
ལམ་རིམ་བདེ་ལམ།

མཛད་པ་པོ། པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།



༄༅། །བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་དམར་ཁིད་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པར་བགོད་པའི་བདེ་ལམ་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཛད་པ་པོ། པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།



སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་དེབ་སྤྱིའི་ཨང་།

SJRB-0185

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་ཁང་གིས་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་བཟོས།

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོས་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས།

༢༠༡༥ ཟླ་ ༧ པར་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས།

༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ པར་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱས།

སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་དྲ་བྱང་།

www.serajeyrigzodchenmo.org

ཡིག་འབྲེལ་དྲ་བྱང་།

serajeyrigzodchenmo@gmail.com

http://www.serajeyrigzodchenmo.org
mailto:serajeyrigzodchenmo%40gmail.com?subject=


དཀར་ཆག

ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།  ........................................................................................................ i

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།  ................................................................................................ ii

ལམ་གི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསེན་པའི་ཚུལ། ...................................................................... 1

བསེན་ནས་བོ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་རིམ་པ། ............................................................................9

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ། ...............................13

སྐྱེས་བུ་འབིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ། ................................17

སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བོ་སྦྱང་བ། ......................................................... 24

པར་བྱང་སོན་ཚིག .......................................................................................................... 57



i

ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 

པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན། གཙང་རོང་དུ་འཁྲུངས། པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕེང་བཞྱི་པ། དགུང་

ལོ་ཆུང་ངུའྱི་སྐབས་མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་དབེན་ས་བོ་བཟང་དོན་གྲུབ་ཀྱི་སྤྲུལ་

སྐུར་ངོས་འཛིན་མཛད། 

དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐབས་དགེ་ཚུལ་གྱི་སོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་བཅུ་བཞྱིའྱི་སྐབས་

དབེན་དགོན་གྱི་ཁྱི་པ་མཛད། དགུང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོར་གཞུང་ཆེན་སོབ་

གཉེར་དུ་ཕེབས། 

དགུང་ལོ་ཉེར་གཉྱིས་ཀྱི་སྐབས་བསེན་རོགས་ཀྱི་སོམ་པ་བཞེས། དགུང་ལོ་སོ་གཅྱིག་གྱི་

སྐབས་བཀྲ་ཤྱིས་ལྷུན་པོའྱི་ཁྱིར་ཕེབས། 

དགུང་ལོ་ཞེ་བཞྱིའྱི་སྐབས་རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཡོངས་འཛིན་མཛད། དགུང་ལོ་ཞེ་

བདུན་གྱི་སྐབས་སེ་འབྲས་གཉྱིས་ཀྱི་མཁན་པོ་ལོ་ལྔ་རེ་མཛད། དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུའྱི་སྐབས་བོད་

སོག་དམག་འཁྲུག་ལངས་པར་ཆྱིངས་ཞུ་མཛད་པས་དམག་མཚམས་བཞག 

དགུང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ང་གཉྱིས་ཀྱི་སྐབས་རྒྱལ་བའྱི་ཡང་སྱིད་ངོས་འཛིན་དང་། དགུང་ལོ་ང་ལྔའྱི་

སྐབས་རྒྱལ་བ་བོ་བཟང་རྒྱ་མཚོའྱི་རབ་བྱུང་གྱི་མཁན་པོ་དང་། དགུང་ལོ་རེ་བརྒྱད་པར་བསེན་

རོགས་ཀྱི་སོམ་པ་ཕུལ། དགུང་ལོ་དོན་བཞྱིའྱི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་པོས་པཎ་ཆེན་ཞེས་པའྱི་

མཚན་ཕུལ་ཏེ་གཙུག་ཏུ་བཀུར། 

སོབ་མ་གྲགས་ཆེ་པ། རྒྱལ་བ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དང། རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། 

༡༦༦༢ ལོར་སྐུ་གཤེགས། གསུང་རོམ་ལ་པོ་ཏྱི་ལྔ་བཞུགས།



ii

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གྱི་ལོངས་སུ་སོན་བོན་མཁས་པའྱི་དབང་པོ་དག་གྱི་བཀའ་དྱིན་

ལས། བོད་མྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་ཉྱིང་བཅུད་དང་འགྲོ་བ་མྱིའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྤྱི་ནོར་དུ་

གྱུར་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་གེགས་བམ་ཁྱི་ཕག་མང་པོ་ཞྱིག་བྱུང་མོང་ནའང་། དུས་རབས་

ཀྱི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགྲོགས་པའྱི་མྱིའྱི་ཉེས་སྤོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ར་ཆེའྱི་གསུང་རབ་མང་

པོ་ཞྱིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་ཟྱིན་པ་དང་། ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞྱིག་ར་བརླག་ཏུ་འགྲོ་ཉེར་

ཡོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདྱིའྱི་བོད་མྱི་ཞྱིག་ལ་མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའྱི་གསུང་རབ་དེ་དག་

གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནྱི་དུས་ལ་བབ་པའྱི་ལས་འགན་བཟོག་ཏུ་མེད་པ་

ཞྱིག་ཡྱིན་ངེས། དེ་བས་འདྱི་ག་སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མོའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་ནས་ཀང་

ར་ཆེའྱི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀྱི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒྱིག་གྱི་ལས་ཀ་འདྱི་

