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༄༅། །ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབེད་ 

ཅེས་བ་བ་བཞུགས་སློ། །

༡༽ ཆློས་བེད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན།

༄༅། །ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་

ཤེས་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །དེ་ལ་འདིར་སློན་པ་རྣམ་འདེན་བཞི་

པའི་བསན་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུའི་

སྐབས་ཏེ་དུས་རབས་ཉི་ཤུ་པ་རྫས་མཚོན་གི་བསྐལ་པའི་དུས་

འདིར་ཕི་དངློས་པློའི་རིག་གནས་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བ་དང་འབྱུང་

འགྱུར་བཞིན། ནང་བསམ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཀང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

དགློས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་མཁློ་ཆེ་ཞིང་། དེ་ལ་ནང་དློན་རིག་པ་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་ཚུལ་བསམ་དང་སློམ་པས་སྒྲུབ་པ་ལ། 

དེའི་ཚུལ་ཤེས་དགློས་པས། ཟབ་ཅིང་བརིང་བའི་གཞུང་ཆེན་པློ་

དག་བལྟ་བར་མ་ཁློམ་པའི་སྐྱེ་བློ་དག་གི་བསློད་ནམས་ཀི་བགློ་

སྐལ་དུ་ཆློས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སང་བ་

རྒྱས་པར་བེད་པའི་བསན་བཅློས་ཚིག་ཉུང་གློ་བདེ་གཙོ་བློར་
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བས་པ་བློ་གསར་མིག་འབེད་ཅེས་བ་བ་འདི་ཉིད་བཤད་པར་

བའློ། །

དེ་ལ་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདློད་པ་དང་། སྡུག་

བསྔལ་མི་འདློད་པ་མཉམ་ཞིང་། དེ་ཡང་རང་རེ་ཤེས་རིག་བཀྲ་

བའི་མི་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བླུན་ཞིང་གཏི་མུག་པ་ཐ་ན་སྲློག་ཆགས་

འབུ་སྲིན་ཕ་མློ་ཡན་ཆད་ཀང་བདེ་བ་ཞིག་འདློད་པ་དང་། སྡུག་

བསྔལ་ཕ་མློ་ཙམ་ཡང་མི་འདློད་པ་ཤ་སག་ཡིན། དེས་ན་རང་

གཞན་སུ་ཡིན་ཡང་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་

བའི་ཐབས་ཤིག་བ་དགློས། དེ་མིན་རང་ལ་བདེ་བ་ཞིག་བྱུང་ན་

སྙམ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དེ་མེད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་རེ་

འདློད་ཆེན་པློས་སྒུག་ནས་བསད་པ་ཙམ་གིས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་སེལ་མི་ནུས་པས། བདེ་བ་གང་ལས་འབྱུང་

བའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་གཞི་སློང་ནུས་པ་

ཞིག་དགློས།

ཕན་པ་བདེ་བའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་བེད་དང་། གནློད་པ་སྡུག་

བསྔལ་སློང་བའི་ཐབས་ནི་ཆློས་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབས་པ་དང་

འད་བ་ཐབས་ཚུལ་གཞན་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་ཡང་དག་པ་དང་། 

མཐར་ཕིན་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས། ཆློས་ཀི་སེང་ནས་ཚེ་འདི་དང་། སྐྱེ་
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བ་ཕི་མ། དེའི་ཡང་ཕི་མ་སློགས་འདི་ཕི་ཚེ་རབས་མང་པློའི་བདེ་

བ་སྐྱེད་ཐུབ་ཅིང་། སྡུག་བསྔལ་སེལ་ནུས། ཚེ་འདི་ལ་མཚོན་

ནའང་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་སློང་བ་ལ་ཆློས་ལས་

ལྷག་པ་མེད་པ་ནི། དཔེར་ན་ལུས་ལ་ན་ཚ་ཞིག་བྱུང་ན་ཡང་། 

ཆློས་ཀི་གནད་དློན་རློགས་པ་དང་མ་རློགས་པ་གཉིས་ལ་ལུས་

སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཆུང་དང་དེ་སེལ་ནུས་མིན་གི་ཁྱད་

པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སེ། ཆློས་ཀི་གནད་མ་རློགས་པ་དང་། ཆློས་ཀི་

བིན་རབས་ཀི་རི་གང་ཡང་མེད་པའི་མི་དེར་ལུས་ཀི་ནད་ཀི་

ཚོར་བ་དག་པློའི་སེང་དུ་སེམས་ལ་ནད་དེ་མི་བཟློད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ཆེན་པློ་ཞིག་གིས་ནློན་ནས་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀ་བདེ་

བའི་གློ་སྐབས་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་རེད།

ཆློས་ཀི་གནད་དློན་རློགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། ལུས་ལ་ན་

ཚ་བྱུང་བ་དེ། སྔློན་བསགས་སིག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དང་། 

འཁློར་བའི་རང་བཞིན་དུ་མཐློང་ནས་ལས་བདག་གིར་བ་འདློད་

ཀི་བསམ་པ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བངས་

པས་ཡིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་། དེ་མི་འབྱུང་བས་ཕི་ལུས་

ཀི་ནད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ནང་བསམ་པའི་སློབས་ཀིས་ཟིལ་

གིས་མནན་ནས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ནུས་པ་འབྱུང་། དེའི་རྒྱུ་
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མཚན་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས། སེམས་དེ་ལུས་ལ་

དབང་སྒྱུར་བའི་གཙོ་བློ་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་དེ་སེམས་ཀི་དབང་

བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུར་གནས་པས་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་སེམས་ཀི་དེ་

མཐུ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ། འགའ་ཞིག་གིས་ཕྱུག་པློའི་བདེ་

སྐྱིད་ཅིག་འདློད་ནས་རྒྱུ་ནློར་གསློག་སྲུང་བེད་ཀང་། ཐློག་མར་

ལུས་སེམས་ཀི་ངལ་བ་ཆེན་པློས་འབད་རུང་རེ་འདློད་ལྟར་

བསག་མི་ནུས་པའི་སྡུག་བསྔལ། བར་དུ་གཞན་གིས་འཕློག་པ་

དང་། བློར་སློར་འབྱུང་བ་དང་། ཆུད་ཟློས་སུ་འགློ་བ་སློགས་

ཀིས་བསྲུང་མི་ནུས་པའི་སྡུག་བསྔལ། ཐ་མར་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་

གཞན་གི་རྫས་སུ་གྱུར་ནས་རང་ཉིད་གཏན་འབྲལ་བེད་དགློས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་སློགས་ནློར་ལློངས་སྤློད་ལ་བརེན་པའི་སྡུག་

བསྔལ་མཐའ་དག་ཀང་ཆློས་ཀི་གནད་དློན་མ་རློགས་པས་ལན། 

དེ་རློགས་ན་རྒྱུ་ནློར་མཐའ་དག་རྩྭ་རེའི་ཟིལ་པ་ལྟར་སྙིང་པློ་མེད་

པར་མཐློང་ནས་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་གིས་གསློག་སྲུང་དང་། མི་

འདློད་བཞིན་དུ་བྲལ་བ་ལ་བརེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཡང་མི་

འབྱུང་།

དེ་བཞིན་དུ། རང་ལ་གཞན་གིས་འཕ་སློད་དང་། སྤློ་

ཞིང་གཤེ་བ་སློགས་ཀི་ཚིག་མི་སྙན་པ་སྨྲས་ཚེ་སྙིང་ལ་ཚེར་མ་
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ཟུག་པ་ལྟར་མི་བཟློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ཡང་། ཆློས་ཀི་

གནད་དློན་རློགས་ན་དེ་ཐམས་ཅད་བྲག་ཅ་བཞིན་དུ་སྙིང་པློ་མེད་

པའི་རང་བཞིན་ཤེས་ནས་སེམས་མེད་བེམ་པློ་ལ་འཕ་བ་

སློགས་བེད་པ་ལྟར་ཡིད་མི་བདེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཕ་མློའང་མི་

འབྱུང་ཞིང་། དེ་མཚུངས་ཚེ་འདིར་དག་མི་ཐུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ། 

གཉེན་མི་འཁྱློང་བའི་སྡུག་བསྔལ། གཞན་རྒྱལ་ཞིང་རང་ཕམ་

པའི་སྡུག་བསྔལ་སློགས་མདློར་ན། རེད་དང་མ་རེད། བདེ་དང་

མི་བདེ་སློགས་ལ་བརེན་པའི་རེ་དློགས་དང་ལུས་སེམས་ཀི་

གདུང་བ་ཅི་མཆིས་དང་། དེར་མ་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་ཕན་ཚུན་འཁློན་

རློད་ཀིས་འཇིགས་དངངས་ཅན་གི་དམག་འཁྲུག་བྱུང་སེ་སྐྱེ་འགློ་

གངས་མེད་ཀི་བདེ་སྐྱིད་མིང་གི་ལྷག་མར་བཅློམ་ནས་སྡུག་

བསྔལ་ཆུ་ལྟར་འཁྲུགས་པ་སློགས་མདློར་ན་ཚེ་འདིར་སྡུག་

བསྔལ་ཆེ་ཆུང་གང་བྱུང་བ་དེ་དག་ཀང་ཆློས་མ་ཤེས་པ་དང་། 

ཤེས་ཀང་ལག་ལེན་དུ་མ་བསར་བའི་སྐྱློན་ཡིན།

ཆློས་ཤེས་ཤིང་བསྒྲུབས་ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཐམས་ཅད་

ཀི་རྒྱུན་གཅློད་ནུས། ཇི་ལྟར་ནུས་ན་དེ་འདའི་སྡུག་བསྔལ་

ཐམས་ཅད་ང་རྒྱལ་དང་། སེར་ས། ཕག་དློག་དང་། ཆགས་སང་

རློངས་གསུམ་སློགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་
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ཞིང་། ཆློས་ཀི་མཐུས་གཙོ་བློ་སེམས་ཀི་སྐྱློན་དེ་རྣམས་ཞི་ཞིང་

བཟློག་པ་ལ་བརེན་ནས། ཆློག་ཤེས་པ་དང་། ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། 

ཁེལ་ཡློད་པ། བག་ཡློད་པའི་བ་བ་བསྒྲུབས་ཏེ་ལུས་སེམས་རག་

ཏུ་ཞི་འཇམ་བདེ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་འདའ་བ་ལས་གདུང་བ་མི་

བཟློད་པ་མི་འབྱུང་བས་ཚེ་འདིར་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པར་འདློད་ཅིང་

སྡུག་བསྔལ་མི་འདློད་ན་ཡང་ཆློས་ཀི་གནད་དློན་རློགས་པར་

བས་ནས་ལག་ལེན་དུ་བསར་བ་ཉིད་གལ་ཆེ།

དེ ་ལྟར་བས་པས་ཚེ ་འདིར་བདེ ་བ་ཙམ་གིས་མི ་

ཆློག །ཚེ་འདིའི་བདེ་བ་ནི་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཆེ་ཡང་མ་ཤི་ཚུན་ཆད་

ཀི་བདེ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པས་ཚེ་ཇི་ལྟར་རིང་ཡང་ལློ་བརྒྱ་ལྷག་

ཙམ་ལས་མི་འློང་བས་དེའི་ཡུན་གི་བདེ་བ་ཡིན་ཞིང་། ཚེ་ཕི་མ་

བཤུལ་ཐག་རིང་བས་དེའི་དློན་ཞིག་བསྒྲུབ་དགློས་པས་ཚེ་

རབས་ཕི་མ་རྣམས་སུ་བདེ་བ་འཐློབ་ཐབས་དང་། སྡུག་བསྔལ་

སློང་ཐབས་ཤིག་ལ་འབད་དགློས།

དེ་ཡང་ཆློས་ཀི་ཐློག་ནས་སྒྲུབ་པ་མ་གཏློགས་བ་སྤློད་

གཞན་ཞིག་གི་ཐློག་ནས་སྒྲུབ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད། འདིར་སྐྱེ་

བ་ཕི་མའི་དློན་སྒྲུབ་དགློས་པ་བཤད་སྐབས་ཆློས་མི་ཤེས་

པའམ། ཕན་བུ་ཤེས་ཀང་རྒྱུ་མཚན་དཔིས་ཕིན་པར་མ་ཤེས་པ་
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འགའ་ཞིག་གི་བསམ་པར། ད་ལྟའི་སེམས་འདི་ལུས་ལ་བརེན་

པ་ཙམ་ལས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་རང་གིས་མངློན་སུམ་གིས་མ་མཐློང་

བས་མེད་སྙམ་པ་ཡློང་སྲིད། དེ་འདའི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནི། ཡློད་ན་

མངློན་སུམ་གིས་མཐློང་དགློས་པར་བསམ་པའམ། ཡང་ན། 

སེམས་ནི་ལུས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ། ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་

ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་མེད་པ་དང་། འཆི་

བའི་ཚེ་ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པློ་བཞི་དང་། སེམས་ནི་ནམ་

མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་འགྱུར་བས་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཟེར་བ་མེད་

སྙམ་པ་ཡིན། བློ་ལུས་ལ་བརེན་པར་འདློད་པའི་བསམ་ཚུལ་

ལའང་། ཆང་དང་ཆང་གི་ནུས་པ་མློས་བེད་གཉིས་བཞིན་དུ་

ཡིད་ལུས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་བསམ་པ་དང་། སྒློན་མེ་དང་དེའི་

འློད་བཞིན་ཡིད་དེ་ལུས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་བསམ་པ་དང་། རིག་

པ་དང་དེའི་རི་མློ་བཞིན་དུ་ཡིད་དེ་ལུས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་གྱུར་པར་

བསམ་པ་སློགས་ཀིས་ཡང་སྙིང་ཚེ་འདིའི་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་

སེམས་དེ་རིགས་མཐུན་སེམས་ལས་སྐྱེས་མི་དགློས་པར་

རིགས་མི་མཐུན་པ་སེམས་མེད་ཀི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེས་ཏེ། 

དཔེར་ན། ཆང་ལས་མློས་མཐུ་དང་མེ་ཤེལ་ལས་མེ་སློགས་རྒྱུ་

ལས་འབྲས་བུ་མི་མཐུན་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་བསམ་པ་དང་། དེ་
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བཞིན་དུ་རློག་གེ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་སྲན་མ་ཟླུམ་པློ་དང་། ཚེར་

མ་རྣློ་བ་དང་། ར་བའི་མདློངས་བཀྲ་བ་སློགས་ལ་བེད་པློ་མེད་པ་

དང་། སེར་ས་ཅན་སྦིན་པ་མི་བཏང་བ་ཕྱུག་པློར་གྱུར་པ་དང་། 

སྲློག་གཅློད་མཁན་ཚེ་རིང་བ་སློགས་མཐློང་བས་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་

སང་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་།

ཡང་སྙློམས་འཇུག་པ་འགའ་ཞིག་གིས་མངློན་ཤེས་

ཀིས་བརགས་ནས་ཚེ་སྔ་མར་སེར་ས་ཅན་ཚོ་ཚེ་ཕི་མར་འབློར་

ལྡན་གི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པར་མཐློང་བས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ཡློད་ཀང་

ལས་འབྲས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཡང་འགའ་ཤས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཟུགས་ཐློབ་པ་ན་ཐར་པའི་འདུ་ཤེས་

སྐྱེས། དེ་ལས་ཉམས་པའི་ཚེ་སླར་སྐྱེ་བ་ལེན་དགློས་པར་མཐློང་

བ་ན་ཐར་པ་མེད་དློ་སྙམ་ཞིང་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་སློགས་ས་ཚོགས་

ཡློད་ཀང་། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ངེས་པར་ཡློད་དེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། 

ལློ་སྔློན་མ་དང་དེའི་ཡང་སྔློན་མ་སློགས་སྔར་བིས་པའི་གནས་

སྐབས་ཚུན་གི་བསམ་ཚུལ་རྣམས་ད་ལྟའང་དན་དུ་ཡློད་པ་

འདིས་ད་ལྟ་ལློ་ན་སློན་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་རིག་པ་འདིའི་རྒྱུན་

སྔ་མར་རིག་པ་ཞིག་ཡློད་པ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ལྟར། ཚེ་

འདིའི་རིག་པའི་ནང་གི་ཐློག་མ་དེའང་རྒྱུ་མེད་ལས་མི་སྐྱེ་ཞིང་། 



ཆོས་བྱེ་ེདོས་་པའ་་་ྒྱུ་

9

རག་པ་ལས་ཀང་མི་སྐྱེ། ཉེར་ལེན་རིགས་མི་མཐུན་པའི་སེམས་

མེད་བེམ་པློ་ལས་ཀང་མི་སྐྱེ་བས་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་རིགས་མཐུན་

པ་ཞིག་ལས་ངེས་པར་སྐྱེ་དགློས།

དེ་འདའི་རིགས་མཐུན་ཚུལ་ནི། སེམས་དེ་ཉིད་ཡིད་བློ་

གསལ་རིག་གི་ཆ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་དང་འད་བའི་གསལ་རིག་

གི་ཆ་ཞིག་སྔློན་དུ་སློང་བ་ཡིན། དེ་འདའི་རིག་པ་སྔ་མ་དེ་སྐྱེ་བ་

སྔ་མའི་རེན་ལ་སྐྱེ་བ་ལས་འློས་མེད། དེ་མིན་འབྱུང་ལུས་ཁློ་ནས་

སེམས་ཀི་ཉེར་ལེན་བེད་ན། ཤི་བའི་ལུས་ལ་སེམས་ཡློད་པར་

འགྱུར་བ་དང་། ལུས་འཕེལ་འགིབ་བེད་པ་ན། ཤེས་རིག་ངེས་

ཅན་དུ་འཕེལ་འགིབ་བེད་པར་འགྱུར་བ་སློགས་ཀི་སྐྱློན་ཡློད། 

སེམས་ཀི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཞེས་པ་སེམས་ཀི་ངློ་བློར་འགྱུར་རུང་

ཞིག་ལ་ཟེར་བ་སེ། འབྱུང་བའི་ལུས་ཀིས་སེམས་ཀི་འཕེལ་

འགིབ་ཕ་མློའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་ཙམ་བེད་པ་ཡློད་ཀང་། 

དེས་ཉེར་ལེན་གཏན་ནས་བེད་མི་སྲིད། དེས་ན། སེམས་མ་ཡིན་

པ་ཞིག་སེམས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། སེམས་སེམས་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་བ་ནི་གཏན་ནས་མེད། དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་འགྱུར་བ་

ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཕི་རློལ་གི་དངློས་པློའི་འགྱུར་ལྡློག་འགའ་

ཞིག་དཔེར་བཀློད་སྲིད་ཀང་། གཟུགས་མེད་པའི་སེམས་ཀི་
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འགྱུར་ལྡློག་བེད་ཚུལ་དང་། གཟུགས་ཅན་གི་དངློས་པློའི་འགྱུར་

ལྡློག་མི་འད་ཞིང་། གཟུགས་མེད་ཡིད་བློ་འདི་ནི་དཔེར་ན། ནམ་

མཁའ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ནམ་མཁའི་ངློ་བློར་སློང་བ་དང་། ནམ་

མཁའ་ཉིད་ནམ་མཁའ་མ་ཡིན་པའི་ངློ་བློར་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟ་

བུ་ཞིག་རེད།

དེས་ན་ད་ལྟའི་གཟུགས་ཅན་ལུས་དང་། གཟུགས་མེད་

སེམས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ལུས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་

གིས་བས་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཡང་། སེམས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཕ་མའི་

སེམས་དེས་ནམ་ཡང་བེད་ཐབས་མེད་པ་ནི། དཔེར་ན། ཕ་མ་

ཤེས་རབ་ཅན་ཤེས་བ་རིག་གནས་ལ་ཇི་ལྟར་མཁས་ཀང་བུ་

གེན་ལྐུགས་སྐྱེ་སྲིད་པ་འདི་ཚོས་ཤེས་ཐུབ་པ་ལྟར་ཡིན་པས་ཕ་

མའི་ལུས་སེམས་ཀི་ཆ་གང་ཡང་བུའི་ཚེ་འདིའི་སེམས་ཀི་ངློ་

བློར་འགྱུར་བ་མེད། དེས་ན་གནས་ཚུལ་དངློས་ནི། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་

ནས་ཡློང་བའི་སེམས་དེས་སེམས་ཀི་ཉེར་ལེན་དང་། ད་ལྟའི་ཕ་

མའི་ཁུ་ཁག་གིས་ལུས་ཀི་ཉེར་ལེན་བས། དེ་གཉིས་ཀི་འབྲེལ་

བ་དེ་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་ལས་ཤིག་གིས་བསྒྲུབས་ནས་ཚེ་འདིའི་

ལུས་སེམས་ཀི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པ་རེད། དེའི་དབང་གིས་བིས་པ་

སྐྱེས་མ་ཐག་པ་དང་། བེའུ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀང་སྔར་སྐྱེ་བ་
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གཞན་དུ་ཟས་ཟ་བ་དང་། ཆགས་སང་སློགས་ལ་གློམས་པའི་

སློབས་ཀིས་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་ནས་ཟས་ཟ་བ་དང་། མའི་ནུ་ཞློ་

འཐུང་བ་སློགས་བསླབ་མི་དགློས་པ་དེ་དག་ལ་འཇུག་པའང་

ཡིད་ཀི་སེང་དུ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཤིག་ཡློད་པའི་རྐེན་གིས་

ཡིན། སླློབ་དཔློན་མ་ཏི་ཙི་ཏྲས།

བློ་ཡི་མཐུ་སློབས་གསལ་བ་མེད་པ་དང་། །

དབང་པློ་རྣམས་ཀང་བླུན་པའི་རང་བཞིན་ཅན། །

བཙས་མ་ཐག་ཏུ་སུས་ཀང་མ་བསན་པར། །

ཁ་ཟས་ཟ་བར་རློལ་བར་བེད་པ་དང་། །

ནུ་ཞློ་འཐུང་བར་རློལ་བ་བེད་པ་ཡང་། །

དེ་དག་ཚེ་རབས་གཞན་ལ་གློམས་པའི་མཐུས། །

ཞེས་གསུངས། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་མངློན་སུམ་གིས་མ་མཐློང་བས་མེད་

བསམ་པའང་མི་རུང་སེ། རང་གིས་མ་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་མེད་

པ་ཡིན་པར་འཇློག་མི་ནུས་ཏེ། དུས་རབས་སྔློན་མའི་མེས་པློ་

དག་གིས་མཐློང་ཐློས་མ་བྱུང་བའི་རིག་གསར་གི་རྫས་འཕྲུལ་

གིས་ཕི་ནང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པློ་ཞིག་གསར་དུ་མཐློང་ཐློས་

འབྱུང་བཞིན་པ་འདིས་ཤེས་ཐུབ།

དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ཡང་ཆློས་ཀི་སེང་ནས་སློམ་
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སློབས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚད་མཐློན་པློར་སླེབས་པ་དང་། དེ་

མིན་ཡང་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཀིས་སྐྱེ་བ་སྔ་མའི་གནས་ཚུལ་

དན་པའི་མི་མང་པློ་ཡློད། སྔར་རྒྱ་གར་དུ་ནང་པའི་མཁས་པ་

ཞིག་གིས། རྒྱང་འཕེན་པ་ལ་རློད་ཅིང་། དེ་ལ་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་ཡློད་

པ་མངློན་སུམ་དུ་ཤེས་ཆེད་རྒྱལ་པློ་སློགས་དཔང་དུ་བཙུགས་

ནས་གློངས་པའི་སྐྱེ་བ་སླློབ་དཔློན་ཙནྡྲ་གློ་མི་ཡིན་པའི་ལློ་རྒྱུས་

དང་། བློད་ལ་ཡང་རང་གི་སྐྱེ་བ་སྔློན་མ་དན་ནས་དེའི་དུས་ཀི་མི་

དང་ཡློ་བད་སློགས་ངློ་ཤེས་པ། སྔློན་མའི་གནས་ཚུལ་བརློད་པ་

སློགས་དུ་མ་བྱུང་བ་རེད། དེས་ན་རང་རེ་ལ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ངེས་

པར་ཡློད་པས་དེའི་དློན་ཞིག་ངེས་པར་བསྒྲུབ་དགློས།

དེ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། བློ་བཟང་པློའི་རྒྱུན་གློམས་ནས་སྐྱློན་

ཀུན་ཟད་དང་། ཡློན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཞིག་འབྱུང་བའི་ཐབས་ལ་

འབད་དགློས། དེ་འབྱུང་བའི་ཐབས་དེའང་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་རྒྱུན་

བསྟུད་ནས་ལམ་བཟང་པློ་ལ་གློམས་པར་བེད་པའམ། ཡང་ན་

ཐབས་ཟབ་མློ་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་འདི་རང་ལའང་འཁློར་བར་

