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སྐོོར་གྱི་ིདཔྱད་རྩིོམི་ཁ་ཅོིག་བྱུང་བ་ལོ་ནུབ་ཕྱིོགས་རྒྱལོ་ཁབ་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་རྣམི་བཤེད་

དང་རྡོ་ོཆག་བཙན་སྒྲིིག་གིས་སྦྱོར་ཐོབས་བྱས་པར་བརྟེེན་སྙིིང་པོས་དབུལོ་བ་འིབའི་

ཞིིག་ཏུ་མིངོན། བོད་ལོ་མིཚོན་ན་རྨ་ིལོམི་གྱི་ིརིག་པ་འིད་ིན་ིགནའི་རབས་ནས་དར་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

ཁྱབ་ཆ་ེཞིིང་བོད་རང་ལོ་ཐུན་མིོང་མིིན་པའི་ིའིགྲིེལོ་ཚུལོ་རང་རྐང་ཚུགས་པ་ཡོོད་པ་

དང་། བན་བོན་ཆོས་ལོས་འིཕྲོས་པའི་ིནང་དོན་གྱིིས་བརྒྱ་ཆའི་ིབརྒྱད་ཅུ་ཙམི་ཟེིན་

ཡོདོ་ད།ེ ད་ེཡོང་བདོ་ཀྱི་ིཐོགོ་མིའི་ིརྨ་ིལོམི་གྱི་ིའིབྱུང་ཁུངས་ན་ིཞིང་ཞུང་བནོ་ལུགས་ཀྱི་ི

ཕྭ་གཤེེན་པའི་ིཡོ་ེརྗེ་ེསྨོན་པའི་ིརྨ་ིལོམི་ཞིེས་པ་ཡོིན་ལོ། འིདིའི་ིནང་དོན་དུ་གཟེའི་ཚེས་

ཁྱད་པར་ཅོན་དང་ཕྭའི་ིལྷོ་བསྙིེན་པའི་ིཐོབས་ཤེེས་ལོ་བསྟེེན་ནས་རྨ་ིལོམི་གསལོ་པོའི་ི

སྒོ་ོནས་ལུང་བསྟེན་ཐོོབ་པ་དང་། རྨ་ིལོམི་དབང་དུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་ིཐོབས་ཤེེས་

སྐོརོ་བསྟེན་ཡོདོ། ད་ེན་ིགནའི་རབས་ནས་དར་བའི་ིབནོ་གྱི་ིཆསོ་ལུགས་ཀྱི་ིཆ་ོག་ཞིགི་

ཏུ་མིངོན་ནའིང་། རྨ་ིལོམི་གྱི་ིའིགྲིེལོ་བཤེད་དང་དེའི་ིཕན་གནོད་སོགས་ལོ་ཞིིབ་ཕྲའི་ི

བརྟེག་དཔྱད་བྱས་ན། ད་ེརུ་དང་པ་ོནས་འིཕྲོད་བསྟེེན་དང་འིབྲོེལོ་བ་ཆགས་ཡོོད་པ་

ཞིིག་ཏུ་མིངོན་པ་ཡོིན་ཏེེ། རྒྱུ་མིཚན་ནི། རྨ་ིལོམི་འིབྱུང་ཚུལོ་དང་དེའི་ིབྱེད་ནུས། རྨ་ི

ལོམི་བརྒྱུད་ནས་ན་ཚ་དང་གོད་ཁ་ཡོོང་མིིན་དང་། ནད་གཞི་ིདྲག་བསྐྱེེད་ཅོ་ིའིདྲ་ཡོོང་

མིིན། ལུས་སེམིས་ཀྱི་ིགནད་ཀྱིིས་རྨ་ིལོམི་གང་ལྟར་གསལོ་བར་བྱེད་པ་སོགས་ཀྱི་ི

སྐོོར་མི་ིཉུང་བ་ཞིིག་གས་ོརིག་ག་ིནང་དོན་དང་མིཐུན་པ་ཡོིན། དེའི་ིཕྱིིར་རྗེེས་སུ་རྨ་ི

ལོམི་གྱི་ིརིག་པ་འིད་ིབོད་སྨན་གྱི་ིགཞུང་དུ་རིམི་གྱིིས་སྦྱོར་བ་ཞིིག་ཡོིན་པ་དང་། སྨན་

གཞུང་དུ་དར་སྤེེལོ་བྱུང་རྗེེས་ཆོས་ལུགས་ལོས་བྱུང་བའིི་ནང་དོན་ཏེེ། གདོན་ནད་

སྐོབས་སུ་བསྟེན་པའི་ིགདོན་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་སོགས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ིགཞུང་དང་མི་འིདྲེས་

པའི་ིནང་དོན། སྨན་གཞུང་ཁ་ོནའི་ིལོག་ལོེན་ཉིམིས་མྱོོང་ལོས་ཐོོན་པའི་ིནད་གཞི་ིགང་

འིདྲ་ཞིིག་ལོ་རྨ་ིལོམི་གང་འིབྱུང་བ་དང་། རྨ་ིལྟས་གང་འིདྲ་ཞིིག་བྱུང་ན་ནད་གཞི་ིགང་

གིས་འིཆི་བའིམི་ཉིེན་ཁ་ཡོོད་པ་སོགས་བོད་སྨན་པ་དག་གི་ཞིིབ་འིཇུག་ཕྱིག་ལོེན་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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ལོས་བྱུང་བ་ཡོནི། 

སྤྱིརི་རྨ་ིལོམི་ན་ིཤེསེ་རྟེགོས་དཀའི་བའི་ིལུས་སམེིས་ཀྱི་ིགསང་བ་ཞིགི་ཡོནི་ཕྱིརི་

གནའི་དེང་ཕྱི་ིནང་ག་ིམིཁས་པ་མིང་པོར་གཅོིག་མིཐུན་གྱི་ིལྟ་བ་བྱུང་མིེད། བོད་ཀྱི་ི

གས་ོརིག་ལོ་ནད་དང་འིབྲོེལོ་བའི་ིསྒོ་ོནས་རྨ་ིལོམི་གྱི་ིརིག་པ་ཐུན་མིིན་ཞིིག་བྱུང་ཡོོད། 

རྨ་ིལོམི་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་གམི་སློོབ་སྦྱོོང་གཏེིང་ཟེབ་པ་ོབྱས་ན་རྨ་ིལོམི་ན་ིམིཁ་ོམིེད་ཉིིང་

འིཁྲུལོ་འིབའི་ཞིིག་མིིན་པ་ཤེེས་སློ་བ་ཡོིན་ལོ། རྨི་ལོམི་བརྒྱུད་ནས་ལུས་ཀྱིི་འིབྱུང་

ཁམིས་སྙིོམི་པ་དང་། ལྷོག་པར་གསང་བ་རྟེོགས་པའི་ིདཔ་ེབོད་དང་ཡུལོ་གཞིན་དུ་

མིང་ཕྱིིར་རྨ་ིལོམི་གྱི་ིདོན་སྙིིང་དེའིང་མིཐོོང་ཐུབ་པ་ཡོིན། ད་ེཡོང་བོད་སྨན་གྱི་ིབཞིེད་

པའི་ིརྨ་ིལོམི་ན་ིལུས་ལོས་བྱུང་སྟེབས་ལུས་སེམིས་འིདུ་འིཕྲོད་ཀྱི་ིསྣང་ཚུལོ་ཞིིག་སྟེེ། 

ལུས་ཀྱིི་རྩི་རླུང་དང་ཀུན་གཞིིའིི་རྣམི་ཤེེས་སམི་རྣམི་ཤེེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཀྱིི་འིཕྲོད་

སྦྱོརོ་གྱིསི་ཤེར་བའི་ིསྣང་བ་ཞིགི་ཡོནི་ཏེ།ེ རྡོ་ོརྗེ་ེཕྲངེ་བ་ལོས། རྨ་ིལོམི་རླུང་དང་ལྡན་པ་

རུ། །འིདོད་པ་ལྔ་ལོ་ལོོངས་སྤྱིོད་དེ། །ཞིེས་དང་། སྤྱིོད་བསྡུས་ལོས་ཀྱིང་། ཕུང་པ་ོ

ཁམིས་དང་སྐྱེེ་མིཆེད་དབང་པོ་རྣམིས། །ཤེེས་པ་གཉིིས་པོ་དེ་འིདིར་རབ་འིདུས་

ནས། །ས་སྟུག་གྱུར་པར་གང་ཞིིག་རང་གཉིིད་ལོོག  རླུང་ག་ིསྟེོབས་ཀྱིིས་རྨ་ིལོམི་

མིཐོངོ་བར་འིགྱུར། །ཞིསེ་གསུངས་པ་དང་། གས་ོརགི་རྒྱུད་བཞིའིི་ིསྨན་ཐོང་དུ། གཉིདི་

ཀྱིི་དུས་རྣམི་པར་ཤེེས་པ་རྩི་རླུང་གི་རྒྱུ་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་རྨི་ལོམི་བྱུང་ཚུལོ་ཞིེས་རླུང་

སེམིས་རྩི་ཁམིས་སུ་རྒྱུ་ཚུལོ་ཙམི་བྲོིས་འིདུགར་ིམི་ོརང་ལོ་རྣམི་ཤེེས་ལུས་ལོས་ཕྱིིར་

ཐོོན་པ་འིདྲ་པ་ོཞིིག་བྲོིས་པ་ནི་ཁ་གསལོ་བའིི་ཆེད་དུ་དམིིགས་པ་ཙམི་ལོས་དོན་ལོ་

ལུས་ནང་ག་ིརླུང་ཁམིས་ཕྱིོགས་དང་སྟེེང་འིོག་ཏུ་རྒྱུ་ཚུལོ་མིཚོན་པ་ཡོིན། དེའི་ིཕྱིིར། 
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

བོད་ཀྱི་ིགས་ོརིག་དང་མིཐུན་པར་རྨ་ིལོམི་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་ཚ་ེངེས་པར་དུ་ལུས་

སེམིས་ཀྱི་ིཞིིབ་ཕྲའི་ིའིབྲོེལོ་བ་དང་ད་ེདག་ཆགས་ཚུལོ་དང་རྒྱུ་ཚུལོ་སོགས་ལོ་ག་ོབ་

ཟེབ་མི་ོདགོས་པ་ཞིིག་རེད། སྨན་རྒྱལོ་གཡུ་ཐོོག་གསར་མི་ཡོོན་ཏེན་མིགོན་པོས་སྔ་

འིགྱུར་རྫོགོས་པ་ཆནེ་པའོི་ིལུགས་ལྟར། ཐོགོ་མི་གདདོ་མིའི་ིདུས་སུ་སེམིས་ལོ་འིཁྲུལོ་

མི་འིཁྲུལོ་གཉིསི་སུ་བྱུང་བ་ལོས། སམེིས་རང་ག་ིརགི་པའི་ིང་ོབརོ་མི་འིཁྲུལོ་པར་ཤེསེ་

པ་ཐོོག་མིའི་ིསངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟེང་པ་ོདང་། སེམིས་ང་ོམི་ཤེེས་པར་འིཁྲུལོ་པར་

བརྟེེན་ནས་སེམིས་ཅོན་གྱིི་སེམིས་དེ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྱུང་པར་གསུངས། དེས་ན་

སེམིས་ནི་ཕྱིིའིི་དངོས་པོས་འིགྲུབ་མིི་སྲིིད་སྟེབས་སེམིས་ལོ་དབྱིབས་དང་མིདོག་

སོགས་མིེད་པས་འིབྱུང་བཞིི་དང་བྲོལོ་བའིི་སེམིས་རང་གི་རྒྱུ་དང་མིཐུན་པའིི་ཉིེར་

ལོེན་གྱི་ིརྒྱུ་ཞིིག་ཡོོད་པ་དང་། ཚ་ེའིདིའི་ིསེམིས་ན་ིརྣམི་ཤེེས་ཤེིག་ཁུ་ཁྲིག་དབུས་སུ་

ཉིིང་མིཚམིས་སྦྱོར་བ་དང་ཆབས་ཅོིག་སེམིས་དེ་འིགོ་བཙུགས་པ་དང་། མིངལོ་

གནས་སུ་མིངལོ་བཟུང་བའི་ིཉིིན་དང་པ་ོརྣམི་ཤེེས་ཁུ་ཁྲིག་ག་ིབར་དུ་ཐོིམི་ཞིིང་བརྒྱལོ་

ནས་སྣང་ཤེེས་ད་ེམི་ིགསལོ་ཞིིང་ད་ེནས་རིམི་གྱིིས་ལུས་ཀྱི་ིཆ་ཤེས་འིཕེལོ་རྒྱས་དང་

བསྟུན་ནས་དྲན་པ་གསལོ་དུ་འིགྱུར་བ་ཡོིན་ལོ། དེ་ནི་འིཆི་སྐོབས་སུ་རྣམི་ཤེེས་ཁུ་

ཁྲིག་བར་དུ་བརྒྱལོ་བ་དང་གཅོགི་པར་འིདདོ། བདུན་ཕྲག་བཅུ་གསུམི་ཙམི་ནས་མིག་ོ

བ་ོདང་དོན་སྣོད་སོགས་རྩི་དང་བཅོས་ཆགས་པས། སེམིས་གསལོ་ཙམི་གྱིིས་ཚོར་

བ་ཉིམིས་སུ་མྱོོང་བའི་ིསྟེོབས་ཀྱིིས་བད་ེསྡུག་ག་ིསྣང་བ་འིབྱུང་ཙམི་ཡོོད་ཀྱིང་རྩི་དྲུག་

བར་དུ་རབ་ཏུ་རྫོགོས་མིེད། བདུན་ཕྲག་རྩི་དྲུག་པར་སྐྱེ་ེབ་མིངནོ་པར་གྲུབ་པ་ཞིསེ་བྱ་

བའི་ིརླུང་འིཕྲོས་ནས་སེམིས་ཀྱི་ིདྲན་པ་རབ་ཏུ་གསལོ་བ་ཞིིག་འིབྱུང་བ་ནས་བཟུང་། 



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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སེམིས་ཀྱི་ིདྲན་ཤེེས་ཡུལོ་ལོ་འིཇུག་འིག་ོབཙུགས་ཏེ་ེཚོགས་དྲུག་ག་ིསྣང་བ་འིབྱུང་བ་

ཡོིན་ལོ། འིདིའི་ིདུས་སུ་མིངལོ་གནས་སེམིས་ཅོན་དེས་ཕྱི་ིརོལོ་གྱི་ིསྒྲི་སོགས་ཧ་ཅོང་

གསལོ་པརོ་ཐོསོ་ཐུབ། 

ད་ེལྟར་བོད་ཀྱི་ིགས་ོརིག་ག་ིདགོངས་དོན་ལོ་མིིའི་ིཤེེས་པ་ན་ིཀླད་པ་དང་སྙིིང་ལོ་

ཡོདོ་པར་འིདདོ་ད།ེ བཤེད་རྒྱུད་དུ། དབང་པ་ོཡུལོ་ལོ་འིཆར་བར་བྱདེ་པའི་ིརྩི། །ཀླད་

པ་ལོ་སྲིིད་རྩི་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོོར། །ཞིེས་དང་། དྲན་པའི་ིདབང་པ་ོགསལོ་བར་བྱེད་

པའི་ིརྩི། །སྙིིང་ལོ་སྲིིད་ཅོིང་རྩི་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོོར། །ཞིེས་ཏེ།ེ རྒྱུད་བཞིིའི་ིའིགྲིེལོ་བ་

མིེས་པོའི་ིཞིལོ་ལུང་དུ། མིིག་ལོ་སོགས་པའིི་དབང་པོ་རྣམིས་རང་རང་གི་ཡུལོ་

གཟུགས་ལོ་སོགས་པ་རྣམིས་འིཆར་བར་བྱེད་པའི་ིརྩི་ཉི་ིཤུ་བཞི་ིན་ིཡོན་ལོག་ག་ིརླུང་

ལྔའི་ིརྟེེན་དུ་ཀླད་པར་འིཁྱིལོ་བ་ཞིེས་རྩི་བ་རྒྱལོ་པ་ོལྟ་བུར་སྲིིད་ཅོིང་འིཁོར་རྩི་ཕྲན་ལྔ་

བརྒྱས་བསྐོོར་ཏེ་ེགནས་པ་ཡོིན་ན།ོ །ད་ེབཞིིན་དུ་བདག་འིཛིིན་དང་དྲན་པ་ལོ་སོགས་

པའི་ིརྟེནེ་དབང་པ་ོརྣམིས་གསལོ་བར་བྱདེ་ཅོངི་རྣམི་པར་ཤེསེ་པའི་ིཚགོས་དྲུག་བསྐྱེདེ་

པའི་ིརྩི་ཉི་ིཤུ་རྩི་བཞི་ིན་ིསྙིངི་གར་ཡོདི་བཟེང་མི་ཞིསེ་བྱ་བའི་ིརྩི་ལོ་རྒྱལོ་པ་ོལྟ་བུར་སྲིདི་

ཅོིང་འིཁོར་རྩི་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོོར་ཏེེ་གནས་པ་ཡོིན་ནོ། །ཞིེས་དབང་པ་ོཡུལོ་ལོ་

འིཆར་བ་དང་དྲན་པ་གཉིིས་ཀླད་སྙིིང་ག་ིགནས་སུ་ཡོོད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཀླད་

པ་དང་སྙིིང་གཉིིས་བར་གྱི་ིའིབྲོེལོ་བ་ན།ི གས་ོརིག་རྒྱུད་བཞིིར། ཀླད་པ་ལོས་བྱུང་རྩི་

དཀར་ཐུར་དུ་ཟུག  ནང་རྩི་དནོ་སྣདོ་ཕྱི་ིརྩི་ཡོན་ལོག་འིབྲོལེོ། །ནང་རྩི་དར་གྱི་ིདཔྱངས་

ཐོག་བཅུ་གསུམི་སྟེ།ེ །རྗེ་ེཞིབས་ལོས་བྱུང་སྐོ་ེཡོ་ིནང་ནས་མིར། །རླུང་ག་ིརྩི་བཞི་ིསྙིིང་

དང་རྒྱུ་མིར་འིབྲོལེོ། །ཞིསེ་རླུང་རྩི་བཞི་ིསྙིངི་ལོ་འིབྲོལེོ་བར་བསྟེན་པ་དསེ་རླུང་སེམིས་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

དབྱེར་མིེད་དུ་རྒྱུ་ཕྱིིར་སྙིིང་ལོ་ཤེེས་པ་གནས་པ་ད་ེལྟར་དུ་འིབྱུང་སྲིིད་པ་དང་། འིད་ི

