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པའི་ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད། སངས་པ་དང་རློགས་པ་ཁྱད་པར་
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མཆོད་བརྗོད་སོགས།

གསུམ་ལྡན་གི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡློན་ཏན་རིན་པློ་ཆེ་ཕུལ་

དུ་དབྱུང་དུ་མེད་ཅིང་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་སློན་པ་

མཉམ་མེད་ཤཱཀ་སེངེ་དེ་ཉིད་ཀི་བསན་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ན། དེ་ལ་

ལུང་རློགས་ཀི་བསན་པ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་ལས། རློགས་པའི་

བསན་པ་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ལྷག་

པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ནི་ཡློན་ཏན་མ་ལུས་པའི་གཞི་རེན་

ཡིན་པ་མ་ཟད། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་སིང་པློ་ཡང་སློ་ཐར་

གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉིད་ཡིན་པས་གནས་གང་དུ་དགེ་སློང་འདུལ་བ་

འཛིན་པ་ཡློད་པའི་ཕློགས་དེར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཡློད་

ཅིང་། ས་ཕློགས་དེ་སློན་པ་ཉིད་ཀིས་མ་སློང་བར་གསུངས་ཏེ། 

ཇི་སྐད་དུ། སློན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། གང་ན་

དགེ་སློང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཡློད་པའི་ཕློགས་དེར་སྣང་བ་དང་

བཅས། འློད་དང་བཅས། ས་ཕློགས་དེ་ང་ཉིད་ཀིས་མ་སློང་པར་

མཐློང་། ས་ཕློགས་དེར་ང་ཡང་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས། 

ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ། འདུལ་བ་ལ་བསློད་པ་ལས་ཀང་།

ཇི་ལྟར་ས་ནི་སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ཀི་གཞི། །

དེ་ལས་འབྲས་རྣམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ལྟར། །

དེ་བཞིན་འདུལ་བའང་སློམ་བརློན་རྣམས་ཀི་གཞི། །
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དེ་བཞིན་དེ་ལས་བསློད་ནམས་རྣམས་ཀང་སྐྱེ། །

ཚུལ་ཁིམས་ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་གནས་སུ་དགློངས། །

དེ་ཡི་གནས་ནི་འདུལ་བ་ཡིན་པར་གསུངས། །

མཛོད་མཆློག་འདུལ་བ་རློགས་པ་འདི་གནས་པ། །

དེ་སྲིད་ཆློས་སྒློན་འདི་ནི་གནས་འགྱུར་ཞིང་། །

ཞེས་སློགས་མདློ་དང་བསན་བཅློས་དུ་མ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པའི་ནང་མཛོད་གཅིག་པུ་ནི་སློ་ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉིད་

ཡིན་པར་གསུངས།

སློམ་པ་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

དེ་ལ་ཡང་སློ་ཐར་རིགས་བརྒྱད་ཡློད་པའི་ནང་ནས་དགེ་སློང་གི་

སློམ་པ་ནི་སློང་བདུན་འཁློར་བཅས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་པས། 

དགེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་སློགས་སློམ་པ་གཞན་རྣམས་ལས་མཆློག་

ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན།

སྤིར་བསེན་པར་རློགས་ཚུལ་ལ་དུ་མ་ཡློད་པ་ལས། “ད་

ཆློག་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་”ཀི་སློ་ནས་བསེན་པར་རློགས་པར་

བྱེད་པ་ལ། “མངློན་གྱུར་བཅུའི་”སློ་ནས་བསེན་པར་རློགས་

དགློས་པས། སློམ་པ་ལེན་པའི་ཡུལ་མཁན་སློབ་དགེ་འདུན་
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་འློས་ཆློས་གཞུང་ནས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཚང་བ་དགློས། སློམ་པ་ལེན་པ་པློའི་རེན་གི་

གང་ཟག་ལ་ཡང་། འགལ་རྐེན་སློམ་པ་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་སློགས་

དང་བྲལ་ཞིང་། མཐུན་རྐེན་ཆློས་གློས་གསུམ་དང་། ལྷུང་བཟེད། 

ཆུ་ཚགས། གདིང་བ་སློགས་ཡློ་བྱད་རྣམས་རྒྱུ་དབྱིབས་ཁ་དློག་

སློགས་ཀི་སློ་ནས་མི་རུང་བ་མེད་པར་རུང་བ་ཚད་དང་ལྡན་པ་

སློགས་ཆློས་འདི་པའི་རགས་དང་ཆ་ལུགས་ལྡན་པ་དགློས། 

ལྷག་པར་རྒྱུའི་ཀུན་སློང་སློམ་པ་ལེན་འདློད་དང་། དུས་ཀི་ཀུན་

སློང་སློམ་པ་ཐློབ་པའི་དུས་ཤེས་པ། ངེས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་ཞིང་། 

ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བཅློས་མ་ཚུན་ཆད་ཀིས་ངེས་པར་ཟིན་

པ་ཞིག་དགློས།

ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡློན།

དེ་ལྟར་སློམ་པ་བངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར་མཁན་སློབ་

དགེ་འདུན་དང་བཅས་པའི་དྲུང་ནས་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་པ་

བཞིན་སང་བང་གི་གནས་རྣམས་ལ་འཇུག་ལྡློག་མ་འཆློལ་བར་

ཚུལ་བཞིན་དུ་སྲུང་བའི་སློ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པར་

བྱེད་པ་ནི་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཞིང་། དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་། ཚུལ་
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ཁིམས་ཉིད་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཚུལ་

བཞིན་བསྲུང་བའི་ཕན་ཡློན་དང་། དེ་ལས་ལྡློག་སེ་མ་བསྲུངས་

པའི་ཉེས་དམིགས་རྣམས་ཤེས་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམ་

པ་ལ་རག་ལས་པས་དང་པློ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པའི་ཕན་

ཡློན་མདློ་ཙམ་བརློད་ན། ཐློབ་བྱ་མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་གློ་འཕང་སློགས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་དང་མ་

འདས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་གཞི་དང་ར་བ་ཡང་

ཚུལ་ཁིམས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དཔུང་བཟང་གིས་ཞུས་པའི་རྒྱུད་ལས།

ཇི་ལྟར་ལློ་ཏློག་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ནི། །

བརེན་ནས་སྐྱློན་མེད་པར་ནི་སྐྱེ་བ་ལྟར། །

དེ་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་བརེན་ནས་ཆློས་དཀར་མཆློག །

སིང་རེའི་ཆུས་བརླན་པས་ནི་རྣམ་པར་སྐྱེ། །

ཞེས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་ལས། ཚུལ་

ཁིམས་ནི་དགེ་བའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐེམ་སྐས་སློ། །ཤིང་

ལ་སློགས་པའི་ར་བ་ས་ཡིན་པ་ལྟར་ར་བའློ། །ཚོང་དཔློན་ཚོང་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློག་མར་འགློ་བ་ལྟར་དགེ་བའི་ཆློས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཐློག་མར་འགློ་བའློ། །བརྒྱ་བྱིན་གི་རྒྱལ་མཚན་བསྒེང་བ་

ལྟར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་མཚན་ནློ། །སིག་པ་ཐམས་ཅད་
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

དང་ངན་སློང་གི་ལམ་གཏན་གཅློད་པའློ། །སིག་པའི་ནད་ཐམས་

ཅད་གསློ་བས་སན་གི་སློང་པློ་ལྟ་བུའློ། །སྲིད་པའི་ལམ་ཉམ་ང་

བའི་རྒྱགས་ཚོགས་སློ། །ཉློན་མློངས་པའི་དག་འཇློམས་པའི་

གློ་མཚོན་ནློ། །ཉློན་མློངས་པའི་སྦྲུལ་གདུག་པ་སེལ་བའི་རིག་

སྔགས་སློ། །སིག་པའི་ཆུ་ལས་སྒློལ་བའི་ཟམ་པའློ། །ཞེས་དང་། 

ས་ཆེན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས།

ཐློག་མར་ཚུལ་ཁིམས་བཤད་ཙ་ན། །

མཐློ་རིས་སྒྲུབ་པའི་ར་བ་ཅན། །

ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐེམ་སྐས་ཅན། །

སྡུག་བསྔལ་སློང་བའི་གཉེན་པློ་ཅན། །

ཚུལ་ཁིམས་མེད་ཐབས་མི་འདུག་སེ། །

ཞེས་དང་། མཉམ་མེད་དྭགས་པློའི་ལམ་རིམ་ཐར་རྒྱན་ལས། 

ཚུལ་ཁིམས་དང་མི་ལྡན་ན་ཁམས་གསུམ་འཁློར་བ་ལས་མི་ཐར་

རློ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་མི་ཚང་བས་བ་མེད་ཀི་བྱང་ཆུབ་མི་

ཐློབ་བློ། །དེ་དག་ལས་བཟླློག་སེ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ན་ལུས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐློབ་བློ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་ན་བདེ་

ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་ཐིངས་པ་ཡིན་ནློ། །ཞིང་ས་གཤིན་

པ་དང་འད་སེ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡློན་ཏན་གི་ལློ་ཐློག་ཐམས་ཅད་
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་

པའི་མན་ངག་མཛོད་ལས་ཀང་།

བསན་པའི་ར་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཤེས་པ་དང་། །

ངན་སློང་སྣ་ཁིད་སིག་པར་ཤེས་པ་དང་། །

སྲུང་སློམ་མེད་ན་ཆློས་ར་རུལ་བ་དང་། །

ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་རེན་དུ་ཤེས་པ་དང་། །

མཐློ་རིས་འཛེགས་པའི་སྐས་སུ་ཤེས་པ་དང་། །

ཐར་པར་བགློད་པའི་བཞློན་པར་ཤེས་པ་དང་། །

ཁིམས་གཙང་བསྲུང་ལ་གཅེས་སྤས་ནན་ཏན་བྱ། །

ཞེས་དང་། འཇམ་མགློན་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པློས།

ཚུལ་ཁིམས་ཉེས་སྤློད་དི་མ་འཁྲུད་པའི་ཆུ། །

ཉློན་མློངས་ཚ་གདུང་སེལ་བའི་ཟླ་བའི་འློད། །

སྐྱེ་དགུའི་དབུས་ན་ལྷུན་པློ་ལྟ་བུར་བརིད། །

སློབས་ཀིས་བསིགས་པ་མེད་པར་འགློ་ཀུན་འདུད། །

དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་ཡང་དག་བངས་པའི་ཁིམས། །

དམ་པ་རྣམས་ཀིས་མིག་བཞིན་བསྲུང་བར་མཛད། །

རྣལ་འབྱློར་ངས་ཀང་ཉམས་ལེན་དེ་ལྟར་བྱས། །

ཐར་འདློད་ཁྱེད་ཀང་དེ་བཞིན་བསྐྱང་འཚལ་ལློ། །
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

ཞེས་སློགས་གངས་ཅན་གི་མཁས་གྲུབ་ཀུན་གིས་མཐུན་པར་

གསུངས་ཤིང་།

གཞན་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་རྒྱུད་

གློང་ནས་གློང་དུ་ཁྱད་པར་དུ་འགློ་བ་དང་། སེམས་དཔའ་ཆེན་

པློ་རྣམས་དང་བསབ་པ་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། སྒིབ་

གཉིས་ས་བློན་བཅས་པ་སངས་པའི་གཙང་མའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་

མཁྱེན་ཐློབ་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱན་ནི་རྒན་གཞློན་བར་

མ་སུ་ཞིག་ལ་ལྡན་ཀང་ཐམས་ཅད་དགའ་བ་བསྐྱེད་པས་རྒྱན་

རྣམས་ཀི་མཆློག་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གགས་པའི་དི་བསུང་

ནི་རི་ཕློགས་མ་ཡིན་པར་ཕློགས་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བས་དི་

བསུང་རྣམས་ཀི་མཆློག་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བྱུག་པ་ནི་ཉློན་

མློངས་པའི་ཚ་གདུང་སེལ་བས་བྱུག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློག་

དང་། རབ་བྱུང་གི་རགས་ཙམ་འཛིན་པར་མཚུངས་ཀང་། ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་གཞན་དག་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་

པ་ནི། སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས།

ཚུལ་ཁིམས་དེ་ནི་ཁྱད་པར་ཐློབ་པའི་ལམ། །

སིང་རེའི་བག་ཅན་རྣམས་དང་མཉམ་པར་སྒྲུབ། །

ཡེ་ཤེས་གཙང་མ་ཕུལ་གི་རང་བཞིན་ཏེ། །
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

སྐྱློན་བྲལ་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བའི་མཆློག་ཅེས་བྱ། །

ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡིད་འློང་དི་བསུང་སེ། །

རབ་ཏུ་བྱུང་དང་མི་འགལ་བྱུག་པ་ཡིན། །

ཆ་ལུགས་མཐུན་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་གྱུར་ན། །

མི་ཡི་ནང་ན་དེ་ནི་འཕགས་པར་འགྱུར། །

ཞེས་སློགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་

ན་མཐའ་ན་རྐང་རེས་ཀི་སའི་རྡུལ་ཡང་ལྷ་མི་ལ་སློགས་པའི་སྐྱེ་

བློ་རྣམས་ཀིས་མཆློད་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་ཡང་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ལས།

རྐང་པས་བཀྲ་ཤིས་གྱུར་པའི་རྡུལ་དག་ཀང་། །

སྤི་གཙུག་དམ་པས་བངས་ཤིང་ལྷ་དང་མིས། །

ཕག་འཚལ་མགློས་གཏུགས་ཐློབ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁྱེར། །

དེ་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་རིགས་མཆློག་ཡིན། །

ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

ལྷག་པར་སིགས་མའི་དུས་འདིར་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་ན། 

དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་

མཆློད་པའི་ཕན་ཡློན་ལས་ཕན་ཡློན་ཆེ་བ་དང་། བསྐལ་པ་སྔ་

དུས་བསབ་གཞི་ཡློངས་རློགས་བསྲུང་བ་ལས། དེང་སང་བསན་
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

པ་ཉམས་དམས་པའི་དུས་སུ་བསབ་པ་སྣ་གཅིག་བསྲུང་བ་ཕན་

ཡློན་ཆེ་བར་གསུངས་ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་མདློ་ལས།

བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གངྒཱའི་བྱེ་སེད་དུ། །

དང་བའི་སེམས་ཀིས་ཟས་དང་སྐློམ་རྣམས་དང་། །

གདུགས་དང་བ་དན་མར་མེའི་ཕེང་བ་ཡིས། །

སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁག་ཁིག་རིམ་གློར་བྱས། །

གང་གིས་དམ་ཆློས་རབ་ཏུ་འཇིག་པ་དང་། །

བདེ་གཤེགས་བསན་པ་འགག་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ། །

ཉིན་མཚན་དུ་ནི་བསབ་པ་གཅིག་སྤློད་པ། །

བསློད་ནམས་འདི་ནི་དེ་བས་བྱེ་བྲག་འཕགས། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཉན་ཐློས་ཀི་ས་ལས་ཀང་། ཚུལ་ཁིམས་

རྣམ་པར་དག་བསྲུངས་ན། སན་པའི་གགས་པས་ཁྱབ་པ་དང་། 

མི་དང་མི་མ་ཡིན་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་གནློད་འཚེ་བྱ་བར་

མི་ནུས་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེ་བློ་

ཀུན་གིས་བསློད་ཅིང་སྦིན་གནས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། མཁན་

སློབ་སློགས་ཀི་མདུན་དུ་ངློ་ནློངས་པ་དང་བག་ཚ་བ་མེད་པ་

དང་། འགློད་པ་མེད་པར་ཚེའི་དུས་བྱས་ནས་མཐློ་རིས་སུ་སྐྱེས་

ནས་རིམ་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་གློལ་བའི་ཐར་པ་
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

ཐློབ་པར་འགྱུར་བ་སློགས་ཕན་ཡློན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་

གསུངས་ཤིང་། མདློར་ན་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་

བཀས་ཇི་ལྟར་བཅས་པ་བཞིན་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གནད་ལ་བང་