སྐྱེ་འཆི་བེད་མི་དགློས་པའི་འཁློར་བའི་རྒྱུན་གཅློད་ནུས་པ་ཞིག་

བ་དགློས་སློ། །
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༢༽ གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ངློས་འཛིན།

༈ དེ་ལའང་། གཞི་བདེན་པ་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས། ལམ་

ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན། དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྲས་བུ་

སྐུ་གཉིས་ཐློབ་ཚུལ་གི་རྣམ་གཞག་ཤེས་དགློས། དེ་ལ་དང་པློ་

གཏན་ལ་དབབ་བའི་གཞི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་ཇི་འད་

ཡིན་ཞེ་ན། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདློ་ལས།

འཇིག་རེན་མཁྱེན་པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །

བདེན་པ་འདི་གཉིས་ཉིད་ཀིས་སློན་པར་མཛད། །

གང་ཞིག་ཀུན་རྫློབ་དེ་བཞིན་དློན་དམ་སེ། །

བདེན་པ་གསུམ་པ་གང་ཡང་མ་མཆིས་སློ། །

ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་ནཱ་གཱརྫུ་ནའི་གསུང་མཱུ་ལ་པྲཛྙཱ་ལས་ཀང་།

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆློས་བསན་པ། །

བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །

ཞེས་གསུངས། དབེ་གཞི་ཤེས་བ་ལ་བས་ཏེ། དེར་དབེ་ན་ཀུན་

རྫློབ་བདེན་པ་དང་། དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཡློད་ཅིང་། 
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གཞི་དེ་དློན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཡློངས་སུ་གྲུབ་ན། ཀུན་རྫློབ་

བདེན་པ་ཡིན་པ་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་

རྫློབ་ལ་སྦར་ནའང་དེ་ལྟར་ཡིན་པས་བདེན་པ་གཉིས་པློ་དེ་ཕན་

ཚུན་སངས་པའི་འགལ་བ་ཡིན། བདེན་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་

མེད་ནའང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དེར་མི་འདུ་ཞིང་། དེ་གཉིས་གང་

ཡང་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པ་གསུམ་པ་སློགས་ཀང་མེད་པས་

གངས་ངེས་ཚུལ་དེ་ཕུང་པློ་གསུམ་པ་སེལ་བའི་གངས་ངེས་

ཡིན།

བདེན་པ་གཉིས་པློ་དེ་ངློ་བློ་ཙམ་ཡང་མི་གཅིག་པའི་ཐ་

དད་ཡིན་ན་སྐྱློན་བཞི་ཡློད་དེ། གཟུགས་བདེན་པར་མེད་པ་

གཟུགས་ཀི་གནས་ལུགས་མིན་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན། གཟུགས་

བདེན་པ་མིན་པ་རློགས་ཀང་དེའི་མཚན་འཛིན་ཟིལ་གིས་མི་

གནློན་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན། རྣལ་འབློར་པས་ལམ་གློང་མ་སློམ་

པ་དློན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་མཚན་

འཛིན་གི་འཆིང་བ་དང་གནས་ངན་ལེན་གི་དི་མ་མཐའ་དག་མ་

སངས་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན་བཅས་ཡློད།

དེ་གཉིས་ལྡློག་པ་ཙམ་ཡང་སློ་སློར་འབེད་རྒྱུ་མེད་པའི་

གཅིག་ཡིན་ན། ཀུན་རྫློབ་འཁྲུལ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཉློན་
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15

གཉིས་སློང་བ་བཞིན་དུ་དློན་དམ་ཆློས་ཉིད་ཀང་སློང་བར་འགྱུར་

བའི་སྐྱློན་དང་། ཀུན་རྫློབ་ལྟར་དློན་དམ་ལའང་མི་འད་བའི་རྣམ་

པ་དུ་མ་ཡློད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན་དང་། སློ་སློ་སྐྱེ་བློས་ཀང་དློན་

དམ་པ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་ནུས་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན། སློ་སྐྱེ་

ཡིན་བཞིན་དུ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་བཅས་ཡློད་པས་བདེན་པ་གཉིས་པློ་དེ་ངློ་བློ་

གཅིག་ལ་ལྡློག་པ་ཐ་དད་ཡིན།

དློན་དམ་ལ་དཔློད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་བློའི་དངློས་ཀི་

རེད་དློན་ནི་དློན་དམ་བདེན་པ་དང་། འཇིག་རེན་པའི་བརྡའམ་ཐ་

སྙད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བློ་ནི་ཐ་སྙད་པའི་བློའམ་བློ་ཐ་སྙད་པ་ཡིན་

ལ། དེའི་དངློས་ཀི་རེད་དློན་ནི་ཀུན་རྫློབ་བདེན་པ་ཡིན། དློན་དམ་

པ་ཞེས་པ་སཾསྐྲ�་ཏའི་སྐད་ལ་པཱ་ར་མཱརྠ་སཏྱ་ཞེས་ཡློད། པཱ་རམ་

ནི་དམ་པ་དང་། མཆློག་སློགས་ལ་འཇུག །ཨརྠ་ཞེས་པ་དློན་ལ་

འཇུག །སཏྱ་ཞེས་པ་བདེན་པ་དང་རག་པ་སློགས་ལ་འཇུག་པ་

ལས་སྐབས་འདིར་དློན་ཞེས་པ་རང་དློན་གཞན་དློན་ཟེར་བ་ལྟ་

བུའི་དགློས་དློན་ལ་མི་བེད་པར་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་བློས་ཤེས་

པར་བ་བའི་དློན་དང་། བརག་པར་བ་བའི་དློན་དང་། རེད་པའི་

དློན་ཡིན་པས་དློན་དང་། དེ་འདའི་དློན་ཡང་ཡིན་ལ་དློན་གི་
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མཆློག་དང་དམ་པ་ཡང་ཡིན་པས་ན་དློན་དམ་པ་དང་། ཀུན་རྫློབ་

རྫུན་པ་ལྟར་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པར་

སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མཐུན་པར་གནས་པས་ན་བདེན་པ་སེ་

དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན། དློན་དམ་བདེན་པ་ལ་

དབེ་ན། སླློབ་དཔློན་ཙནྡྲ་ཀིརིས།

བདག་མེད་འདི་ནི་འགློ་བ་རྣམ་གློལ་ཕིར། །

ཆློས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །

དེ་ཕིར་སློན་པས་སླར་ཡང་འདི་ཉིད་ནི། །

གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཕེ་སེ་རྣམ་མང་གསུངས། །

སྤློས་དང་བཅས་པར་སློང་པ་ཉིད། །

བཅུ་དྲུག་བཤད་ནས་མདློར་བསྡུས་ཏེ། །

སླར་ཡང་བཞིར་བཤད་དེ་དག་ནི། །

ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཞེད་པ་ཡིན། །

ཞེས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་གཉིས་

དང་། དེ་དག་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་དངློས་པློ་སློང་པ་ཉིད་དང་། 

དངློས་པློ་མེད་པ་སློང་པ་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་སློང་པ་ཉིད་དང་། 

གཞན་གི་དངློས་པློ་སློང་པ་ཉིད་དེ་སློང་ཉིད་བཞི་དང་། ནང་སློང་
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པ་ཉིད་སློགས་བཅུ་དྲུག་དང་། སློང་པ་ཉིད་བཅློ་བརྒྱད་དང་། 

སློང་པ་ཉིད་ཉི་ཤུ་སློགས་ཡློད། ཀུན་རྫློབ་ཀི་བདེན་པ་ནི་སློང་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཇི་སྙེད་པའི་ཆློས་མཐའ་དག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། 

དེ་ལ་ཡང་དབེ་བ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན། བ་སུ་བནྡྷུས་མཛད་པའི་ཨ་བི་

དྷར་ཀློ་ཥ་ལས།

སྤུངས་དང་སྐྱེ་སློ་རིགས་ཀི་དློན། །

ཕུང་པློ་སྐྱེ་མཆེད་ཁམས་རྣམས་ཡིན། །

ཞེས་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་། ཁམས་བཅློ་

བརྒྱད་སློགས་ཡློད་ལ། ཕུང་པློ་ལྔའི་ནང་གི་དང་པློ་གཟུགས་

ཕུང་ལ། མིག་དབང་སློགས་ནང་གི་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་ལྔ་

དང་། ཕིའི་གཟུགས་སྒ་དི་རློ་རེག་བ་ལྔ་དང་བཅུ། རྣམ་པར་རིག་

བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་བཅུ་གཅིག་ནི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་

པློ་ཡིན། གཉིས་པ་ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་ནི། ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏང་

སྙློམས་གསུམ། གསུམ་པ་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་རློག་བཅས་

དང་རློག་མེད་ཀི་འདུ་ཤེས་གཉིས། དེ་རེ་རེ་ལའང་ཆུང་ངུ་དང་། 

རྒྱ་ཆེན་པློ་དང་། ཚད་མེད་པ་དང་གསུམ་རེ་ཡློད། བཞི་པ་འདུ་

བེད་ཀི་ཕུང་པློ་ལ། མཚུངས་ལྡན་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་ནི། ཚོར་

བ་དང་འདུ་ཤེས་མ་གཏློགས་པའི་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དང་། 
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མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་ནི་ལྡན་མིན་འདུ་

བེད་བཅུ་བཞི་ལ་སློགས་པ་ཡིན། ལྔ་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་ནི། 

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

དྲུག་ལ་བེད།

གཉིས་པ་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ལ་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་

དྲུག་ནི། མིག་གི་དབང་པློ། རྣ་བའི་དབང་པློ། སའི་དབང་པློ། 

ལེའི་དབང་པློ། ལུས་ཀི་དབང་པློ། ཡིད་ཀི་དབང་པློ་དང་

དྲུག །ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ནི། གཟུགས་སྒ་དི་རློ་རེག་བ་ཆློས་ཀི་

སྐྱེ་མཆེད་དང་དྲུག་ཡིན། མིག་གི་དབང་པློ་དང་མིག་གི་སྐྱེ་

མཆེད་དློན་གཅིག །གཟུགས་ཕུང་དང་གཟུགས་གཉིས་དློན་

གཅིག་ཀང་། གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དང་གཟུགས་གཉིས་དློན་

མི་གཅིག །གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ནི། མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཁློ་

ན་སེ་ཁ་དློག་དང་དབིབས་ལྟ་བུ། སྒ་དང་སྒའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། རྣ་

ཤེས་ཀི་མཉན་བ་གསུམ་དློན་གཅིག་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དི་དང་། 

རློ་དང་། རེག་བ་ལ་ཡང་འད། ཕི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དང་པློ་ལྔ་ནི་

སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་པ་ཡིན། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་

དློན་གཅིག་པས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སློགས་གཙོ་སེམས་

གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན། ནམ་མཁའ་དང་
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སློང་ཉིད་སློགས་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆློས་རྣམས་ཆློས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་ཡིན།

ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ནི་མིག་སློགས་རེན་དབང་པློའི་

ཁམས་དྲུག །མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སློགས་བརེན་པ་རྣམ་

པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དྲུག །གཟུགས་སྒ་སློགས་དམིགས་པ་

ཡུལ་གི་ཁམས་དྲུག་དང་བཅློ་བརྒྱད་ཡློད། མདློར་ན་འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་ཕུང་པློ་ལྔའི་ནང་དུ་འདུས། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་

མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་འདུ་ཞིང་། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་

ནང་དུ་ཡང་འདུ་བས་བདེན་གཉིས་ཀི་ཆློས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་

མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་ནང་དུ་འདུ། 

ཁམས་ཀི་དབེ་བ་རྒྱས་པར་ཕེ་ན་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་སློགས་ཡློད། 

མདློར་ན་དེ་དག་གི་ངློ་བློ་དང་། བེད་ལས། དབེ་བ་དང་། སང་བ་

ཡིན་མིན་སློགས་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཤེས་པར་བ་དགློས་པས་

དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་བའི་དངློས་པློ་དྲུག་ལ་མཁས་པར་བས་ནས་

བང་དློར་གི་གནས་རྣམས་ཤེས་པར་བས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་

ཅད་ལས་གཏན་དུ་བྲལ་བའི་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཐློབ་པར་བེད་

དགློས།



ས་ས་རས་ཀའ་དི་་སབ་་ྒས་རྱ་སོེ་དིྒ་ོ་པོ་ུམ་

20

༣༽ སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་སེ་སློད་གསུམ་

དུ་འདུ་ཚུལ་དང་། སེ་སློད་གསུམ་དུ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་

མཚན།

དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་སེམས་དང་། སེམས་བྱུང་རྣམས་

ཉློན་མློངས་པའི་དབང་དུ་སློང་བ་ལ་བརེན་ནས་འཁློར་བར་སྡུག་

བསྔལ་གི་འཁློར་ལློ་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་མློང་ཞིང་འཁློར་བ་དང་། དེ་

སངས་ན་ཐར་པ་ཐློབ་པ་ཡིན་པས་གཙོ་བློ་རང་རྒྱུད་ཀི་ཆགས་

སློགས་ཉློན་མློངས་པ་འདུལ་དགློས། དེ་འདུལ་བའི་ཐབས་སུ། 

སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་

བཞི་སློང་གསུངས་ཡློད།

དེ་དག་བསྡུས་ན་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས། དེ་

དག་ཀང་མདློར་བསྡུས་ན་སེ་སློད་གསུམ་ཞེས་མདློ་སེའི་སེ་སློད། 

འདུལ་བའི་སེ་སློད། མངློན་པའི་སེ་སློད་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུ། 

དེ་ལྟར་སེ་སློད་གསུམ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལའང་། ཨཱརྱ་མཻ་

ཏྲིས་མཛད་པའི་སཱུ་ཏྲ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ལས།
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སེ་སློད་དག་ནི་གསུམ་མམ་གཉིས་ཀང་རུང་། །

བསྡུས་པའི་ཕིར་ན་རྒྱུ་ནི་དགུར་འདློད་དློ། །

ཞེས་སང་བ་ལ་བལྟློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ། བསླབ་པ་ལ་

བལྟློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ། ཤེས་བ་ལ་བལྟློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གསུམ་སེ་དགུ་ཡློད། དེའི་དང་པློ་གསུམ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཉེ་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་དང་གཅིག །མཐའ་གཉིས་ལ་སྦློར་བའི་ཉེ་བའི་ཉློན་

མློངས་པ་དང་གཉིས། རང་གི་ལྟ་བ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཉེ་བའི་

ཉློན་མློངས་པ་གསུམ་གི་གཉེན་པློར་རིམ་པ་བཞིན། དང་པློའི་

གཉེན་པློར་མདློ་སེའི་སེ་སློད། གཉིས་པའི་གཉེན་པློར་འདུལ་

བའི་སེ་སློད། གསུམ་པའི་གཉེན་པློར་མངློན་པའི་སེ་སློད་གསུམ་

གསུངས་ལ། དེ་ཡང་མདློ་སེའི་སེ་སློད་ཀི་སྐབས། ཕུང་པློ་དང་། 

ཁམས་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། རེན་འབྲེལ་དང་། བདེན་པ་བཞི་

དང་ས་དང་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་སློགས་གཙོ་བློ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

བསླབ་པའི་སྐློར་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་རང་དང་སྤིའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཤེས་བའི་གནས་དེ་དག་ལ་མཐའ་གཉིས་སུ་

དློགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བར་བེད་པས་མདློ་སེའི་སེ་སློད་དེ་ཐེ་

ཚོམ་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་ཀི་གཉེན་པློར་གསུངས།

འདུལ་བའི་སེ་སློད་སྐབས་མི་ཚངས་པར་སྤློད་པ་
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སློགས་དང་། ཟས་གློས་གནས་མལ་བཟང་པློ་སློགས་ཕི་དང་

ནང་གི་འདློད་པ་ལ་ཆགས་པ་སློགས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་ཉེས་སྐྱློན་

ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་བཀག་པས་འདློད་པ་བསློད་ཉམས་ཀི་

མཐའ་དང་། ཡང་ངེས་འབྱུང་གི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་

དང་ལྡན་ཅིང་རེད་པ་སློགས་དཀའ་ཚེགས་དག་འབད་རློལ་གིས་

བསྒྲུབ་མི་དགློས་པ་དང་། དེ་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚེ་ཆགས་ཞེན་

དག་པློ་འགློག་ནུས་པའི་གཉེན་པློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་གློས་

དང་། ཁ་ཟས་དང་། ཁང་པ་སློགས་ཤིན་ཏུ་བཟང་པློར་ཡང་

ལློངས་སྤློད་པར་གནང་བས་ན། བདག་ཉིད་ངལ་ཞིང་དུབ་པ་ལ་

སྦློར་བའི་མཐའ་སེ་འདློད་པ་བསློད་ཉམས་ཀི་མཐའ་དང་། ངལ་

ཞིང་དུབ་པའི་མཐའ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པློ་བསན་པས་འདུལ་བའི་

སེ་སློད་དེ་སྤློད་ཕློགས་ཀི་མཐའ་གཉིས་ལ་སྦློར་བའི་ཉེ་བའི་ཉློན་

མློངས་པའི་གཉེན་པློར་གསུངས་ལ། དེའི་དློན་དིལ་ན། ཟས་

གློས་གནས་མལ་བཟང་པློ་ལ་ལློངས་སུ་སྤད་ཀང་ཆགས་པ་དང་

ང་རྒྱལ་དང་། རྒྱགས་པ་སློགས་ཉློན་མློངས་པ་མི་སྐྱེད་ན་ཁ་ན་

མ་ཐློ་བ་མེད་པར་སྤློད་པ་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་ཀིས་གནང་བ་

ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཟས་ངན་ངློན་དང་གློས་ཕག་དར་ཁློད་པ་ལྟ་བུ་

ལ་ལློངས་སྤད་ཀང་། དེ་ལ་ཆགས་པ་སློགས་འཕེལ་ན་ཁ་ན་མ་
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ཐློ་བ་དང་བཅས་པར་སྤློད་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་གནང་བ་མེད་པས་གནང་བཀག་གི་གཙོ་བློ་འདློད་ཆགས་

སློགས་ནང་གི་ཉློན་མློངས་འཕེལ་མི་འཕེལ་ཙམ་ལས་ཕིའི་

དངློས་པློ་གཙོ་ཆེ་བ་མ་ཡིན།

མངློན་པའི་སེ་སློད་ཀི་སྐབས། ཆློས་རྣམས་ཀི་རང་གི་

མཚན་ཉིད་དང་། མི་རག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། བདག་

མེད་སློགས་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་གསལ་བར་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལ་ཐློས་བསམ་གིས་ཞུགས་ན་གཙང་བདེ་

རག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལློག་དང་། དེས་ཀུན་ནས་

བསླངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ངན་པ་ལ་བཟང་

པློར་འཛིན་པའི་ཉློན་མློངས་རྣམས་རང་ཤུགས་ཀིས་ཞི་བར་

འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མངློན་པའི་སེ་སློད་དེ་རང་གི་ལྟ་བ་

མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཉེན་པློར་བཤད་པ་ཡིན།

རྒྱུ་མཚན་བར་པ་གསུམ་ནི། བསླབ་པ་གསུམ་བརློད་

བར་བས་པའི་ཆ་ནས་མདློ་སེའི་སེ་སློད། ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་བསླབ་པ་གཉིས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་འདུལ་བའི་སེ་སློད། 

ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་མངློན་པའི་སེ་སློད་དེ་

རྒྱུ་མཚན་དེ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་སེ་སློད་གསུམ་བཞག །



ས་ས་རས་ཀའ་དི་་སབ་་ྒས་རྱ་སོེ་དིྒ་ོ་པོ་ུམ་
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དེ་ཡང་མདློ་སེའི་སེ་སློད་ཀིས་བསླབ་པ་གསུམ་བརློད་

བར་བེད་ཚུལ་ནི། དེས་ཐེག་དམན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་

བས་པའི་སློ་སློར་ཐར་པའི་སློམ་པས་རྒྱུད་བསམས་པ་དང་། 

སྤློད་ཡུལ་དང་ཆློ་ག་ཡློངས་སུ་དག་པ་དང་། ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ཕ་མློ་

ཙམ་ལའང་འཇིགས་པར་བལྟ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཐེག་

དམན་གི་དབང་དུ་བས་པའི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་

སྙློམས་འཇུག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཐེག་དམན་གི་དབང་དུ་

བས་པའི་བདེན་བཞི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་ལྷག་མཐློང་

ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་རྣམས་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་དབང་དུ་བས་

པའི་ཉེས་སྤློད་སློམ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ནམ་

མཁའ་མཛོད་དང་དཔའ་བར་འགློ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་བསླབ་པ་དང་། དློན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་རློགས་

པའི་རྣམ་པར་མི་རློག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་སེ་

ཐེག་པ་གློང་འློག་གི་བསླབ་པ་གསུམ་ག་བརློད་བར་བས་ཏེ་

བཤད།

འདུལ་བའི་སེ་སློད་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་བསླབ་པ་གཉིས་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། དེས་བང་དློར་འཇུག་

ལྡློག་གི་གནས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་སློན་པས་དངློས་སུ་ཚུལ་
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ཁིམས་དག་པར་བེད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་དག་ན་སེམས་

ལ་གདུང་བ་དང་འགློད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་མེད་ན་ལུས་

བག་ཡངས་པའམ་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ཐློབ་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་

སེམས་ཀི་དགའ་བདེ་འཕེལ་ཞིང་། དེའི་མཐུས་སེམས་རེ་

གཅིག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་བས་ན་འདུལ་བའི་སེ་སློད་ཀིས་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་སྒྲུབ་པར་བེད།

མངློན་པའི་སེ་སློད་ཀིས་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་སྒྲུབ་

ཚུལ་ནི། དེས་ཆློས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལེགས་པར་ཕེ་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་མཐུས། དེ་ལ་ཐློས་པ་བས་པས་ཆློས་རྣམས་

ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ནློར་བ་རིག་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པར་བེད་པས་

ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཅིང་མངློན་སུམ་དུ་

འཐློབ་པར་བེད་པ་ཡིན།

རྒྱུ་མཚན་ཐ་མ་གསུམ་ནི། ཆློས་དང་དློན་བཤད་པའི་

ཕིར་དུ་མདློ་སེ་དང་། ཆློས་དང་དློན་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆ་ནས་

འདུལ་བ་དང་། ཆློས་དང་དློན་འབྲེལ་བའི་གཏམ་ལ་མཁས་པར་

བེད་པའི་ཕིར་མངློན་པ་སེ། དེ་ཡང་མདློ་སེས་ཆློས་དང་དློན་

བཤད་ཚུལ་ནི། མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་ཆློས་དང་། དེའི་བརློད་བ་ཕུང་

ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སློགས་པའི་དློན་དང་། ཡང་ན་ཕུང་ཁམས་
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ལ་སློགས་པའི་ཆློས་དང་། དགློངས་ལྡེམ་དགློངས་བརྒྱད་ཀི་དློན་

དང་། ཡང་ན་མཐློ་རིས་འཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་དགེ་བ་བཅུའི་

ཆློས་དང་། ངེས་ལེགས་ཀི་ཡློན་ཏན་འཐློབ་པར་བེད་པའི་ལམ་

བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་དློན་རྣམས་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་སློ་

ནས་ཚིག་དློན་ལ་འབློང་བར་བེད།

འདུལ་བའི་སེ་སློད་ཀིས་ཆློས་དང་དློན་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། 

ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སྦློར་བ་དང་། མི་གཙང་བ་སློམ་

པ་ལ་སློགས་པ་བསན་པའི་སློ་ནས་ཉློན་མློངས་པ་འདུལ་ཞིང་

དེའི་མཐུ་ལས་སྔར་སློས་པའི་ཆློས་དང་དློན་རྣམས་ཤེས་པ་དང་། 

རྒྱུད་ལ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་སློ་ནས་རློགས་པར་འགྱུར་བས་ན་

ཆློས་དང་དློན་སྒྲུབ་པར་བེད། མངློན་པའི་སེ་སློད་ཀིས་ཆློས་དང་

དློན་འབྲེལ་བའི་གཏམ་ལ་མཁས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།

དེ་འད་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགུའི་སློ་ནས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་

ཉམས་ལེན་ཐབས་ཤེས་ཀི་གནད་སློན་པའི་རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་ཐམས་ཅད་སེ་སློད་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་ཡིན། སེ་སློད་

གསུམ་གི་བརློད་བ་ཐམས་ཅད་ཚུར་བསྡུས་ན་ལྷག་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསླབ་པ་དང་། ཤེས་

རབ་ཀི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་དངློས་དང་ཡན་ལག་ཅི་
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རིགས་པར་འདུ་ཞིང་། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་དངློས་བརྒྱུད་གཉིས་ནས་རང་གཞན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕན་པར་འགྱུར་བས་ལྷག་ཅིང་། བསན་པ་འདི་ལས་

