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སྐུ་འབུམ་བྱམས་པ་གིང་གི་ཤིང་པར་ལ་གཞི་བཅློལ་བ་ཡིན།

སྱེར་བྱྱེས་རིག་མཛོད་ཀིས་ཞུ་སྒིག་བྱས།

སྱེར་བྱྱེས་རིག་མཛོད་ཀིས་གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དྱེབ་ཏུ་བཟློས།

སྱེར་བྱྱེས་རིག་མཛོད་ཆྱེན་མློས་འགྱེམས་སྱེལ་བྱས།

༢༠༡༥ ལློའི་ཟླ་བ་བདུན་པར་རློམ་སྒིག་བྱས།

དྱེབ་ཚད།   15x21

ཡིག་ཚད།    14

ཡིག་གངས།  40,830

ང་ཚོའི་དྲ་ཚིགས་ཀི་ཁ་བྱང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ང་ཚོའི་ཡིག་སྒམ།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

པར་སྐྲུན་གི་བདག་དབང་སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློར་ཡློད།



ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས། 

ཨ་ཀྱཱ་ཡློངས་འཛིན་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་ནི། ཕི་ལློ་ ༡༧༤༠ ལློར་མདློ་སྨད་ཕག་རློ་ཐང་གི་ཨ་ཀྱཱ་སྱེ་

བར་སྐུ་འཁྲུངས། དགུང་ལློ་བདུན་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་སྱེ་མཚན་ལ་བློ་བཟང་དློན་གྲུབ་གསློལ། དགུང་

ལློ་བཅློ་ལྔ་ལ་བྱ་ཁྱུང་དགློན་དུ་ཆློས་ཞུགས་མཛད་ཅིང་། ཤིང་བཟའ་བློ་བཟང་དར་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་

སློབ་དཔློན་དུ་བསྱེན་ནས་མདློ་སྔགས་ཀི་བཀའ་ཆློས་མང་དུ་གསན། 

དགུང་ལློ་ཉྱེར་བདུན་སྐབས་དབུས་སུ་ཕྱེབས་ཏྱེ་འབྲས་སྒློ་མང་གྲྭ་ཚང་དུ་ཆློས་ཞུགས་

མཛད་དྱེ། གཞུང་ཆྱེན་ལ་སློབ་གཉྱེར་གནང་། དགུང་ལློ་ཉྱེར་བརྒྱད་སྐབས་པཎ་ཆྱེན་དཔལ་ལྡན་ཡྱེ་

ཤྱེས་ཀི་དྲུང་དུ་བསྱེན་པར་རློགས། དགུང་ལློ་སློ་གཉིས་ལ་གྲྭ་སྐློར་མཛད། སྒ་རིག་པ་ལྱེགས་པར་

སྦྱངས་པས་ཀུན་བཤད་ཀི་མིང་ལ་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་སུ་འབློད། འབྲུ་གཅིག་ལ་དྱེ་

བཞིན་གཤྱེགས་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་མཆྱེད་ལྱེགས་པ་དློད་པ་བཞྱེངས་པ་སློགས་བཟློའི་གནས་ཀང་

མཁས་པར་མཁྱེན། ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མྱེད་དབང་པློ་དང་ཐུའུ་བཀྭན་ཆློས་ཀི་ཉི་མ་སློགས་ལས་

ཀང་མདློ་སྔགས་ཀི་ཟབ་ཆློས་མང་པློ་གསན། 

དགུང་ལློ་བཞི་བཅུ་པར་མགུར་རྣམ་རྒྱལ་གིང་གི་ཁིར་ཕྱེབས། རློང་ནང་དགློན་པ་དང་། 

སྨན་པ་གྲྭ་ཚང་། དུས་འཁློར་གྲྭ་ཚང་སློགས་ཕག་བཏབ། དགུང་ལློ་དྲུག་ཅུ་རྱེ་བཞི་ལ་བྱ་ཁྱུང་

དགློན་གི་ཁིར་ཕྱེབས། རྱེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གི་གསུང་འབུམ་ཤིང་པར་དུ་འགློད་སྐབས་མཁས་

དབང་འདིས་ཞུས་དག་ལྱེགས་པར་མཛད། སྐུ་འབུམ་གསློ་རིག་དར་རྒྱས་གིང་གི་གདན་ཁིར་

ཕྱེབས། ཨ་ཀྱཱ་ཞབས་དྲུང་བློ་བཟང་ངག་དབང་བསན་འཛིན་ལ་རབ་བྱུང་དགྱེ་ཚུལ་གི་སློམ་པ་སྩལ། 

སྐུ་འབུམ་བ་མ་ཨ་ཀྱཱ་ཡྱེ་ཤྱེས་བསྐལ་བཟང་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་ཡློངས་འཛིན་མཛད་

པས་ཡློངས་གགས་སུ་ཨ་ཀྱཱ་ཡློངས་འཛིན་ཞྱེས་གསློལ། སྐུ་ཚེ་གང་བློར་དམ་ཆློས་འཆད་ཉན་

མཛད་ནས་དུས་མདའ་བར་གནང་། ཕི་ལློ་ ༡༨༢༧ ལློར་སྐུ་གཤྱེགས། ཁློང་གི་གསུང་རློམ་ལ་

ཆློས་ཚན་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པ་དང་པློད་འབྲིང་གཉིས་ཙམ་བཞུགས།



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

གངས་རིའི་ཤྱེལ་གི་མཆློད་རྱེན་གི་ཕྱེང་བས་མུ་ཁྱུད་བྱས་པའི་རང་རྱེའི་སཱ་ལའི་སྨན་ལློངས་སུ། 

ཆློས་རྒྱལ་ལློ་པཎ་རྣམས་དང་ཀུན་རིག་མཁས་པའི་དབང་པློ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་

ཀི་གྱེགས་བམ་རི་རབ་ཀི་གཏློས་དང་མཉམ་པ་ཡློད་ན་ཡང་། དུས་ཀི་འཕྱེལ་འགིབ་སློགས་ཀིས་

མང་པློ་ཞིག་འབྱུང་བཞིའི་ཟས་སུ་ཕིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་ས་རྡུལ་གི་ཁློད་དུ་ཆྱེས་མཐའ་

མཇུག་གི་གཟིམས་མལ་བསྱེན་ལ་ཉྱེ་བ་སློགས་ཀིས་དྱེ་དག་མྱུར་སྐློབ་དང་། གཅྱེས་ཉར་བྱྱེད་རྒྱུ་

ནི་འཕིས་མྱེད་ན་སྔ་མྱེད་པའི་དུས་ཡིན་ཞིང་། དྱེས་རང་རིགས་བསམ་ཡློད་གང་མང་ཞིག་གིས་དྱེ་

དག་བསྐར་དཔར་དང་། དྱེབ་གཟུགས་པར་སྐྲུན་སློགས་ཀིས་འགྱེམས་སྱེལ་དང་། སྲུང་སྐློབ་ལ་

རྱེམ་བཞིན་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་དང་། ཡི་རང་གི་ལྱེགས་སློ་འབུལ་བའི་གནས་ཡིན་ནློ།། 

ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་བཤད་ན། མི་རིགས་དྱེའི་ཤྱེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ནི་མི་རིགས་

དྱེའི་བ་སྲློག་ཡིན་ཞིང་། དྱེ་ཉིད་དར་སྱེལ་དང་སྲུང་སྐློབ་བྱྱེད་རྒྱུ་ཡང་། མི་རིགས་དྱེ་ཉིད་ཀི་འློས་

འགན་ཡིན་ན། བསམ་བློའི་རྒྱགས་ཕྱེ་རུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་ཀི་གྱེགས་བམ་དྱེ་དག་ནི། ཤྱེས་

རིག་གི་ཉིང་བཅུད་ཡིན་ལ། མི་རིགས་འདིའི་བ་སྲློག་ཀང་ཡིན་ནློ།།  སློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་

བཀའ་ལས་ཀང་། ཤྱེར་ཕིན་གི་གྱེགས་བམ་རིན་པློ་ཆྱེ་ཉིད། ཡི་གྱེར་འདྲི་བ་དང་། འདྲིར་བཅུག་པ་

སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་ནི་སློང་གསུམ་ནློར་གིས་བཀང་སྱེ་སངས་རྒྱས་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་ལ་མཆློད་པ་

ཕུལ་བ་བས་ཀང་། བསློད་ནམས་ཆྱེ་བར་གསུངས་པ་སློགས་ཀིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་གྱེགས་
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མློའི་དབང་པློ་སློགས་དློད་དློ། །དྱེར་སྔློན་གི་འཁིག་པའི་བག་ཆགས་ལྡན་པ་གཉིས་

ཀིས་གཅིག་ལ་གཅིག་སྱེམས་ཆགས་ཏྱེ་ལློག་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརྱེན་ནས་མངལ་

དུ་སྱེམས་ཅན་ཆགས་ནས་རིམ་གིས་མངལ་སྐྱེས་སུ་གྱུར་ཅིང༌། དྱེ་ལ་ས་ཆུ་མྱེ་རླུང་

ར་ཐིག་ལྱེའི་ཁམས་ཏྱེ་དྲུག་གམ། ཡང་ན་ཕ་ལས་ཐློབ་པའི་རུས་བ་རང་ཁུ་བ་གསུམ་

དང༌། མ་ལས་ཐློབ་པའི་ཤ་པགས་པ་ཁག་གསུམ་སྱེ་ཁམས་དྲུག་ཚང་བ་ལ་འཛམ་

བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་ཟྱེར། སྔགས་བ་མྱེད་ཀི་ལམ་གི་ཐློག་

མ་ནས་ཉམས་སུ་བངས་ནས་སིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་ངྱེས་

པའི་གང་ཟག་ཡིན་ན། དྱེ་འདྲའི་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མངལ་སྐྱེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་

ཡིན་པས་ཁབ་བློ། །དྱེའི་ལུས་ལ་ར་སློང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་རློ་རྐང་དབུ་མ་

གསུམ་དང་བཅས་པ་ཡློད་ལ། མཐར་འཆི་བའི་ཚེ་ར་སློང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་

རླུང་ཐམས་ཅད་རློ་རྐང་གཉིས་སུ་འདུས་ཤིང༌། དྱེ་གཉིས་ཀི་རླུང་ཡང་ར་དབུ་མ་ལ་

ཐིམ། ར་དབུ་མའི་སློད་སྨད་ཀི་རླུང་རྣམས་ཀང་མཐར་སིང་གའི་ར་འདབ་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་

ནང་གི་ཁམས་དཀར་དམར་གའུ་ཁ་སྦྱར་གི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པའི་དབུས་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བའི་རླུང་སྱེམས་ངློ་བློ་གཅིག་པའི་ཆ་ཤས་སྲློག་འཛིན་གི་རླུང་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་

པའི་སྒློ་ནས་འཆི་དགློས་ཏྱེ། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བའི་རླུང་མ་གཏློགས་པའི་རྣམ་ཤྱེས་ཀི་རྱེན་བྱྱེད་པའི་རླུང་ཅུང་ཟད་ཅིག་གནས་ན་

འཆི་བ་མི་སྲིད་པས་སློ། །དྱེ་ཡང་ཕུང་པློ་ལྔ། ཁམས་བཞི། སྐྱེ་མཆྱེད་དྲུག། ཡུལ་ལྔ། 



འཆི་བའི་རིམ་པ།
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གཞི་དུས་ཀི་ཡྱེ་ཤྱེས་ལྔ་སྱེ་རགས་པ་ཉྱེར་ལྔ་ཐིམ་པའི་སྒློ་ནས་འཆི་དགློས་ལ། 

ཐིམ་རིམ་ནི།

དང་པློར་གཟུགས་ཕུང་གི་རིགས་ཀི་ཆློས་ལྔ་ནི། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ། གཞི་

དུས་ཀི་མྱེ་ལློང་ཡྱེ་ཤྱེས། སའི་ཁམས། མིག་གི་དབང་པློ། རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་

པའི་གཟུགས་ཏྱེ་ལྔ་པློ་དུས་མཉམ་དུ་ཐིམ་པར་འགྱུར་བས་དྱེ་རྣམས་སློ་སློའི་ཐིམ་

པའི་རགས་ནི། གཟུགས་ཕུང་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་ཡན་ལག་རྣམས་སྔར་ལས་ཕ་

རུ་འགློ་ཞིང༌། ལུས་ཉམ་ཆུང་བ་དང༌། ནུས་པ་མྱེད་པར་འགྱུར་རློ། །གཞི་དུས་ཀི་མྱེ་

ལློང་ཡྱེ་ཤྱེས་ནི་མྱེ་ལློང་ལ་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་བཞིན་དུ་ཡུལ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་དུ་

གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤྱེས་པ་ཞིག་ལ་བཤད་ལ། དྱེ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་མིག་མི་