གཉེར་བཞྱིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་

སྒྱིག་བས་པའྱི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞྱིག་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲོ་བཞྱིན་ཡོད་པ་ནྱི་

དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་མོད། སྤྱིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒྱིག་བེད་སྐབས་

ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་བཅོས་ནོར་ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའྱི་སྐོན་ཆ་འབྱུང་སྱིད་པས་བསེས་

ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་འཇོག་གྱིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅྱི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་

ཞྱིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་གཅྱིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གྱི་



iii

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

མཆན་ཡྱིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡྱིན། 

འདྱི་ག་རོམ་སྒྱིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞྱི་ཚད་ལྡན་ཞྱིག་མ་ཕྱིར་བཟུང་ནས་དེའྱི་

ཡྱིག་འགྲོས་སོར་བཞག་གྱིས་རོམ་སྒྱིག་བེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞྱིན་ཡོད་ལ། དེའྱི་པར་

གཞྱི་མྱི་འད་བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤྱིག་

སྡུར་བཞྱིན་ཡོད།

མ་ཕྱིར་ཡྱིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་

བས་ཡོད་ལ། མ་ཕྱི་དང་པར་གཞྱི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡྱི་གེ་མྱི་འད་བ་བྱུང་བ་

སོགས་ལ་མཐའ་མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། 

རོམ་སྒྱིག་ཁང་འདྱི་ནས་རོམ་སྒྱིག་བས་པའྱི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་

ཞྱིག་ངོ་སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གྱི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདྱིའྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནྱི་མ་

ཕྱིའྱི་ནང་གྱི་འོག་མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡྱིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདྱི་

བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནྱི་དོ་སྣང་བ་དགོས་སའྱི་ཡྱི་གེའམ་ཚིག་ཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་

ལ། དེའྱི་རེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀྱི་ཨང་ཡྱིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གྲངས་དེ་དང་མཐུན་

པའྱི་མཐའྱི་མཆན་ཡྱིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅྱིག་བས་ཡོད་པ་ཡྱིན། ཡང་བརྡ་སྤོད་ཀྱི་བཞེད་

ལུགས་མྱི་འད་བ་སོགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཐ་སད་དང་ཕད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མྱི་འད་བ་

ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གྱིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅྱིག་བས་པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་

རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདྱི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞྱིན་མཆན་བྲྱིས་

མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའྱི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའྱི་

པར་གཞྱི་ལ་མ་ཕྱི་ཞེས་དང་། པར་གཞྱི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤྱིས་



iv

ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད།

ལྷུན་པོ། ཞོལ། སྐུ་འབུམ། བ་བྲང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀྱིས་

མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་མཆན་གྱི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་

མ་ཕྱིའྱི་ཡྱིག་ནོར་ཞྱིག་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་

རགས་ * འདྱིས་ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚིག་མཚོན་པའྱི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་

རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་

བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའྱི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། 

༡༠༣ན༦ན།   བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གྱི་དོན་ནྱི། 

མ་ཕྱིའྱི་ཤོག་གྲངས་༩༨མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བྲྱིས་ཡོད་པ་མཚོན་

ཞྱིང་།  *བསྒྲུབས  ནྱི་མ་ཕྱིའྱི་ཡྱིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉྱིད་ཞུ་སྒྱིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་

ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་གཞུང་དེའྱི་ཐད་ཀྱི་སྐུ་འབུམ་པར་མའྱི་ལྡེབ་གྲངས་

༡༠༣མདུན་ངོས། ཡྱིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བྲང་པར་མའྱི་ལྡེབ་གྲངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡྱིག་

ཕེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། 

ཞུ་སྒྱིག་པའྱི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གྱིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་

བ་སོགས་གཟྱིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གྱི་ལས་གཞྱི་འདྱིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་

མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ནས་འདྱི་གའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གྱི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་

གནང་བའྱི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདྱི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞྱིར་བསྐར་ཞྱིབ་

དང་ལེགས་སྒྱིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡྱིན། 

སེར་བེས་རྱིག་མཛོད་ཆེན་མོའྱི་རོམ་སྒྱིག་ཁང་ནས།

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་དམར་ཁིད་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པར་བགོད་པའི་བདེ་ལམ་ཞེས་

བ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་བ་མ་དམ་པ་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་དང་དབེར་མ་མཆྱིས་

པའྱི་ཞབས་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཕག་འཚལ་ལོ། །བརེ་བ་ཆེན་པོས་རེས་སུ་གཟུང་

དུ་གསོལ། འདྱིར་སྐལ་ལྡན་གྱི་སྐེས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བགྲོད་པར་བེད་པའྱི་

ཐབས་ཟབ་མོ་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཁྱིད་ལ་གཉྱིས། 

ལམ་གྱི་རྩ་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་ཚུལ།

ལམ་གྱི་ར་བ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའྱི་ཚུལ་དང་། བསྟེན་ནས་བོ་ཇྱི་ལྟར་སྦང་

བའྱི་རྱིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་

སུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་སྦོར་བ་ནྱི། ཡྱིད་མཐུན་གྱི་གནས་སུ་བདེ་བའྱི་སྟན་ལ་ལུས་འདུག་

