེ་གཞན་ལ་དངྐོས་སུ་སང་བའི་སྒྐོ་ནས་དྐོན་བྱླེད་མི་ནུས་པའི་ཆ་ནས་རང་
དྐོན་ཆྐོས་སྐུ་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་བྱླེད་པ་དང་། གཞན་དྐོན་གཟུགས་སྐུ་ཞླེས་པ་དླེ་ནི་རང་གིས་
ཐྐོབ་པའི་ཡྐོན་ཏན་གདུལ་བྱ་གཞན་ལ་དངྐོས་སུ་སང་བའི་སྒྐོ་ནས་དྐོན་མཛད་པའི་སྐུ་ཞིག་
ཡིན་པས་དླེ་ལྟར་བརྗྐོད། སྐུ་འདི་གཉིས་ཀ་རྒྱུ་རླེན་ལ་བལྟྐོས་ནས་འབྱུང་དགྐོས་པ་མ་
གཏྐོགས། རྒྱུ་མླེད་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་བས། དླེའི་ཆླེད་དུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཞིག་
གིས་བསྒྲུབ་དགྐོས་ལ། མཐུན་པའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་ཞླེ་ན། གཞན་དྐོན་གཟུགས་སྐུ་དླེ་གདུལ་བྱའི་
ཁམས་དང་མྐོས་ངྐོ་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པར་དུ་མའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འཆར་བ་ཞིག་ཡིན་པས། 
སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་བསྐོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཞླེས་བྱ་བ་རྣམ་གྲངས་མང་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་བསག་
དགྐོས། མདྐོར་ན་ཇི་སླེད་པའི་ཆྐོས་ལ་བརྟླེན་པའི་ལམ་གི་བདླེན་པ་དང་། ཀུན་རྐོབ་བདླེན་པ་



སླེམས་བསླེད་ནས་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ། 

ལ་བརྟླེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དླེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་འབས་བུ་དླེ་དང་རྣམ་པ་
ལྐོགས་སུ་བཀར་བའི་སྒྐོ་ནས་འགྲྐོ་དགྐོས། ཆྐོས་སྐུ་ནི་དུ་མ་རྐོ་གཅིག་ཅླེས་སིར་བཏང་དངྐོས་
པྐོའ་ིགནས་ལུགས་སམ། གནས་ཚོད་ལ་ཆྐོས་ཅན་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པ་དུ་མའི་ཆྐོས་དླེ་ཆྐོས་
ཉིད་ཀི་སླེང་དུ་རྐོ་གཅིག་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་དུ་མ་རྐོ་གཅིག་པའི་ཆྐོས་དབྱིངས་དླེ་མངྐོན་སུམ་དུ་
ངླེས་པའི་བྐོ་དླེའི་ངྐོར་ཆྐོས་ཉིད་བདླེན་པ་གཅིག་པུ་མ་གཏྐོགས་ཆྐོས་ཅན་གི་སང་བ་ཐམས་
ཅད་འགག་པར་འགྱུར་བས། རྣམ་པ་ས་ཚོགས་པའི་ཆྐོས་ཅན་གི་རྣམ་པ་འདི་ཐམས་ཅད་
མཉམ་བཞག་གིས་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངྐོར་སྐོས་པ་མཐའ་དག་ཉླེ་བར་ཞི་བའི་
ཉླེར་ཞིའི་དབྱིངས་དླེ་ལྟ་བུའི་ཆྐོས་སུ་གྱུར། 

ཡླེ་ཤླེས་ཆྐོས་སྐུ་འགྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུ་དླེ་ནི་སྐོབ་པའི་གནས་སབས་ནས་དུ་མ་རྐོ་གཅིག་
གི་ཚུལ་དླེ་ཤླེས་པར་བྱས་ཏླེ། དག་མ་དག་པའི་ཡྐོ་ལང་ས་ཚོགས་སུ་ཤར་བའི་ཆྐོས་ཅན་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་ཆྐོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་རྐོ་གཅིག་པས། ཆྐོས་དབྱིངས་དླེ་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཡུལ་
དང་ཡུལ་ཅན་རྐོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྐོང་ཉིད་མངྐོན་སུམ་དུ་རྟྐོགས་པའི་བྐོ་དླེའི་སྒྐོ་ནས་ཡླེ་
ཤླེས་ཆྐོས་སྐུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ཡིན། དླེའི་རྒྱུ་འབས་གཉིས་པྐོ་དླེ་རྗླེས་མཐུན་པ་སླེ་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྗླེས་
སུ་འབླེལ་བའི་འབླེལ་བ་ཡྐོད་པ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཅིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་རང་རླེའི་ཐྐོབ་བྱ་གཞན་
དྐོན་གཟུགས་སྐུ་དམ་པ་དང་། རང་དྐོན་ཆྐོས་སྐུ་དམ་པ་སླེ་དམ་པ་གཉིས་ཀི་སྐུ་དླེ་བསྒྲུབ་
དགྐོས། རྒྱུ་དླེ་ལ་ལམ་ཐབས་ཤླེས་གཉིས་སམ། བསྐོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་། ཡླེ་ཤླེས་ཀི་
ཚོགས་གཉིས་ཡྐོད་ཅིང་། ཡང་དངྐོས་པྐོའ་ིགནས་ཚུལ་ལ་ས་ཚོགས་པའི་ཆྐོས་ཅན་ཀུན་རྐོབ་
ཅླེས་པ་ཞིག་དང་། དླེ་ཐམས་ཅད་ཆྐོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་རྐོ་གཅིག་པའི་ཆྐོས་དབྱིངས་དླེ་ཁྐོ་ན་
ཉིད་དྐོན་དམ་བདླེན་པ་ཞླེས་གཞི་ལ་བདླེན་པ་གཉིས་ཡྐོད་པས། དླེ་དང་འབླེལ་ནས་ལམ་
ཐབས་ཤླེས་གཉིས་འབྱུང་བ་དང་། དླེའི་དབང་ལས་འབས་བུ་ཆྐོས་གཟུགས་གཉིས་འབྱུང་བ་
དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་གི་འབླེལ་བ་ལས་བྱུང་བས། བསྐོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དང་ཡླེ་ཤླེས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཀི་ཚོགས་གཉིས་པྐོ་ཡ་མ་བལ་བར་ཟུང་འབླེལ་དུ་ཉམས་སུ་ལླེན་དགྐོས། འབས་བུའི་སབས་
སུ་སྐུ་གཉིས་པྐོ་དླེ་ངྐོ་བྐོ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པས། དླེ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་རྒྱུའི་གནས་སབས་སུའང་ཐབས་
ཤླེས་ཡ་མ་བལ་བར་ཉམས་སུ་ལླེན་དགྐོས། དླེ་ལྟར་ཚོགས་གཉིས་ཟུང་དུ་འབླེལ་ལུགས་
ལའང་སབས་འདིར་མདྐོའ་ིལམ་གི་འགྲྐོས་ལྟར་བྱས་ན། ཐབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཤླེས་རབ་དང་། 
ཤླེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ཞླེས་ཐབས་ཤླེས་ཡ་མ་བལ་བའི་སྒྐོ་ནས་འགྲྐོ་དགྐོས་ཚུལ་
གསུངས་པ་ཐླེག་ཆླེན་སི་ལུགས་ཡིན། ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་སྐོད་པ་ལ་བསབ་དགྐོས་པ་དང༌། 
དླེ་ཡང་ཐབས་ཤླེས་རླེ་རླེ་བས་མི་ཆྐོག་པར་ཟུང་འབླེལ་དགྐོས་པའི་ས་བཅད་ལྐོགས་སུ་མཛད་
དླེ་སིང་པྐོ་བསྡུས་ནས་བསན་ཞིང་། ཐབས་ཀི་རིགས་རྣམས་ཕལ་ཆླེར་འདུན་པའི་རིགས་དང༌། 
དླེ་དང་འབླེལ་བའི་སྐོར་བ་ལག་ལླེན་ཏླེ། སིན་པའི་ཉམས་ལླེན་ལྟ་བུར་མཚོན་ན་གཏྐོང་སླེམས་
ཤིག་གི་སྒྐོ་ནས་འཇྐོག་པས་འདུན་པའི་སྒྐོ་ནས་འགྲྐོ་བར་སང་ལ། དླེ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་
བ་ནི་ངླེས་ཤླེས་འདླེན་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་ཆ་ནས་བྱླེད་ཅིང་། སིར་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་
རབ་རྒྱུད་ལ་བསླེད་པ་ལ་རྒྱུད་སིན་པ་ཞིག་བྱུང་ན་སླེ་ས་བས། སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་
ལ་སླེ་བ་ལ་བསགས་སངས་བྱླེད་དགྐོས་པ་དླེ་རྣམས་ཐབས་ཀི་ཐྐོག་ནས་འགྲྐོ་དགྐོས། དླེས་ན་
སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ལྟ་བ་སར་མ་སླེས་པ་གསར་དུ་སླེ་བ་དང་། སླེས་ཟིན་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་
འཕླེལ་བ། ལྷག་པར་དུ་ཡང་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ལྟ་བ་ཤླེས་སིབ་ཀི་གཉླེན་པྐོར་བསླེད་པ་ལ་
ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགྐོས་པས། ཤླེས་རབ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་བ་ལ་
ཐབས་ཀིས་གྲྐོགས་བྱླེད་པ་དང་། ཐབས་ཀི་རྟྐོགས་པ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་བ་ལ་ཤླེས་རབ་
ཀིས་གྲྐོགས་བྱླེད་དགྐོས། ས་ནས་སར་འཕྐོ་བ་དླེ་མཉམ་གཞག་ནས་མཉམ་གཞག་ཏུ་འཕྐོ་
ཞིང་། དླེ་ནི་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ལ་མཉམ་པར་འཇྐོག་བཞིན་པའི་སབས་དླེ་ཡིན་
པས། རྟྐོགས་པ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་འཕྐོ་བ་དླེ་གཙོ་བྐོ་ཤླེས་རབ་ཀི་ལག་རྗླེས་རླེད། 

༈ གཉིས་པ་དླེར་བསབ་པ་རྣམས་འདུས་ཚུལ་ལ་གཉིས། དངྐོས་ཀི་དྐོན་གྲངས་ངླེས་



སླེམས་བསླེད་ནས་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ། 

པ་དང་། ཞར་ལ་གྐོ་རིམ་ངླེས་པ་བསན་པའྐོ།། 
དང་པྐོ་ལ་དྲུག  མངྐོན་མཐྐོ་ལ་བལྟྐོས་པའི་གྲངས་ངླེས། དྐོན་གཉིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་

བལྟྐོས་པའི་གྲངས་ངླེས། གཞན་དྐོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རྐོགས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བལྟྐོས་
པའི་གྲངས་ངླེས། ཐླེག་ཆླེན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་ལ་བལྟྐོས་པའི་གྲངས་ངླེས། ལམ་མམ་ཐབས་
ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པའི་གྲངས་ངླེས། བསབ་པ་གསུམ་ལ་བལྟྐོས་པའི་
གྲངས་ངླེས་སྐོ།། 

སིར་གྲངས་ངླེས་ལ་ཕུང་སུམ་སླེལ་བའི་གྲངས་ངླེས་དང་། དགྐོས་པ་ཅན་གི་གྲངས་
ངླེས། ལྐོག་རྟྐོག་སླེལ་བའི་གྲངས་ངླེས། རིགས་བསྡུས་ཀི་གྲངས་ངླེས་སྐོགས་མ་འབྱུང་བས། 
བདླེན་པ་གཉིས་ལྟ་བུ་ནི་ཕུང་སུམ་སླེལ་བའི་གྲངས་ངླེས་དང་། བདླེན་པ་བཞི་དང་ཕིན་དྲུག་ནི་
དགྐོས་པ་ཅན་གི་གྲངས་ངླེས་རླེད། 

དླེ་ལ་མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ལས། ལྐོངས་སྐོད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང༌། །འཁྐོར་
རྐོམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངྐོན་མཐྐོ་དང༌། །རྟག་ཏུ་ཉྐོན་མྐོངས་དབང་ཉིད་མི་འགྲྐོ་དང༌། །བྱ་
བ་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པའྐོ། །ཞླེས་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་རླབས་པྐོ་ཆླེ་རྐོགས་པ་
ལ་ཚེ་རབས་མང་པྐོ་བརྒྱུད་དགྐོས། དླེ་ལ་ཡང་ཕྐོགས་རླེ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་གང་ལ་ལྐོངས་
སད་བྱའི་ལྐོངས་སྐོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། དླེ་གང་གིས་སྐོད་པའི་ལུས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ། གང་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐོད་པའི་འཁྐོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ལས་ཀི་མཐའ་གང་
བརམས་པ་བདླེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ལ་མཁྐོ་བའི་ཆ་རླེན་སྐོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ན། དླེ་
རྣམས་ཉྐོན་མྐོངས་ཀི་དབང་དུ་མི་འགྲྐོ་བ་ཞིག་དགྐོས་ཤིང་།  ཉ ྐོན་མྐོངས་མི་འཕླེལ་བའི་
འཇུག་ལྡྐོག་གི་གནད་ཤླེས་ན། ལུས་དང་། ལྐོངས་སྐོད་དང་། འཁྐོར་དང་། ལས་ཀི་མཐའ་
གང་བརམས་ཤིང་གང་སྒྲུབ་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་གཉིས་བདླེ་བག་ཏུ་རྐོགས་
པའི་མཐུན་པའི་རླེན་དུ་འགྲྐོ་བས་ལམ་གི་ས་ཆྐོད་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ་འྐོང་བ་ནི་མངྐོན་མཐྐོ་ལ་ལྟྐོས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

པའི་གྲངས་ངླེས་ཡིན། དླེ་ཡང་མངྐོན་མཐྐོའ་ིརྟླེན་དླེ་ལ་ཕུན་ཚོགས་དླེ་རྣམས་བསྒྲུབ་བྱ་བྱས་
ནས། གང་ལ་ལྐོངས་སྐོད་པའི་ལྐོངས་སྐོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དླེ་རྒྱུ་སིན་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་
འབྱུང༌བ་དང་། གང་གིས་སྐོད་པའི་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཚུལ་ཁིམས། གང་དང་
ལྷན་ཅིག་སྐོད་པའི་འཁྐོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་བཟྐོད་པ། ལས་ཀི་མཐའ་གང་བརམས་
པ་བདླེ་བག་ཏུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བརྐོན་འགྲུས། ཕུན་ཚོགས་དླེ་རྣམས་
 ཉྐོན་མྐོངས་འཕླེལ་བའི་རླེན་དུ་མི་འགྲྐོ་བའི་དན་ཤླེས་བསླེན་ཚུལ་དང་། འཇུག་ལྡྐོག་གི་
གནད་ཤླེས་པ་བསམ་གཏན་དང་ཤླེས་རབ་རྣམས་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བའི་སྒྐོ་ནས་མངྐོན་
མཐྐོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་ཅིང་། དླེ་ཇླེ་བཟང་དུ་འགྲྐོ་བ་ཕིན་དྲུག་གི་ལམ་ལ་ལྟྐོས། 

དླེ་ནས་རྟླེན་དླེ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སིན་པ་དང༌། ཚུལ་ཁིམས། བཟྐོད་པ་གསུམ་
གིས་གཞན་དྐོན་དང༌། ཤླེས་རབ། བསམ་གཏན། བརྐོན་འགྲུས་གསུམ་གིས་རང་དྐོན་ཏླེ་
དྐོན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟྐོས་པའི་གྲངས་ངླེས་ཡིན། ནྐོར་གཏྐོང་བས་ཟང་ཟིང་གིས་ཕྐོངས་པ་
སླེལ་བ། གཞན་གནྐོད་གཞི་དང་བཅས་པ་སངས་པས་འཚེ་བ་མླེད་པ། བཟྐོད་པས་གནྐོད་
ལན་གནྐོད་པས་མི་འཇལ་བ། བརྐོན་འགྲུས་ཀིས་གཞན་དྐོན་གི་དཀའ་སད་ལ་མི་སྐོ་བ། 
བསམ་གཏན་གིས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་མཐུ་ལ་བརྟླེན་པ་སླེ། དཔླེར་ན། རྫུ་འཕྲུལ་སྐོགས་ཀིས་
གཞན་ཡིད་འདུན་པར་བྱླེད་པ། ཤླེས་རབ་ཀིས་བྐོ་གྲྐོས་གསལ་བ་དང༌། མྱུར་བ། ཟབ་པ། 
གཞན་ཡང་འཆད་རྐོད་རྐོམ་གསུམ་གི་ཤླེས་རབ་ལ་སྐོགས་པའི་མཐུ་ལས་ལླེགས་པར་
བཤད་པས་གཞན་ཐླེ་ཚོམ་འགྲྐོལ་བ་སླེ་གཞན་དྐོན་རྐོགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟྐོས་པའི་གྲངས་
ངླེས། སིན་པའི་ཉམས་ལླེན་གི་དབང་གིས་ལྐོངས་སྐོད་ལ་ཆགས་པ་མླེད་པས་ཚུལ་ཁིམས་
ཀི་བསབ་པ་ལ་གུས་པ་དང༌། བཟྐོད་པས་གཞན་གི་སྐོད་ལམ་མི་མཛེས་པ་དང་། ངག་མི་
སན་པ་ལྟ་བུའི་སྐོན་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་བསལ་ལ་བཟྐོད་པའི་ཉམས་ལླེན་བྱས་པས། ཆྐོས་
ལ་ངླེས་སླེམས་ཀི་བཟྐོད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་གི་བཟྐོད་པ། གནྐོད་བྱླེད་ལ་ཇི་མི་



སླེམས་བསླེད་ནས་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ། 

སམ་པའི་བཟྐོད་པ་རྣམས་མླེད་ན་དགླེ་བ་གང་ཞིག་སྒྲུབ་སབས་གཞན་གི་སྐོ་སྐུར་སྐོགས་ལ་
བརྟླེན་པའི་ངལ་བས་སྐོ་ནས་དགླེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡིད་སྐོ་བ། ཞི་གནས་ཀིས་ལུས་སླེམས་
ལས་སུ་རུང་བས་ལྷག་མཐྐོང་གི་ཤླེས་རབ་འཕླེལ་བ་སླེ། ཐླེག་ཆླེན་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་ལ་
ལྟྐོས་པའི་གྲངས་ངླེས། དླེ་ནས་སིན་པ་གཏྐོང་བ་ལ་གྐོམས་པ་ནི་ལྐོངས་སྐོད་ལ་མི་ཆགས་
པའི་ཐབས། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་བག་མླེད་པ་ལས་སྲུང་བ་ནི་ལྐོངས་སྐོད་ཐྐོབ་འདྐོད་ཀི་གཡླེང་
བ་སྐོམ་པའི་ཐབས། སྡུག་བསལ་དྭང་དུ་ལླེན་པའི་བཟྐོད་པ་ནི་སླེམས་ཅན་མི་གཏྐོང་བའི་
ཐབས། སྐོ་ངལ་མླེད་པའི་བརྐོན་པ་ནི་དགླེ་བ་འཕླེལ་བའི་ཐབས།  ཉྐོན་མྐོངས་པ་མངྐོན་གྱུར་
འཕླེལ་མ་ཐག་ཏུ་ཞི་བར་བྱླེད་པའི་ལུས་སླེམས་ཤིན་ཏུ་སངས་པའི་བདླེ་བ་དང་འབླེལ་བའི་ཞི་
གནས་ཀི་བསམ་གཏན་ནི་ཉྐོན་མྐོངས་པ་སླེལ་བའི་ཐབས། ཕ་ཞིབ་ཀི་རྣམ་པར་དཔྐོད་པ་ནི་
ཤླེས་སིབ་སྐོང་བའི་ཐབས་ཏླེ། ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ལ་ལྟྐོས་
པའི་གྲངས་ངླེས། དླེ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དང༌། དླེའི་འཁྐོར་གི་ཚུལ་དུ་སིན་པ་དང༌། བཟྐོད་པ་ནི་
ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པའི་ངྐོ་བྐོ། ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ནི་བསབ་པ་གཞན་གཉིས་ཀི་ངྐོ་བྐོ། 
བརྐོན་འགྲུས་ནི་གསུམ་ག་ལ་དགྐོས་པས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྟྐོས་པའི་གྲངས་ངླེས་ཡིན། 

དླེ་ནས་འཁྐོར་བ་ལས་མི་འདའ་བར་བྱླེད་པའི་རྒྱུར་ལྐོངས་སྐོད་ལ་ཆགས་པ་དང༌། 
ཁྱིམ་ལ་ཆགས་པ་གཉིས་སླེལ་བར་སིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས། ལན་གཅིག་ཐར་པ་ལ་ཕྐོགས་
ཀང་གཞན་གི་ལྐོག་སྒྲུབ་ཀི་དབང་གིས་སྡུག་བསལ་བ་དང༌། སྐོར་བས་ངལ་དུབ་ཀི་སྐོ་བ་
གཉིས་ཀིས་བར་དུ་མཐར་མི་ཕིན་པ་བྱླེད་པས་དླེ་གཉིས་སླེལ་བ་ལ་གཞན་གིས་ལྐོག་སྒྲུབ་ཇི་
ཙམ་བྱས་ཀང་རང་གི་དགླེ་བའི་ཉམས་ལླེན་ལ་གཡླེལ་བ་མླེད་པར་གནས་ཐུབ་པ་བཟྐོད་པས་
བྱླེད་ཅིང་། སྒྲུབ་པ་དཀའ་སད་ཀི་སྐོ་བས་མི་ངལ་བའི་བརྐོན་འགྲུས་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བས། 
དླེ་གཉིས་ལ་བརྟླེན་ནས་ཆྐོས་མཐར་མི་ཕིན་པའི་རྒྱུས་མི་ཚུགས་པར་བྱླེད། དགླེ་སྐོར་ལྐོ་ནས་
ལྐོ་བསྟུད་དླེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རླེ་གཅིག་ཏུ་བརྐོན་ཡང་། སླེམས་རྣམ་གཡླེང་གི་ཁྐོལ་པྐོར་སྐོང་ན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ངལ་བ་ཆུད་ཟ་ཉླེན་ཡྐོད་པས། བསམ་གཏན་གིས་རྣམ་གཡླེང་གི་གཞན་དབང་དུ་མི་འགྲྐོ་བ་
དང་། ཤླེས་རབ་ཀིས་ནི་ཤླེས་བྱའི་གནས་ལུགས་ལ་རྨྐོངས་པའི་སྐོན་གིས་མ་གྐོས་པར་བྱླེད་
པ་བཅས། མི་མཐུན་པའི་ཕྐོགས་སྐོང་བའི་གཉླེན་པྐོའ་ིདབང་དུ་བྱས་པའི་གྲངས་ངླེས་དང་། 
ཕར་ཕིན་དང་པྐོ་བཞི་ཏིང་འཛིན་གི་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བས། དླེ་བཞི་ཀས་བསམ་གཏན་གི་
ཕར་ཕིན་འགྲུབ་ལ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ལྷག་མཐྐོང་བསྒྐོམ་ན་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་རྟྐོགས་པར་འགྱུར་
བའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་གཞིའི་གནས་ཀི་གྲངས་ངླེས་དང་། 
སླེམས་ཅན་སིན་པ་དང་རྗླེས་སུ་མཐུན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་གྲངས་ངླེས་ནི། སར་བཤད་
པའི་གྲངས་ངླེས་གསུམ་པ་དང་དྐོན་འད་བ་བཅས། གྲངས་ངླེས་འདི་གསུམ་མདྐོ་རྒྱན་ལས་མ་
གསུངས་ཀང་། ཐྐོགས་མླེད་ཀི་བཞླེད་པ་སྐོབ་དཔྐོན་སླེང་བཟང་གིས་བཀྐོད་པ་ལྟར་ལམ་རིམ་
ཆླེན་མྐོར་གསུངས། 

༈ གཉིས་པ་ཞར་ལ་གྐོ་རིམ་ངླེས་པ་ལ་གསུམ། སླེ་བའི་རིམ་པ། དམན་མཆྐོག་གི་
རིམ་པ། རགས་ཕའི་རིམ་པའྐོ། །དླེ་རྣམས་མདྐོར་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་ནི། ནང་གསླེས་ཕ་
རགས་དང་། དཀའ་ས། རྒྱུ་འབས་ས་ཕིའི་གྐོ་རིམ་འཆད་པ་ལ། ལྐོངས་སྐོད་ལ་མི་བལྟ་བའི་
སིན་པ་ཡྐོད་ན་མ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ལས་ཚུལ་ཁིམས་སླེ། ཚུལ་ཁིམས་ཡྐོད་ན་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་
པའི་རྒྱུ་ལས་བཟྐོད་པ་སླེ། བཟྐོད་པ་ཡྐོད་ན་དཀའ་བ་ལ་མི་སྐོ་བའི་རྒྱུ་ལས་བརྐོན་འགྲུས་སླེ། 
བརྐོན་འགྲུས་ཡྐོད་ན་ཉིན་མཚན་དུ་འབད་པའི་རྒྱུ་ལས་བསམ་གཏན་སླེ། བསམ་གཏན་ཡྐོད་
ན་ལུས་སླེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་རྒྱུ་ལས་ཤླེས་རབ་སླེ་བས། ཕར་ཕིན་དྲུག་པྐོ་དླེ་དག་ཀང་
ས་མ་ས་མ་དམན་ཞིང་ཕི་མ་ཕི་མ་མཆྐོག་ལ། རགས་པ་དང་ཕ་བའང་དླེ་བཞིན་ཏླེ། མདྐོ་སླེ་
རྒྱན་ལས། ས་མ་ལ་བརྟླེན་ཕི་མ་སླེ། །དམན་དང་མཆྐོག་ཏུ་གནས་ཕིར་དང༌། །རགས་པ་དང་
ནི་ཕ་བའི་ཕིར། །དླེ་དག་རིམ་པར་བསན་པ་ཡིན། །ཞླེས་གྲངས་ངླེས་དླེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་
ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ལ་བསབ་པ་ལ། 

 



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 
 

རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

༈ གསུམ་པ་[རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོམ་པ་བཟུང་ནས་]དླེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྐོབ་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། 
སྐོད་པ་སི་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ལ་སྐོབ་པའི་ཚུལ་
ལྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གཉིས། རང་གི་རྒྱུད་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྐོས་སིན་པར་བྱླེད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་
བསབ་པ། གཞན་གི་རྒྱུད་སིན་པར་བྱླེད་པ་བསྡུ་བའི་དངྐོས་པྐོ་བཞི་ལ་བསབ་པ་གཉིས། 

དང་པྐོ་ལ་དྲུག  སིན་པ། ཚུལ་ཁིམས། བཟྐོད་པ། བརྐོན་འགྲུས། བསམ་གཏན། 
ཤླེས་རབ་དང་དྲུག་ལ་བསབ་པའི་ཚུལ་ལྐོ།། 

དང་པྐོ་སིན་པ་ལ་བཞི། སིན་པའི་ངྐོ་བྐོ། དླེ་བསླེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། སིན་པའི་
རབ་དབྱླེ། དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བའྐོ།། 

དང་པྐོ་སིན་པའི་ཉམས་ལླེན་བཤད་པ་ལ། སིན་པའི་ངྐོ་བྐོ་ནི། རང་གི་ལུས་དང་
ལྐོངས་སྐོད་ལ་མི་བལྟ་བར་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་མ་ཆགས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་སླེས་པའི་
སླེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དང༌། དླེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་སིན་བྱའི་དངྐོས་པྐོ་ཡྐོངས་སུ་གཏྐོང་
བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་དླེ་སིན་པའི་ངྐོ་བྐོ་ཡིན་ལ། དླེ་བཏང་བས་སིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཇི་ལྟར་
རྐོགས་པར་འགྱུར་ན། གཉིས་པ་དླེ་བསླེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ནི། ལུས་ངག་ལས་
སླེམས་གཙོ་ཆླེ་ཞིང༌། དླེ་ཡང་ལྐོངས་སྐོད་སྐོགས་ལ་སླེར་ས་བཅྐོམ་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྐོག་སླེ། 
དླེ་ཙམ་ནི་ཉན་རང་དགྲ་བཅྐོམ་ལའང་ཡྐོད་པས། འདིར་ནི་ཕན་ཡྐོན་དང་ཉླེས་དམིགས་བསམ་
པའི་སྒྐོ་ནས་སིང་ཐག་པ་ནས་གཏྐོང་སླེམས་དགྐོས་པས། སླེས་རབས་ལས། བདག་མླེད་
འཇིག་ས་སིང་པྐོ་མླེད་པའི་ལུས། །སྡུག་བསལ་དིན་མླེད་རྟག་ཏུ་མི་གཙང་བའི། །ལུས་ཀིས་
གཞན་ལ་ཕན་ཐྐོགས་འགྱུར་བ་ལ། །དགའ་བར་མི་འགྱུར་དླེ་ནི་མཁས་མ་ཡིན། །ཞླེས་པ་ལྟར་
ལགས། མདྐོར་ན་རང་གི་ལུས་ལྐོངས་སྐོད་དགླེ་ར་དང་བཅས་པ་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གཏྐོང་བའི་གཏྐོང་སླེམས་ཀི་གྐོམས་པ་སླེལ་ནས་དླེ་ལྟ་བུའི་གྐོམས་པ་མཐར་སྐོན་ན་སིན་པའི་
ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྐོགས་པར་འགྱུར། འྐོ་ན་སིན་པ་བཏང་བས་འགྲྐོ་བ་རྣམས་ཀི་དབུལ་བ་
བྐོར་བ་ལ་བརྟླེན་ནས་སིན་པའི་ཕར་ཕིན་རྐོགས་སམ་སམ་ན། སྐོད་འཇུག་ལས། གལ་ཏླེ་
འགྲྐོ་བ་དབུལ་བྐོར་བ། །སིན་པའི་ཕ་རྐོལ་ཕིན་ཡིན་ན། །ད་དུང་འགྲྐོ་བཀླེན་ཡྐོད་ན་སྐོན། ། 
སྐོབ་པ་ཇི་ལྟར་ཕ་རྐོལ་ཕིན། །ཞླེས་དླེ་ལྟ་ན་ད་དུང་སླེམས་ཅན་ཕྐོངས་པ་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་
ཡྐོད་པའི་ཕིར་སྐོན་གི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སིན་པའི་ཕར་ཕིན་མ་རྐོགས་པར་འགྱུར་བར་
གསུངས་པས། རང་གི་ལྐོངས་སྐོད་དང་དགླེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སླེར་ས་མླེད་པར་སིང་ཐག་པ་
ནས་བཏང་བའི་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་གཞན་ལ་གཏྐོང་བའི་བྐོ་གྐོམས་པ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་
པ་སིན་པའི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ཏླེ། བདྐོག་པ་ཐམས་ཅད་འབས་བཅས་ཏླེ། །སླེ་བྐོ་ཀུན་ལ་
བཏང་སླེམས་ཀིས། །སིན་པའི་ཕ་རྐོལ་ཕིན་གསུངས་ཏླེ། །དླེ་ལྟས་དླེ་ནི་སླེམས་ཉིད་དྐོ། ། 
ཞླེས་སྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་སིན་པའི་རབ་དབྱླེ་ལ་གསུམ། རྟླེན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། རྟླེན་
སྐོ་སྐོ་ལ་བལྟྐོས་པའི་རབ་དབྱླེ། སིན་པ་རང་གི་ངྐོ་བྐོའ་ིརབ་དབྱླེའྐོ།། 

དང་པྐོ་ལ་གཉིས། དམ་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བ་དང་། ཕར་ཕིན་དྲུག་ལྡན་དུ་བྱ་བའྐོ།། 
དང་པྐོ་ལ་དྲུག  རྟླེན་དམ་པ། དངྐོས་པྐོ་དམ་པ། ཆླེད་དུ་བྱ་བ་དམ་པ། ཐབས་མཁས་

པ་དམ་པ། བསྐོ་བ་དམ་པ། རྣམ་པར་དག་པ་དམ་པའྐོ།། 
༈ གསུམ་པ་སིན་པ་རང་གི་ངྐོ་བྐོའ ་ིརབ་དབྱླེ་ལ་གསུམ། ཆྐོས་ཀི་སིན་པ། མི་

འཇིགས་པའི་སིན་པ། ཟང་ཟིང་གི་སིན་པའྐོ།། 
འདི་ལ་གཉིས། ཟང་ཟིང་དངྐོས་སུ་གཏྐོང་བའི་སིན་པ་དང་། བསམ་པ་ཙམ་གིས་

སིན་པའྐོ།། 
དང་པྐོ་ལ་གསུམ། ཟང་ཟིང་གཏྐོང་བའི་ཚུལ། གཏྐོང་མ་ནུས་ན་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། སིན་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

པའི་གླེགས་ཀི་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་པའྐོ།། 
དང་པྐོ་ལ་བཞི། གང་ལ་གཏྐོང་བའི་ཞིང་། གང་གིས་གཏྐོང་བའི་བསམ་པ། ཇི་ལྟར་

གཏྐོང་བའི་སྐོར་བ། གང་གཏྐོང་བའི་དངྐོས་པྐོའྐོ།། 
༈ གཉིས་པ་གང་གིས་གཏྐོང་བའི་བསམ་པ་ལ་གཉིས། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་

པ་དགྐོས་པ། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བུས་སང་བ་དགྐོས་པའྐོ།། 
འདི་ལ་བདུན། ༡ ལྟ་ངན་མཆྐོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བསམ་པ་མླེད་པ། ༢ ཁླེངས་པའི་

བསམ་པ་མླེད་པ། ༣ རྟླེན་པའི་བསམ་པ་མླེད་པ། ༤ ཞུམ་པའི་བསམ་པ་མླེད་པ། ༥ རྒྱབ་
ཀིས་ཕྐོགས་པའི་བསམ་པ་མླེད་པ། ༦ ལན་ལ་བལྟ་བའི་བསམ་པ་མླེད་པ། ༧ རྣམ་སིན་ལ་
བལྟ་བའི་བསམ་པ་མླེད་པའྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་གཏྐོང་བའི་སྐོར་བ་ལ་གཉིས། སྐོར་བ་ཇི་འད་བས་མི་བཏང་བ་
དང་། ཇི་ལྟ་བུས་གཏྐོང་བའྐོ།། 

༈ བཞི་པ་གང་གཏྐོང་བའི་དངྐོས་པྐོ་ལ་གཉིས། གཏྐོང་བ་དང་མི་གཏྐོང་བའི་དངྐོས་པྐོ་
མདྐོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའྐོ།། 

འདི་ལ་གཉིས། ནང་གི་དངྐོས་པྐོ་གཏྐོང་མི་གཏྐོང་དང་། ཕིའི་དངྐོས་པྐོ་གཏྐོང་མི་
གཏྐོང་རྒྱས་པར་བཤད་པའྐོ།། 

དང་པྐོ་ལ་གསུམ། དུས་ཀི་སྒྐོ་ནས་བཏང་དུ་མི་རུང་བ། དགྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་བཏང་དུ་
མི་རུང་བ། སྐོང་བ་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་བཏང་དུ་མི་རུང་བའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་ཕིའི་དངྐོས་པྐོ་གཏྐོང་མི་གཏྐོང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཕིའི་
དངྐོས་པྐོ་མི་གཏྐོང་བའི་ཚུལ་དང་། གཏྐོང་བའི་ཚུལ་ལྐོ།། 

དང་པྐོ་ལ་ལྔ། དུས་ཀི་སྒྐོ་ནས་སིན་དུ་མི་རུང་བ། ཡུལ་གི་སྒྐོ་ནས་སིན་དུ་མི་རུང་བ། 
རྟླེན་གི་སྒྐོ་ནས་སིན་དུ་མི་རུང་བ། དངྐོས་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་སིན་དུ་མི་རུང་བ། དགྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

སིན་དུ་མི་རུང་བའྐོ།། 
༈ གསུམ་པ་སིན་པའི་གླེགས་ཀི་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་པ་ལ་བཞི། མ་གྐོམས་པ། རྒུད་པ། 

ཆགས་པ། འབས་བུ་མ་མཐྐོང་བའྐོ།། 
དླེ་རྣམས་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་ལ། དླེ་ལྟ་བུའི་སིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཉམས་སུ་ལླེན་པར་

བྱླེད་པ་ལ། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཤ་ར་བས། ང་ནི་ཁྱླེད་ལ་གཏྐོང་བའི་ཕན་ཡྐོན་མི་བརྗྐོད་
ཀི་འཛིན་པའི་ཉླེས་དམིགས་བརྗྐོད་པ་ཡིན། ཞླེས་སིན་པ་ལ་ཟང་ཟིང་གི་སིན་པ་དང༌། ཆྐོས་
ཀི་སིན་པ། མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་ཞླེས་སིན་པའི་དབྱླེ་བ་གསུམ་མམ། བྱམས་པའི་སིན་པ་
དང་བཞིར་བཤད་པ་ལྟར། རབ་བྱུང་གི་བྱང་སླེམས་ཕྐོ་མྐོ་རྣམས་ཀིས་དྐོན་ཉུང་བ་དང་བྱ་བ་
ཉུང་བར་བྱ་དགྐོས་པས། དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་མཆྐོད་འབུལ་ཆླེད་དང༌། ངན་སྐོང་ལ་སིན་གཏྐོང་
བྱ་ཕིར་ཚོང་འཁྐོས་འཐབ་ལླེན་དང་། སྐོང་མྐོ་འབུལ་སྡུད་ལྟ་བུར་ཕན་ཚུན་འགྲྐོ་རྒྱུགས་བྱས་
ཏླེ་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བཞིན་དུ་ཤ་ཐང་ཐང་གི་སྒྐོ་ནས་འབད་པས་
བསྒྲུབས་པའི་དངྐོས་པྐོས་མཆྐོད་སིན་བྱས་ཀང་ཕན་ཡྐོན་རྒྱ་ཆླེ་མི་འབྱུང་བས། འཁྐོས་ཞན་
རིགས་ནས་ཟང་ཟིང་གི་དངྐོས་པྐོ་ཙམ་རླེ་སིན་པ་བྱ་ཕིར་ཆླེད་དུ་ཆ་རླེན་སྒྲུབ་པ་མི་རིགས་
པས། ཆྐོས་ཀི་སིན་པ་ཉིད་དང་། མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ། བྱམས་པའི་སིན་པ་རྣམས་གཙོ་
བྐོར་བྱ་དགྐོས་ཤིང༌། རང་ལ་འབྱྐོར་འཁྐོས་ཡྐོད་པ་དང་། འབད་མླེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རླེད་པ་བྱུང་
བ་རྣམས་ཆགས་པ་མླེད་པར་གཏྐོང་དགྐོས་ནའང་། གཙོ་བྐོ་ཟང་ཟིང་གི་སིན་པ་ནི་ཁྱིམ་པའི་
བྱང་སླེམས་རྣམས་ཀིས་བྱ་དགྐོས་པའི་འབླེལ་ཆགས་ཆླེ་བའི་ཕིར། རྟླེན་གི་སྒྐོ་ནས་སིན་པ་
གཏྐོང་ཚུལ་སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ལླེགས་པར་ཕླེ་བར་བྱས་ཏླེ་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོར་རྟླེན་
གི་སྒྐོ་ནས་གཏྐོང་བ་དང་མི་གཏྐོང་བའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཀལ་བ་ལྟར་བྱ། ཆྐོས་དང་ཟང་ཟིང་
མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་ལག་ཏུ་བདར་བ་ལ། སིན་པ་གསུམ་པྐོ་དླེ་བྱས་པ་ལ་འབས་བུ་མླེད་
དྐོ་སམ་པའི་ནྐོར་འཁྲུལ་གི་བསམ་པ་སྐོང་དགྐོས་པ་དང༌། འཚེ་བ་ཆྐོས་སུ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའི་ཆྐོས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ལྐོག་དང༌། གཅིག་གི་ཆླེད་དུ་འགྲྐོ་བ་གྲངས་མླེད་པ་ཡལ་བར་དྐོར་ནས་དླེ་སྐོབ་པ་དང༌། སྲྐོག་
བཅད་པའི་ཤ་ཁག་གི་སིན་པ་ཆྐོས་སུ་འགྱུར་རྐོ་སམ་པ་སྐོགས་ལྟ་ངན་མཆྐོག་ཏུ་འཛིན་པའི་
བསམ་པ་དང་། དླེ་བཞིན་ཁླེངས་པའི་བསམ་པ་དྐོར་བྱ་ཡིན་པས། སིན་ཡུལ་རྣམས་ལ་བརས་
པའི་བསམ་པས་དབུལ་པྐོ་ལྟ་བུར་སིན་པ་གཏྐོང་སབས་མཐྐོང་ཆུང་ཁྱད་གསྐོད་མི་རུང་བ་
དང་། གཞན་ལ་འགྲན་འདྐོད་པའི་བསམ་པ་སྐོང་དགྐོས་པ་དང་། ཆྐོས་ཀི་ཚིག་དྐོན་བཟང་བ་
འདི་ལྟ་བུ་དང༌། སླེམས་ཅན་འདི་ཙམ་གི་སྲྐོག་བསབས་པ་དང༌། དངྐོས་པྐོ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་
ཙམ་བདག་མིན་པ་གཞན་གིས་བྱར་མླེད་དྐོ་སམ་པའི་ཁླེངས་སླེམས་དང་། སིན་པ་གསུམ་པྐོ་
འདི་ལྟར་བྱས་ཞླེས་སན་གྲགས་འྐོང་དུ་རླེ་བ་དང་། སིན་པ་དླེ་ཙམ་བྱར་མི་ནུས་སམ་པའི་ཞུམ་
པ་དང༌། བྱས་པ་ལ་འགྐོད་པའི་སླེམས་དང་། གཉླེན་རྣམས་ལ་སིན་པ་གསུམ་པྐོ་གང་འགྲུབ་
བྱླེད་ཅིང་། དགྲ་སྐོགས་ལ་མི་བྱླེད་པའི་ཕྐོགས་རིས་ཅན་ཏླེ་རྒྱབ་ཀིས་ཕྐོགས་པའི་བསམ་པ་
དླེ་ཡང་མི་རུང་བ་དང་། ཆྐོས་བཤད་པ་དང་སྲྐོག་བསབས་པ་སྐོགས་ལ་གཏང་རག་དང༌། 
ཕར་དངུལ་བྱིན་ན་ཚུར་གསླེར་འྐོང་དུ་རླེ་བ་ལྟ་བུ་ལན་ལ་བལྟ་བའི་བསམ་པ་དང་། ཕི་མ་རྣམ་
སིན་གི་འབས་བུ་རང་ཉིད་མཁས་པ་དང་། འཇིགས་པ་མླེད་པ་དང་། ལྐོངས་སྐོད་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་འྐོང་དུ་རླེ་བ་སྐོགས་ཀི་བསམ་པ་མཐའ་དག་སངས་ཏླེ་བསླེན་དགྐོས་པའི་བསམ་པ་ 
ལ༑ ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། སྐོང་བ་མངྐོན་དུ་འྐོངས་ནས་རྒྱལ་སྲས་དླེས། །རྐོགས་པའི་
བྱང་ཆུབ་ཚོགས་ནི་སླེལ་བའི་ཕིར། །དླེས་གཞན་འདུ་ཤླེས་བདག་ལ་བཞག་བྱས་ཤིང༌། ། 
དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་འདུ་ཤླེས་དླེ་ལ་བསླེད། །ཅླེས་སིན་ཡུལ་གི་སླེམས་ཅན་འདི་ལ་བརྟླེན་
ནས་སིན་པའི་ཕར་ཕིན་རྐོགས་པར་བྱའྐོ་སམ་པ་དགྐོས་པ་ལ་དམིགས་པ་དང༌། དང་པྐོ་ནས་
བདག་གིས་ཆྐོས་དང་གཞན་སྐོབ་པའི་ནུས་པ་དང༌། ཐྐོག་མ་སླེམས་བསླེད་པ་ནས་བདྐོག་པ་
ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་པས་བཅྐོལ་བའི་རས་ལླེན་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་
སམ་དུ་བསམ་པ་ནི་སིན་བྱའི་དངྐོས་པྐོ་ལ་དམིགས་པ་དང་། འདི་རྣམས་བདག་གི་སིན་པའི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཕར་ཕིན་རྐོགས་པར་བྱླེད་པའི་དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ཡིན་ནྐོ་སམ་པའི་ཞིང་ལ་དམིགས་པ་ 
སླེ༑ མདྐོར་ན་རང་གི་ཁླེ་ཕན་གི་བྐོ་མིན་པར་མཐའ་ཡས་པའི་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་དུ་བ་མླེད་
རྐོགས་བྱང་གི་གྐོ་འཕང་སྒྲུབ་ཕིར་སིན་པའི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རྐོགས་པར་བྱའྐོ་སམ་པའི་སྒྐོ་
ནས་དགྐོས་པ་དང༌། དངྐོས་པྐོ་དང༌། ཞིང་ལ་དམིགས་པའི་བསམ་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་
གི་སྒྐོ་ནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་གཏྐོང་ན། ཆྐོས་ཟབ་པ་སྦས་ནས་མི་ཟབ་པ་སྐོན་པ་དང༌། འཇིགས་པ་
ཐམས་ཅད་སླེལ་ནུས་བཞིན་དུ་ཕྐོགས་རླེ་ཙམ་སྐོབ་པ་དང༌། དངྐོས་པྐོ་ངན་པ་དང་། གྲངས་
ཉུང་བ་དང་། གཞན་གི་ལག་ནས་འཕྐོགས་ཏླེ་སླེར་བ་སྐོགས་ཁ་ན་མ་ཐྐོ་བའི་ཉླེས་པས་མ་
གྐོས་ཤིང༌། སྐོད་ལམ་ཡང་བཞིན་གི་མདངས་གསལ་ཞིང་འཛུམ་པ། ངག་སན་པར་སྨྲ་བ། 
གཞན་ལ་འཚེ་བ་མླེད་ཅིང་། རང་གི་དཀའ་སད་ཁུར་དུ་བཟྐོད་པའི་སྒྐོ་ནས་སིན་བྱའི་ཡུལ་དགྲ་
གཉླེན་བར་མ་ཡྐོན་ཏན་ཅན་སྐོན་ཅན་མཐྐོ་དམའ་མཉམ་གསུམ་སིད་པ་དང་སྡུག་པ་སླེ་བཅུར་
བཤད་པའི་དགྐོས་པ་དགྲ་ལ་བྱམས་པ་ཡྐོན་ཏན་ཅན་ལ་དྭང་བ་སྐོགས་སྐོ་སྐོར་ངྐོས་ཟིན་པའི་
ཆླེད་དླེ། དྐོན་དིལ་ན། དླེར་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སབས་དང་བསྟུན་ནས་ཆྐོས་
ཀི་སིན་པ་ནི་ཐླེག་པ་ཆླེ་ཆུང་གི་དམ་པའི་ཆྐོས་གསུང་རབ་དགྐོངས་འགྲླེལ་དང་བཅས་པ་
དང༌། ས་ཚད་བཟྐོ་གསྐོ་ལ་སྐོགས་པ་ཐུན་མྐོང་བའི་རིག་གནས་སྐོགས་ལྷག་བསམ་དག་པའི་
སྒྐོ་ནས་རང་གིས་ཇི་ལྟར་ཤླེས་པ་བཞིན་སྐོན་ཞིང་། བསབ་པའི་གཞི་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་
སྐོགས་ཉན་པ་པྐོའ་ིབྐོ་དང་སར་ནས། འདི་དག་རྣམས་ཀིས་ཐྐོས་བསམ་སྒྐོམ་གསུམ་བྱས་
ནས་རང་གཞན་གི་དྐོན་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་བསམ་ཞིང་ངག་ཏུའང་བརྗྐོད་
དགྐོས་ཏླེ། ཆྐོས་བཤད་པའི་རྗླེས་སུ་དགླེ་བ་བསྐོ་བ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བཤླེས་གཉླེན་
རྣམས་ཀི་ཕག་ལླེན་དུ་སང་ངྐོ༌། །དླེར་མ་ཟད་རང་ཉིད་ཆྐོས་འཆད་པ་པྐོའ་ིམིང་དུ་བཏགས་པ་
མིན་ཡང་གྲྐོགས་སླེ་བྐོ་གཞན་དག་སིག་པ་མི་དགླེ་བ་ལ་འཇུག་པ་འདུག་ན། གླེང་མྐོའ་ིཚུལ་
གིས་བང་དྐོར་བསན་ཏླེ་དླེ་ལས་བཟླྐོག་ནས་དགླེ་བ་ལ་སྐོར་བ་སྐོགས་བསམ་པ་ཁྱད་པར་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ཅན་གསུམ་ལྡན་གི་སྒྐོ་ནས་ཆྐོས་སིན་ལ་དངྐོས་སུ་འབད་ཅིང༌། འདི་ནི་ཕན་ཡྐོན་ཆླེ་ཤྐོས་
ཤིག་ཡིན་པས། བ་སྐོབ་ཀི་འབླེལ་བའི་ཐྐོག་ནས་ཆྐོས་བཤད་པའི་ཆྐོས་སིན་དང་། ཐུན་མྐོང་
དང་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གནས་རྣམས་ཀང་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་བསབ་ཅིང་། 
མཇུག་ཏུ་དགླེ་བ་བསྐོ་བ་དང་བཅས་པའི་ཆྐོས་སིན་བྱ་དགྐོས། དླེ་ནས་སྐོབ་གྲྭ་ཆླེ་ཆུང་གི་
དགླེ་རྒན་དང༌། གཙུག་ལག་སྐོབ་དཔྐོན་རྣམས་ནས་སྒྐོ་གསུམ་ཡ་རབས་བཟང་སྐོད་ལ་སན་
པའི་ཡྐོན་ཏན་སྐོབ་པ་དླེ་རྣམས་ཆྐོས་ཀི་སིན་པའི་ཁྐོངས་སུ་ཕལ་ཆླེར་གཏྐོགས་ལ། གཞན་
ཡང་བ་སྐོབ་ཏུ་བསླེན་མ་དགྐོས་པར་མཆླེད་གྲྐོགས་ཀི་འདུ་ཤླེས་ཐྐོག་ནས་ཆྐོས་ཀི་བགྲྐོ་གླེང་
བྱ་བ་དང་། ཕ་རྐོལ་པྐོའ་ིབསམ་སྐོད་གང་ཅིར་ཕན་པའི་བསམ་པས་ཆྐོས་མཐུན་གི་བསབ་བྱ་
གླེང་མྐོའ་ིཚུལ་གིས་བང་དྐོར་བསན་ནས་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པའང་ཆྐོས་སིན་ཡིན། རླེ་ལླེ་ས་
ཚོགས་རང་གྲྐོལ་ཞུ་བས་ཕར་ཚུར་ཕླེབས་སབས་རྟ་ལ་སྐོགས་པའི་བཞྐོན་པ་ལ་མི་བརྟླེན་པ་
དང་། ཤ་མི་བཞླེས་པ་དང་། ཆྐོས་གསུངས་ནས་འབུལ་བ་མ་བཞླེས་པ་བཅས་ཀི་དམ་བཅའ་
གསུམ་བཞག་པ་མཛད་ཚུལ་དླེ་ལྟ་བུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་རྣམ་ཐར་བཟང་པྐོར་གང་ཐུབ་སྐོབ་
དགྐོས། ཡྐོན་གི་ཆླེད་དུ་ཆྐོས་བཤད་པ་ནི་ཆྐོས་ཀི་ཚོང་ཡིན་པས་དླེ་ནི་ཉླེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ 
ཆླེ༑ དངྐོས་སུ་སིན་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་རླེད་ན་བསམ་པ་ཙམ་གིས་སིན་པར་བྱ་བ་ཞླེས་སིང་
ཐག་པ་ནས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམ་པའི་ཆྐོས་བསན་པར་མྐོས་ཤིང་། ཆྐོས་ཀི་སིན་པ་
དླེའི་མཐུས་ཕན་པ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་བར་བསམ་པ། དཔླེར་ན། ཆྐོས་ཀི་ས་ཐྐོས་པས་དམྱལ་བ་
པ་རྣམས་གནས་ངན་ལླེན་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བར་མྐོས་པ་སྐོགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་སྐོན་ལམ་
ཁྱད་པར་ཅན་གདབ་པར་བྱ། 

དླེ་ནས་མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་ནི། དླེ་བཞིན་དུ་སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པྐོས་
ཆད་པས་ནག་ཅན་ཁིམས་ལ་སྐོར་བ། གཅན་གཟན་དང་དགྲ་ལ་སྐོགས་པས་ལུས་སྲྐོག་
ལྐོངས་སྐོད་ལ་རྒྐོལ་བ། མླེ་དང་ཆུ་ལ་སྐོགས་པའི་འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་དངྐོས་སུ་རང་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

སྐོབས་ཀིས་ནུས་ན་བསབ། མི་ནུས་ན་དླེ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་བསན། འཇིག་རྟླེན་གི་
ཁམས་གཞན་དུ་སྡུག་བསལ་འདི་དག་གིས་མནར་བ་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་ཡྐོད་པས་དླེ་རྣམས་ལ་
མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་བཏང་བ་དང༌། དླེའི་མཐུས་འཇིགས་པ་ལས་གྲྐོལ་བར་སིང་ཐག་པ་
ནས་བསམ། རང་བྱང་ཆུབ་མཆྐོག་ཏུ་སླེམས་བསླེད་པའི་མཐུ་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་མྐོས་པའི་
བྐོས་སྤྲུལ་ཏླེ་ཚ་བའི་དམྱལ་བར་ཆར་ཆླེན་པྐོ་ཕབ་ནས་མླེ་བསད་པ་སྐོགས་དམིགས་པ་དང་
སྐོན་ལམ་འདླེབས་པ་སྐོགས། གཏྐོང་ལླེན་གི་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་པར་བྱ་བ་བཅས། 
སྐོད་འཇུག་གི་བསྐོ་བའི་ལླེའུའི་སབས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སྐོན་ལམ་འགྲུབ་མི་སྲིད་པ་དུ་
མ་ཞིག་སྐོན་ལམ་མཛད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རྐོ། །ཀུན་སྐོང་གི་ཁྱད་པར་བཟང་པྐོ་བྱུང་ན་
ཁྐོར་ཡུག་གི་དྐོན་དུ་འབད་པའི་བྱ་བ་རྣམས་དང་། སན་པ་དང་། སན་གཡྐོག་གམ་སན་ཞབས་
པ་ (Nurse) རྣམས་ཀི་བྱ་བའང་མི་འཇིགས་པའི་སིན་པའི་ལས་སུ་འདུ། 

ཟང་ཟིང་གི་སིན་པ་ཡང་བཟའ་བཏུང་གནས་མལ། ན་བའི་གསྐོས་སན། དར་ཟབ་
རིན་ཆླེན། རྟ་དང་གང་པྐོ་ལ་སྐོགས་པ་བཞྐོན་པ། ས་མཁར་ཡུལ་ཞིང༌། མགྐོ་བྐོ་མིག་ཡན་
ལག་ཉིང་ལག་སྐོགས་ལུས་ལྐོངས་སྐོད་ཐམས་ཅད་གྐོང་ལྟར་བསམ་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་
གི་སྒྐོ་ནས་སིན་ཞིང༌། དངྐོས་སུ་ཉམས་མྱྐོང་བྱུང་བ་ཞིག་ལ་ངྐོས་ཀི་ངྐོ་ཤླེས་གྲྭ་བཙུན་གཉིས་
ཡྐོད་པ་དླེ་གཉིས་བསམ་པ་རྣམ་དག་གིས་སིང་ཐག་པ་ནས་མིག་སིན་པ་གཏྐོང་འདྐོད་ཆླེན་
པྐོས་སིན་པ་གཏྐོང་ཡུལ་འཚོལ་རྒྱུར་མངགས་ཆ་བྱུང་བ་དླེ་ནི། རྒྱུན་དུ་གཉླེན་ཉླེ་ནང་ཁུལ་ལྟ་
བུར་ཆགས་སླེམས་ཀིས་དབང་པྐོ་སིན་མཁན་འྐོང་བ་དླེ་ལྟ་བུ་མིན་པར་གཞན་ཕན་ཁྐོ་ནར་
དམིགས་པ་ཞིག་སླེ། ཐྐོག་མར་ཁྐོང་གཉིས་ནས་མིག་ཡ་རླེ་སིན་འདྐོད་ཡྐོད་ཚུལ་དང་། དླེ་
ནས་ཕན་ཐྐོགས་བྱུང་ན་མིག་ཅིག་ཤྐོས་དླེ་ཡང་སིན་རྒྱུ་ཡིན་ཞླེས་སླེམས་ཐག་ཆྐོད་པྐོས་ངྐོས་
ལ་བཤད་སབས་ཧ་ལས་པ་ཞིག་བྱུང་། འྐོན་ཀང་རྗླེས་སུ་ཁག་བརྟག་དཔད་བྱླེད་སབས་ཁག་
མ་རན་པས་དངྐོས་སུ་ལག་ལླེན་བཀལ་མ་ཐུབ། གཞན་ཡང་རང་ཉིད་བཀླེས་ཤིང་ཕྐོངས་པས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

དླེ་ལྟར་བྱར་མླེད་ཚེ། དཔླེར་ན། ཟས་གཡྐོས་སུ་བྱས་པ་དང་། མ་བྱས་པ་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་
སྤྲུལ་ནས་རི་དྭགས་སྐོགས་བཀླེས་པས་ཉླེན་པའི་འགྲྐོ་བ་རྣམས་ལ་སིན་པས་སྡུག་བསལ་དླེ་
ལས་ཐར་བར་བསམ་པ་སྐོགས། ཡུལ་དང་རས་སབས་ཐྐོབ་སར་ཏླེ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོར་སྐོ་བ་ནི་བྱང་
སླེམས་ཤླེས་རབ་ཅན་གི་སིན་པ་ཡིན་པས་དླེ་ལྟར་བསབ་པར་བྱའྐོ། ། 

བཞི་པ་དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་སིན་པའི་ཉམས་ལླེན་གསུམ་
པྐོ་དླེ་ཡང་འདི་ནས་བཟུང་སླེ་ཆྐོས་ཚིགས་བཅད་བཞི་པ་ཡན་ཆད་སྐོན་པ། ཚ་བས་གདུངས་
པ་ལ་བསིལ་བའི་གནས་ཁང་སྐོན་པ། ངན་སྐོང་ལ་ཟས་གྐོས་སླེར་བ་སྐོགས་ནུས་པ་རྣམས་
དངྐོས་སུ་བྱ་དགྐོས་ཀི། ནུས་བཞིན་དུ་དམིགས་པས་བྱླེད་པ་ནི་རང་མགྐོ་རང་གིས་གཡྐོགས་
པར་གསུངས། རང་རླེ་བྐོད་པའི་གཤིས་ཀར་སང་པྐོ་ཉམ་ཐག་ལ་སིན་པ་གཏྐོང་སྲྐོལ་ལླེགས་
པྐོ་ཡྐོད་པས། དླེའི་སབས་སུ་ཀུན་སྐོང་ཕན་པའི་བསམ་པ་དག་ཅིང༌། སྐོར་བ་མ་གུས་པ་དང་
བརས་བཅྐོས་སྐོགས་མླེད་པར། ཚུལ་དང་མཐུན་པས་སིན་དགྐོས། དླེ་བཞིན་དགྐོན་པ་དང་། 
ལྷ་ཁང་། རྟླེན་བཞླེངས་ཆླེད་དུ་གཏྐོང་ཕྐོད་ཆླེ་ཡང་། འཕྐོད་བསླེན་དང༌། ཁྐོར་ཡུག་སྲུང་སྐོབ། 
སྐོབ་གྲྭ། སྐོབ་སྐོང་སྐོགས་ཀི་ཆླེད་དུ་ཞལ་འདླེབས་སྐོད་རྒྱུ་བྐོད་པའི་གྐོམས་གཤིས་སུ་
འཇགས་མ་ཐུབ་པའི་སྐོན་ཆ་ཆླེ་བས། དླེ་ལྟར་བསམ་སྐོར་གཉིས་ཀར་ལླེགས་བཅྐོས་དགྐོས་
ངླེས་ལྷག་པར་དུ་གལ་ཆླེ་བས། ཕུགས་རྒྱང་རིང་པྐོའ་ིམི་མང་སི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཡར་
རྒྱས་ལ་སན་པའི་རླབས་ཆླེའི་ལས་དྐོན་ཐྐོག་ཏུ་ཁ་ཡྐོད་ལག་ཡྐོད་ཀི་ཕན་ཐྐོགས་བྱ་དགྐོས། 
དླེང་དུས་བྐོད་དུ་རྟླེན་དགྐོན་ལྷ་ཁང་སར་གསྐོ་བྱླེད་རིགས་ལླེགས་པྐོ་ཡིན་ནའང་། འཕལ་དུ་
མཁྐོ་གལ་ཛ་དག་ཕན་རླབས་ཆླེ་བ་འཕྐོད་བསླེན་དང་། ཤླེས་ཡྐོན་སྐོབ་གསྐོར་སན་པའི་ལས་
གཞི་འཛུགས་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གནད་ཆླེར་བརྟླེན། དླེ་ལྟ་བུའི་སི་ཚོགས་ཡར་རྒྱས་དང་གཞན་ཕན་
གི་བྱ་གཞག་སིན་པའི་ཉམས་ལླེན་དུ་འགྲྐོ་བས། ཟྐོལ་མླེད་ཀིས་སན་གྲགས་དང༌། རྣམ་སིན་
ལ་མི་རླེ་བར། སི་ཡྐོངས་ལ་ཞླེ་ཐག་པ་ནས་དམིགས་ན་དགླེ་མཚན་དང་ཕན་ཐྐོགས་ཤིན་ཏུ་ 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཆླེ༑ སིན་པའི་གླེགས་ཀི་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ཆླེད་དླེ་ལྟར་སར་བཤད་པ་རྣམས་ངླེས་པར་བྱས་
ནས་སིན་པ་གཏྐོང་བའི་དངྐོས་པྐོ་ལ་ཡིད་ཆགས་པའི་སླེར་ས་དང༌། བདག་ལ་ལྐོངས་སྐོད་
མླེད་པས་སླེར་མི་ནུས་སམ་པ་དང༌། དངྐོས་པྐོ་ཡིད་དུ་འ ྐོང་བ་ལ་དམིགས་བསལ་གིས་
ཆགས་སླེམས་གང་འདུག་པ་དླེ་ལླེགས་པར་བརྟག བདག་སར་ཡི་དྭགས་དང༌། རྣམ་ཐྐོས་ཀི་
བུ་སྐོགས་མཐྐོ་དམའ་བགྲང་གིས་མི་ལང་བར་སླེས་འདུག་ནའང་ད་ལྟའི་སང་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར་
འདུག  དངྐོས་པྐོ་འདི་ལས་ལྷག་པ་ཡིད་བཞིན་གི་ནྐོར་བུ་ཐྐོབ་ནས་དླེ་དང་བལ་བ་བསམ་
གིས་མི་ཁྱབ་སམ་ཡང་ཡང་བསམས་ཏླེ་མི་མཐུན་ཕྐོགས་མགྐོ་མནྐོན། གཏྐོང་སླེམས་མངྐོན་
གྱུར་སླེས་ཀང་ལན་དང་རྣམ་སིན་ལ་རླེ་བའི་བསམ་པ་ཤས་ཆླེ་བ་འདུག་ན། སར་མཆྐོད་སིན་
གྲངས་མླེད་པ་ཞིག་བྱས་ཏླེ་བརྒྱ་བྱིན་དང་ཚངས་པ་སྐོགས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་ཀང་དྐོན་མླེད་དུ་
སྐོང་འདུག་པས། ད་རླེས་ཟས་ཁམ་གཅིག་སིན་པར་བཏང་བ་ཡན་ཆད་བ་ན་མླེད་པ་བྱང་ཆུབ་
ཀི་རྒྱུར་བསྐོ་སམ་པའི་འདུན་པ་དུ་རླེ་བ་དང་བཅས། ཐུན་དངྐོས་གཞི་ལ་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་ཏླེ་
སིན་པ་གསུམ་པྐོ་གཏྐོང་བའི་དམིགས་པ་ནན་ཏན་དང༌། ཐུན་མཚམས་སུ་དངྐོས་སུ་གཏྐོང་བ་
དང་། ཡིད་གྐོམས་པ་ལ་འབད་པར་བྱ། དླེས་ན་སིན་པ་གསུམ་པྐོ་དླེ་བྱ་ནུས་ཚད་ཉམས་སུ་
བངས་བར་བྱའམ་སམ་ན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངླེས་ཏླེ། སྐོད་འཇུག་ལས། སིང་རྗླེའི་བསམ་པ་
མ་དག་པར། །ལུས་ནི་བཏང་བར་མི་བྱ་སླེ། །ཅི་ནས་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང༌། །དྐོན་ཆླེན་
འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་བཏང་ངྐོ༌། །ཞླེས་སིང་རྗླེ་ཆླེན་པྐོས་ལུས་ཀི་ཤ་གཅྐོད་པ་སྐོགས་ཀི་དཀའ་
སད་འགྲིབས་ཏླེ་ཡིད་མི་འབྱུང་བ་མ་རླེད་ཀི་བར་དང༌། ཐབས་ཤླེས་ཀི་ཉམས་ལླེན་ཐྐོག་ནས་
རླེ་ཞིག་སླེམས་ལ་སྡུག་བསལ་མི་འབྱུང་བ་དང༌། དླེ་ནས་རིམ་བཞིན་གནས་ཚད་མཐྐོན་པྐོར་
སླེབས་ནས་ལུས་ལ་སྡུག་བསལ་མི་མྱྐོང་བ་འབྱུང་བས། བརྟན་པ་ཐྐོབ་པ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་
ལམ་སླེང་བྱླེད་ཐལ་ཤྐོར་ནའང་མི་ལླེགས་ཤིང་། དུས་ལ་མ་བབས་ན་མི་འཚམས་པས། 
དགྐོས་པ་ཆུང་ངུའི་ཆླེད་དུ་ལུས་གཏྐོང་བ་ལྟ་བུ་མི་རུང་བ་དང་། བདུད་རིགས་ཀིས་མཐྐོ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

འཚམས་པ་དང༌། སྐོན་པ་སྐོགས་ཀིས་སྐོང་བ་ལ་ལུས་ཀི་སིན་པ་དླེ་ཡང་མི་རུང༌། དླེ་ལྟ་བས་
ན་དུས་ཀི་སྒྐོ་ནས་མི་རུང་བ་དང༌། དགྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་མི་རུང་བ་དང༌། སིན་ཡུལ་གི་སྒྐོ་ནས་
སླེར་དུ་མི་རུང་བ་ནི་ལུས་ཀི་དངྐོས་པྐོ་གཏྐོང་མི་གཏྐོང་གི་ཁྱད་པར་ཡྐོད་པས། ཉམས་དང་
རྟྐོག་པ་བརྟན་པྐོ་མ་རླེད་བར་དུ་ལུས་ཀི་སིན་པ་གཏྐོང་བ་དུས་ཀི་སྒྐོ་ནས་མི་རུང་ཞིང་། 
དགྐོས་པ་ཆུང་ངུའི་དྐོན་དུ་ལུས་གཏྐོང་བ་ནི་དགྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་མི་རུང་ལ། མཐྐོ་འཚམ་པ་
དང་གགས་ལྟ་བའི་ཆླེད་དུ་སྐོང་བ་པྐོ་རྣམས་ལ་སིན་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་སླེར་དུ་མི་རུང་བའི་ཁྱད་
པར་དང༌། ཕིའི་དབང་དུ་བྱས་ན། བྐོ་ཤིན་ཏུ་དམན་པ་ལ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་སྐོན་པ་དང༌། 
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཕི་དྐོའ་ིཁ་ཟས་དུས་ཀི་སྒྐོ་ནས་སླེར་དུ་མི་རུང་བ། སྐོམ་བརྐོན་ལ་ཤ་ཆང་
སྒྐོག་བཙོང་ལྷག་མ་མི་གཙང་བས་སྦགས་པ་སིན་མི་རུང༌ཞིང་། ཕ་རྐོལ་གིས་གནྐོད་པ་བྱླེད་
ངླེས་པའི་གནས་སབས་ལྟ་བུར་སྲྐོག་ཆགས་དླེ་རིགས་སིན་མི་རུང༌ལ། ནད་པ་ལ་མི་འཕྐོད་
པའི་ཟས་སིན་མི་རུང༌བ་དང་། ཚོད་བགམ་པ་དང་ནྐོར་གི་འདུ་ཤླེས་ཅན་ལ་གླེགས་བམ་ལྟ་བུ་
ཡུལ་གི་སྒྐོ་ནས་སླེར་དུ་མི་རུང་བ། མི་འདྐོད་པས་སྡུག་བསལ་བཞིན་དུ་བན་སླེར་བ་ལྟ་བུ་
དངྐོས་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་སིན་དུ་མི་རུང་བ། མ་རུངས་པ་ཞིག་རྒྱལ་པྐོའ་ིཕག་སྦལ་ནས་ཐྐོན་ན་འགྲྐོ་
བ་གྲངས་མླེད་པ་སྡུག་བསལ་ལ་སྐོར་བ་བཙོན་རྭའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐོབ་པའི་སིན་པ་དང་། 
མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་ལ། དཔླེར་ན་ཉླེས་པ་ཅན་གང་ཞིག་བཙོན་ལས་གྐོད་ཐབས་བྱླེད་པ་
ལྟ་བུ་མི་འཇིགས་པའི་སིན་པ་ལླེགས་པྐོ་ཡིན་མྐོད། དླེ་ལ་དགག་བྱ་ཆླེན་པྐོ་གཞན་ཡྐོད་མླེད་
ཀང་ངླེས་པར་དུ་ཤླེས་དགྐོས། གནྐོད་སླེམས་ཀིས་སྐོང་བ་ལ་དུག་དང་མཚོན་སྐོགས་སིན་པ་
ནི་དགྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་སིན་དུ་མི་རུང་བས། སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ལླེགས་པར་ཕླེད་
པར་བྱས་ནས། བདག་ཀང་མྱུར་དུ་འཆི་བའི་ཆྐོས་ཅན་ཡིན་པས་བཏང་བྱའི་དངྐོས་པྐོ་འདི་
རྣམས་ཀིས་ཀང་བདག་འདྐོར། བདག་གིས་ཀང་འདི་རྣམས་འདྐོར་བས་གང་ལའང་སིང་པྐོ་
མླེད་སམ་དུ་སིང་ཐག་པ་ནས་གཏྐོང་སླེམས་ལ་གྐོམས་པར་བྱ་བ་ལླེགས་སྐོ།། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