གསལ་ཞིང་རབ་རིབ་ཏུ་འགྱུར། སའི་ཁམས་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་ལུས་ཤས་ཆྱེར་

སྐམ་ཞིང་ཡན་ལག་རྣམས་ལྷློད་ལྷློད་པློར་འགློ་བ་དང༌། ལུས་ས་འློག་ཏུ་བྱིང་བ་ལྟ་

བུའི་ཉམས་འབྱུང༌། མིག་གི་དབང་པློ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་མིག་འབྱྱེད་འཛུམ་མི་

ནུས། རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་ལུས་ཀི་བཀྲག་

མདངས་ཡལ་ཞིང་ཉམས་སློབས་ཟད་པར་འགྱུར་རློ། །དྱེ་རྣམས་ཀི་ནང་རགས་སུ་

སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཞྱེས་བྱ་བ་སློས་ཀའི་དུས་སུ་བྱྱེ་མ་ལ་ཉི་འློད་ཕློག་པ་ན་ཆུར་སྣང་བ་ལྟ་

བུ་སྔློ་མྱེར་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་ངློ༌། །

དྱེའི་རྱེས་སུ་ཚོར་ཕུང་གི་རིགས་ཀི་ཆློས་ལྔ་དུས་མཉམ་དུ་ཐིམ་སྱེ། ཚོར་

ཕུང་ཐིམ་པ་ན་ཕི་རགས་སུ་དབང་ཤྱེས་འཁློར་གི་ཚོར་བ་བདྱེ་སྡུག་བཏང་སློམས་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽

  4  

གསུམ་ལུས་ཤྱེས་ཀིས་ཉམས་སུ་མི་མློང༌། གཞི་དུས་ཀི་མཉམ་ཉིད་ཡྱེ་ཤྱེས་ནི་བདྱེ་

སྡུག་བཏང་སློམས་གསུམ་ཚོར་བར་རིགས་གཅིག་ཏུ་དྲན་པའི་ཤྱེས་པ་ལ་བཤད་

ཅིང༌། དྱེ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་ཡིད་ཤྱེས་འཁློར་གི་ཚོར་བ་བདྱེ་སྡུག་བཏང་སློམས་

གསུམ་མི་དྲན། ཆུའི་ཁམས་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་ལ། ཁ་ཆུ་དང༌། རྡུལ་དང༌། གཅིན་

དང་ཁག་དང༌། ཁུ་བ་རྣམས་ཤས་ཆྱེར་སྐམ། རྣ་བའི་དབང་པློ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་

ཕི་ནང་གི་སྒ་མི་ཐློས། རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་སྒ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་རྣ་བའི་

ནང་གི་འུར་སྒ་མི་འབྱུང་ངློ༌། །དྱེ་རྣམས་ཀི་ནང་རགས་སུ་དུ་བ་ལྟ་བུ་ཞྱེས་བྱ་བ་དུ་བ་

འཁིགས་པའི་དཀིལ་ནས་དུར་ཁུང་ནས་དུ་བ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་སྔློ་ཕློད་ཕློད་པ་ལྟ་བུའི་

སྣང་བ་འཆར་རློ། །

དྱེའི་རྱེས་སུ་འདུ་ཤྱེས་ཀི་ཕུང་པློའི་རིགས་ཀི་ཆློས་ལྔ་དུས་མཉམ་དུ་ཐིམ་ལ། 

འདུ་ཤྱེས་ཀི་ཕུང་པློ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་ཕ་མ་ལ་སློགས་པའི་ཉྱེ་དུ་སློགས་ཀི་དློན་

མི་དྲན། གཞི་དུས་ཀི་སློར་རློག་ཡྱེ་ཤྱེས་ནི་ཉྱེ་དུ་སློགས་ཀི་མིང་སློ་སློར་དྲན་པའི་

ཤྱེས་པ་ལ་བཤད་ཅིང༌། དྱེ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་ཕ་མ་ལ་སློགས་པའི་ཉྱེ་དུ་རྣམས་

ཀི་མིང་མི་དྲན། མྱེའི་ཁམས་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་ལུས་ཀི་མྱེ་དྲློད་ཡལ་ནས་བཟའ་

བཏུང་འཇུ་བའི་ནུས་པ་ཉམས། སྣའི་དབང་པློ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་སྣ་སྒློ་ནས་རླུང་

ནང་དུ་སྡུད་པ་ཞན་ཅིང་ཕིར་དྲག་ལ་རིང་དུ་རྒྱུ་བའི་དབུགས་བརྱེགས་མ་འབྱུང༌། 

རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དྲི་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་སྣས་དྲི་ཞིམ་མི་ཞིམ་གང་ཡང་

མི་ཚོར། དྱེ་རྣམས་ཀི་ནང་རགས་སུ་མཁའ་སྣང་ལྟ་བུ་ཞྱེས་ཀང་བྱ། སྲིན་བུ་མྱེ་ཁྱེར་

ལྟ་བུ་ཞྱེས་བྱ་བ་དུད་ཁུང་ནས་དུ་བ་སྔློ་ཕློད་ཕློད་པ་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའི་གསྱེབ་ནས་མྱེ་
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སག་དམར་ཚིག་ཚིག་པ་ལྟ་བུའམ། ཡློས་རློས་པའི་ས་ངའི་རྒྱབ་ཀི་དྲྱེག་པ་ལ་མྱེ་

སག་དམར་ཡལ་ཡལ་འློང་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འབྱུང་ངློ༌། །

དྱེའི་རྱེས་སུ་འདུ་བྱྱེད་ཀི་ཕུང་པློའི་རིགས་ཀི་ཆློས་ལྔ་དུས་མཉམ་དུ་ཐིམ་པར་

འགྱུར་ཏྱེ། འདུ་བྱྱེད་ཀི་ཕུང་པློ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་ལ་ལུས་ཀི་བྱ་བ་བསྒུལ་བསྐློད་

སློགས་མི་ནུས། གཞི་དུས་ཀི་བྱ་སྒྲུབ་ཡྱེ་ཤྱེས་ནི་འཇིག་རྱེན་པའི་ཕིའི་བྱ་བ་དང་

དགློས་པ་སློགས་དྲན་པའི་ཤྱེས་པ་ལ་བཤད་ཅིང༌། དྱེ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་སུ་འཇིག་

རྱེན་པའི་ཕིའི་བྱ་བ་དང་དགློས་པ་སློགས་གང་ཡང་མི་དྲན། རླུང་གི་ཁམས་ཐིམ་པའི་

ཕི་རགས་སུ་སྲློག་འཛིན་སློགས་རླུང་བཅུ་རང་རང་གི་གནས་ནས་སིང་གར་འཕློ་

ཞིང་དབུགས་ཕི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་འཆད། ལྕྱེའི་དབང་པློ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་ལ་ལྕྱེ་སློམ་

ཞིང་ཐུང་ལ་ལྕྱེའི་ར་བ་སྔློན་པློར་འགྱུར། རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་རློ་ཐིམ་པའི་ཕི་

རགས་སུ་ལྕྱེས་རློ་དྲུག་གང་ཡང་མི་མློང༌།  སྐབས་འདིར་ལུས་དབང་དང་རྱེག་བྱ་

ཡང་ཐིམ་དགློས་པས་དྱེ་ཐིམ་པའི་ཕི་རགས་ལ་རྱེག་བྱ་འཇུམ་རྩུབ་གང་ཡང་མི་མློང་

ངློ༌༑ །དྱེ་རྣམས་ཀི་ནང་རགས་སུ་མར་མྱེ་འབར་བ་ལྟ་བུ་ཞྱེས་བྱ་བ་མར་མྱེ་ཟ་དཀར་

རྱེ་མློ་ཏ་ལ་ལ་འགློ་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འབྱུང་ངློ༌། །དྱེ་ཡང་འབྱུང་བཞི་སྔ་མ་ཕི་མ་ལ་

ཐིམ་ཚུལ་ནི་འབྱུང་བ་སྔ་མའི་རང་རང་གི་རྣམ་ཤྱེས་ཀི་རྱེན་བྱྱེད་པའི་ནུས་པ་བསྡུས་

ནས་ཕི་མའི་ནུས་པ་གསལ་དུ་སློང་བ་ལ་འབྱུང་བ་སྔ་མ་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་ཞྱེས་བཤད་

པ་ཡིན་གི། འབྱུང་བ་སྔ་མ་ཞིག་ཕི་མའི་རང་བཞིན་དུ་སློང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏྱེ། ས་ཆུ་

ལ་ཐིམ་ཞྱེས་པས་རླུང་གིས་རྣམ་ཤྱེས་ཀི་རྱེན་བྱྱེད་པའི་ནུས་པ་ཉམས་ནས་ཆུ་རླུང་

གིས་རྣམ་ཤྱེས་ཀི་རྱེན་བྱྱེད་པའི་ནུས་པ་གསལ་དུ་སློང་བས་ན། སྔ་མའི་ནུས་པ་ཕི་
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མ་ལ་འཕློས་པ་འདྲ་བ་ཞིག་འབྱུང་བས་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་ཞྱེས་བཤད་ལ། ས་རང་དགའ་

བ་ཞིག་ཆུ་རང་དགའ་བ་ཞིག་ལ་ཐིམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །དྱེས་གཞན་རྣམས་ལའང་

རིགས་འགྱེའློ། །

འབྱུང་བཞི་ཐིམ་རྱེས་སུ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རློགས་པའི་སྱེམས། སྣང་བ་

དཀར་ལམ་པའི་སྱེམས། མཆྱེད་པ་དམར་ལམ་པའི་སྱེམས། ཉྱེར་ཐློབ་ནག་ལམ་

པའི་སྱེམས། འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་སྱེམས་ཏྱེ་རྣམ་ཤྱེས་ཀི་ཕུང་པློའི་རིགས་ཀི་

ཆློས་ལྔ་པློ་འདི་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་འཆར་དགློས་སློ། །རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རློག་

པའི་སྱེམས་དང༌། དྱེའི་བཞློན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་གཉིས་སྣང་བ་དཀར་ལམ་པའི་སྔ་

རློལ་ཏུ་ཐིམ་དགློས་ཏྱེ། དྱེ་དང་སྣང་བའི་སྱེམས་གཉིས་འཛིན་སངས་མི་མཐུན་ཞིང་

ཕ་རགས་ཀི་ཁད་པར་ཆྱེ་བས་སྣང་བ་རང་དུས་སུ་དྱེ་འདྲའི་བློ་རགས་པ་མྱེད་པའི་

ཕིར། དྱེས་ན་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རློག་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་སྣང་བ་

ལ་ཐིམ་པར་རློམ་པའི་ཚེ་མར་མྱེ་འབར་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འབྱུང༌། དྱེ་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་

པའི་སྣང་བ་རང་དུས་ཀི་རགས་ནི་སློན་གི་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པའི་ཚེ་མཚན་མློ་

ཟླ་བ་ཤར་བའི་འློད་ཀིས་ཁབ་པའི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་དྭངས་ཤིང་སློང་སང་ངྱེ་

བ་ལ་འློད་ཀི་སྣང་བ་དཀར་པློའི་རྣམ་པ་ཞིག་འཆར་ལ། 

དྱེ་ལྟར་འཆར་བའི་རྐྱེན་ནི། སིང་ག་ཡན་ཆད་ཀི་རློ་རྐང་གི་རླུང་ཐམས་ཅད་

དབུ་མའི་ཡར་སྣྱེ་ནས་ཞུགས་པའི་སློབས་ཀིས་སྤི་བློའི་ར་མདུད་གློལ་བའི་དབུས་ན་

ཕ་ལས་ཐློབ་པའི་ཐིག་ལྱེ་དཀར་པློ་ཧཾ་ཡིག་མགློ་ཐུར་བསན་གི་རྣམ་པར་ཡློད་པ་

ཆུའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་ཐུར་ལ་འློངས་ཏྱེ། སིང་གའི་རློ་རྐང་གི་མདུད་པ་དྲུག་
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སྐློར་གི་སྱེང་དུ་སྱེབ་པའི་བར་ལ་དྱེ་འདྲའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་གི། ཕི་རློལ་ནས་ཟླ་

འློད་སློགས་ཀི་སྣང་བ་ཤར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དྱེ ་ལ་སྣང་བ་དང་སློང་པ་ཞྱེས་

བྱའློ། །དྱེའི་རྱེས་སུ་སྣང་བ་དང་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་མཆྱེད་པ་ལ་ཐིམ་ནས་

མཆྱེད་པའི་སྱེམས་ཤར་བའི་ཚེ། སློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་ཉི་འློ ད་ཀིས་ཁབ་པ་ལྟ་