ལུགས་བརྒྱད་དམ་སྤོད་ལམ་གང་བདེར་གནས་ནས། རང་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་

བརགས་ཏེ། དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ངང་ནས། རང་གྱི་མདུན་གྱི་ཐད་དང་གྱི་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

2

ནམ་མཁའྱི་གནས་སུ་སེངེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཁྱི་མཐོ་ཞྱིང་

ཡངས་པའྱི་སྟེང་ཁར། སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ། ངོ་བོ་

རང་གྱི་དྱིན་ཅན་ར་བའྱི་བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ། རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་

གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་དབུ་གཙུག་ཏོར་དང་ལྡན་པ། ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གཉྱིས་ཀྱི་

གཡས་ས་གནོན་དང་། གཡོན་མཉམ་བཞག་གྱི་སྟེང་ན་བདུད་རྱིས་གང་བའྱི་ལྷུང་

བཟེད་བསྣམས་པ། སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་ངུར་སྨྱིག་མདོག་ཅན་གསུམ་མཛེས་པར་

གསོལ་བ། མཚན་དཔེས་བརྒྱན་པའྱི་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། སྐུ་ལས་

སྐེས་པའྱི་འོད་ཀྱི་ཕུང་པོའྱི་དཀྱིལ་ན་ཞབས་གཉྱིས་རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གྱིས་བཞུགས་པ། 

དེ་ཉྱིད་ཀྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྱི་བ་མ་ཡྱི་དམ་སངས་རྒྱས་བང་

སེམས། དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བསྟན་སྲུང་ཡེ་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་

བཞུགས་པ། དེ་དག་རང་རང་གྱི་མདུན་ན་གདན་ཁྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་རང་རང་གྱིས་

གསུངས་པའྱི་ལུང་གྱི་ཆོས་རྣམས་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་པུ་ཏྱིའྱི་རྣམ་པར་ཡོད་

པ། ཚོགས་ཞྱིང་རྣམས་ཀང་རང་ཉྱིད་ལ་དགེས་པའྱི་ཚུལ་དང་། རང་ཉྱིད་ཀང་ཚོགས་

ཞྱིང་རྣམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ཐུགས་རེ་དན་པའྱི་དད་པ་ཆེན་པོའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་

བསམ་སྟེ། བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ཀྱིས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའྱི་

བར་དུ། སྤྱིར་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་

ཤྱིག་མོང་འདུག་ཏུ་ཟྱིན་ཀང་། ད་དུང་སྡུག་བསལ་གྱི་གཏྱིང་དང་མཐའ་མངོན་པར་

དཀའ་བར་འདུག །དེས་ན་ད་རེས་རེད་པར་དཀའ་ཞྱིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའྱི་མྱི་ལུས་

ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ་པའྱི་དུས་འདྱིར་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའྱི་
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ཐར་པ་མཆོག །བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཞྱིག་ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་ཐོབ་པར་མ་བས་ན། 

སར་ཡང་སྤྱིར་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་ངན་སོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསལ་ཅྱི་རྱིགས་པ་

ཞྱིག་མོང་དགོས་པ་འདུག །དེས་ན་སྡུག་བསལ་དེ་དག་ལས་སྐོབ་པའྱི་ནུས་པ་

མདུན་ན་བཞུགས་པའྱི་བ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཡོད་པས། བདག་གྱིས་མ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་རྱིན་པོ་ཆེ་ཅྱི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་བ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་སྱིང་ཐག་པ་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བར་བའོ་སམ་དུ་བསམས་ལ། སྐབས་འགྲོ་

སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞྱི་བསྒོམས་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས། ཁྱད་པར་མ་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་གོ་འཕང་རྱིན་པོ་ཆེ་ཅྱི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་ལམ་ཟབ་མོ་བ་མ་ལྷའྱི་

རྣལ་འབོར་གྱི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་ཁྱིད་བསྒོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་

བགྱིའོ་སམ་པ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅྱིག་སོགས་བའོ། །

དེ་ནས་རང་གྱི་མདུན་གྱི་ཐད་དང་གྱི་ནམ་མཁའྱི་གནས་སུ་སེང་གེ་ཆེན་པོ་

བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་པའྱི་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཁྱི་མཐོ་ཞྱིང་ཡངས་པའྱི་སྟེང་ཁར། སྣ་ཚོགས་

པད་ཟ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ་ངོ་བོ་རང་གྱི་དྱིན་ཅན་ར་བའྱི་བ་མ་ཡྱིན་པ་

ལ། རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ། ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེ་

སྐྱིལ་ཀྲུང་གྱིས་བཞུགས་པ། དེ་ཉྱིད་ཀྱི་སྟེང་གྱི་རྒྱབ་ལ་ཕོགས་པར་སྣ་ཚོགས་པད་

ཟ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ། རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་ཉམས་ལེན་བྱིན་

རླབས་བརྒྱུད་པའྱི་བ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། གཡས་ཕོགས་སུ་རེ་
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བཙུན་བམས་པ་ལ་རྒྱ་ཆེན་སྤོད་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་

པ། གཡོན་ཕོགས་སུ་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ལ་ཟབ་མོ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀྱི་བ་མ་རྣམས་

ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། མདུན་དུ་དྱིན་ཅན་ར་བའྱི་བ་མ་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཡོད་