ལོས་སྙིིང་ནང་དུ་རྒྱུ་བའི་ིརླུང་ད་ེཤེེས་པ་དང་ལྷོན་ཅོིག་རྩི་ཁམིས་ལོ་གནས་པ་ལོས་

དབང་ཤེསེ་འིབྱུང་བ་ཡོནི་ཏེ།ེ བ་ེསྔནོ་དུ། སྙིངི་པད་མི་འིདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ིདབུས་སུ་རྩིའི་ི

རྒྱལོ་པ་ོཨ་ཝ་དུ་ཏེ་ིརྟེ་རྔ་ཙམི་གནས། དེའི་ིཕྱིོགས་བཞིིའི་ིརྩི་འིདབ་བཞི་ིདང་སྟེེང་འིོག་

ག་ིདུ་ཏེ་ིགཉིིས་ཏེ་ེདྲུག་ག་ིནང་སྟེོང་པར་གནས་པ་ལོ་སྟེེང་ལྗོང་། འིོག་སྔ།ོ ཤེར་ནགལྷོ་ོ

དམིར། ནུབ་སེར། བྱང་དཀར་པརོ་གནས་པའི་ིཤེར་མིདུན་གྱི་ིའིདབ་མིར་རྣ་བའི་ིརྣམི་

པར་ཤེེས་པ་དང་། ལྷོ་ོགཡོས་སུ་མིིགནུབ་རྒྱབ་ཏུ་སྣ། བྱང་གཡོོན་ལྕེེ། སྟེེང་ག་ིདུ་ཏེ་ི

ལུས། འིོག་ག་ིདུ་ཏེ་ིཡོིད་ད་ེརྣམི་ཤེེས་ཚོགས་དྲུག་རྒྱུ་ཞིིང་གནས། ཞིེས་གསུངས་པ་

འིད་ིཉིནི་སྣང་དང་རྨ་ིསྣང་དུ་ཆ་མིཚུངས་པར་འིབྱུང་བའི།ོ །

སེམིས་ཀྱིི་དབྱེ་བ་ནི། སེམིས་ཡུལོ་ལོ་འིཇུག་པའིི་ཆ་ནས་རྣམི་ཤེེས་ཚོགས་

བརྒྱད་ད།ེ མིགི་ག་ིརྣམི་ཤེསེ། རྣ་བའི་ིརྣམི་ཤེེས། སྣའི་ིརྣམི་ཤེསེ། ལྕེའེི་ིརྣམི་ཤེསེ། ལུས་

ཀྱི་ིརྣམི་ཤེེས། ཡོིད་ཀྱི་ིརྣམི་ཤེེས། ཉིོན་ཡོིད་ཀྱི་ིརྣམི་ཤེེས་དང་ཀུན་གཞིིའི་ིརྣམི་ཤེེས་

བཅོས་དང་། སེམིས་ཀྱི་ིཚོར་ཤེེས་སྣང་ཚུལོ་ལོས་དུག་གསུམི་སྟེེ། འིདོད་ཆགས་ཞི་ེ

སྡང་དང་གཏེ་ིམུག་བཅོས་གསུམི་ལོས། ཉིེས་པ་གསུམི་སྟེེ། རླུང་མིཁྲིིས་བད་ཀན་

གསུམི་བསྐྱེེད་པར་གསུངས་པས་དུག་གསུམི་དང་ཉིེས་གསུམི་ལོ་འིབྲོེལོ་བ་ཟེབ་མི་ོ

ཡོདོ། གཞིན་རྩི་ཉིནོ་དྲུག་དང་ཉི་ེཉིནོ་ཉི་ིཤུ་སྟེ།ེ འིདདོ་ཆགས། ཁངོ་ཁྲི།ོ ང་རྒྱལོ། མི་རགི  

མི་ཤེེས། ཐོ་ེཚོམི་ལོ་སོགས་པ་དང་ནད་གཞིིའི་ིབར་ལོ་འིབྲོེལོ་བ་ཅོ་ིཡོོད་ཞིིབ་འིཇུག་

བྱདེ་རྒྱུར་དནོ་སྙིིང་ཆནེ་པ་ོའིདུག

ང་ལོ་ཕྲ་རགས་གཉིིས་སུ་ཕྱི་ེབ་ལོས་ཕྲ་བ་ན་ིསེམིས་དང་གཉིིས་མིེད་དུ་གནས་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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ཤེིང་། རྣམི་ཤེེས་ཚོགས་བརྒྱད་གང་རུང་ཡུལོ་ལོ་འིཇུག་དུས་ཡུལོ་དེར་ཤེིན་ཏུ་ཕྲ་

བའི་ིརླུང་ག་ིཆ་ཤེས་རྒྱུ་བ་ཡོིན་པས། བསྐྱེེད་རིམི་དམིིགས་པས་ནད་བཅོོས་བྱེད་པ་

ལོ་རླུང་ནུས་ཐོོན་པའིང་འིདི་ལོས་རྟེོགས་ཐུབ། རླུང་ཕྲ་བ་དེ་ལོས་འིཕྲོས་པའིི་རླུང་

རགས་པ་ནི་གདོས་བཅོས་ཀྱིི་ལུས་ལོ་བརྟེེན་ནས་ཆགས་གནས་འིཇིིག་གསུམི་གྱིི་

རྟེེན་བྱེད་པ་དང་། ཉིོན་མིོངས་ཅོན་གྱི་ིརྣམི་ཤེེས་དང་ཐོོག་མི་ནས་འིབྲོེལོ་ཞིིང་རྟེེན་དང་

བརྟེེན་པའིི་ཚུལོ་གྱིིས་གནས་པའིི་སྲིོག་འིཛིིན་རླུང་ཁམིས་དཀར་གྱིིས་འིཕུལོ་ནས་

འིཇུག་པའིམི་ཡོང་ན་ཁུ་ཁྲིག་ག་ིའིདྲསེ་སྦྱོརོ་སྐོབས་ཐོམིི་པས་མིངལོ་ཐོགོ་མིར་ཆགས་

པ་དང་། ད་ེནས་རིམི་གྱིིས་སྲིོག་འིཛིིན་རླུང་ནུས་ཀྱིིས་བདུན་ཕྲག་ར་ེར་ེནས་ལུས་ཀྱི་ི

རྩི་སགོས་ཆ་ཤེས་ཕྲ་མི་ོར་ེནས་འིཕེལོ་རྒྱས་སུ་འིགྲི་ོབ་ཡོནི། རླུང་ཐོམིས་ཅོད་ཀྱི་ིཐོགོ་

མི་ན་ིསྲིོག་འིཛིིན་རླུང་ཡོིན་པ་དང་ད་ེམིངལོ་དུ་ཞུགས་རྗེེས་རིམི་གྱིིས་གསང་གནས་

སུ་ཐུར་སལེོ་རླུང་དང་ཕ་ོབར་མི་ེཉིམིས་རླུང་། བྲོང་གཞུང་དུ་གྱིནེ་རྒྱུ་དང་སྙིངི་ལོ་ཁྱབ་

བྱེད་རླུང་བཅོས་རང་གནས་དང་མིཉིམི་དུ་འིབྱུང་བ་ཡོིན་ལོ། སྔགས་རྒྱུད་དུ་བསྟེན་

པའིི་ཡོན་ལོག་གི་རླུང་ལྔ་དང་འིབྱུང་ལྔའིི་རླུང་དག་ནི་སྲིོག་འིཛིིན་རླུང་ལོས་འིཕྲོས་

པའི་ིཆ་ཤེས་ཡོིན་ལོ། འིད་ིདག་གིས་དབང་ལྔའི་ིལོས་བྱེད་པ་ན་ིསྲིོག་འིཛིིན་རླུང་ག་ི

ནུས་པའི་ིཆ་ཤེས་སུ་དབྱ་ེབའི།ོ །

རྩི་རྣམིས་ཀྱི་ིདང་པ་ོན་ིལྟ་ེབའི་ིརྩི་འིཁརོ་ཏེ།ེ བཤེད་རྒྱུད་དུ། དྲུག་པ་ལུས་ཀྱི་ིདང་

པ་ོལྟ་ེབ་ཆགས། །ཞིསེ་པ་ལྟར་བདུན་ཕྲག་ལྔ་པར་ལྟ་ེབའི་ིརྩི་འིཁརོ་རྩི་འིདབ་བཞི་ིཅོན་

ཚིགས་པ་བཅུ་དྲུག་པའི་ིཐོད་དུ་ཆགས་པ་དང་ད་ེལོས་ལུས་ཀྱི་ིཆ་གཞིན་དག་འིཕེལོ་

བར་འིགྱུར་ཞིིང་ལུས་ཀྱིི་རྩི་རླུང་ཐོིག་ལོེ་ཐོམིས་ཅོད་བསྐྱེེད་པས་འིདི་ལོ་ལྟེ་བ་སྤྲུལོ་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

བའི་ིའིཁོར་ལོ་ོཞིེས་བཤེད་པ་དང་། བདུན་ཕྲག་དྲུག་པ་ནས་རྩི་འིཁོར་ཡོར་མིར་དུ་

གཉིིས་གྱིེས་པ་ལོས་རང་སོར་བཅུ་བཞིིའི་ིཚད་ཐུར་དུ་སོང་ནས་གསང་གནས་བད་ེ

སྐྱེོང་ག་ིརྩི་འིཁོར་ཆགས། ད་ེདང་ལྷོན་དུ་རང་སོར་བཅུ་དྲུག་གྱིེན་དུ་སོང་སྟེ་ེསྙིིང་ཁ་

ཆོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་ོརྩི་འིདབ་བཞིིའིི་རྣམི་པ་དང་བཅོས་ཚིགས་པ་བརྒྱད་པའིི་ཐོད་དུ་

ཆགས་པ་དང་། བདུན་ཕྲག་བདུན་པ་ལོ་ཚིགས་པ་དང་པོའི་ིཐོད་དུ་མིགྲིིན་པ་ལོོངས་

སྤྱིོད་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོ་ོཆགས་པ་ཡོིན། ད་ེནས་རང་སོར་བཅུ་དྲུག་གྱིེན་དུ་སོང་ནས་སྤྱི་ིབ་ོ

བད་ེཆེན་གྱི་ིའིཁོར་ལོ་ོཆགས་པར་བརྟེེན་མིིག་ག་ིདབང་རྟེེན་དང་མིག་ོབ་ོཆགས་པ་

ཡོནི། ད་ེལྟར་བཤེད་རྒྱུད་དུ། ཆགས་པའི་ིརྩི་ན་ིལྟ་ེབ་ལོས་གསུམི་གྱིསེ། ཞིསེ་པ་ལྟར་

རྩི་འིཁོར་དེ་དག་ཆགས་པའིི་དུས་དང་བསྟུན་ནས་ལུས་སྟེོད་སྨད་དུ་དབུ་རྐྱང་རོ་

གསུམི་ཀྱིང་རིམི་གྱིིས་ཆགས་པ་ཡོིན། བད་ཀན་བསྐྱེེད་པའི་ིརྩི་སྟེ་ེཆུ་ཁམིས་རྒྱུ་བའི་ི

རྐྱང་མི་དང་། མིཁྲིིས་པ་བསྐྱེེད་པའི་ིརྩི་སྟེ་ེམིེའི་ིཁམིས་རྒྱུ་བའི་ིར་ོམི། རླུང་བསྐྱེེད་པའི་ི

རྩི་ན་ིདབུ་མིའི་ིཆ་ཡོནི་ལོ། ད་ེགསུམི་ལྟ་ེབའི་ིརྩི་འིཁརོ་ནས་གྱིནེ་ཐུར་དུ་ས་ོསརོ་གྱིསེ་

ཤེིང་འིཁོར་ལོ་ོརེར་འིཕྲད་དུས་གཅོིག་འིདུས་དང་། ཡོར་རྩི་ེན་ིདབུ་མི་ཚངས་བུག་

དང་། ར་ོམི་སྣ་བུག་གཡོས་དང་རྐྱང་མི་སྣ་བུག་གཡོོན་དུ་བརྐྱང་ཡོོད་ལོ། མིར་སྣ་ེན་ི

ཁུ་ཁྲིག་འིབབ་སར་འིབྲོེལོ་ཡོདོ་པ་དང་། རྩི་འིཁརོ་རྣམིས་སུ་འིད་ིདག་གཅོགི་ཏུ་འིདྲསེ་

མིེད་པར་འིཁྲིིལོ་ནས་གྱིེས་ཡོོད། ད་ེབཞིིན་རྩི་དཀར་ཐོམིས་ཅོད་དབུ་མི་ལོས་གྱིེས་པ་

དང་། ཁྲིག་རྩི་རྣམིས་ར་ོམི་དང་ཆུ་རྩི་རྣམིས་རྐྱང་མི་དང་དམིགིས་གསལོ་གྱིསི་འིབྲོེལོ་

བ་ཡོནི་ལོ། ད་ེགསུམི་སྙིངི་ཁར་འིདུས་པས་འིཕར་རྩི་འིབྱུང་པའི།ོ །དབུ་རྐྱང་ར་ོགསུམི་

དང་རྩི་འིཁོར་འིབྲོེལོ་བའིི་སྒོོ་ནས་ཁམིས་མིི་འིདྲ་བ་བསྐྱེེད་པས་འིདི་དག་ལོ་མིཉིམི་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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འིབྲོེལོ་གྱི་ིལོས་བྱེད་པ་ཡོོད། འིད་ིལོ་རྩི་འིཁོར་ནི། བཤེད་རྒྱུད་དུ། སྤྱི་ིབ་ོབད་ེཆེན་

འིཁོར་ལོ་ོདང་། སྙིིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོ།ོ ལྟ་ེབ་སྤྲུལོ་བའི་ིའིཁོར་ལོ།ོ གསང་གནས་

བད་ེསྐྱེངོ་འིཁརོ་ལོ་ོབཅོས་རྩི་ཕྲན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོརོ་ཞིསེ་རྩི་འིདབ་ད་ེདག་རགས་ཚུལོ་

དུ་བསྟེན་པ་དང་། ཤུགས་བསྟེན་ལོ་མིགྲིནི་པ་ལོོངས་སྤྱིདོ་འིཁརོ་ལོ་ོརྒྱུད་འིགྲིེལོ་མིསེ་

ཞིལོ་སོགས་སུ་བསྟེན་པ་བཅོས་བོད་ཀྱི་ིགས་ོརིག་ལོ་རྩི་འིཁོར་ལྔ་རུ་འིདོད་པ་དང་། 

ད་ེདག་ག་ིདབྱིབས་དང་མིདོག་ནི། སྤྱི་ིབ་ོབད་ེཆེན་འིཁོར་ལོ་ོགདུགས་ཕུབ་པ་ལྟར་

གནས་ཤེིང་མིདོག་དཀར་པ་ོཡོིན་པ་དང་། རྩི་འིདབ༣༢ཡོོད། མིགྲིིན་པ་ལོོངས་སྤྱིོད་

འིཁོར་ལོ་ོན་ིསྦྲུལོ་གཅུས་པ་ལྟར་གནས་ཤེིང་མིདོག་དམིར་པ་ོདང་། རྩི་འིདབ༡༦ཡོོད། 

སྙིིང་ཁ་ཆོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོོ་ནི་གྲུ་གུ་དྲིལོ་བ་ལྟ་བུ་དང་མིདོག་མིཐོིང་ག་དང་། རྩི་

འིདབ༨ཡོོད། ལྟ་ེབ་སྤྲུལོ་བའི་ིའིཁོར་ལོ་ོན་ིཐོག་པ་བརྐྱང་པ་ལྟར་གནས་ཤེིང་མིདོག་

དམིར་པོའིམི་སེར་པ་ོཡོིན་ལོ། རྩི་འིདབ༦༤ཡོོད། གསང་གནས་བད་ེསྐྱེོང་འིཁོར་ལོ་ོ

ན་ིལྗོནོ་ཤེངི་གྱིསེ་པ་ལྟ་བུ་དང་མིདགོ་ལྗོང་ཁུ་ཡོནི་པ་དང་། རྩི་འིདབ་༣༢ཡོདོ། ད་ེདག་

ག་ིབར་ཚད་ལོ་རང་སོར་ཕྱིེད་དང་བཅུ་གསུམི་ཡོོད། འིད་ིལོ་རྩི་འིདབ་བརྒྱད་སྙིིང་

ཁར་བྱུང་བ་དེ་ནི་རྣམི་ཤེེས་ཚོགས་བརྒྱད་འིཇུག་གནས་ཡོིན་པ་དང་། རྩི་འིཁོར་

གཞིན་ཡོང་དེ་ལྟར་བརྒྱད་ཀྱིི་རྣམི་གྲིངས་ལོས་བྱུང་བ་ནི་ཕན་ཚུན་སྙིོམི་ཚུལོ་ཞིིག་

ཡོིན་ནམི་སྙིམི། འིཁོར་ལོོའི་ིརྩི་ཁམིས་དང་རླུང་ཁམིས་ཀྱི་ིཕྲ་བའི་ིཆ་འིད་ིདག་ན་ིལུས་

ཀྱི་ིམིཐོར་ཐུག་ག་ིའིབྱུང་ཁམིས་ཀྱི་ིའིགྲིེལོ་ཚུལོ་ཞིིག་ཡོིན་སྟེབས། སྨན་གཞུང་དུའིང་

དེའི་ིསྐོོར་གྱི་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་ིསྙིིང་པ་ོབསྡུས་ནས་སྨན་བཅོོས་དང་མིཐུན་པར་སྦྱོོར་

རྒྱུ་ན་ིགལོ་ཆནེ་པ་ོཡོནི་ཏེ།ེ འིཁརོ་ལོ་ོདང་དབུ་རྐྱང་ར་ོགསུམི་གྱི་ིབྱདེ་ལོས་ཀྱིསི་ལུས་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