བུ་སྔར་ལས་ཀང་ཆྱེས་དྭངས་པའི་སློང་སང་ངྱེ་བ་དམར་པློ་འམ་དམར་སྱེར་གི་སྣང་

བ་འཆར་ལ། །དྱེའི་རྐྱེན་ནི་སིང་ག་མན་ཆད་ཀི་རློ་རྐང་གི་རླུང་ཐམས་ཅད་དབུ་མའི་

མར་སྣ་ནས་ཞུགས་པའི་སློབས་ཀིས་ནློར་བུའི་ར་འཁློར་གི་མདུད་པ་དང་ལྟྱེ་བའི་ར་

འཁློར་གིས་མདུད་པ་རྣམས་རིམ་གི་གློལ་པས། ལྟྱེ་བའི་ར་འཁློར་གི་དབུས་སུ་མ་

ལས་ཐློབ་པའི་ཐིག་ལྱེ་དམར་པློ་ཨ་ཐུང་ཤད་ཀི་རྣམ་པར་ཡློད་པ་མྱེའི་རང་བཞིན་

ཅན་ཡིན་པ་ཡར་འློངས་ཏྱེ། སིང་གའི་རློ་རྐང་གི་མདུད་པ་དྲུག་སྐློར་གི་འློག་ཏུ་སྱེབ་

པའི་བར་ལ་དྱེ་འདྲའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། ཕི་རློལ་ནས་ཉི་འློད་སློགས་ཀི་སྣང་

བ་ཤར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དྱེ་ལ་སྣང་བ་མཆྱེད་པ་དང་ཤིན་ཏུ་སློང་པ་ཟྱེར་རློ། །

དྱེའི་རྱེས་སུ་མཆྱེད་པ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་ཉྱེར་ཐློབ་ལ་ཐིམ་པའི་

ཉྱེར་ཐློབ་ཀི་སློད་ཀི་ཚེ་སློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་འཐུག་པློས་

ཁབ་པ་ལྟ་བུ་སློང་སང་ནག་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར་ལ། དྱེ་ནི་དབུ་མའི་ནང་གི་ཡས་

རླུང་མས་རླུང་རྣམས་སིང་གའི་དབུ་མའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་སློབས་ཀིས་སིང་གའི་རློ་

རྐང་གི་མདུད་པ་དྲུག་སྐློར་གློལ་ཏྱེ། སྱེང་གི་ཐིག་ལྱེ་དཀར་པློ་མར་བབ། འློག་གི་

ཐིག་ལྱེ་དམར་པློ་ཡར་འློངས་ཏྱེ། སིང་གའི་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་ན་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྱེ་

དཀར་དམར་གའུ་ཁ་སྦྱར་གི་ཚུལ་དུ་ཡློད་པའི་དབུས་སུ་ཆུད་ནས་ཕད་པའི་རྐྱེན་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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གིས་དྱེ་འདྲའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་གི། ཕི་རློལ་ནས་མུན་པ་སློགས་ཀི་སྣང་བ་ཤར་

བ་མ་ཡིན་ནློ། །དྱེ་ལ་ཉྱེར་ཐློབ་དང་སློང་པ་ཆྱེན་པློ་ཞྱེས་བྱའློ། །དྱེ་ཡང་ཉྱེར་ཐློབ་ཀི་

སློད་ཡུལ་སྣང་དང་བཅས་པ་སྐྱེས་ལ། ཉྱེར་ཐློབ་ཀི་སྨད་ལ་ཡུལ་གང་ཡང་མི་དྲན་

པར་དྲན་མྱེད་དུ་བརྒྱལ་བ་ལྟར་ནག་འཐློམས་ཀིས་འགློ །དྱེ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་

སྱེམས་ལས་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་རླུང་སྱེམས་མཐའ་དག་འགགས་ཏྱེ། དང་པློ་ནས་

གཞི་ལ་ཡློད་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སྱེམས་ཀི་དྲན་པ་མ་གསློ་བའི་བར་དྱེར་ཉྱེར་

ཐློབ་ཀི་སྨད་དྲན་མྱེད་དྱེ་འློང་བ་ཡིན་ལ། དྱེའི་རྱེས་སུ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སྱེམས་ཀི་

དྲན་པ་གསློས་ཏྱེ་འཆི་བ་འློད་གསལ་འཆར་རློ། །

ཀུན་རློག་གཡློ་བ་དང་ཐིམ་པའི་བར་དུ་འབྱུང་ཞིང་སློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་

ཟླ་འློད་ཀིས་ཁབ་པ་ལྟ་བུའི་སློང་སང་དཀར་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར་གི། དྱེ་ལས་

གཞན་པའི་གཉིས་སྣང་རགས་པ་གཞན་གང་ཡང་མ་འཆར་བའི་ཡིད་ཀི་ཤྱེས་པ་ནི། 

སྣང་བ་དཀར་ལམ་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། ཀུན་རློག་གཡློ་བ་དང་ཐིམ་པའི་བར་དུ་

འབྱུང་ཞིང་སློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་ཉི་འློད་ཀིས་ཁབ་པ་ལྟ་བུའི་སློང་སང་དམར་

ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར་གི། དྱེ་ལས་གཞན་པའི་གཉིས་སྣང་རགས་པ་གཞན་གང་

ཡང་མི་འཆར་བའི་ཡིད་ཀི་ཤྱེས་པ་ནི། སྣང་བ་མཆྱེད་པའི་མཚན་ཉིད། ཀུན་རློག་

གཡློ་བ་དང་ཐིམ་པའི་བར་དུ་འབྱུང་ཞིང་སློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་མཚམས་ཀི་

སྨག་འཐུག་པློས་ཁབ་པ་ལྟ་བུའི་སློང་སང་ནག་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར་གི། དྱེ་ལས་

གཞན་པའི་གཉིས་སྣང་རགས་པ་གཞན་གང་ཡང་མི་འཆར་བའི་ཡིད་ཀི་ཤྱེས་པ་ནི། 

སྣང་བ་ཉྱེར་ཐློབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །



འཆི་བའི་རིམ་པ།
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ཉྱེར་ཐློབ་འློད་གསལ་ལ་ཐིམ་ནས་འློད་གསལ་ཤར་བའི་ཚེ་ཉྱེར་ཐློབ་ཀི་སྨད་

དྲན་མྱེད་དྱེ་སངས་ནས་གཉིས་སྣང་རགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱེད་པར་སློན་གི་ནམ་

མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་ཟླ་འློད་ཉི་འློ ད་མུན་པ་སྱེ་སློད་བྱྱེད་ཀི་རྐྱེན་གསུམ་དང་བྲལ་

བའི་ཐློ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སློང་སང་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་

སྣང་བ་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་སྣང་བ་འདྲ་བ་ཞིག་

འཆར་རློ། །དྱེ་ལྟར་འཆར་བའི་རྐྱེན་ཡང་ཐིག་ལྱེ་དཀར་དམར་གཉིས་མི་ཤིགས་

པའི་ཐིག་ལྱེ་དཀར་དམར་ལ་ཐིམ། དབུ་མའི་ནང་གི་རླུང་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བའི་སྲློག་འཛིན་གི་རླུང་ལ་ཐིམ་པས་དང་པློ་ནས་གཞི་ལ་ཡློད་པའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་

རླུང་སྱེམས་མངློན་དུ་གྱུར་བས་ན་དྱེ་འདྲའི་སྣང་བ་ཤར་བ་ཡིན་གི། །ཕི་རློལ་གི་ནམ་

མཁའ་སློང་སང་སྣང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །དྱེ་ལ་འཆི་བ་འློད་གསལ་དང་ཐམས་ཅད་སློང་

པ་ཞྱེས་བྱ་སྱེ། འཆི་བ་དངློས་དྱེ་ཡིན་ནློ། །

དྱེ་ནི་གཞིའི་ཆློས་སྐུ་དང༌། སློང་སང་དྱེ་ལ་གཞིའི་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུ་དང༌། དྱེ་ཡུལ་

དུ་བྱྱེད་པའི་བློ་དྱེ་ལ་གཞིའི་རློགས་པ་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཞྱེས་ཀང་ཟྱེར་རློ། །དྱེ་ལ་

ཐ་མལ་བའི་མི་རྣམས་ཞག་གསུམ་གི་བར་དུ་གནས་ལ། དྱེ་ནས་ཁམས་དཀར་

དམར་གི་རགས་འློང་ངློ༌། །ནད་ཀིས་ལུས་ཟུངས་ཟད་དྲག་པ་ལ་ཞག་ཅི་ཙམ་སློང་

ཡང་ཁམས་དཀར་དམར་གི་རགས་མི་འློང་བའང་སྲིད་ལ། རྣལ་འབྱློར་བས་རློགས་

པ་མཐློ་དམའི་དབང་གིས་འློད་གསལ་དྱེ་ཆློས་སྐུ་དང་བསྲྱེས་ནས་འཇློག་པ་ལ་ཞག་

གངས་མང་ཉུང་ངྱེས་པ་མྱེད་པར་གསུང༌། སྣང་མཆྱེད་ཐློབ་གསུམ་འློད་གསལ་དང་

བཅས་པའི་ཐིམ་ཚུལ་དྱེ་ཡང་སྱེམས་སྔ་མ་སྔ་མའི་ནུས་པ་འགགས་ནས་ཕི་མ་ཕི་མ་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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གསལ་དུ་སློང་བ་ལ་སྔ་མ་ཕི་མ་ལ་ཐིམ་ཞྱེས་བྱའི། སྔ་མ་ཕི་མའི་རང་བཞིན་དུ་སློང་

བ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

སློན་གི་ནམ་མཁའ་དཔེར་བཟུང་བ་ནི། 

དབྱར་དུས་ཀི་ཆར་གིས་སའི་རྡུལ་བར་སྣང་ལ་ལྡང་བ་ལྱེགས་པར་མནན་པ་

དང༌། སྤིན་གི་སྒིབ་བྱྱེད་དང་བྲལ་བ་གཉིས་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བ་

སློན་གི་དུས་ཡིན་པས་སློན་དུས་ཀི་ནམ་མཁའ་དཔྱེར་བཟུང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་དྱེ་

ཐློགས་བཅས་རགས་པ་དགག་ཙམ་གི་སློད་སང་ཡིན་པ་ལྟར། སློང་པ་བཞི་པློ་ཡང་

ཡིད་ངློར་ཀུན་རློག་རགས་པའི་སྣང་བ་ལློག་ནས་སློང་སང་གི་སྣང་བ་འཆར་བ་

གཉིས་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པར་དཔྱེ་དློན་སྦྱར་བ་ཡིན་གི། གནས་སྐབས་དྱེ་ན་ནམ་

མཁའ་སློགས་ཀི་སྣང་བ་ཤར་བ་མ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་སྣང་བའི་སྔ་རློལ་ཏུ་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་

ཐིམ་ཟིན་ན། སྣང་མཆྱེད་ཐློབ་གསུམ་གི་དུས་སུ་ཐིམ་རྒྱུའི་རླུང་མྱེད་དམ་སམ་ན། 

སྤིར་རླུང་ལ་ཕ་རགས་མང་དུ་ཡློད་པའི་རགས་པ་རྣམས་ཐིམ་ཚར་ཡང་ཕ་བ་ཡློད་

དློ༑ །དྱེས་ན་རླུང་ཕ་བ་གཅིག་པུས་ཤྱེས་པའི་རྱེན་བྱྱེད་པའི་དུས་ནི་རླུང་སྣང་བ་ལ་

ཐིམ་པ་ནས་ཉྱེར་ཐློབ་འློད་གསལ་ལ་ཐིམ་པའི་བར་དུ་ཡིན་ནློ། །སློང་པ་བཞིའི་

སྐབས་སུ་ཤྱེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཡུལ་སྣང་དང་བཅས་པ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་རྣམས་ཡུལ་

སྣང་དང་བཅས་ཇྱེ་ཕ་ཇྱེ་ཕར་སློང་བའི་སློབས་ཀིས་ཡིད་ངློར་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་བ་

རགས་པ་ལློག་ནས་སློང་སང་ངྱེ་བ་ཞིག་ཤར་བ་ཡིན་གི་སློང་ཉིད་ཡུལ་དུ་བྱྱེད་པ་ནི་



འཆི་བའི་རིམ་པ།
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མ་ཡིན་ནློ། །དྱེས་ན་ལམ་མི་བསྒློམས་པའི་ཐ་མལ་བ་ལ་དྱེ་དག་གི་སྐབས་སུ་བདྱེན་

གྲུབ་ཁློ་ན་ལས་བདྱེན་མྱེད་ཀི་སྣང་བ་མི་འཆར་ཏྱེ། སྐབས་འདིའི་སློང་པ་བཞི་པློ་

སྱེམས་ཅན་འཆི་ཚད་ཐམས་ཅད་ལ་འཆར་བས་འཆི་བའི་སྐབས་སློང་ཉིད་རློགས་ན་

འབད་མྱེད་དུ་གློལ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རློ། །ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀིས་འཆི་བ་འློད་