སྨྲས་པ། ཡིད་གཏྐོང་སླེམས་དག་པྐོའ་ིལུས་ལྐོངས་སྐོད། །དིན་འཁྐོར་ཐབས་མླེད་
པའི་འགྲྐོ་བ་ལ། །དུས་གྲངས་མླེད་བྱིན་པས་གཏན་བདླེའི་ནྐོར། །གཏླེར་འཛད་མླེད་བང་
མཛོད་དླེང་འདིར་གྲུབ། །ལར་མི་བཟད་དབུལ་ཕྐོངས་སྡུག་བསལ་འདི། །རང་གཅིག་པུའི་
ཐྐོག་ཏུ་བབས་མིན་པའི། །མ་འགྲྐོ་བ་ཀུན་གི་སང་ཚུལ་ཏླེ། །འདི་བརྟགས་ན་བྐོ་ཡིས་བཟྐོད་
ཐབས་མླེད། །སར་དཀར་མིན་ལས་མང་བསགས་པའི་མཐུས། །དུས་ད་ལྟའི་སང་ཚུལ་འདི་
ལྟར་ན། །ད་སིན་པའི་ཕར་ཕིན་རྐོགས་བྱས་ནས། །མཐའ་མི་མངྐོན་སླེམས་ཅན་སྐོལ་བར་
སྐོན། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་ལྔ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ངྐོ་བྐོ། དླེ་བསྒྐོམ་པ་
ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རབ་དབྱླེ། དླེ་དག་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དླེ་དག་
གི་དྐོན་བསྡུ་བའྐོ།། 

དང་པྐོ་ནི། སྐོད་འཇུག་ལས། ཉ་ལ་སྐོགས་པ་གང་ཞིག་ཏུ། །དླེ་དག་གསྐོད་མི་
འགྱུར་བར་བསྐྲད། །སྐོང་བའི་སླེམས་ནི་ཐྐོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རྐོལ་ཕིན་པར་
བཤད། །ཅླེས་གཞན་ལ་གནྐོད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་ལས་ཡིད་ཕིར་ལྡྐོག་པའི་སྐོང་སླེམས་ནི་
ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ཞིང༌། གཉིས་པ་ནི། སླེམས་དླེ་ལ་གྐོམས་པ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་ཡྐོངས་སུ་
རྐོགས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རྐོལ་དུ་ཕིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
གནྐོད་འཚེ་དང་བལ་མ་བལ་ལ་ལྟྐོས་མི་དགྐོས་སྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རབ་དབྱླེ་ལ་གསུམ། སྐོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས། དགླེ་བའི་
ཆྐོས་སྡུད་པའི་ཚུལ་ཁིམས། སླེམས་ཅན་དྐོན་བྱླེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སྐོ།། 

༈ དླེ་ཡང་དང་པྐོ་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ། ལམ་སྐོན་དུ། སྐོ་སྐོར་ཐར་པ་
རིགས་བདུན་གི། །རྟག་ཏུ་སྐོམ་གཞན་ལྡན་པ་ལ། །བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སྐོམ་པ་ཡི། ། 
སལ་བ་ཡྐོད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞླེས་པའི་ཚིག་ལ་འཁྲུལ་ནས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སྐོམ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ལྡན་ལ་སྐོ་ཐར་སྐོམ་པ་རིགས་བདུན་གང་རུང་ངླེས་པར་དུ་ཡྐོད་དགྐོས་པར་བཤད་ནས། སྐོ་
སྐོར་ཐར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དངྐོས་བསན་ལ་ཁས་བངས་ཚེ། བྱང་སླེམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་སྐོབ་
པའི་རྟླེན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ལྷ་ཡྐོད་པས། སྐོ་ཐར་གི་སྐོམ་ལྡན་ལ་ངླེས་པར་དུ་མི་ཡིན་དགྐོས་
པས་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། ལམ་སྐོན་འགྲླེལ་པ་ལས། ད་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐོམ་པའི་རྟླེན་
ཁྱད་པར་ཅན་བསན་པར་འདྐོད་ནས་ཞླེས་བཤད་པས། སབས་འདིར་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་
སྐོམ་པའི་རྟླེན་སིའི་ངྐོ་བྐོའ་ིཆ་ནས་མ་ཡིན་པར། རྟླེན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
བཤད་པ་མ་གཏྐོགས། ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མྐོང་བ་ཞིག་བཤད་པ་མི་རིགས་མྐོད། 
འྐོ་ན་གང་ལ་ངྐོས་འཛིན་སམ་ན། སྐོ་ཐར་གི་སྐོམ་ལྡན་བྱང་སླེམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་བསབས་
པ་ཞིག་ཡིན་ན། སྐོ་ཐར་གི་སྐོམ་པ་དངྐོས་དླེ་དང་ཐུན་མྐོང་བའི་སྐོང་སྐོམ་ནི་སབས་འདིའི་
སྐོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ངྐོས་འཛིན་ལ། སྐོ་ཐར་གི་སྐོམ་ལྡན་མིན་ན། སྐོ་ཐར་དང་ཐུན་མྐོང་
བ་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་བའི་སྐོང་སྐོམ་དླེ་ལ་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སུ་ངྐོས་འཛིན་པའི་
ཕིར་ན། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། མཐྐོ་རིས་ཐར་པའི་བདླེ་ལམ་གྱུར་པ་སླེ། །ལས་ལམ་བཅུ་
པྐོ་འདི་ལས་ཉམས་མི་བྱ། །འདི་ལ་གནས་པས་འགྲྐོ་ལ་ཕན་སླེམས་པའི། །བསམ་པའི་ཁྱད་
པར་འབས་བུ་ཡྐོད་པ་འགྱུར། །ཞླེས་རབ་བྱུང་ཡིན་ན་མཁན་སྐོབ་ཀི་དྲུང་དུ་ཁས་བངས་པའི་
ར་བ་དང་ཡན་ལག་གི་ཉླེས་པས་གྐོས་མ་གྐོས་དང༌། སྐོ་ཐར་གི་སྐོམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན། སར་
སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་སུ་བཤད་པའི་མི་དགླེ་བ་བཅུའི་དབང་དུ་སྐོང་མ་སྐོང་ཡང་ཡང་དན་
ཤླེས་ཀིས་བརྟག་ཅིང་། བཀའ་གདམས་གྐོང་མ་རྣམས་ཀི་ཕག་ལླེན་ལྟར་ཉིན་རླེ་བཞིན་དགླེ་
སིག་གང་བྱས་ལ་རླེའུ་དཀར་ནག་བཏང་ནས་བརིས་པས་དཀར་པྐོ་མང་བ་ལ་སྐོ་བ་དང༌། 
ནག་པྐོ་མང་བ་ལ་འགྐོད་སླེམས་དག་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་ཐུན་དངྐོས་གཞི་ལ་ཐྐོག་མར་རླེའུ་ནག་པྐོའ་ི
གྲངས་ཇི་ཙམ་བྱུང་གི་སིག་པ་དན་ཤླེས་ཀིས་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་ཕིར་འཆྐོས་དང་། བཤགས་
སྐོམ་གཉླེན་པྐོ་སྐོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒྐོ་ནས་བྱ་བ་དང༌། བདག་གིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རྐོལ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཏུ་ཕིན་པ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་བསམ་པ་དང་ངག་ནས་ཀང་བརྗྐོད་ཅིང༌། 
ཆགས་སླེམས་ཀིས་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དག་པྐོ་སླེས་པ་ཁ་རྒྱལ་དུ་མ་བཏང་བར་ཁ་ན་མ་ཐྐོ་
བའི་ཉླེས་པ་དང༌། མི་སྡུག་པ་དན་པའི་སྒྐོ་ནས་མགྐོ་གནྐོན་པ་སྐོགས། ཉྐོན་མྐོངས་གང་ཆླེ་བ་
དླེ་ལ་རྣམ་སིན་སྐོགས་བསམས་ནས་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ཏླེ་བསྒྐོམས་པས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་
ཞིག་འྐོང༌བས། རང་རང་གི་བསབ་བྱའི་ཚུལ་ལ་བསམ་ཞིང་། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ཀིས་ཡ་རབས་
བཟང་སྐོད་ཀི་ལུགས་སུ་སྐོད་ཕིར་དན་ཤླེས་བསླེན་ཏླེ། དབང་པྐོའ་ིསྒྐོ་སྐོམ་པ་ཞིག་བྱུང་ན་
རང་གཞན་སྡུག་བསལ་བར་བྱླེད་པའི་སྒྐོ་དུ་མ་འགྐོག་ནུས་པ་ཡིན་པས། བྐོ་སྐོང་ཚིག་བརྒྱད་
མ་ལས། སྐོད་ལམ་ཀུན་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ། །བརྟག་ཅིང་ཉྐོན་མྐོངས་སླེས་མ་ཐག །བདག་གཞན་
མ་རུངས་བྱླེད་པས་ན། །བཙན་ཐབས་གདྐོང་ནས་བཟླྐོག་པར་ཤྐོག །ཅླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ང་
རྒྱལ་དང་། ཕག་དྐོག  འདྐོད་ཆགས། འགྲན་སླེམས་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་དུ་མ་ཁྐོང་ཁྐོ་ལས་
འབྱུང་བས། དླེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་སླེ་སྐོད་ལས་ས་སླེར་ཕྐོ་མྐོ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་ཡང་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་ཅིང་། དླེས་མཚོན་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་བྐོའ་ིརིགས་རྣམས་མགྐོ་
རྐོག་ཙམ་བྱླེད་པ་དླེ་མ་ཐག་ཏུ་ཉླེས་དམིགས་ཤླེས་པའི་སྒྐོ་ནས་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ཏླེ་འཇྐོམས་
པར་བྱ་རྒྱུ་ལག་ལླེན་དུ་ཁླེལ་དགྐོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བས། མདྐོར་ན་མངྐོན་མཐྐོ་དྐོན་གཉླེར་གི་
བསམ་པས་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཉམས་ལླེན་ནི་སླེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སབས་དང་། 
ཐར་པ་དྐོན་གཉླེར་གི་བསམ་པས་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ནི་
སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་སུ་བསན་ལ། བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སབས་སུ་
གཞན་དྐོན་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་འདྐོད་པའི་བསམ་པས་གཙོ་བྐོ་རང་དྐོན་ཡིད་བྱླེད་སྐོམ་པའི་སྒྐོ་
ནས། མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་སུ་འགྲྐོ་བས། 
དླེ་ལྟར་མི་དགླེ་བཅུ་སྐོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དླེ་སླེས་བུ་གསུམ་གར་བྱུང་བ་ངྐོ་བྐོ་འད་ཡང་བསམ་
པའི་ཁྱད་པར་གིས་དབྱླེ་དགྐོས་སྐོ།། 



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

༈ གཉིས་པ་དགླེ་བ་ཆྐོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། བྱང་སླེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་
ལྡན་པས་ལུས་ངག་གི་དགླེ་བ་བྱས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་བསབ་པ་གསུམ་དང་། ཞིང་
ཁྱད་པར་ཅན་བ་མ་སྐོགས་ལ་རིམ་གྲྐོ་བྱླེད་པ། དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་ལ་བསགས་པ་བརྗྐོད་
ཅིང་། གཞན་གི་དགླེ་བ་ལ་ཡི་རང་བའི་ཚིག་སྨྲ་བ། ཚུར་གནྐོད་པ་ལ་སྐོན་ལས་སུ་བལྟ་བ། 
དགླེ་བ་རྣམས་བསྐོ་སྐོན་གི་རྒྱས་འདླེབས་པ། དཀྐོན་མཆྐོག་ལ་མཆྐོད་པ་འབུལ་བ། བག་ཡྐོད་
པས་དགླེ་བའི་རྒྱུན་མི་གཅྐོད་པ། དབང་པྐོའ་ིསྒྐོ་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཕྐོགས་ལས་སྲུང་བ། ཟས་ཀི་
ཚོད་རིག་པ། ནམ་གི་ཆ་སྐོད་སད་ལ་རྣལ་འབྱྐོར་ལ་བརྐོན་པ། དགླེ་བའི་བཤླེས་གཉླེན་ནམ། 
མ་རླེད་ན་རང་གིས་རང་གི་བཤླེས་གཉླེན་བྱས་ཏླེ་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་པ། ཉླེས་པ་རྣམས་ཡུལ་ཁྱད་
པར་ཅན་ལ་བཤགས་པ་རྣམས་ལས། ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྒྐོམ་པ་ལྟ་བུ་ཐུན་དངྐོས་གཞིའི་སབས། 
དཀྐོན་མཆྐོག་གི་མཆྐོད་པའི་ས་གྐོན་སྐོགས་ཐུན་མཚམས། བག་ཡྐོད་བསླེན་པ་དང༌། ཤླེས་
བཞིན་གི་བྱ་ར་སྐོགས་ནི་ཐུན་དང་ཐུན་མཚམས་གཉིས་ཀ་ལ་དགྐོས་ཤིང་། བ་མ་ལ་བསུ་བ་
དང་སན་བསབ་པ་སྐོགས་ནི་དུས་ཀི་ངླེས་པ་མླེད་མྐོད། ད་ལྟ་ཕག་ལླེན་ལ་ཐུན་དངྐོས་གཞི་ལ་
བཤད་མ་ཐག་པ་མཐའ་དག་དཔད་འཇྐོག་སབས་དང་སར་ནས་དམིགས་པ་སྐོང་བ་ལགས་
པས། མདྐོར་ན་དགླེ་བ་གང་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་འདརི་འདུས་པ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་སླེམས་ཅན་དྐོན་བྱླེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་སླེམས་
ཅན་ལ་ཕན་འདྐོགས་པ་སླེ། དླེ་ལ་ཡང་དྐོན་བྱླེད་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐྐོ་
བ་མླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་ལྐོངས་སྐོད་རྐུན་པྐོས་མི་འཁྱླེར་བའི་ཐབས་བསན་པ་ནི། རྗླེ་ཙོང་ཁ་པ་
ཆླེན་པྐོས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལླེའུའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པྐོ་བྱ་བ་བྱླེད་པ་དང་། 
སྡུག་བསལ་བའི་གྲྐོགས་ཀི་བྱ་བ། གཉིས་པ་ཐབས་ལ་རྨྐོངས་པའི་བྱ་བ། གསུམ་པ་ཕན་
འདྐོགས་པའི་བྱ་བ། བཞི་པ་འཇིགས་པས་ཉླེན་པའི་བྱ་བ། ལྔ་པ་མྱ་ངན་གིས་གཟིར་བའི་བྱ་བ། 
དྲུག་པ་ཡྐོ་བྱད་ཀིས་ཕྐོངས་པའི་བྱ་བ། བདུན་པ་གནས་འཆའ་བར་བྱླེད་པའི་བྱ་བ། བརྒྱད་པ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བྐོ་མཐུན་པར་འདྐོད་པའི་བྱ་བ། དགུ་པ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱ་བ། བཅུ་པ་ལྐོག་པར་
ཞུགས་པའ་ིབྱ་བ། བཅུ་གཅགི་པ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྒྐོ་ནས་གདུལ་བྱའི་དྐོན་བྱླེད་པ་བཅས་སྐོ།། 

དང་པྐོ་ལ་བྱ་བ་བྱླེད་པ་དང་། སྡུག་བསལ་བའི་གྲྐོགས་ཀི་བྱ་བ་ཞླེས་ནང་གསླེས་
གཉིས་ཡྐོད་པས། དང་པྐོ་ནི། གཞན་ལ་གནྐོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་བྱ་སྐོད་ཀི་སྒྐོ་
ནས་ནྐོར་རས་སྐོགས་སྲུང་ཐབས་བསན་ནས་གྲྐོགས་བྱླེད་པ་དླེ་ནི་བྱ་བ་བྱླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་
གྲྐོགས་ཀི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི། ནད་པ་ལ་སན་དང་། རྐང་པ་ཉམས་པ་ལ་བཞྐོན་
པས་གནས་སུ་སླེལ་བ་ལྟ་བུ་ནི་སྡུག་བསལ་གི་གྲྐོགས་ཀི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། དླེ་བཞིན་ཆྐོས་
བསན་ནས་ཉླེས་སྐོད་ལས་ལྡྐོག་པའི་ཐབས་བསན་པ་ལྟ་བུ་ཐབས་ལ་རྨྐོངས་པའི་དྐོན་བྱླེད་པ་ 
སླེ༑ སྐོབ་གྲྭའི་དགླེ་རྒན་སྐོགས་རང་འཁིའི་ལས་འགན་ཡྐོད་པ་དང་། མིང་གི་དབང་གིས་
གཞན་ལ་ལམ་སྐོན་བྱླེད་པ་པྐོར་གྱུར་པ་རྣམས་དང་། དླེ་ལྟར་མིན་ཡང་གྐོང་དུ་ཆྐོས་ཀི་སིན་
པའི་སབས་སུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གཏམ་གླེང་གི་ཐྐོག་ནས་གཞན་བང་དྐོར་
གི་གནས་ལ་རྨྐོངས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པའི་ལམ་བསན་ཏླེ་ཕན་ཐབས་བྱླེད་པའི་ནུས་པ་
ཡྐོད་པ་རྣམས་ནས་བྱ་བ་དླེ་རིགས་རང་གི་འགན་ཁུར་དུ་བརིས་ཏླེ་ཀུན་སྐོང་རྣམ་པར་དག་
པས་ཟིན་པའི་སྒྐོ་ནས་དྐོན་དང་ལྡན་པར་བྱླེད་པ་དང་། གསུམ་པ་ནི། བསླེན་བཀུར་སྐོགས་
བྱླེད་པ་ལྟ་བུ་གང་གིས་ཕན་འདྐོགས་པའི་དྐོན་བྱླེད་པ་པྐོ་དླེ་ལ་བསླེན་ཞིང་བཀུར་བ་དང༌། 
བསུ་བ་བྱླེད་པ། གནས་མལ་སིན་པ་ལ་སྐོགས་པས་ཡུལ་ལ་དམིགས་པའི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། 
བཞི་པ་ནི། སླེངླེ་དང་སག་ལ་སྐོགས་པའི་སྲྐོག་ཆགས་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་ཅི་རིགས་
པའི་གནྐོད་པ་ལས་སྐོབ་པ་ལྟ་བུ་འཇིགས་པས་ཉླེན་པའི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། ལྔ་པ་ནི། སླེམས་
ཅན་གང་ཡང་རུང་བ་སྐོ་སྐོའ་ིཕ་མ་ལ་སྐོགས་པའི་མཛའ་བཤླེས་དང་བལ་བའམ། ཡང་ན་
ཆྐོམ་རྐུན་གིས་ནྐོར་འཕྐོགས་པ་སྐོགས་ད་ལྟ་མྱ་ངན་གིས་གཟིར་བའམ་ཟིན་ཏླེ་གནས་པ་ལ་
མི་རྟག་པའི་གཏམ་གི་སྒྐོ་ནས་སླེལ་བ་ལྟ་བུ་སླེ། ཁ་ཆག་ས་རལ་སྐོགས་དཀའ་ངལ་འཕད་པ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

རྣམས་ལ་གདུང་སླེམས་མཉམ་བསླེད་བྱས་ནའང་སླེམས་གསྐོ་ཐུབ་པ། དཔླེར་ན། ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་
བྐོད་དུ་བཞུགས་སབས་ཨ་མླེས་བྱང་ཆུབ་རིན་ཆླེན་ནས་ཇྐོ་བྐོའ་ིགསྐོལ་ཚིགས་གཡྐོས་སྐོར་
གི་སྲི་ཞུ་སྒྲུབ་སབས་ཉིན་གཅིག་འབྐོམ་སྐོན་པར་ཁྐོང་ནས་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེར་ཞབས་ཏྐོག་ཞུས་པ་མ་
གཏྐོགས་སྒྐོམ་རྒྱག་ལྐོང་མ་བྱུང་ཚུལ་གི་སྨྲླེ་ངག་འདྐོན་པར། འབྐོམ་སྐོན་པས་ཁྐོང་ཡང་ཇྐོ་
བྐོའ་ིཞབས་ཕི་དང་གསུང་བསྒྱུར་རྒྱུ་སྐོགས་ཀིས་སྒྐོམ་ལྐོང་མླེད་ཚུལ་སྡུག་སད་མཉམ་དུ་
འདྐོན་པའི་ཚུལ་མཛད་མཐར། འྐོན་ཀང་བ་མ་དམ་པ་འདིའི་ཞབས་ཏྐོག་ཞུ་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྒྐོམ་པ་
ལས་ལྷག་པ་མ་གཏྐོགས་མླེད་ཚུལ་དང་། བ་མ་དམ་པ་འཚོ་ཞིང་གཞླེས་པའི་སབས་འདིར་
ཞབས་ཏྐོག་མཐར་ཕིན་པ་བྱུང་ན་འགྐོད་པ་ཅི་ཡང་མླེད་ཅླེས་གསུངས་པས། ཨ་མླེས་བྱང་
ཆུབ་རིན་ཆླེན་ནས་བདླེན་པར་དགྐོངས་ཏླེ་ཐུགས་བག་ཕླེབས་པྐོ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་མྱ་ངན་གིས་
གཟིར་བའི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། དྲུག་པ་ནི། ཡྐོ་བྱད་དང་། འཚོ་གྐོས། བཞྐོན་པ། རྒྱན་ཆ་
སྐོགས་ཕ་རྐོལ་པྐོ་ལ་གང་དགྐོས་པ་ལྟར་རང་ཉིད་ནས་མཐུན་རླེན་དླེ་རིགས་སྐོར་འྐོས་ཤིང་
ནུས་པ་རྣམས་ལག་ཏུ་ལླེན་ཞིང་། དླེ་མིན་ལམ་སྐོན་བྱས་ཏླེ་གང་འདྐོད་པའི་དངྐོས་པྐོ་འབྱྐོར་
བའི་ཐབས་ལམ་སྐོན་པ་དང་། ཁ་ཟས་ཀིས་དབུལ་བ་ལ་ཡིད་དུ་འྐོང་བའི་ཟས་སླེར་བ་ལྟ་བུ་
ཕྐོངས་པའི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། བདུན་པ་ནི། སླེ་བྐོ་ཉམ་ཐག་ཟས་གྐོས་གནས་མལ་གིས་ཕྐོངས་
པ་རྣམས་ལ་སིང་བརླེ་བའི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏླེ་འཁྐོར་དུ་བསྡུས་ཏླེ་ཆྐོས་དང་
མཐུན་པའི་གྐོས་སླེར་བ་དང༌། འདྐོད་ཆགས་ཅན་ལ་མི་སྡུག་པ་སྐོན་པ་དང་། ཞླེ་སང་ཅན་ལ་
བྐོ་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་གཏམ་སྨྲ་བ་སྐོགས་ཀིས་ཕན་ཐྐོགས་བྱླེད་པ་ནི་གནས་འཆའ་བར་
འདྐོད་པའི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། བརྒྱད་པ་ནི། ཕ་རྐོལ་པྐོ་དགླེ་བ་ལ་སྐོར་མི་ནུས་པ་མཐྐོང་ན་མི་
འདྐོད་པའི་ལུས་ངག་གི་སྐོད་ལམ་སངས་ཏླེ་ཁམས་དང་མྐོས་པར་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་
འཚོལ་བ། དཔླེར་ན། སླེ་བྐོ་གང་དག་ཆྐོས་ལ་མི་མྐོས་པ་དང་། ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆྐོས་ལྟ་བུ་
གནས་སབས་བྐོ་ལ་མ་ཆུད་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་དླེ་ནན་གིས་མི་འཆད་པར། རང་ཉིད་ལྷག་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བསམ་དག་ཀང་ཕན་མླེད་གནྐོད་འགྱུར་དུ་འགྲྐོ་ཉླེན་སྐོང་ཕིར་གཞན་ཡིད་འགུགས་པའི་ཆླེད་
དུ་གང་ལ་ཇི་ལྟར་མྐོས་པ་དང་མཐུན་པའི་ཐབས་ལམ་གཞན་གི་སྒྐོ་ནས་སླེམས་ལ་ཕན་པར་
བྱ་བ་ནི་བྐོ་མཐུན་པར་འདྐོད་པའི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། དགུ་པ་ནི། ཚུལ་ཁིམས་དང༌། དད་པ། 
གཏྐོང་བ་དང་ཤླེས་རབ་སྐོགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་ལ་སླེམས་ཞུམ་པའི་གནས་སབས་སུ་དླེ་རྣམས་
ཀི་བཟང་པྐོའ་ིཆ་ནས་གཟླེངས་བསྐོད་དླེ་སྐོ་བ་བསླེད་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་དྐོན་
བྱླེད་པ་དང་། བཅུ་པ་ནི། སིག་པ་བྱས་པ་ལ་སིང་རྗླེ་བས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་བསམ་པས་
དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་དང་བསྟུན་ཏླེ་ཉླེས་པ་ཆླེ་ཆུང་དང་འཚམས་པའི་ཆད་པ་གཅྐོད་པ་ལྟ་
བུ་ནི། གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཆླེད་དུ་བཟང་པྐོ་བྱླེད་མཁན་ལ་བསགས་བརྗྐོད་རྗླེས་འཛིན་དང་། 
ལམ་མ་ཡིན་པར་ལྐོག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་དགླེ་བཤད་སིག་བཀྐོལ་བྱླེད་ཅིང་། བཅྐོས་མ་
ཐུབ་པ་རྣམས་ལ་ཆད་ལས་གཅྐོད་པའི་ཐྐོག་ནས་ཉླེས་སྐོད་ཀི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དླེ་རྣམས་
འགྐོག་ཐབས་ལ་བརྐོན་པ་ནི་ལྐོག་པར་ཞུགས་པའི་དྐོན་བྱླེད་པ་དང་། བཅུ་གཅིག་པ་ནི། མི་
ཆྐོས་བ་མའི་རྫུན་དུ་མི་འགྲྐོ་བར་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་ལམ་ཡང་དག་པ་གཞན་དྐོན་ཁྐོ་
ནར་འགྱུར་བའི་ཆླེད་དུ་ནུས་པ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་དངྐོས་ཀིས་དམྱལ་བ་སྤྲུལ་ནས་
གཞན་སིག་པ་ལས་ལྡྐོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཆྐོ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་བསན་ནས་གཞན་འདུན་པར་
བྱླེད་པ་ལྟ་བུ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྒྐོ་ནས་གདུལ་བྱའི་དྐོན་བྱླེད་པ་སླེ། བཅུ་གཅིག་པྐོ་འདི་དག་ལ་
དངྐོས་སུ་བྱ་ནུས་མི་ནུས་དང༌། དུས་ལ་ངླེས་མི་ངླེས་ས་ཚོགས་ཀང་། ཐུན་དངྐོས་ལ་དཔད་
སྒྐོམ་གི་ཚུལ་གིས་ཉམས་སུ་ལླེན་དགྐོས་པས་ཚིག་བཤད་ཙམ་དུ་མ་སྐོང་བ་གནད་དུ་ཆླེ། དླེ་
ཡང་ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པས་རང་དྐོན་མི་ནུས་ན། །གཞན་དྐོན་
ཚུལ་ལ་མཐུ་ཡྐོད་ག་ལས་འྐོང༌། །དླེ་ཕིར་གཞན་དྐོན་ལླེགས་པར་བརྐོན་པ་ཡིས། །འདི་ལ་
རིམ་གྲྐོ་གྐོད་པར་རིགས་མ་ཡིན། །ཞླེས་དྐོན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་འདི་ར་བ་ལྟ་བུར་
གསུངས་པས། གཞན་གནྐོད་གཞི་དང་བཅས་པ་སྐོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གྐོམས་པ་གྐོང་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ནས་གྐོང་དུ་འཕླེལ་བའི་ཐབས་བྱ་འཚལ་ལྐོ།། 
སྨྲས་པ། ཕུན་ཚོགས་དལ་འབྱྐོར་རྟླེན་གི་སླེད་ཚལ་དུ། །རྣམ་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་

ཡྐོངས་འདུ་ས་བརྟྐོལ་ལ། །མྱང་འདས་འབས་བུའི་ཁུར་ཆླེན་གིས་དུད་པར། །ཕན་བདླེའི་རྐོ་
བརྒྱའི་སིང་པྐོ་ཅི་ཡང་འཛག །གྲངས་མླེད་བསལ་པར་བསགས་པའི་སིན་པ་ཡི། །ཕུང་པྐོ་
གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལྐོངས་སྐོད་ཀང༌། །ལྷ་མིའི་རྟླེན་ལ་ཉམས་སུ་མྱྐོང་མི་མྱྐོང༌། །བྱླེད་པྐོ་
ཚུལ་ཁིམས་ཁྐོ་ནར་རག་ལུས་ན། །ལན་གཅིག་ཐྐོབ་པའི་རྟླེན་བཟང་ཤིང་རྟ་འདི། །བག་མླེད་
ལྟུང་བའི་འདམ་དུ་ཉླེར་བྱིང་བ། །ཕིར་བཅྐོས་འཕྲུལ་གིས་བདླེ་བའི་ཐང་ཡངས་པྐོར། །མི་
འདྐོན་དལ་བར་འདུག་རྣམས་གདྐོན་གིས་བརླམས། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་
བཅད་པའྐོ།། 

༈ དླེ་ནས་གསུམ་པ་བཟྐོད་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལླེན་བཤད་པ་ལ་ལྔ་ནི། བཟྐོད་
པའི་ངྐོ་བྐོ། དླེ་བསྒྐོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། བཟྐོད་པའི་རབ་དབྱླེ། དླེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་
བྱ་བ། དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བའྐོ།། 

དླེ་ལ་སྐོད་འཇུག་ལས། སླེམས་ཅན་མི་བསྲུན་ནམ་མཁའ་བཞིན། །དླེ་དག་གཞྐོམ་
གིས་ཡྐོངས་མི་ལང༌། །ཁྐོ་བའི་སླེམས་འདི་གཅིག་བཅྐོམ་ན། །དགྲ་དླེ་ཐམས་ཅད་བཅྐོམ་དང་
འད། །ས་སླེང་འདི་དག་ཀྐོས་གཡྐོག་ཏུ། །དླེ་སླེད་ཀྐོ་བས་ག་ལ་ལང༌། །ལྷམ་མཐིལ་ཙམ་གི་
ཀྐོ་བས་ནི། །ས་སླེང་ཐམས་ཅད་གཡྐོགས་དང་འད། །དླེ་བཞིན་ཕི་རྐོལ་དངྐོས་པྐོ་ཡང༌། ། 
བདག་གིས་ཕིར་བཟླྐོག་མི་ལངས་ཀི། །བདག་གི་སླེམས་འདི་ཕིར་བཟླྐོག་བྱའི། །གཞན་
རྣམས་བཟླྐོག་གྐོ་ཅི་ཞིག་དགྐོས། །ཞླེས་རང་གིས་འགྲྐོ་བ་རྣམས་ལ་ཁྐོང་ཁྐོ་བ་ལ་སྐོགས་པ་
འགྐོག་པའི་སླེམས་ཀི་གྐོམས་པ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་དླེ་བཟྐོད་པའི་ཕར་ཕིན་རྐོགས་པ་ཡིན་ 
གི༑ སླེ་རྒུ་མཐའ་དག་མི་སྲུན་པའི་བྐོ་དང་འབལ་མི་དགྐོས་པ་ཡིན་པས། རང་རྒྱུད་ཀི་སླེམས་
འདིའི་གཏིང་གི་ཉླེས་པ་ཁྐོང་ཁྐོ་ལ་སྐོགས་པ་འགྐོག་པ་མཐར་ཕིན་པའི་བཟྐོད་པའི་ཕར་ཕིན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་ཆླེད་དུ་བཟྐོད་པ་སྒྐོམ་པའི་ཕན་ཡྐོན་དང༌། ཁྐོང་ཁྐོའ་ིཉླེས་དམིགས་བསམ་
དགྐོས། དླེ་ཡང་ཞི་བ་ལྷས། བསལ་པ་སྐོང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སིན་དང་བདླེ་གཤླེགས་
མཆྐོད་ལ་སྐོགས། །ལླེགས་སད་གང་ཡིན་དླེ་ཀུན་ཀང༌། །ཁྐོང་ཁྐོ་གཅིག་གིས་འཇྐོམས་པར་
བྱླེད། །ཅླེས་ཡུལ་དམ་པ་ལ་ཁྐོང་ཁྐོ་བྱས་པས་དགླེ་བའི་ར་བ་འཇྐོམས་པར་གཞི་ཐམས་ཅད་
ཡྐོད་པར་སྨྲ་བའི་གཞུང་ལས་ཀང་བྱུང་ཞིང༌། དམིགས་བསལ་འཇུག་པར། གང་ཕིར་རྒྱལ་
སྲས་རྣམས་ལ་ཁྐོས་པ་ཡིས། །སིན་དང་ཁིམས་བྱུང་དགླེ་བ་བསལ་བ་བརྒྱར། །བསགས་པ་
སད་ཅིག་གིས་འཇྐོམས་དླེ་ཡི་ཕིར། །མི་བཟྐོད་ལས་གཞན་སིག་པ་ཡྐོད་མ་ཡིན། །ཞླེས་བྱང་
སླེམས་སྐོབས་ཆུང་བས་བྱང་སླེམས་སྐོབས་ཆླེ་བ་ལ་ཁྐོས་པས་དགླེ་བ་བསལ་བརྒྱར་
བསགས་པ་འཇྐོམས་ནུས་ལ། བྱང་སླེམས་མིན་པའི་སྐོ་སླེས་བྱང་སླེམས་ལ་ཁྐོས་ན་བསལ་
པ་སྐོང་གི་དགླེ་བའི་འབས་བུ་མི་འབྱིན་པ་སྐོགས་ཤིན་ཏུ་ལི་བར་གསུངས། དླེས་ན་ཁྐོང་ཁྐོ་
ནི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་པྐོ་ལ་འགལ་ཟླ་གཙོ་བྐོར་གྱུར་པས། ཞླེ་སང་
ལྟ་བུའི་སིག་པ་མླེད། །ཅླེས་ནན་གིས་གདམས་པར་མཛད། རང་རླེ་རྣམས་ཀིས་ཁྐོང་ཁྐོ་ནི་
རླེན་ཆུང་ངུ་རླེ་ལ་ཡང་འབད་མླེད་དུ་གསྐོག  ཡུལ་བྱང་སླེམས་ནི་གང་ཟག་མླེ་དྐོང་ཐལ་བས་
གཡྐོགས་པ་ལྟར་གང་ན་ཡྐོད་ཆ་མླེད་པས། སར་བྱས་ཀི་དགླེ་བ་ནི་གཏན་བརླག་ལྟ་བུར་
སྐོང་ཟིན་འདུག་པས་རྒུད་པ་ཀུན་གི་ར་བར་ངླེས་ཤིང༌། ཞི་བ་ལྷས། གང་ཞིག་བསིམས་ཏླེ་ཁྐོ་
འཇྐོམས་པ། །དླེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་བདླེ། །ཞླེས་ཁྐོ་བ་སངས་ན་ཚེ་འདིར་ལུས་སླེམས་མི་
མནར་བར་མ་ཟད། སླེ་བ་མཐའ་དག་ཏུ་བདླེ་བའི་རྒྱུར་སང་བས་བཟྐོད་པའི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་
ལ་བསབ་སམ་པའི་ཡིད་དུ་རླེ་བ་དང་བཅས་ཏླེ། ཁྐོང་ཁྐོ་སྐོང་ཕིར་དླེའི་གཉླེན་པྐོ་བཟྐོད་པ་
ཉམས་སུ་བངས་ན། ཚེ་འདིར་ཡང་ལུས་སླེམས་བདླེ་ལ། མི་ཚེ་སིད་པ། སི་ཚོགས་ནང་བག་
ཕླེབས་པས་མཚོན་དགླེ་མཚན་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་ཆུང་ཚེགས་ནས་ཀང་མྱྐོང་བར་ནུས་པ་
མཐྐོང་ཆྐོས་ལྟར་ལ། དླེའི་རླེན་པས་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་ལུས་བདླེ་ཞིང༌། གཟུགས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

མཛེས་པ་ཚུན་ཆད་ཀི་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་སླེ། འཇུག་པ་ལས། བཟྐོད་པས་
མཛེས་ཤིང་སླེ་བྐོ་དམ་པ་ལ། །ཕང་དང་ལུགས་དང་ལུགས་མིན་ཤླེས་པ་དང༌། །མཁས་པར་
འགྱུར་ཞིང་དླེ་ཡི་འྐོག་ཏུ་ནི། །ལྷ་མིར་སླེ་དང་སིག་པ་ཟད་པར་འགྱུར། །ཞླེས་ཕན་ཡྐོན་བསམ་
གིས་མི་ཁྱབ་པ་གསུངས་པ་ལྟར། དླེ་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་ཚུལ་སྐོན་པར་བྱླེད་པ་ལ། 

༈ གསུམ་པ་བཟྐོད་པའི་རབ་དབྱླེ་ལ་གསུམ། གནྐོད་བྱླེད་ལ་ཇི་མི་སམ་པ། སྡུག་
བསལ་དྭང་དུ་ལླེན་པ། ཆྐོས་ལ་ངླེས་སླེམས་ཀི་བཟྐོད་པའྐོ། །དང་པྐོ་གནྐོད་བྱླེད་ལ་ཇི་མི་སམ་
པ་ལ་གཉིས། གནྐོད་བྱླེད་ཀིས་གནྐོད་པ་བྱས་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པ་དང་། གནྐོད་བྱླེད་
འབྱྐོར་པ་མི་དགའ་ཞིང་རྒུད་པ་ལ་དགའ་བ་དགག་པའྐོ།། 

དང་པྐོ་གནྐོད་བྱླེད་ཀིས་གནྐོད་པ་བྱས་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། བདླེ་
བའི་གླེགས་བྱས་པ་དང་སྡུག་བསལ་བར་བྱས་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པ། བཀུར་བ་སྐོགས་
ཀི་གླེགས་བྱས་པ་དང་བརས་པ་སྐོགས་གསུམ་བྱླེད་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པའྐོ།། 

དང་པྐོ་བདླེ་བའི་གླེགས་བྱས་པ་དང་སྡུག་བསལ་བར་བྱས་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་
པ་ལ་གཉིས། ཁྐོ་བར་བྱ་མི་རིགས་པར་བསན་པ་དང་། བརླེ་བར་བྱ་རིགས་པར་བསན་པའྐོ།། 

དང་པྐོ་ཁྐོ་བར་བྱ་མི་རིགས་པར་བསན་པ་ལ་གསུམ། ཡུལ་དང་། ཡུལ་ཅན་དང་། 
རྟླེན་ལ་བརྟགས་ན་མི་རིགས་པའྐོ།། 

དང་པྐོ་ཡུལ་ལ་བཞི། རང་དབང་ཡྐོད་མླེད་བརྟགས་ན་མི་རིགས་པ། གྐོ་བུར་བ་དང་
རང་བཞིན་གང་ཡིན་བརྟགས་ན་མི་རིགས་པ། དངྐོས་དང་བརྒྱུད་པ་གང་གིས་གནྐོད་པ་ལ་
བརྟགས་ན་མི་རིགས་པ། གནྐོད་བྱླེད་བསྐུལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟགས་ན་ཁྐོ་བར་མི་རིགས་པའྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་རྟླེན་ལ་བརྟགས་ན་མི་རིགས་པ་ལ་གཉིས། གནྐོད་པའི་རྒྱུ་དང་སྐོན་ཅན་
སྐོན་མླེད་ལ་བརྟག་པ། རང་གིས་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྟག་པའྐོ། ༈ །གཉིས་པ་བཀུར་བ་སྐོགས་
ཀི་གླེགས་བྱས་པ་དང་བརས་པ་སྐོགས་གསུམ་བྱླེད་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བསྐོད་པ་སྐོགས་ཀི་གླེགས་བྱས་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པ་དང་། བརས་པ་སྐོགས་གསུམ་
བྱླེད་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གསུམ། བསྐོད་པ་སྐོགས་ལ་ཡྐོན་ཏན་མླེད་པའི་
ཚུལ་བསམ་པ། སྐོན་ཡྐོད་པའ་ིཚུལ་བསམ་པ། དླེ་ནས་དླེ་དག་འགྐོག་པ་ལ་དགའ་བའྐོ།། 

ས་བཅད་དླེ་རྣམས་ཅི་རིགས་པར་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་ལ། ཐྐོག་མར་གནྐོད་བྱླེད་ཀིས་
གནྐོད་པ་བྱླེད་བཞིན་པ་ཡིན་ན་དང༌། གལ་ཏླེ་མིན་ན་གནྐོད་བྱླེད་ཀི་སར་གནྐོད་པ་བྱས་པ་
ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས་དླེ་ལ་དཔད་སྒྐོམ་བྱས་ཏླེ། ཕ་རྐོལ་པྐོས་རང་ལ་གནྐོད་པ་བྱས་པ་དླེ་
རླེན་གང་འད་ཞིག་གི་ཐྐོག་ནས་བྱུང་ཚུལ་དཔད་ནས་ལླེགས་པར་དན་དུ་བཅུག་ན་ཞླེ་སང་
དམར་ལམ་པ་སླེས་བྱུང་བའི་ཚེ་དླེའི་ངྐོ་བྐོ་ལ་བལྟས་ནས། དླེ་ལ་ཁྐོ་མི་རིགས་པར་བསྒྲུབ་
དགྐོས་པ་ཡིན། ༈ དླེ་ཡང་དང་པྐོ་ཡུལ་ལ་བརྟག་ནས་ཁྐོ་བར་མི་རིགས་པར་བསྒྐོམ་ཚུལ་གི་
ནང་ཚན་དང་པྐོ་རང་དབང་ཡྐོད་མླེད་བརྟགས་ན་ཁྐོ་བར་བྱ་མི་རིགས་པར་བསན་པའི་ཚུལ་ནི། 
སྐོད་འཇུག་ལས། གང་ཚེ་ཉྐོན་མྐོངས་དབང་གྱུར་པས། །བདག་སྡུག་ཉིད་ཀང་གསྐོད་བྱླེད་ 
པ༑ ༑དླེ་ཚེ་དླེ་དག་གཞན་ལུས་ལ། །གནྐོད་མི་བྱླེད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞླེས་དཔླེར་ན་ལ་ལ་
གཞན་ལ་མི་དགའ་བའི་ཉྐོན་མྐོངས་དག་པྐོ་སླེས་པ་ན།  ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་སྐོང་
བའི་ཚེ། གཞན་ལ་གནྐོད་པ་བྱ་རྒྱུར་ཐླེ་མི་ཚོམ་པ་ལྟ་ཅི། རང་ཉིད་ཀི་སྲྐོག་བཅད་ཕིར་ལླེབས་
པ་དང༌། མཚོན་འདླེབས་པ། གཡང་ལ་མཆྐོང་བ། གཉིད་སན་འབྐོར་ཆླེན་ཟ་བ་སྐོགས་ཀིས་
རང་སྲྐོག་རང་གིས་གཅྐོད་པ་མངྐོན་སུམ་དུ་གྲུབ་པས། བདག་གཅླེས་འཛིན་གིས་རང་ལ་རང་
གིས་གནྐོད་པ་བྱ་མི་ནུས་བཞིན་དུ་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཞན་དབང་གིས་དླེ་ལྟར་བྱླེད་པ་ལ་ཁྐོ་
བའི་གྐོ་སབས་མླེད་ན། འགྲྐོ་བ་གཞན་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཤུགས་དག་པྐོས་རང་དབང་དང་བལ་
ཏླེ་གནྐོད་པ་བྱླེད་པ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཁྐོ་སམ་དུ་བསམ། འྐོ་ན་གནྐོད་བྱླེད་དླེར་རང་དབང་ཡྐོད་པས་
ཁྐོ་རང་གི་གཉླེན་སྐོགས་ལ་གནྐོད་པ་མི་བྱླེད་དྐོ་སམ་ན། གཉླེན་ལ་ཕན་འདྐོགས་པ་དླེ་ག་
འདྐོད་ཆགས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་སྐོང་བར་འདུག  སླེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་དབང་དང་ལྡན་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པས་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་སླེམས་ཅན་མླེད་པར་
ཐག་ཆྐོད་སམ་དུ་བསྒྐོམས་པས་རྒྱལ་པྐོ་ལྟ་བུས་དབང་མླེད་དུ་གནྐོད་པ་བྱླེད་པར་བཏང་བའི་
མི་དླེ་ལ་འཆར་བའི་སང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འྐོང་གསུངས། 

༈ གཉིས་པ་གྐོ་བུར་དང་རང་བཞིན་གང་ཡིན་བརྟག་ན་ཁྐོ་མི་རིགས་པར་བསམ་པ་ 
ནི༑ གཞན་ཡང་འགྲྐོ་བ་ཁྐོ་རང་གི་རང་བཞིན་ལ་གཞན་ལ་གནྐོད་པ་བྱླེད་པ་དླེ་དླེའི་རང་བཞིན་
ལ་གྲུབ་ཡྐོད་ན་བཅྐོས་སུ་མླེད་པ་མླེ་ཚ་ཞིང་སྲླེག་པ་དང་འད་ལ། གལ་ཏླེ་རང་བཞིན་ལྷན་
སླེས་སུ་གྲུབ་པ་མིན་པར་གྐོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ཉི་མ་སིན་གིས་བསིབས་པར་ནམ་
མཁའ་ལ་ཁྐོ་མི་རིགས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པས། རང་བཞིན་དང་གྐོ་བུར་བ་གང་ཡིན་ནའང་
ཁྐོ་མི་རིགས་པར་གསུངས། 

༈ དླེ་བཞིན་དུ་གསུམ་པ་དངྐོས་དང་བརྒྱུད་པ་གང་གིས་གནྐོད་པ་ལ་བརྟགས་ན་ཁྐོ་
མི་རིགས་པར་བསན་པ་ནི། དངྐོས་སུ་ནད་བསླེད་པ་ནི་དབྱུག་པ་ལྟ་བུའི་མཚོན་དང༌། དབྱུག་
པ་ཁྱླེར་བ་དླེ་ཡང་བརྒྱུད་ནས་ཞླེ་སང་གིས་རྦད་པས་གང་ཟག་དླེས་བྱས་པ་ཅི་ཞིག་ཡྐོད། 
དླེས་ན་སླེ་བྐོ་གང་ཞིག་གིས་རང་ལ་དབྱུག་པས་བསྣུན་སབས་ཁྐོ་བར་འགྱུར་བ་ན། རང་ལ་
དངྐོས་སུ་གནྐོད་པ་ནི་དབྱུག་པ་དླེ་ཡིན་ཡང་། དླེ་ལ་རང་དབང་མླེད་པས་དབྱུག་པ་སྣུན་པ་པྐོ་
དླེ་ལ་ཁྐོ་ནའང་། དླེ་ལྟར་ན་སླེ་བྐོ་དླེ་ལའང་རང་དབང་མླེད་པར་དླེའི་བརྒྱུད་ཀི་ཁྐོང་ཁྐོའ་ིདབང་
གིས་བྱས་པས། གནྐོད་བྱླེད་མཐར་ཐུག་མི་དླེའི་ཁྐོང་ཁྐོ་དང་། དངྐོས་སུ་གནྐོད་པའི་དབྱུག་པ་
གཉིས་ཀ་བཞག་ནས། དླེའི་བར་ན་གནས་པའི་མི་དླེས་ང་ལ་དབྱུག་པས་བསྣུན་ཚུལ་ལྐོགས་
སུ་བཀར་བ་མ་འགྲིགས་པས། ཉླེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ངན་ཁག་མི་དླེར་དཀི་བ་དྐོན་དང་མི་
མཐུན་པའི་དགྐོས་མླེད་དུ་གསུངས། 

༈ བཞི་པ་གནྐོད་བྱླེད་བསྐུལ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟགས་ན་ཁྐོ་བར་མི་རིགས་པར་བསམ་པ་ 
ནི༑ གལ་ཏླེ་གནྐོད་པ་བྱླེད་པའི་ར་བའི་རྒྱུ་ལ་ཁྐོ་ན། རང་ཉིད་ལ་ཁྐོ་དགྐོས་པར་འགྱུར་ཏླེ། རང་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གིས་སྐོན་ཆད་གཞན་ལ་གནྐོད་པ་འདི་ལྟ་བུ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་སྐོད་འཇུག་ལས། 
བདག་གིས་སྐོན་ཆད་སླེམས་ཅན་ལ། །འདི་འད་བ་ཡི་གནྐོད་པ་བྱས། །དླེ་བས་སླེམས་ཅན་
འཚེ་བྱླེད་པ། །བདག་ལ་གནྐོད་པ་འདི་འབྱུང་རིགས། །ཞླེས་སྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་ལ་བརྟགས་ནས་ཁྐོ་བར་བྱ་མི་རིགས་པར་བསན་པ་ནི། དླེར་
མ་ཟད་བདག་ལ་གནྐོད་བྱླེད་འདིས་ངན་སྨྲས་དང་རྨ་ཕྱུང་བ་སྐོགས་གནྐོད་པ་ཕ་མྐོ་ཡང་མི་
བཟྐོད་པ་འདི་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ངན་འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་མང་དུ་བསྒྲུབས་པས་ཁྐོ་བ་དྭང་དུ་བངས་ཏླེ་བཟྐོད་
པ་མི་བསྒྐོམ་པར། ད་དུང་ཕར་ལ་གནྐོད་པ་བྱས་ན་སིག་པའི་ལས་སུ་འགྱུར་བས། དླེའི་
འབས་བུར་དམྱལ་བར་སླེས་ན་སྡུག་བསལ་ཇི་ལྟར་བཟྐོད་སམ་དུ་རང་ལ་ཞླེ་ཁླེལ་ཡང་ཡང་
འདླེབས། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གནྐོད་པ་བྱས་པས་གལ་ཏླེ་དླེར་བཀྐོན་ན། །དླེ་ལ་བཀྐོན་
པས་བྱས་ཟིན་ལྡྐོག་གམ་ཅི། །ཞླེས་སར་གནྐོད་པ་བྱས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཟུང་སླེ་དླེ་ལ་ཁྐོ་བར་
བྱས་ན་སར་གནྐོད་པ་བྱས་ཟིན་པ་ནི་འདས་པ་མ་གཏྐོགས། དླེ་སར་ལྡྐོག་པར་མི་ཕན་ཞིང་། 
ད་དུང་གཅིག་ལན་གཉིས་ལན་གིས་ཁྐོ་བར་བྱླེད་པས་མ་འྐོངས་པར་རང་ལ་སྡུག་བསལ་སྐོན་
མ་འབྱུང་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་ཁྐོ་མི་རིགས་པར་གསུངས། 

༈ གསུམ་པ་རྟླེན་ལ་བརྟག་པ་འདི་ལ་གཉིས་ཀི་དང་པྐོ་གནྐོད་པའི་རྒྱུ་དང་སྐོན་ཅན་
སྐོན་མླེད་ལ་བརྟག་པ་ནི། 

གཞན་ཡང་ཆུ་ཐྐོག་ཏུ་ཆར་བབས་ན་གཉིས་ཀ་རླན་གཤླེར་ཡིན་པ་ལས་མ་འདས་པ་
ལྟར། བདག་ལུས་དང་ལུས་དླེ་གནྐོད་པ་བྱླེད་མཁན་ཕ་རྐོལ་པྐོའ་ིམཚོན་ཆ་དླེ་གཉིས་ཀ་སྡུག་
བསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཟུག་རྔུ་བསླེད་པ་ལས་འྐོས་ཅི་ཡྐོད། 

༈ གཉིས་པ་རང་གིས་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྟག་པ་ན་ཁྐོ་མི་རིགས་པ་ནི། རང་དྐོན་
སྒྲུབ་པའི་ཉན་ཐྐོས་ཀང་གཞན་ལ་ཁྐོ་བར་མི་བྱླེད་ན་བདག་སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་
ཤླེས་ཏླེ། གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པར་སླེམས་བསླེད་ནས་འདི་ལྟར་བྱ་ག་ལ་རིགས་སམ་དུ་བསྒྐོམས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

པས་ལུས་སླེམས་བདླེ་འབྐོལ་གིས་འགྲྐོ་བ་ཡིན་གསུངས་པ་དླེ་ལ་སྐོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་
ནས་བསམས་ཏླེ་ཁྐོ་བ་དགག་དགྐོས་པས། དླེ་ལྟར་རིམ་གིས་བསྒྐོམས་ན་གྐོམས་པའི་དབང་
གིས་སྒྐོམ་ཐུབ་པ་ཞིག་འྐོང་བ་ཡིན། དཔླེར་ན། སླེ་བྐོ་གང་དག་མི་དགའ་བའི་མི་ཞིག་འཕད་
མ་ཐག་ཏུ་ཁྐོང་ཁྐོ་བ་ཞིག་ཡྐོད་ན་བཟྐོད་སྒྐོམ་རྒྱུན་དུ་བསླེན་ནས་ནམ་ཞིག་མི་དླེས་རྣམ་འགྱུར་
ངན་པ་བསན་པ་མཐྐོང་ཡང་དླེ་ཙམ་ཞིག་རླེད་སམ་དུ་སང་མླེད་འཇྐོག་ཐུབ་པ་འྐོང་བས། 
ཉམས་ལླེན་རྣམས་ཀང་ཆུང་རིམ་ནས་ནན་གིས་འབད་པས་རིམ་བཞིན་དགླེ་བའི་ཕྐོགས་ལ་
སྐོང་བརར་ཚུད་དླེ་གྐོམས་པ་ཇླེ་ཆླེར་སྐོང་ནས་དཀའ་ཚེགས་མླེད་པ་འབྱུང་། དླེ་མིན་ཐྐོག་མ་
ཉིད་ནས་ངྐོ་སྐོ་ཐྐོན་པའི་ཆྐོས་ཤིག་བྱླེད་ཐུབ་ན་སམ་སླེ་གྲུབ་འབས་ཆླེན་པྐོ་འཕལ་དུ་སྐོན་རླེ་
བྱླེད་པ་ནི་དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་ལ་འྐོང་རྒྱུ་མླེད། རང་རླེའི་བྐོ་ཡི་སྐོན་རྣམས་སླེལ་ཕིར་ལྐོན་
ཤིང་དང་མླེ་ཏྐོག་སྐོགས་དང་འད་བར་དལ་བུས་རིམ་གིས་སླེ་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས་ཉི་མ་
འགའ་ཤས་ནང་སླེ་མི་ཐུབ་པ་དང་། ཤིང་སྐོང་ལྐོ་བརྒྱ་ཉིས་བརྒྱ་སྐོན་པ་རྣམས་ཀང་དལ་བུས་
སླེས་ཤིང་། ཇི་ཙམ་གིས་སླེ་རྒྱུར་འགྐོར་བའི་ཚོད་ཀིས་འབས་བུ་དླེའང་ཡུན་རིང་བ་སྐོད་
པས། མླེ་ཏྐོག་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་མ་གཏྐོགས་མི་སྐོད་པའི་རིགས་རྣམས་ཉི་མ་འགའ་ཤས་ནང་ཡུར་
ཡུར་སླེ་བ་ལྟར། རང་རླེའི་དགླེ་བའི་ར་བ་དླེ་ཡང་ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་སྐོད་པ་
ཞིག་ཡིན་སབས་སླེ་བའི་གནས་སབས་ལའང་འགྐོར་གཞི་ཆླེ་ལ། ངླེས་འབྱུང་སྤུ་སུད་ཀིས་
དངས་པའི་དགླེ་བྐོ་ཤུགས་ཅན་དླེ་རྣམས་རིང་པྐོར་མ་ཐྐོགས་པར་ཡལ་འགྲྐོ། 

༈ གཉིས་པ་བཀུར་བ་སྐོགས་ཀི་གླེགས་བྱས་པ་དང་བརས་པ་སྐོགས་གསུམ་བྱླེད་
པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པ་ལ་གཉིས། བསྐོད་པ་སྐོགས་ཀི་གླེགས་བྱས་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་
དགག་པ་དང་། བརས་པ་སྐོགས་གསུམ་བྱླེད་པ་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་
གསུམ། བསྐོད་པ་སྐོགས་ལ་ཡྐོན་ཏན་མླེད་པའི་ཚུལ་བསམ་པ། སྐོན་ཡྐོད་པའི་ཚུལ་བསམ་ 
པ༑ དླེ་ནས་དླེ་དག་འགྐོག་པ་ལ་དགའ་བའྐོ། །དླེ་རྣམས་བསྡུས་ཏླེ་བསན་པ་ལ། ད་དུང་གཞན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གིས་བསྐོད་པ་བྱས་པ་ལ་དགའ་བར་འདུག་ན་སད་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ཤུགས་ཀིས་འྐོང་བས། 
སྐོད་འཇུག་ལས། བསྐོད་དང་གྲགས་པའི་རིམ་གྲྐོ་ནི། །བསྐོད་ནམས་མི་འགྱུར་ཚེར་མི་
འགྱུར། །བདག་སྐོབས་མི་འགྱུར་ནད་མླེད་མིན། །ལུས་བདླེ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་རྐོ། །ཞླེས་
བསྐོད་པ་དང་སན་གྲགས་ཀིས་ཕི་མར་མ་ཟད། ཚ་ེའདིའི་བདླེ་བ་ཡང་འཕླེལ་བར་མི་བྱླེད་པའི་
སླེང་དུ་རང་ཉིད་དྐོན་མླེད་ཀི་གཡླེང་བར་འཇུག་པ་དང༌། གཞན་གིས་ཕག་དྐོག་བྱླེད་པའི་ཉླེས་
པ་དུ་མ་བསླེད་ལ། སན་གྲགས་ཉམས་པའི་རྒྱུར་སྐོང་ནས། གཞན་གིས་རང་ལ་བསྐོད་པ་
དང༌། སན་གྲགས་བྱུང་ན་ཚེ་ཕི་མ་ལ་མི་ཕན་པ་མ་ཟད། ཚེ་འདི་ལའང་གཏན་དུ་ཕན་པའི་ངླེས་
པ་མླེད་དླེ། ནམ་ཞིག་རང་ཉིད་ནས་ཀང་དགའ་རབ་ཅིག་ཡིན་པར་རླྐོམ་སླེ་ང་རྒྱལ་འཕླེལ་
ཞིང་། སན་གྲགས་ཇི་ཙམ་ཆླེ་བ་དླེའི་ཚོད་ཀིས་དྐོན་མླེད་ཀི་གཡླེང་བ་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་བ་
དང་། ཕག་དྐོག་བྱླེད་པྐོ་མང་དུ་འགྲྐོ་བས། སླེམས་ལ་མི་དགླེ་བ་འབྱུང་བའི་རླེན་དུ་འགྱུར་བ་
ཞིག་འྐོང་བས། དླེས་གནས་སབས་གཞན་རླེན་གི་འཚེ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་གཡླེང་བ་མླེད་
པས་བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབས་ཏླེ་བདླེ་བ་མང་པྐོ་ཞིག་འཕླེལ་བར་འདུག་པ་དླེ་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱིན་
རླབས་ཡིན་སམ་དུ་དགའ་བ་སྒྐོམ་པ་དང༌། དླེ་བཞིན་གཞན་གིས་རང་ལ་དངྐོས་སུ་གཉའ་
གནྐོན་བྱས་ཀང་དླེ་དག་ལ་མི་བཟྐོད་པ་དགག་དགྐོས། མཚོན་ལྟ་བུ་ཕྐོག་ན་སླེམས་ལ་མ་
གནྐོད་ཀང་ལུས་ལ་ཅུང་ཟད་གནྐོད་མྐོད། ངན་སྨྲས་སྐོགས་ཀིས་ལུས་སླེམས་གང་ལ་ཡང་མི་
གནྐོད་པའི་ཚུལ་བསམ། 

༈ གཉིས་པ་གནྐོད་བྱླེད་འབྱྐོར་པ་མི་དགའ་ཞིང་རྒུད་པ་ལ་དགའ་བ་དགག་པ་ནི། དླེ་
ལྟར་བསྒྐོམས་པས་ཀང་རང་ལ་བསྐོད་སད་བྱས་པ་མགྐོ་སྐོམས་པ་བྱུང་ནའང༌། ད་དུང་དགྲ་
ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདུག་པ་མི་བཟྐོད་པའི་བྐོ་ཐྐོལ་གིས་ཤར་བྱུང་ན། སྐོད་འཇུག་ལས། 
གལ་ཏླེ་དགྲ་ཞིག་མི་དགའ་ནའང༌། །དླེ་ལ་ཁྱྐོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྐོད། །ཁྱྐོད་ཀི་ཡིད་སྐོན་ཙམ་
གིས་ནི། །དླེ་ལ་གནྐོད་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །ཁྱྐོད་ཀི་འདྐོད་པའི་སྡུག་བསལ་དླེ། །གྲུབ་ནའང་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ཁྱྐོད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡྐོད། །གལ་ཏླེ་འཚེངས་པར་འགྱུར་ཞླེ་ན། །དླེ་ལས་ཕུང་བའང་གཞན་ཅི་
ཡྐོད། །ཉྐོན་མྐོངས་ཉ་པས་བཏབ་པ་ཡི། །མཆིལ་པ་འདི་ནི་མི་བཟད་གཟླེ། །དླེས་བཟུང་
སླེམས་དམྱལ་བུམ་པར་ནི། །དམྱལ་བའི་སྲུང་མས་བདག་འཚེད་ངླེས། །ཞླེས་སླེམས་ཅན་ཁྐོ་
རང་གིས་རླེད་པའི་བདླེ་བ་ལ་ཁྐོ་བའི་དྐོན་མླེད་ལ། ཁྐོས་ཀང་གནྐོད་པར་ཅི་ལ་འགྱུར་བས། 
རང་གི་དགྲ་བྐོ་ལྟ་བུས་རླེད་པའི་བདླེ་བ་དླེ་ལ་རང་ཉིད་ཁྐོས་ནའང་ཕ་རྐོལ་པྐོ་ལ་གནྐོད་རྒྱུ་མླེད་
ཁར། ད་དུང་རང་གི་སླེམས་མི་སིད་པའི་སྡུག་བསལ་འཕླེལ་བྱླེད་དང་། སླེམས་ཀི་ཞི་བདླེ་
ཉམས་ཏླེ་རང་ལ་གནྐོད་པ་ལས་གཞན་མླེད་ཅིང་། གལ་ཏླེ་གནྐོད་དུ་ཟིན་ཀང་རང་གཞན་
གཉིས་ཀ་དམྱལ་བར་སྲླེག་པའི་ལས་ཡིན་པ་འདུག་སམ་དུ་སྐོམ་སླེམས་དག་པྐོ་བྱ། 

༈ གཉིས་པ་སྡུག་བསལ་དྭང་དུ་ལླེན་པའི་བཟྐོད་པ་བསླེད་པ་ལ་གསུམ། སྡུག་བསལ་
དྭང་ལླེན་ངླེས་པར་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་དླེ་བསླེད་པའི་ཐབས། གཞིའི་
སྒྐོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའྐོ། །གཉིས་པ་སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་དླེ་བསླེད་པའི་ཐབས་ལ་
གཉིས། སྡུག་བསལ་བྱུང་བ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་དགའ་བར་འཛིན་པ་དགག་པ་དང་། སྡུག་
བསལ་དླེ་དྭང་དུ་ལླེན་པར་འྐོས་པར་བསན་པའྐོ། །འདི་ལ་གསུམ། སྡུག་བསལ་རང་གི་ཡྐོན་
ཏན་བསམ་པ། སྡུག་བསལ་གི་དཀའ་སད་བཟྐོད་པའི་ཡྐོན་ཏན་བསམ་པ། ཆུང་རིམ་ནས་
གྐོམས་ན་མི་དཀའ་བའི་ཚུལ་ལྐོ། །དླེ་རྣམས་འཆད་པ་ནི། དླེ་ལྟར་གནྐོད་པ་བྱླེད་པ་པྐོ་རྣམས་
ལ་དམིགས་པའི་ཁྐོང་ཁྐོའ་ིགཉླེན་པྐོ་བསླེན་པར་ནུས་ནའང་། རང་སྡུག་བསལ་ཐྐོག་ཏུ་བབས་
པ་འདི་མི་བཟྐོད་པར་འདུག་སམ་ན། སྡུག་བསལ་དླེ་ལ་བཅྐོས་སུ་མླེད་ན་མི་དགའ་བ་བྱས་
པས་དགྐོས་ནུས་མླེད་ཅིང༌། བཅྐོས་སུ་ཡྐོད་ན་བཅྐོས་པས་ཆྐོག་པས་མི་དགའ་བ་བྱ་ཡང་མི་
དགྐོས་ལ། 

༈ གཉིས་པ་སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་དླེ་བསླེད་པའི་ཐབས་ནི། ད་ལྟ་མི་འདྐོད་པའི་སྡུག་
བསལ་འབབ་པ་འདི་ཚེ་ས་མ་མི་དགླེ་བ་བྱས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པས། ཚེ་འདིར་སྡུག་བསལ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གི་ཚོར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་མྱྐོང་ན་བང་དྐོར་མི་འགྲུབ་པར་འཁྐོར་བའི་འཁྐོར་ལྐོ་འཁྐོར་བ་
ཁྐོ་ནར་ཟད། ད་རླེས་སྡུག་བསལ་འདིས་རླེན་བྱས་ནས་འཁྐོར་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་སླེ་ཐར་པ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྒྲུབ་པའི་ར་བ་བྱས་པས་བཀའ་དིན་ཆླེ། དླེ་ལྟ་བུའི་རླེན་ངན་གྲྐོགས་སུ་
ཤར་བ་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་བ། དཔླེར་ན་རང་རླེ་བྐོད་མི་སབས་བཅྐོལ་བ་རྣམས་རང་ཡུལ་བལ་
ཏླེ་བཙན་བྱྐོལ་བར་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་ཐ་ཞན་ཡིན་རུང་། ཆྐོས་པའི་ངྐོས་ནས་བཤད་ན། གིང་
འདིའི་ཆྐོས་ལུགས་ས་ཚོགས་པའི་སླེ་བྐོ་རྣམས་དང་འབླེལ་བ་ལྷུག་པྐོའ་ིཐྐོག་ནས་ཕན་ཚུན་
ལླེགས་ཆ་ལླེན་རླེས་བྱ་རྒྱུའི་གྐོ་སབས་ཐྐོབ་ཅིང་། འཇིག་རྟླེན་འདིར་བྐོད་ཀི་ནང་པའི་ཆྐོས་
དང་རིག་གཞུང་གི་གནས་ལུགས་རྒྱ་ཆླེར་ཁྱབ་ཐུབ་པའི་རླེན་དུ་སྐོང་བ་དང་། དླེ་ས་བྐོད་ཡུལ་
རང་དབང་རང་ལག་ཏུ་ཡྐོད་པའི་སབས་དླེར་རྒྱལ་སིར་ཕི་འབླེལ་མ་བྱས་པར་འཁུམས་ནས་
བསད་པས་རྗླེས་ལུས་ཐླེབས་ཏླེ་མཐུད་ཤྐོར་སྐོང་བ་ཆ་ཙམ་གསྐོབ་པའི་ཆླེད་དུ་དླེང་སང་
འཇིག་རྟླེན་ཕལ་མྐོ་ཆླེས་བྐོད་ཅླེས་པ་གང་དུ་ཡྐོད་མླེད་སྐོགས་ཀི་གནས་ལུགས་གང་
འཚམས་ཤླེས་ཐུབ་པའང་བྱུང་། དླེ་ལྟར་རླེན་ངན་དགླེ་བའི་བསྐུལ་མར་སྐོང་ནས་བསམ་བྐོ་
གཏྐོང་ཚུལ་ཇླེ་ཟབ་ཐྐོག་མི་ཚེ་སླེལ་སངས་གཞི་ནས་སིང་པྐོ་དང་ལྡན་པ། ལྟས་ངན་གཡང་ལ་
བསྒྱུར་བ་ལྟར་འྐོང་ཐུབ་པའི་སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་འྐོས་ཚུལ་མཐྐོང་ནས། གཏར་སྲླེག་སྐོགས་
དཔད་རྩུབ་མྐོའ་ིསྡུག་བསལ་བསླེན་པས་ནད་ཀི་གདུང་བ་ཞི་བ་ལྟར། ཕི་མ་མནར་མླེད་དུ་སླེ་
དགྐོས་པའི་སྡུག་བསལ་གི་ཚབ་ལ་ཚེ་འདིར་ནད་ཀིས་ཐླེབས་པ་ལ་སྐོགས་པའི་སྡུག་བསལ་
བྱུང་བས་གྐོ་བཅད་སམ་དུ་བསམ། གཞན་ཡང་ད་ལྟ་མི་ཡི་ལུས་རྟླེན་ལ་ཁ་ཆག་ས་རལ་འྐོང་
བའ་ིསྡུག་བསལ་ཅ་ིཙམ་འབྱུང་ཡང་མ་ིལུས་རིན་པྐོ་ཆླེ་ཐྐོབ་པས་ཐབས་ཤླེས་ཅ་ིཡང་བྱར་ཡྐོད་པ་
འདི་སབས་ལླེགས་ཤིང་། གལ་ཏླེ་སྡུག་བསལ་དླེ་ལྟ་བུ་དུད་འགྲྐོ་སྐོགས་ཀི་ལུས་རྟླེན་གཞན་
ཞགི་ག་ིསླེང་དུ་བྱུང་ན་དཀའ་ཚེགས་དླེ་བས་ཆླེ་ཚུལ་སྐོགས་དན་པར་བྱ་དགྐོས། 

༈ གསུམ་པ་གཞིའི་སྒྐོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ས་བཅད་བརྒྱད་ཀི་དང་པྐོ། བཤད་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

མ་ཐག་པ་དླེ་རྣམས་ཐུན་དངྐོས་གཞི་ལ་མྱྐོང་བ་ཐྐོན་པར་བྱས་ནས། ཐུན་མཚམས་ལ་གྐོས་
ཕག་དར་ཁྐོད་པ་སྐོགས་ཚངས་སྐོད་འཕླེལ་བའི་གནས་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་
གི་སྐོར་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིནང་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་རྣམས་ཤླེས་པར་འྐོས་པ་ཡིན། ས་མྐོ་དགའ་
ལྡན་བྱང་རླེར་ཨ་མདྐོའ་ིགྲྭ་པ་ཞིག་ཡྐོད་པ་ཁྐོང་གིས་སངས་པའི་ཡྐོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་
ནས་ཉམས་ལླེན་ཞིག་བྱླེད་མ་ཐུབ་ན་འྐོང་བ་མི་འདུག་ཅླེས་སླེམས་ཐག་བཅད་དླེ། འཕགས་
ཡུལ་ལྷྐོ་ཕྐོགས་མུན་ཌི་གྷྐོ་ཌིར་ཁང་པ་དང་། བ་གབ་མླེད་པར་གནས་མལ་ཤིང་དྲུང་པ་བྱས་
ཏླེ་གང་འཚམས་བཞུགས་སབས་བསགས་བརྗྐོད་བྱས་མྱྐོང་ལ། དླེ་ལྟ་བུ་དཔླེ་ཐྐོག་ཏུ་མ་ལུས་
པར་དངྐོས་སུ་ལག་ཏུ་ལླེན་པ་དླེ་རིགས་ངྐོ་མཚར་ཆླེ་བས་ད་ལྟ་འདིར་ཡང་དཔླེར་མཚོན་དན་
གསྐོ་ཞུ་བ་ཡིན། 