ཟུངས་བདུན་གྱི་ིཁམིས་མི་ིའིདྲ་བ་བསྐྱེདེ་པར་བྱདེ་པ་སགོས་ལོ་བརྟེག་ན། ད་ེདག་ག་ི

རིག་པ་དེའི་ིསྒོ་ོནས་ཟེས་སྤྱིོད་སྨན་དཔྱད་བཞིིའི་ིསྨན་བཅོོས་ཡོ་མིཚར་བ་འིགའི་ར་ེ

རྟེགོས་ཐུབ་པ་ཡོནི་ཡོང་འིདརི་སྐོབས་སུ་མི་བབས་པས་མི་ིབཤེད་ད།ོ །ལུས་དང་། རྩི་

དང་། རླུང་དང་། སེམིས་བཅོས་བརྟེེན་དང་རྟེེན་པའི་ིཚུལོ་གྱིིས་གཅོིག་གྲིོགས་གཅོིག་

གིས་གནས་པ་ན་ིཕན་ཚུན་གྱི་ིའིབྲོེལོ་བ་ཡོིན་པ་དང་། འིབྲོེལོ་བ་དེའི་ིསྟེེང་ནས་གཅོིག་

གཤེེད་གཅོིག་ཏུ་གྱུར་ནས་མིཐོར་སོ་སོར་འིབྲོལོ་བ་ནི་ཆོས་ཉིིད་ཡོིན་པས། རླུང་

ཐོམིས་ཅོད་སྲིོག་འིཛིིན་རླུང་ལོ་བསྡུས་ནས་རྣམི་ཤེེས་དང་ལྷོན་ཅོིག་བུ་ག་དགུ་ལོས་

གང་རུང་དུ་འིཕ་ོའིགྲི་ོབ་ཡོནི་ན།ོ །

༢ རྨིི་སྣང་ཇིི་ལྟར་འིབྱུང་ཚུལ། 

རྨ་ིལོམི་འིབྱུང་ཚུལོ་ནི། བ་ེསྔོན་དུ། སྤྱིིར་རྨ་ིལོམི་ན་ིསེམིས་ཀྱི་ིནང་ཆ་རླུང་དང་

བསྡོངས་པ་ལུས་ཀྱི་ིཁམིས་རྣམིས་སུ་སོང་བ་ལོས་ཕྱི་ིནང་དབྱེར་མིེད་ཀྱི་ིརྟེེན་འིབྲོེལོ་

ལོས་ནད་གདོན་གྱི་ིབྱེད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མིཐོོང་བའིམི་མྱོོང་བར་འིགྱུར་བ་སྟེ།ེ ཞིེས་པ་

ལྟར། རྩི་དང་རླུང་སེམིས་ཀྱི་ིའིདུ་འིཕྲོད་ལོས་རྨ་ིསྣང་འིབྱུང་བ་སྟེ།ེ སྤྱིིར་ཐོ་མིེད་ཀྱི་ིམི་ི

ལོ་ཉིིན་པར་རླུང་ཁམིས་ཤེས་ཆེ་བ་ལྟེ་བ་སྤྲུལོ་བའིི་རྩི་འིཁོར་དུ་རྒྱུ་བ་དང་། དུས་

བབས་ཀྱིིས་ལུས་སེམིས་ལོ་ངར་ལྷོོང་མིེད་པར་ལྷོོད་ཆ་ལྡན་ཚ་ེརླུང་ཤུགས་སྙིིང་ཁར་

རྒྱུ་ཞིིང་རྣམི་ཤེེས་ཚོགས་བརྒྱད་སྙིིང་ཁར་སྡུད་ནས་ཐོོག་མིར་གཉིིད་མིཐུག་པོ་རྨི་

ལོམི་མིེད་པ་བརྒྱལོ་བ་ལྟ་བུ་ཞིིག་འིབྱུང་བ་ཡོིན། ཉིོན་མིོངས་ཅོན་གྱི་ིཡོིད་ཤེེས་ཀུན་

གཞི་ིརྣམི་ཤེེས་དང་ལྷོན་དུ་སྲིོག་རླུང་གིས་བསྐྱེོད་ནས་མིགྲིིན་པའི་ིརྩི་འིཁོར་དུ་ཡོིད་ཀྱི་ི



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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འིདུ་བྱདེ་ལོངས་པ་ན་ིརྨ་ིལོམི་གྱི་ིསྣང་བ་འིབྱུང་ཚུལོ་ཡོནི། ད་ེལོ་རྨ་ིལོམི་ད་ེལྟར་འིབྱུང་

ཚུལོ་དང་རྩི་འིཁོར་གྱིི་དོན་བཤེད་ན། གཉིིད་ཀྱིི་དུས་རིག་པ་སྙིིང་ཁར་སྡུད་ཅོིང་། 

འིབྱུང་བ་ས་ཁམིས་ལྕེ་ིབས་གཉིིད་མིཐུག་པ་དང་། དུས་དེར་གཉིིད་ཀྱི་ིསྣང་མིཆེད་

ཐོོབ་གསུམི་གྱིིས་མིཚམིས་སྦྱོར་ནས་རླུང་སེམིས་དབུ་མིར་རྒྱུ་བས་རྣམི་རྟེོག་ཐོམིས་

ཅོད་དང་བྲོལོ་བས་ཆོས་སྐུའི་ིདགོངས་པ་མྱོོང་བ་སྙིིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་ིའིཁོར་ལོ་ོདང་། ད་ེ

ནས་རླུང་སེམིས་དབུ་མི་ནས་དབུ་རྐྱང་དུ་ཤེོར་ནས་མིགྲིིན་པ་ལོོངས་སྤྱིོད་ཀྱི་ིའིཁོར་

ལོོར་རྒྱུ་དུས་རྨི་ལོམི་སྣང་ལོ་རང་བཞིིན་མིེད་པ་འིབྱུང་བ་ལོོངས་སྐུའིི་དགོངས་པ་

ཉིམིས་སུ་མྱོོང་བ་ཡོིན་སྐོད། དེར་སྲིོག་རླུང་གིས་བསྐྱེོད་ནས་སྤྱིི་བོར་སོང་ན་ནམི་

མིཁར་འིཕུར་བ་དང་ར་ིརྩིེར་ཕྱིིན་པ་སོགས་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་འིབྱུང་བ་དང་། མིིག་ག་ིརྩི་ལོ་

སངོ་ན་གཟུགས་ཤེནི་ཏུ་གསལོ་བ་མིཐོངོ་བ་དང་། རྣ་རྩིར་སངོ་ན་སྒྲི་གསལོ་པ་ོཐོསོ་པ་

དང་། སྣ་རྩིར་སངོ་ན་དྲ་ིགསལོ་པ་ོསྣུམི་པ་དང་ལྕེ་ེརྩིར་ར་ོགསལོ་བ་སགོས་ཉིངི་འིཁྲུལོ་

གྱི་ིདབང་པ་ོལྔ་ཡུལོ་ལྔ་ལོ་འིཇུག་པ་ཡོིན། ད་ེལྟར་རླུང་སེམིས་ཤུགས་ཆ་ེབ་སྙིིང་ཁ་

ལོས་སྨད་དུ་གཡོ་ོཚ་ེགཡོང་ལོ་འིགྲི་ོབ་དང་། ར་ིསོགས་ལོས་ཐུར་དུ་འིབབ་པ། ཁང་

བརྩིེགས་དང་ཟེམི་ཆེན་ལོ་སོགས་ལོས་མིར་འིབབ་པ་སོགས་ཀྱི་ིསྣང་བ་ཡོོང་བ་དང་། 

རླུང་སེམིས་བག་ཆགས་དང་བཅོས་བག་ཆགས་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་རྨ་ིབ་དང་། ལུས་གནད་

མི་འིགྲིིགས་པས་རྩི་ཁམིས་འིགྱུར་བ་དང་བསྟུན་རླུང་ལོ་འིགྱུར་བ་བྱུང་ནས་རྨ་ིལོམི་

འིཁྲུགས་པ་དང་། ལུས་འིཁྱགས་པ་དང་ཕྱི་ིསྣང་ག་ིསྐོད་སྒྲི་སོགས་ལུས་ཀྱི་ིདབང་པ་ོ

བརྒྱུད་ནས་རྨ་ིལོམི་དུ་སྣང་ཚུལོ་གཞིན་ཞིིག་ག་ིསྟེེང་ནས་མིངོན་པ་ཡོིན། གཉིིད་སད་

སྐོབས་རླུང་སེམིས་སྤྱི་ིབ་ོབརྒྱུད་ནས་ལྟ་ེབར་འིབབ་དུས་ཉིིན་སྣང་སྟེེ། རྣམི་རྟེོག་སྣ་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

ཚགོས་འིཆར་བ་སྤྲུལོ་སྐུའི་ིདགངོས་པ་ཡོནི་སྐོད། ད་ེལོ་བད་ཀན་ཤེས་ཆ་ེབ་ལོ་ན་ིརླུང་

སེམིས་གཉིིས་དལོ་གྱིིས་རྒྱུ་བས་གཉིིད་སད་དལོ་བ་དང་། རླུང་ཁམིས་ཤེས་ཆ་ེབ་

གཉིདི་སངས་སྐྱེནེ་པ་ན་ིརླུང་རྒྱུ་དུས་ཀྱི་ིམིགྱིགོས་མིནི་ལོ་རག་ལོས་པའི།ོ །མི་ིཁ་ཅོགི་

ལོ་རྨ་ིལོམི་མི་ིའིབྱུང་བ་ན་ིརླུང་སེམིས་གཡོ་ོའིགུལོ་དང་བྲོལོ་ནས་གནས་པས་གཉིིད་

མིཐུག་ག་ིགནས་སྐོབས་ལོས་རྨ་ིལོམི་མིདེ་པའི།ོ །

སྤྱིིར་གཉིིད་མིཐུག་སྐོབས་རླུང་སེམིས་ཤེས་ཆ་ེབ་སྙིིང་ཁམིས་དང་། རྨ་ིལོམི་

དུས་སུ་མིགྲིིན་པ། སད་པ་དང་སྙིོམི་འིཇུག་ག་ིདུས་སུ་སྤྱི་ིབོར་རྒྱུ་ཞིིང་གཉིིད་སད་

སྐོབས་སུ་ལྟ་ེབར་འིབབ་པ་སྟེ་ེའིད་ིན་ིརླུང་སེམིས་རྒྱུ་ཚུལོ་ཆ་ཚང་བ་ཞིིག་ཡོིན་པར་

འིདོད། ད་ེལྟར་རྒྱུ་ཚུལོ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་ལུས་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁམིས་སྙིམོི་པ་ཡོནི་པས། གཉིིད་ཀྱི་ི

འིཕྲདོ་སྟེནེ་འིད་ིལོས་ཤེསེ་ཐུབ། འི་ོན་རྨ་ིལོམི་གྱི་ིསྐོབས་སུ་སྤྱི་ིབའོི་ིརྩི་ཁམིས་དང་སྙིངི་

གི་རྩི་ཁམིས་སུ་རླུང་རྒྱུ་བ་གོང་དུ་བསྟེན་པ་གཉིིས་འིགལོ་སྙིམི་ན་མིིན་ཏེེ། རླུང་

སེམིས་ན་ིསྤྱིིར་ལུས་ཡོོངས་ལོ་ཚོར་བའི་ིཁྱབ་སར་ཐོམིས་ཅོད་དུ་རྒྱུ་བ་ལོས་ཤུགས་

ཆ་ེཆུང་ཁ་ོནའི་ིརྒྱུ་ཚུལོ་གྱི་ིགནས་ལོ་བཞིག་པ་སྟེེ། སྙིིང་ཁའི་ིརླུང་དང་སྤྱི་ིབོའི་ིརླུང་

རྒྱུད་གཅོིག་ཏུ་ངསེ་ཕྱིརི་མིགྲིནི་པའི་ིརྩི་འིཁརོ་བརྒྱུད་པ་ལོས་རྨ་ིསྣང་འིབྱུང་བའི།ོ །

མིི་འིགའི་ཤེས་ཀྱིི་བསམི་བློོར་རྨི་ལོམི་ནི་མིདོག་མིེད་པ་ཞིིག་ཏུ་འིདོད་པ་དེ་ནི་

ནོར་འིཁྲུལོ་ཞིིག་ཡོིན། འིོ་ན་རྨི་སྣང་གི་ཁ་དོག་དེ་ཅོི་ལྟར་བྱུང་ཟེེར་ན། དེ་ནི་སྤྱིིར་

སེམིས་ཀྱི་ིབག་ཆགས་ཁ་ོནའི་ིསྒོ་ོནས་ཁ་དོག་ད་ེདག་མིཐོོང་རྒྱུ་ཡོོད་པ་མིིན་ཏེ།ེ ལུས་

ལོ་ལྷོན་སྐྱེེས་སུ་ཡོོད་པའིི་འིབྱུང་བའིི་ཁ་དོག་དང་། ཁྱད་པར་རླུང་རིགས་དང་རྩི་

འིཁོར་གྱི་ིམིདོག་གིས་ཁ་དོག་ད་ེདག་གྲུབ་པ་ཞིིག་ཡོིན། ད་ེལོ་སྲིོག་འིཛིིན་རླུང་དཀར་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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པ་ོཆུ་ཁམིས་དང་མིཐུན་པ་དང་། གྱིེན་རྒྱུ་རླུང་དམིར་པ་ོམིེ་ཁམིས་དང་མིཐུན་པ། 

མིཉིམི་གནས་རླུང་ལྗོང་ཁུ་རླུང་ཁམིས་དང་མིཐུན་པ་དང་། ཁྱབ་བྱདེ་རླུང་སྔནོ་པ་ོནམི་

མིཁའི་ིཁམིས་དང་མིཐུན་པ་དང་། ཐུར་སེལོ་རླུང་སེར་པ་ོས་ཁམིས་དང་མིཐུན་པ་

དང་། གཞིན་འིབྱུང་བའི་ིརླུང་ལོ། ས་རླུང་སརེ་སྐྱེ་ལྟ་ེབའི་ིའིཁརོ་ལོ་ོནས་རྒྱུ་བ་དང་། ཆུ་

རླུང་སྔ་ོསྐྱེ་སྙིངི་གའི་ིའིཁརོ་ལོ་ོནས་རྒྱུ་བ། མི་ེརླུང་དམིར་སྐྱེ་མིགྲིནི་པའི་ིའིཁརོ་ལོ་ོནས་

རྒྱུ་བ་དང་། རླུང་རླུང་ལྗོང་སྐྱེ་བད་ེཆེན་འིཁོར་ལོ་ོནས་རྒྱུ་བ་དང་། ད་ེབཞིིན་རྩི་འིཁོར་

གྱི་ིམིདོག་གོང་དུ་བརྗེོད་པ་ལྟར་དུ་ཡོིན་པ་དང་ཁྱད་པར་སྙིིང་གའི་ིརྩི་འིདབ་ལོ་མིདོག་

མིི་འིདྲ་བ་ཁ་ཤེས་ཡོོད། འིདི་དག་ལོ་རྩི་བའིི་ཁ་དོག་བཞིི་གྲུབ་ཕྱིིར་མིདོག་གཞིན་

རྣམིས་ད་ེདག་ག་ིའིདུ་འིཕྲོད་ལོས་ཤེར་ཐུབ་པ་ཡོིན་པ་དང་། འིད་ིདག་ལོས་རྩི་འིཁོར་

དང་རླུང་ཁམིས་ཀྱི་ིམིདོག་ན་ིམི་ིའིདྲ་བར་ས་ོསོར་འིདོད་པ་དང་མིིའི་ིལུས་ཀྱི་ིའིབྱུང་

ཁམིས་མི་ིའིདྲ་བའི་ིརྐྱེན་གྱིིས་རླུང་ད་ེདག་ག་ིཚད་དང་ཁ་དོག་རྒྱུ་ཚུལོ་སོགས་ལོ་མི་ི

མིཐུན་པ་འིབྱུང་སྲིིད་པ་ཡོིན། ད་ེབཞིིན་སྒྲི་དང་ར་ོལོ་སོགས་པ་ལུས་ཀྱི་ིལྷོན་སྐྱེེས་

འིབྱུང་བའི་ིཁམིས་ལོས་འིབྱུང་བ་དང་སམེིས་ཀྱི་ིབག་ཆགས་དང་རླུང་ག་ིསྟེབོས་ཀྱིསི་

ནུས་ཤུགས་ཆེར་གཏེངོ་བའི།ོ །ད་ེབཞིནི་རྨ་ིསྣང་སྐོབས་ཀྱི་ིབད་ེསྡུག་འིདོད་ཁྲི་ོསགོས་

ཀྱིི་ཚོར་ཤེེས་ཀྱིང་ལུས་ལོ་ལྷོན་སྐྱེེས་སུ་གནས་པའིི་ཉིེས་པ་གསུམི་ལོས་འིབྱུང་གི་

ཡོོད་དེ། བོད་ཀྱི་ིམིཁས་དབང་དམི་པ་ཁྲི་ོརུ་ཚ་ེརྣམི་མིཆོག་ནས། ད་ེབཞིིན་དབང་པ་ོ

ལྔས་ཡུལོ་ལྔ་འིཛིནི་པ་དང་། ཁངོ་ཁྲི་ོབ། འིདོད་ཅོངི་ཆགས་པ། སམེིས་དགའི་བ། སྙིངི་

སྟེོབས་བསྐྱེེད་པ། དངངས་སྐྲག་འིབྱུང་བ། དྲན་པ་མིི་གསལོ་བ། བློོ་མིི་བརྟེན་པ་

སགོས་ཐོམིས་ཅོད་ཉིསེ་པ་གསུམི་གྱི་ིབྱེད་ལོས་འིབའི་ཞིགི་ལོ་བརྟེནེ་པ་ཡོནི་ཏེ།ེ ཞིསེ་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

གསུངས་པ་ལྟར་ཉིིན་སྣང་དང་རྨི་སྣང་གཉིིས་ཀར་ཉིེས་གསུམི་ཤུགས་ལོས་འིདོད་

གཏེ་ིཁྲི་ོསགོས་འིབྱུང་བ་བདོ་ལུགས་གས་ོརགི་ག་ིབཞིདེ་པ་ཡོནི་ན།ོ །

༣ རྨིི་ལམ་གྱིི་དབྱེེ་བ་དང་དུསེ་ཚདོ་བར་གྱིི་འིབྲེེལ་བ། 

སྤྱིིར་རྨི་ལོམི་ལོ་ནད་ཅོན་དང་ནད་མིེད་ཀྱིི་རྨི་ལོམི་དང་གསང་བའིི་རྨི་ལོམི་

བཅོས་རིགས་གསུམི་དུ་འིབྱུང་བ་ཡོིན་ཏེེ། རླུང་སེམིས་ཐོ་མིལོ་གནས་སྐོབས་ཀྱིི་

འིབྱུང་ཁམིས་ཐོ་མིལོ་བའི་ིརྨ་ིལོམི་དང་ནད་ཅོན་དུ་གྱུར་བའི་ིདུས་ཀྱི་ིནད་ཁམིས་དང་

བསྟུན་པའི་ིརྨ་ིལོམི། རྟེོགས་པར་དཀའི་བའི་ིལྐོོག་གྱུར་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་བཅོས་ཁག་གསུམི་

དུ་འིགྱུར་བ་ཡོིན། ཐོ་མིལོ་འིབྱུང་ཁམིས་དང་བསྟུན་པའི་ིརྨ་ིལོམི་ལོ་བཟེང་ངན་བར་

གསུམི་སྟེེ། གང་ཟེག་ས་ོསོའི་ིཡོིད་ལོ་འིདོད་པའི་ིརྨ་ིལོམི་སད་ནས་སྤྲོ་ོབ་འིཕེལོ་བ་ན་ི