གསལ་དྱེ་སྣང་ལ་མ་ངྱེས་པའི་ཚུལ་གིས་མློང་བ་ཡིན་གི། ངྱེས་ཤྱེས་དང་བཅས་ཏྱེ་

མློང་བ་མིན་ནློ། །དྱེ་ནི་མའི་འློད་གསལ་ཡིན་ལ། ལམ་དུས་ཀི་གཉིད་དང་སད་པའི་

སྐབས་སུ་བསྒློམས་སློབས་ཀིས་ཤར་བའི་འློད་གསལ་ལ་བུའི་འློད་གསལ་ཞྱེས་བྱ། 

དྱེ་གཉིས་འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་དུས་སུ་བསྲྱེས་ནས་བསྒློམས་པ་ལ་འློད་གསལ་མ་

བུ་འདྲྱེས་པ་ཞྱེས་ཟྱེར་རློ། །

འློ་ན་འཆི་བ་འློད་གསལ་དྱེ་སྤིར་འློད་གསལ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནམ་ཞྱེ་ན། 

རྣལ་འབྱློར་པས་འློད་གསལ་མ་བུ་བསྲྱེས་ཏྱེ་ལྟ་ཐློག་ཏུ་འཇློག་པ་ནི་འློད་གསལ་

མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཡང༌། དྱེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་ཐ་མལ་པ་ལ་རང་ཤུགས་ཀིས་ཤར་

བའི་འཆི་བ་འློད་གསལ་ནི་གཉིས་སྣང་རགས་པ་འགགས་པ་ཙམ་ལ་འློད་གསལ་

ཞྱེས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ནློ། །

སྤིར་འློད་གསལ་ལ་གཉིས་ལས། སློང་ཉིད་ཕ་མློ་ཡུལ་གི་འློད་གསལ་དང༌། 

དྱེ་རློགས་པའི་ཡྱེ་ཤྱེས་ཡུལ་ཅན་གི་འློད་གསལ་དུ་འཇློག་གློ །འཆི་བའི་རིམ་པ་འདི་

རྣམས་སྔགས་བ་མྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རློགས་གཉིས་ཀི་འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་

འཁྱེར་དང༌། དཔྱེ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་རྣམས་ཀི་སྦྱང་གཞིའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པས་

འདི་རྣམས་ལ་གློ་བ་ལྱེགས་པར་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆྱེའློ། །



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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གཉིས་པ་བར་དློ་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ་ནི། 

དྱེ་ལྟར་འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་སྱེམས་དྱེ་གཡློ་མྱེད་དུ་ཅི་ཙམ་གནས་པའི་

མཐར། དྱེའི་ངང་ནས་འདར་འཕིག་ཙམ་གིས་ཅུང་ཟད་གཡློ་བ་ཞིག་འློང་ལ། དྱེ་བྱུང་

བའི་ཚེ་འློད་གསལ་ལས་ལྡང་བར་རློམ་པ་ཡིན་པས་མཚམས་དྱེ་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕ་

བའི་རླུང་སྱེམས་དྱེ་སིང་གའི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་ཐིག་ལྱེ་ཁ་བཤག་ཕྱེ་བའི་ནང་

ནས་ཕི་རློལ་ཏུ་རྒྱངས་ཏྱེ་ཐློན་ནས་ལུས་འདི་བློར་ཏྱེ། བར་དློའི་ལུས་གྲུབ་པ་ཡིན། དྱེ་

དང་དུས་མཉམ་དུ་སིང་གའི་ཁམས་དཀར་པློ་ཐུར་དུ་བབས་ནས་རགས་ཀི་རྱེ་དང༌། 

དམར་པློ་གྱེན་དུ་སློང་ནས་སྱེང་གི་སྣ་སྒློ་ནས་ཕིར་འབྱུང་ངློ༌། །དྱེ་ཡང་འཆི་བ་འློད་

གསལ་གི་བཞློན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་འློད་ཟྱེར་ལྔ་པ་དྱེ་བར་དློའི་ལུས་ཀི་ཉྱེར་ལྱེན་

དང་སྱེམས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བྱྱེད་རྐྱེན་བྱྱེད་ལ། འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་སྱེམས་དྱེ་བར་

དློའི་ལུས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བྱྱེད་རྐྱེན་དང་སྱེམས་ཀི་ཉྱེར་ལྱེན་བྱས་པ་ལ་བརྱེན་ནས། 

གང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་མིའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བར་དློ་རླུང་གི་ལུས་ཅན་རྣམ་སྨིན་གི་ཕུང་

པློ་རྙིང་པ་ལས་ལློགས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཚུལ་གིས་དངློས་གནས་ལ་འགྲུབ་བློ། །

དྱེའི་ཚེ་སྣང་མཆྱེད་ཐློབ་གསུམ་སློགས་སྔར་བཤད་པ་ལས་གློ་རིམ་བཟླློག་

སྱེ་ལུགས་ལྡློག་གི་ཉྱེར་ཐློབ་ནག་ལམ་པ་ཤར་བ། འཆི་བ་འློད་གསལ་འགགས་པ། 

བར་དློ་གྲུབ་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་ཡིན་ཏྱེ། མངློན་པ་གློང་འློག་དང་ས་སྱེ་སློགས་

མང་པློ་ནས་འཆི་སྲིད་འགགས་པ་དང་བར་སྲིད་གྲུབ་པ་གཉིས་སྲང་མདའི་མཐློ་

དམན་བཞིན་དུ་དུས་མཉམ་པར་གསུངས་ཤིང༌། བར་སྲིད་པ་རྫུས་སྐྱེས་ཡིན་པས་

དབང་པློ་དང་ཡན་ལག་ཉིད་ལག་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རློ། །
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བར་དློ་གྲུབ་མ་ཐག་པའི་སྱེམས་ནི་ལུགས་ལྡློག་གི་ཉྱེར་ཐློབ་ཡིན་ལ། དྱེ་

ལས་ལུགས་ལྡློག་གི་མཆྱེད་པ་དང༌། དྱེ་ལས་སྣང་བ་དང༌། སྣང་བ་དྱེ་ལས་རང་

བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རློག་རྣམས་སྐྱེས་ཏྱེ་བར་དློ་བ་དྱེས་སྐྱེ་གནས་དང་དྲི་འཚོལ་

སློགས་ཀི་ཕིར་དུ་མངློན་པར་རྒྱུག་པ་ཡིན་ནློ། །དྱེ་དག་གི་ཚེའང་སྔར་བཤད་པའི་

རིམ་པ་ལས་བཟླློག་སྱེ་ཉྱེར་ཐློབ་ནས་སྨིག་རྒྱུའི་བར་གི་རགས་རྣམས་རིམ་བཞིན་

འབྱུང༌། ཤ་ཁག་རློས་བཅས་སློགས་འབྱུང་ལུས་རགས་པ་སངས་པའི་རླུང་ཙམ་

ལས་གྲུབ་པའི་ཡིད་ལུས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་བར་དློ་བ་དྱེ་ལ། གཞིའི་ལློངས་སྐུ་དང༌། དྲི་

ཟ་ཞྱེས་བྱའློ། །

འློ་ན་དྱེ་འདྲའི་བར་དློ་ཡློད་པའི་དཔྱེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞྱེ་ན། ད་ལྟ་རང་ཅག་

རྣམས་གཉིད་དུ་འགློ་བ་ན་གཉིད་ཀི་སྐབས་ཀི་རགས་བཞི་དང་སློང་པ་བཞི་འཆི་

དུས་དང་འདྲ་བ་སྐྱེ་མ་ཙམ་རྱེ་ཤར་ནས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཆར་ལ། དྱེ་ལས་

ལྡང་བར་རློམ་པ་ན་རི་ལམ་གི་ལུས་སུ་ལྡང་བར་རློམ་ཞིང༌། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་

ལས་ལངས་པ་ན་རི་ལམ་གི་ལུས་གྲུབ་སྱེ། རི་ལམ་གི་སྐབས་ཀི་བྱ་བྱྱེད་སྣ་ཚོགས་

ཤིག་བྱྱེད་ཅིང༌། གཉིད་སད་པར་རློམ་པའི་ཚེ་རི་ལམ་གི་རླུང་ལུས་དྱེ་མྱེ་ལློང་ལ་ཧ་

བཏབ་པ་བཞིན་མཐའ་ནས་ཡལ་ཏྱེ་སིང་གར་འདུས་ནས་ཕུང་པློ་རྙིང་པའི་སིང་གའི་

དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སྱེམས་ངློ་བློ་དབྱྱེར་མྱེད་ལ་ཐིམ་ནས་གཉིད་སད་

དྱེ༑ བྱ་བྱྱེད་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་བཞིན་ཡིན་ནློ། །

དྱེ་ལྟ་བུའི་བར་དློའི་ངློ་བློའི་ཁད་པར་ནི་དབང་པློ་ཀུན་ཚང་བ། རྫུ་སྐྱེས་ཡིན་

པས་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་རློགས་པ། ཕ་བའི་ལུས་ཅན་
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ཡིན་པས་རློ་རྱེ་ཕ་ལམ་གིས་ཀང་གཞིག་ཏུ་མྱེད་པ། མའི་མངལ་ལྟ་བུའི་སྐྱེ་གནས་

མ་གཏློགས་རི་རབ་སློགས་གང་ལའང་ཐློགས་པ་མྱེད་པ། ལས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་

ཤུགས་ཀིས་སྐད་ཅིག་ལ་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་འགློ་ནུས་ཤིང་སངས་རྒྱས་ཀིས་

ཀང་དགག་པར་མི་ནུས་པའློ། །

མཛོད་ལས། འགློ་བ་གང་གི་བར་སྲིད་གྲུབ་ན་དྱེ་ལས་འགློ་བ་གཞན་དུ་མི་

ལྡློག་པར་བཤད་ཀང༌། ཀུན་བཏུས་ལས། གང་གི་བར་སྲིད་གྲུབ་ན་དྱེར་སྐྱེ་བའི་ངྱེས་

པ་མྱེད་པར་འགློ་པ་གཞན་དུ་ལྡློག་པ་ཡློད་པར་གསུང༌། འློན་ཀང་མངློན་པ་གློང་འློག་

གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལའང་བར་དློའི་རྱེན་ལ་དག་བཅློམ་ཐློབ་པའི་བར་འདའ་བ་ཡློད་

པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་སྲིད་ལྱེན་དགློས་པས་ཁབ་པ་ཁས་མི་ལྱེན་ནློ། །

མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི། 

ཡིད་ལས་བྱུང་བ་དང༌། སྲིད་འཚོལ་དང༌། དྲི་ཟ་དང༌། སྲིད་པ་བར་མ་དང༌། 

མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་སྲིད་པ་ཞྱེས་མཛོད་ལས་བཤད་དློ། །ཚེ་ཚད་ཀི་ཁད་པར་ནི་

རིང་མཐའ་ཞག་བདུན་ཡིན་ཡང་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་ཚོགས་ན་བར་སྲིད་གྲུབ་པའི་མློད་ལ་

སྐྱེ་སྲིད་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་བའང་ཡློད་པས་ངྱེས་པ་མྱེད། གལ་ཏྱེ་ཞག་བདུན་ནས་

སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་མ་ཚོགས་ན་ཞག་བདུན་གི་མཐར་འཆི་ཆུང་རྱེ་བྱས་ཏྱེ་ཡང་བར་དློ་དྱེ་

ཉིད་གྲུབ་སྱེ་གནས་སློ། །དྱེ་ལྟར་བྱས་ཏྱེ་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་འདས་པ་ན་ངྱེས་

པར་སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་ཚོགས་ཏྱེ་སྐྱེ་སྲིད་ལྱེན་པས་ཁབ་པར་སའི་དངློས་གཞིར་གསུངས་

སློ༑ །ཞག་བདུན་གི་མཐར་འཆི་ཆུང་རྱེ་བྱྱེད་ཚུལ་ནི། བར་དློའི་རླུང་ལུས་དྱེ་མྱེ་ལློང་
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ལ་ཧ་བཏབ་པ་མཐའ་ནས་སྡུད་པ་བཞིན་སློད་སྨད་ནས་རིམ་གིས་སིང་གར་འདུས་

ཏྱེ་བར་དློའི་གནས་སྐབས་ཀི་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རློག་པ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་

བཅས་པ་ཐིམ་ནས། བར་དློ་འཆི་བའི་རགས་བཞི་དང་སློང་པ་བཞི་སྐྱེ་མ་ཙམ་རྱེ་

མྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་ཤར་ནས་བར་དློ་ཤི་བའི་འློ ད་གསལ་མངློན་དུ་བྱས། དྱེ་ནས་