གཞན་མུ་སེགས་པ་སློགས་ཀིས་མེ་ལྔ་བསེན་པ་ལ་སློགས་པའི་

དཀའ་ཐུབ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ནི་དངློས་དང་བརྒྱུད་ནས་

རང་དང་གཞན་གདུང་བར་འགྱུར་བས་དམན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་

སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཉློན་མློངས་པ་

དང་། རྣམ་རློག་གི་གཉེན་པློར་འགློ་བས་མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་བདེ་

བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཚེ་རབས་གཞན་དང་གཞན་དུའང་བདེ་བར་

བེད་ཅིང་། ཐར་པའི་བདེ་བ་ཡང་འཐློབ་པར་བེད་པས་ལྷག་ལ། 

ཕི་རློལ་པ་སློགས་ཀི་ཏིང་ངེ ་འཛིན་ནི ་སེམས་ཕི་རློལ་ཏུ་

གཡེངས་པ་ལས་ལྡློག་པ་དང་། མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་བདེ་བར་

གནས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཇི་ཙམ་བཟང་ཡང་གཟུགས་དང་

གཟུགས་མེད་ཀི་ལྷའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བར་བེད་ནུས་པ་ཙམ་ལས་

མེད་ཅིང་། ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་རློག་གི་གཉེན་པློར་མི་འགློ་བས་

དམན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་དངློས་སམ་བརྒྱུད་པས་བདག་གཉིས་སུ་

འཛིན་པའི་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་བེད་ནུས་པས་ལྷག་ལ། 
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ཕི་རློལ་པ་སློགས་ཀིས་བཤད་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་གནས་

ལུགས་མཐློང་བའི་སློ་ནས་འཁློར་བའི་ར་བ་གཅློད་མི་ནུས་པས་

དམན་པ་སེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀིས་

གསུངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་

ནི་གཞན་ལས་ལྷག་པ་ཡིན་པས་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་

ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནློ།།

༤༽ སེ་སློད་གསུམ་གི་བརློད་བ་བསླབ་པ་གསུམ་གི་

དང་པློ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པའི་སྐློར།

༈ འློ་ན་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་པློ་དེ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་སྙམ་

ན། དང་པློ་ལྷག་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསླབ་པ་ནི། ཡློན་ཏན་ཐམས་

ཅད་ཀི་གཞི་རེན་ཡིན་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་ཉམས་

ལེན་གི་སྙིང་པློ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡིན། ནཱ་གཱརྫུ་ནས་མཛད་པའི་སུ་

ཧྲ�་ད་ལེ་ཁ་ལས།

ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །

ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རེན་ལགས་པར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་མི་དགེ་བཅུ་སློང་གི་ཚུལ་ཁིམས་གཞིར་

བས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྣམ་གངས་མང་པློ་ཡློད་པ་བསྡུ་ན། སློ་
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ཐར་གི་ཚུལ་ཁིམས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚུལ་ཁིམས། 

གསང་སྔགས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གི་ནང་དུ་འདུས་པ་རེད། 

དེ་ལ་མི་དགེ་བཅུ་སློང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་

སློང་བའི་ཁིམས་ཤིག་ལ་ཟེར་ཞིང་། ཨཱ་ཙཱརྱ་བ་སུ་བནྡྷུས་མཛད་

པའི་ཨ་བི་དྷར་ཀློ་ཥ་ལས།

དེ་ལས་ཆེ་ལློང་བསྡུས་ནས་ནི། །

དགེ་དང་མི་དགེ་ཅི་རིགས་པར། །

ལས་ཀི་ལམ་ནི་བཅུར་གསུངས་སློ། །

ཞེས་གསུངས། མི་དགེ་བ་བཅུ་ནི། ལུས་ཀི་སློ་ནས་སྲློག་གཅློད། 

མ་བིན་ལེན། ལློག་གཡེམ་དང་གསུམ། ངག་གི་སློ་ནས་རྫུན། ཕ་

མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཁྱལ་དང་བཞི། ཡིད་ཀི་སློ་ནས་བརྣབ་

སེམས། གནློད་སེམས། ལློག་ལྟ་དང་གསུམ་བཅས་སློ་གསུམ་

གི་ལམ་ནས་བས་ཤིང་བསགས་པའི་ལས་ལམ་བཅུ་ཡློད།

སྲློག་གཅློད་ནི། ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སེ་གཞི་རང་

ལས་རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སེམས་ཅན། བསམ་པ་དེར་འདུ་ཤེས་ཤིང་

མ་འཁྲུལ་བ། སྦློར་བ་དུག་མཚོན་རིག་སྔགས་སློགས་ཀིས་རང་

གིས་གསློད་པའམ་གཞན་ལ་གསློད་དུ་འཇུག་པ། ཉློན་མློངས་ནི་

འདློད་ཆགས། ཞེ་སང་། གཏི་མུག་གསུམ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་ཞེ་
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སང་། མཐར་ཐུག་ནི་གསད་བ་དེ་རང་ཉིད་མ་ཤི་བའི་སྔློན་དུ་ཤི་

བ། དེ་ལྔས་ནི་སྲློག་གཅློད་ཀི་ལས་ལམ་རྫློགས་ལ། ཡན་ལག་

ཅི་རིགས་མ་ཚང་ན་ཉེས་པ་འབྱུང་ཡང་ལས་ལམ་མ་རྫློགས་པ་

སེ་འདི་ཉིད་འློག་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་དགློས།

འདི་ལ་དབེ་ན། ཤ་ལ་སྲེད་པ་ལྟ་བུ་འདློད་ཆགས་ཀི་སློ་

ནས་སྲློག་གཅློད་པ་དང་། འཁློན་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཞེ་སང་གི་སློ་

ནས་སྲློག་གཅློད་པ་དང་། ཕྱུགས་ཀི་མཆློད་སྦིན་ལྟ་བུ་གཏི་མུག་

གི་སློ་ནས་སྲློག་གཅློད་པ་སེ་གསུམ། སྲློག་གཅློད་ཀི་ནང་ནས་

ཀང་དག་བཅློམ་པ་དང་། རང་གི་བ་མ་དང་། ཕ་མ། དགེ་སྦློང་། 

བྲམ་ཟེ་སློགས་ཀི་སྲློག་གཅློད་པ་ལྟ་བུ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

མ་བིན་ལེན་པ་ནི། གཞི་གཞན་གིས་བདག་གིར་བཟུང་

བའི་རྫས་དང་། དཀློན་མཆློག་ལ་བསྔློས་པའི་ཡློ་བད་སློགས་

དང་། བསམ་པ་གཡློ་སྒྱུའི་སེམས་དང་མཐུ་དང་འཇབ་བུས་ལེན་

པར་འདློད་པའི་ཀུན་སླློང་། སྦློར་བ་རང་ངམ་གཞན་ལ་བེད་དུ་

འཇུག་པ། ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་འདློད་

ཆགས། མཐར་ཐུག་ནི་རྫས་དེ་དག་གནས་ནས་སློས་སམ་མ་

སློས་ཀང་རང་ལ་ཐློབ་བློ་སྐྱེས་པ། འདི་ལ་དབེ་ན་ཉེས་མེད་

བཙན་འཕློག་ལྟ་བུ་མཐུའི་སློ་ནས་བརྐུས་པ། ཁང་པ་འབུགས་པ་
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ལྟ་བུ་འཇབ་བུའི་སློ་ནས་བརྐུས་པ། བྲེ་སྲང་ལློག་པ་འཛུགས་པ་

ལྟ་བུ་གཡློ་སྒྱུའི་སློ་ནས་མ་བིན་པར་ལེན་པ་སེ་གསུམ་ཡློད། མ་

བིན་ལེན་གི་ནང་ནས་དཀློན་མཆློག་གི་རྫས་རྐུ་བ་སིག་པ་ཤིན་

ཏུ་ཆེ།

ལློག་གཡེམ་ནི། གཞི་གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་

བུད་མེད་དང་། བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་གི་ཉེ་དུ། ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་

བའི་དགེ་སླློང་མ་སློགས་བགློད་བ་མ་ཡིན་པ། རང་གི་ཆུང་མ་

ཡིན་ཡང་དཀློན་མཆློག་གི་རེན་དྲུང་སློགས་གནས་མ་ཡིན་པ། 

མངལ་སློ་མ་གཏློགས་པའི་ལམ་གཞན་ཏེ་ལམ་མ་ཡིན་པ། གསློ་

སྦློང་ལ་གནས་པ་དང་། སྦྲུམ་མ་ཟ་མཚན་ལྡན་དུས་དང་། ཉིན་

མློ་སློགས་དུས་མ་ཡིན་པ་རྣམས་དང་། བསམ་པ་བགློད་འདློད་

ཀི་ཀུན་སླློང་། སྦློར་བ་ལས་དེ་རློམ་པ། ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་

དང་ཁྱད་པར་འདློད་ཆགས། མཐར་ཐུག་ནི་དབང་པློ་གཉིས་རེག་

པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བདེ་ཉམས་སུ་མློང་བ་ལ་སྲེད་པས་བདག་

གིར་བས་པ། འདི་ལ་དབེ་ན། མ་སྲིང་ལྟ་བུ་རིགས་ཀིས་སྲུང་བ་

ལ་ལློག་པར་གཡེམ་པ། གཞན་གི་ཆུང་མ་ལྟ་བུ་བདག་པློས་སྲུང་

བ་ལ་ལློག་པར་གཡེམ་པ། དགེ་སླློང་མ་ལྟ་བུ་ཆློས་ཀིས་སྲུང་བ་

ལ་ལློག་པར་གཡེམ་པ་སེ་གསུམ། འདློད་ལློག་གི་ནང་ནས་མ་
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ཡང་ཡིན་ལ་དག་བཅློམ་མ་ཡང་ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ལློག་པར་སྤློད་

པ་ལྟ་བུ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

རྫུན་སྨྲ་བ་ནི། གཞི ་རང་ལས་ཐ་དད་པའི ་གང་

ཟག །བསམ་པ་གཞན་སླུ་སེམས་ཀིས་མ་མཐློང་བ་ལ་མཐློང་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྨྲ་འདློད་ཀི་ཀུན་སླློང་། སྦློར་བ་ནི་ལས་དེ་ལུས་

ངག་གང་རུང་གི་རིག་བེད་དུ་ཐློན་པ། ཉློན་མློངས་ནི་དུག་གསུམ་

གང་རུང་གིས་རྫློགས་པ། མཐར་ཐུག་ནི་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བ། 

འདིའི་སྦློར་བ་ངག་གི་རིག་བེད་དམ་ངག་གི་རློད་པ་ཁློ་ནར་མ་

ངེས་ཏེ། ལུས་ཀི་བརྡ་ལས་རྫུན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡློད། འདི་ལ་

དབེ་ན། མིའི་ཆློས་བ་མ་སེ་ཡློན་ཏན་གློང་མ་མ་ཐློབ་པ་ཐློབ་ཚུལ་

ལྟ་བུ་ཕམ་པའི་རྫུན། བདག་གཞན་ལ་ཕན་གནློད་སྐྱེལ་བའི་རྫུན་

ཆེན་པློ། ཕན་གནློད་མེད་པའི་རྫུན་ཕ་མློ་སེ་གསུམ། རྫུན་གི་ནང་

ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང་། བ་མ་དང་། ཕ་མ་

སློགས་དབུ་གཡློག་པ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

ཕ་མ་ནི། གཞི་ཕ་རློལ་པློ་མཐུན་པ། བསམ་པ་དབེ་བར་

འདློད་པ། སྦློར་བ་ལས་དེ་རློམ་པ། ཉློན་མློངས་གསུམ་དང་ཁྱད་

པར་ཞེ་སང་། མཐར་ཐུག་ཕ་རློལ་པློས་དློན་གློ་བ། མི་མཐུན་པ་

སྡུམ་པར་རློམ་པ་སླར་མི་བསྡུམ་པའི་བསམ་སྦློར་བེད་པའང་



ུམ་་འྒས་ཀའ་བིབ་་པའ་པོས་

33

འདིའི་ཁློངས་གཏློགས་ཡིན། འདི་ལ་དབེ་ན། མཛའ་བ་དངློས་སུ་

འབེད་པ་ལྟ་བུའི་བཙན་ཕ། གཞློགས་སློང་བེད་ནས་དབེ་བ་ལྟ་

བུ་གཞློགས་ཕ། ལློག་ཏུ་དབེན་བེད་པ་ལྟ་བུའི་ལློག་ཕ་སེ་

གསུམ། ཕ་མའི་ནང་ནས་བ་སླློབ་དང་དགེ་འདུན་གི་དབེན་བེད་

པ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

ཚིག་རྩུབ་ནི། གཞི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་པ། 

བསམ་པ་མི་སྙན་པ་བརློད་འདློད་ཀི་ཀུན་སླློང་། སྦློར་བ་དེར་

བརློན་པ། མཐར་ཐུག་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དུ་ཐློན་པ། ཉློན་

མློངས་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་ཞེ་སང་། འདི་ལ་དབེ་ན། གཞན་ལ་

དངློས་སུ་ངན་མཚང་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་ངློར་རྩུབ་པ། ཀལ་ཀ་དང་

བསྲེས་ནས་གཞན་ལ་ཚིག་ངན་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་གཞློགས་ཏེ་རྩུབ་པ། 

གཞན་གི་དེའི་མཛའ་བློ་སློགས་ལ་ངན་མཚང་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་

ནས་རྩུབ་པ་དང་གསུམ། ཚིག་རྩུབ་ཀི་ནང་ནས་ཕ་མའམ་

འཕགས་པ་ལ་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

ངག་འཁྱལ་བ་ནི། གཞི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་

པ། བསམ་པ་བག་མེད་པས་ཅལ་ཅློལ་མང་པློ་སྨྲ་འདློད་ཀི་ཀུན་

སླློང་། སྦློར་བ་ནི་ཁ་གསག་དང་གླུ་སློགས་བརློད་པར་རློམ་པ། 

མཐར་ཐུག་ངག་གི་རིག་བེད་དུ་ཐློན་པ། ཉློན་མློངས་ནི་དུག་
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གསུམ་དང་ཁྱད་པར་གཏི་མུག །འདི་ལ་དབེ་ན། མུ་སེགས་པའི་

བཟས་བརློད་ལྟ་བུ་ལློག་པའི་ངག་ཀལ། བྲེ་མློའི་གཏམ་ལྟ་བུའི་

འཇིག་རེན་པའི་ངག་ཀལ། སློད་མིན་ལ་ཆློས་འཆད་པ་ལྟ་བུ་

བདེན་པའི་ངག་ཀལ་ཏེ་གསུམ། ངག་ཀལ་གི་ནང་ནས་ཆློས་ཁློ་

ན་དློན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་གཡེང་བར་བེད་པ་སིག་པ་ཆེ།

བརྣབ་སེམས་ནི། གཞི་ཕ་རློལ་པློའི་ཕི་ནང་གི་རྫས། 

བསམ་པ་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡློ་བད་ལ་རེ་བ་དང་སློན་

པའི་ཀུན་སླློང་། སྦློར་བ་དེ་ཡང་ཡང་སེམས་པ། ཉློན་མློངས་

གསུམ་དང་ཁྱད་པར་འདློད་ཆགས། མཐར་ཐུག་ནི་ལས་དེ་ཡང་

དང་ཡང་དུ་བེད་ཅིང་ཁེལ་དང་ངློ་ཚ་དློར་ནས་གཉེན་པློ་མ་

བསེན་པ། འདི་ལ་དབེ་ན། རང་གི་ཆློ་རིགས་ལ་ཞེན་པ་ལྟ་བུ་

བདག་གི་བ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ། ཕ་རློལ་པློའི་ཕུན་ཚོགས་ལ་

ཆགས་པ་ལྟ་བུ་གཞན་གི་ལ་བརྣབ་སེམས་པ། ས་འློག་གི་

གཏེར་ལ་སློན་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ་

སེ་གསུམ་ཡློད། བརྣབ་སེམས་ཀི་ནང་ནས་སློང་བ་པའི་རེད་པ་

ལ་བརྣབ་སེམས་པ་སིག་པ་ཆེ།

གནློད་སེམས་ནི། གཞི་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་དུ་གཏློགས་

པ། བསམ་པ་གསློད་བརྡེག་སློགས་གནློད་པར་བེད་འདློད་ཀི་
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ཀུན་སླློང་། སྦློར་བ་དེར་སེམས་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས། ཉློན་

མློངས་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་ཞེ་སང་། མཐར་ཐུག་དེ་ལ་ཡློན་ཏན་

དུ་བལྟ་ཞིང་གཉེན་པློ་བསེན་འདློད་མེད་པ། འདི་ལ་དབེ་ན། 

གཡུལ་ངློ་སློགས་སུ་གཞན་གསློད་སེམས་ལྟ་བུ་ཞེ་སང་གི་ཆ་

ལས་བྱུང་བའི་གནློད་སེམས། འགན་ཟ་སློགས་ལ་གནློད་

སེམས་ལྟ་བུ་ཕག་དློག་གི་ཆ་ལས་བྱུང་བའི་གནློད་སེམས། 

གནློད་བེད་སླར་འདུད་ཀང་མནར་སེམས་པ་ལྟ་བུ་ཁློན་འཛིན་གི་

ཆ་ལས་བྱུང་བའི་གནློད་སེམས་ཏེ་གསུམ་ཡློད། གནློད་སེམས་

ཀི་ནང་ནས་མཚམས་མེད་པའི་ཀུན་སླློང་གནློད་སེམས་ལྟ་བུ་

སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

ལློག་ལྟ་ནི། གཞི་དགེ་མི་དགེའི་ཆློས་སློགས། བསམ་

པ་ནི་དགེ་སིག་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་། རྒྱུ་འབྲས་ཕིན་ཅི་ལློག་ཏུ་

ལྟ་བ་སློགས་ཀི་ཀུན་སླློང་། སྦློར་བ་དེར་ཡང་ཡང་སེམས་པའི་

གནས་སྐབས། ཉློན་མློངས་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་གཏི ་

མུག །མཐར་ཐུག་དེར་ཐག་བཅད་ཅིང་གཉེན་པློ་མེད་པ། འདི་ལ་

དབེ་ན། དགེ་སིག་བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུར་མི་འདློད་པ་ལྟ་བུ་ལས་

འབྲས་ལ་ལློག་ལྟ། ལམ་བདེན་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་འགློག་

བདེན་ཐློབ་པར་མི་འདློད་པ་ལྟ་བུ་བདེན་པ་ལ་ལློག་ལྟ། དཀློན་
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མཆློག་ལ་སྐུར་འདེབས་ལྟ་བུ་དཀློན་མཆློག་ལ་ལློག་ལྟ་སེ་

གསུམ་ཡློད། ལློག་ལྟ་ནི་ཡིད་ཀི་མི་དགེ་བའི་ནང་ནས་ལི་ཤློས་

ཡིན། དེ་འད་བའི་མི་དགེ་བཅུ་སངས་པ་ལ་མི་དགེ་བཅུ་སློང་གི་

ཚུལ་ཁིམས་ཟེར།

སློ་སློར་ཐར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཞེས་པ་ནི། གང་ཟག་སློ་

སློ་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བེད་པས་ན་སློ་སློར་

ཐར་པ་ཞེས་བརློད་པ་རེད། དེའི་ངློ་བློ་ནི་རང་ཉིད་ཞི་བ་དློན་

གཉེར་གི་བློས་འཇིགས་སྐྱློབ་དང་ལེགས་སློན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་

འཁློར་བ་མཐའ་དག་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་འདློད་ཀི་བསམ་པས་

ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་ནློད་པའི་ཚུལ་ཁིམས། གཞན་གནློད་གཞི་

དང་བཅས་པ་སློང་བའི་སེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་

ཞིག་ལ་ཟེར། སློ་སློར་ཐར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་རེན་གི་སློ་ནས་

དབེ་ན། བ་སུ་བནྡྷུས།

སློ་སློར་ཐར་ཅེས་བ་རྣམ་བརྒྱད། །

རྫས་སུ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནློ། །

ཞེས་བསྙེན་གནས། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་

གཉིས། དགེ་སླློབ་མ། དགེ་སླློང་ཕ་མ་གཉིས་བཅས་ཀི་སློམ་པ་

སེ་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་རིགས་བརྒྱད་ཡློད། བསྙེན་གནས་ཀི་སློམ་
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པའི་བསྲུང་བ་བརྒྱད་དང་། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་ལ་བསྲུང་བ་ལྔ་རེ། 

དགེ་ཚུལ་ལ་བསྲུང་བ་བངས་འདས་སློ་དྲུག །ཕློགས་མཐུན་དང་

བསམ་བའི་ཉེས་བས་སློགས་ཡློད། དགེ་སླློབ་མ་ལ་དགེ་ཚུལ་གི་

བསྲུང་བ་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་ར་བའི་ཆློས་དྲུག་དང་། རེས་མཐུན་

གི་ཆློས་དྲུག་བཅས་བཅུ་གཉིས་བསྲུང་དགློས། དགེ་སླློང་ཕ་ལ་

བསྲུང་བ་ཕམ་པ་བཞི། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ། སང་ལྟུང་སུམ་ཅུ། 

ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་དགུ་བཅུ། སློར་བཤགས་བཞི། ཉེས་

བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་བཅས་ཁིམས་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་

གསུམ་ཡློད་པ་བསྲུང་དགློས།

དགེ་སླློང་མ་ལ་བསྲུང་བ་ཕམ་པ་བརྒྱད། ལྷག་མ་ཉི་ཤུ། 

སང་ལྟུང་སློ་གསུམ། ལྟུང་བེད་འབའ་ཞིག་པ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། 

སློར་བཤགས་བཅུ་གཅིག །ཉེས་བས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་

བཅས་ཁིམས་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་ཡློད་པ་བསྲུང་

དགློས། སློ་ཐར་རིགས་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་དང་པློ་བསྙེན་གནས་

ནི། ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པས་ཉིན་གཅིག་བསྲུང་

ན་འགིག་ཅིང་། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་སློགས་ལྷག་མ་བདུན་ནི་ཇི་

སྲིད་འཚོའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པས་མ་ཤི་བར་དུ་བསྲུང་དགློས། དེ་

འདའི་སློམ་པ་ནློད་པ་པློ་ཡང་། མཚམས་མེད་ཀི་ལས་བས་པ་
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སློགས་སློམ་པ་སྐྱེ་བའི་བར་ཆད་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་ཕ་མས་མ་

གནང་བ་སློགས་གནས་པའི་བར་ཆད། བ་རློག་སྐྲློད་མི་ནུས་པ་

སློགས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་བར་ཆད། སྐྲ་སེར་ཅན་དང་ས་

རྡུམ་སློགས་མཛེས་པའི་བར་ཆད་དེ། བར་ཆད་དེ་དག་བྲལ་བ་

ཞིག་དགློས་པ་མ་གཏློགས་རིགས་བཟང་ངན་དང་། དབུལ་ཕྱུག་

གི་ཐ་སྙད་མེད་པར་རང་གི་བློ་ནུས་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ལེན་

ཐུབ་ན་སློམ་པ་ནློད་ཆློག་པ་རེད།

སློམ་པ་མ་ཐློབ་པ་འཐློབ་པར་བེད་པའི་ཆློ་ག་ལ་དཀའ་

ཚེགས་ཆེན་པློ་མི་དགློས་པ་སྔློན་གི་ཆློ་ག་དང་། དཀའ་ཚེགས་

ཆེན་པློའི་སློ་ནས་བསྒྲུབ་དགློས་པ་ད་ལྟར་གི་ཆློ་ག་དང་གཉིས་

ཡློད། ཐློབ་ཟིན་ནས་བསྲུང་བའི་ཚུལ་ལའང་། གང་ཟག་གཞན་ལ་

བསེན་ནས་བསྲུང་བ། བསམ་པ་དག་པའི་སློ་ནས་བསྲུང་བ། མི་

མཐུན་ཕློགས་ངློ་ཤེས་པའི་སློ་ནས་བསྲུང་བ། བསླབ་པ་ཡློངས་

སུ་སྦློང་བའི་སློ་ནས་བསྲུང་བ། བདེ་བར་གནས་པའི་རྐེན་བསེན་

པའི་སློ་ནས་བསྲུང་བ་དང་ལྔ་ཡློད་པ་ལས།

དང་པློ་གང་ཟག་གཞན་ལ་བསེན་ནས་བསྲུང་བ་ནི། 

མང་དུ་ཐློས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གདམས་ངག་དང་། བཙུན་

པའི་ཕག་ལེན་བཟང་པློའི་མིག་ལྟློས་ལ་བརེན་ནས་བསྲུང་ཞིང་། 
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ཁྱད་པར་བསྙེན་པར་རྫློགས་ནས་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་གནས་ཀི་