༈ གཉིས་པ་བསྐོད་སད་སྐོགས་འཇིག་རྟླེན་གི་ཆྐོས་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་བསལ་དྭང་
ལླེན་ནི། གཞན་གིས་བསྐོད་པ་དང་སད་པ། འདྐོད་པའི་དངྐོས་པྐོ་རླེད་པ་དང་མ་རླེད་པ་གང་བྱུང་
བ་སྐོགས་ལ་དྐོ་སང་མ་ིབྱླེད་པར། འཇིག་རྟླེན་པའ་ིཆྐོས་བརྒྱད་ལ་རྐོག་བརསི་བཏང་བ་དླེ་ཡིན། 

༈ གསུམ་པ་སན་ལ་གྐོ་མི་འབླེབས་པའི་སྐོད་ལམ་གི་སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་ནི། ཐུན་
དང་། དགླེ་སྐོར་བྱླེད་པའི་སབས་སུ་ལུས་ཀི་འཕྐོད་བསླེན་ལ་གནྐོད་གཞིའི་རིགས་རྣམས་
དམིགས་བསལ་གནས་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན་པ་མ་གཏྐོགས། སིར་བཏང་ལུས་ཕར་ཚུར་བསླེས་
པ་མིན་པར། རྣམ་སང་གི་ཆྐོས་བདུན་ལྡན་བྱས་ཏླེ་སྒྐོམ་ཐུབ་ན་ལླེགས། སྐོན་མ་འབས་
སྤུངས་ཏླེ་ཧྐོར་སྐོར་དཔྐོན་རིན་པྐོ་ཆླེ་རྒྱ་གར་ལ་ཕླེབས་རྗླེས་གསང་བ་འདུས་པའི་དབང་ཞིག་
དགྐོས་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་བསྐུར་སབས། ཙོག་པུར་བཞུགས་སངས་གཞན་དང་མི་འད་བ་
ཞིག་འདུག་པ་དླེས་སར་མར་པ་ལྐོ་ཙཱ་བས་ངྐོས་ཀི་འདུག་ལུགས་དླེ་བྐོད་ཀི་སྒྐོམ་ཆླེན་པ་
གཞན་གིས་མི་དྐོ་བར་གསུངས་པ་འདི་ལྟར་འད་སམ་པ་ཞིག་བྱུང༌། ཁྐོང་ཉིད་དབླེན་གནས་
སུ་དགླེ་སྐོར་ཡུན་རིང་མཛད་དླེ་བཞུགས་སངས་ཚུན་ཆད་ལ་གྐོམས་འདིས་ཆླེ་བས་དཀའ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ངལ་གི་སང་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་འདུག 
༈ བཞི་པ་དཀྐོན་མཆྐོག་མཆྐོད་པ་སྐོགས་ཆྐོས་ཡྐོངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་བརྟླེན་པའི་

སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་ལ། སབས་ཡུལ་གྐོང་མར་བཀུར་སི་རིམ་གྲྐོ་བྱླེད་པ་དང༌། ཆྐོས་རྣམས་
རང་གིས་གཟུང་བ། གཞན་ལ་སྐོན་པ། ཁ་ཏྐོན་བྱླེད་པ། དླེ་བཞིན་ཚིག་དྐོན་སྒྐོམ་པ་སྐོགས་ཀི་
དགླེ་སྐོར་ལ་གཅིག་ཏུ་བརྐོན་པ་དང་འབླེལ་བའི་དཀའ་ཐུབ་དྭང་དུ་ལླེན་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། 
འྐོན་ཀང་གླེན་རྟགས་ཚ་དགས་ན་ཁག་རྒྱས་ཤིང་། རླུང་འཕར་བ་སྐོགས་འབྱུང་བས་ཅིས་
ཀང་གཟབ་དགྐོས། ཆྐོས་པ་འགའ་ཤས་ན་བའི་སབས་སུ་ལས་ཀི་འབས་བུར་བསམ་ཚུལ་ལ་
བསད་དླེ་སན་མི་ཟ་བ་དང་། འཕྐོད་བསླེན་མི་བྱླེད་པ་དླེ་འད་གཏན་ནས་མི་རུང་། 

༈ ལྔ་པ་སྐོང་མྐོས་འཚོ་བ་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་ནི། རབ་བྱུང་རྣམས་
ཀིས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བླེག་ནས་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་དང༌། གྐོས་རིན་ཐང་ཆླེ་རིགས་འཆང་མི་
ཆྐོག་པར་དས་ཤིང་དྲུབས་པའི་གྐོས་ངན་པ་སྐོགས་ཉམས་སུ་བང་ཞིང་། ཚངས་སྐོད་ལ་
གནས་པས་གླུ་གར་སྐོགས་འདྐོད་ཡྐོན་ལས་ལྡྐོག་པའི་སྐོད་པ་རྣམས་དང་། བསྐོད་སྐོམས་ཀི་
འཚོ་བ་ལ་བརྟླེན་དགྐོས། སྐོན་མ་ངྐོས་རང་ཐའི་ལན་ཌི་ལ་འགྲྐོ་སབས་ཡུལ་དླེའི་དགླེ་སྐོང་
རྣམས་ས་དྐོ་བསྐོད་སྐོམས་ལ་ཕླེབས་པ་ལྟར། ལྷུང་བཟླེད་ཐྐོགས་ཏླེ་ཁྐོམ་ནང་མཉམ་དུ་ཞུགས་
ནས་བསྐོད་སྐོམས་གང་བྱུང་བ་དླེ་ལླེན་དགྐོས་པའི་འདུལ་བའི་ལག་ལླེན་ཉམས་སུ་བསར་
སབས་ཧ་ཅང་སིད་པྐོ་དང་ཡིད་སྐོན་སླེ་གཞིར་གྱུར་ཅིང་། ངྐོས་རང་སྐོད་སའི་དགྐོན་པ་དླེའི་
ཕག་སྲྐོལ་ལ་རྐང་རྗླེན་མར་འགྲྐོ་དགྐོས་པས། མ་གྐོམས་པའི་དབང་གིས་ལམ་དུ་ཉི་མ་ཚ་
བས་རྐང་པ་ཤིན་ཏུ་ཚིག་པའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་མ་གཏྐོགས་ལྟད་མྐོའང་ཆླེན་པྐོ་བྱུང་། དླེ་ལྟ་
བུ་ནི་ཟས་ངན་ངྐོན་སྐོང་མྐོས་འཚོ་བ་སྐོགས་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་ཡིན། 

༈ དྲུག་པ་དགླེ་བའི་ཕྐོགས་ལ་མངྐོན་པར་བརྐོན་པས་དུབ་པ་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་
བསལ་དྭང་ལླེན་ནི། དགླེ་བའི་བྱ་བ་བསྒྲུབ་པར་སྙུག་བསྲིང་དགྐོས་པས། ཐྐོག་མར་ཐྐོས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

བསམ་གི་སབས་ནས་བཟུང་སླེ་ངལ་བ་གང་འཚམས་བསླེན་ན་མ་གཏྐོགས་མི་འྐོང་ཞིང༌། 
བར་དུ་ཐྐོས་དྐོན་ཤླེས་ནས་རྒྱུད་ལ་སླེ་བ་ལའང་ངལ་བ་བསླེན་དགྐོས་པ་རྗླེ་བཙུན་མི་ལ་ལྟ་
བུས་སྐུ་ངལ་ལྷུར་བཞླེས་ཇི་ཙམ་གནང་བ་དང་། བཀའ་གདམས་གྐོང་མ་རྣམས་ནས་བྐོ་
ཕུགས་ཆྐོས་ལ་གཏད། ཆྐོས་ཕུགས་སང་ལ་གཏད། སང་ཕུགས་ཤི་ལ་གཏད། ཤི་ཕུགས་
གྲྐོག་པྐོ་སམ་པྐོ་ལ་གཏད་ཅླེས་གཏད་པ་བཞིའི་ཉམས་བཞླེས་གནང་ནས་ལྟྐོ་གྐོས་གཏམ་
གསུམ་བྐོས་བཏང་སླེ་སླེམས་ཐག་ཆྐོད་པྐོས་དཀའ་སད་ཆླེན་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་སྒྲུབ་པ་དྭང་དུ་ལླེན་
པར་དགའ་བཞིན་སྐོ་བཞིན་དུ་བརྐོན་པ་ལྟར་དགྐོས། 

༈ བདུན་པ་གཞན་གི་སྲྐོག་སྐོབ་པ་སྐོགས་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་བྱླེད་པ་ལ་བརྟླེན་པའི་
སྡུག་བསལ་དྭང་ལླེན་ནི། གྐོང་དུ་སླེམས་ཅན་དྐོན་བྱླེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སབས་སུ་སླེམས་ཅན་
གི་དྐོན་བྱ་བ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་བཤད་པ་དླེ་ལ་སྐོགས་པའི་ལས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ན་དཀའ་ངལ་
འཕད་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསལ་དྭང་དུ་ལླེན་པར་བཟྐོད་པ་རྣམས་ཡིན། 

༈ བརྒྱད་པ་ཚོང་སྐོགས་སངས་པ་འཕལ་གི་བྱ་བ་ལ་བརྟླེན་པའི་སྡུག་བསལ་རྣམས་
དངྐོས་སུ་དྭང་དུ་ལླེན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དླེ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་ཁྱིམ་པའི་ལས་དང་ཁ་ན་མ་ཐྐོ་བ་
མླེད་པའི་ཞིང་ལས་དང་ཚོང་ལས་ལ་སྐོགས་པ་རྣམས་ཡིན། དླེ་རྣམས་ནས་ད་ལྟ་དངྐོས་སུ་
ལག་ལླེན་འཁླེལ་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀང་དྭང་དུ་ལླེན་པ་ལ་ཡིད་ཀི་གྐོམས་པ་ནན་ཏན་དུ་བྱས་
པས། སྐོད་འཇུག་ལས། གྐོམས་ན་ས་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངྐོས་དླེ་གང་ཡང་ཡྐོད་མ་
ཡིན། །དླེ་བས་གནྐོད་པ་ཆུང་གྐོམས་པ། །གནྐོད་པ་ཆླེན་པྐོའང་བཟྐོད་པར་བྱ། །ཞླེས་རིམ་
གིས་གྐོམས་ན་མཐར་གང་ལའང་མི་སམ་པའི་བཟྐོད་པའི་ཕར་ཕིན་རྐོགས་པར་འགྱུར་བ་
ལགས་སྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་ཆྐོས་ལ་ངླེས་པར་སླེམས་པ་ལ་མྐོས་པའི་བཟྐོད་པ་བསླེད་པ་ལ་གཉིས། 
མྐོས་པའི་ཡུལ་དང་། མྐོས་པའི་ཚུལ་ལྐོ། །དང་པྐོ་ནི། མྐོས་པའི་ཡུལ་བརྒྱད་དླེ། དྭང་བའི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཡུལ་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་གི་ཡྐོན་ཏན་དང་། མངྐོན་དུ་བྱ་བའི་ཡུལ་བདག་མླེད་པ་གཉིས་ཀི་
དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད། འདྐོད་པའི་ཡུལ་སངས་རྒྱས་བྱང་སླེམས་རྣམས་ཀི་མཐུ། བང་དྐོར་གི་ཡུལ་
ལླེགས་པར་དཔད་པ་དང་། ཉླེས་པར་དཔད་པའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་གཉིས། སྒྐོམ་
པའི་ཡུལ་ཐྐོབ་བྱ་བྱང་ཆུབ་དང་། དླེ་ཐྐོབ་པའི་ཐབས་བྱང་སླེམས་ཀི་བསབ་པའི་ལམ་བཅས་
གཉིས། ཐྐོས་བསམ་གིས་རྗླེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཡུལ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་
སྐོགས་པའྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་མྐོས་པའི་ཚུལ་ནི། ཡུལ་དླེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་ངླེས་པ་རླེད་ནས་མི་
མཐུན་པ་མླེད་པར་འཛིན་ཞིང་ཡང་དང་ཡང་དུ་སླེམས་པའྐོ། །དླེ་ལྟར་བྱང་ས་ལྟར་ལམ་རིམ་
ཆླེན་མྐོར་གསུངས། 

༈ ལྔ་པ་དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བ་ནི། བཟྐོད་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བསྒྲུབ་པ་ན། དམ་
པ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དང་། ཕར་ཕིན་དྲུག་ཚང་བར་བྱས་ནས་བསྒྲུབ་པར་བྱའྐོ། །དླེས་ན་གཞན་
ཕན་གཙོ་བྐོར་བཟུང་བའི་འགྲྐོ་ཕན་གི་བྱ་བ་གང་ཡིན་རུང་ལླེགས་འགྲུབ་ཐུབ་ཆླེད་སྐོར་དངྐོས་
གང་གི་སབས་སུའང་དན་ཤླེས་ཀིས་ལླེགས་པར་ཟིན་པ་གཙོ་གནད་དུ་བཟུང་ནས། བྱ་སྐོད་
རླེ་རླེ་བཞིན་ནས་“ཕར་ཕིན་དྲུག་”ཅླེས་པའི་ཁྱད་ཆྐོས་ཀི་གནད་དྲུག་ཚང་བ་དགྐོས་ཚུལ་
བསན་པ་དླེ་ལྟར་གཞན་ལ་བྱམས་བརླེའི་འཇུག་པ་རྨང་གཞིར་བཞག་པའི་ཐྐོག་ནས་ལླེགས་
སླེལ་ཉླེས་འགྐོག་གི་བསབ་བྱ་དང་། ཆྐོས་བཤད་པ། ཟང་ཟིང་གི་དངྐོས་པྐོ་སླེར་བ་སྐོགས་
ཡར་མཆྐོད་མར་སིན་གི་རིགས་དང་། སླེ་བྐོ་གཞན་དག་འཇིགས་པ་ཅི་རིགས་ལས་སྐོབ་པའི་
གྲྐོགས་བྱླེད་པ་རྣམས་ལ་དངྐོས་སུ་བརྐོན་པ་དང་། དླེ་ལྟར་བརྐོན་ནུས་པའི་སྐོབས་པ་སླེ་བར་
སྐོབ་པ་རྣམས་ནི་སིན་པའི་རིགས་བཞིར་བཤད་པའི་ལག་ལླེན་ཡིན་ལ། དླེ་ལ་འཇུག་སབས་
ཚུལ་མཐུན་འབྱུང་ཕིར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཉླེས་པའི་སྐོད་པ་དང་མ་འདླེས་པར། དགླེ་
བའི་བྱ་བ་དླེ་རྣམས་གཞན་གི་དྐོན་དུ་ཇི་ལྟར་སྐོབ་པར་འྐོས་པའི་འགྲྐོ་སངས་སམ་ཡ་རབས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

བཟང་སྐོད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརྟླེན་ནས་བསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་དང་། ལྟ་བའི་ལངས་ཕྐོགས་
མ་ནྐོར་བར་བྱླེད་ཅིང་། དླེ་ལྟར་འབད་པར་དཀའ་ངལ་ལ་ཇི་མི་སམ་པར་དྭང་དུ་ལླེན་ནུས་པའི་
བཟྐོད་པ་དགྐོས་ལ། དགླེ་བའི་བྱ་བའམ་བཟང་པྐོའ་ིལས་ལ་དགའ་སྐོའ་ིངང་ནས་འཇུག་པའི་
བརྐོན་འགྲུས་བསླེད་དླེ། དམིགས་ཡུལ་གི་དྐོན་ལས་མི་གཡླེང་བར་སླེམས་རླེ་གཅིག་ཏུ་
འཇུག་ནུས་པའི་བསམ་གཏན་གི་རལ་ལ་བརྟླེན་ནས། ལླེགས་ཉླེས་བང་དྐོར་འབྱླེད་ནུས་པའི་
ཤླེས་རབ་ཀི་རྣམ་དཔྐོད་ལྡན་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་ལྟར། མདྐོར་ན་འདི་ཕིའི་བྱ་གཞག་གང་ཞིག་
སྒྲུབ་པ་ལའང་ཕར་ཕིན་དྲུག་པྐོའ་ིབསམ་སྐོར་གི་གནད་དྲུག་པྐོ་འདི་རྣམས་ཚང་བར་བྱས་ན་
བྱ་བ་མཐའ་དག་ལླེགས་ལམ་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན། 

སྨྲས་པ། སླེ་བར་བསགས་པའི་དགླེ་ཚོགས་ནགས་ཀི་ཀླུང༌། །ཁྐོང་ཁྐོའ་ིམླེ་ཕུང་
གཅིག་གིས་རབ་བསྲླེགས་ནས། །མི་དགླེའི་སྐོང་དུམ་སྲིད་པའི་རླེར་སྤུངས་པའི། །མི་བཟྐོད་
དགྲ་འདི་སྡུག་བསལ་ཀུན་གི་གཞི། །དབང་མླེད་ལས་ཉྐོན་རི་གཟར་རླེ་མྐོ་ནས། །དཀར་མིན་
འབས་བུ་ཐུར་དུ་རྒྱུག་པའི་རྦབ། །འཁྐོར་བའི་གཅྐོང་རྐོང་ཁྐོད་དུ་གནས་པ་རྣམས། །བཅྐོམ་
པའི་གཤིས་ལུགས་འདི་ལ་སུ་ཞིག་གཤུང༌། །ཀུན་འབྱུང་དཔུང་ཚོགས་བཤམས་པའི་
གཡུལ་ངྐོ་ན། །བཟྐོད་པའི་གྐོ་ཆ་བཙན་པྐོ་ལླེགས་བགྐོས་ཚེ། །རླེག་རྡུང་ཚིག་རྩུབ་མཚོན་
གིས་འབིགས་མིན་པའི། །མྱང་འདས་གནས་སུ་བགྲྐོད་པར་བྱླེད་འདི་མཚར། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་
བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ༎ 

༈ བཞི་པ་བརྐོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་ལ་བསབ་པ་ལ་ལྔ་ནི། བརྐོན་འགྲུས་ཀི་ངྐོ་བྐོ། 
དླེ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། བརྐོན་འགྲུས་ཀི་རབ་དབྱླེ། དླེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་
བྱ་བ། དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བའྐོ། །དང་པྐོ་བརྐོན་འགྲུས་ཀི་ངྐོ་བྐོ་གང་ཞླེ་ན། སྐོད་འཇུག་ལས། 
བརྐོན་གང་དགླེ་ལ་སྐོ་བ་འྐོ། །ཞླེས་དགླེ་བ་བསྡུ་བ་དང་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་
སླེམས་མངྐོན་པར་སྐོ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པ་གྐོང་ནས་གྐོང་དུ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་མཐར་ཕིན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

པ་དླེ་བརྐོན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ལས། དགླེ་བའི་ཚོགས་
ཀི་ནང་ན་བརྐོན་འགྲུས་མཆྐོག །འདི་ལྟར་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་དླེ་རྗླེས་ཐྐོབ། །བརྐོན་འགྲུས་ཀིས་
ནི་མྐོད་ལ་བདླེ་གནས་མཆྐོག །དངྐོས་གྲུབ་འཇིག་རྟླེན་འདས་དང་འཇིག་རྟླེན་གཏྐོགས། ། 
བརྐོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་སྲིད་སྐོད་འདྐོད་པ་ཐྐོབ། །བརྐོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་དག་པ་རབ་འགྱུར་
ལྡན། །བརྐོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་འཇིག་ཚོགས་འདས་ནས་འགྲྐོ། །བརྐོན་འགྲུས་ཀིས་ནི་བྱང་
ཆུབ་མཆྐོག་འཚང་རྒྱ། །ཞླེས་འཇིག་རྟླེན་དང་འཇིག་རྟླེན་ལས་འདས་པའི་ཕན་བདླེ་ཐམས་
ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་ནི་བརྐོན་འགྲུས་ཡིན་པས། 

༈ གཉིས་པ་དླེ་ཉམས་སུ་ལླེན་པར་བྱླེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པ་
ལས། ཡྐོན་ཏན་མ་ལུས་བརྐོན་འགྲུས་རྗླེས་འགྲྐོ་ཞིང༌། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་འགྲུབ་དཀའ་
བ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་ནའང་བརྐོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་དླེའི་ངྐོར་བྱ་བ་གང་ཡང་ས་བ་མ་གཏྐོགས་
དཀའ་ཚེགས་ཆླེན་པྐོ་མི་མཐྐོང་བ་དང་། བརྐོན་འགྲུས་མླེད་པའི་མིའི་བྐོ་ངྐོར་ཆུང་ཚེགས་ལས་
ས་པྐོ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ངལ་བའི་རང་བཞིན་དུ་མཐྐོང་བར་འགྱུར་བས། བརྐོན་འགྲུས་ཡྐོད་ན་
འདྐོད་པའི་དྐོན་ཐམས་ཅད་བདླེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་ཐུབ་པས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ། 

༈ གསུམ་པ་བརྐོན་འགྲུས་ཀི་རབ་དབྱླེ་ལ་གཉིས། རབ་དབྱླེ་དངྐོས་དང་། བརྐོན་
འགྲུས་བསླེད་པའི་ཐབས་སྐོ།། 

དང་པྐོ་ལ་གསུམ། གྐོ་ཆའི་བརྐོན་འགྲུས། དགླེ་བའི་ཆྐོས་སྡུད་པའི་བརྐོན་འགྲུས། 
སླེམས་ཅན་དྐོན་བྱླེད་ཀི་བརྐོན་འགྲུས་སྐོ། །དླེ་རྣམས་བསན་པ་ལ། ཐྐོག་མར་གྐོ་ཆའི་བརྐོན་
འགྲུས་ལ། བསལ་པ་ཆླེན་པྐོ་སྐོང་ཕག་རླེ་ལ་ཞག་གཅིག  དླེ་སུམ་ཅུ་ལ་ཟླ་བ། དླེ་བཅུ་གཉིས་
ལ་ལྐོར་བྱས་པའི་བསལ་པ་ཆླེན་པྐོ་གྲངས་མླེད་པ་གསུམ་བྱླེ་བ་ཕག་འབུམ་འགྱུར་གི་བར་དུ་
སླེམས་ཅན་གཅིག་གི་སྡུག་བསལ་བསལ་བའི་ཆླེད་དུ་དམྱལ་བ་ཁྐོ་ནར་གནས་པ་ལ་བརྟླེན་
ནས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་དགྐོས་པ་བྱུང་ཡང་བརྐོན་འགྲུས་མི་གཏྐོང་ན། དླེ་ལས་ཐུང་བ་ལྟ་ཅི་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

སྐོས་སམ་པ་གྐོ་ཆའི་བརྐོན་འགྲུས་དང༌། དླེ་ལས་ལྷག་པའི་བརྐོན་འགྲུས་ཚད་མླེད་པ་འཁྐོར་
བ་ཐྐོག་མ་མླེད་པ་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའི་རིམ་པ་བཞིན་ཟླ་བ་དང་ལྐོ་
བརིས་ནས། ལྐོ་འབུམ་སྐོང་བ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་གཅིག་སླེ་ཞིང་སངས་རྒྱས་གཅིག་
མཐྐོང་བ་ལྟ་བུ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱླེ་མ་སླེད་ཀི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་ན་སླེམས་ཅན་གཅིག་གི་
སླེམས་དང་སྐོད་པ་ཤླེས་ཤིང༌། དླེ་འད་བའི་ཡུལ་སླེམས་ཅན་རླེ་རླེ་བཞིན་ནས་བྱླེད་དགྐོས་པ་
བྱུང་ཡང་དླེ་དག་ལ་ཡུན་རིང་བར་མི་སླེམས་པར་སྐོ་བར་བྱླེད་པ་ནི། གྐོང་ན་མླེད་པའི་བརྐོན་
འགྲུས་སུ་བཤད་པས། རང་རླེ་རྣམས་ཀིས་སར་སིན་པའི་སབས་ཀང་ཐྐོག་མར་ཟན་ཁམ་
གཅིག་ལས་བརམས་ནས་བསམ་སྐོར་གཉིས་ཀས་སིན་པ་ལ་གྐོམས་པར་བྱས་པས། མཐར་
ལུས་དང་མགྐོ་བྐོ་གཏྐོང་བ་ལ་ཡང་ཞུམ་པ་མླེད་པར་བྱུང་ཚུལ་བཞིན་འདིར་ཡང་ཐྐོག་མར་
བདག་གིས་ས་དྐོ་འདིའི་ཡུན་གི་བར་དགླེ་བའི་བྱ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་བྱླེད་སམ་དུ་བསམ་པ་
དང༌། བསམས་པ་བཞིན་དུ་སིན་སྐོགས་ཀི་དགླེ་བ་གང་ཡིན་པ་དླེ་ལ་བརྐོན་འགྲུས་ཆླེན་པྐོས་
འབད་ཅིང༌། རིམ་གིས་ཞག་གྲངས་ཟླ་བ་ལྐོ་ཇི་སྲིད་འཚོའི་བར་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་
ཏླེ་བརྐོན་འགྲུས་བརམས་ཀང་། དླེ་ལ་ཡུན་རིང་བ་དང་དཀའ་བའི་སང་བ་མི་འཆར་བ་དང་སྐོ་
བ་ཆླེར་འཕླེལ་བས། སར་བཤད་པའི་གྐོ་ཆའི་བརྐོན་འགྲུས་དླེ་དག་ཀང་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཞིག་
འྐོང་བ་ཡིན་ལ། ཐུན་དངྐོས་གཞིའི་སབས་དཀྐོན་མཆྐོག་རྗླེས་སུ་དན་པས་དུག་གསུམ་གི་
གཉླེན་པྐོ་བསླེན་པ་སྐོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་དཔད་འཇྐོག་གི་དམིགས་པ་ཐུན་དླེ་མ་རྐོགས་
ཀི་བར་དུ་གཞན་གིས་བར་མ་བཅད་པར་བྱླེད་སམ་པའི་འཕླེན་པ་བཏང་ཞིང༌། སྐོམ་ལས་དང་
དམན་པའི་བདླེ་བ་ལ་སྲླེད་པ་བཀག་ནས་བརྐོན་འགྲུས་ཆླེན་པྐོས་བྱས་པས་ཐུན་ས་མ་རྣམས་
ལ་དཀའ་སླེ་འྐོང་ཡང༌། རིམ་གིས་བསྒྐོམ་པ་ན་དཀའ་བ་མླེད་ཅིང་སྐོ་བ་ཆླེར་འཕླེལ་བ་ཡིན་
གསུངས། 

༈ གཉིས་པ་བརྐོན་འགྲུས་དླེ་བསླེད་པའི་ཐབས་ལ་བཞི། བརྐོན་འགྲུས་ཀི་གླེགས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

འགལ་རླེན་སང་བ། མཐུན་རླེན་དཔུང་གི་ཚོགས་བསག་པ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་བརྐོན་འགྲུས་
རྐོམ་པ་ལྷུར་བང་བ། དླེ་ལས་ལུས་སླེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱ་ཚུལ་ལྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གཉིས། 
མི་མཐུན་ཕྐོགས་ངྐོས་བཟུང་བ་དང་། དླེ་སྐོང་བའི་ཐབས་བསླེན་པའྐོ། །དང་པྐོ་ནི། དླེ་ཡང་ད་
དུང་ལྐོང་ཡྐོད་སམ་པའི་ཕི་བཤྐོལ་གི་ལླེ་ལྐོ་ཞིག་བྐོ་ལ་ཐྐོལ་གིས་ཤར་བྱུང་བ་ན། སྐོད་འཇུག་
ལས། སྐོམ་ལས་བདླེ་བའི་རྐོ་མྱང་དང༌། །གཉིད་ལ་བརྟླེན་པའི་སྲླེད་པ་ཡིས། །འཁྐོར་བའི་
སྡུག་བསལ་མི་སྐོ་ལས། །ལླེ་ལྐོ་ཉླེ་བར་སླེ་བར་འགྱུར། །ཞླེས་དགླེ་བ་ལ་ཞག་འཕུལ་ཉིན་
འཕུལ་གི་ཕི་བཤྐོལ་བྱླེད་པའི་ལླེ་ལྐོའ་ིརྒྱུ་གཉིད་དང་རྨུགས་པ་སྐོགས་དམན་པའི་རྐོ་ལ་
ཆགས་པ་ལས་འབྱུང་བར་བཤད་པས། སླེམས་ལ་བསམ་རྒྱུ་དན་རྒྱུ་མླེད་པའམ། བསམ་བྐོ་
གང་ཡང་མི་འཁྐོར་བར་སླེམས་ནག་ཐིང་ངླེར་བསད་པའི་རིགས་དླེ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན། གནས་ཁང་
ལྟ་བུའི་ནང་ལ་མི་སྐོད་པར། ལུས་ཀི་སྐོད་ལམ་རླུང་འྐོང་ས་དང༌། གྐོས་སྲབ་ཏུ་གཏྐོང་བ། 
ཁམས་གསླེང་བ་ཡང་བྱླེད་ཅིང༌། དམིགས་པ་ནི་རྒན་གཞྐོན་མླེད་པར་ཤི་བ་མིག་གིས་མཐྐོང་
བ་བཞིན་བདག་ཀང་མྱུར་དུ་འཆི། ཤི་བའི་འྐོག་ཏུ་རྟླེན་བཟང་འདི་འད་རླེད་པར་དཀའ་སམ་དུ་
བསམ་པས་སྐོམ་འཐུང་བའི་ལྐོང་ཡང་མླེད་པ་ལྟ་བུའི་ཤླེས་པ་ཙབ་ལིང་ངླེ་བ་ཞིག་མ་སླེས་
བར་བསྒྐོམ། ད་དུང་གཉླེན་པྐོ་མཐར་མ་ཕིན་པས་བླེ་མྐོའ་ིགཏམ་སྐོགས་དམན་པའི་བདླེ་བ་ལ་
སྲླེད་པའི་སང་བ་བྱུང་བ་ན། སྐོད་འཇུག་ལས། དགའ་བའི་རྒྱུ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི། །དམ་ཆྐོས་
དགའ་བའི་མཆྐོག་སངས་ནས། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་ཡི་གཡླེང་བ་དང༌། །རྒྐོད་སྐོགས་ལ་ཁྱྐོད་ཅི་
ཕིར་དགའ། །ཞླེས་གནས་སབས་ཀི་བདླེ་བ་ཕ་མྐོ་འདི་དག་ལ་རྣམ་པར་གཡླེངས་པས་དམ་
པའི་ཆྐོས་ཀི་སྒྐོ་འགགས་ཏླེ་བདག་ངན་སྐོང་དུ་སླེ་བ་འདུག་སམ་དུ་བསམ། 

༈ གཉིས་པ་དླེ་སྐོང་བའི་ཐབས་བསླེན་པ་ལ་གསུམ། ཕི་བཤྐོལ་གི་ལླེ་ལྐོ་འགྐོག་པ་
དང་། བྱ་བ་ངན་པ་ལ་ཆགས་པ་དགག་པ། སིད་ལུག་པའམ་བདག་ཉིད་བརས་པ་དགག་
པའྐོ། །དང་པྐོ་ལ་གསུམ། ཐྐོབ་བྱ་ལ་སིད་ལུག་པ་དགག་པ་དང་། དླེ་ཐྐོབ་པའི་ཐབས་ལ་སིད་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ལུག་པ་དགག་པ་དང་། གང་དུ་གནས་ནས་སྒྲུབ་པའི་གནས་ལ་ཞུམ་པ་དགག་པའྐོ།། 
དང་པྐོ་དླེ་བཞིན་བསྒྐོམས་པས་བདག་གིས་ཐྐོབ་བྱ་སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་

འདི་ནི་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡྐོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡིན་པས་འཐྐོབ་པར་དཀའ་སམ་པའི་བྐོ་ཞུམ་པ་ཞིག་
འབྱུང་བས་དླེའི་ཚེ་འདི་སམ་དུ། སྐོད་འཇུག་ལས། བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ག་ལ་ཞླེས། །སིད་
ལུག་པར་ནི་མི་བྱ་སླེ། །འདི་ལྟར་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པ་ནི། །བདླེན་པ་གསུངས་པས་བདླེན་
འདི་གསུངས། །སྦྲང་བུ་ཤ་སྦྲང་བུང་བ་དང༌། །དླེ་བཞིན་སྲིན་བུར་གང་གྱུར་པ། །དླེས་ཀང་
བརྐོན་པའི་སྐོབས་བསླེད་ན། །བྱང་ཆུབ་འཐྐོབ་དཀའ་བ་མླེད་འཐྐོབ། །བདག་ལྟ་རིགས་ཀི་
མིར་སླེས་ལ། །ཕན་དང་གནྐོད་པ་ངྐོ་ཤླེས་པས། །བྱང་ཆུབ་སྐོད་པ་མ་བཏང་ན། །བདག་
གིས་བྱང་ཆུབ་ཅིས་མི་འཐྐོབ། །ཅླེས་ཡྐོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་བཅྐོམ་ལྡན་འདས་
རྫུན་གཏན་ནས་མི་གསུངས་པར་བདླེན་པ་འབའ་ཞིག་གསུངས་པའི་སངས་རྒྱས་དླེས། 
སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཐྐོབ་པར་གསུངས་ན། བདག་ཅིའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་
འཐྐོབ་པར་མི་འགྱུར་སམ་གཟླེངས་བསྐོད་པའི་ཚུལ་གིས་བསྒྐོམ། གཞན་ཡང་དླེ་བཞིན་
གཤླེགས་པས་སངས་རྒྱས་ཐྐོབ་ནུས་པར་གསུངས་པ་ལ་ཡིད་ཆླེས་ཡྐོད་པ་མ་ཟད། དླེ་བཞིན་
གཤླེགས་པས་དླེ་ལྟར་གསུངས་པ་དླེ་རྒྱུ་མཚན་དང་ལྡན་པའི་སྒྐོ་ནས་གསུངས་པ་འབའ་ཞིག་
ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་དླེ་ཡང་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་བདླེན་སྐོང་ཡིན་ལུགས་དང་། སླེམས་རང་
བཞིན་གིས་འྐོད་གསལ་བ་ཡིན་པའི་ཐྐོག་ནས་གསུངས་ཚུལ་བསམ་རྒྱུ་དླེ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ། 

༈ གཉིས་པ་དླེ་ཐྐོབ་པའི་ཐབས་ལ་སིད་ལུག་པ་དགག་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐྐོབ་པའི་
ཐབས་དླེ་ལྟ་བུར་འབད་པར་མི་ནུས་སམ་ན་བྐོ་གཟླེངས་བསྐོད་པའི་སྒྐོ་ནས། ཐྐོབ་བྱ་འབས་
བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་དླེ་ཐྐོབ་རུང་བ་དང་། ཐྐོབ་སྲིད་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། དླེ་ཐྐོབ་བྱླེད་དུ་
ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་བགྲྐོད་ནས་ས་ལམ་རླེ་རླེ་ལའང་ཡྐོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མླེད་པ་ཡྐོད་པ་དླེ་རྣམས་
སྒྲུབ་ནུས་ངླེས་ཤླེས་ཐབས་བྱ་དགྐོས། གལ་ཏླེ་དུས་ཡུན་རིང་པྐོར་འགྐོར་བས་ངས་ནས་དླེ་ལྟ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བུ་སྒྲུབ་ཨླེ་ཐུབ་སམ་པ་འབྱུང་བ། དཔླེར་ན། ལ་ལའི་བྐོ་ལ་སགས་ལམ་ཞླེས་པ་ཟབ་མདྐོག་ཁ་
པྐོ་མཐྐོང་སླེ་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉམས་རྟྐོགས་གང་ཞིག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་རླེ་བྱས་ཀང་ནུས་པ་ཐྐོན་
དཀའ་བ་དང་། མདྐོ་ལམ་གིས་ནི་བསལ་ཆླེན་གྲངས་མླེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གསྐོག་དགྐོས་
ཚུལ་སྐོགས་ཀིས་ཕལ་ཆླེར་རླེ་ཐག་ཆྐོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་
འདྐོད་ཡྐོད་ཀང་དླེ་སྒྲུབ་བྱླེད་ཀི་ལམ་བྱ་དཀའ་བ་དླེ་ལྟ་བུར་བསམ་སབས། སངས་རྒྱས་འཐྐོབ་
པར་འགྱུར་སམ་པའི་གཟླེངས་བསྐོད་ཀང་རྐང་ལག་ལ་སྐོགས་པའི་ལུས་གཏྐོང་བ་ཞིག་མི་
ནུས་སྐོ་སམ་ན། སྐོད་འཇུག་ལས། གསྐོ་དཔད་ཕལ་པ་འདི་འད་བ། །སན་པ་མཆྐོག་གིས་མ་
མཛད་དླེ། །ཆྐོ་ག་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པྐོ་ཡིས། །ནད་ཆླེན་དཔག་མླེད་གསྐོ་བར་མཛད། །ཚོད་མ་
ལ་སྐོགས་སིན་པ་ལའང༌། །འདླེན་པས་ཐྐོག་མར་སྐོར་བར་མཛད། །དླེ་ལ་གྐོམས་ནས་ཕི་
ནས་ནི། །རིམ་གིས་རང་གི་ཤ་ཡང་གཏྐོང༌། །གང་ཚེ་རང་གི་ལུས་ལ་ནི། །ཚོད་སྐོགས་ལྟ་
བུའི་བྐོ་སླེས་ནས། །དླེ་ཚེ་ཤ་ལ་སྐོགས་གཏྐོང་བ། །དླེ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡྐོད། །ཅླེས་མགྐོ་
དང་མིག་ལ་སྐོགས་པ་གཏྐོང་བ་ལ་ཚོད་མའི་ཚ་བ་འདླེན་པ་ཙམ་གི་བྐོ་སླེ་བའི་ཚེ་གཏྐོང་བ་
ཡིན་པས་དཀའ་བ་མི་འདུག་སམ་པའི་སྐོ་བ་ཆླེན་པྐོ་བསམ། སིར་དཀའ་ངལ་ཆླེ་ཆུང་ཞླེས་པ་
རང་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་ཆླེ་ཆུང་དང་། བསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་ལས་འབྱུང་བས། རང་ལ་ནུས་པ་
ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་མཁན་ཞིག་གི་ངྐོ་ལ་བྱ་བ་སྒྲུབ་དཀའ་བ་ཞིག་ཀང་ཚེགས་མླེད་པར་མངྐོན་པ་
དང་། བསམ་བྐོའ་ིནང་འདི་ལྟར་འབྱུང་སམ་པའི་སྐོབས་པ་ཞིག་ཡྐོད་ན། ཇི་ལྟར་ནའང་ས་
བར་མཐྐོང་བས། ནུས་པ་སླེ་བ་རིམ་བཞིན་ཇླེ་འཕླེལ་དུ་སྐོང་ནས་སིང་སྐོབས་འཕླེལ་
མཚམས་བྱ་དཀའ་བ་དླེ་རྣམས་གཞི་ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུར་གསུངས་པ་མ་གཏྐོགས། བཅྐོམ་ལྡན་
འདས་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗླེ་ཆླེན་པྐོ་དང་ལྡན་པས་ལས་དང་པྐོ་བས་ཐྐོག་མ་ཉིད་ནས་
དཀའ་ངལ་ཅན་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དླེ་རྣམས་ནན་གིས་བསྒྲུབ་དགྐོས་པ་མ་གསུངས་པར། རིམ་
བཞིན་བྐོ་དླེ་ནར་སྐོན་ནས་གྐོམས་པའི་དབང་ལས་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔས་སིར་སྒྲུབ་དཀའ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

བའི་བྱ་བ་དླེ་དང་དླེ་ཚེགས་ཆུང་ངུར་སང་བའི་ཚོད་ནས་ལས་དླེ་དང་དླེ་བསྒྲུབ་དགྐོས་པར་
གསུངས་པ་དླེས་ན་ངལ་བ་མླེད་ཚུལ་བསན་ཞིང་། གཞན་ཡང་རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས་རྒྱུ་
མཚན་རྒྱ་ཆླེར་བཀྐོད་ནས་བསན་པ་ལྟར་རྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་གང་དུ་གནས་ནས་བསྒྲུབ་པའི་གནས་ལ་ཞུམ་པ་དགག་པ་ནི། དླེ་ལྟར་
རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་པའི་ཚེ་འཁྐོར་བར་སླེ་བ་ལླེན་པ་མི་བཟྐོད་དྐོ་སམ་ན། སྐོད་
འཇུག་ལས། སིག་པ་སངས་ཕིར་སྡུག་བསལ་མླེད། །མཁས་པའི་ཕིར་ན་མི་དགའ་མླེད། ། 
འདི་ལྟར་ལྐོག་པར་རྟྐོག་པ་དང༌། །སིག་པས་སླེམས་དང་ལུས་ལ་གནྐོད། །བསྐོད་ནམས་
ཀིས་ནི་ལུས་བདླེ་ལ། །མཁས་པ་ཡིས་ནི་སླེམས་བདླེ་བ། །གཞན་དྐོན་འཁྐོར་བར་གནས་
ཀང་ནི། །སིང་རྗླེ་ཅན་དག་ཅི་སླེ་སྐོ། །ཞླེས་བྱང་སླེམས་ཀིས་སིག་པ་སངས་པས་རྒྱུ་མླེད་པའི་
ཕིར་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་མི་འབྱུང་ངྐོ་སམ་དུ་བསྒྐོམ། དགླེ་བ་ཆྐོས་སྡུད་ནི། དཀྐོན་
མཆྐོག་མཆྐོད་པ་སྐོགས་ལ་བརྐོན་པ་དང༌། སླེམས་ཅན་དྐོན་བྱླེད་ནི་གཞན་གི་ནྐོར་རྐུན་པྐོས་
མི་འཁྱླེར་བའི་ཐབས་སྐོན་པ་ལ་བརྐོན་པ་སྐོགས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སབས་ལྟར་ལ། མི་འད་བའི་
ཁྱད་པར་སབས་ཐྐོབ་ཕླེ་སླེ་དམིགས་པ་བསང་ངྐོ་། །འདིས་ནི་གྐོང་དུ་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་བྱ་
བ་བཅུ་གཅིག་གསུངས་པའི་སབས་ལྟར་བརྐོན་འགྲུས་བསླེན་སའི་ཡུལ་ལ་དགའ་བཞིན་སྐོ་
བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ལ་བསབ་པར་འདྐོམས་པར་མཛད་དྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་དླེ་བསླེད་པའི་ཐབས་ལ་བཞིར་གསུངས་པའི་གཉིས་པ་མཐུན་རླེན་
དཔུང་གི་ཚོགས་བསག་པ་ལ་བཞི། མྐོས་པ། བརྟན་པ། དགའ་བའི་སྐོབས་བསླེད་པ། དྐོར་
བའི་སྐོབས་རྣམས་འཆད་པ་ལ། དླེ་ལྟར་བརྐོན་འགྲུས་ཀི་མི་མཐུན་ཕྐོགས་སླེལ་ནས་བརྐོན་
འགྲུས་སླེ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡྐོན་ཏན་དླེ་དག་ཀང་ས་རླེ་ཙམ་སླེས་
པས་ཆྐོག་མི་ཤླེས་པར། རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ལ་བསབ་པ་དང་མ་བསབ་པའི་ཕན་ཡྐོན་དང་
ཉླེས་དམིགས་དན་པའི་སྒྐོ་ནས་ཐྐོག་མར་དང་པྐོ་མྐོས་པའི་སྐོབས་བསླེད་དླེ་སྐོད་པ་ལ་དགའ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བཞིན་སྐོ་བཞིན་དུ་འཇུག་འདྐོད་ཀི་བྐོ་སླེ་ཐབས་བྱ་ཞིང་། དླེ་ནས་བརྐོན་འགྲུས་རྐོམ་པ་ཕིར་
མི་ལྡྐོག་གཉིས་པ་བརྟན་པའི་སྐོབས་ཞླེས་བརམ་བྱའི་བྱ་བ་དླེ་འཕལ་དུ་ལག་ལླེན་བཀལ་ནུས་
མིན་དཔད་ནས། ད་ལྟ་རང་རྐོམ་མི་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རླེ་ཞིག་མགྐོ་མི་རྐོམ་ཞིང་། རྐོམ་ཐུབ་
པ་ཞིག་ཏུ་མཐྐོང་ན་སླེམས་ཐག་བཅད་ནས་བྱ་བ་དླེ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཞུགས་ནས་མཐའ་
སླེལ་བར་བྱ་དགྐོས་ཏླེ། འཇིག་རྟླེན་གི་ཚོང་གི་བྱ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནའང་དང་པྐོ་ནས་ག་
ཚོམ་དུ་མི་འཇུག་པར། སྒྲུབ་ཐུབ་མིན་རང་གི་དཔལ་འབྱྐོར་སྐོགས་ཀི་མཐུན་རླེན་དང་། ཚོང་
རྭའི་གནས་ཚུལ་ལ་བརྟགས་ནས་སླེམས་ཐག་བཅད་རྗླེས་ཉིན་ཁ་ཤས་ཚོང་གི་བྱ་བར་བརྐོན་ 
ཏླེ༑ དླེ་ནས་རྣམ་གཡླེང་དང་། བྱ་བ་གཞན་ལ་འབད་པ་སྐོགས་བྱས་ན་མཐའ་མི་འཁྱྐོངས་བས། 
བརམས་པ་མཐའ་སླེལ་དགྐོས་པ་དང་འད། དླེ་ཡང་ལས་ཀི་ང་རྒྱལ་དང་། ནུས་པའི་ང་རྒྱལ། 
 ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ང་རྒྱལ་བཅས་ང་རྒྱལ་གསུམ་ལ་བསབ་པར་གསུངས་པས། 

༈ དང་པྐོ་ནི། དགླེ་བའི་བྱ་བ་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་གཞན་ལ་ལྟྐོས་པའི་སྒྐོ་ནས་ཏླེ། 
གཞན་བྱླེད་མཁན་ཞིག་ཡྐོད་ན་རང་གིས་ཀང་འབད་བརྐོན་ཆླེན་པྐོ་བྱླེད་ཅིང་། གལ་ཏླེ་མླེད་ན་
ཐང་ངླེར་ཐིང་ངླེར་སྐོད་པ་དླེ་འད་མིན་པར། རང་ཉིད་གཅིག་པུས་བྱླེད་པའི་བསམ་པས་སིང་
སྐོབས་བསླེད་པ་དང་། 

༈ གཉིས་པ་ནི། བྱ་བ་འདི་ལྟ་བུ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་དཀའ་བར་བརི་ཡང་རང་གིས་ནུས་
སམ་པ་དང་། 

༈ གསུམ་པ་ནི། བྱ་བ་གང་ཞིག་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ང་རྒྱལ་ཁླེངས་དླེགས་དབང་གིས་མི་
བྱླེད་པར། ཀུན་སྐོང་དླེ་ནི་དྐོར་བྱར་མཐྐོང་ནས། སླེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་གི་གཙུག་ཏུ་
བཀུར་ཞིང་། གུས་པ་དང་དམན་ས་བཟུང་བའི་ཐྐོག་ནས་སྐོབས་པ་སླེས་པ་དླེ་ཉྐོན་མྐོངས་པ་
ཁྱད་དུ་བསད་པའི་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ང་རྒྱལ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་སྐོད་འཇུག་གི་འགྲླེལ་པའི་གསུང་
ཚུལ་དང༌། རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིནང་ལུང་དངས་ནས་ཚིག་འགྲླེལ་གནང་སངས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

གཉིས་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་འབྱུང་། དླེ་ནས་སྐོ་བ་ཆླེན་པྐོ་དང་བཅས་ཏླེ་ངྐོམས་པ་མླེད་པའི་སྒྐོ་
ནས་འཕྐོ་མི་གཅྐོད་པ་ནི་གསུམ་པ་དགའ་བའི་སྐོབས་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་དགླེ་བའི་བྱ་བ་དླེ་དང་
དླེ་དང་པྐོ་ནས་ཐབས་མཁས་པྐོས་སྙུག་བསྲིང་ནས་བྱླེད་ཐུབ་ན་དགླེ་བ་གང་འད་ཞིག་སྒྲུབ་
ཀང་ངྐོམས་པ་མླེད་པས། ཉིན་རླེའི་ཁ་ཏྐོན་བྱླེད་སབས་ཀང་དགའ་སང་འབྱུང་བ་མ་ཟད། 
འགའ་རླེ་ས་ཆར་ཆུ་ཚོད་གཉིས་པ་གསུམ་པ་ཙམ་ནས་ལངས་ཏླེ་ཁ་འདྐོན་བྱླེད་ཅིང་། དླེ་ལྟར་
ལྐོ་ནས་ལྐོ་སྦྲླེལ་ཏླེ་ཐུན་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་གཞན་ནས་བལྟ་སབས་བལྟ་མཁན་རང་ཡང་
དཀའ་བའི་སང་བ་འབྱུང་མྐོད། ཉམས་ལླེན་བྱླེད་པྐོ་རང་ལ་དཀའ་སང་དང་། འཚེར་སང་གཏན་
ནས་མླེད་པར། སྐོ་སང་ཧ་ཅང་ཆླེན་པྐོ་དང་བཅས་ཏླེ། ཉིན་རླེ་བཞིན་དུ་དླེ་རིང་ངས་མི་ཚེ་དྐོན་
དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱ་རྒྱུའི་གྐོ་སབས་རླེད་སྐོང་སམ་ནས་ཐུན་རིང་པྐོ་བཟུང་ཞིང་། གལ་ཏླེ་བརྐོན་
འགྲུས་ལ་གྐོམས་པ་མླེད་ན་ཇི་ཙམ་ཉལ་ཡང་ད་དུང་ཏྐོག་ཙམ་ཉལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་བསམ་པ་ལྟ་བུ་
བྐོ་མ་གྐོམས་པའི་སྐོན་ཡིན། དགླེ་སྐོར་གི་ཉམས་ལླེན་ཞླེས་པ་དླེ་མྱུར་དུ་སླེམས་ལ་བཟྐོ་ལྟ་
ཆགས་དཀའ་བས། མ་དུལ་བའི་སླེམས་ལ་གདྐོང་ལླེན་ཆླེད་དུ་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་བསླེན་
དགྐོས་པས་དམག་དང་འད་ཞིང་། གཡུལ་འགླེད་པ་ལ་གྐོ་ལག་འད་མིན་ས་ཚོགས་དང༌། 
གནམ་མཚོ་ས་གསུམ་གི་དམག་མི་མང་པྐོ་ཞིག་གིས་ནུས་པ་འདྐོན་དགྐོས་པ་ལྟར། མ་དུལ་
བའི་སླེམས་དླེའི་མགྐོ་གནྐོན་པར་ཕྐོགས་མང་པྐོ་ཞིག་ནས་འབད་བརྐོན་དུ་མས་རིམ་གིས་
གྲུབ་འབས་ཐྐོན་དགྐོས། དླེ་ཡང་ཆུ་ལ་རགས་རིག་སབས་ཆུ་དླེ་གང་ནས་ཤྐོར་གྲབས་ཡྐོད་ན་
དླེ་ལ་སྐོན་མ་བརྒྱབ་ཀིན་འགྐོག་དགྐོས་པ་ལྟར། ཉྐོན་མྐོངས་གང་ཞིག་སླེ་རིམ་དང་འཚམས་
པའི་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་ཏླེ་སླེམས་མ་རུངས་པ་འདི་འདུལ་ཐབས་སྒྐོ་གང་ས་ནས་བྱ་དགྐོས་པས། 
ལམ་སླེ་ཁ་གཅིག་རང་ལ་བསླེན་ན་དླེ་ཇི་ཙམ་ཟབ་ཀང་ས་ཆྐོད་མི་འྐོང་བས། ལམ་ཡྐོངས་
རྐོགས་ལ་བག་ཆགས་འཇྐོག་རྒྱུ་དླེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་བ་མ་ཟད། རིམ་པ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་ངང་
བསྲིང་སླེ་ཐབས་བརྒྱ་བྱུས་སྐོང་གི་ཐྐོག་ནས་སྐོ་བ་ཆླེན་པྐོས་ངྐོམས་པ་མླེད་པའི་འཕྐོ་མི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གཅྐོད་པར་གསུངས་པ་དླེ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགྐོས། དུབ་ན་ངལ་གསྐོ་བའི་གནད་ཤླེས་པ་ནི་བཞི་པ་
དྐོར་བའི་སྐོབས་ཏླེ། དགླེ་བ་ལ་བརྐོན་འགྲུས་ཤུགས་ཆླེ་དགས་ན་རིམ་གིས་ལུས་སྐོབས་
ཉམས་པ་དང་། ཡི་ཐང་ཆད་པ་སྐོགས་ཀི་ཉླེན་ཁ་འབྱུང་བས། ལུས་སླེམས་གསྐོས་པ་ཡྐོད་
པའི་སབས་ནས་ཐུན་ས་མའི་འཕྐོ་དླེའི་སྐོ་ཤུགས་མ་ཉམས་པ་དང་། ཉྐོབ་སང་མ་སླེབས་པའི་
སྐོན་ནས་བར་མཚམས་བཞག་ན། ཐུན་ཕི་མ་ལ་འཇུག་སིང་འདྐོད་པ་འྐོང་བས་དླེ་ལྟར་བྱ་
དགྐོས་པར་གསུངས་པས། དགླེ་སྐོར་ཤུགས་དག་འབྱུང་ཕིར་རླེ་ཞིག་དགླེ་སྐོར་ས་མ་དུས་
ཐྐོག་འཕྐོ་བཅད་དླེ་ངལ་གསྐོ་དགྐོས་པ་རྣམས་ཀི་སྒྐོ་ནས་དངྐོས་གཞི་བརྐོན་འགྲུས་རྐོམ་པའི་
ཚུལ་ལ། སྐོད་འཇུག་ལས། འཐབ་རིང་དགྲ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །གཡུལ་ངྐོར་རལ་ཁ་ལྷགས་པ་
བཞིན། །ཉྐོན་མྐོངས་མཚོན་ལས་གཟུར་བྱ་ཞིང༌། །ཉྐོན་མྐོངས་དགྲ་རྣམས་འཇླེབས་པར་
བཏབ། །ཅླེས་དགྲ་འཐབ་ལ་མཁས་པས་ཕར་དགྲ་ལ་མཚོན་བསྣུན་པ་དང་། ཚུར་བརླེག་པ་
ལ་ཟྐོན་བྱླེད་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་ཉྐོན་མྐོངས་པ་མངྐོན་གྱུར་འཇྐོམས་པ་དང༌། བག་ལ་ཉལ་གི་
 ཉྐོན་མྐོངས་པས་ཚུར་སླེམས་ལ་རྨ་ཕྱུང་བ་ལ་ཟྐོན་བྱླེད་པ་གཉིས་ཀའི་ཚུལ་གིས་བརྐོན་འགྲུས་
བསླེད་ཅིང་ཉམས་སུ་ལླེན་འཚལ་ལྐོ།། 

སྨྲས་པ། གཏི་མུག་གཉིད་དང་རྨུགས་སྐོགས་བདླེ་བའི་རྐོ། །དྐོན་མླེད་རྣམ་པར་
གཡླེང་བའི་རྒྐོད་བག་ལ། །ཇི་ཙམ་སད་ཀང་ངྐོམས་པ་མླེད་པ་འདི། །སྐོམ་པས་བ་ཚྭའི་ཆུ་
ལས་འཐུང་བ་བཞིན། །ཞླེ་སང་དབང་གིས་སྐོབས་ལྡན་དགྲ་བྐོ་ལ། །མི་ནུས་བཞིན་དུ་
གཟླེངས་བསྐོད་མཐྐོ་བརམས་ན། །ངླེས་པར་སྒྲུབ་ནུས་སངས་རྒྱས་གྐོ་འཕང་ལ། །ཞུམ་པར་
བྱླེད་པའི་བྐོ་ངན་འདི་ཀྐོ་ནྐོར། །ལྐོང་མླེད་ཚེ་འདིའི་སང་ཚུལ་ཤླེས་བཞིན་དུ། །གཏན་གི་བདླེ་
བ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཆྐོས་ལ། །ཞག་འཕུལ་ཉིན་འཕུལ་མླེད་པར་བརྐོན་པའི་ལག  །བབས་ན་
ཐར་པའི་གིང་དླེར་བགྲྐོད་པར་ངླེས། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

༈ ལྔ་པ་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ལ་ལྔ་ནི། བསམ་གཏན་གི་ངྐོ་བྐོ། དླེ་བསྒྐོམ་པ་ལ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

འཇུག་པའི་ཐབས། བསམགཏན་གི་རབ་དབྱླེ། དླེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། དླེ་དག་གི་དྐོན་
བསྡུ་བའྐོ། །དང་པྐོ་ནི། སྐོད་འཇུག་ལས། དླེ་ལྟར་བརྐོན་འགྲུས་བསླེད་ནས་ནི། །ཡིད་ནི་ཏིང་
ངླེ་འཛིན་ལ་བཞག  །ཅླེས་སླེམས་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡླེང་བར་གནས་པས་
སླེམས་རླེ་གཅིག་པ་ལ་སྒྐོམ་པ་མཐར་ཕིན་པ་ན་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པར་འགྱུར་ 
ལ༑ དླེ་ཡང་ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་སྐོགས་གྐོང་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་རབ་ཏུ་སྐོད་པ་སི་བསབ་ཅླེས་
ཕར་ཕིན་དྲུག་ཀར་སྐོབ་ཚུལ་བསན་པའི་མཇུག་ཏུ། ཁྱད་པར་དུ་ཕར་ཕིན་མཐའ་མ་གཉིས་ལ་
སྐོབ་ཚུལ་ཞླེས་དམིགས་བསལ་ས་བཅད་ཟུར་དུ་ཕླེ་བར་མཛད་དླེ་བསམ་གཏན་དང་ཤླེས་
རབ་ཀི་སྐོར་ལ་མདྐོར་བསན་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཞི་ལྷག་གཉིས་ལྐོགས་སུ་རྒྱས་པར་
མཛད་ནའང༌། དངྐོས་དྐོན་གཅིག་གི་ཉམས་ལླེན་སིང་པྐོར་བསིལ་བའི་ཚེ། ཞི་གནས་ཀི་
དམིགས་པ་ས་བཅད་ལྔ་པ་དང༌། ལྷག་མཐྐོང་གི་དམིགས་པ་ས་བཅད་དྲུག་པར་མཛད་ནས། 
མཇུག་ཏུ་བསྡུ་བའི་དངྐོས་པྐོ་བཞིས་དྐོན་བསྡུ་བ་དླེ་ལྟར་གཞུང་འདིར་ཕིན་དྲུག་གི་བསམ་
གཏན་གི་སབས་སུ་ཞི་གནས་སྒྐོམ་སངས་དང་། ཤླེས་རབ་ཀི་སབས་སུ་ལྷག་མཐྐོང་གི་
ཉམས་ལླེན་སྐོང་ཚུལ་བཤད་དླེ་མདྐོར་བསྡུས་པ་ལགས་པས། དླེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་ནམ་
ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ཉམས་ལླེན་ཞི་གནས་བསྒྐོམ་པ་ལ། དགྐོངས་འགྲླེལ་ལས། སླེ་བ་པྐོ་ཡིས་
ལྷག་མཐྐོང་དང༌། །ཞི་གནས་བསྒྐོམ་པར་བྱས་ན་ནི། །གནས་ངན་ལླེན་གི་འཆིང་བ་
དང༌། །མཚན་མའི་འཆིང་ལས་རྣམ་གྲྐོལ་འགྱུར། །ཞླེས་གནས་ངན་ལླེན་གི་འཆིང་བ་མྱྐོང་བ་
ས་བྐོན་དང་བཅས་ར་བ་ནས་དྲུངས་ཕྱུང་བ་ཤླེས་རབ་དང༌། མཚན་མའི་འཆིང་བ་མྱྐོང་བ་
མངྐོན་གྱུར་མགྐོ་གནྐོན་པ་བསམ་གཏན་ཡིན་པས། དླེ་གཉིས་ལ་ཞི་ལྷག་གི་མིང་དུ་བཏགས་
ཏླེ་ཐླེག་པ་གསུམ་གི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་མིང་གི་འདྐོགས་ཕྐོགས་རྣམ་གྲངས་མང་བ་མཐའ་དག་དྐོན་
ཞི་ལྷག་གཉིས་སུ་མ་འདུས་པ་མླེད་ཅིང༌། སིར་དགླེ་བའི་ཉམས་ལླེན་མཐའ་དག་དཔད་སྒྐོམ་
དང་འཇྐོག་སྒྐོམ་ནང་འདུ་བས། ཞི་ལྷག་གཉིས་པྐོ་དླེ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུད་བྱླེད་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཉམས་ལླེན་གི་སྐོམ་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་དང་གལ་ཆླེ། སིན་པ་ནས་བརྐོན་འགྲུས་བར་གི་ཉམས་ལླེན་
ཅི་ཙམ་ཟབ་པྐོ་ཞིག་ཡྐོད་ནའང་ཉྐོན་མྐོངས་ལ་དངྐོས་སུ་གནྐོད་ཐུབ་པ་མི་འྐོང་བས་གཙོ་བྐོ་
ཤླེས་རབ་ཀི་ཉམས་ལླེན་དགྐོས་པ་དང་། དླེའི་གྲྐོགས་བསམ་གཏན་ལ་བརྟླེན་ནས་ཞི་ལྷག་
ཟུང་འབླེལ་གི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་དླེ་ལྟ་བུ་མ་སླེས་པ་ཐབས་མླེད་ལ། ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དངྐོས་ཀི་
གཉླེན་པྐོ་བྱླེད་པའི་ལམ་མཐའ་དག་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབླེལ་གི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་དུ་གྱུར་པ་དང་། དླེའི་
ཉམས་ལླེན་སྐོང་ཕིར་ལྷག་མཐྐོང་གི་སྐོན་དུ་ཞི་གནས་མ་ཐྐོབ་ན་མི་འྐོང་བ་ཡིན་པས། བསམ་
གཏན་གི་ངྐོ་བྐོ་ཞི་གནས་ལ་བསབ་ཚུལ་དང༌། ཤླེས་རབ་ཀི་ངྐོ་བྐོ་ལྷག་མཐྐོང་ལ་བསབ་ཚུལ་
ཞླེས་འབྱུང་། 

སིར་ཞི་གནས་ནི་ནང་པ་གཅིག་པུའི་ཁྱད་ཆྐོས་མིན་པར་ཕི་ནང་ཐུན་མྐོང་བའི་ཡྐོན་
ཏན་ཡིན་པས། རྒྱ་གར་གི་གནའ་བྐོའ་ིགྲུབ་མཐའ་དུ་མར་ཞི་གནས་སྐོར་འབྱུང་ལ། ས་མྐོ་ཡླེ་
ཤུའི་ཆྐོས་སུའང་ཞི་གནས་ཀི་སྒྐོམ་གང་ལ་གང་འཚམས་ཤིག་དང་། ལྷག་པར་གྷི་རིས་སི་ལ་
སྐོགས་པའི་ཡུལ་ཁག་འགའ་རླེའི་“ཨྐོར་ཐྐོ་ཌྐོཀ་སི་”ཞླེས་པའི་ཡླེ་ཤུའི་ཆྐོས་ལུགས་ཀི་སླེ་
ཚན་དླེའི་ནང་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཟབ་པྐོ་སྒྐོམ་ཚུལ་ཡྐོད་པར་བཤད་ཀིན་འདུག  ཞི་གནས་ནི་
དམིགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་ཁྐོ་ནའི་སླེང་དུ་སླེམས་ཀི་འཇུག་པ་མི་གཡླེང་བར་ལྷིང་
ངླེར་རླེ་གཅིག་ཏུ་སྐོད་པ་མ་གཏྐོགས། ཡུལ་གཞན་ལ་མི་འཕྐོ་བར་ཞི་བར་གནས་པས་ཞི་
གནས་ཞླེས་བྱ། སླེམས་རླེ་གཅིག་པའི་ཆ་དླེའི་ནུས་པ་ཇླེ་ཆླེར་འགྲྐོ་བ་ནི། འདུས་བྱས་ཀི་
ཆྐོས་ཤིག་ཡིན་པས་རྐོལ་བའི་གྐོམས་འདིས་བསླེན་པ་ལ་རག་ལུས་པས། དན་ཤླེས་བསླེན་
ནས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྐོང་བ་དང་། མཐུན་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ། འགལ་རླེན་ཐག་བསྲིང་བ་ལ་
སྐོགས་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་ལ་འབད་བརྐོན་བྱླེད་པ་དླེ་ལ་ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་བསླེན་པ་
ཟླེར་ཞིང་། འདི་ལ་འཕགས་པ་ཐྐོགས་མླེད་ཀི་ཉན་ས་ལས། ཟས་ཀི་ཚོད་རིག་པ་དང༌། མི་
ཉལ་བར་རྣལ་འབྱྐོར་ལ་བརྐོན་པ་དང༌། དབང་པྐོའ་ིསྒྐོ་སྐོམ་པ་སྐོགས་རྒྱུ་ཚོགས་བཅུ་གསུམ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

དང་། སྐོབ་དཔྐོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་སྒྐོམ་རིམ་ནང་མཐུན་རླེན་ཚོགས་དྲུག་གསུངས་ཤིང་། དླེ་
རྣམས་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་དྐོན་མཚུངས་པ་ཡིན། 

ཞི་གནས་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་ལ་ཡུལ་རིག་པའི་ཚུལ་དང༌། རླུང་སླེམས་འཇུག་པ་
གཅིག་པའི་གནད་ལ་བརྟླེན་ནས་སླེམས་ཀི་ནུས་པ་ཐྐོན་ཚབས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་བ། དཔླེར་ན། 
མདུན་དུ་དངྐོས་རས་ཆུང་ངུ་ཞིག་བཞག་ནས་དླེ་གཡྐོ་འགུལ་བྱླེད་པའི་ཆླེད་དུ་དམིགས་པ་རླེ་
གཅིག་ཏུ་གཏད་པའི་དབང་གིས་དངྐོས་པྐོ་དླེ་བཞིན་སྒུལ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའི་ནུས་པ་ཇི་འད་ཐྐོན་
པ་བརྟག་དཔད་བྱླེད་མཁན་རྣམས་ལ་མྱྐོང་བ་བྱུང་འདུག  དླེ་རིགས་ཆྐོས་ཀི་གནས་ཚུལ་
གཏིང་ཟབ་མིན་ཡང་སླེམས་གྲམ་པ་མིན་པར་གཅིག་ཏུ་བསིལ་ན་ནུས་པ་ཆླེ་ལ། དླེ་མིན་ནུས་
ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་ཐྐོན་མི་ཐུབ་པ་གསལ་བར་བསན། 

ལྷག་མཐྐོང་ལ་ཇི་ལྟ་བ་རྟྐོགས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་དང་། ཇི་སླེད་པ་རྟྐོགས་པའི་ལྷག་
མཐྐོང་། འཇིག་རྟླེན་པའི་ལྷག་མཐྐོང་དང་། འཇིག་རྟླེན་ལས་འདས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་ཞླེས་བྱ་བ་
ཡྐོད་ཀང་། གཙོ་བྐོ་ནི་ལྷག་པར་མཐྐོང་བ་ཞླེས་པ་མཐར་ཐུག་པའི་གནས་ལུགས་མཐྐོང་བ་སླེ། 
མ་བརྟག་མ་དཔད་པའི་ཕིའི་སང་ཚུལ་ཙམ་ཤླེས་པ་ལ་ཆྐོག་ཤླེས་མི་བྱླེད་པར། དླེའི་མཐར་
ཐུག་པའི་སྐོད་ལུགས་ཇི་འད་ཡྐོད་མླེད་སྐོ་སྐོར་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས་ཞིབ་ཆར་དཔད་
ནས། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་དུ་མ་ཡྐོད་པ་མ་འདླེས་པར་སྐོ་སྐོར་ཕླེ་སླེ། གནས་ལུགས་ཕིན་
ཅི་མ་ལྐོག་པ་གསལ་བར་ལྷག་པར་མཐྐོང་བ་ཞིག་ལ་ལྷག་མཐྐོང་ཞླེས་བྱ། 

ཞི་གནས་ནི་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དན་ཤླེས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གཏད་པས། སླེམས་
དམིགས་པ་ལ་ངང་གིས་གནས་ཏླེ། ནམ་ཞིག་བསམ་གཏན་དང་པྐོ་ཉླེར་བསྐོགས་ཀིས་
བསྡུས་པའི་རླེ་གཅིག་གི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གིས་ལུས་སླེམས་ཤིན་སངས་ཀི་དགའ་བདླེ་སླེས་པ་ 
ན༑ ཞི་གནས་དངྐོས་ཀི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན། ཤླེས་རབ་ཀིས་
མཚན་འཛིན་གི་འཆིང་བ་གཅྐོད་པར་བྱླེད་པ་ལ་ཡང་ཞི་གནས་ངླེས་པར་དུ་དགྐོས། དླེ་ལྟ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བུའི་ལུས་སླེམས་ཤིན་སངས་ཀི་དགའ་བདླེས་ཟིན་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཞི་
གནས་འདི་ཤླེས་རབ་ཀི་གྲྐོགས་སུ་དགྐོས་ཏླེ། ཟླ་བ་སྐོན་མླེའི་མདྐོ་ལས། ཞི་གནས་སྐོབས་
ཀིས་གཡྐོ་བ་མླེད་པར་འགྱུར། །ལྷག་མཐྐོང་གིས་ནི་རི་དང་འད་བར་འགྱུར། །ཞླེས་དཔླེར་ན་
ཆུའི་བྱ་བ་བྱླེད་པ་ལ་ཆུ་དླེ་སྐོད་པའི་སྐོད་གཅིག་དགྐོས་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་
པར་འཇུག་མཁན་གི་སླེམས་མི་གཡྐོ་བ་དགྐོས་པས། གནས་ལུགས་ཀི་དྐོན་རི་མྐོ་ས་ཚོགས་
ཀི་བཀྐོད་པ་མ་འདླེས་པར་སྐོ་སྐོར་མཐྐོང་བར་བྱླེད་པ་ལ། མ་རིག་པའི་མུན་པས་བསིབས་ན་
ཤླེས་རབ་ཀི་མར་མླེ་སྦར་ཏླེ་བལྟ་དགྐོས་པར། རྣམ་གཡླེང་གི་རླུང་གིས་བསྐོད་དླེ་མི་གསལ་
བས་ན། དླེ་ཉིད་སྒྐོ་དགག་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ནི་མླེད་དུ་མི་རུང་བ་སླེ། ཞི་གནས་ལ་བརྟླེན་ནས་
གཞན་དུ་མི་གཡླེལ་བ་མ་བྱུང་ན། གནས་ལུགས་ཀི་དྐོན་དུ་མ་ཟད། ལས་འབས་བྱམས་སིང་
རྗླེ་བཟླས་བརྗྐོད་སྐོགས་དགླེ་བ་གཞན་རྣམས་ཀང་འབས་བུ་ཆུང་བའི་ཕིར། སླེམས་ཀི་སླེང་
ནས་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་དགླེ་བའི་བྱ་བ་གཞན་ལྟ་ཞྐོག ལུང་མ་བསན་གི་བྱ་བ་ཡིན་ནའང་བརྟག་
དཔད་བྱླེད་པར་སླེམས་རླེ་གཅིག་པ་ཞིག་ཡྐོད་ན་དཔད་པ་གཏིང་ཟབ་འྐོང་བའི་ཁྱད་པར་ཆླེ་
བས། སྐོང་ཉིད་སྒྐོམ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཐབས་ཀི་ཉམས་ལླེན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་། 
བྱམས་སིང་རྗླེ་སྒྐོམ་པ། བཟླས་བརྗྐོད་ལ་སྐོགས་པའི་དགླེ་སྐོར་གང་བྱས་ཀང་རྣམ་པར་གཡླེང་
བའ་ིསླེམས་ཀི་ངང་ནས་བྱས་ན་དགླེ་སྐོར་མཐུ་ཆླེན་པྐོ་མི་འྐོང་བས། སྐོད་འཇུག་ལས། སླེམས་
ནི་རྣམ་པར་གཡླེངས་པའི་མི། །ཉྐོན་མྐོངས་མཆླེ་བའི་ཕག་ན་གནས། །ཞླེས་དང༌། བཟླས་
བརྗྐོད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་སད་བྱས་ཀང༌། །སླེམས་གཞན་གཡླེང་
བས་བྱས་པ་ནི། །དླེ་ཉིད་རིག་པས་དྐོན་མླེད་གསུངས། །ཞླེས་པ་ལྟར་རྐོ། །ཞི་ལྷག་གཉིས་པྐོ་
གྐོ་རིམ་ཇི་ལྟར་སླེ་ཞླེ་ན། དླེ་ཡང་ཞི་བ་ལྷས། ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐྐོང་
གིས། །ཉྐོན་མྐོངས་རྣམ་པར་འཇྐོམས་པར་ཤླེས་བྱས་ཏླེ། །ཐྐོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བྱ་ཞླེས་
བདག་འཛིན་གི་ར་བ་ཆྐོད་པར་བྱླེད་པ་ལ་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་སྒྐོམ་དགྐོས། 