འློད་གསལ་དྱེའི་བཞློན་པའི་རླུང་གིས་ཉྱེར་ལྱེན་བྱས་ནས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་ལངས་

པའི་ཉྱེར་ཐློབ་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་བར་དློའི་རླུང་ལུས་སྔར་བཞིན་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནློ༑ །བར་དློའི་རྱེན་ལ་འཆི་ཆུང་ཇི་ཙམ་བྱས་ཀང་བར་སྲིད་རང་ལ་བསྡུ་ལ། བར་དློ་

བ་དྱེས་རང་གི་སྔ་མའི་ལུས་རྱེན་མཐློང་ཡང་ལས་ཀི་འབྲྱེལ་བ་ཆད་པའི་སློབས་ཀིས་

ལུས་རྱེན་རྙིང་བ་དྱེ་ངའི་ལུས་ཡིན་སམ་པ་དང་དྱེ་ལ་འཇུག་འདློད་ཀི་བློ་མི་སྐྱེ་བར་

སའི་དངློས་གཞི་ལས་གསུང༌། 

ཁ་ཅིག བར་དློའི་ཚེ་ཚད་ཞག་བདུན་དུ་གསུངས་པ་དྱེ་རིགས་དྲུག་རང་རང་

གི་ཞག་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཟྱེར་བ་མི་འཐད་དྱེ། དྱེ་ལྟར་ན་དམལ་བ་པ་དང་

ཁམས་གློང་མའི་ལྷ་རྣམས་ཀི་བར་དློ་ལ་འགློ་བ་དྱེ་དང་དྱེའི་ཞག་བདུན་སློགས་ཀི་

བར་དུ་གནས་པ་ཞིག་ཡློད་དགློས་པས་ལློ་བྱྱེ་བ་ཕག་ཤིན་ཏུ་མང་པློའི་བར་དུ་ཡང་

སྐྱེ་བའི་རྐྱེན་མི་འཚོགས་པར་བར་དློར་གནས་པ་ཞིག་ཁས་ལྱེན་དགློས་པས་ཐལ་

ཆྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །

སིད་པ་འཕློ་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། 

དམལ་བར་སྐྱེ་ན་བཤང་ལམ་ནས་འཕློ་ལ། ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱེ་ན་ཁ་དང༌། དུད་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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འགློར་སྐྱེ་ན་དྲི་ཆུའི་ལམ་དང༌། མིར་སྐྱེ་ན་མིག་དང༌། འདློད་ལྷར་སྐྱེ་ན་ལྟྱེ་བ། གནློད་

སྦྱིན་དུ་སྐྱེ་ན་སྣ། གྲུབ་པའི་ལྷ་དང་མིའམ་ཅིར་སྐྱེ་ན་རྣ་བ། གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་ན་

སྨིན་མཚམས་ཀི་དབུས། གཟུགས་མྱེད་དུ་སྐྱེ་ན་སྤི་བློ་ནས་འཕློ་བར་རྒྱུད་བརག་པ་

བརྒྱད་པ་སློགས་ལས་བཤད། འློ་ན། ས་སྱེ་སློགས་སུ་ལུས་འདློར་བ་ན་སིང་ག་ནས་

རྣམ་ཤྱེས་འཕློ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལློ་ཞྱེ་ན། མི་འགལ་ཏྱེ་ལུས་ཀི་ནང་དུ་རྣམ་

ཤྱེས་འཕློ་བ་ན་ཐློག་མར་སིང་ག་ནས་འཕློ་བ་ཡིན་ཡང༌། དྱེ་ནས་ལུས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་

འཕློ་བ་ན་སྒློ་སློ་སློ་ནས་འཕློ་བར་བཤད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་མཛོད་ལས། རིམ་གིས་འཆི་ན་རང་བ་དང༌། །ལྟྱེ་བ་སིང་གར་ཡིད་འཆི་

འཕློ། །ཞྱེས་དང༌། འགྱེལ་བར། ངན་སློང་དུ་སྐྱེ་ན་རང་བ་དང༌། མིར་སྐྱེ་ན་ལྟྱེ་བ་

དང༌། ལྷར་སྐྱེ་བ་དང་དག་བཅློམ་པ་འཆི་ན་སིང་གར་རྣམ་ཤྱེས་འགག་གློ །ཞྱེས་

གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། དྱེ་ནི་གནས་དྱེ་དག་ཏུ་ཡིད་འགགས་པའི་དློན་དུ་

འགྱེལ་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར། རང་པ་ལ་སློགས་པའི་གནས་དྱེ་དག་ཏུ་ལུས་དབང་

འགགས་པའི་སློབས་ཀིས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤྱེས་འགགས་ཚུལ་སློ་སློ་བ་སློན་པ་ཙམ་

ཡིན་གི། གནས་དྱེ་དག་ནས་རྣམ་ཤྱེས་ཕི་རློལ་ཏུ་འཕློ་བར་སློན་པ་མ་ཡིན་པས་

སྔར་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་མྱེད་དློ། །མཐློང་ཚུལ་གི་ཁད་པར་ནི་བར་དློ་རིགས་

མཐུན་དང་ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པས་མཐློང་བར་མཛོད་ལས་བཤད། དྱེ་ལ་ལྷའི་

མིག་སྐྱེས་སློབས་ཀིས་ཐློབ་པ་ནི་མ་དག་པ་དང༌། བསྒློམས་སློབས་ཀིས་ཐློབ་པ་ནི་

ལྷའི་མིག་དག་པ་ལ་འཇློག་གློ །བར་དློ་གློང་མ་གློང་མས་འློག་མ་འློག་མ་མཐློང་བའི་

ལུགས་ཀང་མཛོད་འགྱེལ་ལས་བཤད། 



བར་དློ་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ།
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བློང་ཚོད་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། 

འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་བར་དློ་བྱིས་པ་ལློ་ལྔའམ་དྲུག་ལློན་པ་ལྟ་བུར་མཛོད་

འགྱེལ་དུ་བཤད་ཀང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངྱེས་པ་ཅན་མ་གསུངས་སློ། །

རྣམ་པའི་ཁད་པར་ནི། ངན་འགློའི་བར་དློ་ཕར་བ་ནག་པློ་བརྐང་བའམ་

མཚན་མློ་མུན་ནག་གིས་ཁབ་པ་ལྟ་བུ་དང༌། བདྱེ་འགློའི་བར་སྲིད་སྣམ་བུ་དཀར་པློ་

བརྐང་པའམ་མཚན་མློ་ཟླ་འློད་ཀིས་ཁབ་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འབྱུང་བར་སའི་དངློས་

གཞིར་གསུངས། 

ཁ་དློག་གི་ཁྱད་པར་ནི། 

དམལ་བའི་བར་དློ་སློང་དུམ་མྱེས་ཚིག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡི་དྭགས་ཀི་བར་དློ་

ཆུ་ལྟ་བུ། དུད་འགློའི་བར་དློ་དུ་བ་ལྟ་བུ། འདློད་པའི་ལྷ་མིའི་བར་དློ་གསྱེར་ལྟ་བུ། 

གཟུགས་ཁམས་པའི་བར་དློ་དཀར་པློ་སློགས་སུ་དགའ་བློ་མངལ་འཇུག་གི་མདློ་

ལས་བཤད། 

བྱད་གཟུགས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། 

གང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་འགློ་བ་དྱེའི་སྔློན་དུས་ཀི་སྲིད་པའི་ཤ་ཚུགས་ཅན་ནམ་

ལུས་དབྱིབས་ཅན་ཡིན་པར་མཛོད་ལས་གསུངས་ཤིང༌། སྲིད་པ་བཞི་ནི། སྐྱེ་སྲིད་

དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་བའི་སྐད་ཅིག་དང་པློ་སྐྱེ་སྲིད་དང༌། དྱེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ནས་འཆི་སྲིད་མ་གྲུབ་པའི་བར་གི་སྲིད་པ་ནི་སྔློན་དུས་ཀི་སྲིད་པ་དང༌། འཆི་བའི་

སྐད་ཅིག་ཐ་མའམ་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་དུས་ཀི་སྲིད་པ་ནི་འཆི་

སྲིད་དང༌། འཆི་སྲིད་དང་སྐྱེ་སྲིད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བྱུང་བའི་སྲིད་པ་ནི་བར་སྲིད་

དློ༑ །སྔློན་དུས་ཀི་སྲིད་པ་ཞྱེས་པའི་ཚིག་ཙམ་ལ་འཁྲུལ་ནས་བར་དློ་བ་དྱེ་སྐྱེ་བ་སྔ་

མའི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འདློད་པ་དང༌། ཡང་ཕི་མའི་ལུས་ཀི་དབྱིབས་ཅན་དུ་

བཤད་པ་མཐློང་ནས་ཞག་ཕྱེད་དང་བཞི་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་དང༌། ཕྱེད་དང་བཞི་སྐྱེ་བ་ཕི་

མའི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འདློད་པ་ནི་ཁུངས་རྣམ་དག་གང་ཡང་མྱེད་པའི་སྒློ་

བཏགས་ཁློ་ནར་ལམ་རིམ་ཆྱེན་མློར་གསུང༌། 

དྱེས་ན་སྔློན་དུས་ཀི་སྲིད་པ་ཞྱེས་པའི་སྔློན་ནི་ཚེ་ཕི་མའི་འཆི་སྲིད་ལ་ལྟློས་

པའི་སྔློན་ཡིན་གི་བར་དློ་ལ་ལྟློས་པའི་སྔློན་དུ་འཇློག་པ་མ་ཡིན་ནློ། །མཛོད་ལས་

ཀང༌། སྔློན་དུས་སྲིད་འབྱུང་ཤ་ཚུགས་ཅན། །ཞྱེས་པའི་འབྱུང་ཞྱེས་པ་ནི་མ་འློངས་

པའི་ཚིག་ཡིན་གི་འདས་ཚིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

ཡང་གང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་སྱེམས་ཅན་དྱེའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ལ། འགའ་

ཞིག་གིས་དྱེ་ལྟར་ན་དབང་པློ་མ་ཚང་བའི་འགློ་བ་དྱེའི་བར་དློ་བ་ཡང་དབང་པློ་མ་

ཚང་བར་སྨྲ་བ་ནི་ཆྱེར་མི་འཐད་དྱེ། སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེ་བའི་འློག་ཏུ་མིག་སློགས་མ་

ཚང་དབང་བློ་བར་འབྱུང་གི་བར་དློ་ལ་དབང་པློ་མ་ཚང་བ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་

པའི་ཕིར་དང༌། རང་ཉིད་གང་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་འགློ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ཙམ་

གིས་ཆ་ཀུན་ནས་འདྲ་བ་དགློས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྱེ་བར་འགྱུར་རློ། །



བར་དློ་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ།
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བར་དློའི་འགློ་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། 

ལྷའི་བར་དློ་གྱེན་དང༌། མིའི་བར་དློ་ཐད་ཀ་དང༌། ངན་འགློའི་བར་དློ་སྤི་བློ་

ཐུར་དུ་ཚུགས་ནས་འགློ་བར་ས་ཡི་དངློས་གཞིར་ལས་གསུང༌། དྱེ་ཡང་འདློད་

གཟུགས་གཉིས་སུ་སྐྱེ་པ་ལ་བར་དློ་བརྒྱུད་དགློས་པས་ཡར་གི་མཚམས་མྱེད་ཀི་

ལས་དང་མར་གི་མཚམས་མྱེད་གཉིས་ལ་བར་དློ་མྱེད་པར་འདློད་པ་མི་འཐད་པར་

ལམ་རིམ་ཆྱེན་མློར་གསུང་ལ། གཟུགས་མྱེད་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དློ་མྱེད་དྱེ་གང་དུ་ཤི་

འཕློས་པའི་གནས་དྱེ་ཉིད་དུ་གཟུགས་མྱེད་ཀི་མིང་གཞིའི་ཕུང་པློ་འགྲུབ་པློ། དྱེ་ནས་

གཟུགས་མྱེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་གང་ཟག་དྱེས་འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་ངང་ནས་

གཟུགས་མྱེད་ཀི་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་མངློན་དུ་བྱྱེད་ཀི་འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་ལུགས་

ལྡློག་ཏུ་ལངས་པའི་ཉྱེར་ཐློབ་ཀི་སྱེམས་མི་འཆར་ཏྱེ། དྱེ་འདྲའི་ཉྱེར་ཐློབ་ཀི་སྱེམས་ནི་

བར་དློའི་སྱེམས་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཟུགས་མྱེད་ལ་འདློད་གཟུགས་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་གནས་ལློགས་པ་

མྱེད་དློ། །བར་དློ་ཁད་པར་བ་སྐྱེ་བ་གཅིག་གིས་ཐློགས་པའི་བྱང་སྱེམས་དགའ་ལྡན་

ནས་འཕློས་ནས་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུ་འཇུག་པའི་བར་དློ་ནི། གཞློན་ནུ་མཚན་