སླློབ་དཔློན་ལ་བརེན་དགློས་པ་ཡིན།

གཉིས་པ་རང་གི་བློའམ་བསམ་པ་དག་པས་བསྲུང་བ་

ནི། བང་དློར་གི་གནས་ལ་སྤློ་བའི་བརློན་འགྲུས། འཇུག་ལྡློག་གི་

གནས་ལ་གཟབ་པའི་བག་ཡློད། རང་གི་རྒྱུད་ལ་བརག་ཅིང་

དཔད་པའི་དན་པ་དང་ཤེས་བཞིན། གཞན་ལ་བལྟློས་ནས་ངློ་ཚ་

ཤེས་ཤིང་རང་ལ་བལྟློས་ནས་ཁེལ་ཡློད་པ་དང་མ་བྲལ་བའི་སློ་

ནས་བསྲུང་བ་དང་།

གསུམ་པ་མི་མཐུན་ཕློགས་ངློ་ཤེས་པས་བསྲུང་བ་ནི། 

སློམ་པ་གཏློང་བའི་རྒྱུ། ཉམས་པའི་རྒྱུ། གནས་པའི་རྐེན། སེམས་

རབ་ཏུ་དྭངས་པ་ལ་གེགས་བེད་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ངློ་ཤེས་ནས་

མདློར་ན་འདུལ་བའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སླློབ་ཅིང་ཐློས་བསམ་བ་

བའི་སློ་ནས་བསྲུང་བ་དང་།

བཞི་པ་བསླབ་པ་ཡློངས་སུ་སྦློང་བས་བསྲུང་བ་ནི། 

གསློ་སྦློང་དང་། དབར་གནས། དགག་དབེ་བཅས་གཞི་གསུམ་

གི་ཕག་ལེན་ལ་བརློན་པ་ཡིན།

ལྔ་པ་བདེ་བར་གནས་པའི་རྐེན་བསེན་པས་བསྲུང་བ་

ནི། གློས་ལ་བརེན་པའི་ལྟུང་བ། དེ་བཞིན་དུ་ཟས་ལ་བརེན་པ་
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དང་། སློད་སྤད་ལ་བརེན་པ། གནས་ལ་བརེན་པ་རྣམས་སངས་

ཤིང་བསྲུང་དགློས་པ་ཡིན། ཉེས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ནི། 

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སློ་བཞི་ཞེས་པ། མི་ཤེས་པ་དང་། མ་གུས་པ་

དང་། བག་མེད་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པ་མང་བ་བཅས་ཀི་གཉེན་

པློར་འདིར་བཤད་པའི་བསླབ་པ་བསྲུང་བའི་ཐབས་ལྔ་པློ་བསེན་

ནས་ཚུལ་ཁིམས་མིག་གི་འབྲས་བུ་ལྟར་བསྲུང་བ་ལ་བརློན་པར་

བ་དགློས་པ་ཡིན།

དེ་ལྟར་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཐུན་

མློང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ཞིང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ་

དང་། གསང་སྔགས་ཀི་སློམ་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཚུལ་ཁིམས་

ཡིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སློམ་པ་ནློད་ནས་བསྲུང་བ་ནི། ར་

ལྟུང་བཅློ་བརྒྱད་དང་། ཉེས་བས་བཞི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་ཡློད། གསང་

སྔགས་ཀི་སློམ་པ་ནློད་ནས་བསྲུང་བ་ལ། ར་ལྟུང་བཅུ་བཞི་དང་། 

སློམ་པློ་བརྒྱད་སློགས་རིགས་ལྔ་སྤི་དང་། སློ་སློའི་དམ་ཚིག་

སློམ་པའི་རྣམ་གངས་མང་དུ་ཡློད། སློམ་པ་དེ་གཉིས་ཀི་བསྲུང་

བའི་དབེ་བ་སློ་སློའི་ངློས་འཛིན་དང་། བསྲུང་ཚུལ་སློགས་ཆེས་

ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་འདིར་མ་བཀློད།
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༥༽ གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསླབ་པའི་སྐློར།

ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཉིས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གི་བསླབ་པ་ནི། སེམས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་གང་རུང་ལ་མི་

གཡེང་བར་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དེ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟེར་བ་

ཡིན། དེ་ཉིད་གློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཏན་དང་

གཟུགས་མེད་ཀི་དངློས་གཞི་ཐློབ་ཅིང་། མཐར་གློམས་པ་ཡློངས་

སུ་རྫློགས་པ་ན་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན། དེ་

ལ་ངློ་བློའི་སློ་ནས་དབེ་ན། འཇིག་རེན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ཡློད། དེ་དག་

འགྲུབ་པ་ལ། རྒྱལ་སྲས་ཤཱནི་དེ་ཝས་མཛད་པའི་ཙརྱཱ་ཨ་བ་ཏཱ་ར་

ལས།

ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐློང་གིས། །

ཉློན་མློངས་རྣམ་པར་འཇློམས་པར་ཤེས་བས་ནས། །

ཐློག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བ་དེ་ཡང་ནི། །

འཇིག་རེན་ཆགས་པ་མེད་ལ་མངློན་དགས་འགྲུབ། །
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ཅེས་ཐློག་མར་ཞི་གནས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། དེ་ནས་ལྷག་མཐློང་རྒྱུད་

ལ་སྐྱེས། དེ་ནས་ཞི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་

དགློས། དེ་ཡང་ཐློག་མར་ཞི་གནས་སློམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐེག་

པ་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་དངློས་སམ་རེས་

མཐུན་པའི་དཔད་འཇློག་གི་སློམ་གང་ཡང་རུང་བའི་འབྲས་བུ་

ཡིན། ཞི་གནས་གྲུབ་ན་དཔད་སློམ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། 

རང་རང་སློ་སློའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་ལ་སེམས་གཞན་ལ་མི་

གཡེང་བར་འཇུག་པ་ཡིན་པས་དགེ་སྦློར་གང་བས་ཀང་སློབས་

ཆེ། ཞི་གནས་སློམ་པ་ལ། ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲིས་མཛད་པའི་མདྷྱཱན་བི་བྷཱ་

ག་ལས།

ཉེས་པ་ལྔ་སློང་འདུ་བེད་བརྒྱད། །

བསེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འློ། །

ཞེས་ཉེས་པའི་སྐྱློན་ལྔ་སློང་ཞིང་། གཉེན་པློ་འདུ་བེད་བརྒྱད་

བསེན་དགློས། ཉེས་པ་ལྔ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།

ལེ་ལློ་དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །

བརེད་དང་བིང་དང་རློད་པ་དང་། །

འདུ་མི་བེད་དང་འདུ་བེད་དེ། །

འདི་དག་ཉེས་པ་ལྔར་འདློད་དློ། །
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ཞེས་ཏིང་ངེ ་འཛིན་སློམ་པ་ལ་སྤློ ་བ་མེད་པའི ་ལེ ་ལློ ་དང་

གཅིག །གང་ལ་དམིགས་པའི་རེན་དེ་ཉིད་དན་ཡུལ་ནས་སློར་

བའི་བརེད་པ་དང་གཉིས། དམིགས་རེན་མ་བརེད་ཀང་སེམས་

བིང་རློད་གང་རུང་གི་དབང་དུ་ཤློར་བ་དང་གསུམ། དེའི་དབང་

དུ་ཤློར་བ་ངློས་ཟིན་ཀང་དེ་སློང་བའི་གཉེན་པློ་མི་བསེན་ཞིང་

འདུ་མི་བེད་པ་དང་བཞི། བིང་རློད་ཀི་སྐྱློན་མེད་ཀང་ད་དུང་

དམིགས་པ་ལ་གནད་དུ་མ་བསྣུན་པར་བིང་རློད་ཀི་གཉེན་པློ་

བསེན་ཞིང་འདུ་བེད་པ་སེ་ཉེས་པ་ལྔ་པློ་འདི་དག་སངས་ནས་

བསློམ་དགློས། དེ་དག་སློང་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་འདུ་བེད་བརྒྱད་

བསེན་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས།

གནས་དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང་། །

རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་འློ། །

དམིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །

བིང་དང་རློད་པ་རློགས་པ་དང་། །

དེ་སློང་མངློན་པར་འདུ་བེད་དང་། །

ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པ་འློ། །

ཞེས་གསུངས། ཉེས་པ་ལྔའི་དང་པློ་ལེ་ལློའི་གཉེན་པློར་བཞི་

དང་། དེ་མིན་རྣམས་ལ་རེ་རེ་ཡློད། དང་པློ་ལེ་ལློའི་གཉེན་པློ་
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བཞི་ནི། དད་པ་དང་། འདུན་པ་དང་། བརློན་འགྲུས་དང་། ཤིན་

སྦངས་བཞི་ཡིན། གཉིས་པ་བརེད་ངས་ཀི་གཉེན་པློར་དན་པ་

དང་། གསུམ་པ་བིང་རློད་ཀི་གཉེན་པློར་ཤེས་བཞིན་དང་། བཞི་

པ་འདུ་མི་བེད་ཀི་གཉེན་པློར་འདུ་བེད་སེམས་པ་དང་། ལྔ་པ་

འདུ་བེད་པའི་གཉེན་པློར་རྣལ་དུ་འཇློག་པའི་བཏང་སྙློམས་ཏེ་

འདུ་བེད་བརྒྱད་བསེན་ནས་བསློམ་དགློས། དེ་དག་ཀང་སེམས་

གནས་དགུར་ཕེ་བ་དང་། དེ་རྣམས་སློབས་དྲུག་གིས་འགྲུབ་

ལུགས་དང་། ཡིད་བེད་བཞིས་སྡུད་ཚུལ་རྣམས་ཤེས་ནས་

བསློམ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱློན་མེད་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་ཡིན། སེམས་གནས་དགུ་ནི། ཨཱརྱ་མཻ་ཏྲིས་མཛད་པའི་སཱུ་ཏྲ་

ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ལས།

དམིགས་པ་ལ་ནི་སེམས་གཏད་ནས། །

དེའི་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡེང་མི་བ། །

རྣམ་གཡེང་མྱུར་དུ་རློགས་བས་ནས། །

དེ་ལ་སླར་ནི་གན་པར་བ། །

བློ་ལྡན་གློང་ནས་གློང་དུ་ཡང་། །

སེམས་ནི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་བ། །
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དེ་ནས་ཡློན་ཏན་མཐློང་བའི་ཕིར། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་འདུལ་བ། །

རྣམ་གཡེང་ཉེས་པ་མཐློང་བའི་ཕིར། །

དེ་ལ་མི་དགའ་ཞི་བར་བ། །

ཆགས་སློགས་ཡིད་མི་བདེ་ལ་སློགས། །

ལངས་པ་དེ་བཞིན་ཞི་བར་བ། །

དེ་ནས་སློམ་བརློན་ཅན་གིས་ནི། །

སེམས་ལ་མངློན་པར་འདུ་བེད་བཅས། །

རང་གི་ངང་གིས་འབྱུང་བ་འཐློབ། །

དེ་གློམས་པ་ལས་འདུ་མི་བེད། །

ཅེས་སེམས་འཇློག་པ། རྒྱུན་དུ་འཇློག་པ། གན་ཏེ་འཇློག་པ། ཉེ་

བར་འཇློག་པ། དུལ་བར་བེད་པ། ཞི་བར་བེད་པ། རྣམ་པར་ཞི་

བར་བེད་པ། རེ་གཅིག་ཏུ་བེད་པ། མཉམ་པར་འཇློག་པ་དང་

དགུ།

སློབས་དྲུག་ནི། ཐློས་པའི་སློབས། བསམ་པའི་སློབས། 

དན་པའི་སློབས། ཤེས་བཞིན་གི་སློབས། བརློན་འགྲུས་ཀི་
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སློབས། ཡློངས་སུ་འདིས་པའི་སློབས་དང་དྲུག །

ཡིད་བེད་བཞི་ནི། བསྒིམས་ཏེ་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། 

ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད། ཆད་མེད་དུ་འཇུག་པའི་ཡིད་

བེད། རློལ་མེད་དུ་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད་དང་བཞི་ཡིན།

དེ་ཡང་ཐློག་མར་སློབས་དང་པློ་སེམས་དམིགས་པ་ལ་

འཇློག་ཚུལ་གི་གདམས་ངག་ཐློས་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབྲངས་

ནས་སེམས་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ལ་འཕློ་རུ་མ་བཅུག་པར་ནང་དུ་

བསྡུས་ནས་དམིགས་པ་ལ་གཏློད་པ་སེམས་གནས་དང་པློ་

སེམས་འཇློག་པ་ཞེས་པ་འབྱུང་། དེའི་ཚེ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་

ཆེར་གནས་སུ་མི་བཏུབ་པར་རྣམ་རློག་རི་གཟར་གི་འབབ་ཆུ་

བཞིན་གཅིག་རེས་གཅིག་མཐུད་ལྟ་བུར་འློངས་པས། རྣམ་རློག་

མང་དུ་སློང་ངམ་སྙམ་པ་རྣམ་རློག་ངློས་ཟིན་པའི་ཉམས་ཤིག་

འློང་། འདི་ནི་སྔར་སེམས་ནང་དུ་མ་ཕློགས་པས་ངློས་མ་ཟིན་པ་

ལ་འདི་དུས་དན་ཤེས་བསེན་པས་ལམ་ཆེན་གི་འགྲུལ་པ་ལ་

རློག་དཔློད་ཞུགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སྐྱློན་མིན།

དེ་ནས་རིམ་གིས་བསློམས་པས་སློབས་གཉིས་པ་

བསམ་པའི་སློབས་ཀིས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་བཞག་པ་དེའི་

རྒྱུན་ཡང་ཡང་བསམས་ནས་བསྐྱངས་པ་ལས་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་
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མཐུད་ནུས་པ་སེམས་གནས་གཉིས་པ་རྒྱུན་དུ་འཇློག་པ་ཞེས་པ་

འབྱུང་། དེའི་ཚེ་སྐབས་རེར་རྣམ་རློག་ཞི་ཞིང་། སྐབས་རེར་རྣམ་

རློག་ཐློལ་ལེར་སྐྱེ་བའི་རྣམ་རློག་ངལ་གསློ་བའི་ཉམས་ཤིག་

འློང་། སེམས་གནས་འདི་གཉིས་བིང་རློད་ཧ་ཅང་མང་ཞིང་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ཉུང་ངུ་ལས་མི་འློང་ལ་སེམས་དམིགས་པར་གཏློད་པ་

ལ་འབད་པས་སྒིམ་དགློས་པས་ཡིད་བེད་བཞིའི་ནང་ཚན་དང་

པློ་བསྒིམས་ཏེ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡིན།

དེ་ནས་སློབས་གསུམ་པ་དན་པའི་སློབས་ཀིས་རིམ་པ་

བཞིན་སེམས་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་གཡེང་སློང་ན་འཕལ་

དུ་ཤེས་ནས་སྔར་གི་དམིགས་པ་ལ་འཇློག་པ་སེམས་གནས་

གསུམ་པ་གན་ཏེ་འཇློག་པ་ཞེས་པ་འབྱུང་།

དེ་རེས་དང་པློ་ནས་དན་པའི་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་དམིགས་

པ་ལས་ཡིད་གཡེང་བར་མི་བེད་ཅིང་། སེམས་རང་བཞིན་གིས་

རྒྱ་ཆེ་བ་ལས་ཡང་ཡང་བསྡུས་ཏེ་ཕ་བར་བས་ནས་གློང་ནས་

གློང་དུ་འཇློག་པའི་སེམས་གནས་བཞི་པ་ཉེ་བར་འཇློག་པ་ཞེས་

པ་འབྱུང་།

དེ་ནས་སློབས་བཞི་པ་ཤེས་བཞིན་གི་སློབས་ཀིས་རྣམ་

རློག་དང་ཉེ་ཉློན་གི་མཚན་མ་ལ་འཕློ་བའི་ཉེས་དམིགས་ཤེས་
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བཞིན་གིས་རིག་ནས། དེ་གཉིས་ལ་འཕློར་མི་སེར་ཞིང་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་བསམས་ནས་དེ་ལ་དགའ་བ་སེམས་གནས་

ལྔ་པ་དུལ་བར་བེད་པ་ཞེས་པ་དང་། རྣམ་གཡེང་གི་ཉེས་

དམིགས་ཤེས་བཞིན་གིས་རིག་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མི་དགའ་

བ་འགློག་པ་སེམས་གནས་དྲུག་པ་ཞི་བར་བེད་པ་ཞེས་པ་

འབྱུང་།

དེ་ནས་སློབས་ལྔ་པ་བརློན་འགྲུས་ཀི་སློབས་ཀིས་

ཆགས་སེམས་དང་། འཕློ་བ་དང་། བིང་རྨུགས་སློགས་ཕ་མློའང་

སྐྱེས་མ་ཐག་དང་དུ་མི་ལེན་པར་རློལ་བས་སློང་བར་བེད་པ་

སེམས་གནས་བདུན་པ་རྣམ་པར་ཞི་བར་བེད་པ་ཞེས་པ་འབྱུང་། 

སེམས་གནས་གསུམ་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ལྔ་པློ་དེ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་པ་ཤས་ཆེ་ཡང་བིང་རློད་ཀིས་བར་དུ་གཅློད་

པས་ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད་ཀི་སྐབས་ཡིན།

དེ་ནས་ཡང་བརློན་འགྲུས་ཀི་སློབས་ཀིས་དན་ཤེས་

བསེན་ན་བིང་རློད་སློགས་མི་མཐུན་ཕློགས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལ་བར་དུ་གཅློད་མི་ནུས་པར་རྒྱུན་ཆགས་སུ་སྐྱེ་བ་སེམས་

གནས་བརྒྱད་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་བེད་པ་ཞེས་པ་འབྱུང་། འདིའི་

སྐབས་སུ་རློལ་བ་རྒྱུན་པར་བསེན་ན་བིང་རློད་ཀིས་བར་གཅློད་
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མི་ནུས་པར་ཐུན་རིང་པློར་སྐྱློང་ཐུབ་པས་ཆད་པ་མེད་པར་

འཇུག་པའི་ཡིད་བེད་ཀི་སྐབས་ཡིན།

དེ་ནས་རིམ་གིས་བསློམས་པས་སློབས་དྲུག་པ་ཡློངས་

སུ་འདིས་པའི་སློབས་ཀིས་དན་ཤེས་བསེན་པའི་རློལ་བ་མི་

དགློས་པར་དམིགས་པ་ལ་རང་ཤུགས་ཀིས་འཇུག་པ་སེམས་

གནས་དགུ་པ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ཞེས་པ་འབྱུང་། འདི་དུས་

དཔེར་ན། དཔེ་ཆ་སློགས་འདློན་པ་ཤིན་ཏུ་གློམས་པའི་ཚེ་དང་

པློར་འདློན་པའི་ཀུན་སླློང་བྱུང་ནས་འགློ་བརམས་པ་ན་བར་

སྐབས་སུ་སེམས་གཡེངས་ཀང་འདློན་པ་དེ་མི་ཆད་པར་རློལ་

མེད་དུ་འློང་བ་ལྟར་དང་པློར་སེམས་དམིགས་པ་ལ་གཏློད་པའི་

དན་པས་ལན་གཅིག་མཉམ་པར་བཞག་ན་དེ་རེས་དན་ཤེས་

བསེན་མི་དགློས་པར་རང་ཤུགས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་རྒྱུན་མི་

ཆད་པར་ཡུན་རིང་པློའི་བར་དུ་འཁྱློངས་པ་འབྱུང་བས་རློལ་བ་

མེད་པར་འཇུག་པའི་ཡིད་བེད་ཀི་སྐབས་ཡིན།

དེ་ལྟ་བུའི་འབད་རློལ་མེད་པར་སེམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ངང་དུ་ཧྲིལ་ཧྲིལ་འགློ་བའི་སེམས་གནས་དགུ་པ་དེ་ཞི་གནས་

རེས་མཐུན་པ་ཡིན། སྔར་ནས་ཤིན་སྦངས་ཀི་ཆ་ཕ་མློ་ཡློད་པ་

རིམ་གིས་གློང་དུ་འཕེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་དགེ་བ་ལ་
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གང་འདློད་དུ་བཀློལ་དུ་མི་རུང་བའི་གནས་ངན་ལེན་ཞི་ནས་

སེམས་ཤིན་སྦངས་སྐྱེ། དེའི་མཐུས་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་

དང་བྲལ་ནས་རེག་བ་ཆེས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་རང་བཞིན་གི་ལུས་

ཤིན་སྦངས་སྐྱེས་པའི་ཚེ་ལུས་ལ་བདེ་ཉམས་ཆེན་པློ་དང་། དེ་

ལ་བརེན་ནས་སེམས་ལའང་དགའ་བདེའི་ཉམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

འབྱུང་། དེའི་དུས་སེམས་དགའ་ཡལ་ཡལ་དེ་ཡང་རིམ་གིས་

ཆུང་དུ་སློང་ནས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་བརན་པར་གནས་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤིན་སྦངས་མི་གཡློ་བ་

ཐློབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་ཞི་གནས་གྲུབ་པ་ཡིན།

དེ་ལྟར་ཞི་གནས་མཚན་ཉིད་པ་གྲུབ་ནས་རིམ་གིས་བློ་

གློམས་པ་ལས། ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་(ཁམས་གསུམ་ནི། འདློད་

པའི་ཁམས། གཟུགས་ཀི་ཁམས། གཟུགས་མེད་ཀི་ཁམས་དང་གསུམ། ས་

དགུ་ནི། འདློད་པའི་ས། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ས། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་

ས། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ས། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ས། གཟུགས་མེད་

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀི་ས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཀི་ས། ཅི་ཡང་མེད་པའི་

ས། སྲིད་རེའི་ས་བཅས་དགུ་ཡིན།)ནང་ནས་འློག་མ་ལ་ཆགས་པ་དང་

བྲལ་བའི་ཚེ་ས་གློང་མའི་དངློས་གཞི་ཐློབ་ཅིང་། དེ་འད་བའི་རྒྱུ་
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སྙློམས་འཇུག་བསློམ་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྲས་བུ་གཟུགས་

གཟུགས་མེད་ཀི་ལྷར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ཐློག་

མར་རྒྱུ་སྙློམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་སློམ་ཚུལ་ནི། ཨཱ་ཙཱརྱ་ཨ་

སངྒས་མཛད་པའི་ཨ་བི་དྷར་ས་མུཙྪ་ཡ་ལས།

ཡིད་ལ་བེད་པ་བདུན་གིས་བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་

སྙློམས་པར་འཇུག་སེ། ཡིད་ལ་བེད་པ་བདུན་གང་ཞེ་ན། མཚན་

ཉིད་རབ་ཏུ་རིག་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་དང་། མློས་པ་ལས་བྱུང་བ་

དང་། རབ་ཏུ་དབེན་པ་དང་། དགའ་བ་སྡུད་པ་དང་། དཔློད་པ་

དང་། སྦློར་བའི་མཐའ་དང་། སྦློར་བའི་མཐའི་འབྲས་བུ་ཡིད་ལ་

བེད་པའློ།།

ཞེས་བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉེར་བསློགས་ལ་མཚན་

ཉིད་སློ་སློར་རིག་པ་ཡིད་བེད། མློས་པ་ཡིད་བེད། རབ་ཏུ་དབེན་

པ་ཡིད་བེད། དགའ་བ་སྡུད་པ་ཡིད་བེད། དཔློད་པ་ཡིད་བེད། 

སྦློར་བའི་མཐའ་ཡི་ཡིད་བེད་དང་དྲུག་ཡློད། དང་པློ་མཚན་ཉིད་

སློ་སློར་རིག་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་ནི་ཁམས་འློག་མ་འདློད་

པ་ལ་སྐྱློན་ཅན་དང་། གློང་མ་བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་ཡློན་ཏན་

ཅན་དུ་ཐློས་བསམ་འདེས་མའི་སློ་ནས་རིང་པློར་རློག་ཅིང་ཞིབ་

མློར་དཔློད་པ་དང་། མློས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་
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པ་ནི་དེ་ཉིད་སློམ་བྱུང་གི་ངློ་བློར་སྐྱེས་པ་དང་། དབེན་པ་ལས་

སྐྱེས་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་ནི་འདློད་ཉློན་མངློན་གྱུར་བ་

ཆེན་པློ་སྐློར་གསུམ་(འདློད་ཉློན་སྐློར་དགུ་ནི། འདློད་ཉློན་ཆེན་པློའི་ཆེན་པློ། 

ཆེན་པློའི་འབྲིང་། ཆེན་པློའི་ཆུང་ངུ་གསུམ་ནི་ཆེན་པློ་སྐློར་གསུམ། དེ་བཞིན་དུ་

འབྲིང་གི་ཆེན་པློ། འབྲིང་གི་འབྲིང་། འབྲིང་གི་ཆུང་ངུ་སེ་འབྲིང་སྐློར་གསུམ། 

ཆུང་ངུའི་ཆེན་པློ། ཆུང་ངུའི་འབྲིང་། ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་གསུམ་ནི་ཆུང་ངུ་སྐློར་