བཟེང་བ་དང་། ཡོདི་ལོ་མི་ིའིདདོ་པ་རྨ་ིལོམི་ངན་པ་བྱུང་ནས་སད་རྗེསེ་སེམིས་མི་ིསྐྱེདི་

པ་ན་ིངན་པ་དང་། བཟེང་ངན་གྱི་ིརྣམི་རྟེོག་མིེད་པའིམི་བརྗེེད་ནས་མི་ིདྲན་པ་བར་མི་

བཅོས་དང་། ད་ེལོ་རྨ་ིལོམི་ངན་པ་ལྟར་དུ་སྣང་ནའིང་སད་རྗེེས་ཡོིད་བད་ེཞིིང་སྤྲོ་ོན་ན་ི

རྨ་ིལོམི་བཟེང་བར་འིདདོ་ད།ེ རྨ་ིལོམི་ངན་པ་ད་ེབརྒྱུད་ནས་འིབྱུང་ཁམིས་སྙིམོི་པ་དང་

ནད་ཁམིས་སངས་པར་བཤེད་པ་དང་། ད་ེལྟར་རྨ་ིལོམི་བཟེང་བ་ོལྟ་བུ་རྨིས་ནའིང་

སད་ནས་སེམིས་མི་ིསྐྱེིད་པ་རྨ་ིལོམི་ངན་པ་ཡོིན་སྐོད། གསང་བའི་ིརྨ་ིལོམི་ལོ་རང་

བཞིིན་བྱུང་བ་དང་བསྒོོམི་བྱུང་གཉིིས་ཡོོད་པ་ལོས། སྔ་མི་ན་ིམི་ིཐོ་མིལོ་བ་རྣམིས་ལོ་

མི་འིངོས་པའི་ིསྐོརོ་རྨ་ིལོམི་དུ་གསལོ་བརོ་རྨ་ིབ་དང་། ཕྱི་ིམི་ན་ིརྣལོ་འིབྱོར་བའི་ིབསྐྱེདེ་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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རྫོོགས་གང་རུང་ཟེབ་མིོའི་ིཆོས་བསྒོོམི་སྟེོབས་ཀྱིིས་བྱུང་བ་ཡོིན་ནོ། །ནད་ཁམིས་ཀྱི་ི

རྨ་ིལོམི་ལོ་གདོས་བཅོས་ལུས་ཕུང་ག་ིནད་རིགས་ལོས་བྱུང་བའི་ིརྨ་ིལོམི་དང་སེམིས་

ཀྱི་ིའིགྱུར་བ་དང་ཕྱིིའི་ིའིཁོར་ཡུག་ག་ིཕོག་ཐུག་ལོས་བྱུང་བའི་ིརྨ་ིལོམི་བཅོས་སུ་དབྱ་ེ

བ་ལྟར་དུ། གས་ོརིག་བཤེད་རྒྱུད་དུ་རྨ་ིལོམི་ལོ་དབྱ་ེབ་དྲུག་ཏུ་དབྱ་ེཡོོད་དེ། མིཐོོང་

ཐོོས་མྱོོང་དང་གསོལོ་བ་བཏེབ་པ་དང་། །གྲུབ་པ་ནད་ལོས་བྱུང་དང་རྣམི་པ་དྲུག  

ཅོསེ་པ་སྟེ།ེ ༡.ཉིནི་སྣང་ལོ་མིགི་གསི་གསལོ་བརོ་མིཐོངོ་ཞིངི་ཉིམིས་སུ་མྱོངོ་བ་རྨ་ིལོམི་

དུ་དེའི་ིསྐོོར་གྱི་ིགནས་ཚུལོ་ཡོོང་བ་དང་། ༢.རྣ་ཡོ་ིཤེེས་པས་ཉིིན་སྣང་ལོ་ག་ོཐོོས་བྱུང་

བ་ལོ་བག་ཆགས་ཟེབ་མི་ོབྱུང་ནས་དའེི་ིསྐོརོ་རྨ་ིལོམི་དུ་བྱུང་བ། ༣.གཟུགས་སྒྲི་དྲ་ིར་ོ

རེག་བྱ་སོགས་རང་གིས་མིངོན་སུམི་དུ་ཉིམིས་སུ་མྱོོང་བའི་ིབྱ་དངོས་རྨ་ིལོམི་དུ་བྱུང་

བ། ༤.རང་ཉིིད་འིདོད་དོན་ཞིིག་འིགྲུབ་པར་ར་ེབའིམི་དོན་གཉིེར་ད་ེལོ་ཆེད་དུ་གསོལོ་

བ་བཏེབ་པའི་ིསྐོོར་གང་རུང་རྨ་ིལོམི་དུ་བྱུང་བ། ༥.མི་འིོངས་པར་འིབྱུང་བའིམི་རེག་

པའི་ིདོན་དངོས་རྨ་ིལོམི་དུ་ཡོོང་བ། ༦.རླུང་མིཁྲིིས་བད་ཀན་མི་སྙིོམི་པའི་ིནད་ཁམིས་

ལོས་བྱུང་བའི་ིརྨ་ིལོམི་བཅོས་ཡོིན་ལོ། འིད་ིལོས་དང་པ་ོནས་གསུམི་པའི་ིབར་བག་

ཆགས་ཁ་ོན་ལོས་བྱུང་བ་དང་། བཞི་ིབ་དང་ལྔ་བ་ན་ིགསང་བའི་ིརྨ་ིལོམི་ཡོིན་པ་དང་། 

མིཐོའི་མི་ན་ིནད་ཁམིས་ལོས་བྱུང་བའི།ོ །

ད་ེཡོང་དུས་རྐྱེན་གྱིིས་རླུང་སེམིས་ལོ་འིགྱུར་ལྡོག་འིབྱུང་ཕྱིིར་རྨ་ིལོམི་ལོ་དུས་

ཀྱི་ིསྒོ་ོནས་ནང་དོན་མི་ིའིདྲ་བ་འིབྱུང་ག་ིཡོོད་ལོ། དུས་ཀྱི་ིཁྱད་པར་ལོ་ལྟོས་ནས་རྨ་ི

ལོམི་མི་ིམིཐུན་པ་མིངནོ་པ་ཡོནི། ཉིནི་སྣང་ག་ིབག་ཆགས་ལོ་དུས་ཀྱི་ིབར་ཐོག་ཉི་ེརངི་

དང་མིཚན་གྱི་ིའིབྱུང་ཁམིས་རྒྱུ་སྟེངས་ཀྱིསི་དབྱ་ེབ་གཙ་ོཆ་ེབ་གསུམི་འིདདོ་ད།ེ ནམི་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

སྟེདོ་དང་ནམི་སྨད། ཐོ་ོརངེས་ཀྱི་ིདུས་བཅོས་ས།ོ །ནམི་སྟེདོ་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་ན་ིཉིནི་མིའོི་ིསྣང་

བ་ནུབ་པ་དང་ཐོོག་མིར་ཤེར་བའི་ིརྨ་ིལོམི་ཡོིན་སྟེབས། སྤྱིིར་ཉིིན་དེའི་ིབག་ཆགས་ཆ་ེ

ཤེོས་དང་ཡོང་ན་འིདས་དུས་ཀྱི་ིབག་ཆགས་ཟེབ་མི་ོགང་རུང་ག་ིཤུགས་རྐྱེན་ཐོེབས་

ནས་རྨ་ིལོམི་ཕལོ་ཆ་ེབ་དེའི་ིསྐོོར་རྨ་ིབ་ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་ཕྱི་ིརོལོ་འིཁོར་ཡུག་དང་ལུས་

ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁམིས་སོགས་ཀྱི་ིརྒྱུ་རྐྱེན་གང་རུང་ལོ་ལྟོས་ནས་བག་ཆགས་དེའི་ིརིགས་

མིཚན་གང་རྨ་ིབའིང་མིང་པ་ོཡོདོ་པ་དང་། ཕྱི་ིནང་ག་ིརྐྱནེ་གང་རུང་གསི་བག་ཆགས་

ལོ་འིབྲོེལོ་བ་མིེད་པའིང་རྨ་ིསྲིིད། མིཚན་གྱི་ིཟླ་བའི་ིཁམིས་རྒྱུ་བ་སྟེོབས་ཆ་ེཕྱིིར་ལུས་

ཀྱི་ིརྩི་རླུང་ག་ིཁམིས་ལོ་འིགྱུར་བ་བྱུང་ནས་རྨ་ིལོམི་ལོ་ཉིིན་སྣང་དང་མིཐུན་དཀའི་བ་

དང་སེམིས་ཡུལོ་དང་འིབྲོེལོ་བ་མིེད་པ་ལྟ་བུ་སོགས་རྨ་ིབ་དང་། དུས་འིད་ིགཉིིས་ལོ་

ནད་གཞིི་ཡོོད་མིེད་དང་དྲག་བསྐྱེེད་ཡོོད་མིེད་ཀྱིི་སྐོོར་འིབྱུང་བ་ཐོོ་རེངས་ལོས་ཉུང་

ང་ོ། །ཐོ་ོརེངས་ནང་པར་དུས་ལོ་རྩི་རླུང་ག་ིརྒྱུ་བ་རང་སརོ་རྒྱུ་འིག་ོཚུགས་པ་དང་རླུང་

སེམིས་ཀྱིི་འིདུ་སྦྱོོར་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིིས་ལུས་སེམིས་ལོ་ལྷོོད་ཆ་འིབབ་པའིམི་རྣལོ་

མིར་རྒྱུ་ཕྱིིར། སེམིས་ཀྱི་ིལྐོོག་གྱུར་གྱི་ིནུས་པའིམི་ཀུན་གཞིིའི་ིརྣམི་ཤེེས་ཀྱི་ིསྟེོབས་

མིངོན་ཆེར་གྱུར་ནས་མི་འིོངས་འིབྱུང་འིགྱུར་གྱི་ིབྱ་དངོས་སྐོོར་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་འིབྱུང་བ་

ཡོིན། ད་ེལྟར་ཁམིས་མི་ིའིདྲ་བས་རྨ་ིལོམི་མི་ིམིཐུན་པ་དུས་དང་བསྟུན་ནས་འིབྱུང་བ་

སྟེ།ེ དང་པའོི་ིཐུན་ལོ་བད་ཀན་ཤེས་ཆ་ེབ་དང་། ནམི་ཕྱིདེ་དུས་ལོ་མིཁྲིསི་ཁམིས་ཤེས་

ཆེ་བ་དང་ཐོོ་རེངས་དུས་སུ་རླུང་ཁམིས་རང་བཞིིན་ཤེས་ཆེ་བས་རྨི་ལོམི་དུའིང་དེ་

ལྟར་ཁམིས་ཤེས་དང་མིཐུན་པར་འིབྱུང་བ་ཡོིན། ཕྱི་ིནང་ག་ིའིབྱུང་ཁམིས་རྒྱུ་སྟེངས་

ཀྱིིས་དུས་ཀྱི་ིདབྱ་ེབ་གཙ་ོབ་ོཉིིན་མིཚན་གཉིིས་ལོས་གོང་དུ་བསྟེན་པ་དག་ན་ིམིཚན་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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བྱུང་རྨ་ིལོམི་ཡོནི། འི་ོན་ཉིནི་མིོའི་ིརྨ་ིལོམི་ཅོ་ིལྟར་འིགྱུར་སྙིམི་ན། ད་ེན་ིལུས་སེམིས་ཀྱི་ི

བག་ཆགས་སྟེོབས་ཀྱིིས་རྨ་ིལོམི་འིབྱུང་བ་དང་། གཞིན་ཡོང་གནམི་གཤེིས་དང་སྒྲི་

སོགས་ཀྱི་ིརྐྱེན་གྱིིས་རྨ་ིལོམི་ད་ེལྟར་བྱུང་བ་ཡོིན། ཕྱི་ིརྐྱེན་གྱི་ིཤུགས་ལོས་བྱུང་བའི་ི

རྨ་ིལོམི་ན་ིདཔེར་ན། ཕྱི་ིརོལོ་དུ་འིཛིེར་སྐོད་བྱུང་ན་རྨ་ིལོམི་དུའིང་བྱ་དངོས་གང་རུང་

གིས་སྐོད་ད་ེདང་འིདྲ་བ་ཞིིག་འིབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡོིན། ད་ེབཞིིན་གང་ཟེག་ས་ོསོའི་ིརླུང་

མིཁྲིིས་བད་ཀན་གྱི་ིཁམིས་རྐྱེན་གྱིིས་ནམི་རྒྱུན་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་ཡོོང་སྟེེ། རྨ་ིལོམི་མིཚོན་

རྟེགས་ལོ་སྤེངས་དང་མི་ེཏེོག་སྔོན་པ་ོདང་། གོས་དང་ཁང་པ། ནམི་མིཁའི་སྔོན་པོའིམི་

སྔ་ོནག་རིགས་དང་། ད་ེབཞིིན་རྨ་ིལོམི་དུ་མིཐོོང་བའི་ིསྲིོག་ཆགས་སོགས་བྱ་དངོས་

རིགས་མིང་པ་ོསྔོན་པོའིམི་ནག་པོར་སྣང་བ་ཤེས་ཆ་ེབ་དང་། ནམི་མིཁར་འིཕུར་བ་

དང་རྟེ་ལོ་ཞིནོ་པ། རྨ་ིལོམི་གྱི་ིབྱ་དངསོ་རྣམིས་འིགྱུར་བ་ཆ་ེཞིངི་སྣང་བ་ཐུང་བ་སགོས་

རླུང་སྡེའི་ིརྨ་ིལོམི་དང་། ས་གཞི་ིདམིར་སེར་དང་། གོས་རྒྱན་དང་མི་ེཏེོག་སྐྱེ་ེདངོས་

སོགས་དམིར་སེར་དུ་སྣང་བ་དང་། མིེ་འིབར་བ་དང་ཉིི་མི་ཤེར་ནས་ཚ་སྣང་ཆེ་བ་

སོགས་བྱ་དངོས་ཐོམིས་ཅོད་དམིར་སེར་ཤེས་ཆ་ེབ་དང་། བཀྲག་དང་ལྡན་ཞིིང་ཚ་

སྣང་ཡོདོ་པའི་ིརགིས་དག་མིཁྲིསི་པའི་ིསྡ་ེཚན་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་དང་། ས་ཕྱིགོས་ཐོམིས་ཅོད་

ཁ་བས་གཡོགོ་ནས་དཀར་པརོ་སྣང་བ་དང་། གསོ་དང་རྒྱན་ཆ་སགོས་དང་། མི་ེཏེགོ་

དང་སྐྱེེད་ཚལོ་སོགས་དཀར་པོར་སྣང་བ་དང་། རྨ་ིལོམི་གྱི་ིསྣང་བ་བརྟེན་པ་དང་བད་ེ

བ་ཤེས་ཆ་ེཞིིང་། ཆུའི་ིརིགས་མིང་དུ་རྨ་ིབ་སོགས་བད་ཀན་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་སྡ་ེཚན་ལྟ་བུ་

དང་། ད་ེདག་འིདྲསེ་པ་ལོས་རྨ་ིསྣང་འིདྲསེ་པ་འིངོ་ལོ། ད་ེན་ིགང་ཟེག་རང་ཁམིས་གང་

ཞིིག་ཤེས་ཆ་ེབ་ལོ་ད་ེལྟར་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་འིབྱུང་བ་དང་། དུས་མི་ིའིདྲ་བ་གསུམི་ལོ་ལྟོས་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

པའི་ིཁམིས་བཞིིན་འིབྱུང་བའི།ོ །མི་ིཁ་ཅོིག་གིས་དོན་དངོས་གང་རུང་ཞིིག་རྨ་ིལོམི་དུ་

འིབྱུང་བར་རེ་བ་བྱས་ནའིང་དེ་ལྟར་མིི་འིབྱུང་བའིི་རྒྱུ་མིཚན་ནི་དྲན་ཤེེས་ཀྱིི་བག་

ཆགས་ད་ེསེམིས་ངོར་རང་བཞིིན་གྱིིས་མི་ིགསལོ་བས་ཡོིན་པ་དང་། སྤྱིིར་སེམིས་ལོ་

འིཇིགས་པའི་ིབྱ་དངོས་ན་ིརང་བཞིིན་གྱིིས་རྨ་ིལོམི་འིོང་བ་མིང་ང་ོ། །སེམིས་དང་རླུང་

ཕྲ་མི་ོའིབྲོེལོ་བའི་ིཕྱིིར་གང་ཟེག་གཞིན་ཞིིག་གིས་མི་ིཞིིག་ལོ་བསམི་བློ་ོཤུགས་བཏེང་

བའིམི་ཁོང་ཁྲིོ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་རིང་པོར་ལོངས་ན་མིི་དེའིི་རྨི་ལོམི་བརྒྱུད་ནས་དོན་དེ་

རྟེོགས་དཀའི་སློ་གཉིིས་ལོས་མིངོན་ཐུབ་པ་ཡོིན་ཏེ།ེ སེམིས་ཀྱི་ིནུས་པ་རླུང་དང་སྡོང་

ནས་ཕ་རོལོ་པ་ོལོ་ནུས་ཤུགས་ཆ་ེཆུང་འིབྱུང་ང་ོ། །

༤ ཐ་མལ་ནད་མེད་ཀྱིི་རྨིི་ལམ་དང་དེའིི་དབྱེེ་ཞིིབ། 

གང་ཟེག་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁམིས་དང་བསྟུན་ནས་རྨ་ིལོམི་རྨ་ིབ་ན་ིཐོ་མིལོ་ནད་

མིདེ་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་ཡོནི་པ་དང་། རྨ་ིལོམི་སྣང་ཚུལོ་ན་ིརླུང་སམེིས་རྩི་ཁམིས་སུ་རང་སརོ་

རྒྱུ་བའི་ིལུས་སེམིས་ཀྱི་ིརང་བྱུང་སྣང་ཚུལོ་ཞིིག་ཡོིན་པ་དང་། རྨ་ིལོམི་བརྒྱུད་ལུས་

སེམིས་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁམིས་སྙིོམི་ཐུབ་པ་ཡོིན། མི་ིཁ་ཅོིག་ལོ་ལུས་ཀྱི་ིརྩི་གནས་དོག་པ་

ལོ་ཡུལོ་དོག་པའི་ིསྣང་བ་འིཆར་བ་དང་། རྩི་གནས་ཡོངས་པ་ལོ་ཡུལོ་ཡོངས་ཤེིང་རྒྱ་

ཆ་ེབ་མིཐོོང་བ་ན་ིཐོ་མིལོ་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་ཁ་ོནར་ངེས་ཏེེ། རྩི་ད་ེལུས་ཆགས་དུས་སུ་ད་ེ

ལྟར་གནས་པས་སོ། །རྨ་ིལོམི་གྱིིས་མི་འིོང་གསང་བ་སྟེོན་ཐུབ་པའིང་ལུས་རང་ལོ་

གནས་པའི་ིརྩི་དང་རླུང་སེམིས་ཀྱི་ིའིདུ་སྦྱོོར་ཐུན་མིོང་མིིན་པར་རག་ལོས་པས་ཡོིན་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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པ་དང་། རྨ་ིལོམི་ལོ་འིབྲོས་བུ་འིབྱིན་མིིན་ཡོང་ཐོ་མིལོ་ནད་མིེད་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་ལོ་བརྟེག་

དགོས་སྟེབས། ཐོ་མིལོ་ནད་མིེད་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་ཁ་ོན་ལོས་གསང་བ་ད་ེམི་ིའིབྱུང་སྟེེ། རྩི་

རླུང་གི་ཁམིས་རང་སོར་མི་རྒྱུ་ཚེ་ནུས་པ་དེ་མིངོན་མིི་ཐུབ་པ་དང་། མི་འིོང་བའིི་

གསང་དནོ་མིཐོངོ་བའི་ིནུས་པ་ཡོདོ་པའི་ིརྒྱུ་མིཚན་ཡོང་། ནང་པར་དུས་ལོ་རྩི་རླུང་ག་ི

རྒྱུ་བ་རང་སོར་རྒྱུ་འིག་ོཚུགས་པ་དང་རླུང་སེམིས་ཀྱི་ིའིདུ་སྦྱོོར་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིིས་

ལུས་སེམིས་ལོ་ལྷོོད་ཆ་འིབབ་པའིམི་རྣལོ་མིར་རྒྱུ་ཕྱིིར་སེམིས་ཀྱི་ིལྐོོག་གྱུར་གྱི་ིནུས་

པ་མིངོན་ནས་འིབྱུང་འིགྱུར་གྱི་ིབྱ་དངོས་སྐོོར་རྨ་ིལོམི་འིབྱུང་བ་ཡོིན་ཕྱིིར་རྨ་ིལོམི་ལོ་

འིབྲོས་བུ་འིབྱིན་པ་ཡོིན། གང་ཟེག་ཁ་ཤེས་ཀྱིིས་བསྒོོམི་སྟེོབས་ཀྱིིས་མི་འིོངས་པའི་ི

གསང་བ་སྟེོན་ཐུབ་པའི་ིནུས་པ་ཡོོང་བའིང་རླུང་སེམིས་ཀྱི་ིནུས་པ་ལོ་དབང་བསྒྱུར་

ནས་དེའི་ིསྟེོབས་ཀྱིིས་གསང་བ་མིཐོོང་ཐུབ་པའིོ། །སྤྱིིར་མི་ིགང་ཞིིག་ཉིེས་གསུམི་གྱི་ི

ཁམིས་གང་དང་མིཐུན་པ་དང་། ཉིསེ་གསུམི་གྱི་ིཤེས་འིཕེལོ་ཚུལོ་གྱིསི་ད་ེདང་མིཐུན་

པའི་ིརྨ་ིལོམི་འིབྱུང་ཕྱིརི་ད་ེདག་ལོ་དམིགིས་བསལོ་གྱི་ིའིབྲོས་བུ་མི་ིའིབྱནི་པ་དང་། ད་ེ

མིིན་ཉིིན་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་དང་། རྨ་ིལོམི་བརྗེེད་པ་དང་མི་ིགསལོ་བ་སོགས་ལོ་འིབྲོས་བུ་

མིདེ་པ་དང་། མིཚན་སྟེདོ་ད་ེནམི་ཕྱིདེ་ཡོན་ལོ་རྨསི་པ་ལོ་ཉིནི་སྣང་ག་ིབག་ཆགས་མིནི་

པར་འིབྲོས་བུ་འིབྱུང་བ་རྨིས་ནའིང་། འིབྲོས་བུ་ད་ེཐོག་རིང་ཞིིང་འིབྲོས་བུ་དེའིང་ཤེིན་

ཏུ་གསལོ་པོར་ང་ོའིཕྲོད་དཀའི་བ་དང་། ནམི་བར་དུ་འིབྱུང་པ་ོདང་ལྷོ་སྲིིན་རྒྱུ་སྟེོབས་

ཆ་ེབ་དང་ཟླ་བའི་ིཁམིས་རྒྱུ་བའི་ིདབང་གིས་རྨ་ིལོམི་ལོ་ད་ེདག་ག་ིཤུགས་རྐྱེན་ངེས་

ཅོན་འིབྱུང་ཕྱིིར་རྨ་ིལོམི་ལོ་འིབྲོས་བུ་མིེད་པ་དང་། ནང་པར་བཏེང་བའི་ིརྨ་ིལོམི་ལོ་

འིབྲོས་བུ་འིབྱིན་པ་སྟེེ། དུས་ཀྱིང་མིགྱིོགས་པར་ཉིིན་དེར་འིབྲོས་བུ་འིབྱུང་བའིོ། །རྨ་ི



 20  

སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

ལོམི་བཟེང་བ་ལོ་རྨ་ིལོམི་གཞིན་གྱིསི་བར་མི་ཆདོ་པ་དང་མི་གཉིདི་པ་དང་། ཚགི་ངན་

པ་སོགས་ཀྱིིས་བར་མི་ཆོད་པ་དགོས་པར་དཔྱད་ན། རྨ་ིལོམི་ངན་པ་ལོ་བཟློག་ཚིག་

སགོས་ཀྱི་ིབར་གྱིསི་ཆདོ་ན་དའེི་ིདནོ་འིབྲོས་ཆུང་པར་འིདདོ། 

སྤྱིིར་རྨི་སྣང་དུ་བྱ་དངོས་གང་རུང་བྱུང་བ་ལོ་མིཚོན་རྟེགས་མིི་འིདྲ་བ་ཡོོད་

སྟེབས། ཁམིས་དང་རྟེནེ་འིབྲོལེོ་གྱི་ིསྒོ་ོནས་ལོགེས་པར་དཔྱད་ཤེསེ་ན་ནང་དནོ་མི་ིའིདྲ་

བ་མིང་པ་ོཡོདོ་པས་རྨ་ིལོམི་ལོ་དབྱ་ེཞིབི་བྱདེ་རྒྱུར་ཕན་པ་ཆནེ་པ་ོཡོདོ། རྨ་ིལོམི་ཞིགི་

ཏུ་བྱ་དངོས་མིང་པ་ོའིབྱུང་སྲིིད་ན་ཡོང་ད་ེལོས་གནད་ག་ོབར་བྱེད་དགོས་ཏེེ། དཔེར་

ན། རྨ་ིལོམི་དུ་བྱུང་བའི་ིདངོས་པ་ོགསལོ་པ་ོཞིིག་ག་ིཁ་དོག་དང་དབྱིབས་དང་། ང་ོབ་ོ

སོགས་ལོས་གང་ཞིིག་ལོ་ཆེད་འིཛིིན་བྱེད་དགོས་པ་ཡོིན། ད་ེདག་ག་ིཞིིབ་ཕྲའི་ིགནད་

ན་ིའིདིར་འིགོད་པར་མི་ིབྱ་སྟེེ། རྒྱུ་མིཚན་དང་བཅོས་ཞིིབ་ཚགས་སུ་བརྗེོད་ན་ཡོིག་

ཚོགས་མིང་དྲག་པར་མིཐོོང་ང་ོ། །ད་ེལོ་རྒྱུད་བཞིིར། བཟེང་བའི་ིརྨ་ིལྟས་བསྟེན་པ་ན།ི 

ཐོ་མིལོ་ནད་མིེད་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་ཡོིན་ཏེེ། མིེས་ཞིལོ་དུ་ཟླ་ཟེེར་གྱི་ིའིགྲིེལོ་བ་དང་ལྷོན་དུ་

བསྟེན་པ་འིད་ིལྟར་ཏེ།ེ ཟླ་ཟེརེ་ལོས། ལྷོ་དང་བྲོམི་ཟེ་ེཁྱུ་མིཆགོ་དང་། །བ་ལོང་རྒྱལོ་པ་ོ

མིཛིའི་བཤེེས་གསོན། །སྐྱེེས་བུ་དམི་པ་གྲིགས་ལྡན་དང་། །མི་ེའིབར་བ་དང་དྭངས་

པའི་ིམིཚ།ོ །བུ་མི་ོཁྱའེུ་སརེ་པ་ོདང་། །གསོ་དཀར་གྱིནོ་ཞིངི་མིདངས་ལྡན་དང་། །སྐྱེསེ་

བུ་ཟེ་དང་ལུས་འིབར་དང་། །ཁྲིག་གསི་ལུས་ཀུན་བྱུག་པ་དག  གང་གསི་མིཐོངོ་བར་

གྱུར་པ་དང་། །ཞིེས་བྱ་བ་ལྷོ་ལོ་སོགས་པའིི་རྨི་ལོམི་བཟེང་པ་ོའིདི་ལྟ་བུ་གང་གིས་

མིཐོོང་བར་གྱུར་པ་དེའི་ིཚ་ེརིང་བ་ལོ་སོགས་པའི་ིཡོོན་ཏེན་འིཐོོབ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །ལྷོ་

ན་ིབརྒྱ་བྱིན་དང་ཆུ་ལྷོ་ལོ་སོགས་པའི།ོ །མིཛིའི་བཤེེས་ན་ིམིཛིའི་བ་ོསྟེ་ེད་ེཡོང་གསོན་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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པའིོ། །སྐྱེེས་བུ་དམི་པ་ན་ིཆོས་དང་ལྡན་པའི་ིངང་ཚུལོ་ཅོན་ནོ། །གྲིགས་ལྡན་ན་ིསྙིན་

པས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའིི་མིིའིོ། །མིེ་འིབར་བ་ནི་ཤེིང་མིང་པ་ོདང་བཅོས་ཏེེ་ཤེིང་འིབར་

བའི།ོ །དྭངས་པའི་ིམིཚ་ོན་ིརྙིོག་པ་མིེད་པའི་ིམིཚོའི།ོ །བུ་མི་ོདང་ཁྱེའུ་ན་ིན་ཚོད་དང་པ་ོ

ལོ་གནས་པ་སྟེ།ེ ད་ེཡོང་ཁ་དགོ་སརེ་པ་ོདང་གསོ་དཀར་པ་ོགྱིནོ་པ། མིདངས་དང་ལྡན་

ཞིིང་གཟུགས་བཟེང་བའིོ། །སྐྱེེས་བུ་ཟེ་བ་ན་ིཟེས་ཟེ་བའིོ། །ལུས་འིབར་ན་ིལུས་མིེའི་ི

ཕུང་པོ་ལྟར་འིབར་བའིོ། །ཁྲིག་གིས་ལུས་ཀུན་འིགོས་པ་ནི་ཁྲིག་གིས་འིགོས་ཤེིང་

བྱུགས་པ་སྟེེ། དེ་ལྟ་བུའིི་རྣམི་པ་གང་གི་རྨི་ལོམི་དུ་མིཐོོང་བ་དེ་ནི་དགེ་བ་ཡོིན་

ནོ། །གདུགས་དང་ཤེ་རློོན་མི་ེལོོང་དུག  སྣ་མི་དཀར་པོའི་ིགོས་དང་ནི། །མི་ིགཙང་

གིས་བྱུག་འིབྲོས་བུ་རྙིེད། །ཅོེས་བྱ་བ་ལོའིང་སྐྱེེས་བུ་གང་ཞིིག་རྨི་ལོམི་གྱིི་ནང་དུ་

གདུགས་ལོ་སོགས་པ་རྙིེད་པར་རྨ་ིབ་དེས་ཀྱིང་ཚ་ེརིང་བ་ལོ་སོགས་པ་འིཐོོབ་པར་

འིགྱུར་ར།ོ །དུག་ན་ིཧ་ལོ་ཧ་ལོའིམི་བཙན་དུག་ལོ་སགོས་པའི།ོ །སྣ་མིའི་ིམི་ེཏེགོ་དཀར་

པ་ོན་ིབར་བར་ན་ཁ་དོག་རྣམི་པ་བཞི་ིདང་ལྡན་པའི།ོ །མི་ིགཙང་བས་ལུས་བྱུགས་པ་

ན་ིབཤེང་བས་ལུས་བྱུག་པའི།ོ །འིབྲོས་བུ་ན་ིཨ་མྲའི་ིའིབྲོས་བུའི་ིཤེིང་ཏེོག་དང་སྐྱུ་རུ་

དང་། སྟེར་ཁའིི་འིབྲོས་བུ་ལོ་སོགས་པའིོ། །རི་བོ་ཁང་བཟེང་འིབྲོས་བཅོས་

ཤེིང་། །འིཛིེགས་དང་སེང་ག་ེགླིང་ཆེན་ཆ།ེ །རྟེ་དང་བ་ལོང་དག་ལོ་ཞིོན། །ཞིེས་བྱ་བ་

ལོ་རྨ་ིལོམི་ན་ར་ིབ་ོལོ་སོགས་པ་ལོ་འིཛིེག་པར་རྨ་ིབ་ད་ེཡོང་བད་ེབ་ཐོོབ་པར་འིགྱུར་

ར།ོ །ར་ིབ་ོན་ིབྲོག་རིའི།ོ །ཁང་བཟེང་ན་ིཁང་བ་བརྩིགེས་པ་སྟེ།ེ འིབྲོས་བུར་བཅོས་པའི་ི

ཤེངི་ན་ིཤེངི་ཏེགོ་ཕུན་སུམི་ཚགོས་པ་དང་ལྡན་པ་སྟེ།ེ ད་ེདག་ལོ་འིཛིགེ་པ་དང་། ཆུ་བ་ོ

མིཚོ་ཕྲན་རྒྱ་མིཚོ་བརྒལོ། །ཞིེས་བྱ་བ་ལོས། ཡོང་མིི་གང་ཞིིག་རྨི་ལོམི་དུ་ཆུ་བོ་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

བརྒལོ་ཞིིང་ཐོར་བ་རྨ་ིབ་ད་ེཡོང་བད་ེབ་ཐོོབ་པར་འིགྱུར་ར།ོ །ཤེར་དང་བྱང་དུ་འིགྲི་ོབ་

དང་། །བགྲིདོ་མིནི་འིགྲི་ོདང་ཤེ་ིབ་དང་། །ཞིསེ་བྱ་བ་ཡོང་མི་ིགང་ཞིགི་ཤེར་རམི་བྱང་ག་ི

ལོམི་དུ་རྨ་ིལོམི་ན་འིགྲི་ོབ་རྨ་ིབ་དང་། བགྲིོད་མིིན་འིགྲི་ོབ་སྟེ།ེ རང་རང་རིགས་མིཐུན་

པའི་ིགདོལོ་བ་ལོ་སོགས་པ་སྤྱིོད་པར་རྨིས་པ་དང་། བདག་ཉིིད་ཤེ་ིབར་རྨ་ིབ་ད་ེཡོང་

ཚ་ེརིང་བ་ལོ་སོགས་པ་ཐོོབ་པར་འིགྱུར་རོ། །ཉིམི་ང་ལོས་ཐོར་ལྷོ་རྣམིས་དང་། །ཕ་

མིས་མིངནོ་པར་སྟེདོ་པ་དང་། །ངུ་དང་ལྷུང་ལོས་ལྡིང་བ་དང་། །དགྲི་བ་ོཕམི་པར་བྱས་

པས་དག  གང་རྨསི་ཚ་ེརངི་ནད་མིདེ་དང་། །ནརོ་མིང་པ་ོན་ིརྙིདེ་པར་འིགྱུར། །ཞིསེ་བྱ་

བ་ལོ་ཡོང་མི་ིགང་ཞིིག་ཉིམི་ང་ཞིིང་དོག་པའི་ིགནས་ལོས་ཐོར་ཞིིང་བྱུང་བ་དང་། ད་ེ

བཞིིན་དུ་ལྷོ་དང་ཕ་མི་སོགས་པས་རྨ་ིལོམི་གྱི་ིནང་དུ་བསྟེོད་པ་དང་བཀུར་བ་རྨ་ིབ་

དང་། ཡོང་གང་ཞིགི་ངུ་ཞིངི་མིཆ་ིམི་འིབྱནི་པ་དང་། ད་ེབཞིནི་དུས་ལོ་ལྷུང་ཞིངི་འིགྱིལེོ་

བ་ལོས་ལྡང་བ་དང་། ད་ེབཞིིན་དུ་སྡང་བར་སེམིས་པའི་ིདགྲི་བ་ོཕམི་པར་བྱས་པའི་ིརྨ་ི

ལོམི་སྐྱེསེ་བུ་གང་གསི་རྨ་ིབར་བྱས་པ་ད་ེཚ་ེདང་སྲིགོ་གནས་པ་དང་། ནད་མིདེ་པ་སྟེ་ེ

བད་ེབར་གནས་པ་དང་། ནརོ་དང་འིབྱརོ་བ་མིང་པ་ོརྙིདེ་ཅོངི་ཐོབོ་པར་འིགྱུར་ར།ོ ཞིསེ་

སོ། །གཞིན་ཡོང་རྨི་ལོམི་བཟེང་ངན་གཉིིས་སྔ་ཕྱིིར་བཏེང་ན་ཕྱིི་མི་དེའིི་ཤུགས་སུ་

འིབྱུང་པར་བཤེད་ད།ོ །

༥ རྣམ་པར་གྱུར་པའིི་རྨིི་ལམ་དང་དེའིི་དབྱེེ་འིབྱེེད། 

རླུང་སེམིས་དང་རྩི་ཁམིས་ལོས་རྨ་ིལོམི་འིབྱུང་ཕྱིིར་ལུས་ལོ་ནད་གཞི་ིབྱུང་ན་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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ངསེ་པར་དམིགིས་བསལོ་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་ཡོངོ་སྟེབས། ཡོདི་འིཇུག་བུ་ག་ནད་ཀྱིསི་བཀག་

ཕྱིརི་མིཐོོང་། །ཞིེས་ནད་ཀྱིསི་རྨ་ིལོམི་ལོ་འིགྱུར་ལྡགོ་ཡོདོ་པ་བསྟེན་ཡོདོ་པ་དང་། འིད་ི

གཙ་ོབ་ོནད་ཅོན་རང་ལོ་ལྟོས་ནས་བྱུང་པ་ཞིིག་ཡོིན། ནད་ཅོན་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་ལོས་ནད་