དཔྱེས་བརྒྱན་པ། འློད་ཀིས་གིང་བཞི་བྱྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་གསལ་བར་བྱྱེད་པར་མཛོད་

འགྱེལ་དང་རྣམ་བཞག་རིམ་པར་གསུང་ལ། འློ་ན་བཙུན་པ་ཆློས་ལྡན་རབ་འབྱློར་

གིས། གང་པློ་ཆྱེ་དཀར་པློ་མཆྱེ་བ་དྲུག་ལྡན་གི་རྣམ་པས་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པ་དང་

འགལ་ལློ་ཞྱེ་ན། དྱེའི་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་ལྱེན་དགློས་པའང་མིན་ལ། འློན་ཀང་དྱེའི་

ཡུམ་གི་རི་ལམ་དང་མཐུན་པར་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་གི། མིར་སྐྱེ་འགྱུར་གི་བར་དློ་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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དུད་འགློའི་རྣམ་པ་ཅན་འདློད་ན་བསན་བཅློས་ཚད་ལྡན་མང་པློ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། 

དྱེ་ནི་ཐྱེག་དམན་གི་ལུགས་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང༌། ཐྱེག་ཆྱེན་གི་ལུགས་ལ་ཚུལ་

བསན་ཙམ་དུ་ཁས་ལྱེན་ནློ། བར་དློའི་རྣམ་བཞག་འདི་དག་བ་མྱེད་ཀི་བསྐྱེད་རིམ་གི་

བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་འཁྱེར་དང༌། དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྦྱང་

གཞི་ཡིན་པས་ཞིབ་ཏུ་ཤྱེས་པ་གལ་ཆྱེའློ། །

༈ གསུམ་པ་དེས་སྐེ་གནས་སུ་སྐེ་བ་ལེན་པའི་ཚུལ་ནི། 

དྱེ་ཡང་བར་དློ་བ་དྱེས་མའི་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པ་ལ། གནས་གསུམ་མངློན་

དུ་གྱུར་ཅིང་ཉྱེས་པ་གསུམ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་དགློས་ཏྱེ། མ་ནད་མྱེད་ཅིང་ཟླ་མཚན་

གི་ཁག་དང་ལྡན་པའི་སྐབས་ཡིན་པ། དྲི་ཟ་ཉྱེ་བར་འཁློར་ཞིང་འཇུག་འདློད་པ། ཕློ་

མློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཆགས་ཞིང་ཕད་པ་སྱེ་གནས་གསུམ་མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང༌། 

མའི་མངལ་གི་དབུས་ནས་ཀི་དབྱིབས་དང་འདྲ་བ་དང༌། གློག་མའི་རད་པ་དང༌། ར་

མློང་གི་ཁ་ལྟ་བུ་དང༌། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་གསུམ་གིས་བཀག་པ་སྱེ་མངལ་གི་

ཉྱེས་པ་དང༌། ཕ་མ་གཉིས་གང་རུང་ལས་ཁུ་ཁག་མ་བྱུང་བ་འམ་བྱུང་ཡང་སྔ་ཕིར་

འབབ་པ་དང༌། དུས་མཉམ་དུ་བབས་ཀང་གང་རུང་ཞིག་རུལ་བ་སྱེ་ས་བློན་གི་ཉྱེས་

པ་དང༌། དྲི་ཟ་དྱེས་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་བུར་སྐྱེ་བའི་ལས་མ་བསགས་པའམ། ཕློ་མློ་

གཉིས་དྱེའི་ཕ་མར་གྱུར་པའི་ལས་མ་བསགས་པ་ལས་ཀི་ཉྱེས་པ་སྱེ་ཉྱེས་པ་གསུམ་

དང་བྲལ་བར་དགློས་པར་མངལ་འཇུག་གི་མདློ་ལས་གསུངས་ལ། འདུལ་བ་ལུང་

ལས་གནས་དྲུག་མངློན་དུ་གྱུར་དགློས་པར་གསུངས་པ་ཡང་དློན་འདྲའློ། །



སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པའི་ཚུལ།
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དྱེ་ལྟར་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གསུམ་ཚང་དགློས་ཤིང་འགལ་

རྐྱེན་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་དྲི་ཟ་དྱེས། ཕ་མ་གཉིས་ཉལ་པློ་བྱྱེད་པ་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་

མཐློང་སྱེ་འཁིག་སྤློད་པར་འདློད་པའི་དབང་གིས་ཕློར་སྐྱེ་ན་མ་ལ་ཆགས་ཞིང་ཕ་ལ་

འབྲལ་འདློད་པ་དང༌། མློར་སྐྱེ་ན་ཕ་ལ་ཆགས་ཤིང་མ་ལ་འབྲལ་འདློད་སྐྱེ་ལ། དྱེ་

ནས་གང་ལ་ཆགས་པ་དྱེ་ལ་འཁྱུད་པར་རློམ་པ་ན། ལས་ཀི་དབང་གིས་ལུས་གཞན་

གང་ཡང་མི་སྣང་བར་ཕློ་མློ་གང་ཡིན་དྱེའི་མཚན་མ་ཙམ་སྣང་བས་ཁློང་ཁློ་སྐྱེས་ཏྱེ་

ཆགས་སང་གཉིས་ཀིས་འཆི་རྐྱེན་བྱས་ནས་མངལ་དུ་འཇུག་གློ །དྲི་ཟ་དྱེས་ཕ་མ་

གཉིས་ཉལ་པློ་བྱྱེད་པ་མྱེད་བཞིན་དུ་ཁུ་ཁག་ལ་འཁྲུལ་ནས་ཉལ་པློ་བྱྱེད་པར་མཐློང་

བར་ས་མང་པློ་བ་ལས་གསུངས་ཤིང༌། མཛོད་འགྱེལ་དུ་ཕ་མ་ཉལ་པློ་བྱྱེད་པ་མཐློང་

བར་ཡང་བཤད་དློ། །

དྱེ་ཡང་ཕློ་མློ་གཉིས་ཉལ་པློ་བྱྱེད་པས་སློམས་འཇུག་བྱས་པ་ན་དབང་པློ་

གཉིས་བསྲུབས་པའི་སློབས་ཀིས་ཐུར་སྱེལ་གི་རླུང་གྱེན་དུ་གཡློས་ཏྱེ་སུམ་མདློའི་

གཏུམ་མློ་ཕལ་བ་རྣམས་སར་བའི་དྲློད་ཀིས་ཐིག་ལྱེ་དཀར་དམར་ཞུ་བ་རྣམས་ར་

སློང་ཕག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་སྤུབས་སློང་རྣམས་ནས་བབས་པས་ལུས་སྱེམས་

བདྱེ་བས་ཚིམ་ཞིང་སྐབས་དྱེར་ཆགས་པ་དྲག་པློའི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ན། མཇུག་

ཏུ་ཁུ་བ་སྐ་བ་རྱེ་འབྱུང་ལ། དྱེའི་རྱེས་སུ་ཕ་མ་གཉིས་ཀ་ལས་ཁུ་ཁག་གི་ཐིག་པ་རྱེ་

ངྱེས་པར་འབྱུང་བ་དྱེ་མའི་སྐྱེ་གནས་སུ་འདྲྱེས་ནས་འློ་མ་སྐློལ་བའི་སྤིས་མ་ཆགས་

པ་ལྟར་ཡློད་པའི་དབུས་སུ་བར་དློ་ཤི་བའི་རྣམ་ཤྱེས་འཇུག་ལ། དྱེའི་ཚུལ་ནི་ཐློག་

མར་བར་དློ་ཕའི་ཁའམ་སྤི་བློ་དང་མའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་སྒློ་གསུམ་པློ་གང་རུང་ནས་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ཞུགས། ར་སློང་ཕག་དློན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་བབས་པའི་ཐིག་ལྱེ་དང་འགློགས་ཏྱེ་

བར་དློའི་གནས་སྐབས་ཀི་ཀུན་རློག་གཡློ་བའི་རླུང་རྣམས་ཐིམ་ནས་སྣང་མཆྱེད་ཐློབ་

གསུམ་རིམ་བཞིན་ཤར། བར་དློ་འཆི་བའི་འློད་གསལ་རྣམས་སྔར་ལུས་རགས་པའི་

དློར་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལས་ཡུན་ཐུང་བ་སྐྱེ་མ་ཙམ་རྱེ་མྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་

འཆར་ལ། དྱེའི་སྨིག་རྒྱུ་ནས་འློད་གསལ་གི་བར་གི་རགས་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་འློད་

གསལ་དྱེའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ཞིག་གིས་ཁུ་ཁག་འདྲྱེས་པའི་དབུས་སུ་ཉིད་མཚམས་

སྦྱར་ནས་སྐྱེ་བ་བངས་པ་དང་ལུགས་ལྡློག་གི་ཉྱེར་ཐློབ་གྲུབ་པ་དུས་མཉམ། ཉྱེར་

ཐློབ་ཀི་སྱེམས་སྐད་ཅིག་དང་པློ་དྱེ་ནི་སྐྱེ་བའི་སྲིད་པ་ཞྱེས་ཐ་སད་འདློགས་པའི་གཞི་

དང༌། སྐྱེ་གནས་སུ་དང་པློར་ཉིད་མཚམས་སྦྱར་བའི་སྱེམས་ཡིན་ལ། དྱེ་ལས་ཉྱེར་

ཐློབ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་མན་དང༌། དྱེ་ལས་མཆྱེད་པ་དང༌། དྱེ་ལས་སྣང་བ་དང༌། 

སྣང་བ་ལས་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རློགས་རྣམས་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་

སྐྱེ་ཞིང༌། སྣང་བའི་བཞློན་པའི་རླུང་ལས་རྣམ་ཤྱེས་ཀི་རྱེན་བྱྱེད་པའི་ནུས་པ་ཁད་

པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་རླུང་སྐྱེ། དྱེ་ལས་དྱེ་འདྲའི་ནུས་པ་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་

མྱེའི་ཁམས་དང༌། དྱེ་ལས་དྱེ་འདྲའི་ནུས་པ་ཅན་གི་ཆུའི་ཁམས་དང༌། དྱེ་ལས་དྱེ་

འདྲའི་ནུས་པ་ཅན་གི་སའི་ཁམས་རྣམས་རིམ་གིས་སྐྱེའློ། །

བར་དློ་སློ་གང་ནས་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ནི། 

རྣམ་གཞག་རིམ་པར་རྣམ་སྣང་གི་སྒློ་སྤི་བློ་ནས་འཇུག་པར་བཤད་ལ། སློམ་

འབྱུང་དང་རློ་རྱེ་ཕྱེང་པ་གཉིས་སུ་ཕའི་ཁ་ནས་འཇུག་པར་བཤད་པས་ན། ཐློག་མར་



སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པའི་ཚུལ།
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བར་དློ་ཕའི་ཁ་འམ་སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་ཏྱེ་ཕའི་གསང་གནས་ནས་འཐློན། མའི་པདྨར་

ཞུགས་ནས་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་གི་དབུས་སུ་བར་དློ་ཤི་བའི་རྣམ་ཤྱེས་ཉིང་མཚམས་

སྦྱློར་བ་ཡིན་ནློ། །མཛོད་འགྱེལ་ལས། མའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་སྒློ་ནས་འཇུག་པར་བཤད་

པས། དྱེ་ལྟར་ན་མའི་སྐྱེ་གནས་ཀི་སྒློ་དང༌། ཕའི་ཁ་དང་སྤི་བློ་སྱེ་མངལ་དུ་འཇུག་

པའི་སྒློ་གསུམ་ཡློད་པར་ཤྱེས་པར་བྱའློ། །འདི་ནི་མངལ་སྐྱེས་ཀི་མའི་བར་སྲིད་

འཇུག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི། །སྤིར་ན་བར་སྲིད་ཐློགས་མྱེད་ཡིན་པས་འཇུག་པའི་

སྒློ་ལ་བུ་ག་མི་དགློས་ཏྱེ། ལྕགས་ཀི་ཐློ་ལུམ་གཤགས་པའི་ནང་ནས་སྲིན་བུ་འབྱུང་

བར་གག་གློ །ཞྱེས་མཛོད་འགྱེལ་ལས་བཤད་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྲ་བའི་བྲག་དང་རློ་

རིལ་སྱེར་ཁ་མྱེད་པའི་ནང་དུའང་སྱེམས་ཅན་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །

མངལ་དུ་ལུས་རིམ་གིས་འཕེལ་ཚུལ་ནི། 

མངལ་དྱེ་ནི་མའི་ཕློ་བའི་འློག་ལློང་གའི་སྱེང་གི་བར་དྱེར་ཡློད་པར་མངལ་

འཇུག་པས་བཤད་དློ། །དྱེ་ལ་དང་པློར་མྱེར་མྱེར་པློ་ནི། ཕི་འློ་མ་སྐློལ་བའི་སྤིས་མ་

ལྟ་བུས་གཡློགས་པ་ལ་ནང་ཤིན་ཏུ་ས་བའློ། །དྱེ་ནས་བཟུང་སྱེ་ཕུང་པློ་རགས་པ་

གྲུབ་པ་ཡིན་པས་འཆི་བ་ལ་ཐུག་གི་བར་གི་ལུས་ཕ་རགས་རྣམས་འབྱུང་བ་བཞིའི་

ཁམས་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས། ས་རླུང་གིས་འཛིན་པར་བྱྱེད། ཆུ་རླུང་གིས་སྡུད་པར་

བྱྱེད། །མྱེ་རླུང་གིས་མ་རུལ་ཅིང་སྨིན་པར་བྱྱེད། རླུང་རླུང་གིས་རྒྱས་པར་བྱྱེད་

དློ༑ །མྱེར་མྱེར་པློ་ཞག་བདུན་སློང་བ་ན་རླུང་གསར་པ་སྐྱེ་སྱེ་རླུང་གིས་སྨིན་པར་

བྱས་པ་ལས་ལྟར་ལྟར་པློ་ནི་ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ཞློ་ལྟར་སྐ་ལ་ཤར་མ་གྱུར་པའློ། །དྱེ་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ཞག་བདུན་སློང་བ་ན་དྱེ་ནས་ཡང་རླུང་གསར་པ་སྐྱེ་སྱེ་སྨིན་པར་བྱས་པ་ལས་གློར་

གློར་པློ་ནི་ཤར་ནི་གྱུར་ལ་མནན་མི་བཟློད་པའློ། །དྱེ་ཞག་བདུན་སློང་བ་ན་རླུང་

གསར་པས་སྨིན་པར་བྱས་པ་ལས་མཁང་འགྱུར་དུ་གྱུར་པ་ནི་ཤ་སྐ་ཞིང་མནན་

བཟློད་པའློ། །དྱེ་ཞག་བདུན་སློང་བ་ན་ཡང་རླུང་གསར་བས་སྨིན་པར་བྱས་པ་ལས་

རང་ལག་འགྱུས་པ་ནི་བརླ་གཉིས་དང་དཔུང་བ་གཉིས་མགློ་པློའི་མཚན་མ་སྱེ་

འབུར་པློ་ལྔ་གསལ་བར་དློད་པ་སྱེ་མངལ་གི་གནས་སྐབས་ལྔར་རྣམ་གཞག་རིམ་

པར་གསུངས་ལ། མཛོད་འགྱེལ་དང༌། ལུང་གི་མངལ་འཇུག་ལས། ནུར་ནུར་པློ་

དང༌། མྱེར་མྱེར་པློ་དང༌། ཕི་མ་གསུམ་སྔར་བཞིན་དུ་བཤད་ཅིང༌། སའི་དངློས་གཞི་

ལས་དྱེ་གཉིས་ལྡློག་སྱེ་བཤད་ཀང་མིང་འདློགས་ཀི་རིམ་པ་མི་འདྲ་བ་ཙམ་མ་

གཏློས་དློན་ལ་འགལ་བ་མྱེད་པར་གསུང༌། 

བདུན་ཕག་བཞི་པའི་ཁམས་སུ་ཐིག་ལྱེ་དཀར་དམར་རྣམས་དྭངས་སིགས་

ཕྱེ་ནས། དཀར་པློ་ལས་ནང་དུ་ཁུ་བ་རུས་པ་རང་ཏྱེ་ཕ་ལས་ཐློབ་པའི་མཛོད་གསུམ་

དང༌། ཐིག་ལྱེ་དམར་པློ་ལས་ཕི་རུ་ཤ་པགས་པ་ཁག་སྱེ་མ་ལས་ཐློབ་པའི་མཛོད་

གསུམ་འབྱུང༌། རྣམ་ཤྱེས་ཐློག་མར་གང་དུ་ཞུགས་པའི་ཁུ་ཁག་གི་གནས་དྱེ་ཕིས་

སིང་གར་འགྱུར་བའི་དྱེར་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སྱེམས་གཉིས་དང༌། ཁུ་ཁག་གི་དྭངས་

མ་གཉིས་ཏྱེ་བཞི་འདུས་པའི་གློང་བུ་ཡུངས་ཀར་སློམ་པློའི་ཚད་ཙམ་པ་དྱེའི་དབུས་

སུ་འཐུམས་ནས་ར་དབུ་མ་གསུམ་དང༌། གཡས་གཡློན་དུ་ར་རློ་རྐང་གཉིས་ཀིས་

དབུ་མ་ལ་ལན་གསུམ་གསུམ་གིས་དཀྲིས་པ་ཆགས། དྱེ་ནས་གྱེན་རྒྱུའི་རླུང་ཡར་

སྐྱེ་ཐུར་སྱེལ་གི་རླུང་མར་སློང་བའི་སློབས་ཀིས་རློ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་ཡར་མར་དུ་



སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པའི་ཚུལ།
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གྱེས་ཏྱེ། མགློ་མཇུག་གཉིས་ཕ་ལ་དབུས་སློམ་པ་ཉའི་དབྱིབས་ལྟ་བུ་འབྱུང༌། དྱེ་

ནས་རིམ་གིས་འབུར་བློར་ལྔ་དང་དྱེ་རྱེས་ཡན་ལག་ལྔ་དང༌། དྱེའི་འློག་ཏུ་སྐྲ་དང་

སྱེན་མློ་དང་བ་སྤུ་ལ་སློགས་པ་དང་དབང་པློ་གཟུགས་ཅན་པ་རྣམས་དང༌། ཕློ་མློའི་

མཚན་མ་དང༌། ཁ་ནས་རྒྱུ་བའི་དབུགས་རླུང་དང༌། བྱྱེད་པ་ལྕྱེ་རན་ལ་སློགས་པའི་

ངག་གི་གནས་བརྒྱད། ཡིད་ཤྱེས་ཡུལ་ལ་གཡློ་བའི་དྲན་པ་རློགས་པ་རྣམས་རིམ་

བཞིན་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །

དྱེ་ལྟར་མངལ་ཆགས་ནས་བུ་ཡིན་ན་མའི་གློ་གཡས་སུ་ཁ་རྒྱབ་ངློས་སྒལ་

གཞུང་ལ་ཕློགས་ཏྱེ་ཙོག་པུ་དང༌། བུ་མློ་ཡིན་ན་མའི་གློ་གཡློན་དུ་ཁ་མདུན་ངློས་སུ་

ཕློགས་ཏྱེ་ཙོག་པུར་པའི་ཁ་ཐུར་དུ་ལྟ་བ་ཞྱེས་བྱ་བའི་རླུང་ལངས་ནས། མངལ་གི་

སྱེམས་ཅན་མགློ་ཐུར་དང་རང་པ་གྱེན་དུ་བསན་པ་དྲི་ཆུའི་ལམ་དུ་ཕུལ་བར་བྱྱེད་དྱེ་

བདུན་ཕག་སློ་བརྒྱད་པའི་མཐར་ཕིར་ཐློན་ནས་ཐ་མལ་པའི་མིག་ལམ་དུ་གྱུར་ཏྱེ། 

བྱིས་པ། གཞློན་ནུ། དར་བབ། དར་ཡློལ། རྒས་པ་སྱེ་བཙས་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ་

པློ་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་ར་རླུང་ཐིག་ལེ་ཆགས་ཚུལ་ནི། 

ཐློག་མར་སིང་གའི་རློ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་དང༌། ཤར་གི་སུམ་སྐློར་མ། ལྷློའི་

འདློད་མ་སྱེ་ར་ལྔ་དུས་མཉམ་དུ་འཆགས། དྱེ་རྱེས་དབུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་

པའི་བདུད་བྲལ་མ་དང༌། ནུབ་ཀི་ཁིམ་མ། བྱང་གི་གཏུམ་མློ་གསུམ་དུས་མཉམ་དུ་

འཆགས་པ་ལ་སིང་གར་ཐློག་མར་ཆགས་པའི་ར་བརྒྱད་ཅྱེས་བྱའློ། །དྱེ་ནས་ཕློགས་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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ཀི་ར་བཞི་ལས་གཉིས་གཉིས་སུ་གྱེས་ཏྱེ་མཚམས་ཀི་ར་འདབ་བཞི་དང༌། སིང་གའི་

ར་འདབ་བརྒྱད་ཀི་རྒྱུན་གསུམ་གསུམ་དུ་གྱེས་ནས་གནས་ཉྱེར་བཞིའི་ར་ཉྱེར་བཞི་

འཆགས། ཉྱེར་བཞི་པློ་རྱེ་རྱེ་ལས་གསུམ་གསུམ་དུ་གྱེས་པས་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་

དང༌། དྱེ་རྱེ་རྱེ་ལས་སློང་སློང་དུ་གྱེས་ཏྱེ་ལུས་ལ་ར་བདུན་ཁི་ཉིས་སློང་འཆགས་པ་

ཡིན་ནློ། །

རླུང་ཆགས་ཚུལ་ནི། 

དང་པློར་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཟླ་བ་དང་པློ་ལ་སྲློག་འཛིན་གི་

རླུང་ཕ་བ་ལས་སྲློག་འཛིན་རགས་པ་སྐྱེ། དྱེའི་ཚེ་སྱེམས་ཅན་དྱེའི་ལུས་ཀི་དབྱིབས་

ཉའི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་ཡློད། ཟླ་བ་གཉིས་པ་ལ་སྲློག་འཛིན་གི་རླུང་དྱེ་ལས་ཐུར་སྱེལ་

སྐྱེ། དྱེའི་ཚེ་སྱེམས་ཅན་དྱེའི་ལུས་འབུར་པློ་ལྔ་དློད་པ་རུས་སལ་ལྟ་བུར་ཡློད། ཟླ་བ་

གསུམ་པ་ལ་ཐུར་སྱེལ་ལས་མཉམ་གནས་སྐྱེ། དྱེའི་ཚེ་སྱེམས་ཅན་དྱེའི་ལུས་སློད་

ཅུང་ཟད་སྒུར་བ་ཕག་རྒློད་ཀི་རྣམ་པར་ཡློད། ཟླ་བ་བཞི་པ་ལ་ཉམས་གནས་ལས་

གྱེན་རྒྱུ་སྐྱེ། དྱེའི་ཚེ་ལུས་སློད་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་སྱེང་གྱེའི་རྣམ་པར་ཡློད། ཟླ་བ་ལྔ་པ་

ལ་གྱེན་རྒྱུ་ལས་ཁབ་བྱྱེད་སྐྱེ། དྱེའི་ཚེ་སྱེམས་ཅན་དྱེའི་ལུས་མིའུ་ཐུང་གི་དབྱིབས་

སུ་ཡློད་པར་བཤད། ཟླ་བ་དྲུག་པ་ལ་མིག་གི་སྒློར་རྒྱུ་བའི་རླུང་རྒྱུ་བ་ཞྱེས་བྱ་བ་དང༌། 

འབྱུང་བ་ས་སྐྱེ། ཟླ་བ་བདུན་པ་ལ་རྣ་བའི་སྒློར་རྒྱུ་བའི་རླུང་རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་དང་འབྱུང་

བ་ཆུ་སྐྱེ། ཟླ་བ་བརྒྱད་པ་ལ་སྣའི་སྒློར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་དང་འབྱུང་བ་

མྱེ་སྐྱེ། ཟླ་བ་དགུ་པ་ལ་ལྕྱེའི་སྒློར་རྒྱུ་བའི་རླུང་རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་འབྱུང་བ་རླུང་སྐྱེ། ཟླ་



སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པའི་ཚུལ།
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བ་བཅུ་པ་ལ་ལུས་ཀི་སྒློར་རྒྱུ་བའི་རླུང་ངྱེས་པར་རྒྱུ་པ་ཞྱེས་བྱ་བ་དང་འབྱུང་བ་ནམ་

མཁའི་ཁམས་སྐྱེ། དྱེའི་ཚེ་ལུས་ཀི་སྤུབས་སློང་རྣམས་འབྱུང་ངློ༌། །མངལ་དུ་རླུང་

བཅུ་ཆགས་ཀང་དྱེར་སྣ་སྒློ་ནས་འབྱུང་འཇུག་མི་བྱྱེད་ལ། ཕིར་བཙས་མ་ཐག་ཏུ་སྣ་

སྒློ་ནས་འབྱུང་འཇུག་བྱྱེད་པར་གསུངས་སློ། །

ཐིག་ལེ་ཆགས་ཚུལ་ནི། 

ཁམས་དཀར་དམར་གི་དྭངས་མ་དང་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སྱེམས་འདུས་པའི་