གསུམ་སེ་འདློད་ཉློན་སྐློར་དགུ་ཡློད།)གིས་དབེན་པ་སེ་སངས་པ་དང་། 

དགའ་བ་སྡུད་པའི་ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་པ་ནི། འདློད་ཉློན་མངློན་

གྱུར་བ་འབྲིང་གསུམ་ཡང་སངས་པ་དང་། དཔློད་པ་ཡིད་ལ་བེད་

པ་ཞེས་པ་འདློད་ཉློན་ཆུང་ངུ་སྐློར་གསུམ་གིས་ཀང་རྒྱུད་ལ་གློས་

མ་གློས་རློག་ཅིང་དཔློད་པ་དང་། སྦློར་བའི་མཐའ་ཡིད་ལ་བེད་པ་

ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟར་དཔློད་པ་ལ་བརེན་ནས་འདློད་ཉློན་ཕ་ཞིང་ཕ་

བ་ཆུང་ངུ་སྐློར་གསུམ་ཡང་གཉེན་པློའི་སློབས་ཀིས་སངས་པ་

སེ། དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བེད་པ་དྲུག་གིས་སྦློར་བའི་མཐའི་འབྲས་བུ་

ཡིད་ལ་བེད་པ་ཞེས་བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་འགྲུབ་

སེ། དེ་དག་ནི་ས་འློག་མ་ལ་སྐྱློན་ཅན་དང་རགས་པར་བལྟ་ཞིང་། 

ས་གློང་མ་ལ་སྐྱློན་མེད་པ་དང་ཞི་བར་བལྟ་བའི་ཞི་རགས་རྣམ་

པ་ཅན་ཏེ་འཇིག་རེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་
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ཐུན་མློང་བའི་མངློན་རློགས་ཡིན།

དེའང་རློག་དཔློད་གཉིས་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག །དགའ་

བདེ་གཉིས་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག །སེམས་རེ་གཅིག་པ་གནས་

ཀི་ཡན་ལག་སེ་ཡན་ལག་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་

པློའི་དངློས་གཞི་ཡིན། དེ་ལ་རློག་དཔློད་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ནི་

དངློས་གཞི་ཙམ་པློ་དང་། རློག་པ་མེད་ཅིང་དཔློད་པ་དང་བཅས་

པ་དངློས་གཞི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བཞག །བསམ་གཏན་དང་པློ་ལ་

སྐྱློན་ཅན་དང་། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སྐྱློན་མེད་ཡློན་ཏན་

ཅན་དུ་མཚན་ཉིད་སློ་སློར་རིག་པ་ཡིད་བེད་སློགས་བསམ་

གཏན་གཉིས་པའི་ཉེར་བསློགས་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཏན་

དང་པློ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གཉིས་

པའི་དངློས་གཞི་ཐློབ་པ་ཡིན།

བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་དངློས་གཞི་ནི་རབ་ཏུ་དང་བ་

སློགས་ཡན་ལག་བཞི་དང་ལྡན་པ་སེ། དེའང་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་

གཉེན་པློའི་ཡན་ལག །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བདེ་

གཉིས་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག །ཏིང་ངེ་འཛིན་གནས་ཀི་ཡན་

ལག་ཡིན། འདིའི་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་རང་སའི་དན་པ་ཤེས་

བཞིན་བཏང་སྙློམས་གསུམ་ལ་བེད། དེ་ཡང་ནང་གི་རློག་པ་རབ་
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ཏུ་སངས་པས་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ཞེས་ཟེར།

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སྐྱློན་ཅན་དང་གསུམ་པ་ལ་

ཡློན་ཏན་ཅན་དུ་ཡིད་བེད་དྲུག་གིས་དཔློད་པའི་ཉེར་བསློགས་ལ་

བརེན་ནས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་དངློས་གཞི་འཐློབ། བསམ་གཏན་

གསུམ་པའི་དངློས་གཞི་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་ཏེ། དན་པ་ཤེས་

བཞིན་བཏང་སྙློམས་གསུམ་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག །དགའ་བ་

སངས་པའི་བདེ་བ་ཕན་ཡློན་གི་ཡན་ལག །ཏིང་ངེ་འཛིན་གནས་

ཀི་ཡན་ལག་ཡིན། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སྐྱློན་ཅན་དང་

བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་ཡློན་ཏན་ཅན་དུ་ཡིད་བེད་དྲུག་གིས་

དཔློད་པའི་ཉེར་བསློགས་ལ་བརེན་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་

ལ་འདློད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངློས་

གཞི་ཐློབ། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་དངློས་གཞི་ཡན་ལག་བཞི་

དང་ལྡན་པ་སེ། དན་པ་ཡང་དག་དང་བཏང་སྙློམས་ཡང་དག་

གཉིས་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག །ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས་ཕན་ཡློན་གི་

ཡན་ལག །ཏིང་ངེ་འཛིན་གནས་ཀི་ཡན་ལག་གློ།

འདིར་དན་པ་ཡང་དག་ཅེས་པ་བསམ་གཏན་གི་སྐྱློན་

བརྒྱད་ཀིས་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེའང་བསམ་གཏན་དང་



ཏའ་་་ྱ་པའཛུ་གའ་བིབ་་པའ་པོས་

55

པློ་ལ་བལྟློས་པའི་རློག་དཔློད་མེ་ལྟ་བུ་གཉིས། གཉིས་པ་ལ་

བལྟློས་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་འཁློར་དུ་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་

གཉིས། གསུམ་པ་ལ་བལྟློས་པའི་ཡིད་ཤེས་ཀི་འཁློར་དུ་བྱུང་

བའི་ཡིད་བདེ་མི་བདེ་གཉིས། བཞི་པ་ལ་བལྟློས་པའི་དབུགས་

དབྱུང་རྔུབ་གཉིས་ཏེ་དེ་བརྒྱད་ཀིས་ཡློངས་སུ་དག་པ་ཡིན། 

བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་དེ་དག་ཀང་མིང་གི་སློ་ནས་བཅློ་

བརྒྱད་དང་། རྫས་ཀི་སློ་ནས་བཅུ་གཅིག་ཡློད། ཨཱཙཱརྱ་བ་སུ་

བནྡྷུས་མཛད་པའི་ཨ་བི་དྷར་ཀློ་ཥ་ལས།

དང་པློ་ལ་ལྔ་རློག་དཔློད་དང་། །

དགའ་དང་བདེ་དང་ཏིང་འཛིན་རྣམས། །

གཉིས་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་བཞི། །

རབ་དང་དང་ནི་དགའ་བ་སློགས། །

གསུམ་པ་ལ་ལྔ་བཏང་སྙློམས་དང་། །

དན་དང་ཤེས་བཞིན་བདེ་དང་གནས། །

མཐའ་ན་བཞི་དན་བཏང་སྙློམས་དང་། །

བདེ་མིན་སྡུག་མིན་ཏིང་འཛིན་རྣམས། །

རྫས་སུ་བཅུ་གཅིག །

ཅེས་གསུངས། བསམ་གཏན་གི་སྙློམས་འཇུག་དེ་དག་གི་འབྲས་
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བུ་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་ནི་བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་

ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་བསློམས་པ་ལས་བསམ་གཏན་དང་པློའི་

གནས་ཚངས་རིས་སློགས་སུ་སྐྱེ་བ་ནས། བསམ་གཏན་བཞི་

པའི་དངློས་གཞི་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་བསློམས་པ་ལས་བསམ་

གཏན་བཞི་པའི་གནས་སྤིན་མེད་སློགས་སུ་སྐྱེ་བའི་བར་བསམ་

གཏན་སློ་སློའི་དངློས་གཞི་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པློ་མཐར་ཕིན་པ་

ལས། སློ་སློའི་གནས་ལ་རྣམ་སིན་གི་འབྲས་བུ་སློགས་མློང་སེ། 

དེའང་གནས་དེ་དང་དེར་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་སུ་སང་བ་ནི་རྣམ་

སིན་གི་འབྲས་བུ། སྙློམས་འཇུག་གི་སེམས་རྣམས་རྒྱུ་མཐུན་གི་

འབྲས་བུ། ཡུལ་གི་ལློངས་སྤློད་དུ་སང་བ་ནི་བདག་པློའི་འབྲས་

བུ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས། རྣམ་ཤེས་མཐའ་

ཡས། ཅི་ཡང་མེད། སྲིད་རེ་སེ་གཟུགས་མེད་སྐྱེ་མཆེད་མུ་

བཞིར་ཡློད་པ་ལས། བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སེམས་ཐློབ་ལ་མ་

ཉམས་པའི་སེང་དུ་གཟུགས་ལ་རེག་མཐློང་སང་གསུམ་བཀག་

སེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་སློ་སྙམ་དུ་

སློམ་པ་ཡློངས་སུ་རྫློགས་པ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་སྙློམས་འཇུག་དང་། དེའི་སེང་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་པ་དེ་

ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མཐའ་ཡས་སློ་སྙམ་དུ་སློམ་པ་
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ཡློངས་སུ་རྫློགས་པ་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་སྙློམས་

འཇུག་དང་། དེ་གཉིས་ཀའང་མཚན་མ་དང་བཅས་པར་མཐློང་

ནས་གཟུང་བར་བ་བ་ཅི་ཡང་མེད་དློ་སྙམ་དུ་སློམ་པ་ཡློངས་སུ་

རྫློགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་སྙློམས་འཇུག་དང་། དེ་

གསུམ་གའང་མཚན་མ་དང་བཅས་པར་མཐློང་ནས་འདུ་ཤེས་

རགས་པ་མེད་ཅིང་ཕ་བ་མེད་པ་མིན་ནློ་སྙམ་དུ་སློམ་པ་ཡློངས་

སུ་རྫློགས་པ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གི་སྙློམས་

འཇུག་གམ་སྲིད་རེའི་སྙློམས་འཇུག་ཡིན། གཟུགས་མེད་པའི་

སྙློམས་འཇུག་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ནི། གཟུགས་མེད་ཁམས་ལ་

གཟུགས་རགས་པས་ཕེ་བའི་གནས་ཐ་དད་པ་མེད་ཀང་མཆློག་

དམན་དང་ཚེ་རིང་ཐུང་དང་། གློང་འློག་ལ་སློགས་པའི་སློ་ནས་

ཐ་དད་དུ་ཡློད་ཅིང་། གློང་ནས་གློང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་ཇེ་

བརན་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཚེ་རིང་བ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་མངློན་

མཐློའི་བདེ་འབྲས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན།

བསམ་གཏན་བཞིའི་དངློས་གཞི་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་

བམས་སློགས་ཚད་མེད་བཞི་དང་། འཇིག་རེན་པའི་མངློན་པར་

ཤེས་པ་ལྷའི་མིག་དང་། ལྷའི་རྣ་བ་དང་། གཞན་གི་སེམས་ཤེས་

པ་སྔློན་གནས་རེས་སུ་དན་པ་དང་། འཆི་འཕློ་དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་
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ལྔ་ནི་ཁམས་གློང་མ་གཉིས་ཀི་ཡློན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་ཡིན། ཐེག་

པ་གསུམ་གི་ལམ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཐློག་མར་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དེ་དག་དང་། ཡློན་ཏན་དེ་དག་བསྐྱེད་ནས། སླར་གློང་

མའི་ཁྱད་པར་བསྒྲུབ་དགློས་པས་མངློན་ཤེས་ལ་སློགས་པ་ཡློན་

ཏན་ཀུན་གི་གཞིར་གྱུར་པ་དང་། ཁྱད་པར་བསམ་གཏན་བཞི་

པའི་དངློས་གཞིའི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་

སྙློམས་འཇུག་དང་། སྲིད་རེའི་དངློས་གཞིའི་སེམས་ལ་བརེན་

ནས་འགློག་པའི་སྙློམས་འཇུག་སློགས་ཐློབ་པས། ཕི་རློལ་པ་

དང་ནང་པ་གཉིས་ཀས་དློན་དུ་གཉེར་བ་དང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ལ། 

རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལ་རིམ་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་སྔློན་འགློའི་

ཆློས་ཀང་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་གློམས་པའི་སྦློར་བ་ལ་

བསླབ་དགློས།

༦༽ གསུམ་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པའི་སྐློར།

ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་གསུམ་པ་ལྷག་པ་ཤེས་

རབ་ཀི་བསླབ་པ་ནི། བརགས་ཤིང་དཔད་པའི་སློ་ནས་ཆློས་རབ་

ཏུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་ཤེས་རབ་དང་། དེའི་གློམས་པ་རྫློགས་

པ་ན་ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན། དབེ་ན་གསུམ་
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ལས། དློན་དམ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི། བདག་མེད་པའི་དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་དློན་སྤིའི་སློ་ནས་རློགས་པའམ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་

དང་། ཀུན་རྫློབ་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི། རིག་པའི་གནས་ལྔ་

ལ་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། སེམས་ཅན་དློན་བ་བ་རློགས་

པའི་ཤེས་རབ་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་འདི་དང་ཕི་མའི་དློན་

ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་བེད།

དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཙོ་བློ་བདག་མེད་རློགས་པའི་

ཤེས་རབ་བསྒྲུབ་དགློས། བདག་མེད་པའི་དློན་འཇློག་ཚུལ་ལ་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མི་འད་བ་རྣམས་ཀིས་འདློད་

ཚུལ་ས་ཚོགས་ཡློད་ཅིང་། དེ་ཐམས་ཅད་མཐར་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་རློགས་པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ཤ་སག་ཡིན་

ཞིང་། སྐབས་འདིར་གཙོ་བློ་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་

གཞིར་བཞག་ནས་བཤད་ན། ཙནྡྲ་ཀིརིས།

ཉློན་མློངས་སྐྱློན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །

ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བློ་ཡིས་མཐློང་གྱུར་ཏེ། །

བདག་ནི་འདི་ཡི་ཡུལ་དུ་རློགས་བས་ནས། །

རྣལ་འབློར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགློག་པར་བེད། །

ཅེས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མ་ལུས་པའི་ར་བ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་
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བདེན་འཛིན་མ་རིག་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། དེ་

དྲུངས་ནས་འབིན་བེད་ནི་དེ་དང་འཛིན་སངས་དངློས་སུ་འགལ་

བ་བདག་མེད་རློགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་གཞན་

མེད། དེས་ན་ལྷག་མཐློང་ཁྱད་པར་ཅན་བདག་མེད་པའི་དློན་

རློགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད་བརློན་བ་དགློས།

བདག་མེད་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། ཆློས་ཀི་

བདག་མེད་གཉིས་ཡློད། དེའི་དང་པློ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ལེགས་པར་ངེས་ན། ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ངེས་སླ་བས་ཐློག་མར་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་དགློས། དེ་ཡང་ཨཱ་

ཙཱརྱ་ཤཱན་རཀི་ཏས་མཛད་པའི་མདྷྱ་མ་ཀ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ལས།

བདག་དང་གཞན་སྨྲའི་དངློས་འདི་དག །

ཡང་དག་པར་ནི་གཅིག་པ་དང་། །

དུ་མའི་དངློས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར། །

རང་བཞིན་མེད་དེ་གཟུགས་བརན་བཞིན། །

ཞེས་གནད་བཞི་ཚང་བའི་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་གཏན་ཚིགས་

བརེན་པ་གལ་ཆེ། གནད་བཞི་ནི། དགག་བ་ངེས་པའི་གནད། 

ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གནད། གཅིག་བྲལ་ངེས་པའི་གནད། དུ་བྲལ་

ངེས་པའི་གནད་དང་བཞི་ཡིན། ཨཱ་ཙཱརྱ་ཤཱནི་དེ་ཝས།
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བརགས་པའི་དངློས་ལ་མ་རེག་པར། །

དེ་ཡི་དངློས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས། དེ་ཡང་བདག་མེད་པའི་དློན་བཙལ་བ་ལ་བློ་

བདེན་འཛིན་གི་འཛིན་ཚུལ་ལྟར་གི་དགག་བ་ངློས་ཟིན་པ་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆེ། དགག་བ་རགས་པ་ཙམ་ལས་ཕ་མློ་ངློས་མ་ཟིན་ན་

དགག་བ་རགས་པ་ཙམ་ཁེགས་པ་མ་གཏློགས་དགག་བའི་ལྷག་

འཕློ་ལུས་པའི་དབང་གིས་བདེན་འཛིན་ལ་གནློད་མི་ཐུབ་པར་སྒློ་

འདློགས་ཀི་མཐར་ལྷུང་ལ། དགག་བ་ཐལ་ཆེས་ཏེ་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་དྲུག་གི་ཡུལ་དུ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་དགག་བར་བཟུང་

ན་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་མཐར་ལྷུང་

བས་ཆད་ལྟའི་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེས་ན་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་

ཀིས་ང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་ཚུལ་ཇི་འད་ཞིག་ཡིན་

སྙམ་དུ་ཞིབ་པར་བརགས་པས་ཕུང་པློ་ལྔའི་ཚོགས་པ་སློགས་

གང་ལའང་མི་ལྟློས་པར་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པློའི་སེང་ནས་ང་

ཞེས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པར་སང་བ་ནི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

འཛིན་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེ་འཕྱུགས་མེད་དུ་ངློས་ཟིན་པ་ནི་གནད་

དང་པློ་དགག་བ་ངེས་པའི་གནད་ཡིན།

ང་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་རང་གི་གདགས་གཞིའི་



ཤྱས་སབ་ཀའ་བིབ་་པའ་པོས་

62

ཕུང་པློ་དང་ངློ་བློ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་གྲུབ་དགློས་པ་

མ་གཏློགས། དེ་གཉིས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་ལུགས་མེད་

པར་ཐག་ཆློད་པ་ནི་གནད་གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གནད་

ཡིན།

བདག་དང་ཕུང་པློ་གཉིས་བདེན་པའམ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་ངློ་བློ་གཅིག་ཡིན་ན་དབེ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའི་

གཅིག་ཡིན་དགློས། དེ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་གནས་

ཀང་ལྡློག་པའམ་དབེ་བ་ཐ་དད་པར་སང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་

སང་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ནི་ཀུན་རྫློབ་ཀི་རྫུན་ཚུལ་ཡིན་པས་བདེན་

པར་གྲུབ་ན། སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དེ་འད་ཡློང་

མི་སྲིད་ཅིང་བདེན་གྲུབ་སང་བའི་བློ་དེ་ལ་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སང་དགློས་པའི་དབང་གིས་རེད། དེས་ན་བདག་

དང་ཕུང་པློ་གཉིས་བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་སློང་ན། གང་ཟག་

གཅིག་ལའང་ཕུང་པློ་དུ་མ་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་མང་པློ་

ཡློད་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱློན་དང་། བདག་གཅིག་ལས་མེད་པ་

བཞིན་དུ་ཕུང་པློ་རྣམས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། ཕུང་པློ་སྐྱེ་

འཇིག་བེད་པ་བཞིན་དུ་བདག་ཀང་སྐྱེ་འཇིག་བེད་པར་འགྱུར་

བའི་སྐྱློན་ཡློད། དེ་ལྟར་རིགས་པ་དུ་མའི་སློ་ནས་དཔད་པས་
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བདག་ཕུང་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་ཏུ་མེད་པར་

རློགས་པ་ནི་གནད་གསུམ་པ་གཅིག་བྲལ་ངེས་པའི་གནད་ཡིན།

བདག་དང་ཕུང་པློ་གཉིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐ་

དད་ཡིན་ན་རིགས་པས་དཔད་བཟློད་ཀི་ཐ་དད་ཡིན་དགློས་ལ། 

དེ་ལྟར་ན་ངློ་བློ་དང་རྫས་སློགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐ་དད་

པའི་འབྲེལ་མེད་དློན་གཞན་ཞིག་ཡིན་དགློས། གང་ཡིན་ཞེ་ན་

ལྡློག་པའི་སློ་ནས་ཐ་དད་ཀང་ངློ་བློའི་སློ་ནས་ཐ་མི་དད་པ་ནི་རྫུན་

པའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་པས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་དེ་མི་འཐད། 

དེ་ལྟར་འབྲེལ་མེད་ཀི་ཐ་དད་ཡིན་ན། ཕུང་པློ་ན་བ་དང་རས་པ་

དང་དློར་བ་སློགས་བྱུང་བའི་ཚེ་བདག་ན་བ་དང་། ར་བ་སློགས་

སུ་མི་འགྱུར་བས་བདག་ལ་ཕུང་པློའི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་འཇིག་

སློགས་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་སློ་སློར་བསལ་

བའི་ཤུལ་དུ་བདག་ལློགས་སུ་སློན་རྒྱུ་ཡློད་པར་འགྱུར་བ་

སློགས་ཀི་སྐྱློན་འབྱུང་བས། བདག་ཕུང་པློ་དང་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་ཐ་དད་མེད་པར་ཐག་ཆློད་པ་ནི་གནད་བཞི་པ་དུ་བྲལ་

ངེས་པའི་གནད་ཡིན།

དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་ཐ་དད་

གང་དུའང་མ་གྲུབ་པར་རློགས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་རང་བཞིན་གིས་
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མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་རློགས་པའི་བློ་ཡིན་

ལ། དེ་ལས་བསྒྲུབ་བ་བདག་རང་བཞིན་མེད་པ་རློགས་ཚུལ་ནི། 

དཔེར་ན། འགློ་ས་ལུང་པ་གཉིས་ལས་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་བ་ལང་

བློར་བ་བཙལ་བས་ལུང་པ་གཉིས་ཀི་ཕུ་མདའ་བར་གསུམ་གང་

དུའང་མེད་པ་མཐློང་ཙམ་ནས་བཙལ་རྒྱུའི་བ་ཡིད་ལ་བཞག་པ་

དེ་མི་འདུག་གློ་སྙམ་པ་ལྷང་གིས་སྐྱེ་བ་བཞིན། བདེན་འཛིན་ལ་

དགག་བའི་སང་ཚུལ་དེ་སྔར་ནས་ངློས་བཟུང་སེ་ཞེ་ལ་བཞག་

བཞིན་པར་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གིས་དཔད་པའི་ཚེ་དུ་བྲལ་

རློགས་ཟིན་མ་ཐག་ཡིད་ངློར་འཇགས་པའི་དགག་བའི་བདག་དེ་

མི་འདུག་སྙམ་དུ་སློང་ཆམ་གིས་སློང་བ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་རློགས་ཏེ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རེད་པ་རེད།

ཆློས་ཀི་བདག་མེད་ནི། མདློ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པློ་

ལས།

ཇི་ལྟར་ཁྱློད་ཀིས་བདག་གི་འདུ་ཤེས་ནི། །

ཤེས་པ་དེ་བཞིན་ཀུན་ལ་བློས་སྦར་བ། །

ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །

ཡློངས་སུ་དག་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས། སྔར་གང་ཟག་ལ་བཤད་པ་དང་མཚུངས་པར་
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གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་རྡུལ་རྫས་ཕ་མློ་

དུ་མ་འདུས་པའི་ཚོགས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བཟློ་བློའི་

ལག་གི་འདུ་བེད་སློགས་རྒྱུ་རྐེན་རེན་འབྲེལ་མང་པློ་ཚོགས་པ་

ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་མ་གཏློགས། དེ་དག་གང་ལའང་མི་

ལྟློས་པའི་བུམ་པ་ཞིག་རང་བྱུང་རང་དབང་གི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པ་

མེད། དེ་བཞིན་དུ་ཆློས་གང་དང་གང་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་དང་། ཆ་ཤས་

སློགས་རེན་འབྲེལ་ལྟློས་གྲུབ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད། དེ་ལྟར་མེད་བཞིན་དུ་ཡློད་པར་སང་ཞིང་། 

སང་བ་ལྟར་འཛིན་པའི་བློ་དེ་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན། དེ་

འདའི་བློའི་འཛིན་ཚུལ་དེ་ངློས་ཟིན་པར་བས་ནས་གློང་དུ་སློས་

པ་ལྟར་གི་དགག་བ་ངེས་པའི་གནད་སློགས་གནད་བཞིའི་སློ་

ནས་དཔད་པའི་མཐར་དེ་འདའི་བློའི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་དེ་

ཉིད་སློང་ཆམ་གིས་ཞིག་ནས་རེན་འབྲེལ་ཚོགས་ཙམ་གི་མིང་

རྐང་བཏགས་ཡློད་ཙམ་ཞིག་ཏུ་བློ་ལ་ནམ་འཆར་བ་ན་ཆློས་ཀི་

བདག་མེད་རློགས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་གང་ཟག་དང་ཆློས་གཉིས་

རང་བཞིན་མེད་པ་ངེས་པའི་སློབས་ཀིས་བརེན་ནས་བཏགས་པ་

ཙམ་གི་རྒྱུ་འབྲས་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་ངེས་པ་ལྷག་པར་