གཞི་ིངོས་འིཛིིན་དང་དྲག་བསྐྱེེད་བྱུང་ཡོོད་མིེད་སོགས་ལོ་བརྟེག་དཔྱད་བྱེད་པར་ནད་

ཐོགོ་ལོག་ལོནེ་ལོ་ཕན་ཐོགོས་ངསེ་ཅོན་ཡོདོ་པ་ཡོནི། ཡོནི་ན་ཡོང་། ཐོགོ་མིར་རྨ་ིལོམི་

འིཁྲུག་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞིན་དག་ཡོོད་མིེད་ལོ་བརྟེག་ཞིིབ་མི་བྱས་ན་ནོར་འིཁྲུལོ་

འིབྱུང་ཉིེན་ཡོོད་དེ། དཔེར་ན། སྙིིང་གི་ན་ཚ་ཡོོད་པའིི་མིི་ཁ་ཤེས་ལོ་ཁང་སྟེེང་དང་

གཡོང་སོགས་ནས་མིར་ཟེགས་པ་དང་རྔམི་དྲག་ཆེན་པ་ོཡོོད་པའི་ིརྨ་ིལོམི་གཏེོང་བ་

ཡོིན། འིོན་ཀྱིང་། ལོག་པའི་ིསྙིིང་ཁ་བཀབ་པ་དང་ཉིལོ་ཆས་མིཐུག་དྲག་པ་དང་། ཁ་

སྦུབ་ཏུ་ཉིལོ་བ་སོགས་ཀྱིི་རྐྱེན་གྱིིས་སྙིིང་ལོ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐོེབས་ནས་རྨི་ལོམི་དེ་

རིགས་གཏེོང་སྲིིད། དེའི་ིཕྱིིར། ནད་པ་ཞིིག་ལོ་རྨ་ིལོམི་བརྟེག་དཔྱད་བྱ་ཚེ། མི་ིདེའི་ི

ཉིལོ་སྟེངས་ཅོ་ིའིདྲ་ཡོིན་པ་དང་། ཉིལོ་ཆས་མིཐུག་མིིན་སོགས་ངེས་པར་དུ་ཤེེས་རྒྱུ་

གལོ་ཆེན་པ་ོཡོིན། ད་ེབཞིིན་ཕྱིིའི་ིརྐྱེན་གྱི་ིཤུགས་ཀྱིིས་ལུས་འིཁྱགས་པ་དང་ཕྱི་ིསྣང་

གི་སྐོད་སྒྲི་སོགས་རྨི་ལོམི་དུ་སྣང་ཚུལོ་གཞིན་ཞིིག་གི་སྟེེང་ནས་རྨི་ལོམི་སྒྱུ་ལུས་

འིཁྱགས་པ་དང་སྒྲི་ག་ོབ་སོགས་མིངོན་པ་ཡོིན། སྤྱིིར་ནད་ཅོན་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་ལོ་རྟེོགས་

སློ་བ་ཞིགི་དང་དནོ་དཀའི་བའི་ིརགིས་གཉིསི་འིབྱུང་བ་ཡོནི་ལོ། རྟེགོས་སློ་བའི་ིརགིས་

ན།ི དནོ་སྣདོ་དང་མི་ལོག་ལོ་ནད་ཡོདོ་ཚ་ེརླུང་དང་རྩི་ཁམིས་ཀྱི་ིའིབྲོལེོ་བས་ད་ེདང་རྒྱུ་

མིཐུན་དུ་རྨི་ལོམི་དུ་འིབྱུང་བ་ཡོིན་ཏེེ། དཔེར་ན། སྲིོག་རླུང་དང་སྙིིང་ནད་ཡོོད་ཚེ་

དངངས་སྐྲག་ཆ་ེབའི་ིརྨ་ིལོམི་མིང་པ་ོགཏེོང་བ་དང་། གླི་ོབར་ནད་ཡོོད་ཚ་ེརྨ་ིསྣང་དུ་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

དབུགས་བསུབ་ཐོབེས་པ་སོགས་སྣང་བ་དང་། ཚ་བ་ཆ་ེཚ་ེཚ་འིཁྲུལོ་གྱིསི་རྨ་ིལོམི་ཟེ་

ཟེི་མིང་པོ་རྨི་བ་དང་། མིཁལོ་མི་དང་གཅོིན་ལོམི་ལོ་ནད་གཞིི་ཡོོད་ཚེ་རྨི་ལོམི་ལོ་

གཅོིན་པ་གཏེོང་དཀའི་བ་དང་ཡོང་ན་གཅོིན་པ་གཏེོང་འིདོད་ཀྱིིས་གསང་སྤྱིོད་འིཚོལོ་

བ་དང་གཅོིན་ཡོང་སྲིིད་གཏེོང་བ་སོགས་འིོང་བ་དང་། མིིག་ལོ་ནད་ཡོོད་ཚ་ེམིིག་གིས་

བྱ་དངོས་དག་གསལོ་པ་ོམི་ིམིཐོོང་བ་དང་། རྣ་ནད་ཅོན་གྱིིས་རྨ་ིསྣང་དུ་སྒྲི་གསལོ་པ་ོ

མི་ིག་ོབ་སགོས་འིངོ་། ག་ོདནོ་རྟེགོས་པར་དཀའི་བའི་ིརིགས་ན།ི རྨ་ིལོམི་གྱི་ིསྣང་བས་

གསང་བའི་ིསྒོ་ོནས་ནད་གཞི་ིཡོདོ་པར་སྟེནོ་པ་སྟེ།ེ དཔརེ་ན། གཅོནི་འིབབ་མི་ལོག་ལོ་

ནད་གཞིི་ཡོོད་ཚེ་ཆུ་རྒྱས་པ་དང་ཆུ་རུ་བྱིང་བ་དང་། ཆར་ཞིོད་ཆེན་པོ་འིབབ་པ་

སགོས་ཆུ་དང་འིབྲོལེོ་ཡོདོ་ཀྱི་ིརྨ་ིལོམི་མིང་པ་ོའིངོ་བ་དང་། མིཆནི་མིཁྲིིས་ལོ་ནད་གཞི་ི

ཡོོད་ཚེ་མིེ་འིབར་བ་དང་ཉིི་འིོད་ཚ་བ་སོགས་ཚ་དྲོད་ཆེ་བའིི་དངོས་པ་ོམིང་པ་ོརྨི་བ་

དང་། ཁྲིག་ལོ་ནད་གཞིི་ཡོོད་ཚེ་བྱ་དངོས་ཕལོ་ཆེ་བ་དམིར་པོར་ཤེར་བའིི་སྣང་བ་

འིབྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡོིན་པས། ནད་རྟེགས་གཞིན་དང་མིཉིམི་དུ་བསྡུར་ནས་ནད་ངོས་

འིཛིནི་རྒྱུ་གལོ་ཆ་ེབ་ཡོནི། 

ནད་པ་ཞིིག་ལོ་སྨན་བཅོོས་བྱ་ཚེ་རྨི་ལོམི་བརྒྱུད་ནས་དྲག་བསྐྱེེད་ཡོོད་མིེད་

རྟེགོས་ཐུབ་པ་སྟེ།ེ དཔརེ་ན། ནད་པ་ཞིགི་ལོ་མི་ཞུ་བ་ལྟ་བུའི་ིནད་གཞི་ིཡོདོ་ཚ་ེརྨ་ིལོམི་

དུ་ཁ་ལོས་ཁྲིག་དང་དངོས་རྫོས་གཞིན་སོགས་སྐྱུག་ཅོིང་ད་ེརྗེེས་ན་ཟུག་མིེད་པ་ལྟ་བུ་

བྱུང་བ་དང་། ཁྲུས་བྱས་པ་དང་གོས་གཙང་མི་གྱིོན་ན་ནད་ཞི་ིབའི་ིསྤྱི་ིརྟེགས་ཡོིན་པ་

དང་། མིགི་མི་ིགསལོ་བའི་ིནད་གཞི་ིཅོན་གྱི་ིརྨ་ིལོམི་ལོ་གསལོ་པརོ་མིཐོངོ་བ་དང་སད་

རྗེེས་དངོས་གནས་དྲག་བསྐྱེེད་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། གཞིན་ཡོང་རྨ་ིལོམི་གྱི་ིརྐྱེན་གྱིིས་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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སེམིས་ལོ་དགའི་སྐྱེོའི་ིའིདུ་ཤེེས་བྱུང་ནས་ནད་པའིི་ནད་གཞིི་ལོ་འིགྱུར་ལྡོག་འིབྱུང་

བའིང་ཡོོད་དེ། དཔེར་ན། ནད་པའི་ིརྨ་ིལོམི་དུ་ནད་གཞི་ིལྕེ་ིརུ་ཕྱིིན་པ་ལྟ་བུ་རྨིས་ཚ་ེ

དོན་དངོས་ཐོོག་འིགྱུར་བ་མིེད་ནའིང་སེམིས་སྡུག་གིས་ནད་གཞི་ིལྕེ་ིརུ་འིགྲི་ོབ་དང་། 

འིགའི་ཤེས་དེའི་ིལྡོག་ཕྱིོགས་སུ་ཡོོང་བའིང་ཡོོད་པ་སོགས་ན་ིསེམིས་ནུས་ལོས་བྱུང་

སྟེབས་སྨན་པས་དའེི་ིསྐོརོ་ལོ་ད་ོསྣང་ངསེ་ཅོན་བྱདེ་དགསོ། 

རྨ་ིལོམི་དུ་ནད་འིབྱུང་མི་ིའིབྱུང་ག་ིསྔ་ལྟས་ཡོངོ་བ་ན་ིདཔརེ་ན། ཐོ་ོརངེས་ལོ་རྨསི་

པའི་ིརྨ་ིལོམི་དུ་ག་ོཆ་བག་ོབ་སོགས་རྨིས་ན་འིགོས་ནད་སོགས་ཀྱིིས་མི་ིཚུགས་པ་

དང་། སལིོ་ཏེགོ་བདུད་རྩི་ིཟེསོ་ཚ་ེརིང་པརོ་འིགྱུར་བའི་ིརྟེགས་སགོས་དང་། མི་ིགཙང་

བའིི་ཟེས་སྐོོམི་བསྟེེན་པ་དང་གོས་ཧྲུལོ་གྱིོན་པ་དང་ལུས་ལོ་སྲིོག་ཆགས་འིབྱུང་བ་

དང་། ཁྱ་ིདང་གཅོན་གཟེན་སོགས་ཀྱིིས་ས་ོབཏེབ་པ་སོགས་བྱུང་ན་ན་བའི་ིསྔ་ལྟས་

ཡོིན། རྨ་ིསྣང་ག་ིསྲིོག་ཆགས་དང་ཕྱིོགས་སོགས་ལོ་འིབྱུང་ཁམིས་ཀྱི་ིནུས་པ་འིཕེལོ་

རྒུད་དང་གནས་མིི་གནས་སོགས་ཀྱིི་འིགྲིེལོ་བཤེད་ཞིིབ་ཏུ་ཡོོད་ནའིང་འིདིར་རེ་རེ་

བཞིནི་མི་བཤེད། ད་ེལོས་མི་འིངོས་པར་ན་བའི་ིལྟས་དང་ནད་པའི་ིའིཆ་ིལྟས་སུའིང་རྨ་ི

ལོམི་འིབྱུང་བ་བཤེད་རྒྱུད་དུ་བསྟེན་པའི་ིགཞུང་ཚིག་ག་ིའིབྲོེལོ་བ་ལོ། མིེས་ཞིལོ་དུ། 

མི་ིགང་ཞིིག་ནད་ཀྱིིས་མིནར་བའི་ིརྨ་ིལོམི་དུ་བྱ་ིལོ་དང་། སྤྲོེའུ་དང་། སྟེག་དང་། ཝ་

དང་། ར་ོལོ་སོགས་པ་ལོ་རང་ཉིིད་ཀྱིིས་ཞིོན་པར་རྨིས་ན་འིཆ་ིབདག་ག་ིཞིགས་པས་

ཟེིན་པའི་ིརྟེགས་ཡོིན་ལོ། ད་ེབཞིིན་དུ་མི་ཧ་ེདང་རྟེ་དང་། ཕག་དང་བོང་བུ་དང་། རྔ་མི་ོ

རྣམིས་ལོ་གཅོེར་བུར་ཞིོན་ནས་གཤེིན་རྗེ་ེགནས་པའི་ིས་ལྷོ་ོཕྱིོགས་སུ་འིགྲི་ོབར་རྨིས་

ན་ཡོང་འིཆ་ིབར་འིགྱུར་ཞིིང་། ནད་པ་རང་ཉིིད་ཀྱི་ིསྤྱི་ིབོར་འིོད་མི་ལོ་སོགས་པའི་ིལྕུག་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

མིའིམི། སྡངོ་པའོི་ིརགིས་སྐྱེསེ་ཏེ་ེབྱ་ཚང་བཅོས་སམི། ཏེ་ལོའི་ིསྡངོ་བ་ོདང་ཚརེ་མི་ཅོན་

གྱི་ིཤེངི་ལོ་སགོས་པ་སྙིངི་གར་སྐྱེསེ་པའིམི། སྙིངི་ནས་པད་མི་ཕྱི་ིརལོོ་དུ་ཕྱུང་། ཡོང་ན་

གཡོང་དུ་ལྷུང་བ་དང་། དུར་ཁྲིདོ་དུ་ཉིལོ་བ་དང་། མིག་ོབ་ོཆག་པ་དང་། བྱ་རགོ་དང་ཡོ་ི

དྭགས་དང་རྨ་ེཤེ་ཅོན་རྣམིས་ཀྱིིས་ཡོོངས་སུ་བསྐོོར་བ་དང་། རྐང་ལོག་ག་ིཔགས་པ་

ས་ལོ་ལྷུང་བ་དང་། སློར་ཡོང་མིའིི་ིམིངལོ་དུ་འིཇུག་པ་དང་། ཆུས་ཁྱརེ་བ་དང་། འིདམི་

དུ་བྱངི་བ་དང་། ཉི་ཆནེ་པའོི་ིཁར་མིདི་པ་དང་། ལྕེགས་དང་གསརེ་མིང་པ་ོརྙིདེ་པ་དང་། 

ཚངོ་དང་འིཐོབ་མི་ོགཉིསི་ཀ་ཕམི་པ་དང་། བྲོ་ོབའོི་ིཁྲིལོ་འིདེད་པ་དང་། བག་མི་ལོནེ་པ་

དང་། གཅོརེ་བུར་འིདུག་པ་དང་། སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་བྲོགེས་པ་དང་། རང་ག་ིགཉིནེ་བཤེསེ་

སྔར་ཤེ་ིབའི་ིགཤེནི་པ་ོརྣམིས་དང་ལྷོན་དུ་ཆང་འིཐུང་ཞིངི་། ཡོང་ན་དསེ་ཐུར་ལོ་འིདྲུད་

པར་བྱདེ་པ་དང་། ལུས་ལོ་གོས་དམིར་པ་ོདང་ཕྲངེ་པ་དམིར་པ་ོབརྒྱན་པ། ད་ེདང་འིདྲ་

བའི་ིགཤེནི་པ་ོདག་དང་ལྷོན་ཅོགི་ཏུ་གར་བྱདེ་པ་སྟེ།ེ ད་ེལོ་སགོས་པ་བཀྲ་མི་ིཤེསི་པའི་ི

མིཚན་མི་རྨ་ིལོམི་དུ་བྱུང་བའི་ིནད་པ་ད་ེདག་ན་ིའིཆ་ིབདག་ག་ིདབང་དུ་སོང་བའི་ིལྟས་

ཡོིན་ལོ། ནད་མིེད་རྣམིས་ལོ་རྨིས་ཀྱིང་མིི་ཤེིས་པ་སློད་ནས་འིབྱུང་བས་ཤེེས་པར་

བྱའིོ། །ཞིེས་བསྟེན་པ་དང་། གོས་དམིར་གྱིོན་པ་དང་། ལུས་མིདོག་དམིར་བ། བུད་

མིདེ་དགདོ་པ་རྨསི་ན་ཁྲིག་མིཁྲིསི་ནད་ཀྱིསི་འིཆ་ིབ་དང་། མི་ཧ་ེཞིནོ་པ་རྨསི་ན་གཅོངོ་

ནད་ཀྱིིས་འིཆ་ིབ། ཚེར་མི་ཅོན་དང་འིོད་མིའི་ིཏེ་ལོ་སྐྲན་གྱིིས་འིཆ་ིབ། སྦྱོིན་བསྲིེག་

བྱེད་པ་དང་། བྱུག་པ་བྱེད་པ། པད་མི་སྙིིང་ཁར་ཕྱུང་བ་མིཛི་ེནད་ཀྱིིས་འིཆ་ིབ། རྨ་ེཤེ་

ཅོན་དང་མིཉིམི་དུ་སྣུམི་འིཐུང་བ་གཅོིན་ནད་ཀྱིིས་འིཆ་ིབ། སྲིིན་པ་ོདང་གར་བྱེད་པ་

དང་ཆུར་བྱིངས་པ་སྨྱོ་ོབྱེད་ཀྱི་ིནད་ཀྱིིས་འིཛིིན་རྟེགས་དང་། ར་ར་ོགར་བྱེད་པ་དང་ཤེ་ི



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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མིསི་ཁྱརེ་བ་རྨསི་ན་བརྗེདེ་བྱདེ་ཀྱི་ིནད་ཀྱིསི་འིཛིནི་པ། ཉི་ིཟླ་ལྷུང་བ་རྨསི་ན་མིིག་ལོངོ་

བའི་ིནད་འིབྱུང་བ་སོགས་བ་ེསྔོན་དུ་བསྟེན་འིདུགགཞིན་དམིིགས་བསལོ་གྱི་ིནད་ལོ་

རྨ་ིརྟེགས་འིབྱུང་བ་དཔརེ་ན། ཀླུ་ནད་འིབྱུང་བའི་ིསྔ་ལྟས་ལོ། བ་ེསྔནོ་དུ། རྨ་ིལོམི་དུ་ཆུ་

དང་ཤེིང་དང་ནེའུ་གསིང་རྣམིས་ན་ིགཏེད་དུ་ཚུད་པའི་ིརྟེགས་དང་། སྦལོ་བ། ལྕེོང་མི།ོ 

ཉི། སྦྲུལོ། འིབུ། སྦྲང་བུ། སྡགི་པ། སྡམོི། རྟེ་བློ། གྲིགོ་མི་སགོས་ལུས་ལོ་འིབྱར་བ་དང་