གློང་བུ་ཡུངས་ཀར་སློམ་པློའི་ཚད་ཙམ་པ་སིང་གའི་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་ཀི་སྤུབས་སློང་

ཅུང་ཟད་ཡློད་པའི་ནང་དུ་གནས་པ་དྱེ་ལ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལྱེ་ཞྱེས་བྱ་ལ། དྱེ་ནས་

ཐིག་ལྱེ་དཀར་པློ་དྱེ་ལས་ཆ་ཤས་གཅིག་སྤི་བློའི་ར་འཁློར་གི་ནང་དུ་སློང་སྱེ་གནས་

པ་ལ་ཧི་ཡིག་ཅྱེས་བྱ། དྱེས་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་གི་ཐིག་ལྱེ་དཀར་པློ་རྣམས་

དངློས་སམ་བརྒྱུད་པའི་སྒློ་ནས་འཕྱེལ་བར་བྱྱེད། སིང་གའི་ཐིག་ལྱེ་དམར་པློ་ལས་ཆ་

གཅིག་ལྟྱེ་བའི་ར་འཁློར་གི་ནང་དུ་སློང་སྱེ་གནས་པ་ལ་གཏུམ་མློ་ཞྱེས་བྱ་སྱེ། དྱེས་

ལུས་ཀི་གནས་གཞན་རྣམས་ཀི་ཁམས་དཀར་པློ་རྣམས་དངློས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་

པའི་སྒློ་ནས་འཕྱེལ་བར་བྱྱེད་དློ། །

ར་འཁློར་རྱེ་རྱེ་ན་ཐིག་ལྱེ་ཆ་ཤས་རྱེ་གནས་ཀང༌། སྤི་བློའི་ར་འཁློར་ནི་

ཁམས་དཀར་པློ་འཕྱེལ་བའི་གནས་ཀི་གཙོ་བློ་དང༌། ལྟྱེ་བའི་ར་འཁློར་ནི་ཁམས་

དམར་པློ་འཕྱེལ་བའི་གནས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། སིང་གའི་ར་འཁློར་ནི་ཁམས་དཀར་

དམར་ཆ་མཉམ་དུ་འཕྱེལ་བའི་གནས་ཡིན་ནློ། །ཁམས་དཀར་དམར་དྱེ་ཡང་ནམ་



དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀི་གསུང་འབུམ། ༼ཁ༽
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དགློས་པའི་ཚེ་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་སྣློད་དུ་ཆུ་བླུག་པ་ལྟར་ཡློད་པ་མིན་གསུང༌། སྐྱེ་གནས་

སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ནས་རགས་པའི་ལུས་སྐྱེ་བ་བངས་པ་དྱེ་ལ་གཞིའི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཞྱེས་བྱའློ། །

དྱེ་ལྟར་བར་དློ་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པའི་རྣམ་གཞག་

འདི་དག་ནི། བསྐྱེད་རིམ་པའི་སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་འཁྱེར་དང༌། རློགས་

རིམ་པའི་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་རྣམས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པའམ་ཕུང་པློ་

རྙིང་པ་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་ཐ་མལ་པའི་མིག་ལམ་དུ་གྱུར་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་དྱེ་དག་

གི་སྦྱང་གཞི་ཡིན་ཏྱེ། དྱེ་ཡང་བསྐྱེད་རློགས་གཉིས་ཀི་སྦྱང་གཞི་ལ་ཁད་པར་མྱེད་

པས་བསྐྱེད་རིམ་ནི། གཞིའི་འཆི་བ་དང༌། བར་དློ་དང༌། སྐྱེ་བ་གསུམ་སྦྱང་གཞིར་

བྱས་ནས་སྦྱློང་བྱྱེད་ལ་དྱེ་གསུམ་དང་རིམ་བཞིན་རྣམ་པ་མཐུན་པར་འཆི་བ་ཆློས་

སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་འཁྱེར་དང༌། བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་འཁྱེར་དང༌། 

སྐྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་འཁྱེར་གསུམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་བསྒློམས་ཏྱེ། 

རྒྱུད་ནས་ཐ་མལ་གི་འཆི་བ། བར་དློ། སྐྱེ་བ་གསུམ་སྦྱངས་ནས། དྱེ་གསུམ་དང་རྣམ་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་པའི་སྐུ་གསུམ་མངློན་དུ་བྱྱེད་པ་ཡིན་ལ། རློགས་རིམ་ནི་

གཞིའི་ཆློས་གསུམ་པློ་དྱེ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་པའི་ལམ་གིས་དྱེ་གསུམ་

དངློས་སུ་སྦྱློང་བྱྱེད་ཡིན་ཏྱེ། 

དྱེ་ཡང་འཆི་བ་འློད་གསལ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་པ་ནི། ལུས་

དབྱེན། ངག་དབྱེན། སྱེམས་དབྱེན། སྒྱུ་ལུས། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་རྣམས་ཀི་གནས་

སྐབས་ཀི་སྣང་མཆྱེད་ཐློབ་གསུམ་འློད་གསལ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། 



རློགས་རིམ་གི་ལམ་དྱེ་རྣམས་ཀིས་སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྦྱློང་ཚུལ་དངློས།
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བར་དློ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་པ་ནི། རིམ་པ་གསུམ་པའི་མ་དག་

པའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཡིན་ཞིང༌། 

སྐྱེ་བ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་པ་ནི། དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་

རྣམས་ཕུང་པློ་རྙིང་པ་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་ཐ་མལ་པའི་མིག་ལམ་དུ་གྱུར་པ་དྱེ་ཡིན་ནློ། །

རློགས་རིམ་གི་ལམ་དེ་རྣམས་ཀིས་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྦློང་

ཚུལ་དངློས་ནི།

 རློགས་རིམ་གི་རྣལ་འབྱློར་བས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་སྱེམས་ངློ་

བློ་དབྱྱེར་མྱེད་ཀི་ཡ་གལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་སྱེམས་དྱེ་རིགས་འདྲ་གཅིག་ནས་གཅིག་

ཏུ་བརྒྱུད་དྱེ་འཆི་བ་རང་དགའི་འློད་གསལ་དུ་འགྱུར་བ་དྱེ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་མཐུས་

བཀག་ནས། དྱེ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་པའི་ལམ་དུས་སུ་དཔྱེ་དང་དློན་གི་

འློད་གསལ་དང༌། འབྲས་བུའི་འློད་གསལ་ཆློས་ཀི་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ནི་འཆི་བ་སྦྱློང་

ཚུལ་དང༌། རློགས་རིམ་གི་རྣལ་འབྱློར་བས་དྱེ་འདྲའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་དྱེ་རིགས་

འདྲ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་དྱེ་འཆི་བ་འློད་གསལ་རང་དགའ་བའི་བཞློན་པ་

བྱས་ནས་བར་དློའི་ལུས་སུ་ལྡང་བ་དྱེ་ཏིང་ངྱེ་འཛིན་གི་མཐུས་བཀག་ནས། བར་དློ་

དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐུན་པའི་མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང༌། སློབ་མི་སློབ་ཀི་

ཟུང་འཇུག་གི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བསྒྱུར་བ་ནི་བར་དློ་སྦྱློང་ཚུལ་ཡིན་ལ། དྱེ་ལྟ་

བུའི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་ན་བར་དློ་གཏན་ནས་ཁྱེགས་ཤིང་དྱེའི་མཐུས་ལས་ཉློན་གིས་

མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་འཛིན་པའི་སྐྱེ་བའང་ཁྱེགས་ནས་བར་དློ་མའི་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལྱེན་པ་
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དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སྒྱུ་ལུས་ཕུང་པློ་རྙིང་པ་ལ་ཞུགས་ཏྱེ་ཆློས་འཆད་པ་དང་ལམ་

གློང་མ་སྒྲུབ་པའི་རློལ་བ་བྱྱེད་པ་ནི་སྐྱེ་བ་སྦྱློང་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །

དྱེས་ན་སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དངློས་སུ་འགློག་པར་བྱྱེད་པའི་ར་བ་ནི་སྒྱུ་ལུས་

ཀི་དངློས་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྱེམས་དབྱེན་མཐར་ཐུག་གི་དཔྱེའི་འློད་གསལ་ཉིད་ཡིན་ཏྱེ། 

དྱེས་འཆི་བ་དངློས་སུ་ཁྱེགས་པའི་སློབས་ཀིས་བར་དློ་དང་སྐྱེ་བ་རང་ཤུགས་ཀིས་

ཁྱེགས་པའི་ཕིར་རློ། །དྱེ་འདྲའི་དཔྱེའི་འློད་གསལ་ལས་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པའི་ཚེ་བར་དློ་

གཏན་ནས་ཁྱེགས་པ་ཡིན་ཏྱེ། བར་དློའི་ལུས་སུ་ལྡང་བའི་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་རླུང་དྱེ་སྒྱུ་

མའི་སྐུར་གྱུར་ཟིན་པའི་ཕིར། བར་དློ་གཏན་ནས་ཁྱེགས་ན་ལས་ཉློན་གིས་སྐྱེ་བ་མི་

ལྱེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་ན་ཚེ་དྱེ་ལ་འཚང་རྒྱ་བས་ཁབ་པློ། །གློང་དུ་

བཤད་པ་དྱེ་རྣམས་ཀི་ཤྱེས་བྱྱེད་ཀི་ལུང་འདྲྱེན་རྣམས་མངས་ཀིས་དློགས་ནས་མ་

བྲིས་པས། རྱེ་ཡས་སྲས་ཀི་ལྱེགས་བཤད་དང་རྱེས་འབྲང་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་

རྣམས་ཀི་གསུང་ལས་ཤྱེས་པར་བྱའློ།། །།

སྨྲས་པ། ཚུལ་འདི་རྒྱལ་པ་གཉིས་པ་ཡབ་སྲས་དང༌། །རྱེས་འབྲང་མཁས་

པའི་གསུང་བཞིན་བྲིས་མློད་ཀང༌། །དམ་པའི་དགློངས་པ་མ་ལློན་ནློངས་པའི་

ཚོགས། །ཅི་མཆིས་བ་མ་ལྷ་དང་མཁས་ལ་བཤགས། །འདིས་མཚོན་དགྱེ་བས་

བདག་གཞན་འགློ་བ་ཀུན། །ཟབ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་རྣལ་འབྱློར་གིས། །མ་དག་

སྐྱེ་ཤི་བར་དློ་སྐུ་གསུམ་དུ། །སྒྱུར་མཛད་ལམ་བཟང་མྱུར་དུ་མཐར་ཕིན་ཤློག །

ཅྱེས་པ་འདི་ནི་གི་ན་པ་དབྱངས་ཅན་དགའ་བའི་བློ་གློས་ཀིས་དམ་པའི་

གསུང་ལས་བཏུས་ཏྱེ་རང་གི་བརྱེད་བྱང་དུ་བྲིས་པའློ།། །།



པར་བྱང་སློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟྱེགས་མ་རྱེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལྱེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སྒློ་མློ་སློང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏྱེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྱེས་ལྱེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱློར་ཤློག །

ཅྱེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མྱེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲྱེན་

ཤཱཀ་སྱེངྱེའི་རིང་ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལྱེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆྱེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྱེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆློག་པའི་དགྱེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགྱེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །


	_GoBack
	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 
	༄༅། །གཞིའི་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་རབ་གསལ་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
	འཆི་བའི་རིམ་པ། 
	ཐིམ་རིམ་ནི།
	སྟོན་གྱི་ནམ་མཁའ་དཔེར་བཟུང་བ་ནི། 

	གཉིས་པ་བར་དོ་འགྲུབ་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ་ནི། 
	མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ནི། 
	སྲིད་པ་འཕོ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། 
	བོང་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། 
	ཁ་དོག་གི་ཁྱད་པར་ནི། 
	བྱད་གཟུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། 
	བར་དོའི་འགྲོ་ཚུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། 

	༈ གསུམ་པ་དེས་སྐྱེ་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་ཚུལ་ནི། 
	བར་དོ་སྒོ་གང་ནས་མངལ་དུ་འཇུག་པ་ནི། 
	མངལ་དུ་ལུས་རིམ་གྱིས་འཕེལ་ཚུལ་ནི། 
	དེ་ཡང་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་ཆགས་ཚུལ་ནི། 
	རླུང་ཆགས་ཚུལ་ནི། 
	ཐིག་ལེ་ཆགས་ཚུལ་ནི། 

	རྫོགས་རིམ་གྱི་ལམ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེ་ཤི་བར་དོ་གསུམ་སྦྱོང་ཚུལ་དངོས་ནི།

	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག