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

༈ གཉིས་པ་ཞི་གནས་དླེ་བསྒྐོམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། གསུམ་པ་བསམ་གཏན་གི་
རབ་དབྱླེ། བཞི་པ་དླེ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། ལྔ་པ་དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བ་རྣམས་བསན་པ་ 
ནི༑ དླེ་ཡང་འཇྐོག་སྒྐོམ་ལ་བརྟླེན་ནས་ལུས་སླེམས་ཤིན་སངས་ཀི་བདླེ་བ་ཐྐོབ་པ་ཞིག་སྐོན་དུ་
མ་སྐོང་བར་དཔད་སྐོབས་ཀིས་ཤིན་སངས་ཀི་བདླེ་བ་འདླེན་པ་མི་འྐོང་བས། ཞི་གནས་སྐོན་
དུ་མ་སྐོང་བར་ལྷག་མཐྐོང་མི་ཐྐོབ་པས། དླེའི་སྐོན་དུ་ཞི་གནས་སྒྐོམ་པ་ལ། མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ལས། 
བྐོ་ལྡན་གང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཡུལ། །ལླེགས་པར་རླེད་དང་གནས་བཟང་དང༌། །ས་བཟང་བ་དང་
གྲྐོགས་བཟང་དང༌། །རྣལ་འབྱྐོར་བདླེ་བའི་ཡྐོ་བྱད་ལྡན། །ཞླེས་ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་བསན་
ཕིར་ཟས་གྐོས་སྐོགས་ཆྐོས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རླེན་རླེད་ས་ཞིང་། མཐུན་པའི་ཡུལ་དུ་གནས་པ། 
འདྐོད་པ་ཆུང་བ། ཆྐོག་ཤླེས་པ། བྱ་བ་མང་པྐོ་ལ་མི་འཇུག་པ། ཚུལ་ཁིམས་དག་པ། འདྐོད་
པའི་ཉླེས་དམིགས་བསམས་པ་བཅས་སླེམས་རྣམ་གཡླེང་དུ་མི་འགྲྐོ་བའི་རྒྱུར་གསུངས། རྣལ་
འབྱྐོར་བདླེ་བའི་ཡྐོ་བྱད་ལྡན། །ཞླེས་པའི་གྐོང་གི་ལུང་འདིས་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པ་པྐོ་ལ་བཟའ་
བཏུང་ལ་སྐོགས་པའི་ཉླེར་མཁྐོའ་ིཆ་རླེན་དགྐོས་ངླེས་ཚང་ཞིང་རླེད་ས་བ་ཞིག་དགྐོས་པར་
བསན་ལ། ཉམས་ལླེན་སབས་སུ་ཉིན་ཞག་གཅིག་ནང་དུས་ཚོད་མང་ཤྐོས་རླེ་གཅིག་ཏུ་སྒྐོམ་
པ་ཁྐོ་ནའི་ཐྐོག་ཏུ་གཏྐོང་དགྐོས་པ་ལས། ཡུད་ཙམ་རླེ་བསྒྐོམས་ནས་དླེ་མིན་དུས་ཚོད་ཕལ་
ཆླེར་གཞན་ཐྐོག་བཏང་ན་ཞི་གནས་འགྲུབ་པའི་འགལ་རླེན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། དླེ་བཞིན་གཅན་
གཟན་དང་ཆྐོམ་རྐུན་དགྲ་གདྐོན་གི་འཚེ་བ་མླེད་པ། ནད་མི་བསླེད་པའི་ས་བཟང་བ། ལྟ་སྐོད་
མཐུན་པའི་ཆྐོས་ལྡན་གི་གྲྐོགས་དང་ལྡན་པ། དྐོན་མླེད་ཀི་གཡླེང་བའི་འདུ་འཛི་མཐའ་དག་
གིས་དབླེན་པ་ནི། ཆྐོས་འདི་ཉམས་སུ་ལླེན་པའི་གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། དླེ་ལྟ་བུའི་
མཐུན་པའི་གནས་དླེ་དང་ལྡན་ཡང་གང་ཟག་རང་ངྐོས་ནས་རྣམ་གཡླེང་གི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་ན་
ཐབས་ཤླེས་ཡ་བལ་དུ་འགྲྐོ་བས། ཟས་གྐོས་བཟང་པྐོ་དང་མང་བ་ལ་དགའ་བ་སངས་ཏླེ་འདྐོད་
པ་ཆུང་བ་སླེ། རླེད་ལ་ཡང་སྲླེད་ཆྐོག་མི་ཤླེས། །མ་རླེད་ལ་བརྟླེན་འདྐོད་ཆླེན་ཅན། །ཞླེས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གསུངས་པ་ལྟར་འདྐོད་པའི་དངྐོས་པྐོ་བཟང་པྐོ་དང་། དླེ་ལ་འདྐོད་པ་ཆླེན་པྐོ་བྱླེད་པ། ཆྐོག་
ཤླེས་མླེད་པ་སྐོགས་བྱ་མི་རུང་ཞིང་། ཟས་བསྐོད་སྐོམས་དང་གྐོས་ཕག་དར་ཁྐོད་པས་ཆྐོག་
ཤླེས་པ་སླེ། ཟས་དང་གྐོས་ངན་ངྐོན་ཙམ་གིས་ཚིམ་པར་བྱ་དགྐོས། འྐོན་ཀང་རང་རླེ་ལས་
དང་པྐོ་བའི་གནས་སབས་སུ་ལུས་ཟུངས་འཕླེལ་བའི་འཚོ་བཅུད་འདླེངས་ངླེས་ཤིག་དགྐོས་པ་
ནི་གལ་ཆླེ་བས། དླེ་རིགས་ལྷྐོད་གཡླེང་དང་མཐུད་ཤྐོར་བཏང་ན། སླེམས་ཀི་སྐོབས་ཀང་
ཉམས་ཏླེ་དགླེ་སྐོར་ལ་སྐོ་ཤུགས་མི་འྐོང་བས་ཅིས་ཀང་མི་རུང་། འྐོན་ཀང་རིམ་བཞིན་ཏིང་ངླེ་
འཛིན་གི་ཉམས་མྱྐོང་ཟབ་ཏུ་སྐོང་ཞིང་། རླུང་གི་རྣལ་འབྱྐོར་ཚད་ལྡན་བྱུང་ན་ཕིའི་རགས་པའི་
ཟས་ལ་དླེ་ཙམ་བལྟྐོས་པ་མླེད་པ་ཞིག་འབྱུང་། གཞན་ཡང་ཚོང་ཁླེ་སྐོགས། སན་དཔད་དང་། 
སར་རིས་སྐོགས་བྱ་བ་མང་པྐོ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། རབ་བྱུང་དང་ཁྱིམ་པའི་སྐོམ་པ་གང་དང་
ལྡན་ཡང་། རང་གིས་ཁས་བངས་པ་བཞིན་དུ་སྲུང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ། འདྐོད་པའི་ཉླེས་
དམིགས་དང་མི་རྟག་པའི་ངང་ཚུལ་ལླེགས་པར་བསམས་པའི་སྒྐོ་ནས་ཞི་གནས་ཀི་ཚོགས་
ཆྐོས་དྲུག་ལ་སྐོགས་པར་བརྟླེན་ནས་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནྐོ། །དླེ་ལྟར་རྒྱུ་ཚོགས་
ཚགས་སུ་ཚུད་པར་བྱས་ནས། དངྐོས་གཞི་ཉམས་སུ་བང་བར་བྱ་བ་ཞི་གནས་སྒྐོམ་པའི་ཚུལ་
འདི་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའི་བསམ་གཏན་གི་ལམ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ཡིན་པས། ཐྐོག་མར་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཡུན་རིང་དུ་བསྒྐོམ། བསགས་སང་གི་ཐྐོག་ནས་ཞི་གནས་ཀི་རྣལ་འབྱྐོར་
རྒྱུད་ལ་བདླེ་བག་ཏུ་སླེ་བའི་ཆླེད་དུ་ཡན་ལག་བདུན་པ་སྐོན་དུ་བཏང་སླེ། ཚོགས་ཀི་ཞིང་ལ་
གསྐོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། བྱིན་རླབས་ཞུ་བ་ནན་ཏན་དུ་བྱ། དངྐོས་གཞི་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་དླེའི་
ཚུལ་ལ། དམིགས་པ་གཏད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པས་སད་པ་རྣམ་སྐོང་གི་
དམིགས་པ། མཁས་པའི་དམིགས་པ། ཉྐོན་མྐོངས་རྣམ་སྐོང་གི་དམིགས་པ། ཁྱབ་པའི་
དམིགས་པ་བཅས་སྒྐོམ་པ་པྐོ་རང་གི་ཁམས་དང་མྐོས་པ་བག་ཆགས་སྐོགས་ལ་བལྟྐོས་ཏླེ་
རྣལ་འབྱྐོར་པའི་དམིགས་པ་བཞི་གསུངས་པའི་འདྐོད་ཆགས་ཀི་གཉླེན་པྐོར་མི་སྡུག་པ་དང་། 



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ཞླེ་སང་གི་གཉླེན་པྐོར་བྱམས་པ་དང་། གཏི་མུག་གི་གཉླེན་པྐོར་རྟླེན་འབླེལ་བཅུ་གཉིས་
ལུགས་འབྱུང་ལྡྐོག་ཏུ་འཁྐོར་ཚུལ་དང༌། འབྱུང་བ་ལྔ་དང༌། རྣམ་ཤླེས་ཀི་ཆ་རྣམས་སྐོ་སྐོར་
དམིགས་པ་དང༌། དབུགས་ཕི་ནང་དུ་འགྲྐོ་བ་བགྲང་བ་ལྟ་བུ་རྣམས་སད་པ་རྣམ་སྐོང་གི་
དམིགས་པ་སླེ། ཚེ་རབས་ས་མ་དང་། ཚེ་སྐོད་ལ་ཉྐོན་མྐོངས་མངྐོན་འགྱུར་བ་ཤུགས་དག་
པྐོས་སད་པའི་ལག་རྗླེས་ཀི་བག་ཆགས་ད་ལྟའང་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་གང་ཡྐོད་པ་དླེ་སྐོང་ཐབས་ 
སུ༑ མི་སྡུག་པ་དང་། བྱམས་པ་སྐོགས་སྒྐོམ་པར་གསུངས་པ་དང་། དླེ་ནས་འདུས་བྱས་ཀི་
ཆྐོས་རྣམས་འདུ་བའི་གཟུགས་ལ་སྐོགས་པའི་ཕུང་པྐོ་ལྔ་དང་། འདུས་བྱས་མ་བྱས་ཀི་ཆྐོས་
ཐམས་ཅད་འདུ་བའི་མིག་ལ་སྐོགས་པའི་ཁམས་བཅྐོ་བརྒྱད་དང༌། གཞན་ཡང་སླེ་མཆླེད་བཅུ་
གཉིས་དང༌། རྟླེན་འབླེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་། དགླེ་མི་དགླེའི་ལས་འབས་ཀི་རྒྱུ་རླེན་
ལ་དམིགས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་མཁས་ལ་དམིགས་པ་ཞླེས་མ་འྐོངས་པ་ན་མཁས་འགྱུར་གི་
དགྐོས་པ་ཡྐོད་པའི་མཁས་པའི་དམིགས་པ་སླེ། ཡུལ་གི་སྒྐོ་ནས་ཕླེ་ན་དླེའི་ནང་མ་འདུས་པ་
ཞིག་མླེད་ཅིང་། ཡུལ་ཅན་ནམ་དམིགས་བྱླེད་ཀི་སྒྐོ་ནས་ཕླེ་ན། རྣམ་པར་རྟྐོག་པ་དང་བཅས་
པའི་གཟུགས་བརན་དང༌། རྣམ་པར་རྟྐོག་པ་མླེད་པའི་གཟུགས་བརན་སྐོགས་བཤད་མ་ཐག་
པའི་དམིགས་རྟླེན་གང་ཡང་རུང་བ་བཟུང་སླེ་སྒྐོམ་སབས་ཐྐོག་མ་དམིགས་རྟླེན་གཅིག་དང་། 
དླེ་ནས་རིམ་གིས་སྐོས་པའི་ཚུལ་གིས་སྒྐོམ་པ་ན་ལྷག་མཐྐོང་གི་དམིགས་པར་འདུས་བྱས་
འདུས་མ་བྱས་པའི་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་འདུ་ཐུབ་པ་དང་། ཡང་ན། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་
རྟག་པ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། ཆྐོས་ཐམས་ཅད་སྐོང་ཞིང་བདག་མླེད་པ་
ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་སྐོམ་བརྒྱབ་ནས། མདྐོར་ན་ཕུང་ཁམས་སླེ་མཆླེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆྐོས་ཐམས་
ཅད་དམིགས་པ་བཞི་པྐོ་གང་རུང་དུ་འདུ་བ་ཡིན། འདྐོད་པའི་ས་ནས་ཅི་ཡང་མླེད་པའི་སླེ་
མཆླེད་ཀི་བར་གི་གྐོང་མ་ལ་ཞི་བ་དང་། འྐོག་མ་ལ་རགས་པའི་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་
བལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཉྐོན་མྐོངས་རྣམ་སྐོང་གི་དམིགས་པ། ཁྱབ་པའི་དམིགས་པ་དླེ་ཐམས་ཅད་ཀི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཁྐོངས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ལ། དླེ་ཡང་ནམ་གྲུས་ཞུས་པ་ཉན་སར་དངས་པ་ལས། ནམ་གྲུ་གལ་ཏླེ་
དགླེ་སྐོང་རྣལ་འབྱྐོར་པ་རྣལ་འབྱྐོར་སྐོད་པ་དླེ་འདྐོད་ཆགས་སྐོད་པ་ཁྐོ་ན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་
དམིགས་པ་མི་སྡུག་པ་ལ་སླེམས་ཉླེ་བར་གཏྐོད་པར་བྱླེད་དྐོ། །ཞླེ་སང་སྐོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་
བྱམས་པ་ལའྐོ། །གཏི་མུག་སྐོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་རླེན་འདི་ཉིད་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་པར་འབྱུང་
བ་ལའྐོ། །དླེ་ནི་རྟླེན་འབྱུང་རགས་པ་རྒྱུ་འབས་ཀི་རྟླེན་འབླེལ་དང་། རྟླེན་འབྱུང་ཕ་མྐོ་ལྟྐོས་
གྲུབ་ཀི་རྟླེན་འབླེལ་གཉིས་ཀ་ལའང་གྐོ་ཆྐོག  ང་རྒྱལ་སྐོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ཁམས་ཀི་རབ་
ཏུ་དབྱླེ་བ་ལ་སླེམས་ཉླེ་བར་གཏྐོད་པར་བྱླེད་དླེ། ཞླེས་སླེ་བ་སྐོན་མ་ནས་ཆགས་སྐོགས་ཉྐོན་
མྐོངས་པ་ལ་ཤས་ཆླེར་གྐོམས་པས་ཡུལ་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་དུག་གསུམ་ཆླེ་ཞིང་། ཡུན་རིང་དུ་
སླེ་བ་རྣམས་ཀི་གཉླེན་པྐོར་འདྐོད་ཆགས་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་གང་ཤས་ཆླེ་བ་དླེ་ཉིད་
འཇྐོམས་པར་བྱླེད་དགྐོས་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཚེ་སྐོན་མ་ནས་གྐོམས་འདིས་ཆུང་བ་དང༌། ཚེ་
འདིར་ཉྐོན་མྐོངས་ཆ་མཉམ་དུ་སྐོད་པ་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་གང་འདྐོད་པའི་དམིགས་པ་ཞིག་
ལས་དམིགས་ཀིས་བཀར་མི་དགྐོས་པ། དཔླེར་ན། རླུང་ནད་དང་མ་འདླེས་པའི་ཚད་པས་ན་
བར་ཚ་བའི་བཅྐོས་ཁྐོ་ནས་ཆྐོག་ལ། ཚད་རླུང་འདླེས་མ་ཡིན་ན་ཚ་བའི་སན་གི་སླེང་དུ་རླུང་
གི་སན་གི་ཁ་ཚར་བསན་དགྐོས་པ་བཞིན་ནྐོ། །ལ་ལ་དག་མདྐོ་ལས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་
དམིགས་པ་བཞིར་གསུངས་པས་ན། དམིགས་པ་དླེ་དག་ཐམས་ཅད་སྒྐོམ་དགྐོས་སྐོ་སམ་
པའི་ལྐོག་རྟྐོག་སླེ་སྲིད་མྐོད། དླེ་ལྟར་བྱས་ན་སླེམས་གནས་པའི་གྲྐོགས་སུ་མི་འགྱུར་བར་མ་
ཟད་གཡླེང་བའི་རྒྱུ་བྱླེད་པས། སིར་དམིགས་པ་ལ་ས་ཚོགས་འྐོང་ཡང་། གང་ཟག་བྱླེ་བག་པ་
གཅིག་གིས་དམིགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་བཟུང་ནས། དླེ་ལ་ཞི་གནས་མ་ཐྐོབ་བར་དུ་
ཞག་དང་ཟླ་བ་སྦྲླེལ་ནས་ལྐོ་ཙམ་འགྐོར་ནའང་སྒྐོམ་དགྐོས་པ་མ་གཏྐོགས། དམིགས་པ་སྐོས་
ན་ཞི་གནས་མི་འགྲུབ་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་དཔའ་བྐོས། དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བརྟན་ཚུལ་དུ། ། 
ཡིད་ཀི་བསམ་པ་བརྟན་པར་བྱ། །དམིགས་པ་མང་པྐོ་བརྒྱུད་པ་ལས། །ཡིད་ནི་ཉྐོན་མྐོངས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

འཁྲུག་པར་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས། གནད་དུ་འགྲྐོ་བའི་དམིགས་པ་སྐོབ་
དཔྐོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པྐོས། ལུས་ཁ་ཊྭཱྃ་གར་སྒྐོམ་པ་དང་ལུས་ལ་བརྟླེན་པའི་ཐིག་ལླེ་ལ་
དམིགས་པ་ལྟ་བུ་ཁ་ནང་བལྟས་ཀི་ཞི་གནས་དླེའི་དམིགས་རྟླེན་ལུས་ཀི་ནང་ལ་ཡྐོད་པ་
སགས་དང་འབླེལ་ནས་གསུངས་པ་དང་། སྐུ་དང་གསུང་ལ་དམིགས་པ་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཞི་
གནས་ཞླེས་གསུངས་པའི་ཕག་ལླེན་ཕི་མ་ཉིད་གཙོ་ཆླེ་བར་གནང་མྐོད། སྐུ་གཟུགས་མདུན་
དུ་བཞག་པ་ལ་མིག་གིས་བལྟས་པའི་ཧར་སྒྐོམ་བྱླེད་པར་མི་རིགས་པར་སྐོབ་དཔྐོན་ཡླེ་ཤླེས་
སླེས་བཀག་པའི་ཤུགས་ལ། རྟླེན་ཅན་རླེའུ་ཤིང་བུ་ཞླེས་སྐོགས་སྒྐོམ་ཆླེན་པ་མཐའ་དག་གི་
ངག་ལས་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་ཀུན་ཤུགས་ཀིས་ཁླེགས་འགྲྐོ་བས། ལུགས་འདི་ལ་ཏིང་ངླེ་
འཛིན་ཡིད་ཤླེས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཉིད་ཐྐོག་མ་ནས་བྱླེད་དགྐོས་མྐོད། ཡིག་ཆ་འགར་དླེ་བཞིན་
གཤླེགས་པའི་སྐུ་ལ་སྐོགས་པ་དམིགས་རྟླེན་དུ་ཐྐོག་མར་དབང་པྐོའ་ིཤླེས་པས་རླེ་གཅིག་ཏུ་
བལྟ་བར་གསུངས་པ་ནི། ཡིད་ལ་དམིགས་རྟླེན་གི་རྣམ་པ་གསལ་པྐོ་ཞིག་ཤར་བ་ལ། རླེ་ཞིག་
དབང་པྐོའ་ིཤླེས་པས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་གསལ་པྐོ་ཞིག་བྐོ་ལ་ངླེས་པར་བྱ་བའི་དགྐོས་པ་ལ་
དགྐོངས་ཀི། དངྐོས་གཞིའི་སྒྐོམ་ནི་ཡིད་ཤླེས་ཀིས་བསྒྐོམ་རྒྱུ་མ་གཏྐོགས། དབང་པྐོའ་ིཤླེས་
པ་དླེས་ཡུལ་ལ་རླེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཏླེ་སྐོད་དགྐོས་བྱུང་ན་གནས་ཐབས་མླེད། དླེས་ན་ཏིང་ངླེ་
འཛིན་ཡིད་ཤ ླེས་ལ་སྒྲུབ་པས་སྐོན་ལ་དམིགས་རྟླེན་གསལ་བར་འཆར་ཕིར་དླེ་བཞིན་
གཤླེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཆ་ཚད་ལྡན་པ་ཞིག་མཇལ་ནས་སྐུ་ཡི་དབྱིབས་ལླེགས་པར་ངླེས་
པར་བྱས་ཏླེ་དླེའི་དྐོན་སིའི་རྣམ་པ་བྐོ་ལ་འཆར་བ་དླེ་དམིགས་རྟླེན་དུ་བཞག་ནས་སྒྐོམ་པ་ལ། 
རྣམ་པར་རྟྐོག་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་བརན་ཞླེས་གསུངས། དླེ་ཡང་ཉླེས་པ་ལྔ་སྐོང་བའི་
འདུ་བྱླེད་བརྒྱད་ཀི་སྒྐོ་ནས་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པར་གྐོང་མ་མཐའ་དག་བཞླེད་ཅིང༌། ལམ་རིམ་ཆླེ་
ཆུང་རྣམས་སུ་རྒྱས་པར་གསུངས་པས། ཉླེས་པ་ལྔ་དང་དླེ་སྐོང་བྱླེད་ཀི་གཉླེན་པྐོ་འདུ་བྱླེད་
བརྒྱད་གང་ཞླེ་ན། དབུས་མཐའ་ལས། དླེར་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད། །དྐོན་རྣམས་ཐམས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཅད་འབྱྐོར་བར་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ལུགས་ནི། ཉླེས་པ་ལྔ་སྐོང་འདུ་བྱླེད་
བརྒྱད། །བསླེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྐོ། །ལླེ་ལྐོ་དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྗླེད་དང་བྱིང་
དང་རྒྐོད་པ་དང་། །འདུ་མི་བྱླེད་དང་འདུ་བྱླེད་དླེ། །དླེ་དག་ཉླེས་པ་ལྔར་འདྐོད་དྐོ། །ཞླེས་པའི་
ཉླེས་པ་ལྔ་ནི། དང་པྐོ་ཞི་གནས་ཀི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྒྐོམ་པ་ལ་མི་སྐོ་ཞིང་། དླེའི་མི་མཐུན་ཕྐོགས་
ལ་དགའ་བ་ནི་ལླེ་ལྐོ་དང་། གཉིས་པ་གདམས་ངག་བརྗླེད་པ་སླེ་གང་དམིགས་པར་བྱ་བའི་
ཡུལ་མི་གསལ་བར་བསྒྐོམ་བྱའི་དམིགས་རྟླེན་ཤྐོར་བའམ། དམིགས་པ་སྐོར་བ་ནི་བརྗླེད་པ། 
གསུམ་པ་དམིགས་པ་མ་བརྗླེད་ཀང་བྱིང་རྒྐོད་གང་རུང་གི་དབང་དུ་ཤྐོར་བ། བཞི་པ་བྱིང་རྒྐོད་
གཉིས་མཉམ་དུ་བགྲངས་ནས་དླེའི་དབང་དུ་ཤྐོར་བ་ངྐོས་ཟིན་ཀང་དླེ་སྐོང་བའི་གཉླེན་པྐོ་འདུ་
མི་བྱླེད་པ། ལྔ་པ་བྱིང་རྒྐོད་དང་བལ་བའི་ཚེ་དམིགས་པ་གནད་དུ་མི་བསྣུན་པར། བྱིང་རྒྐོད་
ཀི་གཉླེན་པྐོ་ཧ་ཅང་འདུ་བྱླེད་པ་སླེ། ཉླེས་པ་ལྔ་པྐོ་འདི་བཅར་གིས་ངྐོས་ཟིན་པ་བྱས་ནས་དླེའི་
གཉླེན་པྐོ་ནི། དབུས་མཐའ་ལས། གནས་དང་དླེ་ལ་གནས་པ་དང༌། །རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉིད་དུ་ 
འྐོ༑ ༑དམིགས་པ་བརྗླེད་པར་མ་གྱུར་དང༌། །བྱིང་དང་རྒྐོད་པ་རྟྐོགས་པ་དང༌། །དླེ་སྐོང་མངྐོན་
པར་འདུ་བྱླེད་དང༌། །ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པའྐོ། །ཞླེས་པ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ལ་བརྐོན་འགྲུས་རྒྱུན་
ལྡན་དུ་རྐོམ་ནུས་པ་ནི་གནས་པ་པྐོ་ཡིན་ལ། དླེ་གང་ལ་གནས་ན། ཏིང་ངླེ་འཛིན་དྐོན་གཉླེར་
གི་འདུན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་གནས་པས། གནས་ནི་འདུན་པ་སླེ་རྐོལ་བའི་གནས་དང༌། འདུན་
པ་དླེ་ནི་དླེའི་རྒྱུ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ཡྐོན་ཏན་མཐྐོང་བས་ཡིད་འཕྐོག་པའི་དད་པ་ལས་བྱུང་ལ། 
དླེའི་དབང་གིས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་དླེ་ལ་གནས་པ་ནི་རྐོལ་བའམ་བརྐོན་འགྲུས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་རྐོམ་པ་
དླེ་ཡིན་ལ། བརམས་པའི་འབས་བུ་ཤིན་སངས་བཞིས་ནི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ལ་འཇུག་འདྐོད་མླེད་
པའི་ལླེ་ལྐོ་འཇྐོམས་པར་བྱླེད་ཅིང་། བརྗླེད་པའི་གཉླེན་པྐོ་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དན་པ་
གང་ཞླེ་ན། འདིས་པའི་དངྐོས་པྐོ་ལ་སླེམས་ཀི་བརྗླེད་པ་མླེད་པ་སླེ་རྣམ་པར་མི་གཡླེང་བའི་
ལས་ཅན་ནྐོ། །ཞླེས་སར་ནས་ཡང་ཡང་འདིས་པར་བྱས་པའི་དམིགས་པའི་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

དླེ་མ་དྐོར་བར་ཐུ་རླེ་དན་པ་ནི་མ་བརྗླེད་པ་ཡིན་ལ། དམིགས་པ་དླེ་ལས་སླེམས་གཞན་དུ་མི་
འཕྐོ་བའི་ཁྱད་ཆྐོས་གསུམ་ལྡན་གི་དན་པས་ནི་བརྗླེད་པ་འཇྐོམས་པར་བྱླེད་དྐོ། །བྱིང་རྒྐོད་ཀི་
གཉླེན་པྐོ་ནི་དབུ་མ་སིང་པྐོ་ལས། ཡིད་ཀི་གང་པྐོ་ལྐོག་འགྲྐོ་བ། །དམིགས་པའི་ཀ་བ་བརྟན་
པྐོ་ལ། །དན་པའི་ཐག་པས་ངླེས་བཅིངས་ནས། །ཤླེས་རབ་ལགས་ཀྱུས་རིམ་དབང་བྱ། །ཞླེས་
དན་པས་སླེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་དླེ་བྱིང་རྒྐོད་ཀི་དབང་དུ་སྐོང་ན་གང་པྐོ་ཆླེ་མ་དུལ་
བ་ལགས་ཀྱུས་འདུལ་བ་བཞིན་ཤླེས་བཞིན་གིས་བྱིང་རྒྐོད་ཀི་བྱ་ར་བྱས་ནས་དླེའི་དབང་དུ་
མི་གཏྐོང་བ། སྐོད་འཇུག་ལས། ལུས་དང་སླེམས་ཀི་གནས་སབས་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་
བརྟག་བྱ་བ། །དླེ་དླེ་ཁྐོ་ན་མདྐོར་ན་ནི། །ཤླེས་བཞིན་བསྲུང་བའི་མཚན་ཉིད་དྐོ། །ཞླེས་
གསུངས་པ་འདི་ཤླེས་བཞིན་སླེ་བའི་རྒྱུ་ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དང་། དན་པ་བསླེན་པ་ནི་
ཤླེས་བཞིན་སླེ་བའི་རྒྱུ་ཐུན་མྐོང་བ་ཡིན། ཞླེས་སླེམས་བཟུང་སླེ་དམིགས་པའི་རྒྱུན་བསངས་
པས་བྱིང་བ་དང་རྒྐོད་པ་སླེལ། དླེ་ལྟ་བུའི་བྱིང་རྒྐོད་སླེལ་བ་ལ། ད་ལྟ་བྱིང་རྒྐོད་ཅླེས་སྒྐོམ་
ཆླེན་ཀུན་གི་ངག་ལས་རླུང་ལྟར་གྲགས་ནའང་། ཕལ་ཆླེར་ནི་མིང་ཙམ་ལས་ངྐོས་འཛིན་རྒྱུ་
མླེད་ཅིང་། ངྐོས་ཟིན་པའི་ལུགས་སུ་བྱས་པ་རྣམས་བྱིང་རྨུགས་ཀི་དབྱླེ་བ་མ་ཕླེད་པར་གཅིག་
ཏུ་བྱས་ཏླེ་བྱིང་བ་མཐའ་དག་ཏིང་ངླེ་འཛིན་རྣལ་མར་ངྐོས་བཟུང་ནས་རི་སུལ་དུ་མི་ཚེ་སྐོང་
པར་འཛད་པ་ཆླེས་མང་ངྐོ༌། །ཇི་ལྟར་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྒྐོད་པ་གང་ཞླེ་ན། སྡུག་
པའི་མཚན་མའི་རྗླེས་སུ་འཇུག་པའི་འདྐོད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏྐོགས་པའི་སླེམས་རྣམ་པར་མ་
ཞི་བ་སླེ་ཞི་གནས་ཀི་བར་དུ་གཅྐོད་པའི་ལས་ཅན་ནྐོ། །ཞླེས་ཡུལ་ཡིད་དུ་འྐོང་བ་ལ་འདྐོད་
ཆགས་ཀིས་སླེམས་མ་ཞི་བ་ཞིག་ལ་བཤད་པས། ཞླེ་སང་བའི་དབང་གིས་དགྲ་ལ་རྣམ་རྟྐོག་
འཕྐོ་བ་རྣམས་ནི་རྒྐོད་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། ཞི་གནས་ལ་བར་དུ་གཅྐོད་པའི་སླེམས་གཞན་དུ་འཕྐོ་
བའི་རྣམ་རྟྐོག་མཐའ་དག་ཞི་གནས་ཀི་གླེགས་སུ་བྱས་ཏླེ་དགག་དགྐོས་སྐོ། །རྒྐོད་པ་ནི་
སླེམས་འཕྐོ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྒྐོམ་པ་པྐོ་འདྐོད་པའི་ཡུལ་ལ་གཡླེང་བར་བྱླེད་དླེ ་བར་དུ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གཅྐོད་པ་ཤུགས་ཆླེ་སབས་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ཉླེས་པར་གསུངས་པ་མ་
གཏྐོགས། དླེ་ཁྐོ་ན་མིན་པར་ཞླེ་སང་གིས་འཕྐོ་བ་དང་། ལུང་མ་བསན་གིས་འཕྐོ་བའང་ཡྐོད་
པ་ཐམས་ཅད་འགྐོག་དགྐོས་པར་གསུངས། དླེ་བཞིན་དུ་སྒྐོམ་རིམ་བར་པ་ལས། གང་གི་ཚེ་
དམུས་ལྐོང་ལྟ་བུའམ། མི་མུན་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའམ། མིག་བཙུམས་པ་ལྟ་བུར་སླེམས་
ཀིས་དམིགས་པ་གསལ་པྐོར་མི་མཐྐོང་བ་དླེའི་ཚེ་བྱིང་བར་གྱུར་པར་རིག་པར་བྱའྐོ། །ཞླེས་
དམིགས་པ་གང་ལ་གཏད་པ་དླེ་ལ་སླེམས་ཀི་དྭངས་ཆ་ཙམ་ཡྐོད་ཀང་དམིགས་པའི་འཛིན་
སངས་ཀི་ངར་ཆ་དམ་སིང་ངླེ་བ་མླེད་ན་མི་གསལ་ཞིང་། འཛིན་སངས་དམའ་རུ་སྐོང་བའི་
ཤླེས་པ་ཞིག་ལ་བྱིང་བར་ངྐོས་འཛིན་པས། སླེམས་ནག་འཐྐོམ་མླེར་སྐོང་བ་ལྟ་བུ་ནི་རྨུགས་
པ་ཡིན་ཞིང་། དླེ་ལྟར་མིན་ཡང་དླེ་ལས་བྱིང་བ་སླེ་བས་སླེམས་གྲིམས་པྐོ་དང་གྲུང་པྐོ་མླེད་
པར། ལྷྐོད་ཤིག་ཤིག་ངང་ནས་སླེམས་འཕང་དམའ་བར་དམིགས་ཡུལ་ལ་ངར་ཆ་དང་བཅས་
ཏླེ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་མླེད་པར་ཅུང་ཟད་ཉྐོབ་མདངས་ཡྐོད་པ་དླེ་བྱིང་བ་ཡིན། 

༈ རྨུགས་པ་ནི་གཏི་མུག་གི་ཆ་ཤས་ལུས་སླེམས་ལི་ཞིང་ལས་སུ་མི་རུང་བའི་རྣམ་
པ་ཅན་གི་ཤླེས་པ་ནི་སིབ་ལུང་མ་བསན་ནམ་མི་དགླེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས། རྨུགས་པ་ལ་དགླེ་བ་
མླེད་ལ། བྱིང་བ་ལ་དགླེ་བ་ཡང་ཡྐོད་དྐོ། །དླེ་ནི་ཡུལ་དགླེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་སླེམས་ཞི་བའི་
མུ་ནས་རིམ་བཞིན་སླེམས་ཀི་ངར་ཆ་ཤྐོར་ཏླེ་བྱིང་བའི་ངྐོ་བྐོར་འགྱུར་བའི་རིགས་ཡིན། དླེ་ལྟ་
བུའི་བྱིང་རྒྐོད་བྱུང་ཚེ་སྐོང་བའི་གཉླེན་པྐོ་འདུ་མི་བྱླེད་པའི་ལྡྐོག་ཕྐོགས་སུ་ཀུན་ལས་བཏུས་
ལས། སླེམས་པ་གང་ཞླེ་ན། སླེམས་མངྐོན་པར་འདུ་བྱླེད་པ་ཡིད་ཀི་ལས་ཏླེ། དགླེ་བ་དང་མི་
དགླེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ལ་སླེམས་འཇུག་པར་བྱླེད་པའི་ལས་ཅན་ནྐོ། །ཞླེས་
སླེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་གི་ནང་ཚན་གི་སླེམས་དགླེ་མི་དགླེ་ལུང་མ་བསན་གང་རུང་ལ་
བསྐུལ་བའི་སླེམས་བྱུང་དླེ་སླེམས་པ་ཡིན་པས། སབས་འདིར་ཤླེས་བཞིན་གིས་བྱིང་རྒྐོད་
ངྐོས་ཟིན་ན། དབུ་མ་སིང་པྐོ་ལས། ཞུམ་པ་དམིགས་པ་རྒྱ་ཆླེན་དག  །བསྒྐོམས་པས་ཡངས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

པ་ཉིད་དུ་བྱ། །ཞླེས་སླེམས་ནང་དུ་བསྡུས་དགས་པའི་སྐོན་ཡིན་པས་ན། དམིགས་པ་ཅུང་
ཟད་སྐོས་པས་བཟླྐོག  དླེས་ཀང་མ་སླེལ་བར་བྱིང་བ་ཤུགས་ཆླེར་སྐོང་ན་རླེ་ཞིག་དམིགས་པ་
གྐོད་ནས་དཀྐོན་མཆྐོག་གསུམ་དང༌། གཏྐོང་བ། ཚུལ་ཁིམས། ལྷ་རྗླེས་སུ་དན་པ་བཅས་དྲུག་
དང༌། དལ་འབྱྐོར་ཐྐོབ་པའི་ཕན་ཡྐོན་སྐོགས་བསམ་པ། སྐོད་ལམ་འཆག་པ། སང་བའི་
མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱླེད་པ། གདྐོང་ཆུས་འཁྲུ་བ། བསིལ་སར་གནས་པ་སྐོགས་ཀི་སྒྐོ་ནས་
བཟླྐོག་པ་དང༌། དམིགས་པ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་ཇི་ཙམ་སྐོས་པའི་ཚོད་ཀིས་སླེམས་སྐོབ་སྐོབ་ནུས་པ་
མླེད་པ་དླེ་སླེལ་བས། དླེ་ལ་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་ནུས་ཤུགས་བསླེད་དླེ་བསམ་ན་ཞུམ་པའམ་
བྱིང་བ་སླེལ་བར་ཕན་པས་སླེམས་འཕང་ཇླེ་མཐྐོར་གཏྐོང་ཆླེད་གྲིམས་ཆ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོས་
བྱིང་བ་ལྡྐོག་ཐབས་བྱླེད་ཅིང་། དླེས་ཀང་མ་ལྡྐོག་ན་དམིགས་རྟླེན་སར་ཡྐོད་དླེ་རླེ་ཞིག་བཏང་
སྐོམས་སུ་བཞག་ནས་སླེམས་འཕང་མཐྐོ་རུ་འགྲྐོ་བའི་ཐབས་གཞན་འཚོལ་དགྐོས་པས། སར་
སབས་འགྲྐོའ་ིསབས་སུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་
ཡྐོན་ཏན་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་མི་དན་པར། སྐུ་མཚན་བཟང་གིས་བརྒྱན་པའི་སླེར་ཙོག་
གླེར་དམིགས་རྟླེན་དུ་བཞག་ནས་སྒྐོམ་སླེ། སླེམས་འཕང་དམའ་ན་ཞུམ་པ་སླེས་ནས་གཉིད་
ཡུར་ལ་ཁད་ལྟ་བུས་སིར་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྐུ་གསལ་ཡང་སླེམས་ཀི་ངྐོས་ནས་གྲིམས་
ཆ་མླེད་པས། འཕང་དམའ་དགས་པའི་སྐོན་སླེལ་ཐབས་ཤུགས་ཆླེར་བྱས་ན་སླེམས་ཀི་
གཟླེངས་མཐྐོ་བར་འགྱུར་ལ། དླེས་ཀང་བྱིང་བ་སླེལ་མི་ཐུབ་ན་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྐོན་ཏན་སྐོགས་ལ་དམིགས་སུ་བཀར་ནས་བསམ་སླེ་སླེམས་ལ་སྐོ་བ་
བསླེད་ཅིང་། གཞན་ཡང་བྐོ་བག་སྐོ་བ་དང་། དགའ་སང་བསླེད་པའི་ཚུལ་ས་ཚོགས་ལ་
བསམ་ན་སླེམས་འཕང་མཐྐོ་བར་ཕན་པ་ཡིན། དླེས་ཀང་བྱིང་བ་སླེལ་བར་མ་ཕན་ན་རླེ་ཞིག་
ཐུན་གྲྐོལ་ནས་ཕི་རྐོལ་དུ་རླུང་བསིལ་བའི་ཕྐོགས་སུ་ཁམས་སླེང་ཐབས་དང་། རིའི་སླེང་
སྐོགས་ནས་མཐྐོང་རྒྱ་ཆླེ་སར་བལྟས་ན་སླེམས་ནང་དུ་བསྡུས་དགས་པའི་དབང་གིས་སླེམས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

འཕང་དམའ་བར་སྐོང་བ་སླེལ་བར་ཕན། དླེ་ལ་ཐྐོག་མར་ཤླེས་བཞིན་ཞླེས་པའི་བྐོའ་ིཟུར་
གཅིག་གིས་བྱ་ར་བྱླེད་དླེ་དན་པས་བཟུང་བ་ལ་བར་དུ་གཅྐོད་པའི་བྱིང་བ་དང་རྒྐོད་པ་སླེ་མི་
སླེ་ངྐོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དགྐོས། 

༈ དླེ་ནས་རྒྐོད་པའི་གཉླེན་པྐོ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། དབུ་མ་སིང་པྐོ་ལས། རྒྐོད་པ་མི་
རྟག་ལ་སྐོགས་པ། །ཡིད་ལ་བྱླེད་པས་ཞི་བར་བྱ། །ཞླེས་འདྐོད་ཆགས་ཀི་ཡུལ་ལ་རྒྐོད་པ་ན་
མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསལ་སྐོགས་སྐོ་ཤས་དག་པྐོ་བསྒྐོམས་པས་བཟླྐོག་པ་ཡིན་ནྐོ། །རྒྐོད་པ་
ནི་སླེམས་གྲིམས་དགས་པའམ་འཕང་མཐྐོ་བའི་སྐོན་གིས་དམིགས་རྟླེན་གཅིག་གི་སླེང་དུ་
སླེམས་ཆླེད་དུ་གཉླེར་ནས་བཞག་པ་ལྟར་མི་གནས་པར། རྣམ་རྟྐོག་ཅི་རིགས་པའི་རྗླེས་སུ་
ཁྱུར་གིས་འགྲྐོ་བས་སླེམས་ནང་དུ་བསྡུ་ཐབས་བྱ་དགྐོས། ཇི་ཙམ་གིས་སླེམས་ནང་དུ་བསྡུ་
ཤུགས་ཆླེ་བར་བརྐོན་ན་དླེ་ཙམ་གིས་སླེམས་འཕང་དམའ་བར་འགྱུར་བས། དླེ་ལ་ནམ་འཆི་
ངླེས་མླེད་དང་། ད་བར་རང་ཉིད་ནས་མི་ཚེ་འཕྐོ་བརླག་བཏང་ཚུལ། ད་དུང་འདི་མུར་གནས་ན་
དལ་འབྱྐོར་གི་མི་ལུས་ཐྐོབ་པ་དྐོན་མླེད་དུ་འགྱུར་ཉླེན་ཡྐོད་ཚུལ། འཁྐོར་བའི་སྡུག་བསལ། མ་
རིག་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་ཚུལ་སྐོགས་སྡུག་ས་ནས་བསམ་ན་སླེམས་ཞུམ་སླེ་ནང་དུ་འདུ་
བ་དང་། འཕང་དམའ་རུ་འགྲྐོ་བར་ཕན། སབས་རླེ་ཁ་རིག་པར་ཕྐོགས་ནས་བསྒྐོམ་ན་སླེམས་
འཕྐོ་བ་ཅུང་ཟད་ཉུང་བ་དང་། མིག་ཤླེལ་གྐོན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་སབས་རླེ་མིག་ཤླེལ་མླེད་
པར་བསད་ན་སླེམས་འཕྐོ་བ་དླེ་ཇླེ་ཉུང་དུ་འགྲྐོ་བར་སང་ཞིང་། ཡང་སླེམས་འཕྐོ་རྒྐོད་ཉུང་དུ་
སྐོང་ཡང་མི་གསལ་བར་གྱུར་ན་མིག་ཤླེལ་གྐོན་པས་སླེམས་འཕྐོ་ཤུགས་ཆླེ་བས་གསལ་ཆའི་
ནུས་པ་སླེད་པར་ཕན་ནམ་སམ། བྱིང་རྒྐོད་ཀི་ཚུལ་འདི་དཔླེར་ན། སྐོབ་སྐོང་བྱླེད་སབས་དགླེ་
རྒན་གིས་ཧ་ཅང་ནན་པྐོ་བྱས་པས་ཞླེད་སང་སྐོགས་ཀིས་སླེམས་ཤུགས་ཆག་ན་སྐོབ་སྐོང་
བྱླེད་མི་ཐུབ་པའམ། བྐོ་སྦུབས་ཤིན་ཏུ་དྭྐོག་ནས་ནག་འཐྐོམ་མླེར་གནས་ཏླེ་སྐོབ་སྐོང་ལ་བརྐོན་
ཁུལ་བྱས་ཀང་བསམ་བྐོ་གཏྐོང་རྒྱུ་མླེད་པ་ལྟ་བུ་དླེ་རིགས་སླེམས་ཧ་ཅང་ཞུམ་དགས་པ་ལས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

བྱུང་བ་དླེ་ནི་བྱིང་བའི་ཚོད་དང་། དླེ་ལ་དགླེ་རྒན་ནས་བྱམས་སྐོང་དང་། སླེམས་ཀི་གཟླེངས་
བསྐོད་ན་ཅུང་ཟད་སྐོབས་པ་སླེས་ཏླེ་དླེའི་སྐོན་སངས་བར་འགྱུར་ལ། ཡང་དགླེ་རྒན་གིས་
སྐོང་ཚུལ་བྱམས་དགས་ན་སྐོབ་སྐོང་ལ་བསྐུལ་མ་ཇི་ཙམ་བཏང་ཡང་མི་ཉན་པར། ལག་རླེད་
རླེ་བ་ལ་སྐོགས་པའི་འཕར་གཡླེང་གི་ངང་དུ་གནས་པ་དླེ་རྣམས་སླེམས་རྒྐོད་པའི་དབང་དུ་
ཤྐོར་ནས་ཡུལ་ས་ཚོགས་ལ་འཕྐོ་དགས་པས། དླེ་ལ་མགྐོ་གནྐོན་པའི་སངས་འཛིན་ཐྐོག་ནས་
སླེམས་ནང་དུ་བསྡུ་ཐབས་བྱ་དགྐོས་པ་དང་མཚུངས། དླེས་མཚོན་པའི་ཞླེ་སང་སྐོགས་རྟྐོག་
པ་ས་ཚོགས་གང་འཕྐོ་བ་དླེ་ཀའི་གཉླེན་པྐོ་སྒྐོམ་པ་གནད་དུ་ཆླེ། མདྐོར་ན་དབང་པྐོའ་ིསྒྐོ་མི་
སྲུང་བ། ཟས་ཀི་ཚོད་མི་རིག་པ། ནམ་གི་ཆ་སྐོད་ཆ་སད་ལ་ཉལ་བ། གཉིད་རྨུགས་དང་
འདྐོད་པའི་ཡུལ་ཧ་ཅང་བསླེན་དགས་པ་སྐོགས་ཐུན་མྐོང་གི་རྒྱུ་རྣམས་ཀང་སྐོང་བའྐོ།། 

དླེ་ནས་བྱིང་རྒྐོད་མ་བྱུང་བའི་ཚེ་དླེའི་གཉླེན་པྐོ་འདུ་བྱླེད་པ་དླེ་སྐོན་ཡིན་པས། བྱིང་
རྒྐོད་ཀི་གཉླེན་པྐོ་ཧ་ཅང་འདུ་བྱླེད་པར་སླེལ་བ་ནི། སྒྐོམ་རིམ་ཕི་མ་གཉིས་ལས། གལ་ཏླེ་
སླེམས་མཉམ་པར་ཞུགས་པ་ལ་རྐོལ་བ་བྱས་ན་དླེའི་ཚེ་སླེམས་རྣམ་པར་གཡླེང་བར་འགྱུར་ 
རྐོ༑ ༑ཞླེས་སླེམས་གནས་བརྒྱད་པའི་མཐར་བྱིང་བ་དང་རྒྐོད་པ་གང་རུང་གི་དབང་དུ་མི་འགྲྐོ་
བའི་སླེམས་མཉམ་པའི་དུས་ཡིན་པས། དླེའི་ཚེ་སླེམས་གཟླེངས་བསྐོད་པ་དང་ནང་དུ་
འགུགས་པ་སྐོགས་བྱིང་རྒྐོད་ཀི་ཟྐོན་ཆླེན་པྐོ་འདུ་བྱླེད་པའི་རྐོལ་བ་ཆླེས་ན་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་
སྐོན་ཡིན་པས། གྐོད་ཤླེས་པའི་འདུ་བྱླེད་བཏང་སྐོམས་བྱླེད་པ་ནི་བྱིང་རྒྐོད་ཀི་གཉླེན་པྐོ་བསླེན་
དགས་པ་དླེའི་གཉླེན་པྐོ་ཡིན་ལ། བཏང་སྐོམས་དླེ་ལ་འདུ་བྱླེད་བཏང་སྐོམས་དང་། ཚོར་བ་
བཏང་སྐོམས། ཆགས་སང་མླེད་པའི་སླེམས་སྐོམས་པའི་བཏང་སྐོམས་བཅས་བཏང་སྐོམས་
མི་འད་བ་གསུམ་ཡྐོད་པས། སླེམས་གནས་བརྒྱད་པའི་མཚམས་ནས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་བྱིང་རྒྐོད་
ཀི་སྐོན་མླེད་པར་གནས་པའི་སབས་སུ་དླེའི་གཉླེན་པྐོ་འདུ་བྱླེད་པའི་འབད་རྐོལ་བྱས་ན་
སླེམས་ལྷྐོད་དླེར་གནས་པ་དླེ་ལ་བར་ཆད་ཀི་རླེན་དུ་འགྱུར་བས་འདུ་བྱླེད་བཏང་སྐོམས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བསླེན་དགྐོས། གྐོད་ཟླེར་བའི་མིང་ཙམ་རྣ་བར་ཐྐོས་པས་གྐོད་རབ་ལ་སྒྐོམ་རབ་ཅླེས་སྨྲ་མྐོད། 
དླེ་ནི་བྱིང་བའི་དབང་དུ་སྐོང་བའི་སླེམས་ཀི་དྭངས་ཆ་ཙམ་ལ་སྒྐོམ་རྣལ་མར་ངྐོས་བཟུང་བའི་
རང་མཚང་སླེ། སབས་འདིར་གྐོད་ཤླེས་པ་ནི་དུས་སུ་སླེབས་སབས་རྐོལ་བ་གྐོད་པ་ཡིན་གི། 
འཛིན་སངས་ཀི་ངར་གཏྐོང་བ་ནི་མིན་ཞིང༌། དུས་ཀང་སྒྐོམ་ཆླེན་ཕལ་ཆླེར་ཉམས་མྱྐོང་ཅུང་
ཟད་སླེས་པ་ན་གྐོད་ལ། རང་རླེའི་ལུགས་བྱིང་རྒྐོད་ཀི་དབལ་ཆྐོགས་པ་ཞླེས་སླེམས་གནས་
དགུ་པའི་དུས་ཡིན་པས་མི་འདའྐོ།། 

འདི་ལ་ཁྱད་པར་ཞིག་ཡྐོད་པར་སང་སླེ། སིར་ཕག་ཆླེན་དང་རྐོགས་ཆླེན་གི་སྒྐོམ་
ཚུལ་ཕལ་ཆླེ་བ་སགས་བ་མླེད་ཀི་རྣལ་འབྱྐོར་དང་འབླེལ་ནས་སྒྐོམ་པས། སྒྐོམ་ཚུལ་མི་འད་བ་
ཞིག་འབྱུང་བ་དླེ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་ཤླེས་དགྐོས། དླེ་མིན་དང་པྐོ་ནས་གྐོད་ཆླེ་ན་བྱིང་
བ་གསྐོག་ཉླེན་ཡྐོད་པ་རླེད། རྒྱ་ནག་ཏུ་སྒྐོམ་ཆླེན་པ་ལ་ལ་སྒྐོམ་ཡྐོད་ཀང་བྱམས་པ་དང་སིང་
རྗླེའི་ཚོར་སང་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་མླེད་པ་དང་། སླེམས་ལ་ཚོར་སང་སླེན་པྐོ་མླེད་པར་བཏང་
སྐོམས་སུ་གནས་པ་ཞིག་འྐོང་ཚུལ་ངྐོས་ལ་ངྐོ་ཤླེས་པའི་རྒྱ་མི་འགའ་ཤས་ཀིས་བརྗྐོད་བྱུང༌། 
དླེ་རྣམས་ཚོད་དཔག་བྱས་ན་རྒྱུན་དུ་འཇྐོག་སྒྐོམ་ཁྐོ་ནར་དྭངས་འདྐོད་བྱླེད་པ་མ་གཏྐོགས། 
བྱམས་སིང་རྗླེ་སྐོགས་ཐབས་ཀི་ཉམས་ལླེན་ཐྐོག་ཏུ་རྐོལ་བ་བྱ་རྒྱུའི་གྐོམས་འདིས་ཆླེར་མ་
བསན་པའི་ལག་རྗླེས་ཡིན་ཤས་ཆླེ། སྒྐོམ་ཚུལ་དླེས་ནི་བྱིང་བ་གསྐོག་སླེ་གྐོང་དུ་བཤད་པའི་
སླེམས་ཀི་དྭངས་ཆ་དང་གསལ་ཆའི་ངར་ཕ་མྐོའ་ིགྐོ་བར་མ་འཕྐོད་ཅིང་། སླེམས་ཡུལ་གཞན་
ལ་འཕྐོ་བ་མླེད་པར་དམིགས་པའི་སླེང་དུ་ལྷམ་མླེར་སྐོད་པ་ཙམ་གིས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྐོན་མླེད་
མིན་པར་མ་རྟྐོགས་ན། བྱིང་བ་ཕ་མྐོ་ཆླེས་ཆླེར་གསྐོག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་
སྒྐོམ་པ་པྐོ་ལ་ཚོར་བ་མླེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ལྐུགས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་ཚུལ་ལྟར་བྱུང་ངམ་
སམ། དླེ་ལྟར་ཉླེས་པ་ལྔ་དང༌། དླེའི་གཉླེན་པྐོ་སྐོང་བའི་འདུ་བྱླེད་བརྒྱད་ཀིས་ཉམས་སུ་ལླེན་
ཚུལ་རྣམས་ཉམས་འྐོག་ཏུ་ལླེགས་པར་ཆུད་པར་བྱས་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་དགྐོས་པས། ལླེན་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཚིག་རིས་དླེ་འད་ཞིག་བྐོ་ལ་བྱང་བར་བྱས་པས་ཆྐོག་གྐོ་སམ་ན། 
དྐོན་དླེ་དག་ཐྐོས་པར་བྱླེད་པའི་སྒྐོ་ནས་ཉམས་ལླེན་སླེམས་ཐྐོག་ཏུ་འདིལ་མ་ཤླེས་ན། ཁ་ཕིར་
བལྟས་ཀི་བཤད་ཡམ་གིས་ཆྐོས་དང་གང་ཟག་སྐོ་སྐོར་སྐོང་བ་མང་ཞིང༌། བླུན་པྐོ་ལ་མན་
ངག་གི་སིང་པྐོ་ཞིག་གིས་ཆྐོག་མྐོད། སར་བཤད་པའི་གཞུང་ཆླེན་པྐོ་ནས་བཤད་པ་དླེ་དག་
ངལ་བ་ཙམ་གི་འབས་བུར་ཟད་དྐོ་སམ་དུ་སླེམས་པ་ནི། དཔླེར་ན་ཡུལ་ཐག་རིང་པྐོ་ཞིག་ཏུ་
འགྲྐོ་ན་འགྲྐོ་བའི་ལམ་གི་གནས་ཚུལ་མཐའ་དག་རང་སྐོབས་སམ་གཞན་ལ་བརྟླེན་པ་གང་
རུང་གིས་རྒྱུས་ཡྐོད་པ་ཞིག་ངླེས་པར་དགྐོས་ཀི། འཐམ་འཐྐོམ་དུ་ཕིན་པས་དྐོན་མི་འགྲུབ་པ་
ལྟར། སྒྐོམ་གི་སྐོན་སླེལ་བྐོགས་འདྐོན་གི་གནད་མི་ཤླེས་པར་ལུས་གནད་བསྲངས་པ་དང་། 
མིག་བཙུམས་ནས་སྐོད་པའི་སིང་རུས་ལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆླེན་པྐོར་རླེ་བ་མཐའ་དག་
སྐོམ་གསུམ་དུ། བླུན་པྐོས་ཕག་རྒྱ་ཆླེ་བསྒྐོམས་པ། །ཕལ་ཆླེར་དུད་འགྲྐོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས། ། 
ཞླེས་པའི་དྐོན་ཐྐོག་ཏུ་བབས་པར་སང་མྐོད། དླེང་དུས་ནི་རང་གཞན་ཀུན་ལ་ངང་ཚུལ་འདི་
དག་གིས་དབྱར་གི་སྲིན་བུའི་གྲངས་བཞིན་ཁྱབ་ཅིང་འཕླེལ་བའི་ཕིར། ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་
བུས། བདག་གིས་ཆྐོས་མིན་སྨྲ་ན་ཆྐོས་དང་འགལ། །ཆྐོས་བཞིན་སྨྲས་ན་བྐོད་རྣམས་དགྲ་རུ་
ལྡང༌། །ཞླེས་བགྲྐོས་གླེང་མང་བ་རང་ཉིད་བྱ་རྐོག་ལུས་དཀར་སྒྲུབ་པར་ཟད་དྐོ། །སར་བཤད་
པ་དླེ་དག་ངླེས་པར་བྱས་ནས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་སིལ་ཚུལ། ལམ་སྐོན་ལས། དམིགས་པ་
གང་རུང་གཅིག་དག་ལ། །ཡིད་ནི་དགླེ་ལ་བཞག་པར་བྱ། །ཞླེས་སབས་སུ་བབས་ཤིང་རང་
ཉིད་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་གཏྐོད་པའི་ཡུལ་ནི་སིར་བཏང་ལ་སྐུ་གཟུགས་ལྟ་བུ་འྐོས་ཤིང༌། 
དླེའི་ནང་ནས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པྐོ་ལས། གསླེར་གི་ཁ་དྐོག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལུས་ཀི། །འཇིག་
རྟླེན་མགྐོན་པྐོ་ཀུན་ཏུ་མཛེས་པ་སླེ། །དམིགས་པ་དླེ་ལ་གང་གི་སླེམས་འཇུག་པ། །བྱང་ཆུབ་
སླེམས་དཔའ་དླེ་མཉམ་བཞག་ཅླེས་བྱ། །ཞླེས་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་
དམིགས་པས་ཞར་བྱུང་དུ་སངས་རྒྱས་རྗླེས་དན་གི་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་ཆླེར་གསྐོག་པ། དཔླེར་ 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ན༑ ཟུར་རྐོ་གཅིག་གིས་རིག་པ་གཉིས་ཀི་གྐོ་ཆྐོད་པ་དང༌། མི་གཅིག་གིས་ཚོང་ལྟ་བུའི་དྐོན་
གཅྐོད་པའི་ཞྐོར་ལ་བླེལ་བ་གཞན་ཆྐོད་འགྲྐོ་བ་དང་མཚུངས་པས། ཐྐོག་མར་སྐུ་གཟུགས་
བིས་འབུར་སྐོགས་ལ་བལྟ་བ་དང་། བསམ་པ་མང་དུ་བྱས་པས་གཙུག་ཏྐོར་ཞལ་ཁྱིམ་སན་
ཞབས་ཕག་ན་བཟའ་སྐོགས་ཀི་དབྱིབས་དང༌། སན་གི་དཀར་ནག་གི་མཐའ་བརྟླེན་པ་ཚུན་གི་
ཁ་དྐོག་ཀང་མ་འདླེས་པ་སྐོ་སྐོར་བསམ། བཞུགས་པ་ལ་བཞླེངས་པའི་རྣམ་པ་དང༌། སྐོན་པྐོ་
ལ་དཀར་པྐོར་འཆར་བ་ལྟ་བུ་ལྡྐོག་ཕྐོགས་ས་ཚོགས་ཀི་རྗླེས་སུ་མི་འབང་ཞིང༌། ཐྐོག་མ་ཉིད་
ནས་སངས་རྒྱས་དངྐོས་ཀི་རྣམ་པ་དང༌། སན་གི་དཀར་ནག་ཚུན་མ་འདླེས་པ་མི་འབྱུང་ཡང་། 
དང་པྐོ་སྐུ་གཟུགས་མཐྐོང་བའི་དབྱིབས་དང་སྐུའི་རྣམ་པ་རགས་པ་ཙམ་འཆར་བ་ལ་རྒྱུན་
བསངས་ནས་བསྒྐོམས་པས་མཐར་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་འབྱུང་གི  ཉམས་ལླེན་བྱས་ཙམ་
ནས་ཇི་ལྟ་བ་འབྱུང་དུ་རླེ་བའི་ཤ་ཐང་ཐང་བྱས་ན་སྒྐོམ་གི་གླེགས་སུ་འགྲྐོ་བས་མཚམས་ཟིན་
པར་བྱས་ཏླེ། ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་རྟླེན་དུ་རྐོ་དང༌། ཤིང༌ལ་སྐོགས་ལ་བརྟླེན་ནས་སྒྲུབ་ཐུབ་
ནའང་། ཞི་གནས་འགྲུབ་བྱླེད་དང་། ཚོགས་གསྐོག་སིབ་སྐོང་གཅིག་གྐོ་གཉིས་ཆྐོད་ཆླེད་དུ་
སབས་འདིར་སགས་དང་མ་འདླེས་པར་མདྐོ་རང་པའི་སྒྐོ་ནས་ཞི་གནས་སྒྲུབ་ཚུལ་འཆད་པ་
ཡིན་པས། གྐོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའི་སྐུ་ལྟ་བུར་དམིགས་ཏླེ་བསྒྐོམ་ན་
ལླེགས། གལ་ཏླེ་བྱིང་བ་གཅྐོད་ན་སྐུ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བ་འྐོད་ཤིན་ཏུ་འཚེར་བ་ཞིག་དང་། 
འཕྐོ་རྒྐོད་གཅྐོད་ཕིར་སྐུ་ལིད་རིག་རིག་ཡྐོད་པར་བསམ་ན་དམིགས་རྟླེན་དླེ་ལ་བསམ་བྐོའ་ི
གཏྐོད་ཚུལ་འཆར་སྒྐོའ་ིདབང་ལས་བྱིང་རྒྐོད་བསལ་བར་ཕན་ཚུལ་གསུངས། རང་རླེ་ལྟ་བུ་
གསང་སགས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་དར་ཁྱབ་ཆླེ་བའི་ཡུལ་དུ་སླེས་ཤིང་། གཞྐོན་ནུའི་དུས་ནས་
སགས་ལམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་ཡྐོད་མླེད་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། གསང་
སགས་ཀི་ཆྐོ་ག་འདྐོན་པ་དང༌། ཡི་དམ་གི་ལྷ་སྐུ་སྒྐོམ་པ་འྐོང་བས། དླེ་འདའི་རིགས་ནས་རང་
ལུས་ལྷ་སྐུར་གསལ་བ་དླེ་ཉིད་དམིགས་རྟླེན་དུ་བཞག་ནས་ཞི་གནས་བསྒྐོམ་ན། ལྷ་ཡི་རྣལ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

འབྱྐོར་གི་སླེང་ནས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྒྲུབ་ཚུལ་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན། སིར་
ཆླེད་དུ་བྱ་བའི་གདུལ་བྱ་བྱླེ་བག་པ་བསམ་གཏན་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
གསུངས་ཀང་། སགས་བ་མླེད་སབས་སུ་དླེ་བས་ཀང་ནས་ལུས་ཀི་གནས་བྱླེ་བག་པ་ལ་
དམིགས་ནས་ལྷ་ཡི་རྣལ་འབྱྐོར་སྒྲུབ་པ་དང་ཆབས་ཅིག་ཏུ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་སྒྲུབ་ཚུལ་དླེ་འད་འྐོང་
བས། དླེ་རིགས་དམིགས་རྟླེན་དུ་བཟུང་ནའང་ལླེགས། 

དླེ་ནས་དམིགས་རྟླེན་དླེ་གསལ་བཏབ་ནས་སྒྐོམ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞླེ་ན། སིར་ཐུན་གི་
ཉམས་ལླེན་སབས་སུ་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དང་སྐོད་ལམ་གང་བདླེར་འཁྐོད་ནས་ཞླེས་
གསུངས་པ་ལྟར། ཞི་གནས་སྒྐོམ་པའི་རིང་ལ་དླེ་བས་ཀང་ནས་གནད་ཆླེ་བས། སན་འཇམ་ཞིང་
བདླེ་བ་ལ་རྐང་པ་སིལ་ཀྲུང་ངམ་ཕླེད་སིལ། མིག་འབྱླེད་འཛུམ་རན་པར་ས་རླེར་ཕབ། ལུས་དང་
པྐོར་བསྲངས། ལག་མཉམ་བཞག  མགྐོ་ཐད་ཀར་ས་རླེ་དང་ལྟླེ་བ་དང་པྐོར་བྱས། སྐོ་དང་མཆུ་
རང་བབས། ལླེ་རླེ་རྐན་ལ་རླེག་པ། དབུགས་དལ་བུས་རྒྱུ་བ་སླེ་ལུས་ཀི་སྐོད་ལམ་བརྒྱད་དང་
ལྡན་པའི་སྒྐོ་ནས་རླུང་གི་འགྲྐོ་འྐོང་ཉླེར་གཅིག་བགྲང་བ་སྐོགས་བྱ་བ་ནི་ཕི་རྐོལ་ཏུ་གཡླེང་བ་
བཟླྐོག་པའི་ཐབས་ཡིན་གསུངས། ཞིབ་པ་སར་སྐོར་བའི་ཆྐོས་དྲུག་སབས་སུ་གསལ་བར་
བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་བྱ། དླེ་ནས་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ཡྐོན་ཏན་ལ་དད་པས་དངས་པའི་འདུན་པ་
ཤུགས་དག་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས། ཞི་གནས་ཡྐོད་ན་དགླེ་སྐོར་གང་བྱས་ཀང་རླབས་ཆླེ་བ་ཤླེས་པར་
བྱས་ནས། དླེའི་ཡྐོན་ཏན་མཐྐོང་སླེ་དགླེ་སྐོར་ལ་སྐོ་སིང་ངླེ་བའི་བརྐོན་འགྲུས་དང་བཅས་ཏླེ། 
སར་གྐོམས་འདིས་སུ་བྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་བསི་འབུར་གང་ཡང་རུང་བའ་ིསང་
བརན་ཆུང་ཚད་སྐོར་བཞི་ལྔ་ཡས་མས་ཙམ་ཚད་ལྡན་དླེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་དངྐོས་ཀི་རྣམ་པར་
སིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ཀི་ནམ་མཁར་ཆླེ་ཆུང་བྐོ་དང་འཚམ་པ། དླེ་ཉིད་ལ་བརང་ཕག་འཚལ་ན་
སྐོར་རླེས་མ་སླེབས་ཙམ་ནས་འདྐོམ་གང་ཙམ་གི་མཚམས་སུ་ཡྐོད་པ་ཞིག་གསལ་བཏབ། ཞི་
གནས་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་ཚད་ལ་ངླེས་པ་མླེད་པས། ལས་དང་པྐོ་བའི་གནས་སབས་ལ་ཐུན་ཐུང་ལ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གྲངས་མང་ཙམ་གིས་སྤུས་དག་པྐོ་བྱླེད་པ་གལ་ཆླེ། རིམ་བཞིན་གྐོམས་ནས་སྤུས་ཀ་དག་པྐོ་དླེ་
ཀའ་ིངང་ནས་ཐུན་རིང་དུ་བཏང་ན་ལླེགས། དམིགས་ཡུལ་དླེ་ཉིད་མ་བརྗླེད་པར་དན་པའི་སླེམས་
དམིགས་པ་ལ་ཐུ་རླེར་གནས་པའི་གསལ་ཆའི་ངར་དང་ལྡན་ཞིང༌། དམིགས་རྟླེན་གསལ་པྐོ་
ཡྐོད་པ་དླེ་མ་ཤྐོར་བར་དླེ་ཀའ་ིསླེང་ལ་ལྷན་ནླེར་སྐོད་དླེ་གཞན་དུ་མི་འཕྐོ་བའི་གནས་ཆ་བརྟན་པྐོ་
གཉིས་ཟུང་ལྡན་གི་སྒྐོ་ནས་སྐོད་དུ་ལྷགས་པ་སྐོགས་ཀི་སྐོན་མི་འབྱུང་ཙམ་གི་ངྐོས་བསིམས་ཏླེ་
བསྒྐོམ། ལུས་གནད་བསིམས་དགས་པས་རྐོ་སྐོད་འཚང་བའམ། ལུས་ཀི་སྐོད་རྒྱང་བ་དང་། 
འཕྐོ་རྒྐོད་ཀི་སྐོན་དུ་མི་འགྲྐོ་ན་སིམ་ཤས་ཆླེ་ཙམ་བྱ་བ་ལླེགས། དླེ་ལ་ཅུང་ཟད་གནས་པ་སམ་
བྱླེད་པ་ན། དམིགས་པ་དན་པས་མ་བརྗླེད་པའི་མུ་ནས་ཤླེས་བཞིན་གིས་བྱ་ར་བྱས་པས། 
དམིགས་པའི་གསལ་ཆ་དང་འཛནི་སངས་ཀི་ངར་ཆའི་ཤུགས་དམ་སིང་སིང་བ་དླེ་ཅུང་ཟད་ཞན་
དུ་སྐོང་བ་མཐྐོང་ཚ་ེབྱིང་བ་ཕ་མྐོ་བྱུང་སམ་སླེ་བཀག  གསལ་ཆའི་ངར་ཆ་ཧད་ཀིས་ཤྐོར་བའམ། 
གྐོ་བུར་དུ་ཤྐོར་ནས་དྭངས་ཆ་ཙམ་ལས་མི་འདུག་ན་བྱིང་བ་རགས་པར་ངྐོ་ཤླེས་པར་བྱླེད། 
འདྐོད་པའི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འྐོང་བའི་རྣམ་པ་འཆར་ལ་ཁད་བྱུང་བ་ན་རྒྐོད་པ་ཕ་མྐོ་དང་འདྐོད་ཆགས་
ཀི་རྣམ་པ་ཧད་ཀིས་སླེས་པ་རྒྐོད་པ་རགས་པར་རྟྐོགས་ནས། སླེམས་འཕང་མཐྐོ་དམན་ཇི་ལྟར་
སབས་སུ་བབས་པ་མ་ནྐོར་བར་བྱླེད་པ་སྐོགས་དླེ་དག་གི་གཉླེན་པྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་བྱིང་རྒྐོད་བཅད་ 
དླེ༑ ར་བའི་དམིགས་པའི་སླེང་དུ་གསལ་ལླེ་ཧིག་གླེར་ཐུན་ཚད་ཆུ་ཚོད་གཅིག་གི་རིང་འཇྐོག་
གང་ཐུབ་བྱླེད་དགྐོས་ཀང་། བསིམས་དགས་ན་རྒྐོད་ཤས་དང༌། གྐོད་དགས་པ་ན་བྱིང་ཤས་སླེ་
བའི་ཕིར་གྲིམ་ལྷྐོད་རན་པའི་མཚམས་ཤིན་ཏུ་དཀའ ་བས། མཁས་པ་ཙནྡྲ་གྐོ་མིས། བརྐོན་པ་
བསླེན་ན་རྒྐོད་པ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང༌། །དླེ་སངས་ན་ནི་ཞུམ་པ་སླེ་བར་འགྱུར། །འདི་ཡིས་རིགས་
པར་མཉམ་འཇུག་རླེད་དཀའ་ན། །བདག་གིས་སླེམས་དཀྲུགས་པས་ནི་ཅི་ཞིག་བགི། །ཞླེས་
ལས་དང་པྐོ་བ་ལ་ཉླེས་པ་ལྔ་སྐོང་འདུ་བྱླེད་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཉམས་ལླེན་གནད་དུ་དིལ་བ་དླེ་ཉིད་ས་
ཇི་བཞིན་པ་མི་སླེ་ནའང༌། སླེམས་གནས་དགུའི་ནང་ཚན་སླེམས་འཇྐོག་པའི་དམིགས་པ་ཞླེས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

དམིགས་རྟླེན་ལ་ཡུན་དུ་མི་གནས་ཀང་ཉམས་དང་སར་ཏླེ་བསིམས་ནས་སྒྐོམ་པ་ལ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་
བྱ་ན། ལྐོག་པའི་ཡུལ་ལ་གཡླེང་བ་ཞི་བྱླེད་ཅིང༌། །ཡང་དག་དྐོན་ལ་ཚུལ་བཞིན་སྐོད་པ་ 
ཡི༑ ༑ཞི་གནས་ལྷག་མཐྐོང་ཟུང་དུ་འབླེལ་བའི་ལམ། །མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སླེ་བར་བྱིན་གིས་
རླྐོབས། །ཞླེས་སབས་སུ་བབས་པའི་དམིགས་རྟླེན་ལས་གཞན་པའི་དམིགས་རྟླེན་ནི་སབས་
ཐྐོབ་ཀིས་ལྐོག་པའམ་ཕི་རྐོལ་དུ་གྱུར་པས། དླེ་ལ་ལྐོག་པའི་ཡུལ་དུ་གསུངས་པ་ལྟར། དམིགས་
པ་གཞན་དླེ་རྣམས་ལ་སླེམས་འཕྐོ་བ་བསལ་དགྐོས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་དྐོན་ཞླེས་པའང་
སབས་འདིར་དླེ་ཁྐོ་ན་ ཉིད་ཀི་གནས་ལུགས་སྐོང་པ་ཉིད་ལ་བྱིང་རྒྐོད་ཀི་སྐོན་མླེད་པར་ཚུལ་
བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་ལུས་སླེམས་ཤིན་སངས་ཀི་བདླེ་བས་ཟིན་པའི་ཞི་གནས་
དང༌། དླེས་གཞི་རྟླེན་བྱས་ཏླེ་སྐོ་སྐོར་རྟྐོག་པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ཀི་དྐོན་ལ་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་དཔད་སྐོབས་ཀིས་དངས་པའི་ཤིན་སངས་ཀི་བདླེ་བས་ཟིན་པའི་སླེམས་ཀིས་དླེ་ཁྐོ་ན་
ཉིད་ལྷག་པར་མཐྐོང་བའི་ལྷག་མཐྐོང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབླེལ་ཐྐོབ་པ་
དང་། དླེའི་ཆླེད་དུ་ཐྐོག་མར་སླེམས་གནས་དང་པྐོའ་ིཚེ་དམིགས་པ་ཁྐོ་ན་ལ་སླེམས་ཀི་གནས་
ཆ་མི་སྐོད་པར་རྣམ་རྟྐོག་རི་གཟར་གི་འབབ་ཆུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ལྟ་བུར་འྐོང་བས། དླེ་ཉམས་
ལླེན་བྱས་པས་རྟྐོག་པ་མང་དུ་སྐོང་སམ་པ་འབྱུང་མྐོད། དླེ་ནི་སར་ཉམས་ལླེན་གི་གནད་མླེད་
པའི་དུས། དཔླེར་ན། ལམ་ཆླེན་ཞིག་ལ་འགྲུལ་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འགྲྐོ་ཡང་། དླེ་ལ་ཆླེད་དུ་བལྟ་
བའི་འདུན་པ་མླེད་པའི་དབང་གིས་མང་ཉུང་གི་རྟྐོག་དཔྐོད་མི་འབྱུང་ལ། འབད་པས་བལྟས་ན་མི་
ཁལ་སྐོགས་མང་པྐོ་འདི་འད་བྱུང་སམ་པ། སྐོན་ཆད་རྟྐོག་པ་འྐོག་འགྱུའི་འཁྐོར་ལྐོ་བསྐོར་ཡང་
ངྐོས་མ་ཟིན་པ་ལ། སབས་འདིར་སླེམས་ཀིས་ཉམས་ལླེན་བྱས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་རྣམ་རྟྐོག་ངྐོས་
ཟིན་གི་ཉམས་ཤིག་འྐོང་བས། མགྐོན་པྐོ་བྱམས་པས་མདྐོ་སླེ་རྒྱན་དུ་སླེམས་གནས་པའི་ཐབས་
དགུ་པྐོ་དླེ་སྐོབས་དྲུག་གིས་འགྲུབ་ལུགས་ཡིད་ལ་བྱླེད་པ་བཞིར་བཤད་པའི་སབས་ཀི་སྐོབས་
དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཐྐོས་པའི་སྐོབས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་སླེམས་གནས་དང་པྐོ་སླེམས་འཇྐོག་པ་ཞླེས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བྱ་བ་དམིགས་པའི་གདམས་པ་ཐྐོས་པ་ཙམ་གི་རྗླེས་སུ་འབངས་ནས་དམིགས་པ་ལ་སླེམས་
གཏད་པ་ཙམ་གི་སབས་ཡིན་ནྐོ། །དླེ་ནས་རིམ་གིས་བསྒྐོམས་པ་ན་གཅྐོང་རྐོང་དྐོག་མྐོའ་ིའབབ་
ཆུ་ལྟར་རླེས་རྣམ་རྟྐོག་ཞི་ཞིང་རླེས་ཐྐོ་ལླེར་སླེ་བའི་རྣམ་རྟྐོག་ངལ་གསྐོ་བའི་ཉམས་ཤིག་འྐོང༌། 
དླེའི་ཚ་ེསྐོབས་གཉིས་པ་བསམ་པས་འགྲུབ་པའི་སླེམས་གནས་གཉིས་པ་རྒྱུན་དུ་འཇྐོག་པ་ཞླེས་
བྱ་བ་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་མཐུད་ནུས་པ་ཡིན། སླེམས་གནས་འདི་གཉིས་ལ་བྱིང་རྒྐོད་
ཆླེས་མང་ཞིང་། ཏིང་འཛནི་ཉུང་ངུ་ལས་མི་འྐོང་བས། ཡིད་བྱླེད་བཞིའི་ནང་གི་དང་པྐོ་བསིམས་
ཏླེ་འཇུག་པའི་སབས་སྐོ། །དླེ་ནས་ཅུང་ཟད་གྐོམས་པ་ན་ལུང་པ་ཕུ་གསུམ་གི་རིང་ཆུ་ལྟ་བུ་
འགལ་རླེན་གིས་མ་དཀྲུགས་པའི་ཚེ་སླེམས་གནས་པ་སམ་བྱླེད་ལ། རླེན་བྱུང་ཚེ་མི་གནས་
པའི་རྣམ་རྟྐོག་ཐང་ཆད་པའི་ཉམས་ཤིག་འྐོང༌། དླེའི་ཚེ་སྐོབས་གསུམ་པ་དན་པས་འགྲུབ་པའི་
སླེམས་གནས་གསུམ་པ་གན་ཏླེ་འཇྐོག་པ་ཞླེས་བྱ་བ་སླེམས་གཡླེང་བ་མྱུར་དུ་རྟྐོགས་ནས་སར་
དམིགས་པ་ལ་གན་པ་སླེ། དཔླེར་ན། ལྷན་པ་བཏབ་པ་ལ་གཞི་གང་ཞིག་ཡྐོད་པའ་ིསླེང་དུ་ལྷན་པ་
གན་དགྐོས་པ་ལྟར། སླེམས་དམིགས་པའི་སླེང་དུ་གང་འཚམས་ཤིག་གནས་ནུས་པ་བྱུང་རྗླེས་
ཕིར་འཕྐོ་བ་སར་བསྡུས་ནས་དམིགས་པའི་སླེང་དུ་གནས་པར་བྱླེད་པས་ལྷན་པ་གན་པ་དང་
མཚུངས་པར་སར་གན་པ་དང༌། སླེམས་གནས་བཞི་པ་ཉླེ་བར་འཇྐོག་པ་ཞླེས་བྱ་བ་རྒྱ་ཆླེན་པྐོ་
ལས་བསྡུས་ཏླེ་ཕ་བར་བྱླེད་པ་དང༌། སྐོབས་བཞི་པ་ཤླེས་བཞིན་གིས་འགྲུབ་པའི་སླེམས་གནས་
ལྔ་པ་དུལ་བར་བྱླེད་པ་ཞླེས་བྱ་བ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་ཡྐོན་ཏན་ལ་དགའ་བ་དང༌། སླེམས་གནས་
དྲུག་པ་ཞི་བར་བྱླེད་པ་ཞླེས་བྱ་བ་རྣམ་གཡླེང་གི་ཉླེས་དམིགས་རིག་ནས་འགྐོག་པ་དང༌། སྐོབས་
ལྔ་པ་བརྐོན་འགྲུས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་སླེམས་གནས་ལ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་ཡྐོད་པའི་
བདུན་པ་རྣམ་པར་ཞི་བར་བྱླེད་པ་ཞླེས་བྱ་བ་ཆགས་སླེམས་ཉྐོན་མྐོངས་རྐོལ་བས་སངས་ཏླེ་ཞི་
བར་བྱླེད། སླེམས་གནས་གསུམ་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གི་ལྔ་པྐོ་འདི་ལ་བྱིང་རྒྐོད་ཀིས་བར་དུ་
གཅྐོད་པས་ཡིད་བྱླེད་བཞིའི་ནང་གི་གཉིས་པ་སབས་སུ་ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་དུས་སྐོ། །དླེ་ནས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

རིམ་གིས་བསྒྐོམས་པས་རྒྱ་མཚོ་རླབས་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་རྟྐོག་ཅི་བྱུང་ཡང་གཉླེན་པྐོ་དན་
འཛནི་ཅུང་ཟད་བསླེན་པས་རང་མལ་དུ་ཞི་འགྲྐོ་བས། རྣམ་རྟྐོག་འདུ་བྱླེད་པ་ཞླེས་བྱ་བའི་ཉམས་
འྐོང༌། དླེའི་ཚ་ེསར་བཤད་པའི་སྐོབས་ལྔ་པས་འགྲུབ་པའི་སླེམས་གནས་བརྒྱད་པ་རླེ་གཅིག་ཏུ་
བྱླེད་པ་ཞླེས་བྱ་བ་ཏིང་ངླེ་འཛནི་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནྐོ། །སླེམས་གནས་བརྒྱད་པ་ལ་
བྱིང་རྒྐོད་ཀིས་བར་དུ་མི་གཅྐོད་པར་ཡིད་བྱླེད་བཞིའི་ནང་གི་གསུམ་པ་སབས་སུ་ཆད་པ་མླེད་
པར་འཇུག་པའི་དུས་སྐོ། །དླེ་ནས་རིམ་གིས་བསྒྐོམས་པས་རྒྱ་མཚོ་རླབས་དང་བལ་བ་ལྟ་བུ་
ཡུལ་རླེན་ཅི་བྱུང་ཡང་གཉླེན་པྐོ་དན་འཛིན་གི་འབད་རྐོལ་ལ་མ་ལྟྐོས་པར་ཏིང་ངླེ་འཛིན་རང་
བབས་སུ་འཆར་བས་རྣམ་རྟྐོག་མངྐོན་པར་འདུ་མི་བྱླེད་པའི་ཉམས་ཀི་མཉམ་བཞག་འྐོང༌། དླེའི་
ཚ་ེསྐོབས་དྲུག་པ་ཡྐོངས་སུ་འདིས་པ་ལས་འགྲུབ་པའི་སླེམས་གནས་དགུ་པ་མཉམ་པར་འཇྐོག་
པ་ཞླེས་བྱ་བ་རྐོལ་མླེད་དུ་དམིགས་པ་ལ་འཇྐོག་པས། ཡིད་བྱླེད་བཞིའི་ནང་གི་བཞི་པ་ལྷུན་གིས་
གྲུབ་པར་འཇུག་པའི་དུས་སྐོ། །འདིའི་སབས་སུ་བྱིང་རྒྐོད་འགྐོག་པའི་རྐོལ་བ་སྐོན་དུ་འགྱུར་
བར་དགྐོངས་ནས་གྐོང་མ་རྣམས་གྐོད་རབ་ཅླེས་གསུངས་པ་མ་གྐོ་བར་འཛནི་སངས་ཀི་ངར་ཆ་
གྐོད་པར་གྐོ་བའི་སྐོན་འབྱུང་བས། གནད་འགག་འདི་དག་ལླེགས་པར་ཤླེས་དགྐོས་ཀི། པུས་
འཁྱུད་སྒྐོམ་ཞྭ་ད་ཕད་ཙམ་ཡྐོད་པས་སྒྐོམ་རྒྱུད་ལ་སླེ་བ་ནི་མིན་ནྐོ། །དླེ་ལྟར་སླེམས་གནས་དགུ་
ལ་ཡིད་བྱླེད་བཞིར་བཤད་པའི་དང་པྐོ་གཉིས་ལ་བསིམས་ཏླེ་འཇུག་པ་དང་། བར་བ་ལྔ་ལ་ཆད་
ཅིང་འཇུག་པའི་ཐ་སད་བྱས་ན། དང་པྐོ་གཉིས་ལའང་ཆད་ཅིང་འཇུག་པ་དང་། བར་པ་ལྔ་ལ་ཡང་
བསིམས་ཏླེ་འཇུག་པ་དགྐོས་པས་མི་རིགས་སྐོ་སམ་པའི་ལྐོག་རྟྐོག་སླེས་ན། སྐོན་མླེད་དླེ། བར་
པ་ལྔ་ལ་བསིམས་པ་དང་ཆད་པའི་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ཀ་ཡྐོད་ཀང་དང་པྐོ་གཉིས་ལ་ཆད་པའི་ཐ་
སད་བྱར་མླེད་དླེ། བྱིང་རྒྐོད་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་བར་བར་ལ་གནས་པ་ཅུང་ཟད་ལས་མི་སླེ། བར་པ་
ལྔའི་སབས་ཏིང་ངླེ་འཛནི་ཤས་ཆླེར་སྒྐོམ་པའི་བར་བར་ལ་བྱིང་རྒྐོད་ཀིས་ཡང་ཡང་གཅྐོད་པའི་
ཕིར། དཔླེར་ན། མི་གསུམ་གི་དང་པྐོ་ལ་ཤ  བར་པ་ལ་ཐུད་དང་ཤ་གཉིས་ཀ  ཐ་མ་ལ་དླེའི་སླེང་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

དུ་མར་ཁུ་དང་བཅས་གསུམ་དངས་ན། དང་བྐོ་ལ་ཤ་བྱིན་པའི་ཐ་སད་དང༌། བར་པ་ལ་ཤ་ཡྐོད་
ཀང་ཤ་བྱིན་མི་ཟླེར་བར་ཉིས་སླེལ་གི་ཐ་སད་འདྐོགས་ཤིང༌། གསུམ་པ་ལ་ཉིས་སླེལ་ཚང་ཡང་
སུམ་སླེལ་ཡྐོད་པའི་དབང་གིས་ཉིས་སླེལ་བྱིན་ཞླེས་བྱར་མི་རུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནྐོ། །དླེ་ལྟར་
སླེམས་གནས་དགུ་པ་བྱིང་རྒྐོད་ཕ་མྐོ་དང་བལ་བས་ཡུན་རིང་དུ་སྐོང་ནུས་པའི་རྐོལ་མླེད་ཀི་ཏིང་
ངླེ་འཛནི་སླེས་པ་དླེ་ཞི་གནས་ཡིན་ནམ་སམ་ན། དླེ་ཙམ་གསི་ཞི་གནས་ལ་མ་ིའཇྐོག་པ་ན།ི མདྐོ་
སླེ་རྒྱན་ལས། དླེ་གྐོམས་པ་ལས་འདུ་མི་བྱླེད། །དླེ་ནས་དླེ་ཡི་ལུས་དང་སླེམས། །ཤིན་ཏུ་སངས་
པ་ཆླེ་ཐྐོབ་ནས། །ཡིད་ལ་བྱླེད་དང་བཅས་ཞླེས་བྱ། །ཞླེས་སབས་འདི་ནས་བཟུང་སླེ་ཡིད་ལ་བྱླེད་
པ་ཞླེས་བཤད་པའི་ཞི་གནས་རྗླེས་མཐུན་པ་ཡིན་ཏླེ། ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་འཐྐོབ་པ་ལ་ལུས་
སླེམས་ཤིན་སངས་ཀི་དགའ་བདླེ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐྐོབ་དགྐོས་སྐོ། །དླེ་ལྟར་ན་སླེམས་གནས་དགུ་
པའི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་ཐྐོག་མར་སླེས་པའི་དུས་ཤིན་སངས་མླེད་པར་དྭྐོགས་ན། ཤིན་སངས་ཕ་མྐོ་
སླེས་པ་ཆུང་བས་རིག་དཀའ་ཡང༌། འདི་དག་གི་སབས་ཞི་གནས་རྗླེས་མཐུན་པའི་ཡིད་བྱླེད་དུ་
འཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན། དཔླེར་ན་ཚེས་བཅྐོ་ལྔའི་ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་ལ་ཚེས་
གཉིས་ནས་རིམ་གིས་ཆ་ཤས་གསྐོག་དགྐོས་ནའང༌། ཚེས་གཉིས་ཀི་ཟླ་བའི་ཆ་ཕ་མྐོ་དླེ་ཟླ་བ་
ཡིན་ཡང་བཅྐོ་ལྔའི་ཟླ་བ་མིན་པ་ལྟར། ཤིན་སངས་ཀི་ཆ་ཕ་མྐོ་དླེ་གྐོང་དུ་འཕླེལ་བ་ལས་མཐར་
 ཉྐོན་མྐོངས་པའི་ཕྐོགས་སུ་གྱུར་བ་དགླེ་བ་ལ་གང་འདྐོད་དུ་བཀྐོལ་མི་རུང་བའི་གནས་ངན་ལླེན་
ཞི་ནས་སླེམས་ཀི་ཤིན་སངས་སླེ། དླེའི་མཐུས་ལས་རུང་གི་རླུང་ལུས་ལ་རྒྱུ་བས་ལུས་ཀི་
གནས་ངན་ལླེན་དང་བལ་ནས་བལ་ལྟར་ཡང་བའི་ལུས་ཀི་ ཤིན་སངས་སླེ། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་
ལུས་ལ་བདླེ་བའི་ཉམས་ཆླེན་པྐོ་སླེ། དླེའི་མཐུས་ཡིད་བདླེ་ཉམས་ཀི་སླེམས་ཤིན་སངས་ཀི་བདླེ་
བ་སླེ། དླེ་ཡང་ལུས་ཤིན་སངས་སླེས་མ་ཐག་ཏུ་སླེམས་དགའ་ཡལ་ཡལ་བ་བྱུང་བ་དླེའི་ཚེ་ཞི་
གནས་ཅུང་ཟད་མ་ཐྐོབ་ལ། དགའ་ཡལ་བ་དླེ་ཆུང་དུ་སྐོང་ནས་སླེམས་དམིགས་པ་ལ་ལྷན་ནླེ་
སྐོད་པའི་ཏིང་ངླེ་འཛནི་དང་རྗླེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤིན་སངས་མི་གཡྐོ་བ་ཐྐོབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ཞི་གནས་འགྲུབ་པས། ད་ལྟའི་གྲུབ་ཆླེན་དུ་རླྐོམ་པ་རྣམས་ཀིས་གཞུང་ཆླེན་པྐོ་འདི་དག་དང་
བསྟུན་ན་གར་ཡང་མ་ཕིན་པར་སང་ངྐོ༌། །འྐོན་ཀང་དགའ་ཡལ་བ་དླེ་ཆུང་དུ་སྐོང་བས་ཤིན་
སངས་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏླེ། དཔླེར་ན་གཏམ་སན་ཐྐོས་མ་ཐག་ཏུ་སླེམས་དགའ་གཡླེང་ངླེ་བ་དླེ་ཡུན་
ཞིག་སྐོང་བ་ན་ཞི་འགྲྐོ་ཡང་། གཏམ་སན་མི་བདླེན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་འད་གསུངས། ལུས་
སླེམས་ཤིན་སངས་ཀི་བདླེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཞི་གནས་དླེ་མངྐོན་དུ་བྱས་པ་དང་བསམ་གཏན་
དང་པྐོའ་ིཉླེར་བསྐོགས་ཐྐོབ་པ་ཡིན་ཡང༌། འདི་ག་ཙམ་གིས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་མངྐོན་གྱུར་ཡང་མགྐོ་
གནྐོན་མི་ནུས་མྐོད། འྐོ་ན་སར་ལྷག་པ་ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་། ཞི་གནས་ཀིས་ཉྐོན་
མྐོངས་པ་མངྐོན་གྱུར་མགྐོ་གནྐོན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལམ་སམ་ན། དླེ་ནི་ཞི་རགས་ཀི་
རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐྐོང་སྐོགས་ཀང་ཞི་གནས་སུ་བསྡུས་པ་ལ་དགྐོངས་པ་ཡིན་གསུངས། 
དླེས་ན་ད་དུང་ལམ་ལ་སྐོབ་དགྐོས། འྐོ་ན་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལམ་ལ་སྐོབ་ཚུལ་གང་ཞླེ་ 
ན༑ སྐོབ་ཚུལ་འཇིག་རྟླེན་པའི་ལམ་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལྷག་མཐྐོང་བསྒྐོམས་པས་འདྐོད་
པ་ན་སྐོད་པའི་བསྒྐོམས་པས་སང་བར་བྱ་བའི་ཉྐོན་མྐོངས་ཕལ་ཆླེར་ནུབ། དགའ་བདླེ་དང་
བཅས་པའི་བསམ་གཏན་དང་པྐོའ་ིདངྐོས་གཞི་ཐྐོབ། མངྐོན་ཤླེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་མཚན་ཉིད་པ་
འབྱུང༌། རིམ་གིས་བསྒྐོམས་པས་ཅི་ཡང་མླེད་མན་ཆད་ཀི་ཉྐོན་མྐོངས་པ་མངྐོན་གྱུར་ཐམས་ཅད་
སངས་ཏླེ་སྲིད་རླེའི་སླེམས་ཐྐོབ་པ་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་པྐོའ་ིཉླེར་བསྐོགས་ཐྐོབ་པའི་སླེང་
ནས་བདག་མླེད་གཉིས་ཀི་དྐོན་ལ་དཔྐོད་པའི་ལྷག་མཐྐོང་བསྒྐོམས་པས་འཇགི་རྟླེན་ལས་འདས་
པའི་ལམ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྐོའ་ིདངྐོས་གཞི་ཡན་ཆད་དྐོན་དུ་མི་གཉླེར་བར། བསམ་གཏན་
དང་པྐོའ་ིཉླེར་བསྐོགས་ཙམ་མངྐོན་དུ་བྱས་པ་དླེ་ཀའ་ིསླེང་ནས་ཉན་ཐྐོས་ཀི་མཐྐོང་ལམ་ལྟ་བུ་ཐྐོབ་ 
ན༑ ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བསམ་གཏན་དང་པྐོའ་ིདངྐོས་གཞི་ཡན་ཆད་དངྐོས་སུ་མ་
བསྒྐོམས་ཀང་། དླེ་དག་གི་ཡྐོན་ཏན་ཤུགས་ཀིས་ཐྐོབ་ཅིང༌། ཐླེག་པ་གསུམ་པྐོ་གང་རུང་གི་སྒྐོམ་
ལམ་བར་ཆད་མླེད་ལམ་གིས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་གཉླེན་པྐོ་བྱས་ཏླེ་ར་བ་ནས་སྐོང་བ་ལགས་སྐོ།། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

སྨྲས་པ། ལླེ་ལྐོ་ལ་སྐོགས་ཉླེས་པའི་རང་མཚང་རིག །དད་སྐོགས་འདུ་བྱླེད་བརྒྱད་ཀི་
ཕན་ཡྐོན་མཐྐོང༌། །སླེམས་གནས་དགུ་པས་ཉླེར་དངས་ཤིན་སངས་ཀི། །བདླེ་གསལ་མི་རྟྐོག་ཞི་
གནས་ཏིང་འཛནི་མཚར། །སྐོན་ཆད་ཅུང་ཟད་བསྒྐོམ་བྐོའ་ིཉམས་ལླེན་གིས། །ཉྐོན་མྐོངས་དུག་
གསུམ་མ་བི་བག་ལ་ཞ ། །བདླེར་གནས་ཆྐོས་པའི་བཟང་བརྫུ་རླེན་ངན་གི། །ཕ་མྐོའ་ིགནྐོད་པས་
ཐ་མལ་རང་མཚང་སྐོན། །མུ་སླེགས་བྱླེད་དང་ཐུན་མྐོང་སླེམས་གནས་ལ། །མ་དུལ་ཡིད་འདི་
ཅུང་ཟད་མི་གནས་ཀང༌། །སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ། །ཞལ་གིས་འཆླེས་
རྣམས་མཛུབ་མྐོ་ནང་དུ་ཁུག །དཀའ་གནད་འདི་འདས་མངྐོན་ཤླེས་རྫུ་འཕྲུལ་སྐོགས། །འགྲུབ་
པར་གསུང་རབ་དགྐོངས་འགྲླེལ་ལས་བཤད་ན། །ལྟྐོ་འགྲངས་ཉི་མས་དྐོས་པའི་འགིང་བག་ 
ལ༑ ༑གྲུབ་རྟགས་བག་ལས་ཆུ་བྐོ་རྐོལ་བ་བཞིན། །ཀླེ་མ་སྐོན་ཆད་བྐོ་བིད་རྣམ་གཡླེང་གིས། ། 
དྐོན་མླེད་སྐོང་པའི་ངང་དུ་མི་ཚ་ེཟད། །ད་ནི་འདུ་འཛསི་དབླེན་པའི་གནས་མཆྐོག་ཏུ། །ཚུལ་འདི་
ཉམས་སུ་ལླེན་ལ་རྣམ་པར་སྐོ། །སླེམས་དང་ལུས་ལ་ཁྱབ་པའི་བདླེ་བ་ཡིས། །ཅི་བྱས་དགླེ་བའི་
ཕྐོགས་སུ་བཀྐོལ་ནུས་པའི། །ས་ཆྐོད་འདི་ལྟའི་གནད་འགག་ཤླེས་གྱུར་ན། །གྲགས་ཅན་སངས་
རྒྱས་དླེ་ཡང་མི་རིང་ཉླེ། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚགིས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

༈ དྲུག་པ་ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པའམ། ལྷག་མཐྐོང་ལ་སྐོབ་པའ་ིཚུལ་ལ། དཔལ་
ལྡན་ཟླ་བས། དང་པྐོར་ང་ཞླེས་བདག་ལ་ཞླེན་གྱུར་ཅིང༌། །བདག་གི་འདི་ཞླེས་དངྐོས་ལ་ཆགས་
བསླེད་པ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཇ་ིཙམ་གསི་བདག་ཏུ་འཛནི་པ་ཤུགས་ཆླེ་བ་ཡྐོད་པ་དླེ་ཙམ་
གིས་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཤུགས་ཆླེ་བས། ང་ཡི་བའི་དངྐོས་པྐོ་ཀུན་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཞླེན་
ཆགས་ཤུགས་ཇླེ་ཆླེར་འགྲྐོ་བར་བརྟླེན། སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་
ཆགས་སང་གི་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་བྱླེད་པ་མཚུངས་པར་བཞླེད། ཞི་གནས་ཐྐོབ་རྗླེས་
འཇིག་རྟླེན་པའ་ིཞི་རགས་ཀ་ིརྣམ་པ་ཅན་ག་ིལམ་ཇི་འད་ཞིག་བསྒྐོམས་ཀང་དླེས་བདག་ཏུ་འཛནི་
པ་སྐོང་རྒྱུ་ལྟ་ཞྐོག  ཤུགས་གཅྐོག་པ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས། ཉྐོན་མྐོངས་མངྐོན་གྱུར་བ་རླེ་ཞགི་མགྐོ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

གནྐོན་པ་བྱུང་ཡང་། ས་བྐོན་མ་སངས་པས་ནམ་ཞིག་རླེན་དང་འཕད་ན་སར་སླེ་འྐོང་། བདག་
དང༌། དླེ་གང་དུ་འདྐོགས་པའ་ིགཞ་ིཕུང་སྐོགས་ཀ་ིཆྐོས། ཡང་ན་ལྐོངས་སྐོད་པ་པྐོའ་ིབདག་དང༌། 
ལྐོངས་སད་བྱའི་ཕུང་སྐོགས་ཀི་ཆྐོས། ཡང་ན་ཉླེ་བར་ལླེན་པ་པྐོའ་ིབདག  ཉླེ་བར་ལླེན་པ་ཕུང་
སྐོགས་ཀི་ཆྐོས། དླེས་མཚོན་པའི་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པའི་བྐོ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་ཇི་བཞིན་
དྐོན་གི་ངྐོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་མླེད་པ་མཐྐོང་བས། སྐོ་སྐོར་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་དླེ་ཡང་ནས་
ཡང་དུ་གྐོམས་ཤངི་འདིས་པར་བྱས་ན་གང་སང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་བ་ཞིག་འྐོང་ཞིང་། བདག་ཏུ་
འཛིན་པ་ལ་གནྐོད་པར་འགྱུར། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ནི་སླེམས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་མ་ཞུགས་པས་
འབལ་རུང་ཡིན། བདག་མླེད་བསྒྐོམས་པ་ལས་གཞན་པའི་མྱང་འདས་ཐྐོབ་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཡྐོད་
དམ་ཞླེ་ན། བྱམས་པ་དང༌། སིང་རྗླེ་ལ་སྐོགས་པའ་ིཐབས་གཞན་གང་གིས་ཀང་བདག་འཛིན་ལ་
གནྐོད་བྱ་གནྐོད་བྱླེད་དུ་མ་ིའགྲྐོ་བས། ཞི་བ་མྱང་འདས་ཀ་ིགྐོ་འཕང་ཐྐོབ་མ་ིནུས་པར་གསུངས། 

དླེ་ལྟར་ཞི་སྒྐོ་གཉིས་པ་མླེད་པའི་བདག་མླེད་པའི་ཚུལ་ལ་རང་སླེའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་
རྣམས་ཀི་བཞླེད་ཚུལ་ཕ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡྐོད་པ་རྣམས་བསྡུས་ཏླེ་བསན་ན། དངྐོས་སྨྲ་
བས་དབུ་མ་པ་རྣམས་ལ་ཆད་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་སྐོན་བརྗྐོད་པའི་ལན་དུ། མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་
དབུ་མ་ར་བ་ཤླེས་རབ་རབ་བྱླེད་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་པར། ཁྱྐོད་ཀིས་སྐོང་ཉིད་ཀི་དགྐོས་པ་དང་། ངྐོ་ 
བྐོ༑ དྐོན་རྣམས་མ་ཤླེས་པའི་སྐོན་གིས་རྐོད་པར་གསུངས་པ་དླེ་གནད་ཆླེ། སྐོང་ཉིད་གཏན་ལ་
ཕབ་པ་དང་། དླེ་སྒྐོམ་པའི་དགྐོས་པ་ནི། ཕིན་ཅི་ལྐོག་གི་ལྟ་བའམ། ཕིན་ཅི་ལྐོག་གི་བྐོ་དྲུང་
ནས་འབྱིན་པའི་ཆླེད་ཡིན། འྐོན་ཀང་གང་ཟག་རང་ར་ཐུབ་པའི་རས་ཡྐོད་ཀིས་སྐོང་པའི་
བདག་མླེད་གཏན་ལ་ཕབ་སླེ། དླེ་ཙམ་ཞིག་བསྒྐོམས་པས་ངར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་རགས་པ་
ཤུགས་ཆུང་དུ་འགྲྐོ་ནའང་། ཕུང་སྐོགས་ལ་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་ཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པ་བཟླྐོག་
མི་ནུས། རྒྱུ་མཚན་དླེའི་ཕིར་གྲུབ་མཐའ་གྐོང་མ་རྣམས་ཀིས་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་ཀི་རྣམ་
གཞག་མཛད་ཅིང་། དླེ་ཡང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སྐོང་གི་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་བཞླེད་པ་པྐོ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

རྣམས་ཀིས་གཟུགས་ས་སྐོགས་རང་འཛིན་རྟྐོག་པའི་ཞླེན་གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་
སང་བ་ལྟར་དྐོན་ལ་མི་གནས་པས། ཕི་རྐོལ་དྐོན་དུ་གྲུབ་པས་སྐོང་པ་བསྒྲུབས། དླེ་ལྟར་གཟུང་
འཛིན་གཉིས་སྐོང་གི་ལམ་བསྒྐོམས་པས་ང་ཡི་བའི་ཆྐོས་རྣམས་རང་གི་ངྐོ་བྐོས་མ་གྲུབ་པར་
མཐྐོང་བའི་དབང་གིས་ཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པའམ། ཞླེན་ཆགས་ཆུང་དུ་འགྲྐོ་བར་ཕན་ཐྐོག་
ཡྐོད། འྐོན་ཀང་ད་དུང་ཤླེས་པ་བདླེན་གྲུབ་འཛིན་བཞིན་ཡྐོད་པས་ནང་ཤླེས་པའི་ཚོར་བ་བདླེ་
སྡུག་ལ་བརྟླེན་ནས་ཆགས་སང་སླེ་བ་འགྐོག་མི་ནུས། དླེའི་ཕིར་དབུ་མ་པས་ཕི་ནང་གི་དབྱླེ་
བ་མླེད་པར་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་བདླེན་པར་གྲུབ་པས་སྐོང་པར་གསུངས། 

དབུ་མ་པ་ལའང་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཡྐོད་ཅིང་། དླེ་ལ་གྐོ་བདླེ་བར་
བྱླེད་ན། རང་བཞིན་ཡྐོད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་དང་། རང་བཞིན་མླེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་
གཉིས་སུ་དབྱླེ་ཆྐོག  རང་བཞིན་ཡྐོད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུང་འཛིན་གི་ཆྐོས་
ཐམས་ཅད་བྐོ་གནྐོད་མླེད་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར། ཡུལ་རང་གི་ཐུན་མྐོང་
མ་ཡིན་པའ་ིསྐོད་ལུགས་ཀ་ིངྐོས་ནས་གྲུབ་པ་མླེད་ཀང་། འདྐོགས་བྱླེད་བྐོ་རང་པའ་ིདབང་གིས་མ་
ཡིན་པར་གདགས་གཞིའི་ངྐོས་ནས་ཀང་བྐོ་གནྐོད་མླེད་ལ་སང་བ་ལྟར་གི་དྐོན་གི་ངྐོ་བྐོ་ཚུགས་
ཐུབ་པ་ཞིག་ཡྐོད་པར་འདྐོད་དླེ། ཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་བཀག་མ་
ཐུབ་པར་ལུས། ཐལ་འགྱུར་བའམ། རང་བཞིན་མླེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་གདགས་
གཞིའམ་གཟུང་འཛིན་གི་ཆྐོས་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་། མིང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་ལས་ཡུལ་རང་
ངྐོས་ནས་གྲུབ་པ་གཏན་ནས་མི་བཞླེད་པས། ཨ་འཐས་ཀི་འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་
བཤགིས་ནས། ང་དང་ང་ཡརི་འཛནི་པའ་ིཞླེན་ཡུལ་མཐའ་དག་རད་ནས་དབྱུང་བ་ཡནི། 

དླེས་ན་ལླེགས་པར་དཔད་ཚ་ེགང་ཟག་བདག་མླེད་ཙམ་འདྐོད་མཁན་དང་། གཉིས་སྐོང་
གི་ཆྐོས་ཀ་ིབདག་མླེད་འདྐོད་མཁན། ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་ཁས་བངས་ནས་དྐོན་དམ་པར་བདླེན་
པར་མ་གྲུབ་པ་འདྐོད་མཁན་ཚང་མས་ཆགས་སང་གི་ར་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བྐོས་ཞླེན་ཡུལ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ཆ་ཚང་སུན་འབྱིན་མ་ནུས་པར། ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་བྐོའ་ིཞླེན་ཡུལ་གི་ལྷག་མ་ལུས་པའི་
དབང་གིས་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ཆ་མ་ཚང་བ་ཡིན། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་མགྐོན་པྐོ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། གནས་བཅས་སླེམས་དང་ལྡན་པ་ལ། །ཉ ྐོན་མྐོངས་དུག་ཆླེན་ཅིས་མི་
འབྱུང༌། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། དམིགས་གཏད་ཅིག་ལྷག་ན་དླེ་ལ་དམིགས་པའི་ཆགས་སང་
སླེ་བས། དམིགས་གཏད་ར་བ་ནས་བཤིག་དགྐོས། འྐོན་ཀང་བྐོས་གང་བཞག་དང་། རྟྐོག་པས་
གང་བཟྐོ་ཡིན་པར་ཁས་བང་ན་ཆད་མཐར་འགྲྐོ་བས། མངི་རང་བཏགས་ཡྐོད་ཙམ་དང་། ཐ་སད་
ཀ་ིརྟླེན་འབླེལ་མ་ིབསླུ་བ་འགལ་མླེད་དུ་འཇྐོག་རྒྱུ་འད་ིདབུ་མའ་ིལྟ་བའ་ིདཀའ་ས་ཞགི་ཡནི། 

དླེ་ལྟར་དཔད་ན་གྲུབ་མཐའ་འྐོག་མ་རྣམས་ཀི་ལྟ་བའི་འདྐོད་ཚུལ་རྣམས་ལ་རིགས་པའི་
གནྐོད་པ་འབབ་ཅིང་། ཆྐོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྐོང་བ་ལ་རིགས་པས་གནྐོད་པ་
མླེད་པས། དླེ་ཉིད་ཡང་དག་པའི་ལམ་ཡིན། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུམ་གི་མདྐོར་གཟུགས་
ནས་རྣམ་མཁྱླེན་གི་བར་གི་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་ངྐོ་བྐོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་
ཀིས་མ་གྲུབ་པ། རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་རྣམས་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ངླེས་
དྐོན་ས་ཇི་བཞིན་པར་བཀལ་ཞིང་། དླེའི་རྗླེས་འབངས་ཨཱརྱ་དླེ་ཝ་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས། 
ཞི་བ་ལྷ། ཟླ་བ་གྲགས་པ་སྐོགས་སླེ་ཚན་གཅིག་དང་། ཡང་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རྗླེས་འབངས་ལླེགས་
ལྡན་འབྱླེད་དང་། ཡླེ་ཤླེས་སངི་པྐོ། མཁན་ཆླེན་ཞི་བ་འཚོ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ་བཅས་སླེ་ཚན་གཅགི་
བྱུང་། ས་མས་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་མི་བཞླེད་ཅིང་། ཕི་མས་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་བཞླེད་པར་
མཛད། ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་བཞླེད་པའི་སླེ་ཚན་ནང་དུའང་སྐོབ་དཔྐོན་ལླེགས་ལྡན་འབྱླེད་ཡབ་
སྲས་སྐོགས་ཕི་དྐོན་བཞླེད་མཁན་དང་། ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སྲས་སྐོགས་ཀསི་ཕི་དྐོན་མ་ིབཞླེད་པའ་ི
སླེ་ཚན་གཉིས་བྱུང་། འདིར་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་བཞླེད་པ་རང་བཞིན་མླེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་
དླེ་དམ་པར་བརསི་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའ་ིལྷག་མཐྐོང་གི་ལྟ་བ་ན་ིདླེ་གཞིར་བཞག་ཡིན། 

བྐོད་ཀི་ས་འགྱུར་རིང་མ་བ་དང་། དཔལ་ས་ས་པ། མཉམ་མླེད་བཀའ་བརྒྱུད་པ། རི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བྐོ་དགླེ་ལུགས་པ་བཅས་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་རྗླེས་སུ་འབངས་ཏླེ་རང་བཞིན་མླེད་སྨྲ་བ་འབའ་
ཞིག་ཡིན། གཞན་སྐོང་དབུ་མ་ཆླེན་པྐོ་བཞླེད་པ་པྐོ་འགའ་ཤས་ཀི་གསུངས་ཚུལ་ནི་ཅུང་ཟད་
མི་འད་སླེ། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བ་གྲགས་པ་སྐོགས་ཀིས་བཀལ་བའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་
དླེ་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགྐོངས་པ་ཇི་བཞིན་མིན་པར་སྨྲ་ཞིང་། མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐྐོགས་
མླེད་གཉིས་དགྐོངས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་ནས། བྱམས་པ་མགྐོན་པྐོའ་ིརྒྱུད་བ་མ་དང་མགྐོན་
པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཆྐོས་དབྱིངས་བསྐོད་པ་ཤིན་ཏུ་འད་བས། མཐར་ཐུག་གི་ལྟ་བ་དླེ་ལ་བཞླེད་ནས་
གཞན་སྐོང་དབུ་མ་ཆླེན་པྐོ་ཞླེས་གསུངས། 

རང་སྐོང་དང་གཞན་སྐོང་ཞླེས་པའི་འཆད་ཚུལ་ནི། རང་སྐོང་ལ་གཟུགས་སྐོང་པའྐོ་
ཞླེས་པས་གཟུགས་དླེ་ཀ་སང་ཙམ་ཞིག་མ་གཏྐོགས་དྐོན་གི་ངྐོས་ནས་གཟུགས་རང་གི་ངྐོ་
བྐོས་སྐོང་པས་ན་རང་སྐོང་ཞླེས་འཆད་ཚུལ་གཅིག་དང་། ཡང་འཆད་ཚུལ་གཞན་ཞིག་ལ། 
རང་སྐོང་གྐོ་ས་གཅིག་ལ། བུམ་པ་བུམ་པས་སྐོང་བ་ཀུན་རྐོབ་རང་སྐོང༌དང་། བུམ་པ་བདླེན་
པར་གྲུབ་པས་སྐོང་བ་དྐོན་དམ་གཞན་སྐོང་ཞླེས་འཆད་ཚུལ་ཞིག་སང་། དླེ་ནི་མི་འཐད་དླེ། 
བུམ་པ་བུམ་པས་སྐོང་ན་བུམ་པ་འཇྐོག་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་རང་སྐོང་གི་གྐོ་བ་
དང་པྐོ་ལྟར་ཞལ་གིས་བཞླེས་ཤིང་། གཉིས་པ་དླེ་ཞལ་གིས་མི་བཞླེས། གཞན་སྐོང་ནི། 
གཟུགས་རང་མཚན་པ་ཞིག་བཞག་ནས་དླེ་དྐོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཅླེས་སར་ན། གཟུགས་སྐོང་
པ་ཉིད་ཀིས་སྐོང་བས། དླེ་གཞན་སྐོང་དུ་གྱུར་པར་བཞླེད། 

དླེ་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་དང་། ཐ་སད་འདྐོགས་སངས་མི་འད་བ་ཡྐོད་ཀང་། བྐོད་ཀི་བ་
མ་གྐོང་མ་ཚོའི་གསུངས་དང་། རྒྱ་གར་མཁས་པ་ཚོའི་གསུངས་ལ་བསན་པ་སི་བཙན་གི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཞིག་དང་། གང་ཟག་སྒྐོས་བཙན་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
གསུངས་ཚུལ་སྐོ་སྐོར་ཡྐོད་པའི་དབྱླེ་བ་འབྱླེད་དགྐོས་པ་གལ་ཆླེ་ཚུལ་གྐོང་དུསི ་བཤད་
སབས་སུའང་བཤད་ཟིན། 



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

༈ དྲུག་པ་ཤླེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་གི་ངྐོ་བྐོ་ལྷག་མཐྐོང་ལ་བསབ་ཚུལ་བསན་པ་ལ་ལྔ་ 
ནི༑ ཤླེས་རབ་ཀི་ངྐོ་བྐོ། དླེ་བསླེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས། ཤླེས་རབ་ཀི་རབ་དབྱླེ། དླེ་སྒྲུབ་
པའི་ཚ་ེཇི་ལྟར་བྱ་བ། དླེ་དག་གི་དྐོན་བསྡུ་བའྐོ།། 

༈ གསུམ་པ་ཤླེས་རབ་ཀི་རབ་དབྱླེ་ལ་གསུམ། དྐོན་དམ་རྟྐོགས་པ། ཀུན་རྐོབ་རྟྐོགས་ 
པ༑ སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་བྱ་བ་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་བྐོ། །ཞླེས་པའི་ས་བཅད་མཛད་པ་ལྟར་
བསན་པ་ནི། ཤླེས་རབ་དླེ་ལའང་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ཀི་དྐོན་འཇལ་བ་དྐོན་དམ་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་
རབ། རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ཀུན་རྐོབ་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ། སླེམས་ཅན་གི་འདི་
ཕིའི་དྐོན་ཁ་ན་མ་ཐྐོ་བ་མླེད་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤླེས་པའི་སླེམས་ཅན་དྐོན་བ་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་
བཅས་བཤད་པ་དླེ་ལྟ་བུའི་ཤླེས་རབ་གསུམ་ཡྐོད་པ་རྣམས་ཀི་སླེམས་ཀི་གྐོམས་པ་མཐར་
ཕིན་པ་ན། ཤླེས་རབ་ཀི་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་ཡིན་ནྐོ། །ཤླེས་རབ་བརྒྱ་པ་
ལས། མཐྐོང་དང་མ་མཐྐོང་ཡྐོན་ཏན་འདི། །ཀུན་གི་ར་བ་ཤླེས་རབ་ཡིན། །དླེ་ལྟར་གཉིས་ཀ་
བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །ཤླེས་རབ་ཡྐོངས་སུ་བཟུང་བར་བྱ། །ཞླེས་རང་གི་ཤ་བྱིན་ཡང་སན་གི་
སྐོང་པྐོ་ལས་བངས་པ་ལྟར་ང་རྒྱལ་དང་ཞུམ་པ་མླེད་པའི་སིན་པ་སྐོགས་ཕར་ཕིན་དང་པྐོ་ལྔ་
རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། འཁྐོར་ལྐོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པྐོ་བྱང་ཆུབ་སླེམས་དཔའ་འདྐོད་ཡྐོན་གི་
དབང་དུ་མི་འགྲྐོ་བ་ཡང་ཤླེས་རབ་ལ་རག་ལུས་ཤིང་། མདྐོར་ན་འཇིག་རྟླེན་དང་འཇིག་རྟླེན་
ལས་འདས་པའི་ཡྐོན་ཏན་མཐའ་དག་ཤླེས་རབ་ལ་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར་ན་འདི་ཉིད་དྐོན་
དུ་གཉླེར་དགྐོས་ལ། རང་རླེར་སབས་སུ་བབས་པ་མིའི་རྣམ་དཔྐོད་ཀི་ཤླེས་རབ་ཅླེས་པ་དླེ་
གལ་ཆླེ་ཞིང་། དྐོན་ཕན་ལྡན་པར་ཤླེས་དགྐོས། དཔླེར་ན་སླེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་རིམ་ལ་
མཚོན་ནའང་ཐད་ཀ་ཐད་ཀའི་བསམ་བྐོ་གཏྐོང་ཚུལ་འགའ་རླེ་ཕན་བུ་མི་འད་བ་དང་། སབས་
རླེ་འགལ་འདུ་ལྟ་བུའི་སང་ཚུལ་བྱུང་ཚེ་ཤླེས་རབ་ཀི་མཐུ་ལ་བརྟླེན་ནས་དགྐོས་པ་རྒྱུ་མཚན་
ཇི་བཞིན་ཤླེས་ན་འགལ་ཟླ་མླེད་པའི་ཕྐོགས་སུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་འྐོང་བ་ཡིན། 



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

དླེས་ན་ནང་པའི་ཆྐོས་སུ་ཤླེས་རབ་ཀིས་དཔད་དགྐོས་པ་གཙོ་བྐོར་མཛད་པས། རང་
རླེའི་མི་ཚེའི་ནང་ལ་རྐོག་དྲྭ་དང་། འགལ་ཟླ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཤླེས་རབ་ཀི་རྣམ་དཔྐོད་ལ་
བརྟླེན་ནས་སླེལ་ཐུབ་པས་ནུས་པ་དང་དགླེ་མཚན་ཡྐོད་པ་མཐྐོང་ཆྐོས་མྱྐོང་གྲུབ་ལྟར། མདྐོར་
ན་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། མཐྐོང་དང་མ་མཐྐོང་ཡྐོན་ཏན་ནི། །ཀུན་གི་ར་བ་ཤླེས་རབ་
ཡིན། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། མཐྐོང་བ་དང་མ་མཐྐོང་བའི་ཡྐོན་ཏན་གཉིས་ཀ་བདླེ་བག་ཏུ་
བསྒྲུབ་པའི་དྐོན་དུ་ཤླེས་རབ་གྐོང་འཕླེལ་གཏྐོང་དགྐོས། དླེ་ལྟ་བུའི་དྐོན་དུ་གཉླེར་བྱའི་ཤླེས་
རབ་དླེ་ལ་རིགས་མང་དུ་ཡྐོད་པའི་ནང་ནས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་ཕ་རགས་ཞི་བར་བྱླེད་པའི་ལྷག་
མཐྐོང་སྒྐོམ་པ་གལ་ཆླེ་ཞིང་།  ཉྐོན་མྐོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཏན་དུ་ཞི་བར་བྱླེད་པའི་
ཐབས་ནི་ཇི་ལྟ་བ་རྟྐོགས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་གིས་མཚོན་འཇིག་རྟླེན་པ་དང་འཇིག་རྟླེན་ལས་
འདས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་གཉིས་ཀ་སྒྐོམ་དགྐོས། དླེ་ཡང་ཉྐོན་མྐོངས་པ་མངྐོན་འགྱུར་མགྐོ་
གནྐོན་པའི་འཇིག་རྟླེན་པའི་ཞི་རགས་ཀི་ལྷག་མཐྐོང་དྐོན་དུ་གཉླེར་བྱ་ཡིན་ནམ་སམ་ན། གཙོ་
བྐོ་ཉྐོན་མྐོངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྐོང་བའི་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་སྒྲུབ་
དགྐོས་ཏླེ། བསགས་འྐོས་བསགས་བསྐོད་ལས། ཁྱྐོད་ཀི་ཆྐོས་ལ་མི་ཕྐོགས་པའི། །སླེ་བྐོ་
གཏི་མུག་གིས་ལྡྐོངས་པ། །སྲིད་རླེའི་བར་དུ་སྐོང་ནས་ཀང༌། །སྡུག་བསལ་ཡང་འབྱུང་སྲིད་
པ་བསྒྲུབ། །ཅླེས་ཕི་རྐོལ་པ་སྐོགས་ཅི་ཡང་མླེད་མན་ཆད་ཀི་ཉྐོན་མྐོངས་པ་མངྐོན་གྱུར་ཐམས་
ཅད་སངས་ཏླེ་སྲིད་རླེའི་སླེམས་ཐྐོབ་ཀང་འཁྐོར་བ་ལས་མི་གྲྐོལ་བས། ཏིང་ངླེ་འཛིན་རྒྱལ་པྐོ་
ལས། ཏིང་ངླེ་འཛིན་དླེ་སྒྐོམ་པར་བྱླེད་མྐོད་ཀི། །དླེས་ནི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤླེས་འཇིག་མི་
བྱླེད། །དླེ་ཡིས་ཉྐོན་མྐོངས་ཕིར་ཞིང་རབ་འཁྲུག་སླེ། །ལྷག་སྐོད་འདི་ན་ཏིང་འཛིན་སྒྐོམ་པ་
བཞིན།། (ཞླེས་དངས་པར་མཛད་པའི་ལུང་འདི་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིནང་གི་ལུང་འདླེན་གི་
ཚགི་དང་ཕན་བུ་མི་འད་བར་སང་།) ཞླེས་བདག་འཛིན་མ་སངས་པའི་མཐུས་མུ་སླེགས་ལྷག་
སྐོད་བཞིན་ཉྐོན་མྐོངས་འཁྲུགས་ཏླེ། སར་ཡང་གནས་འྐོག་མའི་སླེམས་སུ་ལྟུང་བས་ན། སླེས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིགདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་དྐོན་དུ་གཉླེར་བྱ་ག་ལ་ཡིན། འྐོ་ན་སར་འབད་པས་བསྒྐོམས་
པའི་ཞི་གནས་དླེ་ལ་དྐོན་མླེད་དྐོ་སམ་ན། ཁྱྐོད་ཀི་བསན་པའི་རྗླེས་འགྲྐོ་བ། །བསམ་གཏན་
དངྐོས་གཞི་མ་ཐྐོབ་ཀང༌། །བདུད་ཀི་མིག་རས་བཙའ་བཞིན་དུ། །སྲིད་པ་དག་ནི་བཟླྐོག་པར་
བགིད། །ཅླེས་བསམ་གཏན་དང་པྐོའ་ིཉླེར་བསྐོགས་ཐྐོབ་པའི་རྗླེས་སུ་བསམ་གཏན་དང་པྐོའ་ི
དངྐོས་གཞི་སྒྲུབ་པ་སྐོགས་ཀི་རྐོལ་བ་བཞག་ནས། འཇིག་རྟླེན་ལས་འདས་པའི་ལྷག་མཐྐོང་
བདག་མླེད་པའི་དྐོན་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ལྟ་བ་འདི་བསྒྐོམས་པས་འཁྐོར་བ་ལས་གྲྐོལ་བའི་
ཐར་པ་ཐྐོབ་པའི་རྒྱུ་བྱླེད་པར་འགྱུར་རྐོ། །དླེ་ལྟར་ན་ཕར་ཕིན་ཐ་མའི་ཉམས་ལླེན་འདིས་ཐམས་
ཅད་མཁྱླེན་པ་ཐྐོབ་པར་མི་འགྱུར་ན། སླེས་བུ་འབིང་ལས་ལྷག་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ཐྐོབ་
པར་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ལྟ་བ་འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ལྷག་ཆྐོས་གང་ཡང་མ་འབྱུང་བར་
དྭྐོགས་ཚེ། དླེ་ལྟར་ལྐོག་རྟྐོག་ཤར་བ་ནི་གཡག་ཞར་བའི་རྩྭ་ལྟར་ཕྐོགས་རླེའི་མིག་ཅན་དུ་
སྐོང་བའི་ཉླེས་པས་ནྐོངས་པས། སླེས་བུ་འབིང་དང༌སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིསབས་འདིར་སྐོང་ཉིད་
སྒྐོམ་པ་གཉིས་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་དླེ། གྐོང་དུ་སྐོད་པ་སི་བསབ་ཀི་སབས་སུ་
བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ལ་སྐོབ་ཚུལ་རྒྱས་པ་སྐོང་ཡང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་
སླེམས་དང་སིན་སྐོགས་ཀི་ཐབས་ཀི་གྲྐོགས་དང་བཅས་པའི་སྐོང་ཉིད་སྒྐོམ་པ་དླེ། རྣམ་ཀུན་
མཆྐོག་ལྡན་གི་སྐོང་པ་ཉིད་ཅླེས་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་དླེ་ནུས་པ་ལྷག་པར་ཆླེ་བས། 
ཉན་རང་གིས་ཐར་པ་ཐྐོབ་པའི་ཆླེད་དུ་སྐོང་ཉིད་སྒྐོམ་པ་དང་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་བྐོ་ཡིན་པ་
འད་ནའང་། ཐབས་ཀི་ཕྐོགས་ནས་ཁྱད་པར་ཆླེན་པྐོ་ཡྐོད་པས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སིབ་པ་ཙམ་དུ་
མ་ཟད། ཤླེས་སིབ་ཀི་གཉླེན་པྐོར་སླེ་ཐུབ་ལ། ཉན་རང་གི་བསྒྐོམ་བྱ་དླེ་ནི་ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་
ཀུན་དང་ལྡན་པའམ། ཐབས་ཀི་གྲྐོགས་དླེ་ལྟ་བུ་མླེད་པར་ཤླེས་རབ་རང་པས་ཤླེས་སིབ་ཀི་
གཉླེན་པྐོར་སླེ་མི་ཐུབ་པར་གསུངས། འྐོ་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་དང་ཕིན་དྲུག་གི་ཐབས་ཀི་
སྐོད་པ་དླེ་ཁྐོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་ཐྐོབ་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞླེ་ན། མ་ཡིན་ཏླེ། རྗླེ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བ་མས། གནས་ལུགས་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་མི་ལྡན་ན། །ངླེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སླེམས་ལ་
གྐོམས་བྱས་ཀང༌། །སྲིད་པའི་ར་བ་གཅྐོད་པར་མི་ནུས་པས། །དླེ་ཕིར་རྟླེན་འབླེལ་རྟྐོགས་
པའི་ཐབས་ལ་འབད། །ཅླེས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སླེམས་ཡྐོད་པར་མ་ཟད། དླེ་དང་ཟུང་དུ་འབླེལ་བའི་
ལམ་ལྷག་པ་ཤླེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་ལམ་སྒྐོམ་པ་ཡིན་གི། སླེས་བུ་འབིང་མན་ཆད་ལྟར་
ཕྐོགས་རླེ་བའི་ལམ་མིན་ནྐོ། །དླེ་ལྟར་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་ལམ་གཙོའི་ཚིག་ཟིན་དུ་སྐོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་
བ་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། དླེ་ཕིར་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །ཅླེས་གསུངས་ན་
འགྲིགས་མྐོད། དླེ་ལྟར་མ་གསུངས་པར། དླེ་ཕིར་རྟླེན་འབླེལ་རྟྐོགས་པའི་ཐབས་ལ་
འབད། །ཅླེས་སྐོང་པའི་ཕྐོགས་ཀི་ཚིག་དླེ་བཀྐོད་པར་མ་མཛད་པར། སང་བ་རྟླེན་འབླེལ་མི་
བསླུ་བ་ཞླེས་པའི་སང་ཕྐོགས་ཀི་ཚིག་“རྟླེན་འབླེལ་”གསུངས་པ་དླེ་གནད་འགག་ ཤིན་ཏུ་ཆླེན་
པྐོ་ཡྐོད་པས། ཚིག་དླེས་སྐོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྒྐོམ་དགྐོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གསུངས་པ་རླེད། 
མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་རྟླེན་འབླེལ་སྐོར་གསུང་མང་པྐོ་ཡྐོད་པས། སྐོང་པ་རྟླེན་འབླེལ་དང་
རྟླེན་འབླེལ་སྐོང་པར་ཤར་ནས། མདྐོར་ན་སྐོང་པ་ཉིད་ཀི་དྐོན་རྟླེན་འབྱུང་དུ་མཐྐོང་ནས་སྐོང་པ་
ཉིད་ཀི་དྐོན་རྟྐོགས་དགྐོས་པ་གནད་ཆླེ། 

འྐོ་ན་ཞི་ལྷག་གཉིས་སླེས་བུ་འབིང་གི་སབས་ཀི་ཏིང་ངླེ་འཛིན་དང་། ཤླེས་རབ་ཀི་
བསབ་པའི་ཉམས་ལླེན་དུ་གཏྐོགས་ཚ་ེརྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་རྣམས་དང་ཟུང་དུ་འབླེལ་དགྐོས་པ་
ཅི་ཡིན་སམ་ན། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགླེ་བ་འདི་ཡིས་སླེ་བྐོ་ཀུན། །བསྐོད་ནམས་ཡླེ་
ཤླེས་ཚོགས་རྐོགས་ཤིང༌། །བསྐོད་ནམས་ཡླེ་ཤླེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་གཉིས་ནི་ཐྐོབ་པར་
ཤྐོག །ཅླེས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་ལ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་ཆྐོས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཐྐོབ་དགྐོས་ལ། དླེ་
གང་ལ་བརྟླེན་ནས་བསྒྲུབ་ན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། ཐ་སད་བདླེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། ། 
དྐོན་དམ་བདླེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སླེ། །དླེ་གཉིས་རྣམ་དབྱླེ་གང་གིས་མི་ཤླེས་པ། །དླེ་ནི་རྣམ་
རྟྐོག་ལྐོག་པའི་ལམ་ངན་ཞུགས། །ཞླེས་པའི་ཤུགས་ལ། དླེ་གཉིས་རྣམ་དབྱླེ་གང་གིས་ལླེགས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ཤླེས་པ། །དླེ་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་ལམ་བཟང་ཞུགས། །ཞླེས་གཞིའི་ལྟ་བ་ཀུན་རྐོབ་བདླེན་པ་སང་
བའི་ཆ་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུ་འབས་མ་འཆྐོལ་བར་འབྱུང་བའི་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་
པར་འབྱུང་བ་དང༌། དྐོན་དམ་བདླེན་པ་སྐོང་པའི་ཆ་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངྐོ་བྐོས་གྲུབ་པ་ཅུང་
ཟད་ཙམ་ཡང་མླེད་པ་གཉིས་ཕིན་ཅི་མ་ལྐོག་པར་ཤླེས་ན། ལམ་གི་གནས་སབས་སུ་སིན་
སྐོགས་ཀི་སྐོད་པ་རླབས་པྐོ་ཆླེས་ཚོགས་གསྐོག་པ་དང་། སྐོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཟབ་མྐོ་ཟུང་
འབླེལ་དུ་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས། འབས་བུ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་ཆྐོས་ཀི་སྐུ་གཉིས་
ཐྐོབ་པར་འགྱུར་བས་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོ་བ་རྣམས་ཀི་ཐྐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས། དླེ་ལྟ་བུའི་
ཐྐོབ་བྱ་འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཐྐོབ་བྱླེད་ཀི་ལམ་ལ་ཐབས་ཤླེས་ཟུང་དུ་འབླེལ་བ་དགྐོས་ཤིང་། 
བསབ་བཏུས་སུའང་ཤླེས་རབ་ཀི་ཉམས་ལླེན་སབས་མདྐོའ་ིགསུང་ཚུལ་ཆྐོས་ཅན་ཀུན་རྐོབ་ཀི་
རྣམ་གཞག་ཆྐོས་ཅན་གང་དང་གང་ཡིན་དླེའི་ཡྐོན་ཏན་དང་། ངྐོ་བྐོའམ་ནུས་པ་བཅས་ས་
མཚམས་སྐོ་སྐོར་ཞིབ་ཆ་སྐོན་དུ་གསུངས་ནས། དླེའི་རྗླེས་སུ་ངྐོ་བྐོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དང་། 
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ། དི་ཟའི་གྲྐོང་ཁྱླེར་ལྟ་བུ། སིག་སྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་མདྐོ་དུ་མའི་ལུང་
དངས་པར་མཛད་པ་ལྟར། ཐྐོག་མར་ཁྱད་གཞི་ཆྐོས་ཅན་ཕན་གནྐོད་འབླེལ་ཚུལ་བདླེན་པ་བསླུ་
བ་མླེད་པ་ཞིག་བྐོ་ལ་ཤར་ནས་ངླེས་པ་རླེད་པ་ལ། དླེ་རྒྱུ་དང་། རླེན་དང་། ཕན་ཚུན་བལྟྐོས་པའི་
སྒྐོ་ནས་གྲུབ་དགྐོས་པའི་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་ཤླེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརྟླེན་ནས། 
དླེ་རང་བཞིན་གིས་སྐོང་བའྐོ་ཞླེས་བརྗྐོད་སབས་མཐའ་གཉིས་སླེལ་བར་ནུས་པ་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་
འབྱུང་བར་སང་བས། གྐོང་གི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལུང་དུ། ཐ་སད་བདླེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་
དང༌། །དྐོན་དམ་བདླེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སླེ། །ཞླེས་ཐབས་ཤླེས་ཟུང་འབླེལ་གིས་འགྲྐོ་
དགྐོས་པར་གསུངས་ཚུལ་གྐོ་རྒྱུ་ཡྐོད། དླེ་ལྟར་ཐྐོབ་བྱླེད་ཀི་ཐབས་བསྐོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་
གསྐོག་ཚུལ་གི་ཉམས་ཁིད་སྐོན་དུ་སྐོང་ཟིན་ནས། ཡླེ་ཤླེས་ཀི་ཚོགས་གསྐོག་པའི་ཉམས་ལླེན་
གི་རིམ་པ་ལ། སིར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་སྐོ་སྐོར་ཡྐོད་པས་ན་ལྟ་བ་མི་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

མཐུན་ཡང་། གཙོ་བྐོ་ནི་དབུ་སླེམས་གཉིས་ཀི་ལུགས་འདི་གྲགས་ཆླེ་ཞིང་། དླེ་ཡང་རིན་ཆླེན་
ཕླེང་བ་ལས། ཆྐོས་འདི་ཟབ་ཕིར་སླེ་བྐོ་ཡིས། །ཤླེས་པར་དཀའ་བ་ཐུགས་ཆུད་དླེ། །དླེས་ན་ཐུབ་
པ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཆྐོས་བསན་པ་ལས་ལྐོག་པར་གྱུར། །ཅླེས་ལས་འབས་དང་སྐོང་ཉིད་ཀི་
རྣམ་གཞག་མི་འགལ་བར་འཇྐོག་ཤླེས་པའི་གནད་འདི་གཞན་གིས་རྟྐོགས་དཀའ་བས། སངས་
རྒྱས་ཀིས་ཆྐོས་ཀི་འཁྐོར་ལྐོ་བསྐོར་བར་ཞལ་གིས་བཞླེས་པ་དཀའ་དཀའ་ལྟར་མཛད་ལ། དཀའ་
བའི་གནད་དླེ་འཁྲུལ་པ་མླེད་པར་སྐོན་པ་པྐོ་ནི། རྒྱལ་བས་ལང་ཀར་གཤླེགས་པའི་མདྐོ་ལས་
ལུང་བསན་པའི་དཔལ་མགྐོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིན་ཞིང༌། ལུང་གིས་ཟིན་པ་ཙམ་མིན་པར་
སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོ་འདིས་མཛད་པའི་བསན་བཅྐོས་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའི་དགྐོངས་པ་
ལླེན་ཚུལ་དླེ་ལ་རིགས་པའི་སྒྐོ་གང་ནས་བརྟག་ནའང་འགལ་འདུ་གཏན་ནས་མི་རླེད་ལ། སྐོན་པ་
བཀའ་དནི་ཅན་ག་ིཟབ་ཁྱད་ལྡན་པའ་ིབསན་པ་སི་དང༌། ལྷག་པར་དུ་ཟབ་མྐོའ་ིལམ་ག་ིརམི་པ་ལ་
སངས་རྒྱས་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་པ་ནི། མཁས་པ་དླེའི་རིགས་པ་ལ་ཇི་ཙམ་དཔད་
ཀང་དླེ་ཙམ་གིས་གུང་འགྲིག་ཏུ་འགྲིག་ཏུ་འགྲྐོ་བ་ཞིག་ཡྐོད་པས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་རྣམས་
རིགས་པས་གནྐོད་པ་མླེད་པའི་ལླེགས་བཤད་དུ་གྱུར་པ་མ་ཟད། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་བདླེ་བར་
གཤླེགས་པའི་གསུང་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པ་གུང་འགྲིག་པྐོ་ཞིག་དང་། བཅྐོམ་ལྡན་འདས་ཀི་
མཐར་ཐུག་གི་དགྐོངས་པ་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ ཤླེས་པ་ཞིག་འྐོང་བས། འདིའི་གསུང་ནི་ལྡླེ་མིག་ལྟ་
བུར་གྱུར་པའ་ིཕིར། བསན་པ་འད་ིལ་སྐོན་པ་གཉིས་པར་གྲགས་པ་དླེ་ཉིད་ཀི་རྗླེས་སུ་འབང་བར་
ཁས་འཆླེ་བ་མང་ན་ཡང་། ཆྐོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལླེན་པའི་ལྟ་བ་ཙམ་
གིས་ཐར་པའང་ཐྐོབ་པའི་སབས་མླེད་པས། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས། སྐོབ་དཔྐོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་
ལམ་ལས་ནི། །ཕི་རྐོལ་གྱུར་ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མླེད་དྐོ། །དླེ་དག་ཀུན་རྐོབ་དླེ་ཉིད་བདླེན་ལས་
ཉམས། །དླེ་ལས་ཉམས་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་ཡྐོད་མིན། །ཞླེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀི་དགྐོངས་པ་འཁྲུལ་པ་མླེད་པར་རྟྐོགས་དགྐོས་པས། དླེ་འགྲླེལ་བྱླེད་གང་གི་རྗླེས་སུ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