ད་ེདག་ག་ིགསེབ་ན་འིདུག་པ་དང་། གཡོག་དང་མིཛི་ོདང་གཅོན་གཟེན་ལོ་སོགས་པ་

རྣམིས་ཀྱིིས་དེད་པ་ན་ིགདོན་གྱི་ིརྟེགས་དང་། མི་ིཤེོང་བའི་ིསྒོོའིམི་འིཕྲང་ལོ་འིཛུལོ་བ་

དང་གཡོང་ལོ་ལྷུང་བ་རྣམིས་མིནན་པར་ཚུད་རྟེགས། ཉི་ིམི་ནུབ་པ་དང་། ས་སྲིོས་པ་

དང་། སེར་བ་འིབབ་པ་དང་། མིདའི་འིཐུ་བ་སོགས་བྱད་ཁ་སྤྱིིའི་ིརྟེགས། བུད་མིེད་

དག་གིས་ལུས་ཟུངས་འིབྱིན་པ་རྨི་བ་ནི་མི་ོགདོན་གྱིི་རྟེགས་ཏེེ། དེ་ལྷོས་ཚོར་བའིི་

དུས་ཡོིན་ཏེ་ེགདོན་གྱིིས་འིདེབས་པའི་ིརྟེགས་དང་། ཞིེས་གདོན་གྱིིས་འིདེབས་པའི་ི

དུས་བསྟེན་པ་དང་། ལྷོ་འིདྲེའི་ིབར་གཅོོད་གཏེོང་བ་ལོ། རྨ་ིརྟེགས་གསལོ་པ་ོའིབྱུང་བ་

ནི། དཔེར་ན། གཡུ་ཐོོག་སྙིིང་ཐོིག་བློ་སྒྲུབ་ཀྱི་ིལོས་ཚོགས། ལྷོ་སྨན་རྒབ་འིདྲ་ེམིནན་

ཐོབས་མིཐུ་སྟེོབས་གསེར་གྱི་ིར་ིབ་ོལོས། ཐོེའུ་རང་ག་ིརྟེགས་ལོ། ད་ེརྟེགས་རྨ་ིལོམི་

བྱསི་པ་ན།ི །ཐོལོ་མིདགོ་མིང་པ་ོརྩིསེ་པ་རྨ།ི །ཞིསེ་བྱསི་པ་ཐོལོ་མིདགོ་གསི་ཐོའེུ་རང་

མིཚོན་པ་དང་། དམི་སྲི་ིབྱ་གདོང་མྱུལོ་ལོེའི་ིརྟེགས་ལོ། རྨ་ིལོམི་བྱ་ཁྱ་ིགཅོན་གཟེན་

དང་། །རྒྱལོ་པོའི་ིཆ་ོའིཕྲུལོ་ཤེས་ཆེར་འིབྱུང་། །ཞིེས་དང་། ད་ེབཞིིན། འིདྲ་ེམི་ོལོ་རྨ་ི

ལོམི་ཐོགི་ལོ་ེའིཛིག་པར་བྱདེ། ཅོསེ་དང་། ད་ེརྟེགས་བུད་མིདེ་ཤེས་ཆརེ་རྨ།ི །ཞིསེ་འིདྲ་ེ

གདོན་གྱིིས་རྨ་ིལོམི་འིཁྲུགས་པ་དང་དེའི་ིརྟེགས་ལོས་གང་ཞིིག་གནོད་པ་ཤེེས་ཐུབ་



 28  

སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

པས་ན། ད་ེབཟླགོ་པའི་ིཐོབས་མི་ནརོ་བ་ལོ་བརྩིནོ་ཆགོ་ག།ོ 

ད་ེལྟར་སྤྱིིར་བཏེང་རྨ་ིལོམི་དུ་འིབྱུང་བའི་ིབྱ་དངོས་ལོ་དམིིགས་བསལོ་གྱི་ིནང་

དོན་མིི་འིདྲ་བ་ཡོོད་པས། མིིའིི་ཁམིས་དང་། གནས་སྐོབས་གང་དང་དོན་ཅོི་ཡོིན་

སོགས་ལོ་ཞིིབ་དཔྱད་ནན་ཏེན་བྱེད་དགོས་པ་སྟེེ། དཔེར་ན། ཆུ་ལོ་མིཚོན་ན། ཆུ་

བཞུར་བ་དང་རྒྱ་མིཚ་ོསོགས་བད་ཀན་ཁམིས་ཀྱི་ིམི་ིལོ་རྨ་ིབ་དང་། ཆུ་རྙིོག་ཅོན་མི་ི

གཙང་བ་ཆུ་ནད་ཅོན་ལོ་རྨ་ིབ། ཆུས་ཁྲུས་བྱེད་པ་རྨིས་ན་ནད་སྒྲིིབ་དག་པ་མིཚོན་པ་

དང་། ཆུ་རྒྱས་དང་ཆུ་མིིག་བརྡོལོོ་བ་སོགས་རྒྱུ་ནོར་འིཕེལོ་བའི་ིརྟེགས་སུ་རྨ་ིབ་དང་། 

ཆུ་བ་ོབརྒལོ་ཐུབ་མིིན་ལོས་དོན་དག་འིགྲུབ་མིིན་བརྟེག་པ་སོགས་དང་། གཞིན་མི་ི

རིགས་དང་ས་ཆ་ས་ོསོའི་ིཡུལོ་སྲིོལོ་མི་ིའིདྲ་བ་དང་འིཚ་ོབའི་ིགོམིས་གཤེིས་མི་ིའིདྲ་

བའི་ིརྐྱེན་གྱིིས་མི་ིརིགས་ར་ེལོ་དངོས་པ་ོགཅོིག་པར་འིགྲིེལོ་ཚུལོ་མི་ིའིདྲ་བ་ཡོོང་སྲིིད་

པ་དང་། ད་ེབཞིིན་སྤྱི་ིམིཐུན་གྱི་ིངོས་འིཛིིན་འིདྲ་བའིང་ཡོོད་སྲིིད་དེ། སྦྲུལོ་གྱི་ིང་ོབ་ོཞི་ེ

སྡང་དུ་གྲུབ་ཕྱིིར་སྦྲུལོ་གྱིིས་ཞི་ེསྡང་མིཚོན་པ་འིཇིིག་རྟེེན་ཡོོངས་ལོ་གཅོིག་མིཐུན་དུ་

ཡོངོ་བ་ལྟ་བུའི།ོ །

༦ གཉིིད་དང་རྨིི་ལམ་ལ་འིབྲེེལ་བའིི་འིཕོྲོད་བསེྟེན། 

གཉིིད་ན་ིལུས་ལོ་ངལོ་གས་ོསྟེེར་བའི་ིརང་བྱུང་ག་ིསྣང་ཚུལོ་ཞིིག་ཡོིན་ཞིིང་དེས་

ལུས་ཕུང་གི་སྙིོམི་སྒྲིིག་ལོ་ཕན་པ་ངེས་ཅོན་སྤྲོོད་ཀྱིི་ཡོོད་སྟེབས་འིཕྲོད་བསྟེེན་གྱིི་མི་

ལོག་གལོ་ཆེན་ཞིིག་ཏུ་གྱུར་ཡོོད། ལུས་སེམིས་ལོ་ངལོ་གས་ོསྟེེར་བ་དང་ལུས་ཀྱིི་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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འིབྱུང་ཁམིས་སྙིོམི་ཕྱིིར་རྒྱུན་ལྡན་གྱིི་གཉིིད་མི་བྱུང་ཚེ་ལུས་ཀྱིི་བདེ་ཐོང་ལོ་གནོད་

སྐྱེོན་ཆེན་པོ་ཡོོང་སྲིིད་དེ། ཡོན་ལོག་བརྒྱད་པར། བདེ་སྡུག་སྦོམི་སྐོེམི་སྟེོབས་ཆེ་

ཆུང་། །བུད་མིེད་ལོ་ཕོད་མི་ིཕོད་དང་། །ཤེེས་དང་མི་ིཤེེས་འིཚ་ོདང་འིཆི། །གཉིིད་ལོ་

རག་ན་ིལོས་པ་ཡོིན། །ཞིེས་གཉིིད་མི་བྱུང་ཚ་ེཤེ་སྐོེམི་པ་དང་སྟེོབས་ཆུང་བ། ཤེེས་པ་

མི་ིགསལོ་བ་སགོས་ཀྱི་ིསྐྱེནོ་འིབྱུང་བར་གསལོ་བཤེད་བྱས་ཡོདོ། དའེི་ིཕྱིརི་གཉིདི་ན་ི

མིིའི་ིའིཕྲོད་བསྟེེན་དང་དམི་དུ་འིབྲོེལོ་ཡོོད་པས་མི་ིཚོས་རྟེག་པར་གཉིིད་ལོ་ད་ོསྣང་དང་

ཞིིབ་འིཇུག་བྱེད་རྒྱུར་རིན་ཐོང་ཆ་ེབ་ཡོིན་ལོ། དེའིང་དུས་ཀྱི་ིའིབྲོེལོ་བས་འིགྱུར་ལྡོག་

འིབྱུང་ག་ིཡོོད་དེ། མིཚན་མི་ོགཉིིད་མི་ལོོག་ན་མིཚན་མི་ོཟླ་ཁམིས་རྒྱུ་ཚུལོ་འིཁྲུགས་

ཏེེ། ལུས་ཀྱིི་རྩི་རླུང་གི་ཁམིས་འིཁྲུགས་ནས་རླུང་འིཕེལོ་བ་དང་ལུས་མིི་བདེ་ཞིིང་

སེམིས་རྨོངས་ནས་ལུས་སེམིས་གཉིིས་ཀར་རྩུབ་པ་དང་། ཉིིན་མིོ་གཉིིད་ལོོག་ན་

ལུས་སེམིས་ལོ་ལྕེ་ིབར་གྱུར་ནས་ཟེས་སྐོོམི་མི་ིའིཇུ་བ་དང་བད་ཀན་དང་མིཁྲིིས་པ་

བསྐྱེེད་པ་དང་། ཚ་བ་སྐྱེ་ེབ་དང་བློ་ོརིག་འིཐོིབས་པར་འིགྱུར་བའི་ིསྐྱེོན་འིབྱུང་བ་དང་། 

སོ་གའིི་དུས་ལོ་མིཚན་མིོ་ཐུང་ཞིིང་རླུང་འིཕེལོ་ནས་ལུས་སྟེོབས་འིཕྲོག་ཅོིང་རྩུབ་

པས་ཉིིན་གཉིིད་ལོོག་ན་ཕན་པ་སྟེ།ེ བཤེད་རྒྱུད་དུ། སོས་ཀ་རྩུབ་ཅོིང་མིཚན་མི་ོཐུང་

བས་ན། །ལུས་ཀྱི་ིསྟེོབས་འིཕྲོག་རླུང་འིཕེལོ་འིགྱུར་བའི་ིཕྱིིར། །ཉིིན་པར་གཉིིད་ལོོག་

སྣུམི་ཅོིང་འིགྱུར་བས་ཕན། །ཞིེས་གསུངས་པ་དང་། ལྷོག་པར་དུ་ཆང་གིས་བཟེ་ིབ་

དང་ལུས་ཟུངས་ཞིན་པ། དུབ་ཅོངི་མྱོ་ངན་ཆ་ེབ། རྒས་པ་དང་རླུང་ནད་ཅོན་དག་ལོ་ན་ི

ཉིིན་པར་གཉིིད་ལོོག་ན་ཅོ་ིསྣུམི་གྱི་ིནུས་པས་ཕན་པར་འིགྱུར་བ་ཡོིན། ད་ེམིིན་དུས་

མིིན་ལོ་གཉིིད་ལོོག་ཚ་ེབད་ཀན་འིཕེལོ་ཞིིང་ལུས་སྐྱེ་སོབ་ཏུ་སྐྲངས་པ་དང་། ཤེེས་པ་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

རྨོངས་བག་ཏུ་འིགྱུར་བ་དང་། རིམིས་ནད་དང་རྨུགས་ཤེིང་ཆམིས་པས་འིདེབས་པ་

དང་། མིག་ོན་ཞིིང་སྒྱིིད་སྐྱུར་བ་དང་། རྩི་རྒྱུན་འིགགས་ནས་ཕ་ོབའི་ིམི་ེདྲོད་ཉིམིས་

པས་སྤེང་བར་བྱའིོ། །རྒྱུན་དུ་གཉིིད་འིཕེལོ་ཞིིང་ཤེས་ཆ་ེན་སྨྱུང་པར་གནས་པ་དང་

འིཁྲིིག་པར་བསྟེེན་ན་བད་ཀན་ཟེད་ནས་གཉིིད་ཡོང་དུ་འིགྲི་ོབ་ཡོིན་ལོ། གཉིིད་ཡོེར་ན་

གླིལོ་མིང་དབང་པོ་མིི་གསལོ་ཞིིང་མིགོ་འིཁོར་བ་དང་ཟེས་མིི་འིཇུ་བར་རླུང་ནད་

བསྐྱེེད་པར་བྱེད་པ་ཡོིན་པས་ད་ེལོ་མིཚན་མི་ོཅོ་ིབཞིིན་གཉིིད་ལོོག་པ་དང་། འི་ོམི་དྲོན་

མིོ་དང་། ཞིོ་དང་། ཆང་དང་ཤེ་ཁུ་སོགས་རླུང་སྣ་གླིན་པའིི་དྲོ་བཅུད་ཀྱིི་ཟེས་སྐོོམི་

བསྟེེན་པར་བྱ་བ་དང་། རླུང་གསང་ཁག་ལོ་ཏེིལོ་མིར་སོགས་ཀྱིིས་སྣུམི་བྱུག་བྱ་ཞིིང་

བསྐུ་མིཉི་ེབྱས་ན་སྨན་པ་སྟེ།ེ བཤེད་རྒྱུད་བྱ་བ་སྤྱིདོ་ལོམི་གྱི་ིགནས་སུ། གཞིན་དུ་ཉིནི་

གཉིིད་བད་ཀན་སྐྱེེད་ཅོིང་སྐྲངས། །རྨོངས་བག་མིགོ་ན་སྒྱིིད་སྐྱུར་རིམིས་འིདེབས་

འིགྱུར། །གཉིདི་འིཕེལོ་སྐྱུགས་དང་སྨྱུང་བྱ་བུད་མིདེ་བསྟེནེ། །གཉིདི་ཡོརེ་འི་ོམི་ཞི་ོཆང་

ཤེ་ཁུ་བཏུང་། །མིག་ོབ་ོབསྐུ་ཞིིང་རྣ་བ་སྣུམི་གྱིིས་དགང་། །ཞིེས་གསུངས་སོ། །མི་

གོམིས་པར་གཉིིད་མི་ལོོག་པར་ནང་པར་ཟེས་སྐོོམི་མི་བསྟེེན་པར་སྨྱུང་པར་བྱས་ནས་

གཉིིད་མི་ལོོག་པ་དེའི་ིཡུན་གྱི་ིཕྱིེད་ཙམི་ལོ་གཉིིད་ལོོག་ན་གཉིིད་ཀྱིིས་ངོམིས་པ་ཡོིན། 

གཉིིད་ལོོག་པའི་ིལུས་གནད་ན་ིདཔུང་གཡོས་ས་ལོ་ཕབས་ནས་ཉིལོ་ན་སྙིིང་དང་ཁྲིག་

ག་ིའིཁརོ་རྒྱུག་ལོ་ཕན་པ་དང་། ཙགོ་ནས་གཉིདི་ནའིང་བད་ཀན་མིདེ་ཅོངི་མི་ིརྩུབ་པར་

འིགྱུར་བ་ཡོནི། གཉིདི་དང་རྨ་ིལོམི་འིབྲོལེོ་བ་གཏེངི་ཟེབ་ཡོདོ་ད།ེ གཉིདི་མིདེ་ན་རྨ་ིལོམི་

མིདེ་པ་དང་། རྨ་ིལོམི་མིདེ་ནའིང་གཉིདི་ཡོདོ་སྲིདི་ན་ཡོང་། རྨ་ིལོམི་ཁ་ཅོགི་གསི་གཉིདི་

ལོ་གནདོ་སྐྱེནོ་ནམི་ཕགོ་ཐུག་འིབྱུང་བ་ཡོནི་ཏེ།ེ དངངས་སྐྲག་དང་ཞིེད་སྣང་ཆ་ེབའི་ིརྨ་ི



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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ལོམི་བཏེང་རྗེེས་མི་ིའིགའི་ཞིིག་དེའི་ིརྐྱེན་གྱིིས་གཉིིད་ལོོག་དཀའི་བ་དང་གཉིིད་ལོོག་

ཚ་ེད་ེའིདྲའི་ིརྨ་ིལོམི་ཡོང་བསྐྱེར་འིོང་བར་འིཇིིགས་ནས་གཉིིད་ལོོག་ག་ིམིེད་པ་ཡོིན། 

རྒྱུ་རྐྱནེ་གང་རུང་གསི་རྨ་ིལོམི་ཡོག་པ་ོཞིགི་བཏེང་ནས་སད་རྗེསེ་སམེིས་ལོ་དགའི་སྤྲོ་ོ

ཆེ་ན་བཟེང་བ་དང་། རྨི་ལོམི་མིི་འིདོད་པ་བཏེང་ནས་ཡོིད་མིི་དགའི་ཞིིང་ལོས་ཀ་

སོགས་ལོ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐོེབས་སྲིིད་པས། རྨ་ིལོམི་ངན་པ་རྟེག་ཏུ་རྨ་ིབ་དག་བཟེང་དུ་

བསྒྱུར་ཐུབ་ན་ལུས་སེམིས་ཀྱི་ིའིཕྲདོ་བསྟེནེ་ལོ་ཕན་པ་འིབྱུང་སྲིདི་པ་ཞིགི་དང་། ལུས་

ལོ་ཉིིན་གྱི་ིཉི་ིམིའི་ིཁམིས་དང་མིཚན་གྱི་ིཟླ་ཁམིས་རྒྱུ་བའི་ིརང་བྱུང་ག་ིསྣང་ཚུལོ་དུས་

ལྟར་ཚུལོ་བཞིནི་རྒྱུ་བ་ན་ིལུས་ཀྱི་ིརང་བྱུང་བད་ེཐོང་ག་ིརྩི་བ་ལྟ་བུ་ཡོནི་ན།ོ །

༧ རྨིི་ལམ་ངན་པ་བཟློག་ཐབསེ། 

སྤྱིིར་རྨ་ིལོམི་ངན་པ་ལོ་ཉིེས་སྐྱེོན་ཆ་ེཕྱིིར་ད་ེབཟློག་དགོས་པ་གས་ོརིག་བཤེད་

རྒྱུད་ཀྱི་ིལུས་ཀྱི་ིའིཇིིག་ལྟས་བསྟེན་པའི་ིལོེའུར། རྨ་ིལོམི་རྣམི་འིགྱུར་རིང་དང་མི་ངེས་

ལྟས། །ཚོགས་གསོག་ཀློག་སྒྲུབ་ཡོ་ིདམི་སུམི་འིགྱུར་བཟློག  ཅོེས་སྤྱིིར་རགས་པའི་ི

དབང་དུ་བསྟེན་པ་ལོ་འིགྲིེལོ་བ་མིེས་ཞིལོ་དུ། གོང་དུ་བཤེད་པའི་ིརིང་བ་ལོ་སོགས་

པའི་ིའིཆ་ིལྟས་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམིས་ཀྱི་ིནང་ནས་རྨ་ིལོམི་དང་། རྣམི་འིགྱུར་དང་། རིང་

བ་དང་། མི་ངེས་པའི་ིལྟས་རྣམིས་ན་ིམིཐོའི་གཅོིག་ཏུ་འིཆ་ིབ་ཁ་ོནར་མི་ངེས་པས། ད་ེ

རྣམིས་ལོ་སྦྱོནི་པ་ལོ་སགོས་པའི་ིབསདོ་ནམིས་ཀྱི་ིཚགོས་དང་། སྟེངོ་པ་ཉིདི་བསྒོམོི་པ་

ལོ་སགོས་ཡོ་ེཤེེས་ཀྱི་ིཚགོས་རང་བཞིནི་གྱིསི་བགྱིསི་པ་དང་། རྒྱལོ་བའི་ིབཀའི་དྲ་ིམི་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

མིདེ་པ་ཀླགོ་ཅོིང་ཡོ་ིགརེ་འིབྲོ་ིབ་དང་། རྒྱུད་སྡ་ེབཞི་ིནས་ཇི་ིལྟར་འིབྱུང་བ་ལྷོག་པའི་ིལྷོ་

སྒྲུབ་ཅོིང་གསོལོ་བ་གདབ་པ་དང་། གཞིན་ཡོང་འིཇིིག་རྟེེན་གྱིི་ཡུལོ་ལུགས་རང་

ལུགས་མིཐུན་པའི་ིརིམི་གྲི་ོསོགས་སྔར་ཡོ་ིདམི་དུ་བཅོས་པ་རྣམིས་ལོས་སུམི་འིགྱུར་

གྱིིས་ལྷོག་པར་བྱས་ན་འིཆ་ིབ་ལོས་བཟློག་པར་འིགྱུར་ལོ། ཞིེས་འིཆ་ིལྟས་སྣ་ཚོགས་

པ་ཆོས་ཀྱི་ིཆ་ོགའི་ིསྒོ་ོནས་བཟློག་ཚུལོ་བསྟེན་ཡོོད་པ་ལོ། ཁྱད་པར་རྨ་ིལོམི་ལོ་སྦྱོར་

ན། ཡོ་ིདམི་སྒྲིོལོ་མི་དང་རྟེ་མིགྲིིན་སོགས་ཀྱིིས་རྨ་ིལོམི་ངན་པ་སྤྱི་ིབཟློག་པ་དང་། བྱ་ེ

བྲོག་ཏུ་ཀླུ་གདོན་གྱིིས་གནོད་རྟེགས་སྦྲུལོ་དང་སྦལོ་བ་སོགས་ཀྱིིས་རང་ཉིིད་ལོ་འིཚ་ེ

བའི་ིརྨ་ིརྟེགས་བྱུང་ན་ད་ེལོ་ཁྲི་ོརྒྱལོ་རྟེ་མིགྲིནི་དང་རྡོ་ོརྗེ་ེཁྱུང་ག་ིསྔགས་བཟླ་བ་དང་། གྲྭ་

བཙུན་དང་བྱིས་པ། བུད་མིེད། ལྡེར་བཟེ་ོརྙིིང་བ་དང་རལོ་བ་སོགས་བྱུང་ན་བརྒྱལོ་

བསེན་གྱི་ིརྟེགས་ཡོིན་པས་ད་ེདག་གུ་རུ་དྲག་པ་ོདང་རྡོ་ོརྗེ་ེགྲི་ོལོོད་སོགས་ཀྱི་ིཆ་ོགས་

བཟློག་པ་སོགས་རིག་པས་དཔག་པར་བྱ་དགོས་ལོ། ད་ེབཞིིན་རང་ཉིིད་ལྷོ་གང་ལོ་

མིོས་པ་དང་ཆོས་ལུགས་གང་དུ་གཏེོགས་པའི་ིཡོ་ིདམི་དང་མིཁའི་འིགྲི་ོསོགས་ཀྱི་ིཆ་ོ

ག་ལོ་བརྩིོན་ཆོག་གོ། དེ་ལོ་ཕྱིག་འིཚལོ་བ་དང་སྔགས་བཟློ་བ་སོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་

ཚོགས་བསགས་ན་ལུས་ཀྱིི་རྩི་ཁམིས་དང་ཁྲིག་ཁམིས། རླུང་ཁམིས་དང་ཐོིག་ལོེ་

སོགས་ཀྱི་ིའིབྱུང་ཁམིས་སྙིོམི་སྒྲིིག་བྱས་ཏེ་ེཡོིད་འིཇུག་བུ་ག་ཕྱིེས་ཏེ་ེརྨ་ིལོམི་ངན་པ་

བཟླགོ་པའིམི་སེལོ་ནས་ཚ་ེརངི་བར་བྱདེ་ཐུབ་པས། འིད་ིརྣམིས་ལོ་གནས་ལུགས་ཀྱི་ི

གནད་ཟེབ་མི་ོཡོདོ་ད།ེ དཔརེ་ན། རྨ་ིལོམི་ལོས་སད་རྗེསེ་སྙིངི་མི་ིདགའི་བར་གྱུར་ན་ཧ་

ཞིེས་ལོན་བདུན་ནམི་ཉིེར་གཅོིག་བརྗེོད་ན་སྙིིང་མི་ིབད་ེབ་སེལོ་བ་དང་། འིབྲུ་གསུམི་

གྱི་ིབཟླས་པས་རྨ་ིལོམི་རྩུབ་མི་ོཞི་ིབར་འིགྱུར་བ་སགོས་ཀྱིསི་མིཚནོ་ན།ོ །གཞིན་ཡོང་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།
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རིན་ཆེན་ཙུ་ཏེ་ལུས་ལོ་འིཆང་ན་རྨི་ལོམི་ངན་པ་བཟློག་ཐུབ་པ་སོགས་སྨན་རྫོས་

འིཆང་བའིི་སྟེོབས་ཀྱིིས་ཀྱིང་ཕན་པ་སོགས་བོད་ཀྱིི་སྔ་རབས་མིཁས་པ་དག་གིས་

གསུངས་ཡོོད་པས་ད་ེདག་ལོ་ཞིིབ་འིཇུག་ག་ིརིན་ཐོང་ཤེིན་ཏུ་ཆེའིོ། །རྨ་ིལོམི་ངན་པ་

བཟློག་པ་ལོ་གཉིིད་སད་པ་དང་འིཕྲལོ་དུ་ཏེིང་འིཛིིན་བསྒོོམི་པ་དང་སྔགས་བཟླ་བ་

སོགས་ཀྱིིས་ཞི་ིབར་བྱེད་པ་དང་འིབྲོས་བུ་ཆུང་དུ་གཏེོང་ཐུབ་པར་བཤེད་པ་ལོ་དག་ེ

མིཚན་ཆ་ེསྟེེ། སེམིས་ནུས་དང་ངག་ག་ིརླུང་དབུགས་རྒྱུ་སྟེངས་ཀྱིིས་ལུས་ཁམིས་

དབང་དུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པས་ས།ོ །

༨ རྨིི་ལམ་དབང་དུ་བསྒྱུར་ཐབསེ་ཀྱིི་གསེང་བའིི་རྫསེ་དང་

སྔགསེ། 

རྩི་ཁམིས་དང་རླུང་སེམིས་ཀྱིི་དབང་གིས་རྨི་ལོམི་འིབྱུང་ཕྱིིར་རྩི་རླུང་སེམིས་

གསུམི་དབང་དུ་བསྒྱུར་བའིམི་ད་ེདག་ལོ་གནད་དུ་བསྣུན་ན། རྨ་ིལོམི་ལོ་འིགྱུར་ལྡོག་

གཏེོང་ཐུབ་པ་དང་། ཐོ་ན་རྨ་ིལོམི་དབང་དུ་བསྒྱུར་ནས་གསང་བ་རྟེོགས་ཐུབ་པའིམི་

རྨ་ིལོམི་བཀོལོ་སྤྱིོད་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡོིན། འིད་ིདག་ག་ིལོག་ལོེན་ན་ིསྔ་རབས་ཀྱི་ིམིཁས་

པ་མིང་པསོ་གསུངས་ཡོདོ་ད།ེ དཔརེ་ན། མི་ིཕམི་པའི་ིལོས་སྣ་ཚགོས་པའི་ིསྔགས་ཀྱི་ི

བ་ེབུམི་དགོས་འིདོད་ཀུན་འིབྱུང་གཏེེར་གྱི་ིབུམི་པ་བཟེང་པ་ོཞིེས་པ་ལོས། རྨ་ིལོམི་

དང་ཉིམིས་སྒྲུབ་པའི་ིསྔགས། ཨ་ནན་ཏེ།ི ཏེན་ཏེ་ིལོ།ི མི་ོཏེ་ིམི་ོཏེ་ིན།ི ལོས་མུན་ཙ། ཤེ་

ན་མི། ཤེ་མི་ཧ། ས་མི་ཡོ་ེས་ོཧ། ཆུ་ཁྱོར་བ་གང་ལོ་སྔགས་༡༠༨བཏེབ་པས་བྱད་
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སྨན་པ་ཉིི་ཟླ་ལྕེ་ེནག་ཚང་།

བཀྲུས་ཁ་བཤེལོ་ནས་མི་ིདང་མི་ིསྨྲ་བར་ཉིལོ་ན་རྨ་ིལོམི་རྣ།ོ ཚེས་གཅོིག་ནས་བརྒྱད་

ཀྱི་ིབར་དུ་བྱས་ན་ལོ་ོབཅུ་གསུམི་གྱི་ིབར་དུ་རྨ་ིལོམི་གསལོ། ལོ་ོགཅོིག་བྱས་ན་སྣང་

སྲིིད་ཐོམིས་ཅོད་གསལོ། ནུབ་གཅོིག་བྱས་ན་ད་ེནུབ་རྨ་ིལོམི་རྣོ། འིད་ིསྒྲུབ་དུས་མི་ི

གཙང་སྤྱི་ིདང་ཁྱད་པར་ཡུགས་ས་མི་འིཛིེམིས། རྟེ་བོང་ག་ིཤེ་མི་ིཟེ། དམིིགས་པ་རང་

ལུས་ཤེེལོ་གྱི་ིརང་བཞིིན་མིག་ོམིཇུག་མིེད་པར་མིིག་གིས་གང་བར་བསྒོོམི། ཤེིན་ཏུ་

ཟེབ་པ་ོཞིེས་འིབྱུང་བ་ལྟར་སྔགས་བཟླ་ཐོབས་ལོ་བརྟེེན་ནས་རྨ་ིལོམི་གྱི་ིང་ོབ་ོབསྒྱུར་

བ་དང་། གཞིན་ཡོང་གོང་འིཕྲོས་སུ། ཨོགྷུ་ན་ཎ་ཌེ་ེཤྲ་བ་ཎ་པ་ིཤེ་ཙ་ིས་ཧ་སྔོན་དུ་སྟེོང་

ཕྲག་གཅོིག་བསྙིེན་ལོ། ཉིལོ་དུས་རུ་རྟེའི་ིལྡ་ེགུར་ཉིེར་གཅོིག་སྔགས་ཏེ་ེརྐང་ལོག་ལོ་

བྱུགས་ཏེ་ེདོན་གང་ཡོིན་ཡོིད་ལོ་བྱས་ནས་གཙང་བའི་ིཕྱིོགས་སུ་ཉིལོ་ན་དག་ེམི་ིདག་ེ

རྨ་ིལོམི་དུ་སྟེོན་པར་བྱེད་དོ། །ཞིེས་སྔགས་རྫོས་ཀྱི་ིནུས་པས་རྨ་ིལོམི་ལོ་ལུང་སྟེོན་

པར་འིབྱུང་བ་དང་། གཞིན་མི་ིཕམི་པའི་ིརྫོས་འིཕྲུལོ་སྒྱུ་མིའི་ིབ་ེབུམི་ང་ོམིཚར་སྟེོང་

ལྡན་ལོས། རྨ་ིལོམི་སྒྲུབ་པར། ག་ིཝང༡། གུར་གུམི༢། ཅུ་གང༡རྣམིས་ཀྱི་ིཕྱི་ེམི་ལོ་

ཨོཙནད་ད་ེབ་སུ་བུ་ར་ིལོ་ིཡོ་ེས་ཧ། བརྒྱ་རྩི་བརྒྱད་བཟླས་རྫོས་ལོ་བཏེབ་སྟེ་ེཟེོས་ན་

རྨི་ལོམི་ན་ཅོི་ལྟར་སྤྱིོད་པ་ཤེེས་པར་འིགྱུར་རོ་ཞིེས་སོགས་བཀའི་གཏེེར་ཆོས་ཀྱིི་

གཞུང་དུ་མིང་པ་ོབཞུགས་པས་ཞིིབ་འིཇུག་ག་ིརིན་ཐོང་ཤེིན་ཏུ་ཆ་ེསྙིམི། ད་ེབཞིིན་

རྣལོ་འིབྱོར་བས་བསྒོོམི་སྟེོབས་ཀྱིིས་རྨི་ལྟས་ཁྱད་པར་བ་འིབྱུང་བ་མིདོ་སྔགས་ཀྱིི་

གཞུང་མིང་པོ་ལོས་གསུངས་པ་དེས་མིིའིི་སེམིས་ཀྱིི་ནུས་པས་རྨི་ལོམི་ལོ་དབང་

བསྒྱུར་ཐུབ་པའིམི་རྨ་ིལོམི་གྱི་ིསྣང་ཚུལོ་ལོ་བསྟེེན་ནས་སེམིས་ཀྱི་ིགསང་བའི་ིནུས་པ་

ཕྱིིར་འིདོན་ཐུབ་པ་ཡོིན་ལོ། དེ་ནི་མིི་ལོ་ལྷོན་སྐྱེེས་སུ་ཡོོད་པའིི་ནུས་ཤུགས་རླུང་



བོོད་ཀིྱི་གསོོ་བོ་རིིག་པའིི་རིྨི་ལམ་འིགྲེལེ་བོཤད།

 35  

སེམིས་རྣལོ་མིའི་ིསྣང་ཤུགས་ལོས་ཕྱིིར་ཐོོན་པ་ཞིིག་ཡོིན། སྤྱིིར་སེམིས་ལོ་ལྷོན་སྐྱེེས་

ཀྱི་ིནུས་པ་བསམི་གྱིིས་མི་ིཁྱབ་པ་ཡོོད་ནའིང་། ཉིིན་སྣང་དུས་ལོ་དབང་པ་ོསྒོ་ོལྔ་ལོས་

ཚགོས་དྲུག་ག་ིསྣང་བ་ཤེར་ཏེ་ེསེམིས་སྟེབོས་གཅོགི་ཏུ་གྱུར་མི་ཐུབ་ནས་གསང་བ་ད་ེ

དག་མིངོན་མི་ཐུབ་པ་དང་། གཉིིད་ཀྱི་ིདུས་སུ་དབང་པོའི་ིསྒོ་ོརྣམིས་འིགག་ནས་ལུས་

སེམིས་རྣལོ་དུ་བབ་ནས་སེམིས་ནུས་གཅོིག་ཏུ་གྱུར་སྐོབས་གསང་ནུས་ཀྱིིས་མི་

འིངོས་པ་སགོས་སྟེནོ་ཐུབ་པ་ཡོནི་ཏེ།ེ དཔེར་ན། ཆུ་ཕྲན་དག་ལོ་ནུས་ཤུགས་ཆནེ་པ་ོ

མིེད་ནའིང་ད་ེདག་གཅོིག་ཏུ་འིདུས་ན་ནུས་སྟེོབས་སྔར་ལོས་ལྡབ་འིགྱུར་གྱིིས་ཆ་ེབ་

བཞིནི་དུ། རླུང་སེམིས་ཀྱི་ིནུས་པའིང་རྗེསེ་སུ་མིཐུན་ན།ོ །

སྨྲས་པ། 

ཉིངི་འིཁྲུལོ་རྨ་ིལོམི་སྒྱུ་མིའི་ིམི་ིཚ་ེགཉིསི། །

གཅོགི་ཏུ་མིཐོངོ་མིཁན་སྒྱུ་མིིའི་ིམི་ིང་ཡོསི། །

གཞིན་ལོ་ཕན་བསམི་སྒྱུ་མིའི་ིགཏེམི་འིད་ིའིདྲ། །

གླིངེ་བར་སྒྱུ་འིཁྲུལོ་མིང་ན་མིཐོོལོ་ལོ་ོབཤེགས། །
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འིཕྲུལ་དེབ་བཟོོ་བ་བོའིི་གསེལ་བཤད། 

གས་ོབ་རིག་པའི་ིརྨ་ིལོམི་འིགྲིེལོ་བཤེད་ཅོེས་པའི་ིགས་ོརིག་སྐོོར་གྱི་ིཆེད་རྩིོམི་

འིད་ིན་ིགུས་པས་རྒྱལོ་སྤྱིའིི་ིབདོ་ཀྱི་ིགས་ོརགི་གླིངི་ག་ིབདོ་ཡོགི་དྲ་ཐོགོ་ནས་བཤུས་ཏེ་ེ

འིཕྲུལོ་དེབ་ཏུ་བཟེོས་པ་ཡོིན་ལོ། རྩིོམི་པ་བོར་ང་ོདེབ་བརྒྱུད་ནས་འིབྲོེལོ་བ་ཞིིག་བྱས་

ཀྱིང་ལོན་གང་ཡོང་འིབྱོར་མི་བྱུང་མིོད། རྩིོམི་པ་བ་ོཁོང་གིས་དྲ་ཚིགས་བརྒྱུད་ནས་

ཡོངོས་ཁྱབ་ཏུ་བཀྲམིས་པ་དང་གུས་པས་འིཕྲུལོ་དབེ་ཏུ་བཟེསོ་ཏེ་ེབཀྲམིས་པ་ལོ་ཁྱད་

པར་ཆེར་མིེད་པར་མིཐོོང་བས་འིད་ིལྟར་འིཕྲུལོ་དེབ་ཏུ་བཀྲམིས་པར་དགོངས་འིགལོ་

མིདེ་པར་ཞུ། 
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