དློར་མ་འཆློལ་བའི་སློ་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་བངས་ན་སྐྱེ་

བློ་ཚུལ་མཐུན་བཟང་པློ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གདློན་མི་ཟ་བ་ཡིན།

ཚུལ་ཁིམས་མ་བསྲུངས་པའི་ཉེས་དམིགས།

ཡང་སློམ་པ་བངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསྲུངས་པར་བཅས་

པའི་མཚམས་ལས་འདས་ན་ནི་ཕི་མ་ངན་སློང་དུ་ལྷུང་བ་སློགས་

ཀི་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་སེ། དཔེར་ན། འཇིག་རེན་ན་

དབང་ཆེ་བ་རྒྱལ་པློའི་ཚིག་ལས་འགལ་བ་བྱས་ན། སྐབས་

འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཆད་པ་འབྱུང་ལ། འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་སེས་

དབང་གིས་མི་འབྱུང་བ་ཡང་སྲིད་མློད། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་རང་གི་གདུལ་བྱར་རྒྱུ་མཚན་དང་དགློས་པ་གང་

ཡང་མེད་པར་རང་དགར་བཅས་པ་མཛད་པ་མིན་པར་རང་

གཞན་གི་ལུས་ལ་གནློད་པ་སློགས་ཀི་དགག་བྱ་དང་། ཆློས་

དག་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དག་པར་འགྱུར་བ་སློགས་ཀི་དགློས་

པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརེན་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་བཅས་པ་མཛད་
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

པ་ཡིན་པས། བཅས་པའི་མཚམས་ལས་འདས་ན་ལྟུང་བ་རང་

རང་གི་ཕིར་བཅློས་ཀི་སློ་ནས་དག་པར་མ་བྱས་ཕིན་སྐབས་

འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཆད་པ་འབྱུང་ལ། སྐབས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་

མི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ངེས་པར་རྣམ་སིན་མྱློང་དགློས་པ་ཀླུ་

ཨེ་ལའི་འདབ་ཀི་བྱུང་བ་བཞིན་ཏེ། ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས།

གང་ཞིག་སློན་པ་ཐུགས་རེའི་བསན་པ་ལ། །

ཡང་བར་སེམས་ཤིང་ཅུང་ཟད་འདའ་བྱེད་པ། །

དེ་ནི་དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་གཞན་དབང་འཐློབ། །

སྨིག་ཚལ་བྲེགས་པས་ཨ་མྲའི་ཚལ་ཉམས་བཞིན། །

འདི་ན་ལ་ལས་རྒྱལ་པློའི་ཚིག་ཆེན་ཡང་། །

འདས་ན་ལན་འགའ་ཆད་པ་འཐློབ་མི་འགྱུར། །

ཐུབ་པའི་བཀའ་ལུང་ཚུལ་མིན་འདའ་བྱས་ན། །

དུད་འགློར་འགློ་འགྱུར་ཨེ་ལའི་འདབ་ཀླུ་བཞིན། །

ཞེས་པ་ལྟར་དང་། གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་མདློ་

ལས། ཐར་པའི་གློང་ཁྱེར་དུ་འགློ་བ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྐང་པ་

ཉམས་ན་འགློ་མི་ནུས་པར་སར་འཁློར་བར་འཁློར་ཞིང་སྐྱེ་རྒ་

ན་འཆི་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཀིས་འཇློམས་པར་

དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་པ་བཞིན། ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

པར་ལྡན་པའི་མདློ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ།

ཇི་ལྟར་མིག་མེད་གཟུགས་མཐློང་མི་རུང་ལྟར། །

དེ་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་མེད་ན་ཆློས་མི་མཐློང་། །

ཇི་ལྟར་རྐང་མེད་ལམ་འཇུག་ག་ལ་ནུས། །

དེ་བཞིན་ཚུལ་ཁིམས་མེད་ན་ཐར་མི་འགྱུར། །

ཞེས་སློགས་ཉེས་དམིགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་གསུངས་པ་

མ་ཟད། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་ན་ནི་སྔགས་ལ་ཞུགས་ཀང་རྒྱུད་སེ་

ནས་གསུངས་པའི་དངློས་གྲུབ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀང་མི་འགྲུབ་པ་

ནི། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས།

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ལ་ཐུབ་དབང་གིས། །

སྔགས་འགྲུབ་པར་ནི་མ་གསུངས་ཏེ། །

མྱ་ངན་འདས་གློང་འགློ་བ་ཡི། །

ཡུལ་དང་ཕློགས་ཀང་མ་ཡིན་ནློ། །

བྱིས་པ་ངན་པ་འདི་ལ་ནི། །

སྔགས་འགྲུབ་པར་ནི་ག་ལ་ཡློད། །

སྐྱེ་བློ་ཚུལ་ཁིམས་མེད་འདི་ལ། །

དེ་ལ་བདེ་འགློ་ག་ལ་ཡློད། །

མཐློ་རིས་སུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཞིང་། །
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སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།

བདེ་བ་མཆློག་ཏུའང་མི་འགྱུར་ན། །

རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་སྔགས་རྣམས་ནི། །

འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སློས་ཅི་དགློས། །

ཞེས་སློགས་མདློ་དང་བསན་བཅློས་དུ་མ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་བའི་ཉེས་དམིགས་མཐའ་ཡས་པར་གསུངས་ཤིང་།

གཞན་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་ན། ཚེ་འདིར་སྐྱེ་བློ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་འཕ་ཞིང་སློད་པའི་གནས་སུ་འགྱུར་བ་དང་

རང་ཉིད་དང་རང་ལ་སིང་ཉེ་བ་རྣམས་ངློ་ཚ་ཞིང་ཡིད་མི་དགའ་

བ་དང་། འགན་སེམས་ཅན་རྣམས་དགའ་བར་འགྱུར་བ། མཁན་

སློབ་དང་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤློད་པའི་དམ་པ་རྣམས་ཐུགས་

ཁེལ་བ་དང་། དཀར་ཕློགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱ་ཆེར་སློད་

ཅིང་ནག་ཕློགས་བདུད་ཀི་ཚོགས་རྣམས་ཡིད་དགའ་བར་འགྱུར་

བ་དང་། འགློད་པ་དང་བཅས་ཏེ་འཆི་བའི་དུས་བྱེད་པ། ཡློན་

ཏན་གློང་མ་མི་འཐློབ་ཅིང་། ཐློབ་ཟིན་པ་རྣམས་ཀང་ཉམས་པར་

འགྱུར་བ་སློགས་འདི་ཕི་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེས་དམིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་

བར་གསུངས་པས་བདག་ལེགས་སུ་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཇི་

ལྟར་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མིག་གི་འབྲས་བུ་ལྟར་བསྲུང་

བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའློ། །
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

ཐློབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

ཕིའི་རྐེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརེན་ནས་བསྲུང་

ཚུལ།

ཚུལ་ཁིམས་ཇི་ལྟར་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔ་གསུངས་

པའི་དང་པློ་ཕིའི་རྐེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརེན་ནས་

བསྲུང་ཚུལ་ནི། མཁན་སློབ་དང་། གནས་ཀི་བ་མ་སློགས་དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་འདུལ་བ་ནས་

གསུངས་པའི་བསབ་བྱའི་གནས་རྣམས་ལེགས་པར་ཉན་ནས་

བང་དློར་གི་གནད་རྣམས་ལ་སྒློ་འདློགས་ཆློད་པར་བྱས་ཏེ་ཚུལ་

བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་དང་།

ནང་གི་རྐེན་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་བསྲུང་

ཚུལ།

གཉིས་པ་ནང་གི་རྐེན་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

བསྲུང་ཚུལ་ནི། འགློ་འཆག་ཉལ་འདུག་གི་སྤློད་ལམ་གང་གི་

སྐབས་སུ་ཡང་དན་ཤེས་བག་ཡློད་དང་ལྡན་པའི་སློ་ནས་བསབ་

བྱའི་གནད་རྣམས་ལས་མི་འདའ་བར་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་དེ་

ཡིན།

མི་མཐུན་ཕློགས་ངློ་ཤེས་པའི་སློ་ནས་བསྲུང་ཚུལ།

གསུམ་པ་མི་མཐུན་ཕློགས་ངློ་ཤེས་པའི་སློ་ནས་བསྲུང་ཚུལ་

ནི། དགེ་སློང་གི་བསྲུང་བྱ་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་

སློགས་སློམ་པའི་མི་མཐུན་ཕློགས་རྣམས་ངློ་ཤེས་པར་བྱས་

ཏེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་བ་དེ་ཡིན་པས་འདིར་ལྟུང་བ་སེ་ལྔའི་

ངློས་འཛིན་འདུལ་བ་ལུང་གི་བར་སློམ་ལ་མཆན་གིས་བརྒྱན་ཏེ་

བཤད་པ་ལ། དེ་ཡང་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་ནི། ཕམ་པའི་སེ། ལྷག་མའི་

སེ། ལྟུང་བྱེད་ཀི་སེ། སློར་བཤགས་ཀི་སེ། ཉེས་བྱས་ཀི་སེ་སེ་

ལྔའློ། །

དང་པློ། ཕམ་པའི་སེ།

དེའི་དང་པློ་ཕམ་པའི་སེ་ལ་ཕམ་པ་བཞི་སེ། བར་སློམ་ལས། མི་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

ཚངས་སྤློད་ཀི་ཕམ་པ་ནི། བཅས་ལྡན་དགེ་སློང་གིས་རང་འབའ་

ཞིག་གམ། རང་གཞན་གི་ལུས་ཕེད་ཡན་གི་ལམ་གསུམ་གང་

རུང་དང་ཡན་ལག་འཕད་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱློང་ཞིང་ཡིད་

ཀིས་བདག་གིར་བྱས་པ་དང་། བརྐུ་བའི་ཕམ་པ་ནི། དགེ་སློང་

གིས་རང་ལས་ནློར་རས་ཐ་དད་པའི་མིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་

རས་རིན་ཐང་ཚང་བ་རང་གིས་བརྐུས་པའམ། གཞན་ལ་བརྐུར་

བཅུག་སེ་ཐློབ་བློ་སྐྱེས་པ་དང་། །མི་ལ་གསད་པར་མི་བྱ་བ། །སེ་

དེ་ལས་ལྡློག་པ་མི་གསློད་པའི་ཕམ་པ་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་

ལས་གཞན་པའི་མིའམ་མིར་ཆགས་པ་ལ་གསློད་སེམས་ཀིས་

རང་ངམ་བསྐློས་པས་གསློད་པའི་སྦློར་བ་བྱས་པ་དེའི་རྐེན་གིས་

ཕ་རློལ་པློ་རང་གི་སྔར་ཤི་བ། བརྫུན་དུ་སྨྲ་བའི་ཕམ་པ་ནི། དགེ་

སློང་རང་གིས་མིའི་ཆློས་བ་མའི་ཡློན་ཏན་མ་ཐློབ་པ་ཤེས་བཞིན་

དུ་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་རང་ལ་ཡློན་ཏན་དེ་དང་ལྡན་པ་སྨྲ་ཡུལ་

རང་ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ཐ་སད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ལུས་ཐ་མལ་དུ་

གནས་པ་ལ་ངག་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་གིས་སྨྲས་པ་དེས་དློན་གློ་

བ་དང་བཅས་པ་ཡི། །ཆློས་བཞི་པློ་འདི་ནི་ཕམ་པར་འགྱུར་བའི་

ལྟུང་བ་ཡིན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །
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གཉིས་པ། ལྷག་མའི་སེ།

གཉིས་པ་ལྷག་མའི་སེ་ལ་ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་ནི། བར་སློམ་

ལས། ཁུ་བ་འབྱིན་པའི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་དབྱུང་བའི་

སེམས་ཀིས་རང་གི་ཡན་ལག་ལ་རྨ་སློ་གསུམ་ལས་གཞན་

པའི་རང་གཞན་གི་ལུས་ཀི་ཤས་སློགས་འབྱིན་བྱེད་མཚན་ཉིད་

དང་ལྡན་པས་རེག་ཅིང་བརལ་བས་ཁུ་བ་དང་པློའི་གནས་ནས་

འཕློས་པ། འཛིན་པ་སེ་རེག་པའི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་

ཆགས་སེམས་ཀིས་བུད་མེད་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ལུས་

དངློས་སམ། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གློས་སྐྲ་སློགས་ལ་ཟག་བྱེད་

ལས་གཞན་པའི་ལུས་ཀིས་རེག་པ་བདག་གིར་བྱས་པ་དང་། 

འཁིག་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་མཚན་

ཉིད་དང་ལྡན་པར་ཆགས་སེམས་ཀིས་འཁིག་པ་སྤློད་པའི་

ཚིག་གསལ་བར་སྨྲས་པ་ཡུལ་དེས་དློན་གློ་བ། བསེན་བཀུར་

བསྔགས་པའི་ལྷག་མ་ནི། བུད་མེད་ལ་ཆགས་སེམས་ཀིས་

དགེ་སློང་རང་ཉིད་ལ་འཁིག་པས་བསེན་བཀུར་བ་བསྔགས་

ཏེ་ཡུལ་དེས་དློན་གློ་བ། སྨན་གི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་མི་ཚངས་པར་སྤློད་པའི་སློ་ནས་མཐུན་

པ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་འཕིན་གསུམ་མམ། 

དེ་དང་འད་བའི་སྦློར་བ་དེའི་རྐེན་གིས་དེ་གཉིས་ཀི་བསེན་བྱ་

དང་། སེན་བྱེད་འཕད་པ། ཁང་པའི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་

ས་གཞི་དང་། ཡློ་བྱད་བཙལ་བས་ས་གཞི་མ་དག་པར་དཀློན་

མཆློག་ལས་གཞན་པའི་ཆེད་དུ་མངློན་གྱུར་གི་བདག་པློ་གཅིག་

གི་དློན་དུ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ཁང་པ་སྲིད་དུ་ཁྲུ་བཅློ་བརྒྱད་

དང་། ཞེང་དུ་ཁྲུ་ཕེད་དང་བཅུ་གཅིག་བཅས་ཀི་ཚད་ལས་ལྷག་

པ་བརིགས་ཏེ་ཕལ་ཆེར་ཟིན་པ། ཁང་ཆེན་གི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་

སློང་གིས་ས་གཞི་མ་དག་པར་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གང་ཡང་

རུང་བའི་ཆེད་དུ་མངློན་གྱུར་གི་བདག་པློ་ཚོགས་ཀི་དློན་དུ་རང་

ངམ་བསྐློས་པས་ཁང་ཆེན་བརིགས་པ་ཕལ་ཆེར་ཟིན་པ་དང་

ནི། གཞི་མེད་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་ལྟ་

བ་རང་ཕློགས་ཡིན་ན་བསེན་རློགས་ཀི་སློམ་པ་གསློ་རུང་ཡན་

ཆད་དང་ལྡན་པའམ། ལྟ་བ་གཞན་ཕློགས་ཕམ་པས་མ་གློས་པ་

ལ་བསམ་པ་ཉམས་འདུན་གིས་སྦློར་བ་གསལ་པློས་ཕམ་པས་

སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བ་དང་། །བག་ཙམ་གིས་

སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་གློང་འདའི་ཡུལ་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

ལ་བྱ་བྱེད་མ་སྦར་བར་སྔར་བཞིན་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཕ་རློལ་པློས་

དློན་གློ་བ། དགེ་འདུན་དབྱེན་གི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་

འདུན་ཆློས་ལས་ཆློས་མ་ཡིན་པའི་ཕློགས་སུ་འབྱེད་པར་བྱེད་པ་

ལ་བཞམས་བསློ་དང་། གསློལ་བཞིའི་ལས་ཀིས་བཟླློག་ཀང་མི་

གཏློང་བ་དང་། དེའི་རེས་སུ་ཕློགས་པའི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་འདུན་

དབྱེན་བྱེད་པ་དེའི་གློགས་བྱེད་པའི་དགེ་སློང་ལ་གློང་བཞིན་

བཟླློག་པ་ལྔས་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་བ། ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པའི་

ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་དགེ་

འདུན་གིས་བསྐྲད་པ་ན་དགེ་འདུན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དེ་ལ་

བཟླློག་པ་ལྔས་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་བ་དང་། བཀའ་བློ་མི་བདེ་

བའི་ལྷག་མ་ནི། དགེ་སློང་ལ་ལྟུང་བ་གེང་ན་དགེ་སློང་གཞན་

གིས་བདག་ཉིད་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་འགའ་ལའང་བདག་ལ་གེང་

བ་འགློག་པ་དེ་ལ་བཟླློག་པ་ལྔས་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་བའློ། །
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

གསུམ་པ། ལྟུང་བྱེད་ཀི་སེ།

སང་ལྟུང་།

གསུམ་པ་ལྟུང་བྱེད་ཀི་སེ་ལ། སང་ལྟུང་དང་། ལྟུང་བྱེད་འབའ་

ཞིག་པ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་སང་ལྟུང་ལ་བཅུ་ཚན་གསུམ་ལས། 

བཅུ་ཚན་དང་པློ་ནི། བར་སློམ་ལས། གློས་ཞག་བཅུ་འཆང་བའི་

སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་དབང་བའི་གློས་བྱིན་གིས་མ་

བརླབས་པར་རང་སློབས་སམ། ཤན་སློབས་ཀིས་ཞག་བཅུ་

འདས་པར་འཆང་བ། ཆློས་གློས་དང་། འབྲལ་བའི་སང་ལྟུང་ནི། 

དགེ་སློང་གིས་རང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་

པའི་ཆློས་གློས་གསུམ་པློ་གང་རུང་དང་མཚམས་ཐ་དད་དུ་

འབྲལ་ནས་སྐྱ་རེངས་ཤར་བ། ཟླ་འཇློག་གི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་

སློང་གིས་ཁ་སྐློང་བའི་གློས་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ཁ་གསློགས་

ཀི་གློས་ཁྲུ་གང་ནས་འཁློར་གསུམ་ཁེབས་པའི་ཚད་དུ་མ་ཆློག་

པའི་བར་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པར་བཅངས་པ་རང་སློབས་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

སམ། ཤན་སློབས་ཀིས་ཞག་སུམ་ཅུ་འདས་པ་དང་། །འཁྲུར་

འཇུག་གི་སང་ལྟུང་ནི། ཆློས་བདུན་དང་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་མ་

ལ་དགེ་སློང་རང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་དུ་བྱིན་གིས་བརླབས་

པའི་ཆློས་གློས་རྣམས་དང་། གདིང་བ་བཅས་པ་གང་ཡང་རུང་

བ་འཁྲུ་བ་སློགས་བྱེད་དུ་བཅུག་སེ་བྱ་བ་རློགས་པ་དང་། དགེ་

སློང་མ་ལ་གློས་ལེན་པའི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་

མ་ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་ལ་རུང་བ་ཚད་ལྡན་གི་གློས་བངས་ཏེ་ཐློབ་

པ་དང་། །ཁྱིམ་པ་ལ་གློས་སློང་བའི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་

རང་ཉིད་ལ་ཆློས་གློས་ཚང་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་པ་ཆློས་དྲུག་དང་ལྡན་

པ་ལ་ཆློས་གློས་བསངས་ནས་ཐློབ་པ་དང་། སློད་གཡློགས་སད་

གཡློགས་བཅས། །ཞེས་སློང་བ་རིགས་པའི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་

སློང་རང་ཉིད་ལ་ཆློས་གློས་གསུམ་མ་ཚང་བས་ཁྱིམ་པ་ཆློས་

དྲུག་ལྡན་ལ་གློས་བསངས་ཏེ་གློས་ཟུང་གཅིག་ལས་ལྷག་པ་

ཐློབ་པ། འདི་ལ་ཞིབ་ཏུ་ཕེ་ན། ལྷག་པ་སློང་བའི་སང་ལྟུང་གསུམ་

དང་། ལྷག་པ་མི་བྱིན་པའི་སང་ལྟུང་གཉིས་ཏེ་ལྔ་ཡློད། རིན་

ཐང་ཞེས་སྦགས་པ་སློང་བའི་སང་ལྟུང་ནི། ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་གི་

ཁྱིམ་པས་དགེ་སློང་ལ་གློས་བྱིན་པར་བསམ་པས་སྦགས་པ་ལ་

དགེ་སློང་གིས་དེ་ལས་ལྷག་པ་བསངས་ཏེ་ཐློབ་པ། སློ་སློ་ནས་
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སྦགས་པ་སློང་བའི་སང་ལྟུང་ནི། ཆློས་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཁྱིམ་པ་ཕློ་

མློ་སློ་སློ་ནས་དགེ་སློང་ལ་གློས་བྱིན་པར་བསམ་པས་སྦགས་པ་

ལ་དགེ་སློང་གིས་དེ་ལས་ལྷག་པར་བསངས་ཏེ་ཐློབ་པ། བསྐུར་

བ་སེ་སང་ལྟུང་ནི། སྦིན་བདག་ཁྱིམ་པས་ཕློ་ཉ་བ་ཁྱིམ་པ་ལ་དགེ་

སློང་གི་གློས་སམ་གློས་ཀི་རིན་བསྐུར་བ་ཞལ་ཏ་བ་ཁྱིམ་པ་ལ་

སྤད་པའི་དངློས་པློ་དེ། དགེ་སློང་གིས་བསྐུལ་བསད་དྲུག་ལས་

ལྷག་པ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་བསངས་ཏེ་ཐློབ་པའློ། །

བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། སྲིན་བལ་གི་

སན་བྱེད་པའི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་ཉིད་ལ་དབང་

བའི་སྲིན་བལ་གི་སན་བྱས་སམ། བྱེད་དུ་བཅུག་སེ་བཀྲམས་

པ་རློགས་པ། བལ་ནག་འབའ་ཞིག་གི་སན་བྱེད་པའི་སང་ལྟུང་

ནི། དགེ་སློང་གིས་བལ་ནག་འབའ་ཞིག་གི་སན་བྱས་སམ། 

བྱེད་དུ་བཅུག་སེ་བཀྲམ་པ་རློགས་པ། ཆ་གཉིས་བསྲེས་པའི་

སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་བལ་དཀར་ནག་བསྲེས་ཀང་ནག་

པློ་དཀར་པློ་ལས་ཕེད་ཀིས་ལྷག་པའི་སན་བྱས་སམ། བྱེད་དུ་

བཅུག་སེ་བཀྲམ་པ་རློགས་པ་དང་། །ལློ་དྲུག་སན་གི་སང་ལྟུང་

ནི། དགེ་སློང་གིས་སན་སྔ་མ་བྱས་ནས་ལློ་དྲུག་མ་ལློན་ཞིང་

གནང་བའང་མ་ཐློབ་པར་གིངས་པའི་སན་རང་ངམ། བསྐློས་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

པས་བྱས་ཏེ་བཀྲམ་པ་རློགས་པ་དང་། མཐློ་གང་གིས་མ་གན་

པའི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་གདིང་བ་རིང་པ་ལས་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་མཐློ་གང་གིས་མ་གན་པའི་གདིང་བ་གསར་པ་ལ་

ལློངས་སྤློད་པ། བལ་ཐློགས་པའི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་

ལམ་དུ་བསེན་པར་མ་རློགས་པའི་ཁུར་གློགས་མེད་ན་དཔག་

ཚད་གསུམ་དང་། རྒྱང་གགས་འདས་པར་བལ་སློགས་ཀི་ཁུར་

འཁྱེར་བ་དང་། ཁུར་གློགས་ཡློད་བཞིན་དུ་དགེ་སློང་རང་གིས་

ཁུར་ཚེ་རྒྱང་གགས་འདས་པར་འཁྱེར་བ་དང་ནི། །འཁྲུ་བ་སེ་

བལ་རྨེལ་འཇུག་གི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་

ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་བལ་རྨེལ་དུ་འཇུག་པ་སློགས་བྱས་པ་དང་

ནི། གསེར་དངུལ་ལེན་པའི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་

དབང་བའི་རིན་པློ་ཆེ་རུང་བ་མ་བྱས་པར་རང་ངམ་བསྐློས་པས་

རེག་སེ་བདག་གིར་བྱས་པ། མངློན་མཚན་ཅན་གི་སྤློད་པའི་སང་

ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་དབང་བའི་བསྐྱེད་ཀི་གཞི་གསེར་

དངུལ་སློགས་ཀི་དངློས་པློ་ཁྱིམ་པ་ལ་བསྐྱེད་དུ་བཏང་སེ་ཁེ་ཐློབ་

ཅིང་ཐློབ་བློ་སྐྱེ་བ་དང་དགེ་སློང་གིས་རང་གི་དངློས་རས་ཁྱིམ་པ་

དང་ཉློ་ཚོང་བྱས་ཏེ་ཁེ་ཐློབ་ཅིང་ཐློབ་བློ་སྐྱེས་པ་ནི། ཉློ་ཚོང་བྱེད་

པའི་སང་ལྟུང་ངློ་། །
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བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། དགེ་སློང་རང་

གི་ལྷུང་བཟེད་བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པར་རང་ངམ་ཤན་སློབས་

ཀིས་ཞག་བཅུ་འདས་པ་དང་། དགེ་སློང་རང་གིས་རང་ལ་ལྷུང་

བཟེད་ཡློད་བཞིན་དུ་ཁྱིམ་པ་ཆློས་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ལ་ལྷུང་བཟེད་

བསངས་ཏེ་ཐློབ་པ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ། ལྷུང་བཟེད་འཆང་

བ་དང་། དེ་འཚོལ་བའི་སང་ལྟུང་གཉིས་དང་། ཐ་ག་པ་ལ་གློས་

འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། འཐག་པ་བསྐྱེད་པའི་སང་ལྟུང་གཉིས་

ནི་རིམ་པ་བཞིན། དགེ་སློང་གིས་ཐ་ག་པ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་

རང་ངམ་བསྐློས་པས་ག་རྔན་མེད་པར་གློས་འཐག་ཏུ་བཅུག་སེ་

ཁྲུ་གང་ཡན་བཏགས་ཟིན་ཞིང་ག་རྔན་མི་སེར་བ་ཐག་བཅད་པ་

དང་། དགེ་སློང་གིས་རང་ལ་བསྔློས་པའི་གློས་སྦིན་བདག་གིས་

འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་དེ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ཞེང་དཀྱུས་ཆེར་

བསྐྱེད་པ། འཐག་བཟང་དུ་བསྐྱེད་དུ་བཅུག་སེ་ཐློབ་པ་གཉིས་

སློ། །བྱིན་འཕློགས་ཀི་སང་ལྟུང་ནི། རང་གི་གློས་དང་ལྷུང་བཟེད་

སློགས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་བྱིན་པ་དེ་ཉིད་ཡིད་གཅུགས་དང་

བརྐུ་སེམས་མེད་པར་རང་ངམ་བསྐློས་པས་འཕློགས་ཏེ་ཐློབ་བློ་

སྐྱེས་པ། སློན་ཟླ་ཐ་ཆུང་སེ་བརད་བྱུང་གི་སང་ལྟུང་ལ། དབྱར་

རེད་བདག་གིར་བྱ་བ་སྔས་པ་དང་། བགློ་སྔས། བཞག་འཕིས་
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བཅས་ཀི་སང་ལྟུང་གསུམ་ཡློད་པ་རིམ་བཞིན་དགེ་སློང་གིས་

དབྱར་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཟས་ལས་གཞན་པའི་རེད་པ་དབྱར་

གི་ནང་དུ་སྦིན་བདག་ལས་ལེན་ཞིང་དགེ་འདུན་སྤི་ཚོམས་སུ་

བདག་གིར་བྱས་པ་དང་། དེ་འདའི་རེད་པ་དེ་དབྱར་ནང་སློ་

སློར་བགློས་པ། དགེ་སློང་གིས་དབྱར་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་རེད་

པ་རང་དབང་བ་དེ་གློས་སྦེད་པ་པློ་མ་བསྐློས་པར་གློས་འགེད་

པའི་དུས་སུ་མ་བགློས་པར་བཞག་སེ་མཚན་མཐའ་འདས་པ་

གསུམ་དང་། །དགློན་པ་པའི་འབྲལ་སང་ནི། དགེ་སློང་དགློན་

པ་པས་འཇིགས་པའི་དབང་གིས་ཆློས་གློས་གསུམ་པློ་གང་

རུང་གློང་དུ་བཞག་སེ་ཆློས་ལྡན་གི་ཆེད་དུ་དགློན་པ་དང་། ཆློས་

གློས་དེའི་གནས་ཉེ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གནས་

ཏེ་བར་ཆད་ཀི་དབང་མ་གཏློགས་པ་ཞག་བདུན་པའི་སྐྱ་རེངས་

ཤར་བ་དང་། དབྱར་གི་རས་ཆེན་གི་སང་ལྟུང་ལ། བཙལ་སྔས་

དང་། བཞག་འཕིས་ཀི་སང་ལྟུང་གཉིས་ཡློད་པ་རིམ་བཞིན། 

དགེ་སློང་གིས་དབྱར་ཁས་བངས་པའི་ཟླ་བ་གཅིག་གི་སྔ་རློལ་

དུ་རས་ཆེན་བཙལ་ཏེ་ཐློབ་པ་དང་། དབྱར་ཟླ་གསུམ་པའི་

དགག་དབྱེའི་དུས་ལས་ཟླ་ཕེད་འདས་པར་དབྱར་གི་རས་ཆེན་

འཆང་བ་གཉིས་རིམ་བཞིན་དང་། །བསྔློས་བསྒྱུར་གི་སང་ལྟུང་



2828

ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

ནི། སྦིན་བདག་གིས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་བསྔློས་པའི་གློས་སམ་

ལྷུང་བཟེད་དགེ་སློང་རང་ཉིད་ལ་བསྒྱུར་ཏེ་ཐློབ་པ་དང་ནི་གསློག་

འཇློག་གི་སང་ལྟུང་ནི། དགེ་སློང་གིས་སན་གི་རིགས་བཞི་པློ་

གང་རུང་བྱིན་ལེན་བྱས་པ་མ་ཞིག་བཞིན་དུ་སྤི་དུས་དང་། རང་

དུས་གང་རུང་ལས་འདས་པ་སེ་འདི་དག་ནི་སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ་པློ་

དག་གློ །

ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ།

གཉིས་པ་ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་ལ་བཅུ་ཚན་དགུ་ལས། བཅུ་

ཚན་དང་པློ་ནི། བར་སློམ་ལས། རྫུན་སྨྲ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་

སློང་གིས་ཐ་སད་ལྔ་ལྡན་གི་མིར་རྫུན་བཞི་ལས་གཞན་པའི་

ཤེས་བཞིན་གི་རྫུན་སྨྲས་པ་ཡུལ་དེས་དློན་གློ་བ། སྐྱློན་སྨྲའི་

ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་ཡུལ་དུས་དེ་

ན་སྐྱློན་དུ་གགས་པ་གང་ཡང་རུང་བ་སྨྲས་པ་ཡུལ་དེས་དློན་གློ་

བ། དགེ་སློང་ལ་ཕ་མ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་

དགེ་སློང་གཞན་གཉིས་ཡན་ཆད་དབྱེ་བའི་བསམ་པས་ཕ་མའི་

ཚིག་སྨྲས་པ་དློན་གློ་བ་དང་། །སྐྱློ་སྔློགས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 

དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་གཉིས་ཡན་གི་རློད་པ་དགེ་འདུན་གིས་
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ལེགས་པར་ཞི་བར་བྱས་ཟིན་པ་ལ་ངག་གིས་སྐྱློ་སྔློགས་བྱས་ཏེ་

དློན་གློ་བ་དང་། ཁྱིམ་པ་མློ་ལ་ཆློས་སློན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་

སློང་གིས་ཁིམས་གློགས་སྐྱེས་པ་མེད་པར་ཁྱིམ་པ་མློ་ལ་ཆློས་

ཚིག་ལྔའམ་དྲུག་ལས་ལྷག་པ་བསན་ཏེ་དློན་གློ་བ་དང་། །འདློན་

པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་བསེན་པར་མ་རློགས་པའམ་

བསབ་པ་བྱིན་པ་དང་དུས་མཉམ་དུའམ་མཇུག་ཏུ་སློན་བྱེད་དུ་

གྱུར་པའི་ཚིག་བཞིར་ལློངས་པའམ་ཡི་གེ་འདློན་པ་དང་། གནས་

ངན་ལེན་བརློད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཡུལ་བསེན་

པར་མ་རློགས་པ་ལ་དགེ་སློང་གཞན་གི་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་གི་

ལྟུང་བ་བརློད་པ་དེས་དློན་གློ་བ་དང་། མི་ཆློས་བ་མ་བདེན་སྨྲའི་

ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་རང་གིས་མིའི་ཆློས་བ་མ་ཐློབ་པ་དེ་ཡུལ་

བསེན་པར་མ་རློགས་པ་ལ་བདེན་པར་སྨྲས་པ་དེས་དློན་གློ་བ། 

བཤེས་ངློར་བྱེད་(བྱས་)སློ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་གི་རེད་པ་ཟས་ལས་གཞན་པ་

གང་ཟག་ལ་ལློག་པར་བསྔློས་སློ་ཞེས་སྐུར་བ་བཏབ་སེ་དློན་གློ་

བ་དང་། ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་འདུལ་

བའི་ཚིག་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་ངག་དགེ་སློང་གཞན་ལ་སྨྲས་པ་

ཡུལ་དེས་དློན་གློ་བའློ། །
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བཅུ་ཚན་གཉིས་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། ས་བློན་སྐྱེ་

འཇིག་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ས་བློན་ནམ་སྐྱེ་བ་རུང་

བ་མ་བྱས་པར་ཉམས་འདུན་གིས་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ཉམས་

པར་བྱས་པ། འཕ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་འདུན་གི་ཞལ་ཏ་བྱེད་

པའི་དགེ་སློང་ལ་དམན་པའི་གངས་སུ་བགངས་པའི་དགེ་སློང་

གིས་ཐློས་པར་འཕ་བའམ་གཞློགས་འཕས་བྱས་ཏེ་དློན་གློ་བ། 

བསློ་བ་རྣ་ལ་གཟློན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་ལ་

ཆློས་དང་ལྡན་པར་བསློ་བ་ལ་ལན་ལློག་པར་སྨྲ་བའམ་དིས་པ་

ལ་ལན་ལློག་པར་སྨྲས་ཏེ་དློན་གློ་བ་དང་། །ཁི་ཞེས་གནས་མལ་

མ་བསྡུས་པར་འགློ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་

གི་གནས་མལ་མ་བསྡུས་པར་ཕན་ཕུན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཅན་

གི་ཕློགས་སུ་བཞག་སེ་ཕན་ཕུན་དུ་གྱུར་པའམ། འདློམ་ཞེ་དགུ་

འདས་པ་དང་། གདིང་བ་མ་བསྡུས་པར་འགློ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 

དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་དབང་བའི་གནས་སུ་རྩྭའམ་ལློ་མའི་

གདིང་བ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་བཏིང་བ་མ་བསྡུས་པར་ཕན་

ཕུན་དུ་འགྱུར་བའི་ཉེན་ཅན་གི་ཕློགས་སུ་བཞག་སེ་ཕན་ཕུན་དུ་

གྱུར་པའམ། འདློམ་ཞེ་དགུ་འདས་པ་དང་། སྐྲློད་པའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་དབང་བའི་གནས་ནས་ཕན་པའི་
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རྐེན་དང་མི་ལྡན་པར་དགེ་སློང་གཞན་རང་ངམ་བསྐློས་པས་

བསྐྲད་དེ་ཉེ་འཁློར་འདས་པ་དང་། །ཕིས་གནློན་བྱེད་པའི་ལྟུང་

བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་དབང་བའི་གནས་སུ་སྔར་

བཞུགས་པའི་དགེ་སློང་ལ་མཐློ་འཚམས་པའི་བསམ་པས་ཕིས་

གནློན་བྱེད་པ། ར་བ་འབྱུང་བ་ལ་འདུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་

སློང་གིས་དགེ་འདུན་དབང་བའི་གནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་

པའི་སེང་གི་ཐློག་ར་བ་འབྱུང་བའི་གནས་སྐབས་དང་བཅས་པར་

མནན་པར་འློས་པའི་ར་བ་ཕུར་བུ་ལྟ་བུའི་སེང་དུ་འདུག་པའམ་

ཉལ་བ། དུད་འགློ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་

གཞན་ཁློ་ནའི་དློན་ནམ། རང་གཞན་ཐུན་མློང་གི་དློན་དུ་ཆུ་དང་

ས་ཤིང་སློགས་སྲློག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སྲློག་ལ་མ་ལྟློས་

པའི་བསམ་པས་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ལློངས་སྤད་དེ་དུད་འགློ་

ཤི་བ་དང་། །རིམ་པ་གཉིས་སུ་བརེགས་པ་ཞེས་ཕ་གུ་རིམ་པ་

གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བརིགས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་

གཙུག་ལག་ཁང་བརིགས་པ་ན་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ཉིན་ཞག་

གཅིག་ལ་ཕ་གུ་རིམ་པ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བརིགས་པའློ། །

བཅུ་ཚན་གསུམ་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། མ་བསྐློས་པར་

ཆློས་སློན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གང་དགེ་སློང་མའི་སློན་
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པར་ཚུལ་བཞིན་དུ་མ་བསྐློས་པར་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆློས་བསན་ཏེ་

དློན་གློ་བ། ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་ཆློས་སློན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་

སློང་གིས་ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་དུ་དགེ་སློང་མ་ལ་ཆློས་བསན་ཏེ་

དློན་གློ་(བ་)པ་དང་། །ཟས་ཅུང་ཟད་ཙམ་གི་ཕིར་ཆློས་བསན་ཏློ་

ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་

གཞན་དགེ་སློང་མ་ལ་ཟས་ལ་སློགས་པའི་ཆེད་དུ་ཆློས་སློན་པ་

མ་ཡིན་པ་ལ་ཟས་ལ་སློགས་པའི་ཆེད་དུ་ཆློས་བསན་ཏློ་ཞེས་

སྐུར་བ་བཏབ་པ་དློན་གློ་བ་དང་། ཆློས་གློས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་

དང་། ཆློས་གློས་བྱིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་གཉིས་ནི། དགེ་སློང་གིས་

དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་གློས་བཟློ་བྱས་ཏེ་ཟིན་པ་དང་། 

དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པ་ལ་རང་དབང་བའི་

གློས་ངག་གི་རིག་བྱེད་ཀིས་བྱིན་ནས་ཡུལ་དེས་ཐློབ་བློ་སྐྱེས་

པ་གཉིས་དག་དང་གློ་རིམ་བཞིན་ནློ། །དློན་མཐུན་ཞེས་དགེ་

སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་འགློའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་

དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སའི་ལམ་དུ་རྒྱང་གགས་འདས་

པར་ཕིན་པ། དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གྲུར་འཇུག་པའི་ལྟུང་

བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆུའི་ལམ་

གྲུ་གདལ་གཅིག་པ་ཡན་ཆད་དུ་རྒྱུན་ཕློགས་སམ། རྒྱུན་ལས་
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བཟླློག་ཕློགས་སུ་འགློ་ཞིང་རྒྱང་གགས་འདས་པ་དང་། དབེན་པ་

ན་འདུག་འགེང་གི་ལྟུང་བྱེད་གཉིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན། དགེ་སློང་

གིས་ཁིམས་གློགས་མེད་པར་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་དབེན་

པ་སྐྱབས་ཡློད་པ་ན་གཉིས་ཀ་འདུག་པ་དང་། ཁིམས་གློགས་

མེད་པར་དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་དབེན་པ་སྐྱབས་ཡློད་པ་ན་

གཉིས་ཀ་འགེང་བ་གཉིས་སློ། །དགེ་སློང་མ་ཡིས་སྦློར་དུ་བཅུག་

པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་བདག་ཉིད་ཀི་ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་དགེ་སློང་མས་ཁྱིམ་པ་ལ་བརློད་པའི་

སློ་ནས་སྦློར་དུ་བཅུག་པའི་ཟས་དགེ་སློང་གིས་ཟློས་པའློ། །

བཅུ་ཚན་བཞི་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། ཡང་ཡང་ཟ་བའི་

ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཉིན་གཅིག་ལ་ཁྱིམ་པས་མགློན་དུ་

བློས་པ་ལན་གཉིས་ཡན་ཆད་བྱུང་ཚེ། ཕི་མ་ལ་གློས་སམ་གློས་

ཀི་རེད་པ་མིན་པའི་ཟས་ཕི་མ་ཟློས་པ་དང་ནི་འདུག་གནས་སུ་

ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་མུ་སེགས་ཅན་གི་འདུག་

གནས་སྦིན་བདག་ཁྱིམ་པས་བྱས་ཤིང་། མཆློད་གནས་མུ་

སེགས་ཡློད་པའི་གནས་དེར་ཞག་གཅིག་གནས་ཏེ་ཟས་གཉིས་

པ་ཟློས་པ། ཕེ་ཞེས་ལྷུང་བཟེད་དློ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་ལེན་པའི་

ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པས་བསློད་སློམས་བསབས་
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ཤིང་ཅི་བདེར་མ་བྱས་པར་ཚད་ཡློངས་སུ་མ་དཔགས་པ་ལས་

དུས་སུ་རུང་བ་ལྷུང་བཟེད་དློ་གསུམ་ལས་ལྷག་པ་བངས་ཏེ་

གནས་གཞན་དུ་ཁྱེར་ནས་ཟློས་པ་དང་། བཅའ་ཞེས་སངས་པ་

ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཟས་སངས་པ་རློགས་པས་

དུས་སུ་རུང་བའི་བཟའ་བའམ་བཅའ་བ་ལྷག་པློར་མ་བྱས་པར་

ཟློས་པ་དང་། སངས་སློབ་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཟས་

སངས་པའི་དགེ་སློང་གཞན་ལ་དུས་རུང་གི་བཟའ་བཅའ་ངག་

གི་རིག་བྱེད་ཀིས་བསབས་ཏེ་དློན་གློ་བ་དང་། །འདུས་ཤིང་ཟ་

བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་བཞིན་མཚམས་གཅིག་གི་

ནང་དུ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཟས་ཟ་བའི་གནས་ཚང་མང་ལྟ་བུ་ལས་

ལློགས་གཅིག་ཏུ་ན་བ་སློགས་ཀི་རྐེན་མེད་པར་དགེ་སློང་བཞིར་

ལློངས་འདུས་ཤིང་ཟློས་པ་དང་། དུས་མིན་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་གནས་པའི་གིང་གི་ཉིན་ཕེད་ཡློལ་ནས་

སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བར་དེར་དུས་རུང་གི་ཟས་ཟློས་པ། གསློག་

འཇློག་ཏུ་བཞག་པ་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་སན་བཞི་

པློ་གང་རུང་རང་ངམ་རང་དང་ཆློ་ག་གཅིག་པས་གསློག་འཇློག་

ཏུ་བཞག་པ་ཁམ་གཅིག་ཡན་ཟློས་པ་དང་། །སྐབས་འདིར་ཆ་ལ་

བརེན་པའི་ཉེས་བྱས་ཞེས། ལག་ཉ་བངས་པ་དང་། མཚམས་
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བཙོས། ཞག་ལློན། རེན་བཙོས་བཅས་ཀི་ཉེས་བྱས་བཞི་དང་། 

ཟས་དེ་བཞི་ཟློས་པའི་ཉེས་བྱས་བཞི་སེ་བརྒྱད་ཡློད། བྱིན་ལེན་

མ་བྱས་པར་ཟ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་བྱིན་ལེན་བྱ་

དགློས་པའི་ཟས་ལ་རང་ངམ་རང་དང་ཆློ་ག་གཅིག་པས་བྱིན་

ལེན་མ་བྱས་པར་ཁམ་གཅིག་ཡན་ཁ་ནས་མིད་པ་དང་། བསློད་

པ་སློང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱིམ་

པ་ལ་ཡུལ་དུས་དེ་ན་ཟས་བསློད་པར་གགས་པ་ངག་གི་རིག་

བྱེད་ཀིས་བངས་ཏེ་ཟློས་པ་ཉིད་དློ། །

བཅུ་ཚན་ལྔ་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། སྲློག་ཆགས་དང་

བཅས་པའི་ཆུ་ལ་སྤློད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་

ཁློ་ནའི་དློན་དུ་ཆུ་དང་ས་ཤིང་ལ་སློགས་ལ་སྲློག་ཆགས་ཡློད་

མེད་མ་བརག་པར་ལྟློས་མེད་ཀི་བསམ་པས་ལློངས་སྤད་པའི་

ཞར་ལ་སྲློག་ཆགས་ཤི་བ་དང་། ཉལ་པློ་བྱེད་པར་བཤློམས་

པའི་སར་འདུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་པ་ཕློ་མློ་

ཉལ་པློ་བྱེད་པར་ཞུགས་པའམ། དེའི་ས་གློན་ལ་གནས་པར་དེ་

དང་སྐྱབས་མེད་པ་ན་མངློན་སུམ་འདློམ་གང་གི་ནང་དུ་འདུག་

པ་རློགས་པའམ་ཕློ་མློས་གློ་བ། ཁྱིམ་པ་ཕློ་མློ་ཉལ་པློ་བྱེད་པར་

བཤློམས་པའི་སར་འགེང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

ཁྱིམ་པ་ཕློ་མློ་ཉལ་པློ་བྱེད་པར་ཞུགས་པའམ། དེའི་ས་གློན་ལ་

གནས་པར་དེ་དང་སྐྱབས་ཡློད་པ་ན་འདློམ་གང་གི་ནང་དུ་འགེང་

བ་དང་། གཅེར་བུ་པ་ལ་ཟས་བྱིན་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་

གིས་མུ་སེགས་ཀི་རབ་བྱུང་ལ་དགློས་པ་ཁྱད་ཅན་མེད་པར་ངག་

གི་རིག་བྱེད་ཀིས་ཟས་བྱིན་པ་དེས་ཐློབ་པ། དམག་ལ་བལྟ་བའི་

ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་རྒྱལ་པློ་ལ་སློགས་པས་བློས་པ་

མེད་པར་དམག་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དངློས་སུ་འཐབ་པའམ། 

འཐབ་པའི་ས་གློན་དུ་གནས་པ་ལ་རང་གང་ན་འདུག་པའི་ཉེ་

འཁློར་འདས་ཏེ་བལྟས་པ་དང་ནི། །ཞག་གཉིས་ཞེས་དམག་གི་

ནང་ན་གནས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དམག་མཚན་

ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ་གནས་ཏེ་དགློས་པ་མེད་པར་ཉིན་

མཚན་གཉིས་ཡན་ཆད་འདས་པ། བཤམས་དཀྲུག་འགློ་བ་ཞེས་

དཔུང་གི་ཡན་ལག་ཉམས་སུ་མྱློང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ལ། དམག་ལ་

རེག་པ་དང་། བཤམས་པ་དཀྲུག་པ་དང་། དམག་ལ་བལྟ་བའི་

ལྟུང་བྱེད་དང་གསུམ་ཡློད་པ་རིམ་པ་བཞིན། རྒྱལ་པློ་སློགས་

ཀིས་བློས་ཀང་རུང་མ་བློས་ཀང་རུང་དགེ་སློང་གིས་དམག་ལ་

རེག་པ་དང་། གཡུལ་བཤམས་པ་དཀྲུགས་པ། རྒྱལ་པློ་སློགས་

ཀིས་བློས་པའི་ཚེ་ན་འཕགས་ཤིང་། ཉེ་འཁློར་གི་མཐའ་ལས་



37

ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

འདས་ཏེ་དམག་ལ་ལྟ་བའློ། །བརེག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་

གིས་རློག་སེམས་ཀིས་བརེག་པར་འདློད་པས་དགེ་སློང་གཞན་

ལ་བརེག་སེ་ཕློག་པ་དང་། བརེག་པར་གཟས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 

དགེ་སློང་གིས་རློག་སེམས་ཀིས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་བརེག་པར་

གཟས་པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་འཆབ་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་

སློང་གིས་མཐློལ་ཡུལ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡློད་པའི་གནས་

སུ་དགེ་སློང་གཞན་གི་ཕམ་ལྷག་གང་རུང་བཅབས་ཏེ་མཚན་མློ་

འདས་པའློ། །

བཅུ་ཚན་དྲུག་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། བདེ་དང་ཞེས་

ཟས་གཅློད་དུ་འཇུག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་

སློང་གཞན་ལ་ཁྱིམ་པས་ཟས་འདེན་པ་ལ་ཕན་སེམས་མེད་པར་

ངག་གི་རིག་བྱེད་ཀིས་ཟས་གཅློད་དུ་བཅུག་པ་ཁྱིམ་པས་གློ་

བ་དང་། མེ་ལ་རེག་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དུས་དན་

མ་བྱས་པར་མེ་མཚན་ཉིད་པ་ལ་རེག་གམ་རེག་ཏུ་བཅུག་པ་

དང་། འདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་

དགེ་འདུན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་དགེ་སློང་

སྒྲུབ་པ་ལ་རང་གིས་འདུན་པ་ཕུལ་ནས། ལས་དེ་བྱས་ཟིན་པའི་

དུས་ན་རང་གིས་ཕུལ་བའི་འདུན་པ་ཕིར་བསྒྱུར་བའི་ཚིག་སྨྲས་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

པ་དློན་གློ་བ་དང་། །བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་

བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་བསེན་པར་མ་རློགས་པ་དང་

གནས་གཅིག་ཏུ་གཉིས་ཀ་ཉལ་ཏེ་མཚན་མློ་གསུམ་འདས་པ། 

ཆློས་ཞེས་སིག་ལྟ་མི་གཏློང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་

ཕློགས་འགའ་ལ་སིག་ལྟ་སྐྱེས་པ་དེ་བཞམས་བསློ་དང་། གསློལ་

བཞིའི་ལས་ཏེ་བཟླློག་པ་ལྔས་བཟླློག་ཀང་མི་གཏློང་བ་དང་། སྨྲ་

ཞེས་སངས་པ་རེས་ཕློགས་ཀི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་

འདུན་གིས་གནས་ནས་དབྱུང་བའི་དགེ་སློང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་སྤློད་བྱས་པ། དགེ་ཚུལ་བསིལ་བ་

སྡུད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་གིས་བསིལ་

བའི་དགེ་ཚུལ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཆློས་དང་ཟང་ཟིང་གི་ལློངས་

སྤློད་བྱས་པ། ཁ་དློག་མ་བསྒྱུར་བ་རས་གློས་གློན་པའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་དབང་བའི་གློས་དཀར་པློ་སློགས་ཁ་མ་

བསྒྱུར་བ་ལ་ལློངས་སྤློད་བྱས་པ་དང་། །རིན་པློ་ཆེ་ཞེས་ལློངས་

པ་བཞིར་གཏློགས་ཀི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་གི་མ་

ཡིན་པའི་རིན་པློ་ཆེའམ། རིན་པློ་ཆེར་སློས་པ་ལ་རང་གིས་

རེག་པའམ། གཞན་རེག་ཏུ་བཅུག་པ་དང་། ཁྲུས་བྱེད་པའི་ལྟུང་

བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་སྔར་ཁྲུས་བྱས་ནས་ཟླ་བ་ཕེད་འདས་པ་
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ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

དང་། ཚ་བའི་དུས་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་འཇིག་རེན་ན་གགས་

པའི་ཆུས་ཁྲུས་བྱས་ཏེ་ལུས་ཕེད་ཁྱབ་པའློ། །

བཅུ་ཚན་བདུན་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། དུད་འགློ་གསློད་

པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་གཞི་མའི་ཞློར་མ་ཡིན་པར་

གསློད་སེམས་ཀིས་དུད་འགློ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་བསད་དེ་

དུད་འགློ་ཤི་བ། འགློད་པ་བསྐྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་

གིས་དགེ་སློང་གཞན་ལ་རྣམ་དག་གི་དགེ་སློང་མ་ཡིན་པའི་

དློན་གིས་འགློད་པ་བསྐྱེད་དུ་བཅུག་སེ་དློན་གློ་བ། ག་ག་ཚིལ་

བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་གི་ལུས་དངློས་མ་

ཉམས་པ་སློར་མློ་ལ་སློགས་པས་དགེ་སློང་གཞན་གི་ལུས་

དངློས་མ་ཉམས་པ་ལ་སྐྱི་གཡའ་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཀིས་རེག་

པ་དང་། །ཆུ་ལ་རེ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་འཇིག་རེན་

ན་གགས་པའི་ཆུ་ལྟེ་བ་ནུབ་པའི་ཚད་དུ་ཆློག་པ་ལ་རེ་བའམ། 

རེར་འཇུག་པ་དང་། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ཉལ་བའི་ལྟུང་བྱེད་

ནི། དགེ་སློང་གིས་བུད་མེད་དང་གནས་གཅིག་ཏུ་གཉིས་ཀ་

ཉལ་བའི་སྤློད་ལམ་གིས་གཉིད་ལློག་ཅིང་མཚན་མློ་འདས་པ། 

དངངས་པར་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་སློང་

གཞན་ལ་འཇིགས་རྒྱུ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་རང་ངམ་
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བསྐློས་པའི་ངག་གི་རིག་བྱེད་ཀིས་དངངས་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་

སྨྲས་པ་དེས་དློན་གློ་བ་དང་། །སྦེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་

གིས་ཆློས་འདི་པའི་རབ་བྱུང་གི་འཚོ་བའི་ཡློ་བྱད་ཆློས་གློས་

ལ་སློགས་པ་སྦེད་དམ་སྦེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། གདེང་མེད་པར་

སྤློད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་གི་དགེ་སློང་གཞན་

ལ་བྱིན་པའི་གློས་སམ་ལྷུང་བཟེད་ལ་བརྐུ་སེམས་སམ། ཡིད་

གཅུགས་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་གཞན་པས་ལློངས་སྤློད་བྱས་པ། 

ལྷག་མས་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་

སློང་གཞན་ལ་གཞི་མེད་པར་ལྷག་མས་སྐུར་བ་བཏབ་སེ་དློན་གློ་

བ་དང་། །བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། 

དགེ་སློང་གིས་སྐྱེས་པ་མེད་པར་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་

རྒྱང་གགས་འདས་པར་འགློ་བའློ། །

བཅུ་ཚན་བརྒྱད་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། རྐུན་མ་དང་

ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཆློམ་

རྐུན་པའམ། ཤློ་གམ་འདལ་བའི་ཚོང་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་

རྒྱང་གགས་འདས་པར་ཕིན་པ་དང་། ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་བསེན་

རློགས་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་མཁན་པློ་གང་ཞིག་

གིས་བསྒྲུབ་བྱ་ལློ་ཉི་ཤུ་མ་ལློན་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་གསློལ་
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བཞིའི་ལས་ཀིས་བསེན་རློགས་བྱས་པ་དང་། །ས་རྐློ་བའི་ལྟུང་

བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་འཇིག་རེན་ན་གགས་པའི་འཐས་པར་

གནས་པའི་ས་སློར་བཞི་ཡན་ཆད་རང་ངམ་བསྐློས་པས་བརྐློས་

པ་དང་། མགློན་གཉེར་རིང་འདུག་གི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་

གིས་རང་མགློན་དུ་འབློད་པ་པློ་ཁྱིམ་པས་དུས་ཚིགས་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ཡློད་ན་དེ་ལས་ལྷག་པའམ། མེད་ན་ཟླ་བ་བཞི་ལས་

ལྷག་པར་ཟས་ཟློས་པ་དང་། བསབ་པ་ཉེ་བར་འཇློག་པ་སློང་

བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་ལ་དགེ་སློང་གཞན་གིས་

བསབ་པའི་སློ་ནས་བསློ་བ་ལ་ངག་གི་རིག་བྱེད་ཀིས་སངས་ཏེ་

དློན་གློ་བ་དང་། །འཐབ་ཅེས་ཉན་རྣ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་

སློང་གིས་རང་ལས་རློད་པ་གཞན་ཕློགས་སུ་གྱུར་པའི་དགེ་སློང་

གཉིས་ཡན་ཆད་གློས་བྱེད་པ་ལ་ཤེས་བཞིན་དུ་རློད་པ་སེལ་བའི་

ཆེད་དུ་ཉན་པ་ལས་རང་གིས་དློན་གློ་བ་དང་། ལས་ཀི་གནས་

ནས་མི་སྨྲ་བར་འགློ་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་

འདུན་གི་ཆློས་ལྡན་གི་ལས་ལ་འདུས་ནས་དགེ་སློང་ལ་མ་སྨྲས་

པར་ཐློས་པའི་ཉེ་འཁློར་ལས་འདས་པར་ཕིན་པ་དང་། །མ་གུས་

པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་

དང་། དགེ་འདུན་གི་ཐ་སད་པ་སེ་གསུམ་པློ་གང་རུང་གིས་རང་
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ཉིད་ལ་ཆློས་ལྡན་གི་བསློ་བ་ལ་བཤད་སྦངས་མེད་པར་དེ་ལས་

ལྡློག་སེ་འགལ་བར་བྱས་པ། ཆང་འཐུང་བའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་

སློང་གིས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཆང་མགུལ་དུ་མིད་པ་དང་། 

དུས་མིན་པར་གློང་འགློའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་ཉིད་

གནས་པའི་གིང་གི་ཉིན་ཕེད་ཡློལ་ནས། སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བར་

དེར་རབ་བྱུང་སེ་ལྔ་གང་རུང་ལ་མ་སྨྲས་པར་ཁྱིམ་པའི་གནས་

སུ་ཕིན་པའློ། །

བཅུ་ཚན་དགུ་པ་ནི། བར་སློམ་ལས། ཟས་བཅས་ཞེས་

པའི་སྐབས་གློང་རྒྱུའི་ལྟུང་བྱེད་ལ་གཉིས་ལས་དང་པློ། སྔ་དློ་

གློང་རྒྱུའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་གནས་པའི་གིང་གི་

སྔ་དློའི་དུས་སུ་རང་གི་ཚིག་གིས་དགེ་འདུན་ཟས་ལ་སྤན་འདེན་

པའི་ཚེ་ཟས་བྲིམ་པ་ཡློལ་བར་མ་བྱེད་ཅིག་ཅེས་སྦིན་བདག་ལ་

མ་བསློ་བར་ཁྱིམ་གསུམ་ལློངས་པར་རྒྱུ་བ། ཕི་དློ་གློང་རྒྱུའི་

ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་གནས་པའི་གིང་གི་ཉིན་ཕེད་

ཡློལ་ནས་སྐྱ་རེངས་མ་ཤར་བར་དེར་ཁྱིམ་བཞི་པའམ། ལྔ་པ་ལ་

སློགས་པར་རྒྱུ་བ། མཚན་མློ་རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བྲང་དུ་འགློ་བའི་ལྟུང་

བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་རང་གནས་པའི་གིང་གི་ནུབ་ཕློགས་

ཀི་འློད་དམར་པློ་འདས་ནས། སྐྱ་རེངས་ཐ་མ་མ་ཤར་བར་དེར་



43

ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

བཙུན་མློའི་འཁློར་རམ། རྒྱལ་པློའི་ཕློ་བྲང་གི་གནས་སུ་ཕིན་

པ། ད་གདློད་ཅེས་ཁྱད་དུ་གསློད་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་

གིས་ཡིད་རྨློངས་པ་མ་ཡིན་པས་གསློ་སྦློང་གི་ཚེ་སློ་ཐར་གི་

མདློ་འདློན་པའི་དུས་སུ་རང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པའི་གཞི་

ངག་གི་རིག་བྱེད་ཀིས་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་

བ་དང་། །ཁབ་རལ་འཆློས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་

རང་དབང་བའི་ཁབ་རལ་གི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ལ་རང་

དློན་དུ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ཁབ་རལ་གི་བཟློ་བྱས་པ་དང་ནི་

ཁི་རྐང་འཆློས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་གི་

ཤིང་གི་ཁིའམ། ཁིའུ་རྐང་པ་ཚད་ལས་ལྷག་པ་རང་ངམ་བསྐློས་

པས་བཟློ་བྱས་ཏེ་ཟིན་པ་དང་། །བརལ་བ་སེ། ཤིང་བལ་གིས་

གློས་པར་བྱས་པའི་ལྟུང་བྱེད་ནི། དགེ་སློང་གིས་དགེ་འདུན་གི་

གནས་མལ་ལ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་ཤིང་བལ་གིས་གློས་པར་

བྱས་པ་དང་། གདིང་བ་དང་གཡན་པ་དགབ་པ་དང་། །རས་ཆེན་

བཅས་ཚད་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་པའི་ལྟུང་བྱེད་གསུམ་ནི། དགེ་

སློང་གིས་དེ་གསུམ་པློ་རང་རང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་

ལ་རང་དློན་དུ་རང་ངམ་བསྐློས་པས་སློར་ཕེད་ཡན་གི་ཚད་ལས་

ལྷག་པ་བྱས་ཏེ་ཟིན་པ་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་ནློ། །དགེ་སློང་རང་
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གི་ལུས་བློངས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་ཚད་ཙམ་མེད་པར་བདེ་བར་

གཤེགས་པའི་ཆློས་གློས་ཀི་ཚད་དམ། དེ་ལས་ལྷག་པའི་ཆློས་

གློས་གསུམ་པློ་གང་རུང་རང་ངམ་བསྐློས་པས་བཟློ་བྱས་ཏེ་ཟིན་

པ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆློས་གློས་ཀི་ཚད་དུ་བཟློ་བྱེད་

པའི་ལྟུང་བྱེད་དུ་གསུངས་སློ། །

བཞི་པ། སློར་བཤགས་ཀི་སེ།

བཞི་པ་སློར་བཤགས་ཀི་སེ་ལ་སློར་བཤགས་བཞི་ལས། དང་

པློ་དགེ་སློང་མ་ལས་ཟས་ལེན་པའི་སློར་བཤགས་ནི། དགེ་སློང་

མ་གློང་ངམ། གློང་གི་ཉེ་འཁློར་རམ། ལམ་པློ་ཆེ་ན་འདུག་པ་ལ་

རང་ཡང་དེ་གསུམ་གང་རུང་དུ་གནས་པས་ཟས་བངས་ཏེ་ཟློས་

པ་དང་། ཁྱིམ་གཞན་ཞེས་གལ་རིམ་དུ་མ་ཕེབས་པར་འབྲིམ་

དུ་འཇུག་པ་མ་བཟླློག་པར་ཟ་བའི་སློར་བཤགས་ནི། དགེ་སློང་

གསུམ་ཡན་ཆད་ཁྱིམ་པས་མགློན་དུ་བློས་པ་ན་དགེ་སློང་མས་

གལ་རིམ་དུ་མ་ཕེབས་པར་བྲིམ་དུ་བཅུག་པ་མ་བཟླློག་པར་དགེ་

སློང་གིས་ཟས་ཟློས་པ་ཉིད་དང་ནི། །བསབ་པ་དལ་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་

འཇུག་པའི་སློར་བཤགས་ནི། དགེ་སློང་གིས་ཁྱིམ་གི་བསབ་

པའི་སློམ་པ་བྱིན་པའི་ཁྱིམ་བདག་ལས་ངག་གི་རིག་བྱེད་ཀིས་
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ཟས་བངས་ཏེ་ཟློས་པ་རྣམས་དང་ནི་དགློན་པ་ཞེས་ནགས་མ་

བརགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སློར་བཤགས་ནི། དགེ་སློང་གིས་

འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ནགས་མ་ཉུལ་བར་སྦིན་བདག་

ཁྱིམ་པ་ལ་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕློགས་དེར་ཟས་བངས་

ཏེ་ཟློས་པ་དང་བཅས་པ་ཡི་ལྟུང་བ་བཞི་པློ་འདི་ནི། །རློགས་

པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཕན་པར་གསུངས་པ་དེ་

ཡིས། །སློ་སློར་བཤགས་པར་བྱ་བའི་ལྟུང་བར་གསུངས་སློ། །

ལྔ་པ། ཉེས་བྱས་ཀི་སེ།

ལྔ་པ་ཉེས་བྱས་ཀི་སེ་ལ་བསབ་བྱའི་ཉེས་བྱས་བརྒྱ་དང་བཅུ་

གཉིས་ཡློད་པ་རྣམས་སེ་ཚན་དགུར་འདུ་བས་སེ་ཚན་དང་

པློ་གློས་བགློ་བ་ལས་གྱུར་པའི་སེ་ཚན་ལ་བཅུ་སེ། བར་སློམ་

ལས། ཤམ་ཐབས་ལ་ནི་ཟླུམ་པློར་མ་བགློས་པ་དང་། པུས་མློ་

མ་ཁེབས་པའི་ཧ་ཅང་བརེངས་པ། ལློང་བུ་བཀབ་པའི་ཧ་ཅང་

འཇློལ་བ། ཕློགས་གཅིག་གང་སྣ་ལྟར་ནར་བ། ལྟེ་གློང་དུ་འགློ་

ལྟེབ་པ། སྐེ་རགས་ཀི་བར་བར་དུ་འབྲུའི་ཐུམ་བུ་ལྟར་ལུག་པར་

བགློ་བ། ལྟེ་འློག་ཏུ་སྦྲུལ་མགློ་ལྟར་གདེངས་པར་བགློ་བའི་ཉེས་

བྱས་ཏེ། རྣམ་པ་བདུན་དང་། སློད་གཡློགས་ལ་ཡང་ཟླུམ་པློར་
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མ་བགློས་པ་དང་། ཧ་ཅང་བརེངས་པ། ཧ་ཅང་འཇློལ་བར་བགློ་

བའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་བཅུའློ། །

གཉིས་པ་ཁྱིམ་དུ་འགློ་བའི་སེ་ཚན་ཉི་ཤུ་ནི། བར་སློམ་

ལས། ཤིན་ཏུ་བསམས་ལ་སློགས་པ་ལྔ་ནི་དན་ཤེས་མ་བསེན་

པར་ཁྱིམ་དུ་འགློ་བ། ཆློས་གློས་ཚུལ་བཞིན་མ་བགློས་པར་འགློ་

བ། ཅ་ཅློའི་སྒ་མ་བསྐྱུངས་པར་འགློ་བ། མིག་གཡེང་བག་ཏུ་བལྟ་

ཞིང་འགློ་བ། གཉའ་ཤིང་གང་ལས་ལྷག་པར་བལྟ་བཞིན་འགློ་

བའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་ལྔ། མགློ་གཡློགས་ལ་སློགས་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་

ཞྭ་མ་ཡིན་པའི་གློས་ཀིས་མགློ་གཡློགས་ཏེ་འགློ་བ། ཆློས་གློས་

བརེས་ཏེ་འགློ་བ། ཆློས་གློས་ཕག་པ་གཉིས་ཀར་གཟར་ཏེ་འགློ་

བ། ལག་པ་གཉིས་གཉའ་བར་བསྣློལ་ཏེ་འགློ་བ། ལག་གཉིས་

ལྟག་པར་བསྣློལ་ཏེ་འགློ་བའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་ལྔ་དང་། མཆློངས་ལ་

སློགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ནི། མཆློངས་ཏེ་འགློ་བ། རྐང་པ་བརྐངས་

བསྐུམ་བྱེད་ཅིང་འགློ་བ། ཙོག་པུར་འགློ་བ། རིང་པ་བཏེག་སེ་

བྲང་གིས་འགློ་བ། གྲུ་མློ་གཉིས་བརྒྱངས་ཏེ་འགློ་བའི་ཉེས་བྱས་

ཏེ་ལྔ་དང་། ལུས་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ནི། ལུས་གཅུས་ཏེ་

འགློ་བ། ལག་པ་གཡུག་སེ་འགློ་བ། མགློ་བསྒྱུར་ཞིང་འགློ་བ། 

དཔུང་པ་སྤད་དེ་འགློ་བ། ལག་པ་སྦེལ་ཏེ་འགློ་བའི་ཉེས་བྱས་ལྔ་
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སེ་ཉི་ཤུའློ ། །

གསུམ་པ་ཁྱིམ་ན་འདུག་པའི་སེ་ཚན་དགུ་ནི། བར་སློམ་

ལས། འདུག་པར་བྱ་བ་དགུ་ནི། ཁྱིམ་པས་མ་བསློ་བར་སན་ལ་

འདུག་པ། མ་བརག་པར་སན་ལ་འདུག་པ། ལུས་ལིད་ཕབ་སེ་

འདུག་པ། རྐང་པའི་སེང་དུ་རྐང་པ་བཞག་སེ་འདུག་པ། བརླའི་

སེང་དུ་བརླ་བཞག་སེ་འདུག་པ། ལློང་བུའི་སེང་དུ་ལློང་བུ་བཞག་

སེ་འདུག་པ། ཁི་སློགས་ཀི་འློག་ཏུ་རྐང་པ་བཅུག་སེ་འདུག་པ། 

རྐང་པ་སློ་སློར་བརྐངས་ཏེ་འདུག་པ། འདློམས་སྣང་བར་བྱས་

ཏེ་འདུག་པའི་ཉེས་བྱས་དག་དང་དགུ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ཟས་བངས་པའི་སེ་ཚན་བརྒྱད་ནི། བར་སློམ་

ལས། བྱིན་ལེན་བྱ་བ་བརྒྱད་ནི། ཟས་ལེགས་པར་མ་བངས་པ། 

ལྷུང་བཟེད་ཀི་མུ་དང་མཉམ་པ་བངས་པ། འབྲས་ཆན་དང་ཚོད་

མ་མཉམ་པར་བངས་པ། མཐར་ཆགས་སུ་མ་བངས་པ། ལྷུང་

བཟེད་ཡིད་མ་གཏད་པར་བངས་པ། བཟའ་བཅའ་མ་འློ ང་གློང་

ནས་ལྷུང་བཟེད་བཟེད་པ། འབྲས་ཆན་དང་ཚོད་མ་ཅི་རིགས་

ལྷག་འདློད་ཀིས་ཕན་ཚུན་འགེབས་པ། ཟས་སེང་དུ་ལྷུང་བཟེད་

བཟེད་པའི་ཉེས་བྱས་རྣམས་སློ། །

ལྔ་པ་ཟས་ཟ་བའི་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་ནི། བར་སློམ་
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ལས། ཟས་ལ་ལེགས་པར་བྱ་བ་དྲུག་ནི། ཟས་ཚུལ་མཐུན་དུ་

མ་ཟློས་པ། ཧ་ཅང་ཁམ་ཆུང་བ་ཟ་བ། ཧ་ཅང་ཁམ་ཆེ་བ་ཟ་བ། 

ཟས་རན་པར་མ་ཟློས་པ། ཟས་མ་འློང་བར་ཁ་གདངས་པ། ཟས་

ཀིས་ཁ་བཀང་སེ་གཏམ་སྨྲ་བའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་དྲུག་དང་། ཙུག་

ཙུག་ལ་སློགས་རྣམ་པ་ལྔ་ནི། ཙུག་ཙུག་གི་སྒ་དང་བཅས་ཏེ་ཟ་

བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཅག་ཅག་དང་། ཧུ་ཧུ་དང་། ཕུ་ཕུ་ཟེར་ཞིང་

ཟ་བ། ལེ་ཕིར་ཕྱུང་སེ་ཟ་བའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་ལྔ། འབྲུ་ནས་ཐ་དད་

བྱེད་པ་ལྔ་ནི། འབྲུ་རེ་རེ་ནས་ཟ་བ། ཟས་ལ་འཕ་དམློད་བྱས་

ཏེ་ཟ་བ། མཁུར་བ་གཡས་གཡློན་སློ་ཞིང་ཟ་བ། རྐན་སྒ་གཏློག་

ཅིང་ཟ་བ། ཁམ་འཕློ་བཅད་ནས་ཟ་བའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་ལྔ། ལག་པ་

བལྡག་ལ་སློགས་པ་ལྔ་ནི། ལག་པར་ཟས་ཆགས་པ་བལྡག་པ། 

སྣློད་ལ་ཟས་ཆགས་པ་ལག་པ་དང་བཅས་བལྡག་པ། ལག་པར་

ཟས་ཆགས་པ་སྤྲུགས་པ། ལྷུང་བཟེད་སྐྱློམ་པ། ཟས་མཆློད་རེན་

འད་བར་བཅློས་པའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་ལྔའློ། །

དྲུག་པ་ལྷུང་བཟེད་སྤད་པའི་སེ་ཚན་བཅུ་བཞི་ནི། བར་

སློམ་ལས། འཕ་བ་ལ་སློགས་རྣམ་པ་བཞི་ནི། གཞན་གི་ལྷུང་

བཟེད་ལ་འཕ་བ། ཟས་ཀིས་གློས་པའི་ལག་པ་ཆུ་སྣློད་ལ་རེག་

པ། ཟས་ཀིས་སྦགས་པའི་ཆུ་དགེ་སློང་ལ་འཐློར་བ། ཁྱིམ་བདག་



49

ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།

ལ་མ་དིས་པར་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུས་པའི་ཆུ་སློགས་འབག་ཆུ་ཅི་

བདེར་འདློར་བའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་བཞི། ལྷུང་བཟེད་ལ་ཡང་རྣམ་

པ་བཅུ་ནི། ལྷུང་བཟེད་ནང་ཟས་ལྷག་བླུག་པ། ལྷུང་བཟེད་འློག་

གཞི་མེད་པར་བཞག་པ། དེ་བཞིན་དུ་གད་ཁ་དང་། གཡང་ས་

དང་། དཀན་གཟར་བཅས་ལ་ལྷུང་བཟེད་བཞག་པ། འགེང་སེ་

ལྷུང་བཟེད་འཁྲུ་བ། གད་ཁ་དང་། གཡང་ས་དང་། དཀན་གཟར་

བཅས་ལ་ལྷུང་བཟེད་བཀྲུ་བ། འབབ་ཆུའི་རྒྱུན་ལས་ལྡློག་སེ་ལྷུང་

བཟེད་ཀིས་ཆུ་བཅུ་བའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་བཅུའློ། །

བདུན་པ་ཆློས་སློན་པའི་སེ་ཚན་ཉེར་དྲུག་ནི། བར་སློམ་

ལས། འགེང་བར་བྱེད་ལ་སློགས་པ་ལྔ་ནི། ཉན་པ་པློ་འདུག་པ་ལ་

འགེང་སེ་ཆློས་སློན་པ། ཉལ་བ་ལ་འདུག་སེ་ཆློས་སློན་པ། སན་

མཐློན་པློ་དང་བཟང་པློར་འདུག་པ་ལ། སན་དམན་པ་དང་ངན་པ་

ལ་འདུག་སེ་ཆློས་སློན་པ། མདུན་ནས་འགློ་བ་ལ་རེས་ནས་འགློ་

ཞིང་ཆློས་སློན་པ། ལམ་གི་དབུས་ནས་འགློ་བ་ལ་ལམ་གི་འགམ་

ནས་འགློ་སེ་ཆློས་སློན་པའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་ལྔ། མགློ་གཡློགས་ལ་

སློགས་རྣམ་པ་ལྔ་ནི། མགློ་གློས་སློགས་ཀིས་གཡློགས་པ་ལ་

ཆློས་སློན་པ། དེ་བཞིན་དུ་གློས་བརེས་པ་དང་། ཆློས་གློས་ཕག་

པ་གཉིས་ཀ་ལ་གཟར་བ། ལག་པ་གཉིས་གཉའ་བར་བསྣློལ་བ། 
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ལག་གཉིས་ལྟག་པར་བསྣློལ་བ་བཅས་ལ་ཆློས་སློན་པའི་ཉེས་

བྱས་ཏེ་ལྔ། དློ་ཀེར་ཅན་ལ་སློགས་པ་ལྔ་ནི། དློ་ཀེར་ཅན་ཏེ་

ཐློར་ཅློག་ཅན་དང་། ཞྭ་གློན་པ། ཅློད་པན་བཅིངས་པ། ཕེང་བ་

བཅིངས་པ། ཐློད་དཀྲིས་ཅན་བཅས་ལ་ཆློས་སློན་པའི་ཉེས་བྱས་

ཏེ་ལྔ། གང་ཆེན་ལ་སློགས་བཞློན་པ་ལྔ་ནི། གང་པློ་ཆེ་དང་། ར། 

དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་བཞློན་པའི་སེང་དུ་འདུག་པ་ལ་ཆློས་

སློན་པ། ཁྱློགས་ཀི་ནང་དུ་འདུག་པ་དང་། མཆིལ་ལྷམ་གློན་པ་

བཅས་ལ་ཆློས་སློན་པའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་ལྔ། ལག་ན་འཁར་བ་ལ་

སློགས་དྲུག་ནི། ལག་ན་འཁར་བ་ཐློགས་པ། གདུགས་ཐློགས་པ། 

མཚོན་ཆ་ཐློགས་པ། རལ་གི་ཐློགས་པ། དག་ཆ་ཐློགས་པ། གློ་

ཆ་གློན་པ་བཅས་ལ་ཆློས་སློན་པའི་ཉེས་བྱས་ཏེ་དྲུག །

སེ་ཚན་བརྒྱད་པ་སྒྲུབ་པའི་སེ་ཚན་གསུམ་དང་། དགུ་

པ་རྒྱུ་བའི་སེ་ཚན་གཅིག་བཅས་ནི། བར་སློམ་ལས། ན་བ་རྣམ་

པ་བཞི་ནི། མི་ན་བར་འགེང་སེ་བཤང་གཅི་བྱེད་པ། ཆུའི་ནང་

བཤང་གཅི་སློགས་འདློར་བ། རྩྭ་སྔློན་སེང་བཤང་གཅི་སློགས་

བྱེད་པ། དགློས་མེད་དུ་ཤིང་ལ་མི་གང་ལས་ལྷག་པ་འཛེགས་

པའི་ཉེས་བྱས་རྣམས་སློ། །དེ་བཞིའི་དང་པློ་གསུམ་ནི་སྒྲུབ་པའི་

སེ་ཚན་དང་། མཐའ་མ་ནི་རྒྱུ་བའི་སེ་ཡིན་ནློ། །
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དགེ་སློང་གི་བསྲུང་བྱའི་ལྟུང་བ་སློམ་གིས་བསྡུས་པ་

ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གསུམ་ཞེས་གགས་པ་ནི་འདི་དག་གློ །

གནས་བརན་པའི་ལུགས་ཀི་བསབ་ཁིམས་གངས་

འདེན་བྱེད་ཚུལ།

ནང་པའི་ཡུལ་ཁག་གཞན་དུ་གནས་བརན་པའི་འདུལ་འཛིན་

རྣམས་ཀིས་བསབ་ཁིམས་ཕམ་པ་བཞི། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། 

མ་ངེས་པ་གཉིས། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། འབའ་ཞིག་པ་གློ་གཉིས། 

སློར་བཤགས་བཞི། ཉེས་བྱས་དློན་ལྔ། རློད་པ་ཞི་བར་བྱེད་

པའི་ཆློས་བདུན་ཏེ་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་བཞེད་པ་དེ་

དག་ལས་སང་ལྟུང་གི་ནང་ནས་འཁྲུར་འཇུག་དང་། དགེ་སློང་

མ་ལས་གློས་ལེན་པ་དང་། བལ་རྨེལ་དུ་འཇུག་པ་དང་གསུམ། 

ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ་ལས། དགེ་སློང་མའི་སློན་པར་མ་བསྐློས་

པར་ཆློས་སློན་པ་དང་། ཉི་མ་ནུབ་ཀི་བར་ཆློས་སློན་པ། ཟས་

ཅུང་སྐུར་འདེབས། དགེ་སློང་མ་ལ་གློས་སྦིན་པ། དགེ་སློང་མའི་

གློས་བཟློ་བ། དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ལམ་དུ་འགློ་བ། དློན་

མཐུན་དགེ་སློང་མ་དང་ལྷན་ཅིག་གྲུར་ཞུགས་པ། དགེ་སློང་མས་

ཟས་སྦློར་དུ་བཅུག་པ། དགེ་སློང་མ་དང་དབེན་པར་འགེང་བ་སེ་
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དགུ། སློར་བཤགས་ལས་དགེ་སློང་མ་ལས་ཟས་ལེན་པ་དང་། 

གལ་རིམ་དུ་མ་ཕེབས་པའི་སློར་བཤགས་བཅས་ལྟུང་བ་བཅུ་

བཞི། དགེ་སློང་མ་ཡན་ལག་ཏུ་དགློས་པས་དགེ་སློང་མ་མེད་

པར་ལྟུང་བ་དངློས་གཞི་འབྱུང་བ་མེད།

གཞན་ཡང་བསློ་འགྱུར་གི་ལྟུང་བ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་

པློའི་ཕློ་བྲང་དུ་འགློ་བའི་ལྟུང་བ་དང་། བསབ་པ་དལ་ཏེ་ཁྱིམ་དུ་

འཇུག་པའི་སློར་བཤགས་བཅས་འབྱུང་དཀའ་བ་མ་གཏློགས། 

དེ་མིན་ཡུལ་དུས་སློགས་ཀིས་ལྟུང་བ་མི་འབྱུང་བ་མིན་པས་

ཚུལ་བཞིན་དུ་བསབ་དགློས་ཤིང་། གློང་དུ་བཤད་པའི་ལྟུང་བ་སེ་

ལྔ་སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་འདི་ནི། གཙོ་ཆེར་བློ་དམན་ལས་དང་པློ་

བ་རྣམས་ཀིས་བློ་ལ་འཆར་བདེའི་ཆེད་རྒྱས་བཤད་དང་། ཞིབ་

མློའི་སྤློས་པ་དློར་ནས་གློ་བདེ་བར་རགས་པ་ཙམ་བྲིས་པ་ཡིན་

པས། འདི་ཙམ་གིས་ཆློག་ཤེས་མི་བྱ་བར། ད་དུང་ལྟུང་བའི་ཡན་

ལག་གཞི་དང་། བསམ་པ། སྦློར་བ། མཐར་ཐུག་བཅས་ཀི་ངློས་

འཛིན་དང་། ལྟུང་བ་ན་སད་དང་། ཆེས་ན་སད་སློགས་ཀི་ཁྱད་

པར་རྣམས་དང་། དངློས་བཅས་རྣམས་ཀི་འགློས་དང་བསྟུན་

ནས་མདློར་བསྡུས་ཀི་ལྟུང་བ་ཅི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཅས། འདུལ་

བའི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པློ་རྣམས་དང་། སློམ་གསུམ་བསབ་
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བྱ་སློགས་རང་གི་བློ་དང་འཚམས་པའི་གཞུང་ལ་ཐློས་བསམ་

ལེགས་པར་བྱས་ཏེ། དགག་སྒྲུབ་གནང་གསུམ་གི་བཅས་པའི་

གནད་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་ནི་གནད་དམ་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་བསབ་པ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བའི་སློ་ནས་བསྲུང་

ཚུལ་དང་། ལྔ་པ་བདེ་བར་གནས་པའི་རྐེན་བསེན་པའི་སློ་ནས་

བསྲུང་ཚུལ་གཉིས་ནི། འདུལ་གཞུང་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་

བྱའློ། །

ཉམས་ན་ཕིར་བཅློས་ཚུལ།

གསུམ་པ་ཉམས་ན་ཕིར་བཅློས་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་མཁན་སློབ་ཀི་

དྲུང་ནས་ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལྟར་རང་རྒྱུད་ལ་ཉེས་ལྟུང་གི་

ཆ་ཕ་མློ་ཙམ་གིས་ཀང་མ་གློས་པར་བྱ་བ་ལས། དགེ་སློང་གི་

སློམ་པ་བངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་སེ་སློན་པ་ཐུགས་རེ་ཅན་

གིས་ཀང་།

ལ་ལའི་ཚུལ་ཁིམས་བདེ་བ་སེ། །

ལ་ལའི་ཚུལ་ཁིམས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །

ཚུལ་ཁིམས་ལྡན་པ་བདེ་བ་སེ། །

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །
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ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བ་གལ་ཆེ། 

དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་འབྱུང་བ་ལ་ཡང་། ལྟུང་བ་

འབྱུང་བའི་སློ་བཞི་ཡློད་པ་དེ་དག་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དགག་

དགློས་པའི་སློ་བཞིའི་དང་པློ་མི་ཤེས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སློ་

ཡིན་པས། གློང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་

བཞིན་དུ་བསེན་པའི་སློ་ནས་བསབ་བྱའི་གནད་རྣམས་ལེགས་

པར་ཉན་ནས་སང་བང་གི་གནད་ལ་མཁས་པར་བྱ་བ་དང་། མ་

གུས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སློ་ཡིན་པས། སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་

འདས་དང་། དེའི་བཅས་པ་དང་། གློགས་ཚངས་པ་མཚུངས་

པར་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱེད་པ་དང་། བག་མེད་པ་ལྟུང་

བ་འབྱུང་བའི་སློ་ཡིན་པས། གློང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། རྒྱུན་དུ་བང་

དློར་མི་བརེད་པའི་དན་པ་དང་། ཤེས་བཞིན། ངློ་ཚ་ཁེལ་ཡློད་

དང་མ་བྲལ་བའི་སློ་ནས་རང་གི་སློ་གསུམ་ལ་བརག་སེ་ཉེས་

ལྟུང་འབྱུང་བའི་སློ་རྣམས་འགློག་དགློས། ཉློན་མློངས་མང་བ་

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སློ་ཡིན་པས། རང་རྒྱུད་ལ་ཉློན་མློངས་པ་གང་

ཤས་ཆེ་བ་དེ་དང་དེའི་གཉེན་པློ་བསེན་དགློས་པ་དཔེར་མཚོན་

ན། འདློད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བ་ལ་དེའི་གཉེན་པློ་མི་སྡུག་པ་སློམ་

པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཞེ་སང་གི་གཉེན་པློར་བྱམས་པ། ང་རྒྱལ་
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ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕྲལ་གྱི་ཕན་ཡོན།

གི་གཉེན་པློར་ཁམས་ཀི་རབ་དབྱེ། གཏི་མུག་གི་གཉེན་པློར་

རེན་འབྲེལ་སློགས་ཉློན་མློངས་པ་སློ་སློའི་གཉེན་པློ་བསེན་ནས་

སེམས་རྒྱུད་ཉློན་མློངས་པའི་དབང་དུ་མ་སློང་བའི་ཐབས་ལ་

འབད།

གལ་ཏེ་མི་ཤེས་པ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ལྟུང་བས་

གློས་པར་གྱུར་ན། དེ་མ་ཐག་ངློ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་ལྟུང་བ་ཕིར་

བཅློས་ཚུལ་གཞུང་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་

སློབས་བཞི་ཚང་བའི་སློ་ནས་བཤགས་སློམ་བྱས་ཏེ་ཉེས་ལྟུང་

དང་ཞག་ཏུ་མ་འགློགས་པར་བྱ་དགློས། དེ་ལྟར་མ་བྱས་པར་

ཉེས་ལྟུང་དང་ཞག་ཏུ་འགློགས་ན། ཉིན་རེ་བཞིན་ལྟུང་བ་ཉིས་

འགྱུར་བཞི་འགྱུར་སློགས་སུ་འཕེལ་ནས་ཉེས་ལྟུང་གི་ཕུང་པློ་

ཆེན་པློར་འགྱུར་བས་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་གཟབ་པར་བྱའློ།།  །།

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕལ་གི་ཕན་

ཡློན།

དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕལ་གི་ཕན་

ཡློན་ནམ། བྱེད་ལས་ཀི་གཙོ་བློ་ནི། ལུས་དང་ངག་གི་ཉེས་སྤློད་

དུ་མ་ཞིག་བསམས་པས། དག་འདུལ་གཉེན་སྐྱློང་སློགས་ཀི་དློན་
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ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕྲལ་གྱི་ཕན་ཡོན།

མ་ཡིན་པའི་བྱ་བ་མང་པློ་ལ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་སློགས་

ཕིའི་གཡེང་བ་རགས་པ་རྣམས་ཞི་བར་བྱེད་པ་མཐློང་བའི་ཆློས་

ལ་བདེ་བར་གནས་པ་དང་། རག་ཏུ་བག་ཡློད་པའི་སློ་ནས་

སང་བང་ལ་དན་ཤེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་པའི་མཐུས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་མ་

ཟད། ཕིའི་གཡེང་བ་རགས་པ་རྣམས་ཞི་བ་ལ་བརེན་ནས་ནང་དུ་

ཡང་དག་འཇློག་གི་བསམ་གཏན་ལ་གཞློལ་རྒྱུའི་བསམ་པ་ཞིག་

རང་གི་ངང་གིས་འདེན་ཞིང་། དེའི་ཚེ་བྱིང་རྒློད་སློགས་ནང་གི་

གཡེང་བ་ཕ་མློ་ཞི་བའི་ཐབས་སུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པའི་

ངློ་བློ་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་ན་རང་གི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་

དུ་མི་གཡེང་བར་འཇུག་པས་དགེ་སྦློར་གང་བྱས་སློབས་ཆེ་བ་

སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་འབྱུང་བས་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་དགློས།

དེ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི་ཡིད་མཐུན་གི་དབེན་པའི་གནས་སུ་

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་ནས། སྐྱེ་བློ་མང་པློར་

འགློགས་འདིས་དང་། འདློད་པ་ལ་འདུན་པའི་རྣམ་རློག་རགས་

པ་རྣམས་སངས་ཏེ་འདློད་ཆུང་ཆློག་ཤེས་ལ་གནས་པ་སློགས་

ཞི་གནས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་རྣམས་སྔློན་དུ་བཏང་། དངློས་གཞི་

ཞི་གནས་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་རེན་ལ། ཁྱབ་པའི་དམིགས་པ། 
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ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕྲལ་གྱི་ཕན་ཡོན།

དཔྱད་པ་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ། མཁས་པའི་དམིགས་པ། 

ཉློན་མློངས་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ་སློགས་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་

པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་དམིགས་ནས་བསྒྲུབ་ན་

སབས་བདེ་ཞིང་། སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པ་སློགས་ཀི་ཕན་

ཡློན་ཡློད། རྐང་པ་རློ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་། ལག་པ་མཉམ་བཞག །སྐེད་

པ་དང་པློར་བསྲངས། སློ་མཆུ་རང་བབས་སུ་བཞག །ལེ་རེ་རྐན་

ལ་སྦར། མགློ་བློ་དུད་ཙམ། མིག་སྣ་རེར་ཕབ། ཕག་པ་ཐད་ཀར་

བཞག་པ་སེ། ལུས་གནད་ལེགས་པར་བཅློས། རང་གི་ཡིད་

ངློར་ཐུབ་པའི་དབང་པློའི་སྐུ་མངློན་སུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གསལ་

བཏབ་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས། ཉེས་པའམ་

སྐྱློན་ལྔ་སློང་བའི་གཉེན་པློ་འདུ་བྱེད་བརྒྱད་བསེན་པའི་སློ་ནས་

སློམ་དགློས་ཏེ། དང་པློ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པར་མི་སྤློ་བའི་

ལེ་ལློ་ཉེས་པ་ཡིན་པས། དེའི་གཉེན་པློར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་

ཏན་མཐློང་བའི་དད་པ་དང་། ཏིང་འཛིན་དློན་གཉེར་གི་འདུན་པ་

དང་། ཏིང་འཛིན་ལ་རློལ་བའི་བརློན་འགྲུས། རློལ་བའི་འབྲས་

བུ་ཤིན་སྦང་སེ་བཞི་ཡློད། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། 

དམིགས་རེན་དན་པའི་སློ་ནས་ཤློར་ཞིང་བརེད་པ་ཉེས་པ་ཡིན། 

དེའི་གཉེན་པློར་སེམས་དམིགས་རེན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་
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ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕྲལ་གྱི་ཕན་ཡོན།

ནས་རིག་པ་ངར་ལྡན་དུ་བྱས་ཏེ་འཛིན་སངས་དམ་སྦེང་ངེ་བའི་

དན་པ་བསེན་དགློས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་

ཚེ་བྱིང་རྒློད་གཉིས་ཉེས་པ་ཡིན་པས། དེའི་གཉེན་པློར་བྱིང་རྒློད་

འབྱུང་མི་འབྱུང་བརགས་ནས་བྱ་ར་བྱེད་ཅིང་། བྱུང་ཚེ་དེ་མ་ཐག་

ངློ་ཤེས་པའི་ཤེས་བཞིན་བསེན་དགློས།

ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་དག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་འགལ་རྐེན་ལུས་

སེམས་ལི་ཞིང་དམིགས་པ་མི་གསལ་ལ་གཉིད་བྲློ་བའི་རྣམ་པ་

ལྟ་བུ་འབྱུང་བའི་རྨུགས་པ་དང་། དམིགས་རེན་ལ་གསལ་ཆ་

དང་གནས་ཆ་ཡློད་ཀང་དྭངས་ཆ་མེད་པ་སེམས་ལ་མུན་པ་

བབས་པ་ལྟ་བུའི་བྱིང་བ་རགས་པ་དང་། གསལ་ཆ་སློགས་

ཡློད་ཀང་འཛིན་སངས་ཀི་ཤུགས་ཞན་པས་ལྷློད་ཤིག་གེ་བ་ལྟ་

བུའི་བྱིང་བ་ཕ་མློ། ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་སེམས་འཕློ་བའི་རྒློད་

པ་སློགས་ཏིང་འཛིན་ལ་བར་དུ་གཅློད་པ་གང་རུང་བྱུང་བའི་ཚེ་

གཉེན་པློ་འདུ་མི་བྱེད་པ་ཉེས་པ་ཡིན། རྨུགས་པ་དང་། བྱིང་རྒློད་

ཕ་རགས་གང་བྱུང་ཡང་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སློ་སློའི་གཉེན་པློ་མངློན་

པར་འདུ་བྱེད་པའི་འདུ་བྱེད་སེམས་པ་བསེན་དགློས།

དེ་ལྟར་བསྐྱངས་པས་བྱིང་རྒློད་ཕ་མློ་ཡང་མེད་པར་

སེམས་ཏིང་འཛིན་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཇུག་པའི་
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ཚེ་གཉེན་པློ་མངློན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཉེས་པ་ཡིན། དེའི་ཚེ་ཤེས་

བཞིན་གི་རློལ་བ་མི་བྱེད་པར་ཁློང་གིམས་ལ་འཕལ་དུ་ལྷློད་

ཆགས་པ་ཞིག་བྱས་ཏེ་གཉེན་པློ་འདུ་མི་བྱེད་པར་བཏང་སློམས་

སུ་འཇློག་དགློས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་སྐྱློང་ཚུལ་ཐབས་

མཁས་པློས་ལེགས་པར་བསྐྱངས་པའི་མཐར་ལུས་སེམས་

ཤིན་སྦང་གི་བདེ་བས་ཟིན་པའི་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་ཐློབ་པ་

ཡིན། འདིར་སློས་པའི་ཞི་གནས་ཏིང་འཛིན་སྐྱློང་ཚུལ་འདི་ནི་

མདློར་བསྡུས་འགློ་སློས་པ་ཙམ་ཞིག་སེ། ཏིང་འཛིན་སྐྱློང་ཚུལ་

ལ་སེམས་གནས་དགུར་ཕེ་བ་དང་། དེ་དག་སློབས་དྲུག་གིས་

འགྲུབ་ལུགས་སློགས་ཞིབ་པར་ནི་འཕགས་ཡུལ་མཁས་པའི་

གསུང་རབ་དང་། ཉམས་མྱློང་ཅན་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

གི་ཞལ་ལས་རློགས་པར་བྱ་དགློས།

དེ་ལྟར་སེམས་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་ཅི་འདློད་དུ་

མཉམ་པར་འཇློག་པའི་བདེ་གསལ་མི་རློག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བརན་པློ་འགྲུབ་ན་སེམས་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡེང་

བར་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཙམ་མ་ཟད། དམིགས་པ་ལ་དཔྱད་

ཀང་སྔར་དང་མི་འད་བར་དཔྱད་སློབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་

བས། དེ་ནས་བདག་མེད་པའི་ཆློས་ལ་སློ་སློར་བརགས་ཏེ་
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བརགས་དློན་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པར་སློབ་

དགློས་པ་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཞི་གནས་འགྲུབ་ཀང་བདག་

མེད་ཀི་དློན་ལ་སློ་སློར་རློག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པར་སློབ་

པ་མེད་ན་འཁློར་བ་འགྲུབ་བྱེད་བདག་འཛིན་སློགས་ཉློན་མློངས་

པ་རྣམས་དྲུངས་ནས་འབྱིན་པར་མི་ནུས་པས། དེ་འདའི་ཏིང་

འཛིན་ལ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་གནས་ཀང་ཐར་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་

པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། དེས་ན་ཉློན་མློངས་མ་ལུས་པ་སློང་བའི་

གཉེན་པློ་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ངེས་པར་སྐྱེད་པར་

བྱེད་དགློས། དེ་ལ་ཐློག་མར་དགག་བྱའི་བདག་ངློས་བཟུང་བ་

གལ་ཆེ་ཞིང་། དགག་བྱའི་བདག་དང་། དེ་བཀག་པའི་བདག་

མེད་འཇློག་ཚུལ་ལ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

བཞི་པློ་སློ་སློར་བཞེད་ཚུལ་མི་འད་བ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་དབུ་

མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་ཉིད་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེས་ནི་

རེན་འབྲེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་བདག་དང་བདག་

གི་བ་སློགས་འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་རྒྱུ་

འབྲས་བྱ་བྱེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བདེ་བག་ཏུ་འཇློག་

པའི་སློ་ནས་སློང་པ་དང་རེན་འབྱུང་གཉིས་གཅིག་གློགས་སུ་
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གཅིག་འཆར་བའི་ལྟ་བའི་གནད་ལ་ངེས་པ་རེད་པར་བྱས་ཏེ་

སྐྱློང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཀི་ལམ་ལ་གློམས་པར་བྱེད་དགློས།

ཐེག་དམན་ལ་མཚོན་ན། འཁློར་བ་སྤི་བྱེ་བྲག་གི་སྡུག་

བསྔལ་རྣམས་བསམ་ནས་དེ་ལས་ཐར་པའི་ཐར་པ་དློན་དུ་གཉེར་

བའི་བསམ་པ་བཅློས་མ་མིན་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་ཉན་རང་གི་

ཐེག་པ་སློ་སློའི་རང་ལམ་གི་བྱང་ཆུབ་ཐློབ་ཕིར་གསུང་རབ་ཀི་

དློན་ལ་ཐློས་བསམ་གཙོ་བློར་བྱེད་ཅིང་། ཚོགས་གསློག་པའི་

སྦློར་བ་ལ་བརློན་པའི་ཚོགས་ལམ་དང་། དེ་ནས་བདག་མེད་

རློགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གི་སློམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཐློབ་

པ་ན་སྦློར་ལམ་ཐློབ། ད་དུང་བདག་མེད་པའི་དློན་ལ་རེ་གཅིག་

ཏུ་སློམ་པས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ཆློས་དབྱིངས་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་ན་མཐློང་ལམ་ཐློབ། དེ་ནས་བདག་

མེད་པའི་དློན་མཐློང་ཟིན་གློམས་པར་བྱས་པས་ཁམས་གསུམ་

གི་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་ཆེ་འབྲིང་རྣམས་རིམ་གིས་སངས་ཏེ་

མཐར་སློམ་ལམ་རློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཉློན་མློངས་

ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་མཐའ་དག་གཏན་དུ་སངས་པ་ན་རང་རང་གི་

དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་ཡིན།

ཐེག་ཆེན་ལ་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་བདག་པས་གཞན་
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ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕྲལ་གྱི་ཕན་ཡོན།

གཅེས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། དེས་དངས་པའི་སྤློད་པ་

རྒྱ་ཆེ་བ་སྦིན་སློགས་ཕར་ཕིན་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ལ་བསབ་སེ་

ཐེག་ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་དང་སྦློར་ལམ་མངློན་དུ་བྱེད་ཅིང་། དེ་

ནས་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་ས་དང་པློའི་ཡེ་ཤེས་

མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གློལ་ལམ་རིམ་གིས་

ཐློབ་སེ་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སློགས་མཐློང་སང་མ་ལུས་

པ་སངས་ཤིང་། སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་གི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པ་

ཐློབ། དེ་ནས་ས་ལྷག་མ་དགུ་སློ་སློའི་སྐབས་སུ་ཕར་ཕིན་ལྷག་

མ་དགུའི་ཉམས་ལེན་ཆེས་ལྷག་པ་རེ་རེ་ཐློབ་ཅིང་། མ་དག་ས་

བདུན་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་སློམ་སང་ཆེ་

འབྲིང་རྣམས་མ་ལུས་པ་རིམ་གིས་ཟད་དེ་ས་བརྒྱད་པའི་གནས་

སྐབས་སུ་ཁམས་གསུམ་གི་སློམ་སང་ཆུང་ངུ་སྐློར་གསུམ་ཅིག་

ཅར་དུ་སང་དགློས།

དེ་ནས་ས་བཅུ་པའི་བར་ཤེས་སྒིབ་སང་བྱའི་གཙོ་བློར་

བྱས་ཏེ་ལམ་ལ་བསབ་པའི་མཐར་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་ཤེས་སྒིབ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་དངློས་གཉེན་བྱས་པའི་

སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་ཐློགས་མེད་

པར་འཇུག་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངློན་
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ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕྲལ་གྱི་ཕན་ཡོན།

དུ་བྱེད། དེ་ལྟ་བུའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་དེ་ཡང་ཕར་ཕིན་

ཐེག་པའི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབས་ན་བསྐལ་ཆེན་གངས་

མེད་གསུམ་གི་བར་ཚོགས་གཉིས་རྒྱ་ཆེན་པློ་གསློག་དགློས་

ཤིང་། དུས་ཡུན་རིང་པློ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་འདློད་ན། ལམ་ཐུན་མློང་བས་

རྒྱུད་སྦངས་པ་སྔློན་དུ་བཏང་སེ་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་མཚན་ཉིད་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསེན་ནས་གསང་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་

ནློད་དེ། ཇི་ལྟར་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་། སློམ་པ་རྣམས་

ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བ་གཞིར་བྱས་ནས། རྒྱུད་སེ་ཚད་ལྡན་ནས་

བཤད་པ་ལྟར་གི་སྔགས་ཀི་ལམ་ཉམས་སུ་བངས་ན་ཚེ་འདི་

ཉིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་ནུས་པ་ཡིན་པས་

ན། གློང་དུ་སློས་པའི་ཡློན་ཏན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞི་རེན་

མཐར་གཏུགས་ན་ཚུལ་ཁིམས་ཉིད་ལ་རག་ལས་པ་དེའི་ཕིར་

རང་གཞན་གི་དློན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་གཞི་རེན་ཁྱད་པར་ཅན་རང་

རྒྱུད་ཀི་སློ་ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཉེས་ལྟུང་གི་དི་མའི་སྐྱློན་གིས་

མ་གློས་པ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱ་བ་ལ་སློ་ཀུན་ནས་འབད་པར་

འཚལ་ལློ།།  །།
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མཇུག་བྱང་།

མཇུག་བྱང་།

སར་སྨྲས་པ།

ཚངས་ཆེན་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་གི །

རེས་སུ་ཞུགས་པའི་སྐལ་བཟང་དག །

མ་སད་ཚངས་པའི་སྤློད་པ་ལ། །

དང་བའི་ཡིད་ཀིས་ཞུགས་པར་རིགས། །

ཕི་གཙང་ནང་གཙང་ཐུབ་པའི་ལུགས། །

འཕལ་ཡུན་ཕན་དང་བདེ་ལ་སྦློར། །

རང་གཞན་ཀུན་ལ་སན་བྱེད་པ། །

འདི་འད་མཇལ་བ་ཨེ་མ་མཚར། །

ཡང་ཡང་རེད་དཀའ་ད་རེས་ཙམ། །

དེ་བས་དློན་གཉེར་ཆེས་ཉུང་ཕིར། །

སིང་ལ་རུས་པ་བཅུག་ནས་ནི། །

འབད་པ་བརྒྱ་ཡིས་ཚངས་སྤློད་ལློངས། །

ཤིན་ཏུ་རགས་པའི་ཉློན་མློངས་དག །

འདི་ཡིས་ནློན་པར་ཐེ་ཚོམ་བྲལ། །
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མཇུག་བྱང་།

ཁྱིམ་ན་སྤློད་པའི་དུཿཁ་ཡང་། །

འདི་ཡིས་སྒློལ་བར་སློས་ཅི་དགློས། །

ཐེག་ཆེན་ལམ་གི་གཞུང་ཤིང་ཆེ། །

གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆློག་དང་། །

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་ཏིང་འཛིན་སློགས། །

འདི་ཡིས་མི་འདེན་གང་ཞིག་མཆིས། །

ཆེས་ཆེར་མྱུར་བའི་གསང་མཐའི་ལམ། །

དུག་ཆེན་སན་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐབས། །

ཤིན་ཏུ་ངློ་མཚར་རྨད་པློ་ཆེ། །

དེ་ཡང་འདི་ཡིས་གཞི་བརན་ཚུགས། །

སློང་དང་སིང་རེ་དབྱེར་མེད་པར། །

ཟུང་འཇུག་རློ་རེ་འཛིན་པའི་སར། །

ཨེ་མ་མྱུར་བ་ལས་མྱུར་བར། །

བགློད་པའི་རྒྱུར་ཡང་འདི་གཅེས་སམ། །

དེ་ཕིར་བློ་ལྡན་གློགས་པློ་དག །

ཉན་ཐློས་སེ་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས། །

བྱུང་བའི་སློ་ཐར་ཚུལ་ཁིམས་ལ། །

བརས་དང་དློན་ཆུང་མི་སེམས་པར། །
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མཇུག་བྱང་།

བསན་པའི་གཞི་དང་ར་བ་རུ། །

བསྔགས་པའི་ཚུལ་འདི་ཤེས་བྱློས་ལ། །

རེས་སུ་སློབ་ཅིང་ཉེར་བརག་པ། །

དན་དང་ཤེས་བཞིན་བག་ཡློད་དང་། །

ངློ་ཚ་ཤེས་ཤིང་གུས་ལྡན་པས། །

སྲུང་ལ་ཤིན་ཏུ་འབད་བྱ་ཡི། །

བཏང་སློམས་སྒིད་ལུག་མི་བྱ་སེ། །

གཏན་བདེའི་ར་བ་སློར་ཕིར་རློ། །

དེ་སྐད་སྨྲས་པའང་ཕན་སེམས་ཀིས། །

བྱས་ཏེ་གཞན་དུ་དགློས་པ་ཆུང་། །

ཡབ་རེ་འཇམ་དབྱངས་བ་མ་དང་། །

ཚད་ལྡན་དིན་ཅན་བ་མ་ཡི། །

དིན་ལས་སྤློད་ཚུལ་འདི་ཉིད་ལ། །

སིང་ནས་མློས་པའི་མདློ་ཁམས་པ། །

དགེ་སློང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡིས། །

ཚིག་སྦློར་སངས་ཏེ་གློ་བདེར་བྲིས། །

དགེ་འདིས་མ་རྒན་འགློ་བ་དང་། །

ཁྱད་པར་གངས་ཅན་ཞིང་མཆློག་གི །
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ཤེས་ལྡན་གཞློན་ནུ་མང་པློ་དག །

ལམ་འདིས་བྱང་ཆེན་སར་རེག་ཤློག །   ། །

ཅེས་པ་འདི་བཞིན་གནས་བརན་སེ་པའི་ལུགས་ཀི་སངས་རྒྱས་

མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལློ་ ༢༥༡༧ ཕི་ལློ་ ༡༩༧༣ བློད་མང་

བཀུར་རྒྱལ་པློ་གཉའ་ཁི་བྱློན་ནས་ལློ་ ༢༡༠༠ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་

པའི་ཆུ་གང་ཟླ་ཚེས་དགེ་བར་འཕགས་ཡུལ་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་

ཆེན་ཆློས་གིང་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།   །།

པར་བྱང་སློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སློང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱློར་ཤློག །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབས་ཀིས་རྒྱུད་བརླམས་པའི་ཀ་ཀློའི་
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སིག་སྤློད་མི་བཟད་པས་གངས་ལློངས་ཆློས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་པློ་

ཆེ་ཉིན་མློའི་སྣང་བ་ལྟར་འབར་བ་དེ་ནི་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་ཉམས་ཉེས་པར་བྱས། 

ཕློགས་དང་ཕློགས་ན་རྡུལ་ཕན་མཚོན་ཆ་སློགས་གདུག་པའི་གནློད་འཚེ་ག་གྱུའི་སྦློར་

བ་ནི་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་དར་བ་སློགས་སློ་ཀུན་ནས་ལྔ་བདློའི་རྒུད་ཚོགས་མཚོ་ལྟར་

བརློལ་བ་འདི་དག་ལྷག་མེད་དུ་ཞི་ཞིང༌། བྱང་ཕློགས་བློད་ཁ་བ་ཅན་དུ་བསན་པའི་མེ་

རློ་སར་ཡང་སྔར་བཞིན་གསློས་ཏེ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ལློངས་འདིར་ཡང་ཐུབ་པའི་

བཞེད་དགློངས་དི་མ་མེད་པ་དར་རྒྱས་སུ་འཕེལ་བ་དང༌། འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱློན་

ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན། རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་

པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་

རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆློག་པའི་

དགེ་བསྔློའི་སློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །དགེའློ།།  །།


	_GoBack
	མཆོད་བརྗོད་སོགས།
	སྡོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ།
	ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པའི་ཕན་ཡོན།
	ཚུལ་ཁྲིམས་མ་བསྲུངས་པའི་ཉེས་དམིགས།

	ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བའི་ཚུལ།
	ཕྱིའི་རྐྱེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བརྟེན་ནས་བསྲུང་ཚུལ།
	ནང་གི་རྐྱེན་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྲུང་ཚུལ།
	མི་མཐུན་ཕྱོགས་ངོ་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་བསྲུང་ཚུལ།
	དང་པོ། ཕམ་པའི་སྡེ།
	གཉིས་པ། ལྷག་མའི་སྡེ།
	གསུམ་པ། ལྟུང་བྱེད་ཀྱི་སྡེ།
	སྤང་ལྟུང་།
	ལྟུང་བྱེད་འབའ་ཞིག་པ།

	བཞི་པ། སོར་བཤགས་ཀྱི་སྡེ།
	ལྔ་པ། ཉེས་བྱས་ཀྱི་སྡེ།

	གནས་བརྟན་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསླབ་ཁྲིམས་གྲངས་འདྲེན་བྱེད་ཚུལ།

	ཉམས་ན་ཕྱིར་བཅོས་ཚུལ།
	ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བསླབ་པ་བསྲུངས་པའི་འཕྲལ་གྱི་ཕན་ཡོན།
	མཇུག་བྱང་།
	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