འབང་ན། ཇྐོ་བྐོ་ཆླེན་པྐོས། སྐོང་ཉིད་གང་གིས་རྟྐོགས་ཤླེ་ན། །དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པས་ལུང་
བསན་ཅིང༌། །ཆྐོས་ཉིད་བདླེན་པ་གཟིགས་པ་ཡི། །ཀླུ་སྒྲུབ་སྐོབ་མ་ཟླ་གྲགས་ཡིན། །དླེ་ལས་
བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གིས། །ཆྐོས་ཉིད་བདླེན་པ་རྟྐོགས་པར་འགྱུར། །ཞླེས་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་
གྲགས་པས་བཀལ་བའི་རྗླེས་སུ་འབངས་ཏླེ་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ལ། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་
མཛད་པའི་ཨཱརྱ་དླེ་ཝའི་དབུ་མ་བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲླེལ་པ་ལས། དླེ་ལ་བདག་ཅླེས་བྱ་བ་ནི་གང་
ཞགི་དངྐོས་པྐོ་རྣམས་ཀ་ིགཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའ་ིངྐོ་བྐོ་རང་བཞནི་ཏླེ། དླེ་མླེད་པ་ན་ིབདག་མླེད་
པའྐོ། །དླེ་ནི་ཆྐོས་དང་གང་ཟག་གི་དབྱླེ་བས་གཉིས་སུ་རྟྐོགས་ཏླེ། ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་པ་དང་
གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་པའྐོ། །ཞླེས་བདག་མླེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་པྐོ་གྐོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བུ་སམ་ན། 
སིར་སྐོང་པ་ཉིད་ཅླེས་པ་དླེ་དགག་བྱ་གང་གིས་སྐོང་པའི་སྒྐོ་ནས་སྐོང་ཟླེར་བའི་ཚིག་འདི་དང་། 
ཉིད་ཅླེས་པ་ནི་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་དམ། དླེ་རང་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གྐོ་བས། སྐོང་པ་ཉིད་ཤླེས་པ་ལ་དགག་
བྱ་གང་གིས་སྐོང་པའི་སྐོང་རྒྱུའི་དགག་བྱ་དླེ་ཤླེས་པའི་སྒྐོ་ནས་དླེ་ཡིས་སྐོང་ཚུལ་གི་གྐོ་བ་ཆགས་
དགྐོས་པས། ཨཱརྱ་དླེ་ཝའི་གཞུང་དླེ་ཉིད་ལས། བསྐོད་ནམས་མིན་པ་དང་པྐོར་བཟླྐོག  །བར་དུ་
བདག་ནི་བཟླྐོག་པ་དང༌། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟླྐོག་པ། །གང་གིས་ཤླེས་དླེ་མཁས་པ་ཡིན། ། 
ཞླེས་ལས་རྒྱུ་འབས་མླེད་པར་བལྟ་བའི་ལྟ་ངན་སྐོགས་ནི་སར་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་སབས་
ནས་བཟླྐོག་ཟིན་པས། རླེ་ཞིག་ཉླེས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གནས། །མླེད་ཉིད་རྣམ་པར་བཟླྐོག་ཟིན་ 
གི༑ ༑ཞླེས་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་ལས་གསུངས་ནས། བསྐོད་ནམས་མིན་པ་དང་པྐོར་བཟླྐོག །ཅླེས་
པས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་ཉླེས་སྐོད་སྐོམ་རྒྱུ་རིམ་པ་དང་པྐོ་དང་། བར་དུ་ཞླེས་
སྐོགས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་དང་། ཐ་མར་ཞླེས་སྐོགས་ཀིས་ཆྐོས་ཀི་བདག་བཟླྐོག་དགྐོས་
པའི་གྐོ་རིམ་བསན་པ་ཡིན། གྐོ་རིམ་འད་ིཉམས་ལླེན་མན་ངག་གི་དབང་དུ་མཛད་ལ། 

ཡང་ན། བར་དུ་བདག་ནི་བཟླྐོག་ཅླེས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་དང་ཆྐོས་ཀི་བདག་
མླེད་གཉིས་སྐོང་གཞི་ཆྐོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་གི་དབང་གིས་རྟྐོགས་དཀའ་ས་ཕན་བུ་འབྱུང་བ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

མ་གཏྐོགས། སིར་ཕ་རགས་མླེད་ཅིང་། ཉྐོན་མྐོངས་བཟླྐོག་པ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་ཕ་
མྐོ་རྟྐོགས་དགྐོས་པ་དང༌། དླེ་རྟྐོགས་ན་ཕུང་པྐོ་བདླེན་འཛིན་གི་ཞླེན་ཡུལ་སུན་འབྱིན་པའི་
ནུས་པ་རང་སླེང་ལ་ཡྐོད་པས། བར་དུ་བདག་ནི་བཟླྐོག་པ་ཞླེས་པའི་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་ལའང་
བདག་མླེད་རྟྐོགས་དགྐོས་པ་དང་། དླེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་དང་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་
གཉིས་ཁ་ཕལ་ནས། གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་རྟྐོགས་པས་ཐར་པ་ཐྐོབ་ཅླེས་པའི་ཐ་སད་སྐོར་
ཆྐོག་མྐོད། སྐོང་ཉིད་ཕ་མྐོ་རྟྐོགས་པས་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་ཀང་རྟྐོགས་དགྐོས་མྐོད། གཙོ་བྐོ་
གནད་དུ་བསྣུན་ས་ལ་དགྐོངས་ནས། ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟླྐོག་པ། །ཞླེས་སར་ནའང་ཆྐོག 

ཡང་ན། བར་དུ་བདག་ནི་བཟླྐོག་ཅླེས་པ་དླེ་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་སིབ་པ་སྐོང་བ་ཙམ་གིས་
ཆླེད་དུ་བདག་མླེད་སྒྐོམ་པ་དང༌། ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟླྐོག་པ། །ཞླེས་པས་རང་གི་རྒྱུད་ཙམ་དུ་
མ་ཟད། མཐའ་ཡས་པའི་སླེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་རྒྱུད་ཀི་བདླེན་འཛིན་སྐོང་བའི་ཆླེད་དུ་རྣམ་
མཁྱླེན་སྒྲུབ་འདྐོད་ཀི་བསམ་པས་བདག་མླེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒྐོམ་པས། བརྒྱུད་ནས་སླེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་འཛིན་སྐོང་བའི་ཆླེད་དུ་སྒྐོམ་གིན་ཡྐོད་པ་དང༌། རང་གིས་ཀང་བདག་
འཛིན་གིས་བཞག་པའི་གཉིས་སང་འཁྲུལ་པའི་དི་མ་རྣམས་བཟླྐོག་པའི་ཆླེད་དུ་རིགས་པའི་རྣམ་
གྲངས་མཐའ་ཡས་པའི་སྒྐོ་ནས་སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ཀི་དགྐོས་པ་ཡྐོངས་རྐོགས་འགྲུབ་
པའི་ཆླེད་དུ་དམིགས་ནས་བདག་མླེད་སྒྐོམ་གནི་ཡྐོད་པའི་ཆ་ནས་སྐོར་བ་ཞིག་མིན་ནམ་སམ། ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀིས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པྐོ་འཛིན་ཡྐོད་པ། །དླེ་སྲིད་དླེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡྐོད། །ཅླེས་རིན་ཆླེན་ཕླེང་
བར་གསུངས་པ་དླེས་ཕུང་པྐོ་བདླེན་འཛིན་ཡྐོད་པ་དླེ་སྲིད་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡྐོད་པས། 
གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་རྐོགས་པར་རྟྐོགས་པ་ལ་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་རྟྐོགས་དགྐོས་ཏླེ། ཕུང་པྐོ་
བདླེན་འཛིན་ག་ིཞླེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བ་ཞིག་དགྐོས་ཞླེས་གསུངས། གཞུང་ཆླེན་པྐོ་རྣམས་སུ་ཆྐོས་
ཀ་ིབདག་མླེད་ཐྐོག་མར་བྱུང་ནའང་། ཕག་ལླེན་དུ་སིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ཕླེད་པའི་གྐོ་རིམ་
མ་ནྐོར་བ་ནི་གནད་དམ་པ་སླེ། དླེ་ཡང་ལས་འབས་ལ་ཡིད་མི་ཆླེས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

བདག་མླེད་པའི་ལྟ་བ་མི་སླེ་ཞིང༌། བདག་མླེད་པའི་ལྟ་བ་ཞླེས་པ་དླེ་བདག་བཏགས་ཙམ་གི་སླེང་
ནས་བཤད་པ་མིན་པར། དླེའི་གྐོ་བ་གཙོ་བྐོ་རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་བ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏླེ་བདག་
མླེད་པ་བཤད་པས། རྟླེན་ཅངི་འབླེལ་པར་འབྱུང་བའ་ིཚུལ་ལུགས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཤླེས་མཁན་དླེས་
ལས་འབས་བསླུ་བ་མླེད་པ་ལ་སིང་ཁྐོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་ངླེས་པ་ཐྐོབ་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་དང་
འབླེལ་བ་འབྱུང་བས། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆླེས་མླེད་པ་དང་། རྟླེན་འབྱུང་གི་ལས་དང་འབླེལ་བའི་
རང་བཞིན་ཁས་མ་ིལླེན་ཞིང་། དླེ་ལ་ཡིད་ཆླེས་མླེད་པ་ཞིག་གིས་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་
ག་ིཐྐོག་ནས་རང་བཞིན་གསི་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ངལ་བའ་ིགནས་སུ་གྱུར་པར་སམ། དླེ་ནས་གང་
ཟག་ག་ིབདག་ཏུ་འཛནི་པ་མ་བཟླྐོག་ན་ཆྐོས་ཀ་ིབདག་འཛནི་བཟླྐོག་པར་མ་ིནུས་སྐོ། །ཞླེས་པ་ན་ི
སིར་བཏང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་རགས་པ་ལ་གསུང་ཞིང་། གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་གང་ཟག་
རང་ར་ཐུབ་པའི་རས་སུ་ཡྐོད་པར་བལྟ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། དླེས་ཆྐོས་ཀི་བདག་འཛིན་བཟླྐོག་པ་
ར་བ་ནས་མ་ིའྐོང་། དླེས་ན་སར་ཆགས་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་པ་སྐོ་སྐོའ་ིགཉླེན་པྐོ་རླེ་རླེས་རང་ག་ིངྐོ་
སལ་གི་ཉླེས་པ་སླེལ་ཀང༌། ཉླེས་པ་མཐའ་དག་མི་སླེལ་བ་ན་ིཉླེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀ་ིར་བ་མ་རགི་
པ་མ་བསལ་བའི་རླེན་ཡིན་པས། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞིན་དུ། །གཏི་
མུག་ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཏླེ། །དླེ་ཕརི་ཉྐོན་མྐོངས་ཐམས་ཅད་ཀང༌། །གཏ་ིམུག་བཅྐོམ་པས་བཅྐོམ་
པར་འགྱུར། །རྟླེན་ཅིང་འབླེལ་བར་འབྱུང་བ་ནི། །མཐྐོང་ན་གཏི་མུག་འབྱུང་མི་འགྱུར། །དླེ་ཕིླེར་
འབད་པ་ཀུན་གིས་འདིར། །གཏམ་དླེ་ཁྐོ་ན་བསད་པར་བྱ། །ཞླེས་དཔླེར་ན་ཤིང་གི་ར་བ་ནས་
བཅད་ན་ཡལ་ག་དང་མླེ་ཏྐོག་མཐའ་དག་སམ་འགྲྐོ་བ་ལྟར། བདག་འཛནི་སངས་ན་ཉྐོན་མྐོངས་པ་
ཐམས་ཅད་ཞ་ིབར་གསུངས་པའ་ིཕརི་ན། འཇུག་པ་ལས།  ཉྐོན་མྐོངས་སྐོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇགི་
ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བྐོ་ཡསི་མཐྐོང་གྱུར་ཅིང༌། །བདག་ནི་འད་ིཡ་ིཡུལ་དུ་རྟྐོགས་བྱས་
ནས། །རྣལ་འབྱྐོར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགྐོག་པར་བྱླེད། །ཅླེས་དང༌། རིན་ཆླེན་ཕླེང་བ་ལས། ཇི་
སྲིད་ཕུང་པྐོར་འཛིན་ཡྐོད་པ། །དླེ་སྲིད་དླེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡྐོད། །ངར་འཛིན་ཡྐོད་ན་ཡང་ལས་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཏླེ། །ལས་ལས་ཀང་ན་ིསླེ་བ་ཡནི། །ཞླེས་ངར་འཛིན་ཡྐོད་ན་སར་ལས་བསགས་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་
སླེ་བས། འཁྐོར་བའི་ར་བ་གཏི་མུག་བདླེན་འཛིན་དང་ངར་འཛིན་པ་ཡིན་པས་དླེ་བཟླྐོག་དགྐོས། 
དླེ་ཡང་ཇི་སྲིད་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་ཕུང་པྐོ་བདླེན་པར་འཛིན་པའི་བདླེན་འཛིན་ཡྐོད་པ་དླེ་སྲིད་
དུ་དླེ་ལ་ངར་འཛིན་པ་འབྱུང་བས། ཕུང་པྐོ་བདླེན་འཛིན་གི་ཞླེན་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་ན། གང་ཟག་གི་
བདག་མླེད་རྐོགས་པར་རྟྐོགས་མི་ནུས་ཞླེས་བདག་མླེད་གཉིས་གཏན་ལ་འབླེབས་པ་ནི་ཆྐོས་ཀི་
རྒྱལ་པྐོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོས་མགྐོན་པྐོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསྐོལ་བ་བཏབ་པས་ལྟ་བ་རྣམ་
དག་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་སླེ་བའི་ཐབས་བསན་པ་བཞནི་མངྐོན་དུ་གྱུར་ནས་སྐོབ་མ་རྣམས་འཁདི་པའི་
ཕག་བཞླེས་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་སྐོན་དུ་བསྒྐོམས་ནས་དླེ་རྗླེས་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་སྒྐོམ་
དགྐོས་པར་གསུངས་ཤིང་། བརྒྱུད་པའི་རྣམ་གྲངས་སྐོ་སྐོར་ཡྐོད་པའི་མཁས་གྲུབ་དགླེ་ལླེགས་
དཔལ་བཟང་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ། སྐོན་འགྲྐོ་དང་དངྐོས་གཞི་གཉིས་ཀི་སྒྐོ་ནས་འཁིད་པ་དང༌། 
མཁས་གྲུབ་ཤླེས་རབ་སླེངླེ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་དན་པ་བཞ་ིལྡན་ག་ིསྒྐོ་ནས་འཁདི་པའ་ིཚུལ་གཉསི། 
དླེ་གཉིས་གང་བྱས་ཀང་ཁྱད་པར་མླེད་ནའང༌། སབས་འདིར་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཤླེར་
ཕིན་གི་ཉམས་ཁིད་ཀི་སབས་ཡིན་པས། སྐོན་འགྲྐོ་རྣམས་གྐོང་དུ་སྐོང་ཟིན་པའི་ཉམས་ལླེན་
རྣམས་གྐོ་རིམ་ལྟར་འབྱུང་བའི་དྐོན་གསི་བཏང་སྐོམས་སུ་བཞག་སླེ། དངྐོས་གཞིའི་ཉམས་ལླེན་
ལ་གང་ཟག་ག་ིབདག་མླེད་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་དང༌། ཆྐོས་ཀ་ིབདག་མླེད་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་གཉསི། 
དང་པྐོ་གང་ཟག་གི་བདག་མླེད་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ནི་རྟླེན་འབླེལ་གི་རིགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གནད་
གསུམ་དང༌། རྣམ་བདུན་ག་ིརགིས་པ་ལ་གནད་དགུ་ལ་སྐོགས་པ་རྣམ་གྲངས་མང་ཞངི༌། དླེ་ཡང་
རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ནི། ཤིང་རྟ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་ལག་དང་གཅིག་དང་། 
ཐ་དད། རྟླེན། བརྟླེན་པ། ཡན་ལག་དང་ལྡན་པ། ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་སིལ་བུར་གནས་པ། 
དབྱིབས་བཅས་རྣམ་པ་བདུན་པ་གང་རུང་ལ་ཤིང་རྟ་འཇྐོག་མི་རུང་བས། མིང་རང་བཏགས་ཡྐོད་
ཙམ་ལས་བཏགས་དྐོན་བཙལ་ན་མི་རླེད་པའི་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་དླེའི་སླེང་དུ་དགག་བྱ་ངླེས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

པའི་གནད་དང་། གལ་ཏླེ་བདག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ཡྐོད་ན་མཐའ་རྣམ་པ་བདུན་གང་ཡང་རུང་
བ་ལ་ངླེས་པར་དུ་ཡྐོད་དགྐོས་པ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་པ་ངླེས་པའ་ིགནད་བཅས་གནད་དགུ་ལ་བརྟླེན་དགྐོས་
པ་ལྷག་མཐྐོང་ཆླེ་ཆུང་སྐོགས་རྗླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོའ་ིགསུང་རབ་རྣམས་སུ་རྒྱ་ཆླེར་གསུངས་
ཀང་། གཙོ་བྐོར་གནད་བཞི་ལ་བརྟླེན་ནས་དཔད་པ་མཛད་པ་འདི་ཉིད་ལུགས་འདིའི་ཤིང་རྟ་པ་
ཆླེན་པྐོ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ནྐོར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་མྱྐོང་བ་ཞལ་
ནས་ཞལ་དུ་བརྒྱུད་པའ་ིཉམས་ཁདི་ལ། གནད་དང་པྐོ་ངར་འཛནི་ལྷན་སླེས་ཀསི་ང་ཇ་ིལྟར་བཟུང་
བའ་ིཚུལ་ངླེས་པའ་ིགནད་ནི། བུད་པཱ་ལ་ིཏ་ལས། ཆྐོས་ཐམས་ཅད་བདག་མླེད་དྐོ་ཞླེས་པའ་ིབདག་
དང་མླེད་རྒྱུའི་དགག་བྱ་གཉིས་པྐོ་དླེ་བཅར་གིས་ངྐོས་མ་ཟིན་ན། དགྲ་གང་དུ་ཡྐོད་མ་ཤླེས་པར་
དམག་འདླེན་པ་དང་། འབླེན་རད་མ་ཆྐོད་པར་མདའ་འཕླེན་པ་དང་འད་བས། སྐོད་འཇུག་ལས། 
བཏགས་པའི་དངྐོས་ལ་མ་རླེག་པར། །དླེ་ཡི་དངྐོས་མླེད་འཛིན་མ་ཡིན། །ཞླེས་པ་འདི་ལ་འགྲླེལ་
ཚུལ་གཉིས་སང་སླེ། བཏགས་པའི་དངྐོས་ཞླེས་པ་བདག་གཞི་ཆྐོས་ཅན་ལ་སར་བ་དང༌། དགག་
བྱ་ལ་སར་བ་གཉིས་ལས། དང་པྐོ་ལྟར་ན། ཆྐོས་གང་ཞིག་བརྟླེན་ནས་བཏགས་པའི་གཞིའི་ཆྐོས་
ཅན་བྱ་བྱླེད་དང་དངྐོས་སུ་འབླེལ་བ་དླེ་མ་ངླེས་ན། བརྟླེན་ཅིང་འབླེལ་འབྱུང་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་
བཀྐོད་ནས། དླེའི་སླེང་གི་དགག་བྱ་རང་བཞིན་ཁླེགས་པའི་དངྐོས་མླེད་རྟྐོགས་མི་ནུས་པའི་དྐོན་
ཏླེ། ཆྐོས་ཉིད་ཅླེས་པ་ཁྱད་གཞི་ཞིག་གི་སླེང་བདླེན་པ་བཀག་པའི་དྐོན་མ་གཏྐོགས། ཁྱད་གཞི་
མླེད་པའི་ཆྐོས་ཉིད་ཅིག་འྐོང་རྒྱུ་མླེད་པ་དང་། དགག་བྱ་ལ་སར་ན་གང་དགག་རྒྱུའི་དགག་བྱའི་
དྐོན་ས་ིལླེགས་པར་བྐོ་ལ་མ་ཤར་ན་དླེ་བཀག་པའ་ིབདག་མླེད་ཀ་ིདྐོན་མ་ིངླེས་པར་གསུངས་པས། 
གང་ཟག་ཅླེས་བྱ་བ་ནི་འགྲྐོ་བ་རིགས་དྲུག་དང་། ཐླེག་པ་གསུམ་གི་སླེ་འཕགས་ལ་སྐོགས་པའི་
གང་ཟག་རྣམས་ཡནི་ལ། དླེ་བྐོས་བཏགས་པ་མ་ཡནི་པར་རང་ངྐོས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའ་ི
སྐོད་ལུགས་དླེ་བདག་གམ་རང་བཞནི་ཞླེས་བྱ་བ་དླེ་ཡནི་ནྐོ། །དླེ་ལྟར་ཁྱད་གཞའིམ་ཆྐོས་ཅན་གང་
ཟག་དླེ་རྣམས་བྐོས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ངྐོ་བྐོས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་སྐོད་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ལུགས་དླེ་བདག་གམ་རང་བཞིན་ཞླེས་བྱ་བ་ཡིན། དླེ་ཡང་གདགས་གཞི་གང་ཟག་གི་སླེང་དུ་
ངའམ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ངར་འཛིན་ལྷན་སླེས་དླེ་ལ་བདླེན་འཛིན་གིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་
གཅགི་པུ་མནི་པར། སརི་བཏང་ངའྐོ་སམ་པའ་ིགདགས་གཞའི་ིསླེང་དུ་རྟྐོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་
གསི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་ངར་འཛནི་པ་དང་གཅགི རང་བཞནི་གསི་གྲུབ་པའ་ིཁྱད་པར་དུ་བྱས་
ནས་ངར་འཛནི་པ་དང་གཉིས། རང་བཞིན་གསི་གྲུབ་མ་གྲུབ་དླེ་གཉསི་གང་གསི་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་
མ་བྱས་པའ་ིངའྐོ་སམ་པའ་ིངར་འཛནི་པ་དང་བཅས་སླེ་ལུགས་གསུམ་ཡྐོད་པའི། དང་པྐོ་ན།ི དབུ་
མའ་ིལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སླེས་པའ་ིགང་ཟག་ག་ིངར་འཛནི་པའ་ིབྐོ་སླེ། དགག་བྱ་རང་བཞིན་ཁླེགས་པའ་ི
འདུ་བྱླེད་མ་ཉམས་པའི་རིང་ལ་གང་ཟག་བྐོ་ཡུལ་དུ་འཆར་སབས་བརྟླེན་ནས་བཏགས་ཙམ་གི་
གང་ཟག་ཞིག་གསལ་པྐོར་འཆར་བའི་བྐོ་དང་། གཉིས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་དུ་
བྱས་པའི་ངར་འཛིན་པ་ནི། སབས་འདིར་གཉླེན་པྐོས་འཇྐོམས་པར་བྱླེད་རྒྱུའི་ངར་འཛིན་ལྷན་
སླེས་མཚན་ཉིད་པ་ ཉྐོན་མྐོངས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་དླེ་ཡིན། གསུམ་པ་ནི། གྲུབ་མཐས་རྒྱུད་མ་
བསད་པའི་སྐོ་སླེ་རྣམས་ལ་མིང་གིས་བཏགས་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དབྱླེ་བ་མླེད་
པས། དླེ་རྣམས་ཀ་ིརྒྱུད་ཀ་ིང་འཇྐོག་པའ་ིཐ་སད་པའ་ིཚད་མ་ཡནི་ལ། དླེ་ཡང་རང་ཅག་རྣམས་ཀ་ི
རྒྱུད་ལ་གཉིད་ལྐོག་པ་དང་མ་ལྐོག་པའི་གནས་སབས་ཐམས་ཅད་དུ་ངའྐོ་སམ་པའི་བྐོ་དམ་སིང་
སངི་བ་ཞིག་ཡྐོད་ཀང༌། མླེ་ལྐོང་དང་བྱད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ལྟར། བདླེ་སྡུག་གི་རླེན་དང་
ཕད་པ་ན་བྐོ་མངྐོན་འགྱུར་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆླེ་ཞིང༌། རླེན་དང་མ་ཕད་པའི་གནས་སབས་སུ་ཅུང་
ཟད་མ་ིགསལ་བའ་ིཚུལ་དུ་འྐོང་བས། ད་ལྟའ་ིལྟ་འཁདི་པ་ཕལ་ཆླེར་དག་དླེ་ལྟ་བུའ་ིབྐོ་མངྐོན་གྱུར་
ཡནི་མིན་ག་ིརྟྐོག་དཔྐོད་མླེད་པར་ངར་འཛནི་ལྷན་སླེས་ཀིས་ང་ཇི་ལྟར་བཟུང་ཚུལ་སྐོགས་ཚིག་
སམ་རླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་སད་བྱླེད་པ་ནི། མིའི་བྱད་དང་དབྱིབས་འྐོལ་ལླེ་བ་ཞིག་
མཐྐོང་བ་ལ། འད་ིན་ིཁ་སང་ག་ིརྐུན་མ་ཆླེ་གླེ་མྐོའ ྐོ་ཞླེས་མཛུབ་མྐོ་འཛུགས་པ་ལྟར་གནད་དུ་ཡླེ་མ་ི
འགྲྐོ་བས། ཐྐོག་མར་རང་ཉདི་ལ་དངྐོས་སུ་གཞན་གསི་ཕན་གནྐོད་བྱས་པའ་ིབདླེ་སྡུག་ག་ིརྟྐོག་པ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

མངྐོན་གྱུར་ཡྐོད་ན་དང༌། དླེ་མླེད་ནའང་སར་བྱུང་ཟིན་པ་ཞིག་བྐོས་ཡང་ཡང་གསལ་བཏབ་པས། 
དཔླེར་ན་རང་ལ་མ་ིཞགི་གསི་བརྐུས་ཁག་ལྟ་བུ་བཙུགས་པའམ་རང་འདྐོད་པའ་ིདྐོན་ཞགི་འགྲུབ་
པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ལ། ངས་རྐུན་མ་བརྐུ་སམ་པ་ཡདི་ཀ་ིཁུད་ལའང་མླེད་ན་བརྐུས་པའི་ཁག་འདི་
ལྟ་བུ་འཛུགས་པ་སམ་དུ་ཕ་རྐོལ་གི་མི་དླེ་ལ་ཞླེ་སང་དག་པྐོ་དང་བཅས་ཏླེ་བརྐུས་ཁག་འཛུགས་
ཡུལ་ག་ིང་ཞགི་སངི་ག་ིདཀལི་ནས་དམ་སངི་སངི་བ་མིག་གསི་མཐྐོང་རྒྱུ་དང་ལག་པས་འཛནི་རྒྱུ་
ཡྐོད་པ་ལྟ་བུ་འཆར་ལ། དླེ་བཞནི་དུ་ཕན་འད་ིལྟ་བུ་བཏགས་བྱུང་སམ་པའ་ིཕན་འདྐོགས་ཡུལ་ག་ི
ང་ཞིག་སིང་གི་དཀིལ་ནས་ལྷང་ལྷང་འཆར་བས། ཚུལ་དླེ་གཉིས་པྐོ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརྟླེན་
པའི་བྐོ་མངྐོན་གྱུར་ཞིག་གིས་ཀུན་རྟྐོག་རགས་པ་གཞན་རྣམས་བག་ལ་ཞ་བའི་ངར་འཛིན་ལྷན་
སླེས་ཇླེ་འཕླེལ་ལ་འགྲྐོ་བཅུག་པའ་ིམཚམས་ནས། བྐོ་དླེས་ང་ཇ་ིལྟར་བཟུང་བའ་ིཚུལ་ཞགི་བརྟག་
དགྐོས་པས། སླེམས་གཅགི་པུ་འད་ིགའ་ིསླེང་ནས་ངར་འཛནི་པ་དང་། དླེའ་ིའཛནི་ཚུལ་གཉསི་ཀ་
ལ་བརྟག་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང་། འཛིན་ཚུལ་གི་བྐོ་ཤུགས་ཆླེས་ན་འཛིན་སངས་ཀི་ངར་ཆ་ཞིག་
ནས་མི་གསལ་བ་ཞིག་འྐོང་བས་ཇི་ལྟར་བྱླེད་ན། ཞི་གནས་ལ་གྐོམས་པའི་མཐུས་དཔད་འཇྐོག་
ག་ིདམགིས་པ་གང་ཡནི་ག་ིཐྐོག་ཏུ་འདལི་བ་ཞགི་འྐོང་བས། སངས་རྒྱས་ཀ་ིསྐུ་གཟུགས་སྐོགས་
ལ་དམིགས་པ་གཏྐོད་པ་ལྟ་བུའི་ཚབ་ལ་ངའྐོ་སམ་པའི་བྐོ་མངྐོན་གྱུར་དླེ་འཆར་བཅུག་ནས། 
སླེམས་བྱིངས་པྐོ་དླེ་ལ་གསལ་བའི་ངར་ཆ་དང་བཅས་པའི་སྒྐོ་ནས་གནས་བཞིན་དུ་བྐོའ་ིཟུར་
ཞགི་གསི་འཛནི་ཚུལ་དང་གང་དུ་བཟུང་བལྟ་བ་ན།ི མ་ིགཉསི་ལམ་ལ་གཤབིས་ནས་འགྲྐོ་བའ་ིཚ་ེ
མགི་དངྐོས་གཞསི་ལམ་ལ་བལྟ་བ་དང་མགི་ཟུར་གསི་གྲྐོགས་ལ་བལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཡནི་གསུངས། 

བདག་མླེད་དམ། སྐོང་ཉིད་རྟྐོགས་པ་ཞླེས་པ་ནི། གང་མླེད་རྒྱུའམ། གང་གིས་སྐོང་རྒྱུའི་
དགག་བྱ་དླེ་བྐོ་ལ་ལྷག་མླེད་དུ་ཁླེག་སླེ། དླེ་མླེད་པའམ། དླེས་སྐོང་པ་ངླེས་པའ་ིངླེས་ངྐོར་འད་ིདང་
འདིའྐོ་སམ་པ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་པའི་ཆྐོས་གང་ཡང་འཆར་སང་དུ་མླེད་པར་དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་གི་
སྐོང་སང་དླེ་ཀ་ལ་བྐོ་ལྷམ་མླེར་སྐོད་པའམ། ཐིམ་པ། ཡང་ན་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་འྐོང་། དླེ་ཁྐོ་ན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཉིད་གཏན་ལ་དབབ་ཆླེད་དགག་བྱ་ངྐོས་འཛིན་ཚུལ་ལ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སྲིད་པའི་ས་བྐོན་
རྣམ་ཤླེས་ཏླེ། །ཡུལ་རྣམས་དླེ་ཡི་སྐོད་ཡུལ་ལྐོ། །ཡུལ་ལ་བདག་མླེད་མཐྐོང་ན་ན།ི །སྲིད་པའ་ིས་
བྐོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞླེས་གསུངས་པས། ཡུལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དླེས་ཆགས་སང་སླེ་བ་
དང་། དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་ལས་གསྐོག་པར་འགྱུར་བས། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དླེ་བསལ་དགྐོས། 
བསལ་སངས་ནི། དླེའི་བདག་ཏུ་བཟུང་བྱའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དླེ་ཐ་སད་དུའང་མླེད་པའི་ངླེས་
པ་རླེད་ན་བདག་ཏུ་འཛིན་པའ་ིབྐོ་འགག་ཅངི་། འགྐོག་ཐབས་དླེ་མ་གཏྐོགས་གཞན་མླེད། དླེས་ན་
བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་བྐོ་དླེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་བདག་ཅླེས་པ་དླེ་གལ་ཏླེ་
ཡྐོད་ན་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡྐོད་དགྐོས་ཞླེས་བདག་འཛིན་གི་བྐོའ་ིའཛིན་ཚུལ་ངྐོ་འཕྐོད་པར་བྱ་
དགྐོས། དཔླེར་ན། ངའྐོ་སམ་པའི་བྐོ་ཤུགས་ཆླེན་པྐོ་ཞིག་སླེ་སབས། བྐོ་དླེ་ལ་ང་ཡུལ་གི་ངྐོས་
ནས་ཡྐོད་པའ་ིཚུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་འཆར་འྐོང་། དླེ་འདའ་ིབྐོ་དླེའི་དམགིས་པ་ལ་ང་ཙམ་ཡང་ཡྐོད་
མྐོད། དླེ་བྐོས་ཕར་བཏགས་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པའི་སང་བ་གཏན་ནས་མི་འཆར་བར། ཡུལ་སླེང་
ནས་ཡྐོད་པ་ཞིག་འཆར། དླེ་བཞིན་ཕི་ནང་གི་ཆྐོས་གང་ལའང་འཛིན་ཚུལ་མཚུངས། 

དླེ་ལྟར་ཤར་བ་ལྟར་དུ་ཡྐོད་པར་འཛིན་པའི་བྐོ་དླེ་དགག་བྱ་འཛིན་པའི་བྐོ་ཡིན་ཞིང་། 
དླེའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དླེ་ཐ་སད་དུའང་མླེད། འདི་ལ་༸རྒྱལ་མཆྐོག་བདུན་པ་ཆླེན་པྐོས། 
གཉིད་ཀིས་མྱྐོས་པའི་ཤླེས་ངྐོས་རྨི་ལམ་ཡུལ། །སྒྱུ་མས་བསད་པས་རྟ་དང་གང་པྐོ་སྐོགས། ། 
སང་བ་ཙམ་ལས་གཞི་དླེར་དྐོན་གི་ཆྐོས། །འགའ་ཡང་མླེད་པ་བྐོ་ཡིས་བཏགས་པ་ཙམ། ། 
ཞླེས་གསུངས་པ་དླེས་བྐོ་ཡི་འཆར་སྒྐོར་ཕན་པྐོ་ཞིག་བྱུང་སབས་རྒྱུན་དུ་ལུང་དླེ་འདླེན་བཞིན་
ཡྐོད། ལུང་དླེས་རྨི་ལམ་དུ་རི་རྭ་བ་ཁང་ཁྱིམ་ལ་སྐོགས་པ་ས་ཚོགས་འཆར་བ་དང་། སྒྱུ་མའི་
རྟ་གང་ལ་སྐོགས་པ་རྣམས་གཞི་དླེར་ར་བ་ནས་མླེད་ཀང་བྐོས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ཚུལ་
གསལ་ལ། ལུང་དླེའི་འཕྐོར། དླེ་ཕིར་བདག་གཞན་འཁྐོར་བ་མྱང་འདས་སྐོགས། །ཆྐོས་ཀུན་
བྐོ་དང་མིང་གི་ཐ་སད་ཀིས། །བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གདགས་གཞི་རྣམས་ཀི་སླེང༌། །རང་གི་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

ཡྐོད་པ་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་སྐོ། །ཞླེས་མིང་དླེ་རྣམས་འཇུག་སའི་དྐོན་ཡྐོད་པ་མ་ཟད། བཟང་
ངན་དང༌། འཁྐོར་འདས། བདག་གཞན་སྐོགས་ཡྐོད་ཀང་། ཡྐོད་ཚུལ་དླེ་རང་ར་བའི་ངྐོ་བྐོའམ་
ལྟྐོས་པ་མླེད་པ། བཙལ་ན་རླེད་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མླེད་པས། གདགས་གཞི་རྣམས་
ཀང༌རང་གི་སླེང་ནས་ཡྐོད་པ་འགའ་ཡང་མ་མཆིས་པར་གསུངས། ཡང་དླེ་ཉིད་ལས། དླེ་ལྟ་ན་
ཡང་མ་རིག་གཉིད་མཐུག་གིས། །སྦགས་པའི་སྐོ་སྐོ་སླེ་བྐོའ་ིཚོགས་དྲུག་ངྐོར། །གང་སང་
གཞི་དླེར་དྐོན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག །འཆར་ཚུལ་རང་རླེའི་བྐོ་ངན་འདི་ལ་ལྟྐོས། །ཞླེས་དངྐོས་
ཡྐོད་གནས་ཚུལ་ལ་བཙལ་ན་རླེད་རྒྱུ་མླེད་པས། མཐར་གཏུགས་ན་མིང་གི་དབང་གིས་ཡྐོད་
པ་ཞིག་འྐོས་མླེད་དུ་འཇྐོག་རྒྱུ་མ་གཏྐོགས་ཐབས་གཞན་ར་བ་ནས་མླེད་པའི་སྐོད་ལུགས་ཤིག་
ཡིན་ནའང་། རང་རླེའི་བྐོ་ལ་དླེ་འད་མི་འཆར་བར་ཆྐོས་གང་དང་གང་སང་ནའང་དླེ་དང་དླེའི་ཐ་
སད་འཇུག་སའི་ཆྐོས་ཤིག་གདགས་གཞི་དླེའི་སླེང་དུ་ཡྐོད་པ་བྐོ་ལ་འཆར་བས། དླེ་ལྟ་བུའི་
སང་བ་ལིང་ངླེར་ཤར་བ་དླེ་དགག་བྱ་ཡིན་པར་གསུངས་ནས་དགག་བྱ་ངྐོས་འཛིན་ཚུལ་དང་། 
ཡང་། དླེ་ལྟར་འཁྲུལ་པའི་བྐོ་ལ་སང་བ་ཡི། །ང་སྐོགས་གདྐོད་ནས་གྲུབ་པའི་སྐོད་ལུགས་འདི།། 
དགག་བྱ་ཕ་མྐོ་ཡིན་པས་བྐོའ་ིངྐོར། །ལྷག་མ་མླེད་པར་ཁླེགས་པ་ཤིན་ཏུ་གཅླེས། །ཞླེས་
གསུངས། དླེ་བཞིན་རྗླེ་གུང་ཐང་རིན་པྐོ་ཆླེས་ཀང་། ལྟ་བའི་རང་བཞིན་བཙལ་བའི་ཕིར། །མ་
རླེད་པ་ཡིས་ཁླེགས་འགྱུར་ལ། །མ་རླེད་གདགས་གཞི་འགྐོག་མིན་པས། །རྗླེས་ཀི་མིང་ཙམ་
ལྷག་མར་མཐྐོང༌། །མིང་ཙམ་དླེ་ཡང་བྱ་བྱླེད་ཀུན། །བསྐོན་མླེད་མྱྐོང་བས་གྲུབ་པ་ཡིས། ། 
རྗླེས་འགྲྐོ་སྐོན་ཡྐོན་བང་དྐོར་ཀུན། །སྐོ་བའི་སྐོད་པ་རྣམ་པར་དག །ཅླེས་གསུངས་པ་དླེ་དག་
གིས་ཆྐོས་རྣམས་དྐོན་གི་ངྐོས་ནས་ཡྐོད་པ་ཞིག་འཆར་ཡང་། འཆར་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ར་བ་
ནས་མླེད་པར། མིང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས། 

ངྐོས་ནས་ཀང་བར་སབས་ཤིག་ལ། ལྟ་བའི་རང་བཞིན་བཙལ་བའི་ཕིར། །མ་རླེད་པ་
ཡིས་ཁླེགས་འགྱུར་ལ། །ཞླེས་པའི་ཚིགས་བཅད་འདིས་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་འཚོལ་བར་བརྐོན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

སབས། བུམ་སྐོགས་ཀི་ཆྐོས་ཅན་ཀུན་རྐོབ་པ་དླེའི་རང་བཞིན་འཚོལ་བར་ལྷུར་བྱླེད་པ་མ་
གཏྐོགས། བུམ་པ་ཁྐོ་རང་འཚོལ་བ་མ་ཡིན་སམ་པ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་དགག་བྱས་དབླེན་
པའམ་སྐོང་པ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་གྲབས་བྱླེད་ཀིན་འདུག་ཀང་། རྗླེས་སུ་དཔད་སབས་དླེ་ནི་
རང་རྒྱུད་པའི་བདག་ཡིན་པ་དང་། དླེ་འདའི་ངྐོས་ནས་བསམ་སབས་སིར་དབུ་མའི་གཞུང་
དང་། ལྷག་པར་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེའི་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ལྷག་མཐྐོང་ཆླེན་མྐོའ་ིབར་སབས་
ཚིགས་བཅད་ནང༌། ཟབ་མྐོ་དབུ་མའི་གཞུང་ལ་སངས་པའི་གྲྐོགས། །ཁྱྐོད་ཀི་བྐོ་ངྐོར་རང་
བཞིན་མླེད་པ་ལ། །རྒྱུ་འབས་རྟླེན་འབླེལ་འཇྐོག་པ་དཀའ་མྐོད་ཀང༌། །དླེ་འད་དབུ་མའི་
ལུགས་ནི་ཡིན་ནྐོ་ཞླེས། །དླེ་སད་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ལ་བལྟས་ན་མཛེས། །ཞླེས་གསུངས་པ་དླེ་དླེ་
ཙམ་གིས་དཀའ་བར་མི་འདུག་སམ་པ་དན་གིན་འདུག 

དླེ་དང་མཚུངས་པར་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་མིང་ཙམ་ཞླེས་པའི་ཙམ་ས་དླེས་མིང་མིན་པའི་
དྐོན་ཡྐོད་པའམ། དྐོན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མི་གཅྐོད། དཔླེར་ན། བུམ་པ་ཞླེས་པའི་མིང་དླེ་འཇུག་
སའི་དྐོན་བུམ་པ་ཡྐོད་ཀང་། དྐོན་དླེ་བཙལ་ན་རླེད་རྒྱུ་མླེད། མིང་ལས་གཞན་པའི་དྐོན་ཞིག་
ཡྐོད་པ་དླེ་ཡྐོད་པར་ཆ་བཞག་ན་འགྲིག་པ་མ་གཏྐོགས། གང་དུ་ཡྐོད་ཅླེས་བཙལ་ན་རླེད་རྒྱུ་
མླེད་ཀང་། མ་རླེད་པ་དླེས་དྐོན་མླེད་པར་མི་འགྱུར། བཙལ་དུས་མི་རླེད་ཀང་ཡྐོད་པ་ཇི་ལྟར་
འཇྐོག་ཅླེ་ན། བཏགས་པའི་དབང་གིས་ཡྐོད་ཅླེས་པ་དླེ་མ་གཏྐོགས། དླེ་ལས་གཞན་པའི་ཡྐོད་
ལུགས་ཤིག་གཏན་ནས་མླེད་པར་གསུངས་ཤིང་། 

འྐོ་ན་འཁྲུལ་མླེད་ཀི་དགག་བྱ་ཕ་མྐོ་དླེ་དང་དླེ་བཀག་པའི་སྐོང་སང་དླེ་གང་འད་ཞིག་
ཡིན་ཞླེ་ན། རྨི་ལམ་གཟུགས་དང་སྒྱུ་མའི་ལྟར་སང་གང༌། །རང་རང་བྐོ་ལ་སང་ཙམ་མ་
གཏྐོགས་པར། །དླེ་ལས་ལྐོགས་སུ་ཅུང་ཟད་ཡྐོད་མླེད་བརྟག །སྲིད་པའི་རླེ་མྐོ་ནས་བཟུང་
དམྱལ་བའི་བར། །སླེམས་ཅན་ཇི་སླེད་རང་རང་སྐོ་སྐོ་ཡི། །རྟྐོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་
ཡྐོད་མ་གཏྐོགས། །ཞླེས་རྟྐོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་མ་ཡིན་པར་རང་ངྐོས་ནས་ཡྐོད་པ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

དླེ་དགག་བྱ་ཕ་མྐོ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་རླེད། དླེ་ལྟ་བུའི་དགག་བྱ་ཕ་མྐོ་ཁླེགས་པ་ཞིག་མ་
བྱུང་ཕིན་ཆད་ལ་བྐོས་བྱས་ཉི་ཚེའི་ལྟ་བར་འགྱུར་བས། དླེ་མ་ཡིན་པའི་མཐའ་བལ་གི་དབུ་མ་
ཆླེན་པྐོའ་ིལྟ་བ་འདི་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བའི་དཀའ་ས་ཞིག་ཀང་ཡིན་ནྐོ།། 

དླེས་ན་འདི་ཕན་ཆད་ལ་ངའྐོ་སམ་པའི་ང་དླེ་སིང་གི་དཀིལ་དུ་ཡྐོད་པ་འད་བ་ཞིག་ལས་
གང་གི་སླེང་དུ་གྲུབ་མ་ངླེས་པ་ལ། འདི་ནས་བཟུང་བྐོ་ཡི་ཟུར་གིས་ལླེགས་པར་བརྟག་པས་རླེས་
ལུས་ཀི་སླེང་དུ་ཡྐོད་པ་འད་བ། དཔླེར་ན་དླེ་རིང་ང་ཐང་ཆད་སྐོང༌། དླེ་རིང་ང་འགྲྐོ་དགྐོས། དླེ་
རིང་ང་སྐོད་ཀིན་ཡིན་ཞླེས་པ་ལྟ་བུ་བཤད་སབས་ང་དླེ་ལུས་ཀི་སླེང་དུ་ཡྐོད་པ་འད་བ་ཞིག་དང་། 
ང་ཞླེས་མཛུབ་མྐོ་འཛུགས་ས་དླེ་ལུས་འདི་ཡིན་ལ་ཁད་པའི་ཚུལ་ཞིག་འཆར་ལ། རླེས་སླེམས་
ཀི་སླེང་དུ་ཡྐོད་པ་འད་བ་སླེ། སབས་རླེ་ང་སླེ་བ་ས་མ་ནས་ཟླེར་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ཁ་སང་ང་སླེམས་
སྐོ་པྐོ་བྱུང་ཡང་། དླེ་རིང་ང་སླེམས་སིད་པྐོ་ཡྐོད་ཅླེས་བརྗྐོད་སབས་ང་དླེ་ཤླེས་པའི་སླེང་དུ་འདུག་
སམ་པ། དླེ་བཞིན་ཚོར་བ་བདླེ་སྡུག་གཞན་གང་འད་ཞིག་སླེ་ནའང་ཚོར་བའི་སླེང་དུ་ང་དླེ་ཡྐོད་
པའི་ཚུལ་ལྟ་བུ། རླེས་ཕུང་པྐོ་གཞན་ནམ་སྐོ་སྐོའ་ིསླེང་དུ་ཡྐོད་པ་འད་བ་སྐོགས་འཆར་ཚུལ་ས་
ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་མཐར་བྐོ་ལྷན་སླེས་སུ་དགག་བྱ་ངྐོ་མ་འཆར་བ་དླེ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་
སམ་ན། ལུས་སླེམས་གཉིས་པྐོ་འདི་ཆུ་དང་འྐོ་མ་འདླེས་པ་ལྟ་བུ་དབྱླེར་མི་ཕླེད་པ་ཞིག་གི་སླེང་
ནས་ང་ཡི་ལུས་སླེམས་དླེ་དབང་བསྒྱུར་བྱ་དང་། དླེ་ལ་དབང་བསྒྱུར་མཁན་ང་དླེ་ངའི་ངྐོས་ནས་
ཡྐོད་པའི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུགས་སླེ་བ་གདྐོད་མ་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་གི་ངྐོས་ཟིན་འྐོང་
བས། དླེ་ནི་གནད་དང་པྐོ་དགག་བྱ་ངླེས་པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་མྱྐོང་བ་གཏིང་མ་ཕིན་གི་བར་དུ་
དཔྐོད་དྐོ། །དླེ་ལ་མཁས་གྲུབ་ནྐོར་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་དུ། འྐོན་ཀང་བྐོ་བཟང་ཉིན་བྱླེད་དབང་
པྐོ་ཡིས། །རྗླེས་དངས་མཁས་པར་འགྱུར་བ་དུ་མའི་ཚོགས། །རང་མཚན་རང་བཞིན་གྲུབ་དང་
བདླེན་དངྐོས་ཞླེས། །ཐ་སད་ཚིག་གིས་བཅིངས་པའི་དགག་བྱ་དག །རང་ངྐོར་ཤར་བ་རིགས་
པས་བརྟག་པ་ན། །མཐའ་བལ་དབུ་མ་ཆླེན་པྐོར་འདྐོད་པ་མཐྐོང༌། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཚན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཉདི་ཀི་གཞུང་ལ་སྐོང་བ་པྐོ་རྣམས་ཆད་མཐའ་ལ་ལྷུང་བའ་ིདྭྐོགས་ཀིས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེས་སང་བ་ལ་
གཙིགས་སུ་མཛད་པས་དླེ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆླེ། སབས་རླེ་ཆད་མཐའ་ལ་ལྷུང་བའི་དྭྐོགས་ཀིས་
དགག་བྱ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀསི་གྲུབ་པ་དང་། རང་བཞིན་གསི་གྲུབ་པ་ཞླེས་ནན་པྐོ་ཞིག་བརྗྐོད་
པ་ན། ལང་ས་རྐོལ་རྐོར་གིས་ལྟ་མགུར་ཨ་མ་ངྐོས་འཛིན་ལས། སང་བ་ལིང་ལིང་དླེ་རང་སྐོར་
བཞག་ནས། །དགག་རྒྱུ་རྭ་ཅན་ཞིག་འཚོལ་བར་སང་སླེ། །ད་ལྟ་རང་རླེ་ཡི་བྐོ་གསར་འགའ་
ཞིག །ཚུགས་ཐུབ་བདླེན་གྲུབ་སྐོགས་བདག་ལ་ཞླེན་ནས། །ཞླེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་མཚན་
དང༌། བདླེན་གྲུབ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞླེས་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཚིག་གིས་བཅིངས་པའི་དགག་
བྱ་དླེ། རང་བྐོས་བཞག་པའ་ིདགག་བྱ་ཡིན་པས་དླེ་ཙམ་ཞིག་རིགས་པས་བཀག་པའ་ིདྐོན་མཐའ་
བལ་དབུ་མ་ཆླེན་པྐོར་འདྐོད་པ་མཐྐོང༌ཡང་། དླེ་ལྟར་མིན་པར་གསུངས། ཚུལ་འདིར་ལླེགས་
པར་དཔད་ན་རང་རྒྱུད་པའ་ིདགག་བྱ་འགྐོག་སངས་སུ་འགྱུར་བར་མངྐོན། 

དླེ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་སླེས་པ་ནས་ངར་འཛིན་ལྷན་སླེས་ཀིས་བཟུང་བའི་ང་དླེ་དང་རང་གི་ཕུང་
པྐོ་ལྔ་པྐོ་རྣམས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟ་བུའ་ིཚུལ་གསི་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པར་ངྐོས་བཟུང་བ་དླེ་ངླེས་
པ་ཡིན་ན། དཔད་པ་བྱས་པ་ཙམ་གསི་ངླེས་ཤླེས་རླེད་དུ་འགྲྐོ་ལ། མིན་ན་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་
ཞིག་འགྲྐོ་བས། ཚིག་གསལ་ལས། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་དླེ་ཡང་ཕུང་པྐོའ་ིརང་བཞིན་ཅན་
ནམ་ཕུང་པྐོ་ལས་ཐ་དད་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གྲང༌། ཞླེས་ང་དླེ་ཕུང་པྐོ་ལྔ་སྐོ་སྐོར་མ་ཕླེ་བའི་སླེང་དླེ་
ནས་དབྱླེར་མླེད་པའི་ཚུལ་གསི་གྲུབ་པ་འད་བ་ཞགི་བྱུང་ཡང༌། དཔླེར་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཞ་ིགཅགི་
ལ་སྐོ་སྐོ་བ་དང་དབྱླེར་མླེད་པ་ཞླེས་བྱ་བའི་ཐ་སད་བྱར་མླེད་ལ། འདིར་ང་དང་ཕུང་པྐོ་ཞླེས་
གདགས་གཞ་ིདང་བཏགས་ཆྐོས་སྐོ་སྐོ་བ་གཉསི་ཀི་རྣམ་པ་ཞགི་བྱུང་བས། ཕུང་པྐོ་ལྔ་ཡི་སླེང་དུ་
ང་རང་བཞནི་གསི་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་འད་ིང་དང་ཕུང་པྐོ་ལྔ་པྐོ་དླེ་གཅགི་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་
མླེད་པའི་ཕུང་གསུམ་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་རད་བཅད་པ་ན། སིར་ཡྐོད་ན་གཅིག་དང་ཐ་དད་
གང་རུང་དུ་ཡྐོད་དགྐོས་པས། བདླེན་པར་གྲུབ་ནའང་བདླེན་པར་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

རུང་དུ་གྲུབ་པ་ལས་འདའ་ས་མླེད་སབས་དླེ་གཉིས་གང་ཡིན་དཔད་ཚེ། ཆྐོས་གཞན་གི་དངྐོས་པྐོ་
ལ་དཔླེར་བྱས་པས་མཐར་ཕུང་གསུམ་པ་མླེད་པར་རྟྐོགས་ནས། གཅགི་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་
མླེད་པར་ཐག་ཆྐོད་པ་ནི་ཁྱབ་པ་ངླེས་པའི་གནད་ཡིན་པས། སར་གདགས་གཞི་ཕུང་པྐོའ་ིསླེང་དུ་
བཏགས་ཆྐོས་ང་དླེ་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་དབྱླེ་བ་མླེད་པར་ཡྐོད་ཡྐོད་འད་བ་དླེ་གནད་གཉིས་པ་འདིའི་
ཉམས་ལླེན་བྱས་པས་སྐོན་མའི་ངླེས་ཤླེས་དླེས་ཚོ་མ་ཐུབ་པར་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ཐླེ་
ཚོམ་པ་ཡིན་པ་དླེ་ག་མྱྐོང་བ་ཅུང་ཟད་ཐྐོན་པ་ཡིན་ནྐོ། །དླེ་ནས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ཐླེ་
ཚོམ་པས་མི་ཆྐོག་པར་ཐག་གཅྐོད་དགྐོས་པས། བདླེན་འཛིན་ལྷན་སླེས་ཀིས་བཟུང་བའི་ང་དླེ་
ལུས་སླེམས་གཉསི་དང་གཅགི་ཏུ་གྲུབ་བམ་སམ་དུ་བརྟགས་པ་ན། ལུས་དང་གཅགི་གམ་སླེམས་
དང་གཅིག་གང་རུང་ཞིག་ལས་འྐོས་མ་འདས། ལུས་དང་གཅིག་ན་ངའི་ལུས་ཞླེས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་
ཆྐོས་སར་བའི་སྒྐོ་ནས་སྐོས་མི་རིགས་པར། ངའི་ང་ཞླེས་པའམ་ལུས་ཀི་ལུས་ཞླེས་བརྗྐོད་དགྐོས་ 
ལ༑ དླེ་བཞནི་དུ་སླེམས་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་ངླེས་ཤླེས་བསླེད། དླེ་ལྟར་བསམ་པ་ན་ངག་ག་ིབརྗྐོད་
ཚུལ་ཙམ་དུ་སྐོང་བས། ཧ་ཅང་ངླེས་པ་མ་རླེད་ན། འདི་སམ་དུ། ར་ཤླེས་ལས། ཉླེ་བར་ལླེན་པ་མ་
གཏྐོགས་པའི། །བདག་ཡྐོད་མ་ཡིན་བྱས་པའི་ཚེ། །ཉླེ་བར་ལླེན་ཉིད་བདག་ཡིན་ན། །ཁྱྐོད་ཀི་
བདག་ནི་མླེད་པ་ཡིན། །ཞླེས་ང་དང་ཕུང་པྐོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་པས་ན་དབྱླེ་བ་གཏན་
མླེད་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་གཅིག་པར་འགྱུར། དླེས་ན་ཆ་མླེད་པ་ལས་འྐོས་མླེད་པས་ཆ་མླེད་
གཅགི་ག་ིསླེང་ནས་ང་ཞླེས་ཕུང་པྐོ་ལྔའི་ཉླེ་བར་ལླེན་པ་པྐོ་ཞགི་དང་། དླེའ་ིབང་བྱར་གྱུར་པའི་ཕུང་
པྐོ་ལྔ་ཞླེས་ཐ་དད་པ་གཉསི་སུ་འཇྐོག་ཏུ་མླེད་པས། བདག་ག་ིལུས་དང་བདག་ག་ིཕུང་པྐོ་ཞླེས་ཁས་
བངས་པ་དྐོན་མླེད་དུ་འགྱུར་རྐོ་སམ་དུ་བསམ། དླེས་ཀང་རྐོ་རུས་འཕྐོད་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། ང་དང་
ལུས་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཤི་བའི་འྐོག་ཏུ་ལུས་མླེར་སྲླེག་པའི་ཚེ་ང་ཡང་མླེར་
སྲླེག་དགྐོས་པའམ། ང་ཡང་སྲིད་ཕི་མར་ཉིང་མཚམས་སྐོར་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀང་ཉིང་མཚམས་
སྐོར་དགྐོས། ཡང་ན་ལུས་དླེ་ཉིང་མཚམས་སྐོར་རྒྱུ་མླེད་པ་བཞིན་དུ་ང་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྐོར་རྒྱུ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

མླེད་པའ་ིགནྐོད་བྱླེད་འབབ་པར་བསམ། དླེ་ལྟར་བསྒྐོམས་པས་ལུས་དང་གཅགི་པ་ཞགི་མནི་ནམ་
སམ་དུ་འྐོང་བས། དླེས་ན་སླེམས་དང་གཅགི་གམ་སམ་དུ་སླེམས་ན། ང་གྐོས་མླེད་ན་འཁྱགས་པ་
དང་། ཟས་སྐོམ་མླེད་ན་ལྟྐོགས་སྐོམ་ག་ིསྡུག་བསལ་འབྱུང་བས། ཤ་ིབའ་ིའྐོག་ཏུ་སླེམས་གཟུགས་
མླེད་ཁམས་སུ་སླེས་ན། དླེའ་ིཚ་ེཡང་ང་དང་གཅིག་པའ་ིཕརི་ཟས་གྐོས་སྐོགས་གཟུགས་རགས་པ་
ལ་ལྐོངས་སྐོད་དགྐོས་པའ་ིཉླེས་པ་བསམ་མྐོ། །འད་ིཙམ་ལས་དང་པྐོ་བ་ལ་སྐོང་བདླེ་ཞངི་འཚམས་
མྐོད། ཤླེས་རབ་ཀསི་འཆུན་ན་ཅུང་ཟད་སྐོས་པ་མཐའ་ཆྐོད་པས། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏླེ་ཕུང་པྐོ་
བདག་ན་དླེ་ཕིར་དླེ། །མང་བས་བདག་དླེ་དག་ཀང་མང་པྐོར་འགྱུར། །ཞླེས་ཕུང་པྐོ་ལྔ་ཡྐོད་པ་
བཞིན་དུ་ང་ཡང་ལྔར་འགྲྐོ་བའམ། ང་གཅིག་ལས་མླེད་པ་ལྟར་ཕུང་པྐོ་ལྔར་མི་འཐད་པའི་རིགས་
པས་བདག་མང་པྐོར་ཐལ་བའ་ིགནྐོད་པ་རྣམས་བསམ། དླེ་བཞནི་དུ་ར་ཤླེས་ལས། གལ་ཏླེ་ཕུང་པྐོ་
བདག་ཡིན་ན། །སླེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞླེས་ཕུང་པྐོ་རང་བཞིན་གིས་སླེ་འཇིག་བྱླེད་
པས་ང་ཡང་དླེ་ལྟར་སླེ་འཇིག་བྱླེད་པར་ཁས་ལླེན་དགྐོས། དླེས་ན་སླེ་བ་སྐོན་མའི་ང་དང༌། ཚེ་
འདིའི་ང་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་མ་འདས་ལ། གཅིག་ན་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་
པའི་ནུས་པས་སླེ་བ་སྐོན་མའི་ང་དུད་འགྲྐོར་གྱུར་པའི་གླེན་ལྐུགས་དང་། བཀྐོལ་སྐོད་ཀི་སྡུག་
བསལ་རྣམས་སླེ་བ་འདིའི་ང་མརི་གྱུར་པའི་གནས་སབས་སུ་ཡང་མྱྐོང་དགྐོས་ལ། ཚེ་འདིའི་མིའི་
བདླེ་བ་རྣམས་ཀང་སྐོན་མའ་ིདུད་འགྲྐོ་ལ་མྱྐོང་དགྐོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སྐོགས་བསམ། དླེ་བཞནི་དུ་
འཇུག་པ་ལས། གང་དག་རང་མཚན་ཉདི་ཀསི་སྐོ་སྐོ་བ། །དླེ་དག་རྒྱུད་གཅགི་གཏྐོགས་པ་རགིས་
མ་ཡིན། །ཞླེས་སླེ་བ་སྐོན་མའི་ང་དང་རྗླེས་མའི་ང་རང་བཞིན་གིས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་གཏན་ནས་
འབླེལ་མླེད་པའི་ཐ་དད་པ་ཡིན་པས། དླེས་ན་བདག་སླེ་བ་སྐོན་མ་འདི་ལྟ་བུར་སླེས་ཞླེས་དན་པ་
ཡང་མི་རིགས་ཏླེ། ལྷས་བྱིན་གིས་སླེ་བ་སྐོན་མ་མཆྐོད་སིན་དུ་སླེས་པ་མི་དན་པ་བཞིན་ནྐོ། ། 
གཞན་ཡང་བདག་ཉདི་བདླེ་འགྲྐོར་སླེ་བའ་ིལས་བསགས་པ་ཡང་ལས་བྱས་པ་ཆུད་ཟྐོས་པར་འགྱུར་ 
ཏླེ༑ དླེའ་ིའབས་བུ་མངྐོན་མཐྐོའ་ིརྣམ་སིན་རྣམས་གཞན་གསི་ལྐོངས་སད་ནས་རང་ལ་མྱྐོང་རྒྱུ་མླེད་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

པས་སྐོ། །ཅའི་ིཕརི་ན་ལས་བྱླེད་པ་པྐོ་དང་འབས་བུ་མྱྐོང་བ་པྐོ་གཉསི་གཞ་ིང་ཙམ་གཅགི་ག་ིསླེང་
དུ་མ་འདུས་པར་འབླེལ་བ་མླེད་པའ་ིཕརི་རྐོ། །དླེས་ན་ཚ་ེསྐོན་མ་བསགས་པའ་ིལས་དླེས་ཚ་ེའདརི་
ཕན་གནྐོད་འབྱུང་ན། ལས་མ་བྱས་པ་དང་འཕད་པར་འགྲྐོ་ཞངི་། ཕན་གནྐོད་མ་ིའབྱུང་ན། ཚ་ེའདརི་
དགླེ་སིག་ལ་སང་བང་བྱས་པར་དགྐོས་པ་མླེད་དླེ། དླེའ་ིའབས་བུ་ཕི་མའི་ང་ལ་མི་སནི་པ་སྐོགས་
བསམས་པས་གནད་གསུམ་པ་བདླེན་པའི་གཅིག་བལ་ངླེས་པའི་གནད་ལ་ངླེས་པ་རླེད་ནས། ང་
དང་ཕུང་པྐོ་ལྔ་ཐ་དད་པ་ལས་འྐོས་མ་ིའདུག་སམ་པ་ན། འཇུག་པ་ལས། དླེ་ཕརི་ཕུང་པྐོ་ལས་གཞན་
བདག་མླེད་དླེ། །ཕུང་པྐོ་མ་གཏྐོགས་དླེ་འཛིན་མ་གྲུབ་ཕིར། །ཞླེས་ཕུང་པྐོ་ལས་དྐོན་གཞན་པའི་
བདག་མླེད་དླེ། ཕུང་པྐོ་མ་ལྡྐོག་ན་དྐོན་གཞན་ཞིག་ཏུ་བདག་དླེ་འཛིན་པའི་བྐོ་ལྷན་སླེས་མླེད་པའི་
ཕིར། ཞླེས་རང་བཞནི་གསི་གྲུབ་པའ་ིཐ་དད་དླེ་ལ་འབླེལ་མླེད་ཅགི་དགྐོས་པས། ཕུང་པྐོ་ལྔ་པྐོ་ནང་
ཕན་ཚུན་ནས་འད་ིན་ིགཟུགས་ཀ་ིཕུང་པྐོའ ྐོ་ཞླེས་སྐོགས་སྐོ་སྐོར་ངྐོས་འཛནི་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་ལྟར། ཕུང་
པྐོ་ལྔ་བསལ་བའ་ིའྐོག་ཏུ་འད་ིན་ིངའྐོ་ཞླེས་ངྐོས་འཛནི་རྒྱུ་དགྐོས་པ་ལ་ཕ་ཞབི་གང་ལ་དཔད་ཀང་ཡླེ་
ནས་མི་རླེད་ལ། མི་རླེད་པའི་ཚུལ་དླེ་ཡང་མི་རླེད་ཅླེས་པའི་ཚིག་སམ་ཙམ་གིས་རྗླེས་ཟླྐོས་བྱས་
པས་མི་ཆྐོག་པར། དཔླེར་ན་བ་ལང་ལྟ་བུ་ཞིག་བྐོར་བའི་ཚེ་ལུང་པ་ཆླེ་གླེ་མྐོ་འདིའི་ནང་དུ་མླེད་དྐོ་
ཞླེས་པའི་ཚིག་ཙམ་ལ་བདླེན་པར་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པར། རང་གིས་ལུང་པ་འདིའི་ཕུ་མདའ་བར་
གསུམ་ལ་བཙལ་བས་མ་རླེད་པ་ཁྐོ་ཐག་ཆྐོད་པ་ལྟ་བུ་འདརི་ཡང་མཐའ་མ་ཆྐོད་ཀ་ིབར་དུ་བསྒྐོམས་
པས་ངླེས་པ་རླེད་དླེ། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕརི་བྱླེད་པྐོ་མླེད་ཅན་ལས་མླེད་པ། །དླེ་ཕིར་བདག་གི་
བདག་མླེད་པར་ཡྐོད་མནི། །དླེ་ཕརི་བདག་དང་བདག་ག་ིསྐོང་ལྟ་བས། །རྣལ་འབྱྐོར་པ་དླེ་རྣམ་པར་
གྲྐོལ་བར་འགྱུར། །ཞླེས་དླེ་ཕན་ཆད་དུ་ང་ཞླེས་བདླེན་པར་གྲུབ་པའ་ིམགི་གསི་མཐྐོང་རྒྱུའམ། ལག་
པས་འཛནི་རྒྱུ་ཡྐོད་པ་འད་བ་དླེ་མ་རླེད་པར་སྐོང་ཆམ་གསི་སྐོང་བ་ན། དབུ་མའ་ིལྟ་བ་དང་པྐོར་རླེད་
པ་ཡནི་གསུངས། དགག་བྱའ་ིབདག་ལྟྐོས་པ་མླེད་པར་རང་ར་བ་དླེ་བྐོ་ལ་ངྐོ་འཕྐོད་པ་བྱུང་ན། དླེ་ལྟ་
བུའི་ང་གདགས་གཞི་ཕུང་པྐོ་དང་གཅིག་དང་། ཐ་དད་གང་དུ་ཡྐོད་ཀང་སྐོན་དུ་མ་ཡྐོད་པ་མཐྐོང་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ནས། ནམ་ཞིག་དླེ་འདའི་ང་དླེ་མླེད་པར་ཐག་ཆྐོད་པ་ཞིག་བྐོ་ལ་འཆར་འྐོང་། འདིར་ཡང་ཐྐོས་བྱུང་
གི་བྐོས་དང་པྐོར་རླེད་པ་དླེ། བསམས་བྱུང་གི་བྐོས་ཉམས་སུ་བངས་པས། བསྒྐོམས་བྱུང་གིས་
ཐྐོབ་ཚུལ་སར་ཞ་ིགནས་ཀ་ིསབས་ལྟར་ལྷག་མཐྐོང་མཚན་ཉདི་པ་མ་ཡནི་ཡང༌། ཚསེ་གཉསི་ཀ་ིཟླ་
བ་ལྟར་ལྟ་བ་ཕ་མྐོ་རླེད་པ་དླེའྐོ། །འདིའ་ིདུས་ཚ་ེསྐོན་མ་ནས་སྐོང་ཉདི་ལ་བག་ཆགས་མླེད་པ་ཞགི་
ཡནི་ན་ལག་ཏུ་ཡྐོད་པའ་ིདངྐོས་པྐོ་གྐོ་བུར་དུ་སྐོར་བ་ལྟ་བུའ་ིསང་བ་དང༌། བག་ཆགས་ཡྐོད་པ་ཞགི་
ཡནི་ན་ལག་ཏུ་ཡྐོད་པའ་ིནྐོར་སྐོར་བ་གྐོ་བུར་རླེད་པ་ལྟ་བུའ་ིཉམས་འཆར་རྐོ། །དླེ་ལྟར་བདག་མླེད་
པའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་རྗླེས་སུ་ཇི་ལྟར་སྐོང་བའི་ཚུལ་ནི་སར་ཞི་གནས་ཀི་སབས་ལྟར་
སྐོར་བའི་ཆྐོས་དྲུག་བསླེན་པ། ལུས་ཀི་སྐོད་ལམ་དང་དན་ཤླེས་རྣམས་འདིར་ཡང་བངས་ཏླེ་སྒྐོམ་
པའ་ིཚུལ་ལ། ལ་ལ་དག་ལྟ་བའ་ིདཔད་པ་ཚར་རླེ་སྐོན་དུ་བཏང་བའ་ིམཐར། ཅ་ིཡང་ཡདི་ལ་མ་ིབྱླེད་
པའི་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་སྐོང་བ་སྐོགས་ལྷག་མཐྐོང་ཆླེན་མྐོའ་ིནང་གི་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་པྐོ་དང་། 
གཉིས་པ། གསུམ་པ་དླེ་རྣམས་སིང་བསྡུས་སུ་གསུངས་པ་དང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་སར་དཔད་པ་
བྱས་པའ་ིལྟ་བ་དླེ་དན་པ་ཙམ་ག་ིསླེང་དུ་འཇྐོག་པ་སྐོགས་རྣམ་གྲངས་མང་དུ་བྱུང་ནའང༌། ཞ་ིགནས་
སྐོང་ཚུལ་ལས་དམིགས་པ་ཁྱད་པར་བ་མ་བྱུང་ཞིང༌། དངྐོས་གཞི་སྐོང་བའི་གནས་སབས་སུ་
དཔད་པ་མི་བྱླེད་པ། ཡང་ན་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱླེད་པར་གནས་པ། ཡང་ན་ལྟ་བའི་སབས་ལ་ལྷན་
ནླེར་བཞག་ན་དླེ་ཙམ་ས་མ་དླེ་ལྟ་བ་སྒྐོམ་པར་མི་འགྲྐོ་ཞིང་། ཕི་མ་དླེ་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་རྟླེན་བྱས་ཏླེ་
སྐོད་ཀང་དླེ་ཁྐོ་ན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཞི་གནས་སྐོང་ཚུལ་ཡིན་པ་མ་གཏྐོགས། ལྷག་མཐྐོང་སྐོང་
ཚུལ་མིན་ཏླེ། དླེ་ལ་དཔད་སྒྐོམ་དགྐོས་ཤིང་། ཞི་གནས་ལ་འཇྐོག་སྒྐོམ་དགྐོས་པ་ཡིན། ཚུལ་འདི་
ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་དང་། སགས་ཀི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཤིན་ཏུ་གསལ། ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐླེག་པའི་
སབས་སུ་བྐོ་རགས་པ་དླེ་ཀའི་སླེང་ནས་ཡུལ་ལ་ངླེས་པ་འདླེན་པའི་ཐབས་ལ་བརྐོན་སབས་དཔད་
ནས་ངླེས་པ་འདླེན་རྒྱུ་མ་གཏྐོགས་མླེད་ཅིང་། བྐོ་ཇླེ་ཕར་འགྲྐོ་བའི་ཐབས་ཤླེས་གཞན་ཞིག་ཡྐོད་ན་
དླེ་སབས་ཡུལ་གི་དམིགས་པར་བྐོ་ཇི་ཙམ་ཕ་བར་སྐོང་བའི་ཚོད་ཀིས་ངླེས་པ་འདླེན་པའི་ནུས་པ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

དླེ་ཙམ་ཆླེ་རུ་འགྲྐོ་རྒྱུ་ཡྐོད་པར་མངྐོན། དླེ་ལྟར་རྣལ་འབྱྐོར་གི་སྐོབས་ཀིས་བྐོ་ཇླེ་ཕར་འགྲྐོ་ཐུབ་པ་
ཞིག་བྱུང་ན་དླེ་ཙམ་གིས་བྐོ་ཇླེ་གསལ་དུ་འགྲྐོ་བ་མ་གཏྐོགས་མི་གསལ་བར་མི་འགྱུར་བས། དླེ་ལྟ་
བུའི་ཉམས་ལླེན་ཡྐོད་པ་དླེས་དཔད་པ་བྱས་ན་བྐོ་ཇླེ་ཕར་འགྲྐོ་བར་འགྐོག་རླེན་དུ་འགྱུར། དླེ་འདའི་
ཉམས་ལླེན་གི་སྒྐོ་ནས་ལྟ་བ་སྒྐོམ་སབས་འཇྐོག་སྒྐོམ་ཁྐོ་ན་མ་གཏྐོགས་དཔད་སྒྐོམ་མི་བྱླེད། སིར་
བཏང་རྐོགས་ཆླེན་དང་ཕག་ཆླེན་ལྟ་བུའི་གཞུང་མང་པྐོའ་ིནང་ལ་འཇྐོག་སྒྐོམ་ཁྐོ་ན་བཤད་པ་དླེ་
སགས་བ་མླེད་ཀི་རྣལ་འབྱྐོར་དང་འབླེལ་བའི་སྒྐོ་ནས་སྐོང་ཉིད་སྒྐོམ་ཚུལ་ཡིན་པ་ཤླེས་དགྐོས། 
མདྐོའ་ིདབང་དུ་བྱས་ན་གྐོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྷག་མཐྐོང་ལ་དཔད་སྒྐོམ་དགྐོས་པ་དང་། དཔད་སྒྐོམ་
ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀང་། སགས་བ་མླེད་ཀི་རྣལ་འབྱྐོར་དང་འབླེལ་སབས་ལྷག་མཐྐོང་ལ་འཇྐོག་སྒྐོམ་
འབྱུང་བར་གསུངས། པྐོ་ཏྐོ་བའི་བླེའུ་བུམ་ལས། ཁ་ཅིག་ཐྐོས་བསམ་དུས་ན་རིགས་པས། །རང་
བཞིན་མླེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ལ། །སྒྐོམ་དུས་མི་རྟྐོག་འབའ་ཞིག་བསྒྐོམ་ཟླེར། །དླེ་ལྟ་ན་ནི་འབླེལ་
མླེད་སྐོང་ཉིད། །ལྐོགས་སུ་བསྒྐོམས་ཕིར་གཉླེན་པྐོར་མི་འགྱུར། །དླེ་ལྟ་བས་ན་སྒྐོམ་དུས་ཉིད་
ནའང༌། །གཅིག་དང་དུ་བལ་རྟླེན་འབླེལ་ལ་སྐོགས། །གང་ལ་གྐོམས་པས་སྐོ་སྐོར་བརྟག་
ཅངི༌། །ཅུང་ཟད་མ་ིརྟྐོག་ཉདི་དུའང་གནས་བྱ། །དླེ་ལྟར་བསྒྐོམ་ན་ཉྐོན་མྐོངས་གཉླེན་པྐོ། །ལྷ་གཅགི་
རྗླེས་སུ་འབང་བར་འདྐོད་ཅངི༌། །ཕ་རྐོལ་ཕིན་ལུགས་སྐོད་པར་འདྐོད་པས། །ཤླེས་རབ་སྒྐོམ་པའི་
ལུགས་ནི་འདི་ཡིན། །དླེ་ཡང་གང་ཟག་བདག་མླེད་གྐོམས་པས། །དླེ་ནས་དླེ་ལྟར་རྗླེས་སུ་འཇུག་ 
བྱ༑ ༑ཞླེས་སྒྐོམ་ཆླེན་དུ་རླྐོམ་པ་མང་པྐོ་ཞགི་གསི་རགིས་པས་དཔད་ནས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ། སྒྐོམ་
པའ་ིདུས་སུ་མ་ིརྟྐོག་པ་འབའ་ཞགི་བསྒྐོམ་ཟླེར་བ་ན།ི གཞ་ིལ་སྐོད་དུས་རྟ་ལླེགས་པར་གསྐོས་ནས་
བྱླེས་ལ་འགྲྐོ་དུས་རྐང་ཐང་ལ་འགྲྐོ་ཟླེར་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅ་ིཡང་མླེད་པས། ཞ་ིགནས་ལ་བརྟླེན་ནས་
ལྷག་མཐྐོང་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་གནད་ཅུང་ཟད་མ་གྐོ་བའི་རང་མཚང་དུ་ཟད་དྐོ། །དླེས་ན་ཞི་གནས་ཀི་
སབས་སུ་མི་རྟྐོག་པ་དགྐོས་ཤིང་རྟྐོག་པ་དགག་ཅླེས་པའི་དྐོན་སྐུ་གཟུགས་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་པ་
གཏྐོད་པའི་ཡུལ་དླེ་ཀ་ལས་གཞན་པའི་རྟྐོག་པ་གཞན་དུ་མི་འཕྐོ་བའི་དྐོན་ཡིན་གི། རྟྐོག་པ་ཡིན་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཚད་དགག་དགྐོས་ན་དླེ་བཞིན་གཤླེགས་པའ་ིསྐུའི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བྱླེད་པ་དླེ་ཀ་རྟྐོག་པ་ཡནི་པས། 
དླེ་ཡང་བཀག་ན་དམིགས་པ་སྐོར་བར་གྱུར་པ་ཡིན་མྐོད། མི་རྟྐོག་པའི་འཁྲུལ་གཞིའི་ལྐོག་རྟྐོག་
དླེས་དངས་ནས་བདག་མླེད་པའི་དྐོན་ལ་སྐོ་སྐོར་དཔྐོད་པ་ཐམས་ཅད་རྟྐོག་པ་ཡིན་པས་སྒྐོམ་གི་
དུས་སུ་མ་ིབྱླེད་སམ་པ་ཞ་ིགནས་ཀ་ིདྐོན་མ་གྐོ་བར་སྐོང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་ན།ི ཞ་ིགནས་ཀ་ིརསི་ཟནི་
པའི་སྒྐོ་ནས་ཤླེས་རབ་ཀིས་སྐོ་སྐོར་དཔད་པ་ལ་བརྟླེན་ནས་ཆགས་སྐོགས་ཉྐོན་མྐོངས་པའི་རྟྐོག་
པ་གཞན་དུ་མི་འཕྐོ་བར་གང་ཉམས་སུ་ལླེན་རྒྱུའི་དཔད་སྒྐོམ་དླེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་འྐོང་ལ། 
ལྷག་མཐྐོང་མ་ཐྐོབ་པའི་སྐོན་ལ་སྐོ་སྐོར་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས་དཔད་ན་གནས་ཆ་ལ་གནྐོད་
པར་འགྱུར་ཞིང་། ལྷག་མཐྐོང་ཐྐོབ་ནས་སྐོ་སྐོར་རྟྐོགས་པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས་དཔད་ཀང་དམིགས་པ་
ལ་ཇླེ་བརྟན་དུ་འགྲྐོ་བ་ཞིག་ཡིན་ཏླེ། རྗླེའི་ལམ་རིམ་ཉམས་མགུར་ལས། རླེ་གཅིག་གྐོམས་པའི་ཏིང་
འཛིན་འགྲུབ་པ་ནི། །སྐོས་པར་ཅི་འཚལ་ཚུལ་བཞིན་དཔྐོད་པ་ཡི། །སྐོ་སྐོར་རྟྐོག་པ་ཡིས་ཀང་ཡིན་
ལུགས་ལ། །གཡྐོ་མླེད་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པར་གནས་པ་ནི། །ཞླེས་གསུངས་པ་དླེ་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབླེལ་
ཐྐོབ་པའ་ིརྗླེས་སུ་ཇི་ཙམ་དཔད་ཀང་དཔད་སྐོབས་ཀསི་དམགིས་པ་བརྟན་དུ་འགྲྐོ་བ་ཞིག་འྐོང་བ་ནི་
ལྷག་མཐྐོང་སྒྲུབ་པའི་ལག་རྗླེས་སུ་གསུངས་ཏླེ། ཞི་གནས་བརྟན་པ་ཙམ་གིས་ལྷག་མཐྐོང་གི་ཤླེས་
རབ་སྐོབས་ཆླེའྐོ། །དླེ་ཡང་ཞི་གནས་མ་གྲུབ་གྐོང་དུ་དཔད་འཇྐོག་སླེལ་མར་བྱས་ན་ཞི་གནས་ཀི་
གླེགས་བྱླེད་ནའང་། ཞ་ིགནས་ཐྐོབ་ཟནི་པའ་ིའྐོག་ཏུ་དཔད་དགས་པས་གནས་ཆ་ལ་ཅུང་ཟད་གནྐོད་
པའི་ཉམས་བྱུང་ན་འཇྐོག་སྒྐོམ་དང༌། འཇྐོག་སྒྐོམ་མང་བས་དཔྐོད་སིང་མི་འདྐོད་པ་བྱུང་ན་དཔད་
སྒྐོམ་སླེལ་མར་བྱ་ཞིང༌། དཔྐོད་པའི་ཚེ་བདག་མླེད་པའི་དྐོན་དང་། འཇྐོག་པའ་ིཚེ་མི་རྟྐོག་པ་དང་། 
ལྷ་སྐུ་ལྟ་བུར་འཇྐོག་པའི་གང་དན་དན་གིས་གྐོ་མི་ཆྐོད་པར། དཔད་སྒྐོམ་གི་དུས་བདག་མླེད་པའི་
དྐོན་ལ་བསམ་པ་དླེ། འཇྐོག་སྒྐོམ་ག་ིདུས་སུ་བདག་རང་བཞནི་གསི་གྲུབ་པ་མླེད་པ་ལས་གཞན་དུ་
མ་ིརྟྐོག་པའི་རླེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཞིག་དགྐོས་ཀི། མི་རྟྐོག་པ་གང་བྱུང་གིས་མི་ཆྐོག་ 
སླེ༑ སྒྐོམ་རམི་ཐ་མ་ལས། དླེ་ལྟ་བས་ན་དམ་པའ་ིཆྐོས་ལ་ཡང་དན་པ་མླེད་པ་དང་། ཡདི་ལ་བྱླེད་པ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

མླེད་པ་དླེ་ཡང་ཡང་དག་པར་སྐོ་སྐོར་རྟྐོག་པ་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་བ་ཡནི་པར་བལྟ་བར་བྱ་སླེ། གང་ག་ིཕརི་
ཡང་དག་པར་སྐོ་སྐོར་རྟྐོགས་པ་ཉདི་ཀསི་དན་པ་མླེད་པ་དང་། ཡདི་ལ་བྱླེད་པ་མླེད་པར་བྱླེད་ནུས་ 
ཀི༑ གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནྐོ་ཞླེས་སྐོ། །དླེ་ལྟར་ན་མཁས་གྲུབ་དགླེ་ལླེགས་དཔལ་བཟང་པྐོའ་ིརྗླེས་
འབང་རྣམས་གནད་བཞིའི་དཔད་པས་དངས་ཏླེ་ང་མླེད་པར་ལྷང་གིས་ངླེས་པ་ན། ངླེས་ཤླེས་དླེ་
ཀའ་ིརྒྱུན་མཐུད་ཅངི་གནད་བཞའི་ིདཔད་པ་ཡང་ཡང་དན་ཙམ་བྱས་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་དགྐོས་ཀ།ི 
ང་སང་ཚུལ་ལྟར་མླེད་སམ་དུ་སྒྐོམ་པ་དང༌། སང་ཚུལ་དླེ་ལྟར་གྲུབ་པ་མླེད་སམ་དུ་སྒྐོམ་པ་ན་ིཕནི་ཅ་ི
ལྐོག་ཡནི་པར་འཆད་ལ། མཁས་གྲུབ་ཤླེས་རབ་སླེངླེའ་ིབརྒྱུད་འཛནི་ལ་ལ་ངླེས་པ་དངས་ཟནི་ནས་
སང་ཚུལ་དླེ་ལྟར་གྲུབ་པ་མླེད་སམ་དུ་སྒྐོམ་པར་བཞླེད་པའ་ིལུགས་སྲྐོལ་མང་དུ་བྱུང་མྐོད། སངི་པྐོར་
དིལ་ན་སར་གནད་བཞིའི་དཔད་པ་ཐྐོས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ནས། སྒྐོམ་པའི་ཚེ་ངའྐོ་
སམ་པའི་སིང་གི་དཀིལ་ནས་དམ་སིང་སིང་འཛིན་པའི་བྐོ་དླེས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་ང་དླེ་ཕུང་པྐོ་ལྔ་
པྐོའ་ིསླེང་དུ་རང་བཞནི་གསི་གྲུབ་པ་མླེད་པར་ལྷང་གསི་ངླེས་བྱུང་བ་ན། དླེ་ཉདི་དམགིས་པ་དངྐོས་
ཡནི་པས་དན་པས་མ་བརྗླེད་པར་བྱས། ཤླེས་བཞིན་གིས་ངར་འཛིན་པའི་རྟྐོག་པ་བཅད་མ་བཅད་
ཀ་ིབྱ་ར་བྱླེད་ཅངི་། ང་རང་བཞནི་གསི་མ་གྲུབ་པའ་ིཚུལ་ལ་གསལ་འདླེབས་དགྐོས་པ་བྱུང་ན། ཅུང་
ཟད་དཔད་པའི་སྒྐོ་ནས་ཚུལ་དླེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་མླེད་སམ་དུ་མཉམ་པར་བཞག  དླེའི་ཚེ་སར་ནས་
བདག་འཛནི་ག་ིརྟྐོག་པ་ལ་གྐོམས་ཆླེས་པའ་ིཤུགས་ཀསི་ཞ་ིགནས་སབས་ཀ་ིསླེམས་གནས་དགུ་
ལྟར་བསིམས་ཏླེ་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་། ངར་འཛིན་པའི་བྐོ་ཤུགས་ཆླེ་ཞིང་མང་བས། དླེའི་བར་
བར་ལ་ང་བདླེན་པར་མླེད་སམ་པ་ཅུང་ཟད་རླེ་ལས་མི་འྐོང༌། དླེ་ནས་རིམ་གིས་གྐོམས་པ་ན་ང་
བདླེན་མླེད་དུ་ལྟ་བའི་བྐོའ་ིབར་ཐམས་ཅད་བདླེན་འཛནི་གིས་ཡང་ཡང་གཅྐོད་པས་ཆད་པའི་ཚུལ་
དུ་འྐོང༌། དླེ་ནས་བདླེན་འཛིན་གི་བྐོ་སླེས་མ་ཐག་ནས་དན་འཛིན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་བཟླྐོག་ནུས་
པས་ཆད་པ་མླེད་པའི་ཚུལ་དུ་འྐོང༌། དླེ་ནས་སླེམས་གནས་དགུ་པ་ལྟར་མངྐོན་པར་འདུ་བྱླེད་པ་ལ་
མ་ལྟྐོས་པར། འབད་རྐོལ་གྐོད་དླེ་སྒྐོམ་པ་འདི་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབླེལ་རྗླེས་མཐུན་པའམ་ཆ་ཕ་མྐོ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཡིན་ལ། དླེའི་ཚེ་དཔླེར་ན་ནམ་མཁའ་ཞླེས་པ་བར་སང་གི་ས་སླེང་སླེང་བའི་སླེང་དུ་དགག་བྱ་
ཐྐོགས་རླེག་དང་བལ་བ་ཙམ་ལ་བཞག་པ་ལྟར། དགག་བྱ་བདླེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་ག་ིསྐོང་སང་མླེད་
དགག་ལ། ཆྐོས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆྐོད་པར་རླེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇྐོག་པ་ནི་མཉམ་བཞག་
ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྐོང་ཚུལ་རྣལ་མ་ཡིན་ལ། འདི་སྐོང་ཉིད་ཡིན་སམ་པ་དང་། སང་བ་ལྟར་དུ་མླེད་
སམ་པ་ལྟ་བུའི་བྐོ་གཞན་སླེ་རུ་མ་བཅུག་པར། དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་གི་སྐོང་སང་དླེ་ཀ་རང་ལ་བྐོ་
ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་མཉམ་པར་འཇྐོག་པ་ཞིག་དགྐོས། ཞི་གནས་ལླེགས་པར་འགྲུབ་ནས་སྐོ་སྐོར་
དཔྐོད་པ་ལ་བརྟླེན་པའི་རང་སྐོབས་ཀིས་ཞ་ིགནས་དངས་ཏླེ་ཡིད་ལ་བྱླེད་པ་མླེད་པའམ་མ་ིརྟྐོག་པ་
ཡང་འདི་ཉིད་ལ་ངྐོས་འཛིན་ནྐོ། །འྐོ་ན་མི་རྟྐོག་པའི་རྒྱུ་ལ་རྟྐོག་པ་ས་ཚོགས་སུ་འཕྐོ་ཞིང་དཔད་པ་
དླེས་མི་འྐོང་ངམ་སམ་ན། འྐོད་སྲུང་ལླེའུ་ལས། འྐོད་སྲུང་འདི་ལྟ་སླེ། དཔླེར་ན་ཤིང་གཉིས་རླུང་
གསི་དྲུད་པ་དླེ་ལས་མླེ་བྱུང་སླེ། བྱུང་ནས་ཤངི་གཉསི་སྲླེག་པ་དླེ་བཞནི་དུ། འྐོད་སྲུང་ཡང་དག་པར་
སྐོ་སྐོར་རྟྐོག་པ་ཡྐོད་ན་འཕགས་པའ་ིཤླེས་རབ་ཀ་ིདབང་པྐོ་སླེ་སླེ། དླེ་སླེས་པས་ཡང་དག་པར་སྐོ་
སྐོར་རྟྐོག་པ་ཉདི་སྲླེག་པར་བྱླེད་དྐོ། །ཞླེས་ཤངི་དང་འད་བའི་རྟྐོག་པ་ས་ཚོགས་ཕན་ཚུན་དུ་དྲུད་པ་
ལྟར་དཔད་པས་མླེ་ལྟ་བུའི་སྐོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སླེས་ནས་རྣམ་རྟྐོག་གི་ཤིང་མ་ལུས་པ་བསྲླེགས་ཏླེ་
ཤིང་མླེད་པར་བྱླེད་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟྐོག་པར་གསུངས་སྐོ། །རྟྐོག་པ་བསྒྐོམས་ནས་དླེའི་ཡུལ་ལ་
གསལ་སང་ཐྐོན་སབས་མི་རྟྐོག་པར་འགྱུར་བས། མི་རྟྐོག་པའི་ཉླེར་ལླེན་གི་རྒྱུ་ལ་ཐྐོག་མ་མླེད་པ་
ནས་མ་ིརྟྐོག་པ་སླེ་བའི་ས་བྐོན་ཞིག་དགྐོས་ཀང་དླེ་མི་རྟྐོག་པ་ཡིན་མི་དགྐོས། མངྐོན་པར་འདུ་བྱླེད་
མླེད་པའི་མཚམས་དླེ་ནས་ལྷག་མཐྐོང་རྗླེས་མཐུན་པ་ཐྐོབ་པ་དླེ་རྒྱུན་བསངས་ནས་བསྒྐོམས་པས་
ལུས་ཤིན་སངས་ཀི་བདླེ་བ་སར་ཞི་གནས་ཀི་དུས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་སྐོབས་ཀིས་དངས་པ་དླེ་
ལས་ཆླེས་ལྷག་པའི་དཔད་སྒྐོམ་གིས་དངས་པའི་ལུས་སླེམས་ལས་རུང་གི་ཤིན་སངས་ཁྱད་པར་
དུ་འཕགས་པ་ཞིག་ཐྐོབ་སླེ། དླེ་ཐྐོབ་པ་ན་ལྷག་མཐྐོང་དངྐོས་ཐྐོབ་ཅིང༌། འདི་ནས་བཟུང་སླེ་ཞི་ལྷག་
ཟུང་འབླེལ་དངྐོས་ཀི་ལམ་ཞླེས་ཉ་དང་ཉུང་མ་ཕན་ཚུན་མི་བསྲླེ་བར་ལུགས་སྲྐོལ་གཙང་མ་འཛིན་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཞླེད་པ་ཡིན་པར་མགྲིན་པ་བཏླེགས་ནས་སྨྲའྐོ། །ལྷག་མཐྐོང་ཐྐོབ་ཟིན་
པའི་རྗླེས་སུ་ཞི་ལྷག་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གྲྐོགས་བྱས་པའམ། བལྟྐོས་པའི་སྒྐོ་
ནས་ཟུང་དུ་འབླེལ་བ་ཡིན་པས། ས་དྭགས་སྐོགས་མཁས་བླུན་མང་པྐོས། རྟྐོག་པ་ཡྐོད་ན་ལྟ་བ་
མིན། །ཞླེས་ལྟ་བ་སྒྐོམ་པར་རྟྐོག་པའི་འཕྐོ་འདུ་མླེད་པ་ཞིག་དགྐོས་པ་ལ། དགླེ་ལུགས་པ་རྣམས་
ཀིས་ཞི་གནས་ཆུ་མི་གཡྐོ་བ་ལ་ལྷག་མཐྐོང་ཉླེའུ་ཆུང་འཕར་བ་མི་རིགས་ཞླེས་དགག་ཅིང༌། རང་
ཕྐོགས་ཀ་ིརྗླེས་འབང་མང་པྐོ་ཡང་ཕྐོགས་ས་དླེ་ལམ་གི་གནད་མཐར་ཐུག་པར་སད་གསང་མཐྐོན་
པྐོས་སྐོག་པར་བྱླེད་མྐོད། མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ལྟ་བ་རྣལ་མ་ཞིག་མ་རླེད་བར་དུ་ཞི་
གནས་ཀི་རི་མ་ཞིག་པའི་ངང་ནས་ལྷག་མཐྐོང་རྗླེས་མཐུན་པའི་དཔད་པ་མླེད་ན། ལྷག་མཐྐོང་དང་
བལ་བའི་ཞི་གནས་ཁྐོ་ནའི་ལམ་དུ་འགྲྐོ་བ་མང་བས་ལམ་གི་ས་ཕྐོད་མི་འྐོང་ཞིང༌། རྐོལ་བ་ལ་མ་
ལྟྐོས་པའ་ིཞི་ལྷག་ཟུང་འབླེལ་གི་མགྐོ་བརམས་པ་ནས་བཟུང་། ཞི་ལྷག་གཉིས་སྐོབས་མཚུངས་སུ་
དུས་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པར་ལམ་རིམ་ཆླེན་མྐོའ་ིནང་ཤླེར་ཕིན་གི་མན་ངག་དངས་ནས་གསུངས། ཞི་
གནས་ཆུ་མི་འགུལ་བ་ལ་ལྷག་མཐྐོང་ཉླེའུ་ཆུང་འཁྱུག་པ་དླེ་འད་རང་ལུགས་སུ་མི་འདྐོད་པས། 
ཕྐོགས་སའི་ནམ་མ་ལངས་པ་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཉི་མ་ཤར་བའི་དཔླེར་སྐོང་ཞིང༌། རྗླེས་འབང་
རྣམས་ཀང་ལམ་རིམ་ཆླེ་ཆུང་གི་དགྐོངས་པ་མ་རླེད་པའི་ར་ིབྐོང་ཅལ་འདྐོག་གིས་བསླུས་པར་ཟད་
མྐོད། ལམ་སྒྐོམ་པའ་ིཐྐོག་མཐའ་བར་ག་ིཉམས་ལླེན་བྱླེད་ཚུལ་དང་། རྒྱུད་ལ་འཆར་ཚུལ་ཕ་ཞབི་ཀ་ི
དབྱླེ་བ་མ་ཕླེད་པར་གཅིག་ཏུ་ཞླེན་པ་ནི། བྱིས་པ་བཙས་མ་ཐག་པ་དང་། ལྐོ་བརྒྱ་ཙམ་ལྐོན་པ་
གཉིས་ལ་ལུས་ཀི་ལང་ཚོ་དར་རྒུད་ལ་ཁྱད་པར་མླེད་དྐོ་ཞླེས་སྨྲ་བ་དང་འད་བས་ལླེགས་པར་
སྐོམས་ཤིག  དླེ་ལྟར་མཉམ་གཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལླེན་བྱས་པས་རྗླེས་ཐྐོབ་ཏུ་ཇི་ལྟར་
འབྱུང་ན། ཏིང་ངླེ་འཛིན་རྒྱལ་པྐོ་ལས། ཇི་ལྟར་སིག་རྒྱུ་ད་ིཟའི་གྲྐོང་ཁྱླེར་དང༌། །སྒྱུ་མ་ཇ་ིབཞིན་རྨི་
ལམ་ཇ་ིལྟ་བུར། །མཚན་མ་སྒྐོམ་པ་ངྐོ་བྐོ་ཉདི་ཀིས་སྐོང༌། །ཆྐོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དླེ་བཞནི་ཤླེས་
པར་གིས། །ཞླེས་རྗླེས་ཐྐོབ་ཀི་གནས་སབས་སུ་དགག་བྱ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ངའི་མིང་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

ཙམ་ཞིག་སང་བ་དླེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འཆར་དགྐོས་ལ། དླེ་ལྟར་ཆྐོས་ཐམས་ཅད་སང་ཡང་མི་བདླེན་པ་
སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མཐྐོང་བ་ཞིག་བྱུང་ན་བཟང་ངན་གང་ཡྐོད་པ་དླེ་རང་མ་གཏྐོགས། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྱླེད་ཀི་
རྣམ་རྟྐོག་གིས་སྐོ་བཏགས་ཏླེ་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་བཟང་པྐོ་བཟང་ཐལ་དུ་ཤྐོར་ནས་ཆགས་པ་སླེ་
བ་དང༌། ངན་པ་ངན་ཐལ་དུ་ཤྐོར་ནས་ཞླེ་སང་སླེ་བ་མི་འབྱུང་ཞིང་། རྣམ་མཁྱླེན་ལྟ་བུ་བཟང་པྐོར་འདུ་
ཤླེས་ནས་དླེ་དྐོན་དུ་གཉླེར་བ་དང་།  ཉྐོན་མྐོངས་པ་དང་། དླེའི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་འཁྐོར་བ་སྡུག་
བསལ་ག་ིརྒྱ་མཚ་ོའད་ིངན་པར་མཐྐོང་ནས་དླེ་ལས་ཐར་འདྐོད་ཀ་ིབྐོ་ངླེས་པར་དུ་སླེ། 

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ིཉམས་ལླེན་སྐོང་ཚུལ་ལ་བང་དྐོར་གཉིས་ཚོགས་ཀ་ིསྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་དང༌། 
ཀུན་རྐོབ་ཀི་ཆྐོས་རྣམས་སང་ཡང་མི་བདླེན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཅས་གཉིས་སུ་དབྱླེ་ཆྐོག  
དགག་བྱ་མ་ཁླེགས་བར་དུ་སང་ཡང་མ་ིབདླེན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་བྐོ་ལ་འཆར་ཚུལ་མླེད་པས། མཉམ་
གཞག་གི་གནས་སབས་སུ་དགག་བྱ་ཕ་མྐོ་ཁླེག་པའི་མྱྐོང་བ་ནམ་ཐྐོན་པ་ན། དླེའི་ཤུགས་ཀིས་
རྗླེས་ཐྐོབ་ཏུ་ཀུན་རྐོབ་ཀི་སང་བ་ཁ་ལྷམ་མླེར་འཆར་སབས་སྐོན་བཞིན་རང་ངྐོས་ནས་གྲུབ་པ་
འཆར་ཡང་། སང་བ་འདི་དྐོན་ལ་མླེད་སམ་དུ་རང་སྐོབས་ཀིས་འཆར། འཆར་ཚུལ་སྒྱུ་མའི་རྟ་
གང་དང་། རྨི་ལམ་གི་སང་བ་བདླེན་མླེད་དུ་རྟྐོགས་པ་དླེ་ལུགས་འདིའི་འཆར་ཚུལ་མ་ཡིན་ཏླེ། དླེ་
ལྟར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་དང་། རྒན་པྐོ་བར་ལ་བྱང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཆར་ཚུལ་དླེ་ཤླེས་དགྐོས་
ཤིང༌། སར་གི་ལྟ་བའི་དཔད་པ་དླེ་ཉམས་ལླེན་བྱས་པས་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གི་ངྐོས་བཟུང་མླེད་
པའི་སང་བ་བན་བུན་དུ་སྐོང་བ་དག་ཀང་སབས་འདིའི་སྒྱུ་མ་མིན་ནྐོ། །དླེ་ལྟར་ན་བུམ་འཛིན་
ཚད་མ་ལ་སང་བའི་བུམ་པ་ཐ་སད་དུ་ཡྐོད་ཀང་རང་ངྐོས་ནས་མ་གྲུབ་སམ་པ་ཙམ་གིས་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུ་འཆར་ཚུལ་གི་དྐོན་མི་ཚང་ཞིང་། གང་ཡྐོད་པར་སང་བ་དླེའི་ཡྐོད་ལུགས་རང་ངྐོས་ནས་
ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མིན་པར་བརྟླེན་ནས་འབྱུང་བའམ། བལྟྐོས་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་གྐོ་
བ་རླེད་ཅངི་། མངི་རང་བཏགས་ཡྐོད་ཀ་ིཡྐོད་ཚུལ་དླེ་ཉིད་ཀ་ིསླེང་ནས་རང་བཞིན་ནམ། རང་ངྐོས་
ནས་མ་གྲུབ་ཀང་། བྱ་བྱླེད་དང་། རྒྱུ་འབས་མཐའ་དག་འཆྐོལ་མླེད་དུ་འཇྐོག་ཐུབ་པ་ཤླེས་པ་ཞགི་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

དགྐོས། རྒྱུ་མཚན་དླེ་ལ་བརྟླེན་ནས་རྗླེ་བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོས། སང་བ་རྟླེན་འབླེལ་བསླུ་བ་མླེད་པ་
དང༌། །སྐོང་པ་ཁས་ལླེན་བལ་བའི་གྐོ་བ་གཉིས། །ཇི་སྲིད་སྐོ་སྐོར་སང་བ་དླེ་སྲིད་དུ། །ད་དུང་
ཐུབ་པའ་ིདགྐོངས་པ་རྟྐོགས་པ་མླེད། །ཅླེས་སང་ཕྐོགས་རྟླེན་འབླེལ་ལ་ངླེས་པ་འདླེན་སབས་སྐོང་
པའི་གྐོ་མི་རླེད་པ་དང་། སྐོང་པའི་ངླེས་པ་འདླེན་སབས་རྟླེན་འབླེལ་མི་བསླུ་བའི་གྐོ་བ་མི་རླེད་
པར། སང་སྐོང་གཉིས་པྐོ་གང་རུང་གཅིག་བསམ་ན་ཅིག་ཤྐོས་ལྷྐོད་འགྲྐོ་བ་བྱུང་ན་ད་དུང་ཐུབ་
པའ་ིདགྐོངས་པ་མ་རྟྐོགས་པར་གསུངས་པ་དྐོན་འད་ིལ་དགྐོངས་སྐོ།། 

འྐོ་ན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའ་ིའཆར་ཚུལ་ཇ་ིལྟ་བུ་ཞིག་དགྐོས་སམ་ན། སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་པའ་ིརྟ་གང་རྟ་
གང་མ་ཡནི་པར་རྟྐོགས་པས་རྟ་གང་རང་བཞནི་གསི་གྲུབ་པ་ལ་གནྐོད་པ་མ་ིའབྱུང་བའ་ིརྒྱུ་མཚན་
དཔལ་ལྡན་ཆྐོས་གྲགས་ཀིས། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མླེད་པར་ནི། །དླེ་སྐོང་བར་ནི་ནུས་མ་
ཡནི། །ཡྐོན་ཏན་སྐོན་དང་རྗླེས་འབླེལ་བའ།ི །འདྐོད་དང་སང་སྐོགས་སྐོང་བ་ན།ི །དླེ་དག་ཡུལ་ལ་
མ་མཐྐོང་བས། །ཡིན་གི་ཕི་ཚུལ་དག་གིས་མིན། །ཞླེས་ཚེར་མ་དབྱུང་བ་ལྟ་བུས་མི་ཆྐོག་པར་
གཟུང་བྱའ་ིཡུལ་སུན་ཕྱུང་བ་ཞགི་དགྐོས་པས། སྒྱུ་མའ་ིརྟ་གང་འཕལ་ག་ིའཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའ་ི
དབང་གསི་མགི་ཤླེས་ལ་བསྐོན་མླེད་མཐྐོང་ཡང༌། མཐྐོང་བ་ལྟར་གི་རྟ་གང་མླེད་པར་འཇགི་རྟླེན་
རྒན་པྐོས་ཀང་ཤླེས་པ་བཞིན། རྟ་དང་གང་པྐོ་རྣམས་ཀང་ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའི་
མཐུས་ཐ་སད་པའ་ིཤླེས་པ་ལ་བསྐོན་མླེད་དུ་སང་ཡང༌། ཁྐོ་རང་ག་ིངྐོ་བྐོའ་ིསྒྐོ་ནས་རང་བཞནི་སྐོང་
པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཤླེས་དགྐོས་པས། སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་པའ་ིསླེངླེ་དླེ་དྐོན་དུ་མླེད་པར་ཤླེས་བཞནི་དུ། སླེངླེ་
དླེས་སྒྱུ་མའི་གང་པྐོ་གསྐོད་པ་སྐོགས་མངྐོན་སུམ་དུ་མཐྐོང་ནས་ངླེས་ཤླེས་འདྐོངས་པ་ལྟར། གང་
ཟག་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སང་བ་དླེས་དཀར་ནག་གི་ལས་གསྐོག་ཅིང་། རྣམ་
སིན་མྱྐོང་བ་ལ་ངླེས་པ་གཏིང་ནས་འདྐོངས་པ་ནི་ཆྐོས་འདིའི་ཁྱད་ཆྐོས་ཡིན་ཞླེས་བདག་གི་བ་མ་
གསུང་ངྐོ་། །རྟ་གང་ངྐོ་མ་དང་། སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་མཚུངས་ཤིང་། 
མིང་བརས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཡྐོད་པའང་མཚུངས་མྐོད། ཐ་སད་དུ་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་རྟ་གང་དུ་མ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གྲུབ་ཅིང་། རྟ་གང་རྟ་གང་དུ་གྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་རྒྱུ་གལ་ཆླེ་བ་དང་། དླེ་ནི་སྐོང་པ་རྟླེན་འབྱུང་
དང་། རྟླེན་འབྱུང་སྐོང་པའི་དྐོན་དུ་བཤད་པ་ལྟར། སྐོང་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྟླེན་འབྱུང་འཐད་པའི་
རྣམ་གཞག་ལ་གྐོ་བ་རྣལ་མ་ཞིག་དངས་ཐུབ་ན། འདིའི་ཁྱད་པར་འབྱླེད་ནུས། རྟ་གང་རང་བཞིན་
གསི་གྲུབ་པ་རགིས་པས་འགྐོག་པའ་ིཚ།ེ དླེ་ལྟ་བུའ་ིཐ་སད་པའ་ིཤླེས་ངྐོ་དླེར་རྟ་གང་ཡང་དག་པར་
འཛིན་པའི་ཤླེས་པ་དླེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་
སང་བས་འཁྲུལ་ཤླེས་ཡནི་པ་སྒྱུ་མའ་ིརྟ་གང་དང་མཚུངས་ཤངི༌། འཇགི་རྟླེན་ཤླེས་ངྐོར་བལྟྐོས་ན་རྟ་
གང་ཡང་དག་ཏུ་འཛནི་པའ་ིཤླེས་པ་ན་ིམ་འཁྲུལ་བ་དང༌། སྒྱུ་མའ་ིརྟ་གང་འཛནི་པའ་ིཤླེས་པ་འཁྲུལ་
ཤླེས་ཡནི་པའ་ིཞབི་ཆའི་སྤུ་རསི་ཕླེ་བའ་ིསྒྐོ་ནས་དཔླེར་བསན་པ་ཡནི་ག།ི རྟ་གང་རང་བཞནི་གསི་
མ་གྲུབ་པར་བསམས་ཏླེ། རྟ་གང་དང་སྒྱུ་མའ་ིརྟ་གང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་འད་བར་བྱས་ན་འགལ་བ་ཆླེན་
པྐོ་ཡྐོད་དླེ། འཇུག་པ་ལས། གནྐོད་པ་མླེད་པའི་དབང་པྐོ་དྲུག་རྣམས་ཀིས། །བཟུང་བ་གང་ཞིག་
འཇིག་རྟླེན་གིས་རྟྐོགས་དླེ། །འཇིག་རྟླེན་ ཉིད་ལས་བདླེན་ཡིན་ཞླེས་འཕགས་པ་ལ་བལྟྐོས་ནས་
བདླེན་པ་མནི་ཡང་། འཇིག་རྟླེན་ཉིད་ལ་བལྟྐོས་ནས་བདླེན་ཚུལ་གསུངས་པའི་དྐོན་དང་འགལ་བས་
ཀུན་རྐོབ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྲྐོ་ཞིང༌། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀིས་རྗླེ་བ་མ་ལ་སང་ཕྐོགས་ལ་
གཙགིས་སུ་བྱླེད་དགྐོས་པར་གསུངས་པ་ཡང་མ་འྐོངས་པ་ན་གནད་འདི་འད་མ་གྐོ་བའི་གདུལ་བྱ་
རྣམས་ཆད་ལྟར་ལྷུང་གསི་དྭྐོགས་པ་ལ་དགྐོངས་ལ། ལམ་རམི་ཆླེ་ཆུང་དང་ར་འཇུག་ག་ིཊིཀ་ཆླེན་
རྣམས་སུ་སང་ཕྐོགས་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་མང་བས། སྨྲ་བའི་སླེངླེ་སག་ཚང་ལྐོ་ཙཱ་བས། མ་དག་འཁྲུལ་
བའི་སང་བ་ཚད་གྲུབ་ཏུ། །རིགས་པ་དུ་མས་དཔད་ནས་ཁས་ལླེན་པ། །ཞླེས་གསུངས་པ་ཡང་
འཁྲུལ་གཞ་ིའད་ིའད་ལས་བྱུང་བར་སང་ངྐོ༌། །དླེ་ན་ིསག་ཚང་ལྐོ་ཙཱ་བས་རྗླེ་རིན་པྐོ་ཆླེ་ལ་འགལ་བའ་ི
ཁུར་ཆླེན་བཅྐོ་བརྒྱད་ཅླེས་པའ་ིདགག་པ་ཡྐོད་པ་ནས་གཅགི་ཡིན་ནྐོ།། 

སབས་འདིར་རྟླེན་འབླེལ་གི་རིགས་པ་གསུངས་མི་འདུག་ཀང་། དླེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆླེ་
བས་གཞན་ནས་ཁ་བསངས་ཏླེ་བསྒྐོམ་དགྐོས་ཏླེ། གཅིག་དུ་བལ་དང་། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

པ་ལྟ་བུས་བཏགས་དྐོན་བཙལ་ནས་མི་རླེད་པའི་སྐོང་ཕྐོགས་ལ་ངླེས་པ་འདླེན་ཡང་། ཐ་སད་
དུ་རྟླེན་འབྱུང་མི་བསླུ་བའི་ཚུལ་ལ་ངླེས་པ་བདླེ་བག་ཏུ་འདླེན་མི་ནུས། ར་ཤླེ་ལས། རྟླེན་ཅིང་
འབླེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དླེ་ནི་སྐོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །ཅླེས་དང་། ཡང་། གང་ཞིག་རྟླེན་
འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆྐོས་འགའ་ཡྐོད་པ་མ་ཡིན་པས། །དླེ་ཕིར་སྐོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆྐོས་
འགའ་ཡྐོད་པ་མ་ཡིན་ནྐོ། །ཞླེས་སྐོགས་རྒྱ་ཆླེར་གསུངས་ཏླེ་རྟླེན་འབླེལ་གི་རྟགས་ལ་བརྟླེན་
ནས་རྟླེན་འབྱུང་སྐོང་པ་དང་། སྐོང་པ་རྟླེན་འབྱུང་གི་དྐོན་དུ་འཆར་ཞིང་། སང་བས་ཡྐོད་མཐའ་
དང་། སྐོང་པས་མླེད་མཐའ་སླེལ་བའི་ཁྱད་ཆྐོས་སྐོགས་མཐའ་གཉིས་ཅིག་ཅར་སླེལ་བའི་རྟླེན་
འབླེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་ངླེས་པར་བྐོ་སྐོང་དགྐོས་སྐོ།། 

༈ གཉིས་པ་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་བསྒྐོམ་ཚུལ་ནི། དཔླེར་ན་སི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་
ཡན་གི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་བ་འདིའི་སླེང་དུ་ལུས་ཞླེས་ཕར་མིང་གིས་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁྐོ་
རང་ག་ིངྐོས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལྟར་སང་བའ་ིལུས་དླེ་དགག་བྱ་ངྐོས་ཟནི་པའ་ིགནད། དླེ་
ལྟར་གྲུབ་པའི་ལུས་དླེ་དང་ལུས་ཀི་སྐོད་སད་ཡན་ལག་སྐོགས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་
ཐག་གཅྐོད་པ་ནི་ཁྱབ་པ་ངླེས་པའི་གནད། གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན་ལུས་ཀི་མགྐོ་བྐོ་དང་རྐང་ལག་ཤ་
རུས་པགས་པ་ཞླེས་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆྐོས་ཀི་དྐོན་དུ་སྐོ་སྐོ་ཐ་དད་དུ་སྐོང་བར་ངླེས་
པས་བདླེན་པའི་གཅིག་བལ་ངླེས་པའི་གནད། དླེ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་ན། སི་གཙུག་ནས་རྐང་
མཐལི་བར་ག་ིལུས་ཀ་ིཆ་ཤས་རླེ་རླེ་ནས་བྐོས་བསལ་བའ་ིའྐོག་ཏུ་ལུས་ཞླེས་ངྐོས་འཛནི་རྒྱུ་མླེད་
པས། ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་ག་ིལུས་ཀ་ིསླེང་དུ་རྟྐོག་པས་ཕར་བཏགས་པའ་ིལུས་ཙམ་ལས། ཁྐོ་རང་
གིས་ངྐོས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ལུས་མླེད་པ་བདླེན་པའི་དུ་བལ་ངླེས་པའི་གནད། དླེ་ལ་
ངླེས་པ་ལྷང་གིས་ཤར་བ་ན་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་ཀི་ལྟ་བ་ཐྐོག་མར་རླེད་པ་ཡིན་ནྐོ། །རྟྐོག་པས་
བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟྐོས་པར་ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་བའི་གཟུགས་ཀི་སླེང་ནས་ལུས་རང་བཞིན་གིས་
གྲུབ་པ་ཡནི་ན། ཤངི་ག་ིརྭ་བ་ན་ཡྐོད་པའ་ིདུས་ཀ་ིཡལ་ག་ལྐོ་མ་དང་ལྡན་པའ་ིཤངི་དང༌། ཤངི་དླེ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

བཟྐོ་བྐོས་གདུང་འདླེགས་ཀི་བྱ་བ་བྱས་ཟིན་པའི་སབས་གཉིས་ལ་འདི་ནི་ཀ་བའྐོ་སམ་པའི་བྐོ་
འཆར་མཉམ་དགྐོས་ཤིང༌། དླེ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་སྐོན་མར་མིང་མླེད་པའི་བྱསི་པ་ཞགི་ལ་ཟླ་བ་རྗླེས་
མར་བཀ་ཤིས་ཞླེས་བཏགས་ན། དུས་གཉིས་ཀ་ལ་བྱིས་པ་དླེ་མཐྐོང་བའི་ཚེ་བཀ་ཤིས་སྐོ་སམ་
པའི་སང་བ་འཆར་དགྐོས་པ་ལ་མི་འཆར་བ་བཞིན་ནྐོ། །གཞན་ཡང༌། རྣམ་པར་ཤླེས་པ་འདི་ཁ་
སང་ག་ིཤླེས་པ་དང་དླེ་རངི་ག་ིཤླེས་པ་སྐོགས་ཆ་མང་པྐོ་ཞགི་ཚོགས་པའི་གདགས་གཞའིི་སླེང་
ནས་བཏགས་པ་དང༌། དུས་ཞླེས་པ་ལྐོ་ཟླ་བ་ཞག་ལ་སྐོགས་པ་ཚོགས་པའི་སླེང་ནས་བཞག་པ་
དང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀ་ིནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་བུག་པ་སྐོང་ཕག་གཅགི་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། བུག་པ་རླེ་
ལ་ནམ་མཁའ་ིཆ་ཤས་རླེ་ཡྐོད་པས་དླེ་རྣམས་ཚོགས་པའ་ིསླེང་ནས་ནམ་མཁར་བཞག་པ་སྐོགས་
ཆྐོས་གང་ལ་ཡང་གནད་བཞིའི་དཔད་པ་བྱས་པའ་ིསྒྐོ་ནས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབླེབས་པ་ཡིན་མྐོད། 
འྐོན་ཀང་ཚགི་གསལ་དུ། ཤིང་རྟ་འཚགི་ན་ཤངི་རྟའི་ཡན་ལག་འཚིག་པ་དཔླེར་མཛད་པ་བཞནི། 
བདག་རང་བཞནི་མླེད་པར་རྟྐོགས་པ་ན་དླེའ་ིགདགས་གཞ་ིཕུང་པྐོ་ལྔ་ཡང་རང་བཞནི་གསི་ཡྐོད་
པར་འཛནི་པ་ལྡྐོག་པར་འགྱུར་བའ་ིཤུགས་ཀསི་ཆྐོས་ཀ་ིབདག་མླེད་ཀང་རྟྐོགས་འགྲྐོ་བས། གང་
ཟག་རང་བཞིན་གིས་མླེད་པར་རྟྐོགས་པའི་བྐོ་དླེས་ཕུང་པྐོ་རང་བཞིན་གིས་མླེད་དྐོ་སམ་དུ་མི་
འཛིན་ཡང༌། བྐོ་དླེས་ཕིས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ལ་ལྟྐོས་མི་དགྐོས་པར་སར་གང་ཟག་གི་སླེང་དུ་
དགག་བྱ་ཕ་མྐོ་ཁླེགས་པའི་སྐོབས་ཤུགས་ཀིས་ཕིས་ཕུང་སྐོགས་ཆྐོས་ཀི་སླེང་ལ་དགག་བྱ་རང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དླེ་ཁླེགས་པའི་ནུས་པ་ཡྐོད་པར་ཐ་སད་རགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
གསུངས། གང་ཟག་ག་ིབདག་མླེད་པར་ལླེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སླེ་ཉམས་སུ་བངས་པའ་ིནུས་
པས་ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་གཏན་ལ་འབླེབས་པ་མི་དཀའ་ཞིང༌། ཆྐོས་ཀི་བདག་མླེད་ཀང༌། བཞི་
བརྒྱ་པ་ལས། དངྐོས་པྐོ་གཅགི་ག་ིལྟ་པྐོ་གང༌། །དླེ་ན་ིཀུན་ག་ིལྟ་པྐོར་བཤད། །གཅགི་ག་ིསྐོང་ཉདི་
གང་ཡིན་པ། །དླེ་ནི་ཀུན་གི་སྐོང་ཉིད་ཡིན། །ཞླེས་དང༌། འཕགས་པ་ལྷས། གང་གིས་དངྐོས་
གཅིག་དླེ་བཞིན་ཉིད་མཐྐོང་བ། །དླེ་ཡིས་དངྐོས་ཀུན་དླེ་བཞིན་ཉིད་དུ་མཐྐོང༌། །ཞླེས་དངྐོས་པྐོ་



རང་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་ཚུལ། 

གཅིག་སྐོང་པ་ཉིད་དུ་རྟྐོགས་ན་གཞན་རྣམས་ཀང་རྟྐོགས་ནུས་པས། གཟུགས་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་
སར་གང་ཟག་ག་ིབདག་མླེད་ཀ་ིསབས་བཞནི་ཉམས་སུ་བངས་པས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱླེན་ག་ི
བར་ག་ིཆྐོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞནི་གསི་མ་གྲུབ་པར་ཤར་འྐོང་བས་ན། གྐོང་མ་རྣམས་ཀསི་ཕག་
ལླེན་ལ་དཔླེར་བརྗྐོད་འགའ་ཞིག་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ཆྐོས་ཐམས་ཅད་རླེ་རླེ་བཞིན་ནས་བསྒྐོམ་
དགྐོས་ན་སྒྐོམ་པ་པྐོ་ཐྐོག་མར་འཆི་བ་མླེད་པའི་ཚེའི་རིག་འཛིན་སྒྲུབ་དགྐོས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། 
ཐྐོས་བསམ་གི་ཚེ་དཔླེར་བརྗྐོད་ཀང་འགའ་ཞིག་བྱས་པས་མ་གྲྐོལ་ན། རླེ་དྭྐོགས་མཛུབ་རིས་ཀི་
གཡླེང་བ་བཤྐོལ་ནས་བླེམ་པྐོ་ཞལ་དལི་ག་ིཏངི་ངླེ་འཛནི་ལ་མཉམ་པར་འཇྐོག་པར་ཞུ། 

སྨྲས་པ། གཏི་མུག་མུན་པ་མཐུག་པྐོའ་ིརབ་རིབ་ཀིས། །ལུས་སླེམས་ཐག་ཁར་
འཁྱིལ་བའི་སང་ཚུལ་ལ། །ངའྐོ་སམ་པའི་དུག་སྦྲུལ་འཇིགས་རུང་གིས། །སྡུག་བསལ་གསུམ་
གི་དངངས་སྐྲག་ཅི་ཡང་མྱྐོང༌། །ངར་འཛིན་སྒྱུ་མའི་རྟ་ལ་བདླེན་ཞླེན་གིས། །མཐའ་མླེད་
འཁྐོར་བའི་ཡུལ་ཀུན་དབང་མླེད་དུ། །བགྲྐོད་ནས་རྨི་ལམ་ཡུལ་གི་བདླེ་སྡུག་ལྟར། །མྱྐོང་བའི་
རང་མཚང་མ་རིག་ཤིན་ཏུ་བླུན། །ཡྐོད་ཡྐོད་དམ་དུ་གཅླེས་པར་བཟུང་བའི ་ང༌། །ཇི་ཙམ་
བཙལ་བས་མ་རླེད་སྐོང་པའི་གཤིས། །ནམ་མཁའི་བྱ་ལམ་ལྟ་བུའི་རྗླེས་མླེད་འདིས། །ཆྐོས་
ཀུན་གདྐོད་ནས་སྐོང་བའི་གནད་ཅིག་རིག །མླེད་བཞིན་དམྱལ་བར་སྲླེག་པའི་སྡུག་བསལ་
དང༌། །ལྷ་མིའི་འབྱྐོར་པར་སྐོད་པའི་བདླེ་བ་སྐོགས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཉམས་སུ་མྱྐོང་བ་འདིས།། 
རྟླེན་འབླེལ་མི་བསླུ་སང་བའི་གནད་ཅིག་རྟྐོགས། །གདྐོད་ནས་སྐོང་པ་ཙམ་གིས་ཐ་སད་ 
དུ༑ ༑འཇྐོག་ཚུལ་བསྐོན་མླེད་ཤླེས་པ་དབུ་མའི་ལམ། །ཤླེས་རབ་རྣྐོན་པྐོའ་ིམཚོན་ཆ་འཁྐོར་
བའི་ཚེ། །ཉ ྐོན་མྐོངས་བདག་འཛིན་དམ་པྐོའ ་ིའཆིང་བ་གཅྐོད། །ཚུལ་འདི་ཐླེག་གསུམ་
འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །བགྲྐོད་པ་གཅིག་པའི་གཤླེགས་ཤུལ་ཡིན་གྱུར་ཀང༌། །ད་ལྟའི་
བླུན་རྨྐོངས་བསན་འཛིན་གཟུགས་བརན་ཚོའི། །མུན་ནང་འདྐོམ་པར་འཇལ་བའི་ཉམས་མྱྐོང་
བཞིན། །འྐོན་ཀང་མཚོ་ལྟར་གཏིང་ཟབ་ཟབ་མྐོའ་ིགནད། །འཁྲུལ་མླེད་སྨྲ་བའི་མགྲིན་པ་



སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བྐོ་སྐོང་ཚུལ། 

གཟླེངས་མཐྐོ་བ། །ཟླ་མླེད་ཡྐོངས་འཛིན་མཆྐོག་གི་བཀའ་དིན་དླེ། །བསམས་ཀིན་ལླེགས་
བཤད་ཀུན་བཟང་མཆྐོད་སིན་སྐོ། །ཞླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།།

གཞན་རྒྱུད་སིན་བྱླེད་བསྡུ་བའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བསབ་ཚུལ། 

༈ གཉིས་པ་གཞན་རྒྱུད་སིན་པར་བྱླེད་པ་བསྡུ་བའི་དངྐོས་པྐོ་བཞི་ལ་བསབ་པ་ལ་ལྔ་ནི། བསྡུ་
བ་བཞིའི་ངྐོ་བྐོ། བཞིར་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན། བསྡུ་བཞིའི་བྱླེད་ལས། འཁྐོར་སྡུད་པས་དླེ་ལ་
བརྟླེན་དགྐོས་པ། ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་པའྐོ། །འདི་ལ་གཉིས། འཇིག་རྟླེན་གི་ཚུལ་དང་ལྡན་
པའི་སན་སྨྲ། ཡང་དག་པའི་ཆྐོས་བསན་པ་དང་ལྡན་པའི་སན་སྨྲའྐོ། །དླེ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ 
ནི༑ མདྐོ་སླེ་རྒྱན་ལས། སིན་མཚུངས་དླེ་སྐོན་ལླེན་འཇུག་དང༌། །བདག་ཉིད་རྗླེས་སུ་འཇུག་
རྣམས་ཀིས། །སན་པར་སྨྲ་དང་དྐོན་སྐོད་དང༌། །དྐོན་མཐུན་ཉིད་དུ་འདྐོད་པ་ཡིན། །ཞླེས་བྱང་
ཆུབ་སླེམས་དཔའ་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་ལ་བསབས་ནས་སླེམས་ཅན་གི་དྐོན་བྱླེད་པར་བསྡུ་
བའི་དངྐོས་པྐོ་བཞི་ལ་བརྟླེན་ནས་གཞན་རྒྱུད་སིན་པར་བྱླེད་པ་ལ། གདུལ་བྱ་སྐོ་སྐོའ་ིཁམས་
དང་འཚམ་པར་ཟང་ཟིང་། མི་འཇིགས། ཆྐོས་ཀི་སིན་པས་འཁྐོར་རྣམས་བསྡུས་པའི་སིན་
པའ་ིཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པའ་ིཉམས་ལླེན་རྣམས་ན་ིབསྡུ་བ་བཞིའ་ིདང་པྐོ་མཁྐོ་བ་སནི་པ་དང༌། དླེ་ལྟར་
སནི་པའ་ིསྐོབས་ཀསི་འཁྐོར་དུ་འདུས་པ་དླེ་དག་ལ་བཞིན་མདངས་གསལ་ཞིང་འཛུམ་པའི་སྒྐོ་
ནས་ཁམས་དི་བ་སྐོགས་འཇིག་རྟླེན་གི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའི་སྐོད་ལམ་བཟང་པྐོ་བསླེན་པས་
བསྡུ་བ་གཉིས་པ་སན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། དླེ་ཉིད་གང་ལ་མྐོས་པའི་ཆྐོས་ཀི་ཕན་ཡྐོན་བརྗྐོད་ཅིང་། 
ཁྱད་པར་དབང་པྐོ་རྟུལ་པྐོ་དང་སིག་པ་ས་ཚོགས་བྱླེད་པ། ཚེ་འདི་འབའ་ཞིག་དྐོན་དུ་གཉླེར་ 
བ༑ རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བག་མླེད་ཅན་སྐོགས་ལའང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བཀི་བའི་ཆླེད་དུ་ཆྐོས་
ཀི་འབླེལ་གཏམ་སན་པར་སྨྲའྐོ། །དླེ་ལྟར་བྐོ་དགླེ་བའི་ཕྐོགས་སུ་སྐོ་བར་བྱས་པ་རྣམས་ལ་
རིགས་མང་བས་གཏན་གི་བདླེ་བ་བྐོར་མི་ཆུད་པ་རྣམས་ལ་རླེ་ཞིག་ཐར་པའི་ལམ་དང༌། ཐླེག་



རྗླེས་ཀི་རིམ་པ། 

དམན་ཐླེག་ཆླེན་དུ་བཙན་འཁིད་བྱླེད་པ་ལྟ་བུ་མ་ིའྐོས་པས། དཔླེར་ན། ཚད་པའི་ནད་ཐང་གིས་
སིན་པར་མ་བྱས་པར་ག་པུར་གི་སྐོར་བ་བཏབ་པས་ནད་འཐྐོར་ཏླེ་གནྐོད་པ་འབྱུང་བ་བཞིན་
གདུལ་བྱ་ལ་མི་ཕན་པས། གཏན་ག་ིབདླེ་བ་བྐོར་མ་ིཆུད་པའི་ལས་དང་པྐོ་བ་དླེ་ལྟ་བུ་ལ་གནས་
སབས་ཚེ་རིང་བ་དང་ནད་མླེད་པ་ལ་དགླེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་དགྐོས་ཞླེས་པས་མཚོན་པའི་
དགླེ་བ་ཕ་མྐོ་ནས་རིམ་གིས་བྱང་བར་བྱས་ཏླེ། མཐར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཕྐོགས་སུ་བཀི་
བ་ནི་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་དྐོན་སྐོད་པ་དང༌། དླེ་གཞན་གིས་སྐོད་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཡང་རང་ཉིད་
ཀིས་དྐོན་དླེ་ལ་འཇུག་པར་མ་བྱས་ན། ངླེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་འདུལ་བ་ལ་ཐྐོག་མར་ཁྱྐོད་རང་
དུལ་དགྐོས་སྐོ་ཟླེར་བ་ལྟ་བུ་འྐོང་བས། གཞན་གིས་ཇི་ལྟར་སྐོད་པ་དླེ་ལས་ལྷག་པའམ་དམའ་
མཐའ་མཚུངས་པ་ཙམ་ཞིག་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་ནི་བསྡུ་བ་བཞི་པ་དྐོན་མཐུན་པ་ཡིན་ནྐོ།། 

རླེས་ཀི་རིམ་པ། 

༈ གསུམ་པ་རྗླེས་ཀི་རིམ་པ་ནི། བསྐོ་སྐོན་གི་རྒྱས་འདླེབས་པའང་དླེར་གཏྐོགས་མྐོད། གཙོ་
ཆླེར་སར་གི་ཉམས་ལླེན་རྐོ་རུས་ཐུག་པར་བྱས་རྗླེས་རྒྱུན་དུ་སིང་པྐོར་དིལ་ནས་ཇི་ལྟར་བྱ་སམ་ 
ན༑ སབས་སླེམས་ཀི་དུས་སླེས་བུ་ཆུང་འབིང་གི་སྡུག་བསལ་རྣམས་བསམ། དླེ་རྗླེས་ལམ་རམི་
གསང་སགས་ཀི་ཆྐོས་ཚུལ་དང་སྦྲླེལ་ནས་ཉམས་སུ་ལླེན་པ་པྐོ་རྣམས་ཀིས་ནི་བ་མའི་རྣལ་
འབྱྐོར་དང་འབླེལ་བའི་སིག་བཤགས་ཚོགས་བསགས་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ནས། དངྐོས་གཞི་
གཏྐོང་ལླེན་སླེལ་བའ་ིབྱང་ཆུབ་ཀ་ིསླེམས་དང་ཞ་ིལྷག་ཟུང་འབླེལ་ག་ིདམགིས་པ་སྐོང་བ་ཡནི་ནྐོ།།

སྨྲས་པ། སིང་ལ་རུས་པ་བཅུག་པའི་བརྐོན་འགྲུས་དང༌། །རང་བཞིན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་
པའི་ཤླེས་རབ་ཀིས། །ཕིན་དྲུག་ཟབ་དྐོན་གནད་རིག་ཉམས་བངས་པས། །རང་དྐོན་ཐྐོགས་མླེད་
གྲུབ་པའི་རླེ་མྐོར་ཕིན། །ཉན་རང་ལྟ་བུར་ཞི་བདླེའི་དམན་ལམ་དུ། །གྐོལ་མིན་གཞན་རྒྱུད་སིན་
བྱླེད་བསྡུ་དངྐོས་བཞི། །རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་ཆད་པ་མླེད་པའི་རྒྱུན། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་
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བྐོའ་ིརྗླེས་སུ་འགྲྐོ། །ཐབས་ཤླེས་གཤྐོག་ཟུང་འབླེལ་བའི་སྒྱུ་རལ་གིས། །སྲིད་ཞིའི་ནམ་འཕང་
ཡྐོངས་སུ་བཅད་པའི་མཐར། །སྐུ་གསུམ་འཆི་མླེད་འདུན་སར་ཡྐོངས་རླེན་པས། །སྐོན་མླེད་
མཁའ་ལྡིང་དབང་པྐོ་དླེང་འདིར་གྲུབ། །ཅླེས་བྱ་བ་ནི་བར་སབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའྐོ།། 

དླེ་ལྟར་ཕ་རྐོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་ལམ་ལ་བརྟླེན་ནས་བསྐོད་ནམས་དང་ཡླེ་ཤླེས་ཀི་
ཚོགས་རླབས་པྐོ་ཆླེ་བསགས་ཏླེ་རང་གི་རྒྱུད་སིན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྐོ་འཕང་མངྐོན་དུ་
བྱླེད། བསྡུ་བའི་དངྐོས་པྐོ་བཞི་ལ་བརྟླེན་ནས་གཞན་གི་རྒྱུད་སིན་པར་བྱས་ཏླེ་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྱླེན་པའི་སར་འཁིད་པར་བྱླེད་པའི་ཐབས་མ་ནྐོར་བ་ལླེགས་པར་སྐོན་པའི་སླེས་བུ་
གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྒྱལ་བ་དགླེས་པའི་གདམས་ངག་དམར་འཁིད་ལག་ལླེན་དུ་སྐོན་
པའི་རིམ་པ་བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའི་གསུང་གི་ཉིང་ཁུ་ནི་དླེ་ཙམ་མྐོ། །མ་ཚང་བ་མླེད་པར་ཉམས་
སུ་བངས་པས་འགྲྐོ་བའི་རླེ་བ་སྐོང་བ་ལ་ཡིད་བཞིན་གི་ནྐོར་བུ་རིན་པྐོ་ཆླེ་དབང་གི་རྒྱལ་པྐོ་
དང་ཆྐོས་མཚུངས་པའི་ཕིར་ན། སླེ་རྒུའི་འདྐོད་དྐོན་མ་ལུས་སྐོང་བས་ན། །གདམས་པ་རིན་
ཆླེན་དབང་གི་རྒྱལ་པྐོ་སླེ། །ཞླེས་སྐོགས་བསགས་པ་རྒྱ་ཆླེར་མཛད་པ་ལགས་སྐོ། ། 

འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་ལམ་རིམ་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་གི་ས་བཅད་ཁྐོངས་བར་དུ་དགླེ་
བ་གཞུང་དངྐོས་ལ་ཞལ་སྐོང་ཅུང་ཟད་ཞུས་ཟིན་ནས། མཐའ་མར་དགླེ་བ་མཇུག་གི་དྐོན་ལ་
སྐོན་པའི་བཀའ་དིན་དན་པའི་སྒྐོ་ནས་དགླེ་བ་བསྐོ་བའྐོ།། 

སྟོན་པའི་བཀའ་དིན་དན་པའི་སོ་ནས་དགླེ་བ་བསོ་བ། 

སྨྲས་པ། འད་ིསང་སྲདི་པའ་ིཕུན་ཚོགས་སད་ཅགི་གཡྐོ་ལྡན་འདྐོད་པའ་ིརླབས་འཕླེང་མངྐོན་པར་
འཁྲུག་ལ་སྲླེད་པ་ཡིས། །ཕ་མཐའ་ཡྐོངས་བལ་འཁྐོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་རབ་ལྷུང་སྡུག་བསལ་
གསུམ་གི་འཇིགས་རུང་ན་ཀས་མགྲིན་འཁྱུད་པས། །ཞི་བདླེའི་མཆིང་བུ་འཐྐོབ་པ་ཙམ་གི་གྐོ་
སབས་བལ་ན་རླེད་དཀའ་དྐོན་གཉསི་ཡདི་བཞནི་ནྐོར་བུ་མཆྐོག །མངྐོན་སུམ་ལྟ་ཅ་ིམངི་ཙམ་ཐྐོས་



སྐོན་པའི་བཀའ་དིན་དན་པའི་སྒྐོ་ནས་དགླེ་བ་བསྐོ་བ། 

པའི་སལ་བ་ཆླེས་ཕ་མ་རིག་འཁྲུལ་པས་བསད་པའི་འགྲྐོ་བ་རྣམས། །ཉྐོན་མྐོངས་པ་དང་ཤླེས་
བྱའི་སིབ་པའི་ནགས་ཀླུང་སྟུག་པྐོ་ཚོགས་གཉིས་ཞུགས་ཀིས་བསྲླེགས་པ་ཡིས། །ཅུང་ཟད་
བཟྐོད་དཀའ་ཉམ་ངའི་གནས་ཀི་འབྐོག་དགྐོན་ལས་ཐར་དམན་ལམ་གཅན་གཟན་འཚེ་བས་
དབླེན། །མཐྐོང་ཐྐོས་ཀིས་ཀང་ངལ་གསྐོའ་ིཡུལ་གྱུར་གཞན་ཕན་འཕིན་ལས་སན་ལྐོངས་སིད་
པའ་ིདགའ་ཚལ་དུ། །ཉླེས་པའ་ིསྐོན་ལས་རྣམ་པར་གྲྐོལ་བའ་ིསྐུ་གཉསི་ཟུང་འཇུག་སངས་རྒྱས་ས་
ལ་དགྐོད་པའ་ིཆླེད། །གང་དག་གཅགི་མནི་ཀུན་ལ་རྗླེས་བརླེའ་ིཞལ་སྒྐོར་ཚམེས་དཀར་ཆུ་འཛནི་
ལང་ལྐོང་དབུས། །སྲབ་འཇམ་ལགས་ཀ་ིགྐོག་དམར་ལླེགས་འཁྱུག་ཐླེག་གསུམ་ཆྐོས་ཀ་ིའབྲུག་
ས་ཆླེར་བསགས་པས། །མངྐོན་མཐྐོ་ངླེས་ལླེགས་མངལ་ཁུར་རབ་འཛནི་སྐོབས་བཅུའ་ིརལ་ག་ིསྐོ་
གཤྐོག་རྣམ་བཀའ་ིགདུགས། །ཟླུམ་པྐོར་བྱས་ཏླེ་ཕན་བདླེའ་ིཟླྐོས་གར་སྒྱུར་མཛད་འགྲྐོ་བའ་ིབ་མ་
ཟས་གཙང་སྲས། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་བ་ན་མླེད་པའི་བདུད་རིའི་ 
རྐོ༑ ༑ཐུགས་གསང་དཔལ་ག་ིབླེའུར་ཡྐོངས་འཁྱལི་རྒྱལ་ཚབ་གཉསི་ཀ་ིཞལ་ལུང་གསི། །ཅ་ིཡང་
མྱྐོས་པའི་ལླེགས་བཤད་གླུར་ལླེན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྐོགས་མླེད་ཤིང་རྟ་ཆླེའི། །གྲགས་དཀར་དུ་ཀཱུ་ལ་ཡི་
གྐོས་ཀིས་འཕགས་ཡུལ་འཆི་མླེད་འདུན་ས་མཛེས། །སྐོང་པའི་མླེ་ལྐོང་ངྐོས་སུ་ཕིན་དྲུག་སྐོད་
པའི་གཟུགས་བརན་རྣམས། །འགག་མླེད་འཆར་བའི་སང་བ་ཉི་མ་འབུམ་གི་འྐོད་པྐོ་ཆླེ། །ལྷག་
བསམ་རླུང་གིས་གངས་ཅན་མཁའ་ལ་འདླེན་མཛད་ཨ་ཏི་ཤའི། །ལུགས་བཟང་ཚོགས་རྣམས་
རིང་མྐོ་ཞིག་ནས་རྨྐོངས་པའི་སིན་གིས་བསིབས། །དླེའི་ཚུལ་མ་བཟྐོད་བརླེ་ཆླེན་ཕག་སྐོར་
གིས། །ལླེགས་བཟུང་མཁྱླེན་དཔྐོད་འཇམ་དཔལ་རྐོ་རྗླེའི་མཚོན། །རྣྐོན་པྐོས་ལྐོག་རྟྐོག་འཁྲུལ་
པའི་དྲྭ་བ་རྣམས། །གཅྐོད་མཛད་བྐོ་གསལ་སལ་བཟང་གྲགས་པའི་དཔིད། །ཐུབ་གསུང་མླེས་
པྐོའ་ིཞལ་སྒྐོ་ལས་བབས་པའ།ི །བཀའ་དང་དགྐོངས་འགྲླེལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆབ། །བཏུངས་
པས་དང་ངླེས་འབྱླེད་མཁས་ཙོང་ཁ་པ། །སྐོན་མླེད་ཛཧྣུ་ཞླེས་ཀུན་གིས་གླེང༌། །གང་གི་རིང་
ལུགས་འཛནི་འདྐོད་ཀུན་བཟྐོད་འདརི། །ཆླེས་མང་ལ་ིབའ་ིརྡུལ་ག་ིའབབ་ལྡན་མས། །ནྐོར་འཛནི་



རྗླེས་ཀི་རིམ་པ། 

བཞནི་རས་ཡྐོངས་སུ་བཀྲུས་བྱས་ཀང༌། །ཚུལ་ལྡན་ཤླེས་པའ་ིམཁས་པ་ཉནི་སར་བཞནི། །འཆད་
རྐོད་རྐོམ་ལ་སྐོབས་པའི་མགྲིན་མཐྐོན་པྐོ། །མ་སད་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ཆྐོས་ཀི་དུང༌། །སལ་
བཟང་རྣ་བར་སྐོག་པའི་ཡྐོངས་འཛིན་ཚོགས། །ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པར་ངླེས་སྐོ་གཞན་ལས་ 
ཅི༑ ༑ཕྐོགས་རླེའི་སན་གིས་ལ་ལའི་དུག་འགྱུར་བའི། །ཟབ་རླྐོམ་གཞན་གིས་འགྲན་མིན་བསན་
པའི་གནད། །མ་ལུས་ཚང་བས་སླེས་བུ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཡང་དག་ལམ་དུ་བཀི་བའི་དྐོན་ཆླེན་
ཡནི། །ལམ་རིམ་གཉིས་ཀི་ཚིག་དྐོན་ཟབ་བརླིང་མཁའ། །བྐོ་གྲྐོས་ཆུང་ངུའི་བུག་པར་ཤྐོང་མིན་ 
ལ༑ ༑ཕན་འདྐོད་གསར་བསྐྲུན་མཐའ་གཉིས་ལྷུང་བའི་ཆུ། །དབང་པྐོའ་ིསྐོད་དུ་མི་ཁླེངས་ལ་ལར་
འབྐོ། །ཡང་དག་དྐོན་གི་འབས་བུ་སིན་པ་ལ། །གནད་འགག་མ་ཚང་སམ་པྐོའ་ིཡལ་ག་དང༌། ། 
དྐོན་མླེད་ཚགི་ག་ིལྐོ་མའ་ིཕང་ཕུང་ཡང༌། །ར་ིམྐོའ་ིམར་མླེ་ཇི་བཞནི་གསལ་ཆས་སྐོང༌། །དླེ་ཕརི་
དྐོན་ག་ིཆ་ཤས་ཀུན་ཚང་ཞངི༌། །རྒྱ་ཆླེན་ཚགི་ག་ིར་ིདྭགས་གཟུགས་བལ་བའ།ི །སྐོན་མླེད་བསན་
བཅྐོས་ཟླ་བ་གསར་པ་འདི། །བདག་བྐོའ་ིརིང་ལས་སྐྲུན་ནུས་ག་ལ་སྲིད། །འྐོན་ཏླེ་གཞུང་དྐོན་
རྟྐོགས་དཀའི་གནད་ཀི་རྒྱུད། །མང་ཐྐོས་སྐོར་མྐོའ་ིརལ་གིས་བཀུག་པའི་མདས། །ཕ་ཞིབ་
ལླེགས་བཤད་རྒྱང་མའི་ཚད་བཞག་ཚེ། །མཁས་རླྐོམ་འཕྐོང་སླེན་རྣམས་ཀི་ཁླེངས་པ་
འཕྐོགས། །ལུང་དྐོན་རགིས་པས་དཔྐོད་པའ་ིཕ་མཐའ་ལ། །གཟགིས་པའ་ིསན་ག་ིདཀྱུས་དླེ་ཆླེས་
ཐུང་ཡང༌། །མི་དགླེའི་གཏམ་གི་གར་སྒྱུར་ལགས་ཀི་རླེ། །སྲིད་པའི་རླེ་མྐོར་སླེག་རྣམས་ངལ་
གསྐོ་མཛོད། །གུར་ཀུམ་ཚོས་ཀསི་བཙོས་པའ་ིལྭ་བའ་ིཞྭས། །རང་རགིས་བསན་པ་ཟནི་ན་ཆླེས་
ལླེགས་ཀི། །ཕ་མླེས་ལུང་དང་རྟྐོགས་པའི་ཁྱད་ནྐོར་ཚོགས། །རྣམ་གཡླེང་རྐུན་པྐོར་ཤྐོར་བའི་
ལག་སྐོང་མང༌། །གཏི་མུག་གྐོམས་པའི་དབང་རྟུལ་ར་གན་ལ། །བསན་འཛིན་དམ་པའི་གསླེར་
སངས་བཙོ་མ་ཞླེས། །མཁས་མང་ཚོང་འདུས་ཆླེན་པྐོའ་ིསར་འགྲིམས་ཚེ། །མི་ཤླེས་ངན་པའི་
རང་མདྐོག་བསན་པས་ནྐོངས། །ན་ཚོད་ཆླེས་ཕའ་ིསྒྐོ་ངའ་ིསྦུབས་རྒྱ་ནས། །རྣམ་དཔྐོད་རལ་ཀུན་
རྐོགས་པར་རབ་དཀའ་མྐོད། །ལང་ཚོའ་ིསྐོ་གཤྐོག་རྒྱས་ཀང་བཤད་སྒྲུབ་ཀ།ི །ནམ་མཁར་འཕུར་



སྐོན་པའི་བཀའ་དིན་དན་པའི་སྒྐོ་ནས་དགླེ་བ་བསྐོ་བ། 

ནུས་མིན་པའི་བྱ་དླེས་ཅི། །ཁྐོ་བྐོ་མ་བསབས་མཁྱླེན་པའི་སན་གྲགས་ཀི། །ཅལ་སྐོག་མང་པྐོའ་ི
ཡིད་དབང་མ་འཕྐོགས་ཀང༌། །ཕྐོངས་པའི་ནྐོར་བཞིན་འབད་པས་བསྒྲུབས་པ་ཡི། །ལྔ་རིག་
ཕྐོགས་ཙམ་ཤླེས་འདསི་གཟླེངས་སུ་མཐྐོ། །མཛད་མཆྐོག་གསུང་ག་ིསངི་པྐོ་དཀའ་བའ་ིམདུད། ། 
རྣམ་པར་འགྲྐོལ་བའི་བསྐོད་ནམས་སུ་ཝརྞའི། །འཁྐོར་ལྐོ་རིབས་སྐོང་འབར་བས་མི་འཇིགས་
བཞིའི། །བང་རིམ་རླེ་མྐོའ་ིཁང་པར་བགྲྐོད་གྱུར་ཅིག །ཞྭ་སླེར་མནབས་པའི་ལུགས་འཛིན་སྐོང་
བའ་ིལྷ། །ཕག་དྲུག་ལས་གཤནི་ལྷ་ཆླེན་མགི་ག་ིམླེས། །འདྐོད་ལྷ་སླེ་བཅས་སྲླེག་དང་ཆབས་ཅགི་
པར། །ལུང་རྟྐོགས་བ་དན་སྲིད་རླེར་སླེང་གྱུར་ཅིག  །རང་བྐོའ་ིདྐོད་ཀིས་འཁིད་གཞུང་གསླེར་
སྒྐོང་དག །སིན་པའི་འབས་བཟང་སྐུ་བཞིའི་ཞལ་སྒྐོ་ཅན། །མི་ཟད་རྒྱན་གི་འཁྐོར་ལྐོའ་ིབྱླེད་པ་ 
པྐོ༑ ༑ཀུན་མཁྱླེན་མླེས་པྐོར་འགྲྐོ་རྣམས་གྱུར་ཅིག་གུ །དླེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་
གཞུང་སན་ས་བྐོ་གྲྐོས་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པ་སྐོགས་འགའ་ཞིག་སང་བ་སྐོད་ཆ་རྣམས་
བཤད་ཡམས་སུ་སྐོང་བས་དམགིས་པའ་ིཐྐོག་ཏུ་མ་ིའདལི་ལ། སད་ཆ་རྣམས་ཧ་ཅང་བསྡུས་པས་
གང་ཟག་ལས་དང་པྐོ་རྣམས་ལ་ཉླེ་བར་མི་མཁྐོ་ཞིང༌། བྐོ་གྲྐོས་ཀི་རལ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནི་
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིགསུང་རབ་ལ་བལྟ་བའ་ིབྐོ་གྲྐོས་ཀ་ིམགི་དང་ལྡན་བཞནི་
དུ་ཡ་ིགླེ་གཞན་ལ་བརྟླེན་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ག་ིམཚོ་འགྲམ་དུ་བ་ཚྭའི་ཁྐོན་པའི་དཔླེར་སྐོང་
མྐོད། བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲྐོལ་འདི་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་བསྐོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡན་ཆྐོད་དུ་
ལམ་རིམ་གཉིས་དང༌། བ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལུང་ཉམས་པ་མླེད་པ་ཉིད་ལས། ཟིན་བིས་ཀི་ཡི་
གླེ་འད་ིལ་བརྟླེན་ག་ིསྐོས་མ་ིའདུག་ཅངི༌། སན་ས་རིན་པྐོ་ཆླེ་གཞྐོན་ནུ་ཆྐོས་དཔལ་བཟང་པྐོ་ཡན་
ཆྐོད་དུ་བདུད་ར་ིགསླེར་ག་ིཡང་ཞུན་ལ་ར་བར་མཛད། ལམ་རམི་ཆླེ་ཆུང་གཉསི་ནས་ཁ་བསངས་
ཏླེ་གནང་བ་ལས་ཁདི་ཡགི་ནག་འགྲྐོས་སུ་བཀྐོད་པ་མླེད་ཀང༌། ཡུལ་ཉང་སྐོད་དཔལ་འཁྐོར་བདླེ་
བ་ཆླེན་པྐོའ་ིསྒྲུབ་སླེ་རི་ཁྐོད་དགའ་ལྡན་ག་ིསྐོབ་དཔྐོན་པ་ཨླེ་རགི་པའི་འབྱུང་གནས་ཀ་ིཡུལ་གྲུར་
སླེས་པའ་ིམདྐོ་སགས་རབ་འབྱམས་སྨྲ་བ་བྱམས་པ་རནི་ཆླེན་གསི་འབད་པ་ཆླེན་པྐོས་ཟླ་བ་ཕླེད་



རྗླེས་ཀི་རིམ་པ། 

གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཉམས་འཁིད་སིན་རྒྱས་སུ་མནྐོས་ཏླེ། ཁིད་དམིགས་ཡི་གླེར་འཁྐོད་པ་ཞིག་
དགྐོས་ཞླེས་ནན་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟླེན་ནས། སིར་ཉམས་ཁིད་ཀི་རིགས་བརྒྱུད་ལྡན་བ་མའི་
ཞལ་སྒྐོ་ལས་ཉླེ་བར་མནྐོས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། བཀླགས་ལུང་དང་དཔླེ་ཙམ་གི་སླེང་ནས་ཉམས་
སུ་ལླེན་པ་བརྒྱུད་པ་མླེད་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་མི་འགྱུར་བར་མ་ཟད། ཆྐོས་ལ་དབང་ཟ་
བའ་ིསླེ་བྐོ་སངི་ཁམས་ཅན་འདས་རང་གསི་ཉམས་འཁདི་མ་ཐྐོབ་བཞནི་དུ་གཞན་ལ་འཆད་པ། ཇྐོ་
བྐོ་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀསི་རང་ལ་ཉམས་ལླེན་མླེད་པར་གཞན་ལ་སྐོན་པ་བུམ་སྐོང་གཅགི་
ནས་གཅིག་ཏུ་འབྱྐོ་བར་གསུངས་པ་ལས་ཀང་དམན་པའི་དུས་ཚོད་འདིར། ལག་ལླེན་དམར་
འཁིད་དུ་གསལ་བར་ཡི་གླེར་འབི་བ་གཅིག་ཏུ་བསན་པའི་རྒྱུན་ལ་མི་ཕན་པར་འདུག་ནའང༌། 
སགིས་མར་སྐོད་པའ་ིསླེ་རྒུ་བྐོ་གྲྐོས་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་བ་མའི་གསུང་སྐོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་
ཟནི་པར་ལྐོག་བཤད་ཀ་ིཉླེས་པའང་འབྱུང་བས། གཉསི་སུ་བསན་པ་ལ་ཕན་པའང་སྲདི་སམ་པའ་ི
བྐོས་བྱང་ཆུབ་ལམ་ག་ིརིམ་པའི་ཁིད་གཞུང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞལ་ལུང་ཞླེས་བྱ་བ་འདི་ནི། 
༸རྒྱལ་བའ་ིགསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་གཞན་དིང་མི་འཇྐོག་པའ་ིརྐོད་དུས་ཀ་ིཀུན་མཁྱླེན་ཆླེན་པྐོ་
ཕ་བྐོང་ཁ་པ་འཁྐོན་སྐོན་དཔལ་འབྱྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་པྐོའ་ིཞལ་ལུང་དི་མ་མླེད་པ་འཇམ་
དབྱངས་བ་མའ་ིདནི་ལས་ལླེགས་པར་ཐྐོས་ཤངི་། (༸གྐོང་ས་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་སྐུ་གཞྐོན་ནུའ་ིདུས་སུ་
མཚན་ཉིད་སྐོབ་འཁིད་མཛད་པའ་ིདགླེ་བའ་ིབཤླེས་གཉླེན་ཡྐོངས་འཛིན་)སྨྲ་མཁས་ངག་ག་ིདབང་
ཕྱུག་རྗླེ་བཙུན་བ་མ་དཀྐོན་མཆྐོག་ཆྐོས་འཕླེལ་བའི་དྲུང་དུ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆླེན་མྐོ་ཚིག་གཅིག་
ཀང་མ་ལུས་པའི་གཟབ་བཤད་ལན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མནྐོས་པའི་བཀའ་དིན་ལས། ཆྐོས་ཚུལ་
འདི་ཉིད་སྨྲ་བ་ལ་སྐོབས་པའི་མགྲིན་པ་ཅུང་ཟད་འདླེགས་ནུས་པའི་སལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཟ་
ཧྐོར་གི་བནྡླེ་ངག་དབང་བྐོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་མླེད་གྐོ་ཆ་ཐུབ་བསན་ལང་ཚོའི་སླེ། མིང་
གཞན་འཇམ་དབྱངས་དགའ་བའ་ིབཤླེས་གཉླེན་དུ་འབྐོད་པས། འཕགས་པའ་ིཡུལ་དུ་བ་ིལམ་བྷ་
ཞླེས་ཕྐོགས་འདརི་རྣམ་འཕང་དུ་འབྐོད་ཅངི༌། འཇམ་དབྱངས་གྐོང་མའ་ིརྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཝུ་ཟུའ་ིཞླེས་



སྐོན་པའི་བཀའ་དིན་དན་པའི་སྒྐོ་ནས་དགླེ་བ་བསྐོ་བ། 

པ་ས་ཕྐོ་ཁྱའི་ིལྐོ། ལླེགས་སར་ག་ིསད་དུ་ཤ་བ་ཎར་གྲགས་པ་བྱ་སྐོའ་ིཟླ་བ། རྒྱ་ནག་པ་ཆའི་ཡྐོལ་
ཞླེས་ཧྐོར་ཟླ་བདུན་པ། དུས་འཁྐོར་བའི་མུན་པའི་མུན་པ་གསལ་བ་འབིང་པྐོའ་ིདགའ་བ། ཡྐོན་
ཏན་ག་ིདབྱངས་ཨཱ་ལ། གསལ་བྱླེད་མཱ་ལ། དབྱངས་འཆར་བའ་ིདམར་ཕྐོགས་ཀ་ིདགའ་བ་གཉསི་ 
པ༑ དབྱངས་ཨཱ། གསལ་བྱླེད་ཆ། ན་ཚོད་བྱིས་པ། ཁམས་ས། འདྐོད་ཡྐོན་དི། ཉི་མ་མླེ་བཞིའི་
འགྲུབ་སྐོར་གི་ཏཏྐལ་སླེངླེའ་ིདུས་སྐོར་ལ། བཀའ་དང་བསན་བཅྐོས་འགྱུར་རྐོ་ཅྐོག་ག་ིཚལ་ཆླེན་
པྐོ་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་ཆྐོས་ཀ་ིསླེ་ཆླེན་པྐོར་སར་བའ་ིཡ་ིགླེ་པ་ན་ིགྲྐོང་སད་པ་འཕནི་ལས་རྒྱ་
མཚོས་བསི་པ་སུ་བྷཱ་ིཤཱ་ས་ནཱ་ནཱ་བ་སནླེ་ཥཱུ་ད་ཡནྟུ།

མཇུག་བྱང་། 

དླེ་ལྟར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། ཚན་རིག  ཆྐོས་ཚུལ་བཅས་གསུམ་གིས་ཤླེས་
བྱའི་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་མཚོན་པར་མཛད་དླེ། དླེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་དང་
འབླེལ་བའ་ིམཐུན་ཆའ་ིཐབས་ལམ་མཚུངས་པར་སྐོར་ཚུལ་སྐོགས་འགྲྐོ་བ་རྣམས་ཀ་ིའཕལ་ཡུན་
བདླེ་དྐོན་ལླེགས་ཚོགས་ཇི་ལྟར་སླེལ་འྐོས་ངྐོ་སྐོད་འབླེལ་ཡྐོད་སི་བཤད་དང་། རང་གཞན་སི་
ཚོགས་ཁྐོར་ཡུག་དང་བཅས་པར་སན་པའི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མྐོ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅྐོམ་ལྡན་
འདས་ཀི་བཞླེད་དགྐོངས་སན་ཐྐོག་གཅིག་ལ་ཉམས་སུ་ལླེན་ཚུལ་ལམ་གི་རིམ་པར་བསིགས་
པའི་ལམ་རིམ་བཅས། 《  ༸རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་གསལ་མཐའ ་ཡས་སླེ་རྒུའི་རླེ་བ་ཀུན་སྐོང་》    
གླེགས་བམ་སྐོད་སད་གཉིས་པྐོ་འདི་ནི། གངས་ཅན་བྐོད་ཀི་བསན་སྲིད་རང་དབང་བདླེ་སིད་
ཀུན་གི་གཞི་ར། ས་སླེང་༸རྒྱལ་བསན་འཛིན་པ་ཡྐོངས་ཀི་བ་ན་མླེད་པའི་འདླེན་པ། ཆྐོས་
ལུགས་དང་། ལྟ་གྲུབ། ཆབ་སྲིད་འད་མནི་གི་རྗླེས་སུ་འཇུག་པའ་ིམི་རིགས་ས་ཚོགས་པའི་འགྲྐོ་
བ་ཡྐོངས་ཀི་མ་འདིས་པའི་མཛའ་བཤླེས་དང་། མགྐོན་སབས། ལམ་སྐོན་ས་མཁན་མཆྐོག་ཏུ་
མང་པྐོས་བཀུར་བའི་སླེས་བུ་ཆླེན་པྐོའ་ིཆླེན་པྐོ། འཇིག་རྟླེན་ཞི་བདླེའི་དླེད་དཔྐོན། ༸རྒྱལ་དབང་



རྗླེས་ཀི་རིམ་པ། 

ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་པད་དཀར་འཆང་བའི་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པ། དྐོན་གི་སད་དུ་མཚན་ནས་
སྐོས་ཏླེ། རྗླེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་ངག་དབང་བྐོ་བཟང་ཡླེ་ཤླེས་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་
དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མླེད་པའི་སླེ་དཔལ་བཟང་པྐོའ་ིཞལ་ས་ནས་ཞླེས་སྲིད་ན་ཡྐོངས་སུ་
གྲགས་པ། ༸གྐོང་ས་༸སབས་མགྐོན་ཏཱ་ལའི་བ་མ་ཞླེས་པའི་མཚན་གི་སན་པ་ཆླེས་ཆླེར་མཐྐོ་
བའ་ིབཀའ་དནི་གསུམ་ལྡན་ག་ིར་བའ་ིབ་མ་གང་དླེས། རངི་མྐོའ་ིདུས་ནས་འཇགི་རྟླེན་ས་ིསན་ག་ི
ཐུགས་འགན་ཆླེན་པྐོ་གསུམ་བཞླེས་པའི། དང་པྐོ། མགྐོན་པྐོ་གང་ཉིད་མིའི་ཁྐོངས་སུ་གཏྐོགས་
པའ་ིཆ་ནས་འགྲྐོ་བ་མའི་ིབཟང་སྐོད་གྐོང་མཐྐོར་སླེལ་ཐབས་དང་། གཉིས་པ། མགྐོན་པྐོ་གང་ཉིད་
ཆྐོས་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཆྐོས་ལུགས་ཕན་ཚུན་བར་མཐུན་འབླེལ་གྐོང་མཐྐོར་གཏྐོང་
ཐབས། གསུམ་པ། མགྐོན་པྐོ་གང་ཉིད་བྐོད་མི་ཡིན་པ་དང་། ཏཱ་ལའི་བ་མའི་མཚན་གནས་ཡྐོད་ 
པ༑ ལྷག་པར་དུ་བྐོད་ཕི་ནང་དུ་ཡྐོད་པའི་བྐོད་མི་སླེར་ས་ཡྐོངས་ཀིས་ཡིད་ཆླེས་བྐོ་གཏད་ཆླེན་
པྐོས་རླེ་བའི་མགི་འབུར་གཏྐོད་ཡུལ་ ཉག་གཅིག་ཡིན་པའ་ིཆ་ནས་བྐོད་ཀི་ར་དྐོན་ལ་ཐུགས་ཁུར་
བསླེད་བཞླེས་ཐྐོག   བྐོད་མི་རྣམས་ཀི་རང་དབང་གི་མགྲིན་ཚབ་པ་ཞིག་ཡིན་པས། ཐུགས་ཀི་
དམིགས་ཡུལ་དླེ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་ཆླེད་དུ་ཕྐོགས་ཀི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ལ་གསུང་གི་འཕིན་ལས་ཁྱབ་
སླེལ་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་སིང་པྐོ་དང་། དགྐོངས་པའི་གྲུབ་ཆ་རྣམས་ནི་《  ༸རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་
གསལ་》  གླེགས་བམ་དང་པྐོ་འདརི་བསྡུས་ཤངི་། 

བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གཅིག་པའི་ལྐོ་རབས་བཞི་བཅུ་པའི་ (༡༠༤༠) ནང་རྒྱ་གར་ནས་
མཉམ་མླེད་ཇྐོ་བྐོ་རྗླེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་ (༩༨༡་་་༡༠༥༤) ཞླེས་མཚན་ཡྐོངས་སུ་གྲགས་པའི་
བདག་ཉིད་ཆླེན་པྐོ་དླེ་བལ་ཡུལ་བརྒྱུད་ནས་བྐོད་ཡུལ་མངའ་རིས་སུ་ཕླེབས་ཏླེ་ལྐོ་གསུམ་
བཞུགས་རིང་《  བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་སྐོན་མ་》  ཞླེས་པ་སབས་དླེའི་གདུལ་བྱ་བྐོད་མི་རྣམས་ལ་
དམིགས་སུ་བཀར་ནས། ཕི་ནང་གི་གནས་བབས་དང་། དགྐོས་མཁྐོར་འཚམས་པ་ཞིག་
མཛད་དླེ། “ལམ་རིམ་”དུ་གྲགས་པའི་གདམས་ངག་ཀུན་གི་ཕི་མྐོར་གྱུར་པ་དླེ་ལ། གངས་



མཇུག་བྱང་། 

ལྐོངས་ཆྐོས་བརྒྱུད་རིས་མླེད་མཁས་པས་ལམ་རིམ་གི་ལླེགས་བཤད་དུ་མ་རིམ་སླེལ་གནང་
བའི་ནང་ནས། སབས་འདིར་༸གྐོང་ས་༸རྒྱལ་མཆྐོག་༸ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ་ངག་དབང་བྐོ་བཟང་རྒྱ་
མཚོའི་《  བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཁིད་ཡིག་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀི་ཞལ་ལུང་》  ཞླེས་བྱ་
བའི་གསུང་རབ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་ལ། མཆན་འགྲླེལ་ཞལ་སྐོང་གི་ཚུལ་དུ་མཛད་པ་ནི། 
《  ༸རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་གསལ་》  གླེགས་བམ་གཉིས་པ་ཡིན། 

༸གྐོང་ས་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་མཆྐོག་ནས་ད་ཕན་སྐུ་ཚེ་ཧིལ་པྐོར་ཐུན་
མྐོང་གདུལ་བྱའི་སང་ངྐོར་ཡང་འཕགས་ཡུལ་གི་སྐོབ་དཔྐོན་མགྐོན་པྐོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་
སྐོགས་དཔལ་ནཱ་ལནྡཱའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་ཆླེའི་བཞླེད་སྲྐོལ་ནང་བྱན་ཆུད་
པར་མཛད་དླེ། ཐུབ་པའི་བཞླེད་དགྐོངས་སིང་པྐོ་༸རྒྱལ་དང་དླེ་སྲས་ཡྐོངས་ཀི་ཐུགས་དམ་གི་
མཐིལ། ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདླེ་འཛད་མླེད་དུ་འཇྐོ་བའི་གཏླེར་ཆླེན་པྐོ་བྱམས་སིང་རྗླེ་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སླེམས་རིན་པྐོ་ཆླེ་ལ་ཐུགས་སྐོང་བ་ཐུགས་དམ་གི་མཐིལ་དུ་བཟུང་ནས། རྟླེན་འབྱུང་
སྐོང་པ་དང་། སྐོང་པ་རྟླེན་འབྱུང་གི་དྐོན་དུ་ངླེས་པའི་གདླེང་དྐོད་མངའ་བ་མ་ཟད། 

ལྷག་པར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྐོས་བརྒྱུད་འཛིན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་མཁས་པ་
རྣམས་དང་ཉམས་མྱྐོང་བརྗླེ་རླེས་མཛད་པ་སྐོགས་ལ་བརྟླེན་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་བཞླེད་
དགྐོངས་འདི་ནི་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆླེ་ལ། མཐར་གཏུགས་ན་རིགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་རྗླེས་སུ་འབང་
བའ་ིརང་དབང་ཅན་ཞིག་ཡིན་ཚུལ་སར་ཡང་ཐུགས་ངླེས་གཏིང་ཟབ་འདྐོངས་པའ་ིམྱྐོང་བ་ཟབ་མྐོ་
ལ་བརྟླེན་ནས། རང་རླེ་བྐོད་བརྒྱུད་ནང་བསན་གི་གཞུང་འདིར་༸རྒྱལ་བའི་མདྐོ་སགས་ཀི་སིང་
པྐོ་མ་ལུས་པ་ཚང་ཞིང་། དླེ་ནས་བཤད་པའ་ིཆྐོས་དང་། ལྷག་པར་ལྟ་གྲུབ་ཀ་ིརྣམ་གཞག་འད་ིལ་
འཇིག་རྟླེན་ཁྱྐོན་འདིའི་མི་འབྐོར་ས་ཡ་བདུན་ཅུར་འཕལ་ཡུན་ཕན་བདླེ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ལྡན་
ཞིང་། ཆ་རླེན་ཚང་བར་གཟིགས་ནས། ཡངས་པའི་ས་ཆླེན་ཁྱྐོན་འདིའི་ཡུལ་ཁག་རྣམས་ཀི་
རིགས་རུས་དང་། ཤ་མདྐོག  མྐོས་ཁམས་མི་འད་བའི་སླེ་འགྲྐོ་དུ་མར་འཕལ་ཡུན་དགླེ་བའི་



རྗླེས་ཀི་རིམ་པ། 

གཞན་ཕན་གི་ཐབས་ལམ་ལག་ལླེན་ཇི་ལྟར་འྐོས་ཚུལ་ནན་གིས་གདམས་ཏླེ། དླེ་ལ་འཇུག་པར་
ཡྐོངས་སུ་བསྐུལ་ཕིར། མི་ལྐོ་ལྔ་བཅུ་ལྷག་རིང་སའི་གྐོ་ལ་ཧིལ་པྐོ་འདིའི་གིང་ཆླེན་ཁག་ལྔའི་
ཡུལ་ཁག་དུ་མར་ལན་མང་དངྐོས་སུ་ཞབས་ཀིས་བཅགས་ཏླེ། མི་རིགས་དང་། སི་ཚོགས། ལྟ་
གྲུབ། ཆྐོས་ལུགས་མ་ིའད་བའི་སླེ་བྐོའ་ིའདུ་ཚོགས་རྒྱ་ཆླེར་སྐོན་པ་མཉམ་མླེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པྐོའ་ི
ཆྐོས་ཀི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་སུ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། ཞི་བསིལ་གཏན་བདླེའི་
དཔལ་ཡྐོན་འགླེད་པའི་བསབ་བྱའི་སིང་པྐོ་ཡང་ཡང་བགྲྐོ་གླེང་དང་། གསུང་བཤད། ལམ་སྐོན། 
གསུང་ཆྐོས་འཆད་སླེལ་དུ་མས་ལླེགས་སླེས་རྒྱ་ཆླེར་བསལ་བའི་གྐོ་སབས་བར་མཚམས་མླེད་
པར་བདག་གིར་བཞླེས་ཤིང་། དླེང་རབས་ཀི་ཚན་རིག་མཁས་པ་གྲགས་ཅན་དུ་མ་ཞིག་ལས་
ཤླེས་ཡྐོན་གསར་པའི་འཕླེལ་ཕྐོགས་འད་མིན་མཐའ་དག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མཛད་དླེ། འདས་
པའི་མི་ལྐོ་བཅུ་ཕག་གསུམ་ལྷག་རིང་དླེར་མཁྱླེན་ལྡན་མཆྐོག་དམན་དུ་མ་ཞིག་དང་ཕན་ཚུན་
ཉམས་མྱྐོང་སླེལ་རླེས་ཀི་ལམ་ནས། འགྲྐོ་བ་མིའི་རླེ་འདུན་དང་། བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་སྐོགས་ལ་
བརྟླེན་པའི་བསམ་པའི་དཔལ་ཡྐོན་གི་ལླེགས་ཆ་དང་། ནང་ཆྐོས་དང་ཚན་རིག་གི་འབླེལ་བའི་
སྐོར་ལ་བགྲྐོ་གླེང་བསར་ཆགས་བསངས་ཤངི་། གནའ་དླེང་ག་ིཤླེས་ཡྐོན་ཟུང་འབླེལ་དུ་སྐོད་ཚུལ་
ལླེགས་བཤད་ཀི་ཡིག་འཇྐོག་རྒྱ་ཆླེ་བཀའ་དིན་བསངས་དང་། སྐོང་བའི་ཁྐོངས་སུ། ད་ལམ་ 
《  ༸རྒྱལ་བའི་དགྐོངས་གསལ་》  གླེགས་བམ་སྐོད་སད་འདི་གཉིས་སླེལ་གནང་གྲུབ་པར་ཇི་ལྟར་
གསྐོལ་འདླེབས་ཞུ་བའི་དྐོན་གཉླེར་ཅན་རྣམས་ཀི་རླེ་བས་འཕལ་རླེན་ལ་བརྟླེན་ནས། སྐོན་
མཆྐོག་གང་དླེས་མི་ལྐོ་ཉིས་སྐོང་ལྔ་བརྒྱའི་གྐོང་ནས་བསན་པའི་བདླེན་དྐོན་དླེ་བཞིན་བརྒྱ་ཕག་
ཉླེར་གཅིག་པའི་དུས་སབས་འདིར་ཡང་ཀུན་ལ་ཡྐོངས་སུ་འཚམས་པའ་ིབརྗྐོད་བྱ་ངྐོ་མཚར་རྨད་
དུ་བྱུང་བ་དུས་ལས་མི་ཡྐོལ་བ་ཞིག་ཡྐོད་པ་འདི་ཉིད། དླེང་རབས་ཀི་དགྐོས་མཁྐོར་མཐུན་པའི་
རྗྐོད་བྱླེད་དང་ངླེས་ཀ་ིདབྱླེ་བ་ཆྐོད་པ་འད་ིལྟ་བུའ་ིལམ་ནས་གསལ་བར་མཛད་པ་ཞིག་ཡིན། 



མཇུག་བྱང་། 

བྱང་ཆུབ་ལམ་རིམ་གསི་མཚོན་པའ་ིཆྐོས་ཚུལ་ཉམས་སུ་ལླེན་ཕྐོགས་དང་། ལྟ་གྲུབ་ཀི་
དགྐོངས་དྐོན་འཆད་ཚུལ་སྐོར་ལ། རྒྱུན་དུ་༸གྐོང་ས་༸སབས་མགྐོན་བཀའ་དིན་ཟླ་མླེད་ཆླེན་པྐོ་
མཆྐོག་གི་བཀའི་ཕླེབས་སྒྐོར། སྐོན་གི་ལམ་རིམ་སྐོགས་ནི་སབས་དླེའི་བྐོད་མིའི་སི་ཚོགས་ཀི་
དུས་བབས་གཞིར་བཟུང་གི་ཁིད་སྲྐོལ་སབས་སུ། ཐྐོས་བསམ་བྱླེད་པྐོ་དླེ་རྣམས་ནང་པའི་ཆྐོས་
སྒྐོར་ཞུགས་པ་སྐོས་མླེད་ཡིན་རང་མ་ཟད། བྐོད་མི་འབའ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ལྷག་པར་འཆད་
ཉན་བྱླེད་པྐོ་གཉིས་ཀ་ཕལ་ཆླེར་རབ་བྱུང་ཕའི་རྟླེན་ཅན་ཤས་ཆླེ་བས། དཔླེ་དྐོན་གང་གི་སབས་
སུའང་བྐོད་ཀི་དགྐོན་པའི་ཁྐོར་ཡུག་ནང་དུ་གནས་པའི་རབ་བྱུང་ཕའི་མྱྐོང་ཚོར་གཞིར་བཞག་གི་
འགྲྐོས་ཀིས་རྐོམ་ཚུལ་ཞར་བྱུང་ཚུན་ཆད་ལའང་མངྐོན་གསལ་དུ་ཐྐོན་ལ། དླེ་རྣམས་གངས་རིའི་
ཁྐོད་དླེར་འདས་པའི་སི་ཚོགས་དང་ཡྐོངས་སུ་མཐུན་པ་མ་ཟད། སྐོན་རབས་ཀི་ཡུལ་དུས་
གནས་སབས་དླེའི་ཚེ་དླེའི་དུས་དང་འཚམས་པའི་དགྐོས་པ་དླེང་དུས་དང་མི་འད་བར་ཡྐོད་པ་
རྣམས་ལླེགས་པར་བསྒྲུབས་པའ་ིངྐོས་འཛིན་དང་། གདླེང་འཇྐོག་ཚད་མཐྐོ་ཞུ་བར་འྐོས་ཤངི་། ད་
ཆ་སའི་ཁྱྐོན་འདིའི་ཡུལ་གྲུ་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འགྲུལ་འབླེལ་ལམ་བདླེ་བས། “འཇིག་རྟླེན་ཆུང་དུ་སྐོང་
བའི་”ཐ་སད་འདྐོགས་ཚུལ་ཡྐོད་པ་ཇི་བཞིན། གིང་ཆླེན་ལྔའི་མི་ས་གྲངས་ལས་འདས་པས་བྐོད་
བརྒྱུད་ནང་པའ་ིགཞུང་ལུགས་ནས་འབྱུང་བའ་ིལྟ་གྲུབ་དང་། ཆྐོས་ཚུལ། རིག་གཞུང་བཅས་པར་
དྐོ་སང་དང་། ཞིབ་འཇུག  དགའ་མྐོས། དད་བརྐོན་ཅི་ཡང་བྱླེད་སབས་བདླེ་བར་སྐོང་ཞིང་། བྐོ་
གྲྐོས་ཀི་མཐུ་ཡིས་དླེ་ལྟར་བརྐོན་པ་ཆླེས་ཆླེར་འཕླེལ་མུས་ཡིན་སབས། ནང་ཆྐོས་ནས་བཤད་
པའི་བསབ་བྱའི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་ཡུལ་དུས་སླེ་བྐོའ་ིདངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་དང་འཚམས་པའི་
གྐོ་བ་ལླེན་ཕྐོགས་དང་། བང་དྐོར་མི་ནྐོར་བའི་ཆླེད་དུ་རང་གཞན་ཕི་ནང་གི་སླེ་བྐོ་དུ་མར་འད་ིཕི་
འཕལ་ཡུན་ཀུན་ལ་སན་པའི་སླེས་བཟང་འབུལ་བའི་གྐོ་སབས་བདག་གིར་བང་དགྐོས་པ་ནི། 
རང་རླེ་ཆྐོས་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། བྐོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་པ་སྐོགས་འཆད་རྐོད་རྐོམ་པ་ཁུར་དུ་
བབས་པ་རྣམས་ཀ་ིབགྐོ་སལ་ཡིན་གསུངས་ཤངི་། 



རྗླེས་ཀི་རིམ་པ། 

ལྷག་པར་བགྲྐོ་གླེང་འགྲླེལ་བརྗྐོད་འཆད་སླེལ་གང་ཞིག་བྱླེད་སབས་བདླེ་བ་འདྐོད་ཅིང་
སྡུག་བསལ་མི་འདྐོད་པ་འད་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གིས་མི་རིགས་ཚང་མར་བསམ་བྐོའ་ིའཁྱླེར་སྐོ་
དང་། མི་ཚེའི་མྱྐོང་ཚོར། ཁྐོར་ཡུག  སི་ཚོགས་སྐོགས་ཀི་གང་ཅིའི་གནས་བབས་རྒྱབ་ལྐོངས་
གཅགི་གྱུར་ཡྐོད་གཤའ་ལྟ་བུའ་ིཀུན་སྐོང་ཁྱླེར་ཏླེ། མི་ལྐོ་བརྒྱ་སྐོང་སྐོན་ག་ིརང་རླེའ་ིའདས་པའ་ིསི་
ཚོགས་ཁྐོ་ནར་འབླེལ་བའི་བྐོད་མིའི་སླེ་ཚན་བྱླེ་བག་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ལ་འཆད་ཚུལ་དང་། དཔླེར་
མཚོན་སྐོར་བཞག་ཐྐོག་ནས། མི་ལྐོ་བརྒྱ་སྐོང་རྗླེས་ཀི་དླེང་གི་དུས་རབས་འདིའི་རྒྱ་ཆླེའི་མི་
རིགས་ཡྐོངས་ལ་རྒྱས་འགླེབས་བྱས་ན་ཁྱབ་རྒྱ་ཆུང་ཞིང་། སབས་དྐོན་མི་འཚམས་པར་འགྱུར་
བའི་གནས་ལ་བརྟླེན། དླེང་སབས་དབང་རྟུལ་དད་པའི་རྗླེས་སུ་འབང་བའི་ལུགས་དང་། གནྐོན་
ཤུགས་སྐོགས་ཀི་འྐོག་ནས་མཛུབ་མྐོ་གར་བསན་ཤར་ལ་ངྐོས་འཛིན་མི་བྱླེད་པར། རང་བྐོའ་ིརྣམ་
དཔྐོད་ཀིས་དཔད་པའི་གྲུབ་དྐོན་གི་རྗླེས་སུ་འབང་བའི་དུས་རབས་ཡིན་པས། དླེང་དུས་ཀི་ཤླེས་
ཡྐོན་ཡར་རྒྱས་ལས་བྱུང་བའི་དངྐོས་ཡྐོད་གནས་ཚུལ་འཕླེལ་ཕྐོགས་མངྐོན་སུམ་ཚད་གྲུབ་དང་། 
རིགས་པས་གནྐོད་པ་ཡྐོད་རིགས་རྣམས་ལའང་དྐོ་སང་མི་བྱླེད་པའི་ཁར། ད་དུང་ཇི་མི་སམ་པར་
རྒྐོལ་བའི་རང་ཤླེད་ལྟ་བུས་གཞན་ངྐོར་འདྐོད་པར་བབས་མིན་ལ་མ་བལྟྐོས་པར། སངས་རྒྱས་ཀི་
གསུང་ནི་འད་ིརང་ཡིན་ཚུལ་ཁ་ཁྱླེར་ཐྐོག་ནས་སར་ཡྐོད་སྲྐོལ་རྒྱུན་ཁྐོ་ནར་ཞླེན་པ་མཁླེགས་འཛིན་
གིས་འཆད་རྐོད་རྐོམ་པའི་བྱ་བར་ཞུགས་ན། ༸རྒྱལ་བའི་བསན་ལ་ཞུགས་ནས་ཐབས་ལ་མཁས་
པའི་གཞན་དྐོན་ལྷུར་ལླེན་བྱླེད་དགྐོས་ཚུལ་ཕྐོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་བྱ་རྒྱུའི་སྐོན་ལམ་དང་། 
དམ་བཅའང་མི་འགྲུབ་པ་མ་ཟད། སླེ་བྐོ་རྣམ་པར་དཔྐོད་པའི་བྐོ་གྲྐོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ནས་དྭང་
དུ་ལླེན་པར་དཀའ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཏླེ། སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་སྒྐོམ་སྐོད་པའི་རང་འགྲྐོས་ཐུན་མྐོང་མ་
ཡིན་པ་རིགས་པས་དཔད་བཟྐོད་ཅིང་། བསྲླེག་བཏུབ་ཕླེར་བའི་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་འདི་དང་། བྐོད་
ཀི་རིག་གཞུང་བཟང་པྐོ་བཅས་པར་སྐུར་འདླེབས་ལྐོག་ལྟའི་གཞི་ར་ཅི་འགྱུར་ཆ་མི་འཚལ་བའི་
སབས་ཀིས། ད་དུང་༸རྒྱལ་བའི་བསན་དང་། རིག་གཞུང་འདི་ཉིད་ཕྐོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་འཕླེལ་



མཇུག་བྱང་། 

བར་འགྐོག་རླེན་དུ་གྱུར་ཏླེ། བསན་ལར་དགུང་དུ་འདླེགས་པའི་དཔུང་པ་བརྟན་པྐོའ་ིཚབ་ལ། ཐུར་
དུ་རྦད་པའི་རྦབ་རྐོར་འགྱུར་སྲིད་པས། དྐོན་དང་མཐུན་ཞིང་ཀུན་གི་ཡིད་ལ་འཚམས་པའི་འཆད་
ཐབས་རྣ་བར་འཇླེབས་པ་ཞིག་དགྐོས་གལ་ཆླེ་ཚུལ་བཀའ་སྐོབ་ཡང་ཡང་ཕླེབས་མུས་ཀུན་གསལ་
ལྟར། ད་ལམ་འདརི་ཡང་འཆད་ཚུལ་སར་སྲྐོལ་ག་ིའགྲྐོས་ཙམ་མནི་པར། སིར་བཏང་ཆྐོས་ལུགས་
དང་། ལྷག་པར་སངས་རྒྱས་ཆྐོས་ལུགས་ལ་དགའ་མྐོས་བྱླེད་ཅིང་། དད་གུས་ཐྐོག་ནས་བསན་
འདིར་ཞུགས་པའི་ཕི་བྐོད་མི་རིགས་རྒན་དར་གཞྐོན་གསུམ། གྲྭ་བཙུན། ཁྱིམ་པ་ཕྐོ་མྐོ། དླེ་བཞིན་
ཆྐོས་ལ་སང་ཟུག་དང་། བཏང་སྐོམས་སུ་གནས་པ། ཆབ་སྲདི་དང་། ཚན་རིག་སྐོགས་ཀ་ིལྟ་བ་མི་
འད་བ་འཛིན་མཁན་དུ་མའི་གནས་བབས་སན་འྐོག་ཏུ་ཚུད་པར་མཛད་དླེ། རིས་མླེད་འགྲྐོ་བའི་
མྐོས་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཀི་རྗླེས་སུ་འཇུག་བཞིན། དངྐོས་ཐྐོག་བདླེན་དྐོན་འཚོལ་བའི་དུས་
རབས་ཀི་འགྱུར་འགྲྐོས་ཐུགས་གལ་ཆླེན་པྐོར་གཟིགས་ནས། ལྟ་གྲུབ་རིན་ཐང་ཅན་གི་ཤླེས་ཡྐོན་
དང་། རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྐོད་པ་རླབས་ཆླེན་གཉིས་ཀའི་སིང་པྐོ་ཕྐོགས་བསྡུས་གནའ་དླེང་ཟུང་དུ་འཇུག་
པའ་ིལུགས་སུ་བསལ་བའ་ིབཀའ་དནི་ན།ི བདག་སྐོགས་རྣམས་ཀསི་ཐྐོབ་བཞིན་པ་ལྟར་ཡིན། 

དླེ་ལྟ་བུའི་གསུང་གི་འཕིན་ལས་བཟང་པྐོའ་ིཆ་ཤས་ཁྐོངས་སུ་བཞུགས་པའི་《 ༸རྒྱལ་
བའི་དགྐོངས་གསལ་》  འདི་ནི། “༸རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕླེང་བཅུ་བཞི་པའི་ལམ་རིམ་”ཞླེས་པ་ཞིག་
ལགས་རྐོམ་བཀའ་དིན་ཆླེ་རྒྱུའི་ཐྐོག་མའི་བཞླེད་དགྐོངས་སྒྲུབ་ཕིར་བཀའ་འབླེལ་ཟིན་བིས་ཆ་
ཚང་མཚན་འཁྐོད་མཛད་བྱང་དང་བཅས་པ་འགྐོད་འབུལ་སན་ཞིབ་ས་རྗླེས་ནན་ཏན་ཐྐོག་ནས་
སྐོན་འཕི་འྐོས་རིགས་བཀའ་སྐོབ་གཞིར་བཟུང་ཞུས་པའི་གྲུབ་ཆ་ལླེགས་སྐོའ་ིདབུགས་དབྱུང་
ཐྐོབ་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། བར་ལམ་༸གྐོང་ས་མཆྐོག་གི་གསུང་ཆྐོས་ཁག་རྣམས་གཞན་ནས་
ཡིག་འབླེབས་དཔར་ཐྐོན་འྐོང་མུས་རྣམས་དང་ཕྐོགས་མཚུངས་ལྟ་བུར་ད་ལམ་གླེགས་བམ་
འདི་གཉིས་མགྐོན་པྐོ་གང་གི་མཚན་ཐྐོག་མིན་པར་གུས་པའི་མིང་ཐྐོག་འདྐོན་རྒྱུ་བབས་འྐོས་



རྗླེས་ཀི་རིམ་པ། 

དགླེ་མཚན་ཡྐོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ནན་ཕླེབས་པར་ཨ་འཐས་ཞུ་ཡུལ་བལ་བ་ཞིག་བྱུང་
རུང་། ཁྱི་རྒན་རྒྱ་བྐོས་རལ་པ་གསིག་སླེ་སླེངླེའི་གཡུ་རལ་ངྐོམ་པར་བརྫུ་བ་ག་ལ་འྐོང་། 

ལླེགས་བཤད་འདི་ནི་༸གྐོང་ས་མཆྐོག་གི་གདམས་ངག་དི་མ་མླེད་པ་རྨང་གཞིར་
བཟུང་སླེ། གསུང་གི་འགྲྐོས་ཀང་བྱིན་རླབས་གཟི་འྐོད་འབར་བའི་གྲྭ་མི་ཉམས་པའི་ཚིག་སྐོར་
གྐོང་འྐོག་བཅྐོས་སིག་དང་། མཚམས་སྐོར་སྐོན་འཇུག་ཞུ་འྐོས་ཕླེབས་རིགས་དགྐོངས་པའི་རྒྱ་
ལས་མ་ཡྐོལ་བར་ཞལ་སྐོང་གསལ་བར་ཞུས་པ་འབའ་ཞིག་ལས། རང་བཟྐོའ་ིདི་མས་བསད་པ་
གཏན་ནས་མླེད་ཚུལ་གྐོང་གསལ་སྡུད་སིག་པའི་གཏམ་དུའང་བཀྐོད་ཟིན་ལྟར། ༸རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་
ཐུབ་པ་དང་། ༸རྒྱལ་མཆྐོག་ལྔ་པ་ཆླེན་པྐོ། ༸རྒྱལ་མཆྐོག་བཅུ་བཞི་པ་ཆླེན་པྐོ་རྣམས་ཀི་བཞླེད་
དགྐོངས་གསལ་བར་བྱླེད་པའི་བསན་བཅྐོས། རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མླེད་པའི་གསུང་གི་འཕིན་
ལས་འདི་བཞིན་རིས་འཁྐོར་སྐོགས་ཀི་ལམ་ནས་གླེགས་བམ་ཟུང་དུ་བསྡུ་བའི་ཡིག་འབིའི་
ཞབས་འདླེགས་ལ་བརྐོན་པའི་སལ་བཟང་ཐྐོབ་པ་པྐོ་ནི། མགྐོན་པྐོ་གང་དླེའི་གསང་གསུམ་གི་
ཡྐོན་ཏན་རྣམས་ལ་ཤླེས་ནས་དད་པ་བརྟན་པྐོ་ཐྐོབ་ཅིང་། རིང་ནས་མཉླེས་བཞིན་རྗླེས་སུ་བཟུང་
བའི་སྐོབ་བུའི་ཐ་ཤལ་གུས་པ་བག་གཡབ་བྐོ་ལྡན་ཤླེས་རབ་ཀི་མིང་ཅན་དུ་གྲགས་པས། བྐོད་
རྒྱལ་ལྐོ་ ༢༡༤༣ རབ་གནས་མླེ་སླེལ་ལྐོའ་ིཟླ་བ་ ༢ ཚེས་ ༧ དང་། ཕི་ལྐོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་བ་ ༣ 
ཚེས་ ༡༥ བཟང་པྐོར་སྲི་ཞུའི་མཇུག་གྲུབ་པར་ཞུས་པའི་དགླེ་བས་ཆྐོས་སྲིད་ལྟ་གྲུབ་ཅི་རིགས་
པ་འཆང་མིན་གི་རིས་མླེད་འགྲྐོ་བ་ཡྐོངས་ལ་ཞི་བསིལ་ཕན་བདླེའི་དཔལ་ཡྐོན་འཇྐོ་བའི་སིན་པ་
དམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། བདག་སྐོགས་དད་ལྡན་མཐའ་དག་སླེ་ཀུན་དིན་ཅན་བ་མ་མཆྐོག་དང་
འབལ་མླེད་ཐུགས་ཀིས་དགླེས་བཞིན་འཚོ་བའི་དགའ་སྐོན་བཟང་པྐོས་གཏན་བདླེའི་ས་ལ་རླེག་
པའ་ིརྒྱུ་རུ་བསྐོ་བའ་ིསྐོན་པའ་ིམཚམས་སྐོར་གསི་མཐའ་བརྟན་པར་བགསི་པ་ལགས་སྐོ།།    ༎



ཟུར་མཆན། 

ཟུར་མཆན། 
པར་བྱང་སནོ ་ཚིག  

1  རྗླེའི་རྣམ་ཐར་ཆླེན་མྐོ། 《  རྗླེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིརྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་ཐུབ་བསན་མཛེས་རྒྱན།》   རྒྱལ་དབང་ཆྐོས་རྗླེ་བྐོ་
བཟང་འཕིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གིས་མཛད། ཝཱ་ཎ་མཐྐོ་སྐོབ་དགླེ་ལྡན་སི་ལས་ཁང་། ༡༩༦༧ ཤྐོག་གྲངས། ༥༨༨ 

2  རྗླེའི་རྣམ་ཐར་ཆླེན་མྐོ། ༧༤༧ 
3  འཁྲུངས་རབས། 《  འཕགས་པ་འཇིག་རྟླེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་བྱྐོན་གི་འཁྲུངས་རབས་དླེབ་ཐླེར་ནྐོར་བུའི་

འཕླེང་བ།》  ལས། པྐོད། ༡༽ 《  རྗླེ་ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པྐོའ་ིརྣམ་ཐར་ངྐོ་མཚར་རྨད་
བྱུང་ནྐོར་བུའི་ཕླེང་བ།》  ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོས་མཛད་པ་དང་། 《  བ་མ་[དགླེ་འདུན་གྲུབ་པ་]ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པའི་རྣམ་
ཐར་ངྐོ་མཚར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས།》  ༣༠༩ ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གིས་མཛད་པ། ར་རམ་ས་ལ། 

4  འཁྲུངས་རབས། ༣༠༨། ༢༢༥ 
5  འཁྲུངས་རབས། ༣༠༤: ༢༢༤ 
6  འཁྲུངས་རབས། ༣༡༣ 
7  འཁྲུངས་རབས། ༣༠༣ 
8  འཁྲུངས་རབས། ༢༡༦  ༣༠༣ 
9  འཁྲུངས་རབས། ༢༡༤ 
10  འཁྲུངས་རབས། ༢༡༨ 
11  འཁྲུངས་རབས། ༢༢༡ 
12  འཁྲུངས་རབས། ༢༢༧ 
13  འཁྲུངས་རབས། ༢༣༡ 
14  འཁྲུངས་རབས། ༣༡༥ 
15  འཁྲུངས་རབས། ༢༥༢:༣༡༦ 
16  འཁྲུངས་རབས། ༢༧༠ 
17  འཁྲུངས་རབས། ༢༧༥ 
18  འཁྲུངས་རབས། ༢༨༥ 
19  བྐོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ལྟར་ན། ནས་ཁལ་གཅིག་ལ་བླེ་ཉི་ཤུ་སླེ། དླེང་སང་རྒྱ་མ་ཉླེར་བརྒྱད་ཙམ་ཡིན་པ་གསལ། དླེས་

ན་རྒྱ་མ་དྐོ་ལ་སི་རྒྱའམ་ཀིས་ལྐོ་ གཅིག་ཙམ་བརི་བ་ལྟར། ནས་ཁལ་གཅིག་ལ་ཀིས་ལྐོ་ བཅུ་བཞི་ཙམ་ཡྐོད་ཚོད། 
20  འཁྲུངས་རབས། ༢༨༢ 
21  འཁྲུངས་རབས། ༣༡༨ 
22  འཁྲུངས་རབས། ༢༢༠: ༣༣༥: ༢༥༦ 
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23  རྣམ་ཐར་ཆླེན་མྐོ། ༧༥༠ 
24  དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད། ༦༧༡ ཀྲུང་གྐོའ་ིབྐོད་རིག་པ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༢ 
25  འཁྲུངས་རབས། ༣༡༡ 
26  འཁྲུངས་རབས། ༣༡༦ 
27  འཁྲུངས་རབས། ༣༣༧ 
28  རྗླེ་དགླེ་རྒྱམ་འདི་པར་བཀས་ལྷུན་ཁི་ཐྐོག་ལྔ་པ་དང་། ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་བཞི་པར་ངྐོས་འཛིན་ཞུ་ཕྐོགས་སྐོ་སྐོ་བྱུང་

བར་སང་སླེ། 《  ཆྐོས་གྲྭ་ཆླེན་པྐོ་བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོ་དཔལ་གི་སླེ་ཆླེན་ཕྐོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་
གི་ཆྐོས་འབྱུང་ངྐོ་མཚར་དད་པའི་སྒྐོ་འབྱླེད།》   རྐོང་རླེ་ཐུབ་བསན་བྱམས་པ། ལྡི་ལི། ༡༩༩༡ ཤྐོག་གྲངས། ༧: 
ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་གང་དླེའི་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་དང་པྐོ་པཎ་ཆླེན་བཟང་པྐོ་བཀ་ཤིས། ༢༽ པཎ་ཆླེན་ལུང་རིགས་
རྒྱ་མཚོ། ༣༽ པཎ་ཆླེན་ཡླེ་ཤླེས་རླེ་མྐོ། ༤༽ ཐམས་ཅད་མཁྱླེན་པ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། ཞླེས་གསལ། ཡང་། ༨༥ 
ཁི་པ་གཉིས་པ་པཎ་ཆླེན་བཟང་པྐོ་བཀ་ཤིས། ཞླེས་ཆྐོས་ཀི་རྒྱལ་ཚབ་དང་། ཁི་ཐྐོག་གི་མཚན་ཐྐོབ་མི་འད་བའི་གྐོ་
རིམ་ཐ་དད་མཛད་འདུག 

29  《  ༸གྐོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྱྐོན་གི་ཆྐོས་སྲིད་མཛད་རྣམ།》  རླེབ་གྐོང་པ་འཇིགས་མླེད་བསམ་འགྲུབ། པླེ་
ཅིན། ༢༠༡༣ ཤྐོག་གྲངས། ༣༡ ནས་ ༥༥ བར། 

30  འཕགས་པ་འཇིག་རྟླེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་སྤྲུལ་རིམ་བྱྐོན་གི་འཁྲུངས་རབ་དླེབ་ཐླེར་ནྐོར་བུའི་ཕླེང་བ། དླེབ་དང་པྐོ། 
༣༨༥ རྗླེ་དགླེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་ཉིད་ཀིས་མཛད་པ་ལས། “བཀ་ཤིས་ལྷུན་པྐོའ་ིགདན་སར་ལྐོ་སུམ་ཅུ་སྐོ་
བདུན་གི་ཐྐོག་ཏུ་སླེབས་པ་ཡིན་”གསུངས། 

31  ༸གྐོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྱྐོན་གི་ཆྐོས་སྲིད་མཛད་རྣམ། རླེབ་ཀྐོང་འཇིགས་མླེད་བསམ་འགྲུབ། ཀྲུང་གྐོའ་ི
བྐོད་རིག་པ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༡༣ ཤྐོག་གྲངས་ ༥༦ ནས། ༨༡ 

32  ༸གྐོང་ས་ཏཱ་ལའི་བ་མ་སྐུ་ཕླེང་རིམ་བྱྐོན་གི་ཆྐོས་སྲིད་མཛད་རྣམ། འཇིགས་མླེད་བསམ་འགྲུབ། ཀྲུང་གྐོའ་ིབྐོད་རིག་
པ་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། པླེ་ཅིན། ༢༠༡༣ 

33  རྣམ་ཐར་ཤྐོག་གྲངས། ༡༣༨བ༢ ནས། 
34  དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད། ༦༧༧ 
35  འཁྲུངས་རབས། ༢༽ ༣༢༢ 
36  གྲགས་ཅན་མི་ས། 《  གངས་ཅན་ལྐོ་རྒྱུས་ཐྐོག་གི་གྲགས་ཅན་མི་ས།》  ༦༦༥: བྐོད་ལྐོངས་མི་རིགས་དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། 

༡༩༩༣ 
37  འཁྲུངས་རབས། ༢༽ ༥༢༣ ནས། 
38  འཁྲུངས་རབས། ༢༽ ༥༢༤་་་༥༢༧ 
39  འཁྲུངས་རབས། ༢༽ ༥༢༤ ་་་ ༥༢༧ 
40  འཁྲུངས་རབས། ༢༽ ༥༢༧ 
41  གྲགས་ཅན་མི་ས། ༦༦༩: 
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42  དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད། ༡༡༨༤: 
43  འབས་ལྐོངས་རུམ་བཏླེགས་དཔར་མ། ༡༧ན༣ 
44  མཚོ་སྐོན་དཔར་མ་དླེབ་གཟུགས། ༤༣ 
45  མཚོ་སྐོན་དཔར་མ་དླེབ་གཟུགས། ༤༨ 
46  དཔད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། TRI, Bd. 15, Stichwort “Hölle”, S. 447

Pauly, Bd. 5, Stichwort “Hades”, S. 51 

Bd. 6, Stichwort “Kerberos”, S. 441 

Bd. 4, Stichwort “Erinys”, S. 73 
47  དཔད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། (Bonnert: Stichwort “Jenseitsgericht”, S. 334ff)

48  དཔད་གཞི། RGG, Bd. 3, Sp. 1852f

49  དཔད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། RGG, Bd. 3, Spalte 1853 
50  a.a.O., Spalte 1845

51  a.a.O. Sp. 1853

52  a.a.O. Sp. 1853

53  Nagel; S. 255 དཔད་ཞིབ་ཀི་ཡིག་ཆ། Die Angaben stehen alle da. 
54  TRE, S. 449

55  TRE, S. 450 und RGG Sp. 1849

56  TRE, S. 451

57  དཔད་གཞིའི་ཡིག་ཆ། 
RGG, Bd. 3, Stichwort “Hölle”, Sp. 1845, 1847, 1850 und n1852 

Bd. 8, Stichwort “Teufel”, Sp. 183 und 184 

TRE, Bd. 15, Stichwort “Hölle”, S. 450ff
58  དམ་པའི་ཆྐོས་པདྨ་དཀར་པྐོ་ཞླེས་བྱ་བ་ཐླེག་པ་ཆླེན་པྐོའ་ིམདྐོ། སླེ་དགླེ བཀའ་འགྱུར། མདྐོ་སླེ། ཇ་པ། 
59  《  ཨ་མ་དན་མགུར་》 
60  《  གངས་ལྐོངས་སླེས་མའི་ལྐོ་རྒྱུས་སི་བཤད།》  འབི་གུང་ར་སླེ་དཀྐོན་མཆྐོག་རྒྱལ་མཚན། བྐོད་ལྐོངས་མི་དམངས་

དཔླེ་སྐྲུན་ཁང་། ༢༠༠༣ ཤྐོག་གྲངས། ༡༨༢ 





པར་བྱང་སྨོན་ཚིག 

པར་བྱང་སྨོན་ཚིག 

༄༅།། ཨོཾསྭསྟི། མཐའ་བྲལ་མཁྱེན་པའྟི་ལྷ་ལམ་ཡངས་པའྟི་ངྨོགས།། མཐའ་བྲལ་རྱེས་
བརྱེའྟི་ཆུ་འཛིན་སྟུག་པྨོ་ལས།། མཐའ་བྲལ་རྱེན་འབྱུང་གཏམ་གྟི་སྦྲང་ཆར་འབུམ།། མཐའ་
བྲལ་འགྨོ་བའྟི་ཞྟིང་སར་འབྱེབས་དྱེས་སྨོངས།། ཆྨོས་ཕུང་ཀུན་གྟི་ཡང་སྟིང་རྒྱལ་བའྟི་ཡུམ།། 
དངྨོས་དང་སྦས་དྨོན་ཟབ་རྒྱས་བརྨོད་བྱའྟི་གནད།། ཇྟི་བཞྟིན་འགྱེལ་མཛད་ལུང་ཟྟིན་ཤྟིང་ར་ཆྱེ།། 
ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྨོགས་མྱེད་སྟི་བྨོའ་ིརྒྱན་དུ་མཆྨོད།། རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་གྟི་སྟིང་པྨོའ་ིདྨོན།། 
སྱེས་བུ་གསུམ་གྟི་ལམ་གྟི་རྟིམ་པའྟི་གནད།། གངས་རྟིའྟི་ལྨོངས་སུ་ཆྱེས་ཆྱེར་གསལ་མཛད་
པའྟི།། བཀའ་གདམས་བཤྱེས་གཉྱེན་ཡྨོངས་ལ་དད་ཕྱག་བརྱེགས།། ཆྱེ་བ་བཞྟི་ལྡན་ལམ་གྟི་
རྟིམ་པ་ནྟི།། ཇྟི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལྱེན་པའྟི་མན་ངག་མཆྨོག  ། ཚིག་ཉུང་དྨོན་འདྟིལ་རྒྱུད་ཐྨོག་
འགྱེལ་བདྱེ་བ།། འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་དྨོན་མྨོ་འདྟི་ཀྨོ་རྨད།། བྨོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའྟི་གདམས་
པའྟི་གཏྱེར་ཆྱེན་མཛོད།། བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་ཡྨོངས་སུ་ཕྱྱེ་བ་ལས།། སྨོན་མྱེད་ལྱེགས་
བཤད་རྟིན་བྲལ་དབྱྟིག་གྟི་ཚོགས།། སྟིགས་དུས་སྱེ་རྒུའྟི་ཉྱེར་འཚོར་ཐང་མར་བརྡལ།། བདྱེ་
བར་གཤྱེགས་པའྟི་ཆྨོས་ཚུལ་དྟི་མྱེད་ཀྟིས།། མ་ཁབ་པ་འམ་ཉམས་པའྟི་ཕྱྨོགས་གང་དྱེར།། 
ཤུགས་དག་བརྱེ་བས་བསྨོད་པའྟི་སྟིང་སྨོབས་ཀྟིས།། གསལ་བར་བྱྱེད་པའྟི་སྲས་བཅས་རྒྱལ་
བ་ཡྟི།། རྣམ་དག་སྨོན་ལམ་མཆྨོག་དྱེའྟི་མཐུ་གྲུབ་པས།། བསྟིལ་ལྨོངས་རྒྱལ་བསན་ལྷུན་པྨོ་
དུས་ངན་མཚོར།། བྱྟིང་ཚེ་བཤད་སྒྲུབ་ལུས་སྨོབས་ཀྟིས་བཏྱེག་པའྟི།། ཁབ་འཇུག་རུས་སྦལ་
གཟུགས་ཀྟི་རྣམ་ཐར་བརྟིད།། དྟི་མྱེད་རྒྱལ་བསན་གངྒཱའྟི་ཀླུང་ཆྱེན་པྨོ།། འཕགས་ཡུལ་མཁས་
གྲུབ་དབང་ཕྱུག་རལ་ཀླུང་ནས།། ལྱེགས་འབབ་གངས་ལྨོངས་ཇཧྣུའྟི་མགྟིན་བསྟིལ་བ།། 
ས་ཆྱེན་སྱེ་འགྨོའ་ིཉྱེར་འཚོར་སླར་ཡང་སྐྱུག ། རྡུལ་སྱེད་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའྟི་འཕྟིན་ལས་ཀུན།། 
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གཅྟིག་ཏུ་བཟླུམས་པའྟི་གསུང་གསང་མྟི་ཟད་མཛོད།། གངས་མྱེད་རྒྱལ་བས་མ་ཐུལ་སྟིགས་
དུས་འགྨོར།། སྟིན་པའྟི་གགས་སན་སྲྟིད་ཞྟིའྟི་ཕ་མཐར་རྱེན།། སྲྨོལ་རྒྱུན་ལྱེགས་བྱང་ཡུག་
གཅྟིག་གྟིས།། ཁབ་པའྟི་གནའ་བྨོའ་ིགངས་ཅན་པ།། མ་བསླབ་ཡྟིག་དྲུག་ཆྨོས་དབྱངས་ཅན།། 
དྱེ་རྣམས་ཇྟི་ལྟར་བཀྟི་བའྟི་ཚུལ།། གཅྟིག་ལྷག་ཉྟི་ཤུའྟི་དུས་ཀྟི་སྟིན།། རྣམ་མང་རྨོག་པའྟི་ཆུ་
རྟིས་ཅན།། འདྨོད་པའྟི་རླུང་གྟིས་གཡྨོ་དག་གྟི། དྨོན་དུ་འགྱུར་དཀར་ལྱེགས་གཟྟིགས་ནས།། 
དྱེང་རབས་གྨོང་མའྟི་དཔལ་ཡྨོན་གྟིས།། བཅྟིངས་པའྟི་འགྨོ་བའྟི་དྨོན་གྟི་སླད།། ད་ལྟའྟི་དངྨོས་
དྨོན་དང་སར་བའྟི།། སྨོན་མྱེད་འཆད་ཚུལ་གསར་པ་སྱེལ།། གཞྟི་དང་ལྟ་གྲུབ་ལམ་གྟི་ཆྨོས།། 
གཞུང་དྨོན་རྣམ་གསུམ་དང་པྨོ་གཉྟིས།། རྟིས་མྱེད་ཆྨོས་ལུགས་འཛིན་པ་དང་།། ཆྨོས་མྱེད་པས་
ཀང་སང་བྱར་བཞྱེད།། དྱེ་སླད་རྣམ་མང་ཤྱེས་བྱའྟི་ཚུལ།། རྒྱ་ཆྱེན་འགྨོ་ཁམས་དང་འཚམས་
པར།། རྨོན་བཞྟིའྟི་ཚད་མས་ལྱེགས་བཀལ་བར།། ཉན་བསམ་སྨོམ་པའྟི་སྲྨོལ་བཟང་ཕྱྱེ།། རྟིག་
བྱྱེད་གངས་ཀྟི་རྟིགས་པའྟི་མྱེས།། ཡྨོངས་སངས་ལྱེགས་བཤད་སུཝརྞ།། དྱེང་རབས་སྱེ་རྒུའྟི་
རྣ་རྒྱན་དུ།། དུས་ཀྟི་སྨོན་པ་ཁྱེད་ཀྟིས་བསྐྲུན།། དྱེ་ཡྟི་ངྨོ་མཚར་བརྨོད་པ་ལ།། མཚོ་བྱུང་
མགྟིན་པའང་ངལ་བའྟི་ཚུལ།། རྒྱུད་མང་སྨོར་མྨོས་བཀྨོལ་བའྟི་གདངས།། སན་པྨོས་མྟི་མངྨོན་
དབྱྟིངས་སུ་སྦས།། ཀླུ་སྒྲུབ་ར་བའྟི་གཞུང་ལུགས་ལ།། སླྨོབ་དཔྨོན་ཆྱེན་པྨོ་འཕགས་པ་ལྷས།། 
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞྟི་བརྒྱ་ཡྟིས།། གབ་པ་བཀལ་ཞྟིང་མ་ཚང་བསྐངས།། དྱེ་བཞྟིན་འཇམ་
དཔལ་དབྱངས་ཀྟི་ཞལ་ལུང་གྟི། ཟབ་བརྟིང་རྨོགས་དཀའྟི་དྨོན་རྣམས་ལྱེགས་བཀྨོལ་སླད།། 
ས་བཅད་རྣམ་བཤད་ཆྟིག་སྨོན་མཆན་བུ་སྨོགས།། གང་འྨོས་སྐབས་དང་སར་བའྟི་ཞལ་སྐྨོང་
མཛད།། རྒྱལ་བ་རྣམ་འདྱེན་བཞྟི་པ་ཟས་གཙང་སྲས།། རྒྱལ་བའྟི་དབང་པྨོ་བྨོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་
དང་།། རྒྱལ་བ་ལས་ལྷག་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡྟི།། དགྨོངས་པ་གསལ་ཕྱྟིར་༼རྒྱལ་བའྟི་
དགྨོངས་གསལ་༽ཡྟིན།། དྱེ་ཡང་ལམ་གྟི་རྟིམ་པའྟི་བཤད་ཁྟིད་རྒྱུན།། ལན་གངས་དུ་མར་
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སྩལ་བའྟི་སྐབས་རྣམས་སུ།། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གདུལ་བྱ་ལ་ལྟྨོས་པའྟི།། ལྱེགས་
བཤད་བརྱེད་དུ་ཕངས་པ་མཆྟིས་སྨོ་ཅྨོག ། དད་བརྨོན་ལྷག་བསམ་འཇུག་པ་རྣམ་དག་གྟིས།། 
ཡུན་རྟིང་འབད་པས་བཏུས་ཏྱེ་དཀྱུས་གཅྟིག་ཏུ།། སར་ཞྟིང་ཞུས་ཏྱེ་དག་པར་མཛད་པའྟི་
ཁུར།། བཞྱེས་པའྟི་བྱྱེད་པྨོ་བྨོ་ལྡན་ཤྱེས་རབ་བྨོ།། བསན་པ་སྟི་བཤད་འཕྨོས་དྨོན་བཅས་པ་
དང་།། བསན་བཅྨོས་དངྨོས་ཀྟི་ཞལ་སྐྨོང་མཆན་བུ་བཅས།། གྱེགས་བམ་འདྱེན་བྱྱེད་གངས་
སུ་བཞུགས་པ་འདྟི།། སྐལ་ལྡན་ཡྨོངས་ལ་སན་ཕྱྟིར་པར་དུ་བསྒྲུབས།། འདྟི་ལས་འྨོང་བའྟི་
རྣམ་དཀར་དགྱེ་ཚོགས་དྟི་མྱེད་དུང་དང་ཀུནྡ་ལྟར།། མཆྨོག་ཏུ་དཀར་བ་རང་དྨོན་ཡྟིད་བྱྱེད་
ནག་ནྨོག་སྨོན་གྟིས་མ་གྨོས་པ།། ཇྟི་སྱེད་བསགས་པའྟི་དགྱེ་བའྟི་དངྨོས་པྨོ་མཐའ་ཡས་གང་
ཞྟིག་ཐྨོབ་པ་དྱེས།། མ་གྱུར་འགྨོ་རྣམས་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའྟི་གྨོ་འཕང་མྱུར་དུ་འཐྨོབ་ཕྱྟིར་
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