འདེན་པ་དང་། མིང་གིས་བཏགས་ཙམ་གི་རེན་འབྲེལ་ངེས་པ་ལ་
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བརེན་ནས་རང་ངློས་ནས་སློང་པ་ལ་ངེས་པ་ཚབས་ཆེ་བ་བྱུང་ན་

སློང་པ་རེན་འབྲེལ་གི་དློན་དང་རེན་འབྲེལ་སློང་པའི་དློན་དུ་ཤར་

བ་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀི་དགློངས་པ་བ་ན་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཡང་

དག་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རློགས་པ་ཡིན།

ཡང་དེ་འད་བའི་སློང་ཉིད་རློགས་པར་བེད་པའི་ཐབས་

ལ་ད་ལྟ་བཤད་མ་ཐག་པའི་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་རིགས་པ་དེ་

ཙམ་དུ་མ་ཟད། རིགས་པའི་རྣམ་གངས་ལ་རྡློ་རེ་གཟེགས་མའི་

གཏན་ཚིགས། ཡློད་མེད་སྐྱེ་འགློག་གི་གཏན་ཚིགས། མུ་བཞི་

སྐྱེ་འགློག་གི་གཏན་ཚིགས། རེན་འབྲེལ་གི་གཏན་ཚིགས་

སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཡློད། དེ་ལྟར་རིགས་པ་དུ་མའི་སློ་ནས་

བདག་མེད་པའི་དློན་ཟབ་མློ་སློང་པ་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་

ངེས་པ་ན། དེ་ལ་དཔད་འཇློག་གི་ཉམས་ལེན་གློང་ནས་གློང་

མཐློར་སྐྱློང་བ་ནི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་ཡིན།
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༧༽ བསླབ་པ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་ཉན་རང་གི་ལམ་

བགློད་ཚུལ།

དེ་ལྟ་བུའི་ལྷག་པའི་བསླབ་པ་གསུམ་གི་ཉམས་ལེན་ལ་བརེན་

ནས་འགའ་ཞིག་གིས་ཐེག་དམན་གི་ལམ་ལ་བགློད་དེ་ཐར་པ་

དམ་པ་ཉན་རང་དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་འཐློབ་པར་བེད། 

འགའ་ཞིག་གིས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་ལ་བགློད་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་འཐློབ་པར་བེད་པ་ཡིན། ཐེག་དམན་ཉན་རང་

གི་ལམ་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ཉན་ཐློས་ཀི་ལམ་ལ། ཚོགས་ལམ། 

སྦློར་ལམ། མཐློང་ལམ། སློམ་ལམ། མི་སླློབ་ལམ་ལྔ་དང་། དེ་

དག་ལ་ཇི་ལྟར་བགློད་ཚུལ་ནི། ཤྲི་ཙནྡྲ་ཀིརིས་མཛད་པའི་

སྐྱབས་འགློ་བདུན་ཅུ་པར།

དེ་ཕིར་ཐར་པའི་ཆ་ནས་ནི། །

བརམས་ཏེ་རག་ཏུ་དགེ་བ་ལ། །

ཉན་ཐློས་ཉིད་ཕིར་འབད་ན་ནི། །

རིམ་གིས་ཉན་ཐློས་ཉིད་དུ་འགྱུར། །
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ཞེས་(འཁློར་བ་ཞེས་པ་ལས་ཉློན་གཉིས་ཀི་དབང་གིས་སྲིད་རེ་ནས་མནར་

མེད་ཀི་བར་དུ་ལུས་བངས་ནས་རང་དབང་མེད་པར་འཁློར་བའི་ཟག་བཅས་

ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པློའི་རྒྱུན་གི་ཆ་ཞིག་ལ་ཟེར།)འཁློར་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་

གསུམ་གིས་མནར་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རློགས་ནས་དེ་ལས་

ཡིད་འབྱུང་སེ་རང་གི་དློན་དུ་གཉེར་བའི་ཐར་པ་ལ་དློན་གཉེར་

གི་བློ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྐྱེས་ནས་མློང་བ་ཐློན་པ་ན་ཉན་

ཐློས་ཀི་ཚོགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན།

ཉན་ཐློས་ཚོགས་ལམ་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པློ་གསུམ་

ཡློད་ཅིང་། དེ་དག་གི་སྐབས་དེར་མི་སྡུག་པ་སློམ་པ་དང་། 

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དན་པ་ཉེར་

གཞག་དང་། ཡང་དག་སློང་བ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་སློགས་

སློམ་པའི་སློབས་ཀིས། སྡུག་བསྔལ་གཙང་བ་བདེ་བ་རག་པ་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཕིན་ཅི་ལློག་དང་། ཆགས་སང་ལ་

སློགས་པའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཟིལ་གིས་མནན་པས། སྲིད་

པ་འཁློར་བའི་དཔལ་འབློར་ལློངས་སྤློད་སློགས་གང་ལའང་ཡིད་

སློན་མི་སྐྱེ་བར་རྣམ་བང་ཐར་པའི་ཕློགས་ལ་རེས་སུ་གཞློལ་བའི་

ཡློན་ཏན་དང་། སྤྲུལ་པ་སློགས་གང་འདློད་དུ་བེད་ནུས་པ་དང་། 

མངློན་ཤེས་ལྔ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་ཡློད།
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དེ་རེས་སྦློར་ལམ་གི་དུས་སུ་ཚོགས་ལམ་གི་ཡློན་ཏན་

གི་རིགས་ཐམས་ཅད་སྔར་ལས་ལྷག་པ་ཡློད་པ་མ་ཟད། སྦློར་

ལམ་ལ། དློད། རེ་མློ། བཟློད་པ། ཆློས་མཆློག་བཞི་ཡློད་པ་དེ་

དག་སློ་སློའི་སྐབས་སུ་བདེན་པ་བཞིའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་དམིགས་

པའི་སློམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་རིམ་བཞིན་འཐློབ་

པས། མི་རག་སྡུག་བསྔལ་སློང་བདག་མེད་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་

པའི་དློན་སྤི་ལ་གསལ་སང་ཁྱད་པར་ཅན་འབྱུང་བ་དང་། དབང་

པློ་ལྔ་དང་སློབས་ལྔ་ཐློབ་པ་སློགས་ཡློན་ཏན་བསམ་གིས་མི་

ཁྱབ་པ་ཡློད།

སྦློར་ལམ་ཆློས་མཆློག་ནས་མཐློང་ལམ་དུ་འཕློས་པ་ན་

བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྡུས་པའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་སློབས་ཀིས་ཁམས་གསུམ་གི་

མཐློང་སང་ཉློན་མློངས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཐམས་ཅད་ཀི་ས་

བློན་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བས་འཕགས་པའི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་ཐློབ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དློན་དམ་པའི་དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ཏུ་

གྱུར་པ་རེད།

མཐློང་ལམ་ཐློབ་ཟིན་ནས་ཉློན་མློངས་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ས་

བློན་གཞློམ་པའི་ཆེད་དུ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་སློ་
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ནས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་ཟིན་ཡུན་རིང་དུ་སློམ་

པར་བེད་པ་ཡིན། ངེས་པར་འབིན་པའི་ལམ་འཕགས་ལམ་ཡན་

ལག་བརྒྱད་ནི། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ། ཡང་དག་པའི་རློག་པ། 

ཡང་དག་པའི་ངག །ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ། ཡང་དག་

པའི་འཚོ་བ། ཡང་དག་པའི་རློལ་བ། ཡང་དག་པའི་དན་པ། ཡང་

དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བརྒྱད་ཡིན།

དེ་དག་གི་ངློ་བློ་དང་བེད་ལས་ནི། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

ནི། མཉམ་བཞག་ཏུ་བདེན་བཞིའི་ཆློས་ཉིད་འདི་ལྟར་རློགས་

ཞེས་རེས་ཐློབ་ཏུ་དཔློད་པས་ཡློངས་གཅློད་ཀི་སློ་ནས་ངེས་པའི་

ལྟ་བ་དང་། ཡང་དག་པའི་རློག་པ་ནི། ཟབ་དློན་ཇི་ལྟར་རློགས་པ་

དེ་རགས་དང་གཏན་ཚིགས་ཀི་སློ་ནས་བརག་ཅིང་། དེ་དག་

མདློའི་དློན་ཇི་ལྟར་འགློ་བ་གཞན་ལ་མཚོན་པའི་ཚུལ་གཏན་ལ་

འབེབས་ཤིང་གློ་བར་བེད་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ངག་ནི། ཆློས་

ཉིད་སྤློས་བྲལ་དེའི་རང་བཞིན་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཚིག་གིས་མཚོན་

པས་འཆད་རློད་རློམ་གསུམ་གི་སློ་ནས་གཞན་ལ་སློན་པས་ལྟ་

བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་ཅིང་། རྫུན་སློགས་དག་པའི་

ངག་རྣམ་དག་དང་། ཡང་དག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་ནི། སྤློད་ལམ་

ཐམས་ཅད་ཆློས་དང་མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་
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ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པའི་ལུས་ཀི་ལས་

དག་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ནི། སིག་ཟས་ལློག་འཚོ་དང་

མ་འདེས་ཤིང་། ལུས་ཀི་ཚུལ་འཆློས་དང་། ངག་གི་ཁ་གསག་

སློགས་དག་པས་འཚོ་བ་རྣམ་དག་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པར་བེད་པ་

དང་། ཡང་དག་པའི་རློལ་བ་ནི། མཐློང་ཟིན་ཆློས་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་སློམ་པར་བེད་པས་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་ཀི་

གཉེན་པློ་བེད། ཡང་དག་པའི་དན་པ་ནི། ཞི་ལྷག་གི་དམིགས་

རྣམ་མི་བརེད་པར་འཛིན་པས་ཉེ་བའི་ཉློན་མློངས་པ་བརེད་ངས་

ཀི་གཉེན་པློ་བེད། ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། བིང་རློད་ལ་

སློགས་པའི་སྐྱློན་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒྲུབས་ཤིང་ལམ་གི་

ཡློན་ཏན་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་ནས་མི་མཐུན་པའི་ཕློགས་ཀི་

གཉེན་པློ་བེད་པ་ཡིན། དེ་དག་ཀང་བསྡུ་ན་བཞིར་འདུ་སེ། ཨཱརྱ་

མཻ་ཏྲིས་མཛད་པའི་མདྷྱཱན་བི་བྷཱ་ག་ལས།

ཡློངས་སུ་གཅློད་དང་གློ་བེད་དང་། །

རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བེད། །

མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་གཉེན་པློར་ནི། །

ལམ་གི་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་དློ། །

ཞེས་གསུངས། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཡློངས་སུ་གཅློད་བེད། 
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ཡང་དག་པའི་རློག་པ་ནི་གློ་བེད་དང་། ཡང་དག་པའི་ངག །ལས་

མཐའ། འཚོ་བ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡན་ལག་དང་། 

ལྷག་མ་གསུམ་གཉེན་པློའི་ཡན་ལག་ཡིན།

དེ་ལྟར་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་རློགས་ཟིན་སློམ་པར་བེད་

པ་ལ་བརེན་ནས་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་ཆེན་པློའི་དངློས་ཀི་གཉེན་

པློ་སྐྱེས་པ་ན་སློམ་ལམ་ཐློབ། དེ་ལ་སང་བ་རིམ་གིས་སློང་བ་

དང་། ཅིག་ཅར་དུ་སློང་བ་གཉིས་ཡློད། སང་བ་རིམ་གིས་སློང་

བའི་དབང་དུ་བས་ན་འཇིག་རེན་པའི་སློམ་སང་དུ་གྱུར་པའི་

འདློད་པའི་སས་བསྡུས་ཀི་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་སྐློར་དགུ་ཆེ་

རིམ་གིས་སློང་བ་ནས། སྲིད་རེའི་སློམ་སང་སྐློར་དགུ་རིམ་

བཞིན་སློང་བའི་བར་སློམ་སང་བརྒྱད་ཅུ་ག་གཅིག་གི་དངློས་

གཉེན་རྣམས་ཆུང་རིམ་ནས་རིམ་གིས་སྐྱེས་པའི་ཐ་མ་སློམ་ལམ་

རྡློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་དངས་པའི་རྣམ་གློལ་ལམ་ཐློབ་

པ་ན་ཉན་ཐློས་མི་སླློབ་ལམ་མམ་ཉན་ཐློས་དག་བཅློམ་པའི་གློ་

འཕང་ཐློབ་པ་རེད།

སང་བ་ཅིག་ཅར་བ་རྣམས་ཁམས་གསུམ་ས་དགུའི་

སློམ་སང་ཉློན་མློངས་ཆེན་པློའི་ཆེན་པློ་དགུ་དུས་མཉམ་དུ་སློང་

ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆེན་པློའི་འབྲིང་དགུ་མཉམ་དུ་སློང་བ་ནས། 
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ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་དགུ་མཉམ་དུ་སློང་བའི་བར་གི་ལམ་བགློད་དེ་

དག་བཅློམ་པའི་གློ་འཕང་འཐློབ་པར་བེད་པ་ཡིན། ཐེག་དམན་

རང་རྒྱལ་གི་ལམ་ལ་ཡང་། ཙནྡྲ་ཀིརིས་མཛད་པའི་སྐྱབས་འགློ་

བདུན་ཅུ་པར།

གང་ཞིག་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་འདློད། །

རང་རྒྱལ་བང་ཆུབ་དློན་གཉེར་བས། །

བརློན་པ་དེ་ཡང་རང་རྒྱལ་གི། །

བང་ཆུབ་ཁློ་ན་དེས་འཐློབ་བློ། །

ཞེས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་བང་ཆུབ་མི་འད་བ་དང་། བསློད་ནམས་

བསྐལ་པ་དུ་མར་བསགས་མི་བསགས་ཀི་ཁྱད་པར་ལས་གཞན་

ལམ་ལྔ་ཡློད་པ་སློགས་ཕལ་ཆེར་ཉན་ཐློས་དང་འདའློ།།

༨༽ ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་སྐློར།

ཐེག་པ་ཆེན་པློ་ལ་ནང་གསེས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། 

གསང་སྔགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་ཕར་ཕིན་

ཐེག་པའི་ལམ་ལའང་། ཐེག་དམན་གི་ལམ་བཞིན་དུ། ཚོགས་

ལམ་སློགས་ལྔ་ཡློད་ཅིང་། དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་ཞིང་

བདེ་བས་ཕློངས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་
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74

པའི་ཁུར་མཐའ་དག་རང་ཉིད་ཀིས་འཁྱེར་བའི་བམས་པ་དང་། 

སྙིང་རེས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་དློན་

གཉེར་གི་བསམ་པ་བཅློས་མིན་སྐྱེས་པ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་རྒྱལ་སྲས་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ཞེས་ལྷ་མིར་བཅས་པའི་

འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཕག་བ་བའི་འློས་སུ་གྱུར་ཅིང་ཐེག་

ཆེན་གི་ཚོགས་ལམ་ཐློབ། སེམས་བསྐྱེད་མ་ཐག་ནས་སིག་ལྟུང་

ཤིན་ཏུ་མང་བ་འདག་པ་དང་། ཚོགས་རབས་ཆེན་མྱུར་དུ་སྡུད་

པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་ཞིང་། ཚོགས་

ལམ་ཆེན་པློའི་དུས་བསམ་གཏན་གི་དངློས་གཞི་ལ་བརེན་ནས་

མངློན་ཤེས་བསྒྲུབས་པའི་སློ་ནས་ཕློགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་སུ་

བློན་ཏེ་སངས་རྒྱས་མང་པློ་ལ་བསྙེན་བཀུར་མཛད་ཅིང་། ཆློས་

རྒྱུན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐློབ་པའི་མཐུ་ལ་བརེན་ནས། སངས་

རྒྱས་དེ་དག་ལས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་པ་ཐློས་

པའི་དློན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སློགས་འབྱུང་།

དེ་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སློང་པའི་སློང་ཉིད་

ལ་དློན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷག་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་

སྦློར་ལམ་ཐློབ་ཅིང་། སྦློར་ལམ་ལ། དློད། རེ་མློ། བཟློད་པ། ཆློས་

མཆློག་བཞི་ཡློད། དེ་དག་སློ་སློའི་སྐབས་བདེན་འཛིན་གི་
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གཉིས་སང་རགས་པ་རྣམས་ཇེ་ཕར་སློང་བས་སློང་པ་ཉིད་ཀི་

དློན་སྤིར་གསལ་སང་ཁྱད་པར་ཅན་རིམ་བཞིན་འབྱུང་བའི་

མཐུས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་བདེན་ཞེན་གི་རློག་པ་ཉམས་

སད་པར་བེད་པ་དང་། ཉིན་མློར་ཐབས་ཤེས་ཀི་ཉམས་ལེན་རྒྱ་

ཆེ་བའི་དབང་གིས་མཚན་མློ་རི་ལམ་དུའང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རི་

ལམ་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པར་བལྟ་བ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པའི་

ཡིད་བེད་གཏན་ནས་མི་བསྐྱེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་

ཆློས་སློན་པའི་སེམས་སྐྱེ་བ་སློགས་དང་། འབྱུང་བཞིའི་གནློད་

པ་དང་། ནད་གདློན་སློགས་གནློད་འཚེའི་རིགས་ཞི་བར་བེད་

ནུས་པའི་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པ་ལ་སློགས་པ་རེ་སྦློར་ཐློབ་པའི་

རགས་རྣམས་དང་། བང་སེམས་དབང་རྣློན་སྦློར་ལམ་གི་སྐབས་

སུ་རྫློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡློག་པའི་རགས་ཐློབ་པ་

རྣམས་ལ་ངློ་མཚར་བའི་ཡློན་ཏན་བརློད་ཀིས་མི་ལང་བ་ཡློད།

དེ་ནས་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཐེག་ཆེན་

མཐློང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་གི་ཉློན་སྒིབ་

ཀུན་བརགས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་དང་། ཤེས་སྒིབ་ཀུན་

བརགས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀི་ས་བློན་ཅིག་ཅར་དུ་སློང་བར་བེད་

ལ། དེ་འདའི་མཐློང་ལམ་ཐློབ་པའི་ཚེ་ལས་ཉློན་གི་གཞན་དབང་
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དུ་གྱུར་པའི་སྐྱེ་ར་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་སློགས་སངས་པ་དང་། 

ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བར་འགློ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ཐློབ་པས་དུག་དང་མཚོན་དང་། མེ་ལ་སློགས་པ་ཉམ་ང་བའི་

རྐེན་ཅི་འད་དང་འཕད་ཀང་བདེ་བ་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་སྡུག་

བསྔལ་གཏན་ནས་མི་འབྱུང་།

དེ་ནས་སློམ་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་ས་དང་པློ་ནས་ས་

བཅུ་པའི་བར་གིས་སློམ་སང་ཉློན་མློངས་བཅུ་དྲུག་དང་། སློམ་

སང་ཤེས་སྒིབ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀི་ས་བློན་ཆེ་རིམ་ནས་རིམ་

གིས་སློང་བར་བེད་པ་ལྟ་བུ་སང་བ་མི་མཐུན་ཕློགས་འཇློམས་

པའི་ཡློན་ཏན་གློང་འཕེལ་དུ་སློང་བ་རེད།

ས་བཅུ་ནི། ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་། གཉིས་པ་

དི་མ་མེད་པ། གསུམ་པ་འློད་བེད་པ། བཞི་པ་འློད་འཕློ་བ། ལྔ་པ་

སྦང་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངློན་དུ་གྱུར་པ། བདུན་པ་རིང་དུ་སློང་

བ། བརྒྱད་པ་མི་གཡློ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བློ་གློས། བཅུ་པ་

ཆློས་ཀི་སྤིན་རྣམས་ཡིན།

ས་བཅུ་སློ་སློའི་གནས་སྐབས་སུ་བསྐལ་པ་མང་པློར་

སངས་རྒྱས་བེ་བ་ཁག་ཁིག་འབུམ་ཕག་དུ་མ་ལ་ལྷག་བསམ་རྒྱ་

ཆེན་པློའི་སློ་ནས་བསྙེན་བཀུར་བེད་ཅིང་དམ་པའི་ཆློས་འཛིན་པ་
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དང་། བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིས་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་སིན་

པར་བེད་པ་སློགས་ས་སློ་སློའི་ཡློངས་སྦློང་དང་རགས་ཀི་ཁྱད་

པར་ལ་སློགས་ཡློན་ཏན་རྣམས་བསམ་བརློད་ཀི་ཡུལ་ལས་

འདས་པ་མངའ་ཞིང་། དེ་འདའི་ས་བཅུ་རིམ་གིས་བགློད་དེ་

མཐར་ས་བཅུ་པའི་མཇུག་ཐློགས་སུ་རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་ཤེས་སྒིབ་ཕ་མློའི་རྒྱུན་བཅད་དེ། ཡློན་ཏན་མཐའ་

ཡས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་དེ་འཐློབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།

༩༽ ཐེག་པ་ཆེན་པློ་གསང་སྔགས་ཀི་སྐློར།

གཉིས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པློ་གསང་སྔགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་ནི། ཨཱ་ཙཱརྱ་

ཏྲི་པི་ཊ་ཀ་མཱ་ལས་མཛད་པའི་ཏྲི་ཤཱི་ལ་དི་པཾ་ལས།

དློན་གཅིག་ན་ཡང་མ་རློངས་དང་། །

ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། །

དབང་པློ་རྣློན་པློའི་དབང་བས་པས། །

སྔགས་ཀི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །

ཞེས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཐེག་པ་ལས་ཆེས་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་

ཡིན། འློན་ཀང་ཐེག་པ་འདི་དང་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་གཉིས་ཀི་ཐློབ་

བ་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ལ་བཟང་ངན་
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དང་མཆློག་དམན་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐེག་པ་དེ་

གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་འཐློབ་

བེད་ཀི་རྒྱུའི་ཆ་ནས་ཁྱད་པར་འབེད་དགློས། དེ་ཡང་འབྲས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་ཆློས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཡློད་པ་

ལྟར། དེ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ལ་ཡང་གཉིས་ཡློད་

དགློས་པས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་ཟིན་པའི་སློང་ཉིད་རློགས་

པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཆློས་སྐུའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དང་

གཟུགས་སྐུའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་པ་མདློ་སྔགས་གཉིས་ཀ་

ལ་འད་བ་ཡིན།

གཟུགས་སྐུའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་

ཐབས་ཡློད་པ་ནི། གསང་སྔགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པ་དང་། དེ་མེད་ཅིང་

སེམས་བསྐྱེད་དང་ཕིན་དྲུག་སློགས་ཀི་ཐབས་ཙམ་ཡློད་པ་ནི། 

ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་ཡིན། དེའི་གནད་ཀིས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་

ལམ་ལ་བརེན་ནས་ཚེ་རབས་མང་པློ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

གློ་འཕང་འཐློབ་པ་མ་གཏློགས། ཚེ་གཅིག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་

འཕང་འཐློབ་མི་ནུས་ཤིང་། གསང་སྔགས་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་

ནས་དབང་པློ་རབ་ཀིས་ཚེ་གཅིག་དང་། མི་ལློ་འགའ་ཞིག་

ལའང་འཚང་རྒྱ་བ་ཡློད་པས་གསང་སྔགས་ཀི་མྱུར་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་
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ཆེ།

གསང་སྔགས་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་ཁྱད་ཆློས་གཟུགས་སྐུའི་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་དེ་གང་ཡིན་སྙམ་ན། འབྲས་བུ་

གཟུགས་ཀི་སྐུའི་གནས་ལུས་སློགས་དང་རྣམ་པ་འད་བའི་ལྷའི་

རྣལ་འབློར་སློམ་པའི་ཐབས་བ་ན་མེད་པ་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལ་

མེད་པའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐབས་ཡིན། གསང་སྔགས་དེ་ལའང་། རྡློ་རེ་

གུར་གི་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས།

དམན་པ་རྣམས་ལ་བ་བའི་རྒྱུད། །

བ་མེད་རྣལ་འབློར་དེ་ལྟག་ལའློ། །

རྣལ་འབློར་མཆློག་ནི་སེམས་ཅན་མཆློག །

རྣལ་འབློར་བ་མེད་དེ་ལྟག་ལའློ། །

ཞེས་གདུལ་བའི་དབང་པློའི་རིམ་པ་དང་བསྟུན་པའི་ར་བའི་རྒྱུད་

སེ་བཞི་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་མང་པློ་དང་། 

དེ་དག་གི་ལམ་གི་ངློ་བློ་མི་འད་བ། རྣམ་གངས་མི་འད་བ། རྒྱུད་

སེ་ནས་གསུངས་ཚུལ་མི་འད་བ། ལམ་ལ་མྱུར་བུལ་མི་འད་བ་

སློགས་ཤིན་ཏུ་མི་འད་བ་ཡློད་ཀང་། དེ་དག་གི་གནད་ཕ་ཞིང་

ཞིབ་པ་ནི་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་ཞུགས་ཤིང་དབང་

གིས་རྒྱུད་སིན་པའི་སློད་ལྡན་གི་གདུལ་བ་ལ་གསང་བས་བསན་



ཐྱད་་་ཆྱུ་་ོ་དས་་སདས་ཀའ་པོས་
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པར་འློས་པ་ལས། གང་བྱུང་ཁློམ་བསྒག་ཏུ་བ་བར་མི་རུང་ལ། 

སྐབས་སུ་མ་བབས་པས་འདིར་མ་སྨྲས་ཤིང་། མདློར་ན་གསང་

སྔགས་སྤིའི་ཉམས་ལེན་གི་སློམ་ལྟ་བུ་ནི། ལམ་ཐུན་མློང་བ་ངེས་

འབྱུང་དང་། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་མློང་བ་ཐློན་པའམ། དེ་ལྟ་བུ་

མིན་ཡང་མློང་བ་སེ་ཟིན་ཙམ་སྔློན་དུ་སློང་བའི་གང་ཟག་གིས། 

ཐློག་མར་མཚན་ལྡན་གི་བ་མའི་དྲུང་ནས་རྒྱུད་སེ་གང་ཡང་རུང་

བའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་དབང་ནློད་དེ། དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཚུལ་

བཞིན་བསྲུང་བ་གཞིར་བཟུང་བའི་ཐློག་ནས་སང་ཕློགས་ལྷའི་

འཁློར་ལློ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་

ཀི་གཟུགས་སྐུ་བསྒྲུབས་ཤིང་། ནང་གི་རླུང་དང་ར་ཁམས་

སློགས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཐབས་མཁས་ལ་བརེན་ནས་

སེམས་སྤློས་བྲལ་འློད་གསལ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློའི་དབིངས་སུ་

ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གཞློལ་བས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན།



པབས་་་ས་ས་རས་ཀའ་་་བཞའ་ེ་་བོུ་ཏུ་པོའུ་མས་ཀའ་པོས་
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༡༠༽ འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་བཞི་དང་ཡློན་ཏན་

འཕིན་ལས་ཀི་སྐློར།

དེ་ལྟར་གློང་དུ་བཤད་པའི་མདློ་སྔགས་ཀི་ལམ་དེ་རྣམས་ལ་

བརེན་ནས་ཐློབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་ལ་ཡང་། ཨཱརྱ་མ་ཻཏྲིས་

མཛད་པའི་ཨ་བི་ས་མ་ཡ་ཨ་ལངྐཱ་ར་ལས།

ངློ་བློ་ཉིད་ལློངས་རྫློགས་བཅས་དང་། །

དེ་བཞིན་གཞན་པ་སྤྲུལ་པ་ནི། །

ཆློས་སྐུ་མཛད་པ་དང་བཅས་པ། །

རྣམ་པ་བཞིར་ནི་ཡང་དག་བརློད། །

ཅེས་བཞི་ཡློད་དེ། ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ། ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ། ལློངས་སྐུ། 

སྤྲུལ་སྐུ་དང་བཞི་ཡློད། དང་པློ་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་ནི། ས་བཅུའི་རྒྱུན་

གི་ཐ་མ་སློམ་ལམ་རྡློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཤེས་སྒིབ་

ཟད་པར་སློང་ཞིང་། དེ་འདའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་དངས་

པའི་རྣམ་གློལ་ལམ་ཐློབ་པ་ན། སྒིབ་གཉིས་གློ་བུར་བའི་དི་མ་

མཐའ་དག་སངས་པའི་སངས་པ་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་འཐློབ་པ་ནི་གློ་
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བུར་རྣམ་དག་གི་ཆ་དང་། སྔར་ཐ་མལ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

རང་བཞིན་གནས་རིགས་སུ་འཇློག་པའི་སེམས་ཀི་སེང་གི་

བདེན་སློང་དེ་ཉིད་གནས་འགྱུར་མཐར་ཕིན་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་

ཀི་ཐུགས་རྣམ་མཁྱེན་གི་སེང་གི་སློང་པ་ཉིད་དུ་སློང་བ་དེ་ནི་རང་

བཞིན་རྣམ་དག་གི་ཆ་སེ་དེ་འདའི་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་ཆློས་

སྐུ་ནི་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་ཡིན། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་འཐློབ་

པའི་དུས་འབའ་ཞིག་ལ་འབྱུང་ཡང་མི་རག་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་

རྐེན་གིས་འདུས་མ་བས་པ་དང་། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་

མེད་པ་རག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན།

གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ་ནི། ཤེས་བ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་

སྙེད་པའི་ཆློས་མཐའ་དག་རང་ཉིད་ཀི་མདུན་ན་ཡློད་པ་ལྟར་

མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡིན། དེ་

ལའང་ལྡློག་ཆས་དབེ་ན། བང་ཕློགས་སློ་བདུན་གི་སེ་ཚན་ནས་

རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀི་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་

ཡློད་ཚུལ་སློགས་འློག་ཏུ་ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་འཆད་པའི་སྐབས་

སུ་གསལ་ཞིང་དེ་འདའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ་ནི། 

སངས་རྒྱས་ནང་ཕན་ཚུན་ཁློ་ནའི་མངློན་སུམ་གི་སྤློད་ཡུལ་ཙམ་

ཞིག་ཡིན།
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གསུམ་པ་ལློངས་སྤློད་རྫློགས་པའི་སྐུ་ནི། སླློབ་པ་ལམ་

གི་གནས་སྐབས་སུ་ཞིང་དག་སྦློར་བ་སློམ་པའི་སློབས་ཀིས་

འགྲུབ་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་འློག་མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་པའི་

ཞིང་དུ་ཐློག་མར་གང་གི་ངློ་བློར་སངས་རྒྱས་པའི་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་

གི་གཟུགས་སྐུ་སེ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་སྤྲུལ་གཞི་དེ་ལ་ཟེར། དེ་

འདའི་ངེས་པ་ལྔ་ནི། གནས་ངེས་པ་འློག་མིན་སྟུག་པློ་བཀློད་

པའི་ཞིང་ཁློ་ནར་བཞུགས་པ། སྐུ་ངེས་པ་མཚན་བཟང་པློ་སུམ་

ཅུ་ར་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུ་གསལ་ལ་རྫློགས་

པས་སྤས་པ། འཁློར་ངེས་པ་བང་སེམས་འཕགས་པ་ཤ་སག་

གིས་བསྐློར་བ་མ་གཏློགས་སློ་སྐྱེ་རྣམས་དང་། ཉན་རང་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་མཇལ་བར་མི་ནུས་པ། ཆློས་ངེས་པ་

ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་འབའ་ཞིག་ལས་ཐེག་དམན་གི་ཆློས་མི་

གསུངས་པ། དུས་ངེས་པ་འཁློར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སློང་གི་བར་དུ་སྐྱེ་

འཆིའི་རྣམ་པ་མི་སློན་པར་བཞུགས་པ་སེ། ངེས་པ་ལྔ་ཚང་བའི་

གཟུགས་ཀི་སྐུ། བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བའི་ཐེག་ཆེན་

འཕགས་པའི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ་ལློངས་སྐུ་ཟེར།

བཞི་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། གདུལ་བ་སློ་སྐྱེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

མཇལ་བར་ནུས་ཤིང་ངེས་པ་ལྔ་དང་མི་ལྡན་པའི་གཟུགས་སྐུ་
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ཞིག་ཡིན། དེ་ལའང་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ། བཟློ་བློ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱེ་བ་

སྤྲུལ་སྐུ་དང་གསུམ། མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ནི་ལློངས་སྐུས་སྤྲུལ་

གཞིར་བས་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་ལ་སློགས་པའི་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་ས་ཚོགས་པར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་གདུལ་

བའི་དློན་མཛད་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པ་ཞིག་

ལ་ངློས་འཛིན་དགློས། དཔེར་མཚོན་ན་སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན།

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ནི། སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པར་མཚོན་

ན། དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕློ་བའི་མཛད་པ། ཡུམ་གི་ལྷུམས་

སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ། ལུམི་ནཱིའི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་

མཛད་པ། བཟློའི་གནས་ལ་མཁས་ཤིང་གཞློན་ནུའི་རློལ་རེད་ཀི་

མཛད་པ། བཙུན་མློའི་འཁློར་དང་བཅས་ཏེ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་བའི་

མཛད་པ། གློང་ཁྱེར་གི་སློ་བཞིར་ཕེབས་ནས་ཐུགས་སྐྱློ་བའི་

ཚུལ་གིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ། ཆུ་བློ་ནཻ་རཉྫ་ནར་ལློ་དྲུག་

ཏུ་དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཛད་པ། བང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་གཤེགས་

ཤིང་བཞུགས་པའི་མཛད་པ། བདུད་ཀི་སེ་མཐའ་དག་བཅློམ་

པའི་མཛད་པ། ས་ག་ཟ་བའི་ཡར་ཚེས་བཅློ་ལྔར་མངློན་པར་

རྫློགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ། ཆུ་སློད་ཟ་བའི་ཚེས་
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བཞིར་བདེན་བཞིའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་མཛད་པ། གློང་ཁྱེར་

རྩྭ་མཆློག་གློང་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་སེ། མཛད་པ་

བཅུ་གཉིས་པློ་དེ་རྣམས་ཀང་གདུལ་བ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀི་སང་

ངློར་འགའ་ཞིག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཛད་པ་དང་། འགའ་

ཞིག་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ལྟ་བུར་བསན་པ་ཡང་། སངས་

རྒྱས་རྣམས་གདུལ་བ་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དེ་འདའི་

ཚུལ་བསན་པ་ཙམ་མ་གཏློགས། དློན་ལ་དགའ་ལྡན་གི་གནས་

ནས་འཕློ་བའི་མཛད་པ་ནས་བཟུང་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་མཐའ་

དག་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ཤ་སག་ཡིན།

བཟློ་བློ་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། སློན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་དི་ཟའི་རྒྱལ་

པློ་རབ་དགའ་གདུལ་བའི་ཕིར་དུ། པི་ཝང་མཁན་གི་གཟུགས་སུ་

སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུ། སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ནི། དགའ་ལྡན་དུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་

ཏློག་དཀར་པློ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྐུ་བཞིའི་ནང་ནས་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང་། 

ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ་གཉིས་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་བར་མི་

ནུས་ཤིང་། ལློངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་སེ་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་

པློ་ཅི་རིགས་གདུལ་བ་ལ་དངློས་སུ་སང་བའི་སློ་ནས་འགློ་བའི་

དློན་རབས་པློ་ཆེ་མཛད་པ་ཡིན།

སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་གངས་དབེ་ཚུལ་ལ་གློང་དུ་
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བཤད་པ་ལྟར་སྐུ་བཞིར་དབེ་བ་དང་། ཡང་སྐུ་བཞི་དེ་ལས་ངློ་བློ་

ཉིད་སྐུ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུ་གཉིས་ཆློས་སྐུ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་ནས་ཆློས་ལློངས་སྤྲུལ་གསུམ་གི་སྐུ་གསུམ་དུ་བེད་པ་

དང་། ཡང་ལློངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ཀང་གཟུགས་སྐུ་ཞེས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས། ཆློས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གཉིས་སུ་བེད་པ་

སློགས་ཀང་ཡློད། དེ་ལྟ་བུའི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་

ལ་དབེ་སློ་མང་ཡང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཕིན་ལས་བཞིའི་སློ་

ནས་བཤད་ན།

སྐུའི་ཡློན་ཏན་མཚན་དང་དཔེ་བད་ནི། ཕག་ཞབས་ཀི་

མཐིལ་དུ་གསེར་གི་འཁློར་ལློ་རྒྱ་འབུར་གི་རི་མློ་བཞིན་ཆེས་

གསལ་བར་བཀྲ་བ་ལ་སློགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་

སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། ཕག་ཞབས་ཀི་སེན་མློ་རྣམས་ཟངས་ཀི་

མདློག་ལྟར་དམར་མདངས་ཆགས་པ་དང་། མདློག་སྣུམ་པ་ལ་

སློགས་པ་དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུའི་རྒྱན་གིས་ཡློངས་སུ་

སྤས་པའི་མཛེས་སྐུ་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ཐར་པའི་ས་བློན་ཁྱད་

པར་ཅན་བསྐྲུན་ནུས་པ། མཚན་དཔེ་རང་གི་ངློ་བློའང་རང་རེའི་

ཟག་ཕུང་ལྟ་བུ་མིན་པར་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་

པས་མཚན་དཔེ་རེ་རེ་དང་། དབུ་སྐྲའི་ཉག་མ་རེ་རེས་ཀང་ཤེས་
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བ་ཐམས་ཅད་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ། མཐའ་ཀས་པའི་

ཕློགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རྣམས་སུ་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་བལྟམས་

པ་དང་། འགའ་ཞིག་ཏུ་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བའི་ཚུལ་དང་། ཁ་

ཅིག་ཏུ་བང་སེམས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་སླློབ་པའི་ཚུལ། ཁ་ཅིག་ཏུ་མ་

ངན་ལས་འདས་ཚུལ་སློན་པ་སློགས་སྐུའི་བཀློད་པ་ས་ཚོགས་

མིག་འཕྲུལ་བཞིན་དུས་ཅིག་ཅར་བསན་ནས་གང་ལ་གང་འདུལ་

གི་མཛད་པའི་སློ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལམ་བཟང་པློ་ལ་

འགློད་པ་དང་། སྐུའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་ཏུ་དུས་གསུམ་གི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་ཞིང་གི་བཀློད་པ་དང་། སླློབ་

ལམ་གི་སྤློད་པ་མཐའ་དག་གསལ་བར་སློན་ནུས་པ་སློགས་

སྐུའི་ཡློན་ཏན་དང་།

གསུང་གི་ཡློན་ཏན་ནི། གཞན་གི་ཁམས་དང་མློས་པ་

དང་འཚམས་པར་སློ་སློའི་རྒྱུད་ལ་དགེ་ར་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་

བར་བེད་པས་གསུང་མཉེན་པ་དང་། ཐློས་པ་ཙམ་གིས་ཉན་པ་

པློའི་ཡིད་བདེ་བར་བེད་པས་གསུང་འཇམ་པ་དང་། བདེན་པ་

གཉིས་དང་རེན་འབྲེལ་སློགས་དློན་བཟང་པློ་སློན་པས་ཡིད་དུ་

འློང་བ་དང་། ཚིག་འབྲུ་བཟང་བས་ཡིད་དུ་འཐད་པ་ལ་སློགས་པ་

གསུང་དབངས་ཀི་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་
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གསུང་གི་ཆ་ཤས་གཅིག་ཙམ་ལའང་ཡློངས་སུ་རྫློགས་པར་ཚང་

བ་དང་། ཁྱད་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་གཅིག་ཕྱུང་

ནའང་དེར་འདུས་པའི་ལྷ་ཀླུ་མི་དང་བློལ་སློང་སློགས་འགློ་བ་སློ་

སློའི་སྐད་དུ་གློ་ཞིང་རང་རང་གི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་བར་མཛད་པ་

སློགས་གསུང་གི་ཡློན་ཏན་ཡིན།

ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལ་ཐུགས་མཁྱེན་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། 

ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་སེ་ཚན་ཉེར་གཅིག་ཡློད་པ་ལས། ཉན་རང་

དང་ཐུན་མློང་བའི་སེ་ཚན་རྣམས་བཞག་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཐུན་མློང་མིན་པའི་ཡློན་ཏན་ལ། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་

མཁྱེན་པ་དང་། ལས་དང་རྣམ་པར་སིན་པ་མཁྱེན་པ་དང་། 

བསམ་གཏན་དང་རྣམ་ཐར་སློགས་མཁྱེན་པ་དང་། དབང་པློ་

མཆློག་དང་མཆློག་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པ་དང་། མློས་པ་ས་ཚོགས་

མཁྱེན་པ་དང་། ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་ཀི་རབ་དབེ་སློགས་མཁྱེན་

པ་དང་། སྲིད་ཞི་ཐམས་ཅད་དུ་འགློ་བའི་ལམ་མཁྱེན་པ་དང་། 

སྔློན་གནས་དན་པ་མཁྱེན་པ་དང་། འཆི་འཕློ་དང་སྐྱེ་བ་མཁྱེན་

པ། ཟག་པ་དང་ཟད་པ་མཁྱེན་པ་སེ་སློབས་བཅུའི་ཡློན་ཏན།

གཞན་ཡང་རང་དློན་ཆློས་ཐམས་ཅད་མངློན་སུམ་དུ་

མཁྱེན་པའི་རློགས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཐློབ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། 
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སྒིབ་པ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའི་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་ཐློབ་པར་དམ་

བཅའ་བ་དང་། གཞན་དློན་ཆགས་སློགས་ཐར་པའི་བར་ཆད་

ཡིན་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་

རློགས་པའི་ལམ་ཐར་ལམ་ཡིན་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཆློས་

མཐུན་གི་རློལ་བ་སུས་ཀང་བརྫི་བ་མེད་པའི་མི་འཇིགས་པ་བཞི་

དང་།

ཆློས་སློན་པ་ན་འཁློར་རྣམས་གུས་པས་ཉན་པ་ལ་

ཆགས་པ་དང་། མི་གུས་པ་ལ་ཁློ་བ་དང་། དེ་གཉིས་འདེས་མར་

གནས་པ་ལ་ཆགས་སང་གཉིས་ཀ་ཟད་པར་སངས་པའི་དན་པ་

ཉེར་གཞག་གསུམ་དང་། སློ་གསུམ་གི་སྐྱློན་གཞན་གིས་ཤེས་

དློགས་ནས་བཅབ་པར་བའློ་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་མི་མངའ་བའི་

བསྲུང་བ་མེད་པ་གསུམ་དང་། གཞན་དློན་དུ་སྐུ་དང་གསུང་གི་

འཕིན་ལས་འཇུག་པ་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་དན་པ་ཉེ་བར་

གནས་པས་བསྙེལ་བ་མི་མངའ་བའི་ཆློས་ཉིད་དང་། ཉློན་མློངས་

པ་དང་ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་བག་ཆགས་ཡང་དག་པར་བཅློམ་པ་

དང་། སུ་ནི་གདུལ་བར་བ་སྙམ་དུ་སྐྱེ་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉིན་

མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཕན་བདེ་བསྒྲུབ་པར་

དགློངས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་
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ཉན་རང་སློགས་གཞན་དང་མ་འདེས་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། གློང་དང་

གློང་ཁྱེར། འབྲློག་དགློན་པ་སློགས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་ཆློམ་

རྐུན་དང་སག་ལ་སློགས་པས་འཇིགས་པ་ལྟ་བུའི་འཁྲུལ་བ་མི་

མངའ་བ་དང་། ལམ་ནློར་བས་སྒ་མཐློན་པློར་འདློན་པ་དང་བག་

ཆགས་ཀི་དབང་གིས་གད་མློ་དགློད་པ་ལྟ་བུ་ཅ་ཅློ་མི་མངའ་བ་

དང་། བརེད་ནས་བ་བ་ཤློར་བ་དང་བ་བའི་དུས་ལས་ཡློལ་བ་ལྟ་

བུ་དན་པ་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། སྙློམས་པར་ཞུགས་རུང་

མ་ཞུགས་རུང་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་སློང་ཉིད་ཀི་དློན་ལ་ཐུགས་

མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མི་མངའ་བ་དང་། འཁློར་བ་ལ་མི་མཐུན་

པ་དང་མང་འདས་ལ་ཞི་བར་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་

པའི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀི་འདུ་ཤེས་མི་མངའ་བ་དང་། སེམས་ཅན་

འདུལ་བའི་དུས་ལ་སློགས་པ་སློ་སློར་མ་བརགས་པར་དེའི་དློན་

ཡལ་བར་འདློར་བའི་བཏང་སྙློམས་མི་མངའ་བ་སེ་སྤློད་པས་

བསྡུས་པ་དྲུག་དང་།

བམས་པ་དང་སྙིང་རེ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དློན་མཛད་

པ་སློགས་ལ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འདུན་པ་འབྱུང་བ་དང་། སེམས་

ཅན་གཅིག་གི་ཕིར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་

མ་སྙེད་འདས་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་སྤློ་བའི་བརློན་



པབས་་་ས་ས་རས་ཀའ་་་བཞའ་ེ་་བོུ་ཏུ་པོའུ་མས་ཀའ་པོས་

91

འགྲུས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་སྤློད་པ་དང་

དེ་འདུལ་བའི་ཐབས་ལ་སློགས་པ་དུས་རག་ཏུ་མི་བརེད་པའི་

དན་པ་དང་། ཆློས་རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གདུལ་བའི་ཉློན་མློངས་ཀི་སྤློད་པའི་

གཉེན་པློར་ཆློས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སློང་ཇི་ལྟར་འློས་པར་སློན་

པ་མཁྱེན་པའི་ཤེས་རབ་དང་། སྒིབ་པ་མཐའ་དག་ཟད་པར་

སངས་པའི་རྣམ་གློལ་ལས་ཉམས་པ་མི་མངའ་བ་སེ་རློགས་པས་

བསྡུས་པ་དྲུག་དང་། འློད་འགེད་པ་དང་སྤློད་ལམ་བཞི་སློགས་

སྐུའི་འཕིན་ལས་དང་། སེམས་ཅན་གི་མློས་པ་དང་འཚམས་

པར་སློན་པའི་གསུང་གི་འཕིན་ལས་དང་། བམས་སྙིང་རེ་ཆེན་

པློ་དང་ལྡན་པའི་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ཏེ་འཕིན་ལས་ཀིས་

བསྡུས་པ་གསུམ་དང་།

འདས་མ་འློངས་ད་ལྟ་བྱུང་བའི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

ཆགས་ཐློགས་མེད་པར་མངློན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

བསྡུས་པ་གསུམ་བཅས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆློས་མ་འདེས་པ་བཅློ་

བརྒྱད་དང་། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་མངློན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པ་ལ་སློགས་པ་བ་ན་མེད་པའི་ཡློན་ཏན་ངློ་མཚར་རད་དུ་
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བྱུང་བ་མཐའ་ཡས་པ་མངའ།

བརེ་བའི་ཡློན་ཏན་ནི། སྔློན་སླློབ་པ་ལམ་གི་གནས་

སྐབས་སུ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ཡང་ཡང་གློམས་པ་དེ་ཉིད་མཐར་ཕིན་

པའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བ་ལ་སྙིང་

རེ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མི་སྐྱེ་བའི་གནས་མེད། དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གི་

བེ་བྲག་དུ་མས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་

མཉམ་པ་དུས་རྒྱུན་དུ་ཡློད་ཅིང་། དེ་ཉིད་མི་མཁྱེན་པའི་སྐབས་

ཀང་མི་སྲིད་པས་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ཡང་

དུས་རག་ཏུ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་འབྱུང་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་འགློ་

བའི་དློན་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་དེའང་འབྱུང་བ་ཡིན།

འཕིན་ལས་ཀི་ཡློན་ཏན་ལ་གཉིས་ལས། ལྷུན་གིས་གྲུབ་

པ་ནི། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའི་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་གཟུགས་

སྐུ་སྤློད་ལམ་བཞི་དང་ཆློ་འཕྲུལ་ས་ཚོགས་པས་རློལ་པ་ལ་

འབད་རློལ་གི་རློག་པ་མེད་ཀང་། སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀིས་དེ་

མཐློང་བ་ལ་བརེན་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་ཕིན་དྲུག་

སློགས་བསྒྲུབས་པས་གཏན་བདེའི་གློ་འཕང་འཐློབ་པར་འགྱུར་

བ་ནི་སྐུའི་འཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་། སངས་

རྒྱས་ལ་འདི་བསན་པར་བའློ་སྙམ་པའི་རློག་པ་མེད་ཀང་གདུལ་
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བའི་མློས་པ་དང་འཚམས་པའི་ཆློས་ཀི་སློ་མཐའ་ཡས་པ་སློན་པ་

ནི་གསུང་གི་འཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་། རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀི་བརེ་བ་ཆེན་པློའི་ཐུགས་རེ་ལས་ཀུན་སླློང་གི་རྣམ་རློག་

མེད་པར་འགློ་བའི་མངློན་མཐློ་དང་ངེས་ལེགས་སྒྲུབ་བེད་དམ་

པའི་ཆློས་ཀི་གྲུ་ཆར་འབེབས་པ་ནི་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་ཚུལ་ཡིན།

འཇིག་རེན་ཕལ་པ་རྣམས་ནི་སློ་གསུམ་གི་འབད་རློལ་

མེད་པར་བ་བ་བེད་པ་གཏན་ནས་མི་སྲིད་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་

ཆློས་སློན་པ་སློགས་ཀི་ཀུན་སླློང་གི་རློལ་བ་རགས་པ་ཞི་བས་

རང་ཤུགས་ཀིས་གཞན་དློན་འབྱུང་བ་ཡློད་ཀང་། དེ་དུས་ལུས་

ངག་གི་ལས་ཀུན་ནས་སླློང་བའི་རློག་པ་ཕ་མློ་མ་སངས། གཞན་

དློན་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་འགལ་རྐེན་ཕ་བ་ནི། ཤེས་སྒིབ་

ཕློགས་ཀི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་ཟག་པ་མེད་པའི་

ལས་ཞེས་པ་ལུས་ངག་གི་ལས་འདུ་བེད་པའི་ཀུན་སླློང་གི་རློག་

པ་ཕ་མློ་དེ་ཡིན་པས། དེ་ཉིད་ནམ་སངས་པ་ན་གཞན་དློན་འབད་

མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ཡིན།

འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ནི། སྔར་ལམ་གི་དུས་ནས་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པློ་རིམ་པ་ལྟར་བགློད་དེ་ཚོགས་
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གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་སྐྱེ་བ་

དང་། གནས་པ་དང་། གློང་ནས་གློང་དུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་སྔློན་དུ་སློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་

ཆད་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་རྣམས་རང་

བཞིན་ལ་དི་མས་མ་བསླད་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་

ལ་སྒིབ་བེད་ཉློན་མློངས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་གློ་བུར་གི་

དི་མ་རྣམས་འཇློམས་པའི་རྐེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློས་དུས་ཀུན་ཏུ་

དགློངས་ནས་དེའི་ཐབས་སློན་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་

ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན།

དེ་དག་ནི་གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ངེས་

པར་བས་ནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་སེ་སློད་གསུམ་གི་བརློད་བ་ལམ་

ཐབས་ཤེས་ཀི་ཉམས་ལེན་བསླབ་པ་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་གི་ལམ་བགློད་ཚུལ་དང་། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་

སྐུ་བཞི་འཕིན་ལས་དང་བཅས་པའི་གནད་དློན་མདློར་བསྡུས་

ཤིག་བཀློད་པ་ཡིན་ཞིང་། ཞིབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ནི་འདིར་ཡི་གེའི་

ལམ་དུ་འགློད་པར་མི་ལང་བས་མ་བཀློད།
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༡༡༽ བློད་དུ་ཡློད་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་

ལུགས་ཁག་གི་གནས་ཚུལ་སྐློར།

ང་ཚོ་བློད་ལློངས་སུ་སློན་པ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་

ཆློས་ཀི་སྲློལ་བཟང་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཁག་ཚོའི་སྐློར་མདློར་

བསྡུས་བརློད་ན། བློད་ལློངས་ཆློལ་ཁ་གསུམ་གི་ཁྱློན་ལ་ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའི་ཆློས་ཀིས་མ་ཁྱབ་པ་མེད་ཅིང་། བསན་པ་ཉི་མ་

ཤར་བ་བཞིན་དུ་དར་ཡློད་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་དུས་ཚོད་སྔ་ཕིའི་

ཁྱད་པར་གིས་བསན་པ་སྔ་དར་དང་། ཕི་དར་ཞེས་མིང་གི་ཐ་

སྙད་གཉིས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡང་བློད་ཀི་རྒྱལ་རབས་སློ་གསུམ་

པ་ཆློས་རྒྱལ་སྲློང་བཙན་སམ་པློས་དགུང་ལློ་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་

རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་། ལྷ་ས་དང་ཁ་འབྲུག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

སློགས་མཐའ་འདུལ། ཡང་འདུལ། རུ་གནློན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ་མ་བརིགས། རང་གི་བློན་པློ་ཐློན་མི་སམ་བློ་ཊ་རྒྱ་གར་དུ་

བཏང་ནས་སྒ་དང་ཡི་གེ་བསླབས། རྒྱ་གར་གི་ཡི་གེ་ལ་དཔེ་

བས་ནས་བློད་ཀི་ཡི་གེའི་གཟུགས་དང་། བརྡ་སྤློད་པའི་བསན་

བཅློས་བརྒྱད་བརམས། རྒྱ་གར་ནས་སླློབ་དཔློན་ཀུ་མཱ་ར་དང་། 
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བྲམ་ཟེ་ཤང་ཀ་ར། བལ་པློའི་སླློབ་དཔློན་ཤཱི་ལ་མཉྫུ་སློགས་

གདན་དངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་མདློ་དང་རྒྱུད་ཀི་

ཆ་ལག་མང་རབ་བསྒྱུར་ཅིང་བསན་པའི་སྲློལ་བཏློད། ཆློས་ཀི་

འཆད་ཉན་མངློན་མཚན་ཆེན་པློས་རྒྱ་ཆེར་བེད་པ་མ་བྱུང་ཡང་། 

རྒྱལ་པློ་རང་གིས་སྐལ་ལྡན་མང་པློ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པློའི་ཆློས་

སྐློར་གཙོ་གྱུར་གི་གདམས་པ་གནང་།

དེ་ནས་རྒྱལ་རབས་སློ་བདུན་པ་ཁི་སྲློང་ལྡེའུ་བཙན་

བློན་ཏེ་དམ་པའི་ཆློས་དར་བར་མཛད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀིས་

རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཟ་ཧློར་གི་མཁན་པློ་ཤཱན་རཀི་ཏ་དང་། སླློབ་

དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤན་དངས། མཁན་སླློབ་དེ་དག་

དང་། སླློབ་དཔློན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། ཤཱནི་གརྦྷ། དྷར་ཀིརི། སངས་

རྒྱས་གསང་བ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ། བི་བུདྷ་སིངྷ་སློགས་རྒྱ་གར་གི་

པཎ་ཆེན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་རྣམས་དང་། བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་

བ་བཻ་རློ་ཙ་ན་དང་། གཉགས་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མཱ་ར། སྐ་བ་དཔལ་

བརེགས། ཅློག་རློ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན། ཞང་ཡེ་ཤེས་སེ་ལ་སློགས་

པ་རྣམས་ཀིས་འདུལ་བ། མདློ་སེ། མངློན་པའི་སྐློར་གི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གསུང་མདློ་དང་རྒྱུད་སེ་ས་ཚོགས་དང་། དེ་དག་གི་

དགློངས་འགེལ་གི་བསན་བཅློས་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་བསྒྱུར་ཅིང་
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བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སེ་ཆེན་པློ་བཙུགས།

རྒྱལ་རབས་བཞི་བཅུ་ཞེ་གཅིག་པ་ཁི་རལ་པ་ཅན་གིས་

རབ་བྱུང་རེ་རེ་ལ་འབངས་མི་ཁྱིམ་བདུན་བདུན་ཕུལ་བ་དང་། 

གཙུག་ལག་ཁང་སློང་ར་བཞེངས་ཤིང་། དབུ་སྐྲ་ལ་དར་ཡུག་

གཉིས་བཏགས་པའི་སེ་མློར་བ་མཆློད་སེ་གཉིས་བཞུགས་སུ་

གསློལ་ནས་མཆློད་ཅིང་བཀུར་བ་སློགས་རྒྱལ་བསན་རིན་པློ་ཆེ་

བཀུར་བའི་མཛད་པ་མཐའ་ཡས། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པློ་ཨཱ་ཙཱརྱ་

ཛི་ན་མི་ཏྲ། སུ་རེནྡྲ་བློ་དྷི། ཤཱི་ལེནྡྲ་བློ་དྷི། ད་ན་ཤཱི་ལ་སློགས་

པཎི་ཏ་མང་པློ་སྤན་དངས། བློད་ཀི་མཁན་པློ་རཏྣ་རཀི་ཏ་དང་། 

དྷར་ཏཱ་ཤཱི་ལ། ལློ་ཙཱ་བ་ཛྙཱ་ན་སེ་ན། ཛ་ཡ་རཀི་ཏ་ལ་སློགས་པས་

སྔློན་རྒྱལ་རབས་གློང་མའི་དུས་ལློ་པཎ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་བསྒྱུར་

བའི་ཚེ་བློད་སྐད་ལ་མ་གགས་པའི་མིང་བསྒྱུར་དུ་མ་བཏུབ་པ་

དང་། གློ་དཀའ་བ་རྣམས་བསལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གཞུང་

དང་མཐུན་པར་བསྒྱུར་བཅློས་གིས་ཞེས་རྒྱལ་པློའི་བཀའ་བཅད་

ལྟར་ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་འགྱུར་བཅློས་ནས་དུམ་བུ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

མཛད། དེས་མཚོན་སྔར་བསྒྱུར་བའི་གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་སྐད་

གསར་བཅད་ཀིས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སློགས་བློད་གངས་ཅན་གི་

ལློངས་སུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་གློང་ནས་
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གློང་འཕེལ་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དེ་ལ་བསན་པ་སྔ་དར་ཞེས་

གགས་པ་ཡིན།

རྒྱལ་རབས་ཞེ་གཉིས་པ་གང་དར་མས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བསན་པ་བསྣུབས་ཤིང་། དེའི་ཚེ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོའི་སླློབ་

རྒྱུད་དམར་ཤཱཀ། གཡློ་དགེ་འབྱུང་། གཙང་རབ་གསལ་གསུམ་

མདློ་སད་དུ་བྲློས་པ་ལས། བ་ཆེན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་གིས་

བསྙེན་པར་རྫློགས་ཤིང་། དེ་ནས་རིམ་གིས་བློད་དུ་རབ་བྱུང་གི་

སེ་མང་པློ་འཕེལ། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་ཤར་ཕློགས་ཀི་པཎི་ཏ་

དྷར་པཱ་ལ། སཱ་དྷུ་པཱ་ལ་སློགས་མངའ་རིས་སློད་དུ་བློན་པ་ལས་

བརྒྱུད་པ་དང་། ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི་བློད་དུ་བློན་པ་ལས་

བརྒྱུད་པ་སློགས་ཀིས་རབ་བྱུང་གི་སེ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ། དེ་དག་

གི་དུས་སྐབས་ནས་བཟུང་རྒྱ་གར་གི་པཎ་གྲུབ་དུ་མ་བློད་དུ་བློན་

པ་དང་། བློད་ཀི་ལློ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་དུ་མ་ཞིག་དཀའ་སྤད་དག་

པློས་རྒྱ་བལ་གི་ཡུལ་དུ་བློན་ཏེ་པཎ་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་

གཏུགས་ནས་གསེར་གི་ཡློན་ཕུལ་ཏེ་མདློ་སྔགས་ཀི་ཆློས་མང་

དུ་གསན་ནས་བློད་དུ་བསྒྱུར་ཞིང་སེལ་བ་དང་། དེ་དག་ལས་

བརྒྱུད་པའི་མཁས་གྲུབ་རིམ་པར་བློན་པ་རྣམས་ཀིས་ཐུབ་པའི་

བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཉམས་པ་སླར་ཡང་གསློས་ཏེ། བློད་ལློངས་
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ཡློངས་རྫློགས་ཀི་ཁྱློན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་

ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ལ་བསན་པ་ཕི་དར་ཞེས་གགས་པ་རེད།

བློད་དུ་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་ཀི་གྲུབ་མཐའི་དབེ་བ་མིང་

མི་འད་བ་ས་ཚོགས་ཡློད། དེ་ཡང་དཔེར་ན་རིང་མ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་དུས་རབས་ཀི་སློ་ནས་མིང་བཏགས་པ་དང་། ས་སྐྱ་པ། སག་

ལུང་པ། འབྲི་གུང་པ། འབྲུག་པ། དགེ་ལྡན་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

ཆགས་ཡུལ་གི་ས་གནས་ཀི་སློ་ནས་མིང་བཏགས། ཀར་བཀའ་

བརྒྱུད། བུ་ལུགས་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སླློབ་དཔློན་གི་སློ་ནས་མིང་

བཏགས། བཀའ་གདམས་པ། རྫློགས་ཆེན་པ། ཕག་ཆེན་པ། ཞི་

བེད་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གདམས་པའི་སློ་ནས་མིང་བཏགས་པ་རེད།

དེ་འདའི་ཆློས་ལུགས་དེ་དག་ཚུར་བསྡུས་ན་རིང་མ་

དང་། གསར་མ་གཉིས་སུ་འདུས་པ་ཡིན། གསར་རིང་གི་ཁྱད་

པར་གང་གི་སློ་ནས་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། དེ་ནི་བློད་དུ་དར་བའི་

ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ཆློས་ལ་མདློ་དང་སྔགས་གཉིས་ཡློད་པའི་མདློ་

ཕློགས་ལ་གསར་རིང་གི་རྣམ་གཞག་མི་འཇློག་ཅིང་། གཙོ་བློར་

ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་གསང་སྔགས་ཀི་བསན་པ་དར་ཚུལ་གི་སློ་

ནས་གསར་རིང་གཉིས་སུ་བཞག་པ་རེད། དེ་ཡང་གློང་དུ་སྨྲས་

པའི་བསན་པ་སྔ་དར་གི་སྐབས་ནས་བཟུང་། པཎི་ཏ་སྨྲ�་ཏི་བློད་
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དུ་བློན་པ་ཡན་ཆློད་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་

དང་། དེའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་ལ་རིང་མ་པ་

ཞེས་གགས་ཤིང་། ལློ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པློ་ཚུན་ཆད་དུ་

བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་གསང་སྔགས་གསར་མ་ཞེས་གགས་པ་

ཡིན།

གསང་སྔགས་གསར་མའི་འགྱུར་ནི། ལློ་ཙཱ་བ་རིན་

བཟང་གིས་སྤི་ལློ་༩༧༨ ལློ་ནས་འགློ་ཚུགས། དེ་རེས་རིམ་

བཞིན་འབྲློག་མི་དང་། ར་ནག་འགློས་དང་། ལྷློ་བྲག་མར་པ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒྱུད་སེ་མང་པློ་བློད་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་

གསང་སྔགས་གསར་མའི་བསན་པ་རྒྱ་ཆེར་སེལ་བར་མཛད་པ་

རེད། དེང་སང་བློད་དུ་ཡློད་པའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་

ནས་རིང་མའི་གྲུབ་མཐའ་དང་། གསར་མ་བཀའ་བརྒྱུད་པ། ས་

སྐྱ་པ། དགེ་ལུགས་པ་བཅས་བཞི་པློ་འདི་རྣམས་དར་ཁྱབ་ཆེ་

ཞིང་གཙོ་ཆེ་བ་ཡིན།

དེ་ཡང་སྤི་ལློ་༨༡༠ ལློར་ཨློ་རྒྱན་གི་སླློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་

པདྨ་སཾ་བ་ཝ་བློད་དུ་བློན་ཏེ་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུར་སྒྲུབ་སེ་

ཆེན་པློ་བརྒྱད་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་མང་དུ་

བསྒྱུར། རེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སློགས་སྐལ་ལྡན་འདུས་པའི་ཚོམ་
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བུར་གསང་ཆེན་རྡློ་རེ་ཐེག་པའི་ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ་ལས་རིམ་

གིས་བརྒྱུད་པ་ལ་གསང་སྔགས་རིང་མའི་གྲུབ་མཐའ་དང་།

སྤི་ལློ་ ༡༠༡༢ ལློར་འཁྲུངས་པའི་མར་སློན་ཆློས་ཀི་བློ་

གློས་རྒྱ་གར་དུ་ལན་གསུམ་བློན་ནས། པཎ་ཆེན་ནཱ་རློ་པ་དང་། 

མཻ་ཏྲི་པ་སློགས་བ་མ་དུ་མའི་ཞབས་ལ་གཏུགས། ཚད་ལྡན་གི་

གཞུང་བཤད་བསྒྱུར་མཛད་དེ་རེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་དང་། 

མཉམ་མེད་དྭགས་པློ་ལྷ་རེ་སློགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་བཀའ་

བརྒྱུད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་གགས་པ་དང་། བཀའ་བརྒྱུད་པ་ལ་

ནང་གསེས། ཀམ་ཚང་པ། འབྲི་ཁུང་པ། སག་ལུང་པ། འབྲུག་

པ་སློགས་བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི། ཆུང་བརྒྱད་དུ་གགས་པ་ཡློད།

སྤི་ལློ་ ༡༠༣༤ ལློར་འཁྲུངས་པའི་འཁློན་དཀློན་ཅློག་

རྒྱལ་པློས་འབྲློག་མི་ལློ་ཙཱ་བའི་དྲུང་ནས་ནཱ་ལེནྡྲའི་མཁན་པློ་

དཔལ་ལྡན་ཆློས་སྐྱློང་གྲུབ་པ་བརེས་པའི་མཚན་བི་རཱུ་པ་དང་། 

པཎ་ཆེན་ག་ཡ་དྷ་ར་ནས་བརྒྱུད་པའི་ལམ་འབྲས་གསན་ཞིང་། 

ས་ཆེན་གློང་མ་རྣམ་ལྔ་སློགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་ས་སྐྱ་པའི་གྲུབ་

མཐའ་དང་།

སྤི་ལློ་ ༡༠༣༩ ལློར་བི་ཀྲ་མ་ཤཱི་ལའི་མཁས་པ་ཆེན་པློ་

དི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲི་ཛྙཱ་ན་བློད་དུ་ཕེབས་ཏེ་མདློ་སྔགས་ཀི་ཟབ་ཆློས་རྒྱ་
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ཆེར་སེལ་ཞིང་། ཁུ་རློག་འབྲློམ་གསུམ་སློགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་

བཀའ་གདམས་པ་ཞེས་གགས་ཤིང་། དེའི་གདམས་པའི་བརྒྱུད་

འཛིན་སྤི་ལློ་ ༡༣༥༧ ལློར་འཁྲུངས་པའི་འཇམ་མགློན་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པློས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཀའ་དང་། དེའི་དགློངས་

འགེལ་གི་བསན་བཅློས་ཚད་ལྡན་རྒྱ་གར་ནས་བློད་གངས་ཅན་

གི་ལློངས་སུ་འགྱུར་རློ་འཚལ་ལ་ཐློས་བསམ་སློམ་གསུམ་གི་སློ་

ནས་སྒློ་འདློགས་བཅད་དེ། གསུང་རབ་ཀི་ཟབ་དློན་འཁྲུལ་པ་

མེད་པར་ལེགས་པར་འདློམས་པའི་བཀའ་ཁློལ། རྒྱལ་ཚབ་དང་

མཁས་གྲུབ་སློགས་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་རི་བློ་དགེ་ལྡན་པའི་གྲུབ་

མཐའ་ཞེས་གགས་པ་ཡིན།

མི་འགའ་ཤས་ཀི་བསམ་པར། བློད་དུ་ཡློད་པའི་ས་དགེ་

བཀའ་རིང་གི་ཆློས་ལུགས་དེ་རྣམས་ཕི་པ་དང་ནང་པའི་ཆློས་

ལུགས་ལྟར་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་གཞག་མང་པློ་ནས་མི་

མཐུན་པའི་ཐ་དད་ཅིག་ཡིན་པར་བསམ་མཁན་ཡློད་ཤས་ཆེ་

ཡང་། དེ་འད་གཏན་ནས་མིན། རྒྱུ་མཚན་གསལ་པློར་བརློད་ན། 

དཔེར་ན་དེང་སང་མཐློང་བཞིན་པ་ནམ་མཁར་བགློད་བེད་ཀི་

གནམ་གྲུ་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། ཕིའི་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་དང་གཟུགས་

དབིབས་མི་འད་བ། ཁ་དློག་མི་འད་བ། བཟློ་བློ་མཁས་པ་སློ་
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སློའི་བློ་རལ་དང་ཉམས་མློང་གི་ཁྱད་པར་གིས་ནང་གི་འཕྲུལ་

འཁློར་གི་གནད་ཀ་དང་། ཡློ་བད་སློགས་ཀི་བཟློ་ཁྱད་ཕན་བུ་མི་

འད་བ་ཡློད་པ་ཙམ་ལས། དློན་དུ་གནམ་གྲུའི་རིགས་ཇི་ཙམ་

ཞིག་ཡློད་ཀང་ཐམས་ཅད་མེ་རླུང་གི་ནུས་ཤུགས་ལ་བརེན་ནས་

འཕུར་ལྡིང་གིས་ནམ་མཁའི་ལམ་དུ་བགློད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་

ཅིང་། གནམ་གྲུའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་དགློས་པ་ལྟར། 

བློད་ཀི་ནང་པའི་ཆློས་ལུགས་དེ་དག་ཀང་རང་རང་གི་ཐློག་མའི་

སྲློལ་འབེད་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པློ་དེ་དག་གིས་རང་གི་ཉམས་མློང་

ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བ་ལམ་ལ་འཁིད་པའི་ཐབས་མཁས་ཀི་

ཚུལ་ཕན་བུ་འད་མིན་དང་། བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀི་ཁྱད་པར་སློགས་

ཟུར་ཕན་བུ་རེ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་ཡློད་པ་ཙམ་ལས། དློན་དུ་

ཆློས་ལུགས་དེ་དག་གི་མཐར་ཐུག་གི་བསྒྲུབ་བའི་གཙོ་བློ་ནི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཡིན་པར་གཅིག་ཅིང་། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

ཐབས་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་ཡང་གློང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྷག་

པའི་བསླབ་པ་གསུམ་ཡ་མ་བྲལ་ཞིང་། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་བཞི་ལས་མི་འདའ་བར། མདློ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་མེད་པར་གཅིག་པ་ཡིན་པས་

ཐམས་ཅད་མཐར་གཏུགས་ན་འབབ་ས་གཅིག་རང་ཡིན།
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ཡང་མི་འགའ་ཤས་ནས་བློད་ཀི་ཆློས་དེ་བ་མའི་ཆློས་

རེད་ཅེས། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆློས་མིན་པ་ལྟ་བུར་

རློད་མཁན་ཡློད་ཀང་དེ་འད་མིན། གང་ཡིན་ཞེ་ན། བློད་ཀི་ནང་

པའི་ཆློས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བའི་འབྱུང་ཁུངས་མདློ་དང་། 

རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཐློག་མར་གསུང་བ་པློ་སློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་

གསུངས། བར་དུ་རྒྱ་གར་གི་པཎི་ཏ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་མདློ་

རྒྱུད་ཀི་དགློངས་དློན་རྣམས་དཔད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའི་

རིགས་པའི་ལམ་ལས་དངས་ཏེ་བཤད་ཅིང་གཏན་ལ་ཕབ། གྲུབ་

ཐློབ་རྣལ་འབློར་པ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་

རློགས་པ་ཚད་མ་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་གདམས་པ་ཟབ་

མློ། ཐ་མར་བློད་གངས་ཅན་གི་རྒྱལ་བློན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་དང་། སྔློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་བཀའ་དིན་ཅན་དེ་རྣམས་ཀིས་

ནློར་ལློངས་སྤློད་ལྟ་ཅི། ལུས་དང་སྲློག་ལའང་མི་ལྟ་བའི་དཀའ་

སྤད་དང་། བརློན་འགྲུས་དག་པློས་རྒྱ་བལ་གི་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་ཆུ་

བཞིན་ཉུལ་ཏེ་རློད་མེད་ཡློངས་སུ་གགས་པའི་པཎི་ཏ་དང་། གྲུབ་

ཐློབ་མང་པློ་མཉེས་པ་གསུམ་གིས་མཉེས་པར་བས་ནས་

གདམས་པ་རྣམས་གསན་ཞིང་། གསུང་རབ་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་

བ་དེ་རྣམས་ཡིན། དེ་དག་གཞི་དང་ར་བར་བཟུང་ནས་ཉན་
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བསམ་སློམ་གསུམ་བེད་པ་མ་གཏློགས་དེ་དག་དང་མི་མཐུན་

པའི་ཆློས་བློད་ཀི་བ་མས་རང་བཟློ་བས་པ་གཅིག་ཀང་མེད། 

དཔེར་ན་བློད་ཀི་ནང་པའི་ཆློས་པ་སུ་འད་ཞིག་ཡིན་རུང་། ཆློས་

ཀི་གནད་དློན་སྐློར་དློགས་སེལ་དང་། ཁུངས་གཏུགས་དགློས་པ་

ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱུང་ནའང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་ངམ། རྒྱ་གར་

པཎ་གྲུབ་གང་རུང་ཞིག་གི་གསུང་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་བེད་

བཞིན་པ་ཡིན་ནློ།།    །།

པར་བང་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་འབློར་ཤློག །

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དེང་དུས་ཡིད་སྲུབས་ཀིས་རྒྱུད་བརམས་པའི་ཀ་ཀློའི་སིག་སྤློད་མི་
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བཟད་པས་གངས་ལློངས་ཆློས་ལྡན་གི་ཞིང་དུ་ཐུབ་པའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཉིན་མློའི་
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