པའྱི་བ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་གྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་ཡྱི་དམ་

སངས་རྒྱས་བང་སེམས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་བསྟན་སྲུང་ཡེ་ཤེས་པའྱི་ཚོགས་རྣམས་

ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ། དེ་དག་རང་རང་གྱི་མདུན་ན་གདན་ཁྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་

རང་རང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ལུང་གྱི་ཆོས་རྣམས་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་པུ་ཏྱིའྱི་

རྣམ་པར་ཡོད་པ། དེ་དག་གྱི་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་པའྱི་བཀོད་པ་

བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཕོགས་བཅུར་འཕོ་བའྱི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་

ༀ་དཀར་པོ། མགྲྱིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སོན་པོ། ལྟེ་བར་སྭཱ་སེར་པོ། 

གསང་བར་ཧཱ་ལང་ཁུ་འོད་ཟེར་ལྔ་འཕོ་བ། བ་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ཧཱུཾ་

ལས་འོད་ཟེར་ཕོགས་བཅུར་འཕོས་པས། རང་བཞྱིན་གྱི་གནས་ནས་བསྒོམས་པ་

དང་འད་བའྱི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤན་དངས། དམ་ཚིག་པ་སོ་སོ་ལ་ཐྱིམ་པས་སྐབས་གནས་

ཀུན་འདུས་པའྱི་བདག་ཉྱིད་དུ་མོས་ནས། ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་

ཕུལ་ཏེ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་མན་ངག་བཞྱིན་རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་པར་བའོ། །

དེ་ནས་བ་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་ཐུགས་ཀའྱི་ཧཱུཾ་ལས་འོད་ཟེར་འཕོས་པ། 

མཐའ་སྐོར་ན་བཞུགས་པའྱི་ཞྱི་ཁོ་རབ་འབམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས། དེ་རྣམས་

འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ནས་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་ལ་ཐྱིམ་ཞྱིང་། ཐུབ་པའྱི་དབང་པོ་

ཡང་རང་གྱི་སྤྱི་བོའྱི་ར་བའྱི་བ་མ་ལ་ཐྱིམ། དེ་ཉྱིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རང་གྱི་སྤྱི་
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བོར་སེང་ཁྱི་པད་ཟ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གདན་ལ། ངོ་བོ་རང་གྱི་དྱིན་ཅན་ར་བའྱི་

བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ། རྣམ་པ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གྱིས་

བཞུགས་པ་ལ་དམྱིགས་ནས། ཡན་ལག་བདུན་པ་མཎྜལ་དང་བཅས་པ་མདོར་

བསྡུས་ཕུལ་བའྱི་རེས་སུ། རང་དང་རང་གྱི་མཐའ་སྐོར་ན་གནས་པའྱི་མ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མགྲྱིན་གཅྱིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བསམས་ལ། 

སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ཉྱིད་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་

འདེབས། །སྒྱིབ་བྲལ་ཆོས་སྐུའྱི་བདག་ཉྱིད་བ་མ་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་

གསོལ་བ་འདེབས། །བདེ་ཆེན་ལོངས་སྐུའྱི་བདག་ཉྱིད་བ་མ་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་

འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་བདག་ཉྱིད་བ་མ་ལྷ། །ཐུབ་དབང་

རྡོ་རེ་འཆང་ལ་༝། །བ་མ་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་

༝། །ཡྱི་དམ་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་༝། །སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་

བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་༝། །དམ་ཆོས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་

དབང་༝། །དགེ་འདུན་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་༝། །མཁའ་འགྲོ་

ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་༝། །ཆོས་སྐོང་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་

ལྷ། །ཐུབ་དབང་༝། །ཁྱད་པར། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་

དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་སྐེས་ནས་ཡུན་རྱིང་ལ་

ཤུགས་དག་པའྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མོང་བ་འདྱི། དགེ་བའྱི་བཤེས་

གཉེན་བསམ་སྦོར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་མ་བསྟེན་པས་ལན་པར་འདུག་པས། 
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ད་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦོར་

གཉྱིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྟེན་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་དུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་

འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་པས། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ཐམས་ཅད་དང་། 

ཁྱད་པར་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦོར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྟེན་

ནུས་པ་ལ་གེགས་བེད་ཀྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ནད་གདོན་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྦངས། 

ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་

པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསམ་

སྦོར་གཉྱིས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྟེན་པར་ནུས་པའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་

གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་གཉྱིས། བསམ་པས་བསྟེན་ཚུལ་དང་། སྦོར་བས་

བསྟེན་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ར་བ་དད་པ་སྦང་བ་དང་། བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་

དན་ཏེ་གུས་པར་བ་བའོ། །

དང་པོ་ནྱི། བ་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་ལ་དངོས་སུ་ཆོས་

འབྲེལ་ཡོད་པའྱི་བ་མ་རྣམས་སྤོས་ཏེ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ལ་དམྱིགས་

ནས་བདག་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་འདྱི་རྣམས་སངས་རྒྱས་དངོས་ཡྱིན་ཏེ། ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱུད་སེ་རྱིན་པོ་ཆེ་རྣམས་སུ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་

འཆང་གྱིས་སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པར་བསྟན་
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ནས་འགྲོ་བའྱི་དོན་མཛད་པར་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ། བདག་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་

གཉེན་འདྱི་རྣམས་ཀང་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས། རྒྱལ་བ་རྡོ་

རེ་འཆང་གྱིས་བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་དངོས་སུ་མཐོང་བའྱི་སྐལ་བ་མེད་པ་རྣམས་

རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་སྐུའྱི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་ཡྱིན་

པར་འདུག་པས་སོ། །དེས་ན་ད་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགེ་བའྱི་

བཤེས་གཉེན་འདྱི་རྣམས་ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་དངོས་སུ་མཐོང་བར་བ་མ་ལྷས་

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་

ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་

དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

འོ་ན་སངས་རྒྱས་ནྱི་སྐོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡྱིན་ལ། བདག་གྱི་དགེ་

བའྱི་བཤེས་གཉེན་འདྱི་རྣམས་ལ་དུག་གསུམ་གྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་སྐོན་འདྱི་

དང་འདྱི་ལྟ་བུ་འདུག་པས་སངས་རྒྱས་རང་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། དེ་ནྱི་རང་གྱི་སྣང་བ་

མ་དག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། སོན་ཡང་རང་ཉྱིད་སྣང་བ་མ་དག་པའྱི་དབང་གྱིས་

ལེགས་པའྱི་ཀརྨས། སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཟོག་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་

མཐོང་བ་དང་། ཐོགས་མེད་ཀྱིས་རེ་བཙུན་བམས་པ་ཁྱྱི་མོར་མཐོང་བ་དང་། མཻ་ཏྱི་

པས་རྣལ་འབོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཤ་ཝ་རྱི་པ་ཕག་གསོད་པ་སོགས་མྱི་འཚམ་པ་བེད་

པར་མཐོང་བ་བཞྱིན་དུ། བདག་གྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་འདྱི་རྣམས་ལ་སྐོན་དེ་

ཡོད་ནས་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། རང་ཉྱིད་སྣང་བ་མ་དག་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པས། 
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དེས་ན་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་འདྱི་

རྣམས་ལ་སྐོན་རོག་གྱི་བོ་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་མྱི་སྐེ་ཞྱིང་། ཅྱི་མཛད་ཡོན་ཏན་དུ་

མཐོང་པའྱི་དད་པ་ཆེན་པོ་བདེ་བག་ཏུ་སྐེ་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་

འོད་ཟེར་༝། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་

དང་དེའྱི་གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་

རྒྱུད་ལ་སྐེས་བར་བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། རང་གྱི་མདུན་དུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་གསལ་བར་

དམྱིགས་ནས། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་འདྱི་རྣམས་བདག་ལ་བཀའ་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་

སྟེ། བདག་གྱིས་འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་སྤངས་པའྱི་ཐར་

པ་མཆོག །ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རྱིན་པོ་ཆེ་བདེ་བག་

ཏུ་སྟེར་བར་བེད་པའྱི་ལམ་ཟབ་མོ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་འདྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་འདྱི་

རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་ཡྱིན་པས། དེས་ན་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

རྒྱུད་ལ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པའྱི་གུས་པ་

ཆེན་པོ་བདེ་བག་ཏུ་སྐེ་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་༝། རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་གེགས་བེད་

སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་

མོ། ། 
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གཉྱིས་པ་སྦོར་བས་བསྟེན་ཚུལ་ནྱི། དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་མདུན་དུ་

གསལ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས། བདག་གྱིས་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་བཤེས་

གཉེན་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་དུ། ལུས་སོག་ལོངས་སྤོད་ལ་སོགས་པ་ལྟོས་པ་མེད་པར་

གཏོང་ཞྱིང་། ཁྱད་པར་བཀའ་བཞྱིན་བསྒྲུབ་པའྱི་མཆོད་པས་མཉེས་པར་བའོ། །དེ་

ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་

པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་༝། རང་གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་གེགས་བེད་སྦངས། དེ་

དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་

ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། སགས་འདེན་པ་དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་

ར་རྣམས་རང་གཞན་གྱི་གནས་སྐབས་དང་། མཐར་ཐུག་གྱི་སོན་གནས་རྣམས་སུ་

འདུན་པ་དག་པོས་བསོ་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་དགེ་

བའྱི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་

བལྟ་བ་དང། དན་ཤེས་དང་ལྡན་པའྱི་སྒོ་ནས་དབང་པོའྱི་སྒོ་སོམ་པ་དང་། ཟས་ཀྱི་

ཚོད་རྱིག་པ་དང་། མྱི་ཉལ་བར་རྣལ་འབོར་ལ་བརོན་ཞྱིང་། ཉལ་བའྱི་ཚེ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་

དང་། ཁྲུས་དང་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབོར་ལ་བརོན་པར་བེད་པའོ། །

བསྟེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་སྦྱང་བའི་རིམ་པ།



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

10

གཉྱིས་པ་བསྟེན་ནས་བོ་ཇྱི་ལྟར་སྦང་བའྱི་རྱིམ་པ་ལ་གཉྱིས། དལ་འབོར་ལ་

སྱིང་པོ་བང་བའྱི་ཕྱིར་བསྐུལ་བ་དང་། སྱིང་པོ་ཇྱི་ལྟར་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་

བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་

འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དེ་ནས་བདག་

དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་སྐེས་ནས་ཡུན་རྱིང་ལ་ཤུགས་དག་པའྱི་

འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་མོང་བ་འདྱི། དལ་འབོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའྱི་

རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་པས་ལན་པར་འདུག་པས། ད་བདག་དང་མ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་དལ་འབོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་སྐེ་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་

བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་༝། རང་གཞན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་

ཐམས་ཅད་དང། ཁྱད་པར་དལ་འབོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་

བ་ལ་གེགས་བེད་ཀྱི་སྱིག་སྒྱིབ་སྦངས། ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་

དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས། 

ཁྱད་པར་དལ་འབོར་དོན་ཆེ་རེད་དཀའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་

ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་གཉྱིས། དལ་འབོར་དོན་ཆེ་བར་བསམ་པ་དང་། རེད་
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པར་དཀའ་བ་བསམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། དམ་

པའྱི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཁོམ་པས་དལ་བ་དང་། ཆོས་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་ཆ་རྐེན་

ཚང་བས་འབོར་པ་ཞེས་བ། མདོར་ན་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་ཐོབ་པའྱི་དལ་འབོར་གྱི་

རེན་འདྱི་དོན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། འདྱི་ལ་བརེན་ནས་མངོན་མཐོའྱི་ལུས་ལོངས་སྤོད་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུ་སྦྱིན་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟོད་པ་སོགས་ཀང་བསྒྲུབ་ནུས་ལ། ཁྱད་

པར་རེན་འདྱི་ལ་སོམ་པ་གསུམ་ག་སྐེ་ཞྱིང་། སྱིགས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་གཅྱིག་ལ་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཡང་བདེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་ནུས་པས་སོ། །དེས་ན་རེད་པར་

དཀའ་ཞྱིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའྱི་དལ་འབོར་ཚང་བའྱི་རེན་འདྱི་དོན་མེད་དུ་མྱི་གཏང་

བར་སྱིང་པོ་ཞྱིག་བང་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་

ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་

ལྔ་འོད་ཟེར་༝། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། 

དེ་དང་དེའྱི་གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་

རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་རེད་པར་དཀའ་བ་བསམ་པ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་

ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། དལ་འབོར་ཐོབ་པ་འདྱི་དོན་ཆེ་བར་མ་ཟད་རེད་ཀང་

ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་སྟེ། མྱི་ལ་སོགས་པའྱི་འགྲོ་བ་ཕལ་ཆེར་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པ་

ཤས་ཆེར་སྤོད་ལ། དེ་དག་གྱིས་ཀང་དལ་འབོར་ཐོབ་པའྱི་གེགས་བེད་ཅྱིང་། ཁྱད་

པར་དལ་འབོར་ཚང་བའྱི་རེན་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་
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པས་གཞྱི་བཟུང་། སྦྱིན་སོགས་ཀྱིས་གྲོགས་བས། སོན་ལམ་དྱི་མ་མེད་པས་

མཚམས་སྦར་བ་སོགས་དགོས་ན་རྒྱུ་དེ་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་པ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་བ་དང་། 

དུད་འགྲོ་ལ་སོགས་པའྱི་ངན་འགྲོ་ལ་ལྟོས་ནས་བདེ་འགྲོ་ཙམ་ཐོབ་པ་སྱིད་མཐར་

སྣང་ལ། བདེ་འགྲོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་དལ་འབོར་ཚང་བའྱི་རེན་ཐོབ་པ་འདྱི་ཉྱིན་མོའྱི་

སྐར་མ་ལྟ་བུར་ཤྱིན་ཏུ་དཀོན་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་རེད་པར་དཀའ་ཞྱིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་

བའྱི་དལ་འབོར་ཚང་བའྱི་རེན་ལན་གཅྱིག་ཐོབ་པ་འདྱི། དོན་མེད་དུ་མྱི་གཏང་བར་

སྱིང་པོ་ཞྱིག་བང་བར་བའོ། །སྱིང་པོ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ཡང་བ་མ་སངས་རྒྱས་འབྲལ་

མེད་དུ་བསྟེན་ནས། དེས་བསྟན་པའྱི་ཐེག་པ་མཆོག་གྱི་གདམས་པའྱི་སྱིང་པོ་ཉམས་

སུ་བངས་ཏེ། ཚེ་གཅྱིག་ཉྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བདེ་བག་ཏུ་ཐོབ་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ༌གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་༝། རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་གེགས་བེད་

སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་

མོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི། སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། གཉྱིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་དལ་འབོར་གྱི་ཆོས་སྐོར་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་

བཅས་པ་བལྟ་བ་སོགས་ནྱི་སར་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་སྱིང་པོ་ཇྱི་ལྟར་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྐེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་

མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ། སྐེས་བུ་འབྲྱིང་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་
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རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ། སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བའོ། །

སྐེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱང་བ།

དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་

བ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་

འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དེ་ནས་བདག་

དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་སྐེས་ནས་ཡུན་རྱིང་ལ་ཤུགས་དག་པའྱི་

སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མོང་བ་འདྱི་ཉྱིད། འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ་མ་བསམས་ཤྱིང་། 

ངན་འགྲོའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་འཇྱིགས་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྱིང་ནས་

སྐབས་སུ་མ་སོང་བ་དང་། ལས་འབྲས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐེད་ནས། དཀར་

ནག་གྱི་ལས་ལ་བང་དོར་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བས་པས་ལན་པར་འདུག་པས། ད་བདག་

དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ་དན་པ་དང་། ངན་འགྲོའྱི་

སྡུག་བསལ་གྱིས་འཇྱིགས་ནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྱིང་ནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་

ཞྱིང་ལས་འབྲས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་སྐེས་ནས་སྱིག་སྤོང་དགེ་བ་ཚུལ་བཞྱིན་

སྒྲུབ་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་༝། རང་གཞན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་བ་ལ་གེགས་བེད་

༝། ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལ་

སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་བཞྱི། འཆྱི་བ་མྱི་རག་པ་བསམ་པ། ངན་འགྲོའྱི་སྡུག་

བསལ་བསམ་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་འགྲོ་སྦང་བ། ལས་འབྲས་ལ་ཡྱིད་

ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐེད་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། རེད་

པར་དཀའ་ཞྱིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའྱི་དལ་འབོར་གྱི་རེན་འདྱི་མྱུར་དུ་འཇྱིག་སྟེ། འཆྱི་

བདག་ངེས་པར་འོང་ལ། དེ་ཡང་ཕྱི་ནང་གྱི་རྐེན་གང་གྱིས་ཀང་བཟོག་ཏུ་མེད་པ་

དང་། ཚེ་ལ་སྣོན་པ་མེད་ཅྱིང་། འབྲྱིད་བེད་བར་མ་ཆད་དང་བཅས་པ་དང་། གསོན་

པའྱི་ཚེ་ཡང་ཆོས་བ་ལོང་མེད་པར་ངེས་པར་འཆྱི་བར་མ་ཟད། ནམ་འཆྱི་ལའང་ངེས་

པ་མེད་དེ། རང་ཅག་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་ཚེ་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་དང། འཆྱི་རྐེནཤྱིན་ཏུ་

མང་ཞྱིང་གསོན་པའྱི་རྐེན་ཉུང་བ་དང་། ལུས་ཆུའྱི་ལྦུ་བ་ལྟ་བུར་ཉམ་ཆུང་བས་ནམ་

འཆྱི་ལ་ངེས་པ་མེད། འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ཆོས་མ་གཏོགས་གང་གྱིས་ཀང་ཕན་པ་མེད་དེ། 

གཉེན་བཤེས་བརེ་གདུང་ཇྱི་ལྟར་ཆེ་བས་མཐའ་སྐོར་ཀང་གཅྱིག་ཀང་ཁྱིད་ས་མེད། 

ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་ནོར་གྱི་ཕུང་པོ་ཇྱི་སེད་ཡོད་ཀང་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་ཁྱེར་དུ་མེད། 

ལྷན་ཅྱིག་སྐེས་པའྱི་ཤ་རུས་ཀང་འབྲལ་དགོས་ན་ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུན་ཚོགས་ལ་ཆགས་

པས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། འཆྱི་བའྱི་དགྲ་ནྱི་ངེས་པར་འོང་ཞྱིང་ནམ་འོང་ལ་ངེས་པ་མེད། དེ་



ལམ་རིམ་བདེ་ལམ།
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རྱིང་རང་ཡང་འཆྱི་ཉེན་ཡོད་པས་འཆྱི་གྲབས་ཤྱིག་བ་དགོས་པར་འདུག །འཆྱི་

གྲབས་ཀང་ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཆགས་པར་ཆོས་རྣམ་དག་ཅྱིག་

ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་

དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་

ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། 

རེད་པར་དཀའ་ཞྱིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའྱི་དལ་འབོར་ཚང་བའྱི་རེན་འདྱི་ཡང་མྱུར་དུ་

འཇྱིག་ཅྱིང་། ཞྱིག་པའྱི་འོག་ཏུ་མེད་དེ་མྱི་འགྲོ་བར་སྐེ་བ་ཞྱིག་བང་དགོས་ལ། སྐེ་ས་

ཡང་ངན་འགྲོ་དང་བདེ་འགྲོ་གཉྱིས་ལས་མ་འདས་ཤྱིང་། གལ་ཏེ་ངན་འགྲོར་སྐེས་ན་

དམལ་བ་པ་རྣམས་ལ་ཚ་གྲང་དང་དེས་མཚོན་པའྱི་སྡུག་བསལ། ཡྱི་དྭགས་རྣམས་

ལ་བཀྲེས་སྐོམ་དང་དེས་མཚོན་པའྱི་སྡུག་བསལ། དུད་འགྲོ་རྣམས་ལ་གེན་ཞྱིང་གཏྱི་

མུག་པ་དང་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཟ་བའྱི་སྡུག་བསལ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་པ་ཡོད། དེས་

ན་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ངན་འགྲོའྱི་སྡུག་བསལ་བཟོད་གགས་མྱི་འདུག་པས། རེད་པར་དཀའ་

ཞྱིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའྱི་དལ་འབོར་ཚང་བའྱི་རེན་ཐོབ་པའྱི་དུས་འདྱིར། ངན་འགྲོའྱི་

སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་སྤངས་པའྱི་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཞྱིག་ཐོབ་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་༝། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། 

སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། 



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་

གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་

པར་བསམ་མོ། །

གསུམ་པ་ནྱི། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བ་མ་ཡྱི་དམ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་ཆོས་སྐོང་སྲུང་མའྱི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤོས་ཏེ། 

སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་མཐའ་སྐོར་དུ་བཞུགས་པའྱི་སྐབས་ཡུལ་གསལ་ལེགས་པར་

བཏབ། དེ་དག་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དན་བཞྱིན་

པས། བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྤྱིར་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་ངན་འགྲོའྱི་

འཇྱིགས་པ་ལས་ད་ལྟ་ཉྱིད་དུ་བསྐབ་ཏུ་གསོལ་སམ་པའྱི་འདུན་པ་དང་ལྡན་པས། བ་

མ་ཡྱི་དམ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆྱི། ཞེས་པའྱི་སྐབས་འགྲོ་ལན་བརྒྱ་

སྟོང་ཁྱི་འབུམ་སོགས་བ་ཞྱིང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་སོང་བའྱི་གནས་

སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་ཕན་ཡོན་ཤེས་པའྱི་སྒོ་ནས་སྐབས་འགྲོའྱི་བསབ་བ་

རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པར་བའོ། །

བཞྱི་པ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། 

རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་ལས་རྒྱུ་དགེ་བ་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཁོ་ན་

འབྱུང་ཞྱིང་སྡུག་བསལ་མྱི་འབྱུང་། རྒྱུ་མྱི་དགེ་བ་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྲས་བུ་

སྡུག་བསལ་ཁོ་ན་འབྱུང་ཞྱིང་བདེ་བ་མྱི་འབྱུང་། རྒྱུ་དགེ་སྱིག་གཉྱིས་ཆུང་ངུ་ལས་མ་

སྤད་ཀང་གེགས་བེད་དང་མ་ཕད་ན་འབྲས་བུ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་འབྱུང་། རྒྱུ་དགེ་སྱིག་

གཉྱིས་མ་སྤད་ན་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་མོང་བ་མེད་ཅྱིང་རྒྱུ་དགེ་སྱིག་གཉྱིས་སྤད་པ་
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གེགས་བེད་དང་མ་ཕད་ན་ལས་བས་པ་ཆུད་མྱི་ཟ་བས་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་གཉྱིས་

ངེས་པར་འབྱིན། དེ་ཡང་ཞྱིང་དང་། བསམ་པ་དང། དངོས་པོ་དང་། རེན་གྱི་སྒོ་ནས་

སྟོབས་ཆེ་བར་གསུངས་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་བསྐེད་ནས། དགེ་བ་བཅུ་ལ་

སོགས་པའྱི་དགེ་བ་ཕ་མོ་ནས་སྒྲུབ་ཅྱིང་། མྱི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱི་དགེ་བ་

ཕ་མོས་ཀང་སྒོ་གསུམ་ལ་མ་གོས་པའྱི་བང་དོར་ལ་འབད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་

ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་

བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། 

རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱིེ་

གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་

པར་བསམ་མོ། །དེ་ལྟར་འབད་ཀང་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཆུང་། ཉོན་མོངས་སྟོབས་ཆེས་

པས་རྒྱ་ལ་མྱི་དགེ་བས་གོས་ན་སྟོབས་བཞྱིའྱི་བཤགས་སོམ་ལ་འབད་པར་

བའོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། གཉྱིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་ཡང་སྐེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ཆོས་སྐོར་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་

དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་ལ་བལྟ་བ་སོགས་སར་བཞྱིན་ནོ། །སྐེས་བུ་ཆུང་ངུ་

དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།

སྐེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱང་བ།

གཉྱིས་པ་སྐེས་བུ་འབྲྱིང་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ་ལ་

གཉྱིས། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བོ་བསྐེད་པ་དང་། ཐར་པར་འགྲོ་བའྱི་ལམ་གྱི་རང་
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བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། 

ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་

ལས། 

དང་པོ་སྦོར་བ་ནྱི། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་

རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དེ་ནས་

བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་སྐེས་ནས་ཡུན་རྱིང་ལ་ཤུགས་

དག་པའྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་མོང་བ་འདྱི། འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསལ་

གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་ནས། དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་བོ་ཤུགས་དག་མ་སྐེས་པས་ལན་

པར་འདུག་པས། ད་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་འཁོར་བ་

མཐའ་དག་སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་ནས་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་བོ་ཤུགས་

དག་སྐེ་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་

བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། 

རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། ཐོག་མེད་ནས་

བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསལ་

གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་ནས་དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་བོ་ཤུགས་དག་སྐེ་བ་ལ་གེགས་

བེད་༝། ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་

ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་

བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་ནས། དེ་ལས་ཐར་འདོད་ཀྱི་བོ་ཤུགས་དག་རང་

གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །
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གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་གཉྱིས། འཁོར་བ་སྤྱིའྱི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་དང་། 

སོ་སོའྱི་སྡུག་བསལ་བསམ་པའོ། །

དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། 

བདག་གྱིས་མྱི་དགེ་བཅུ་སྤོང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསབས་པས། ངན་

འགྲོའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་འདས་པའྱི་བདེ་འགྲོའྱི་གོ་འཕང་ཞྱིག་ཐོབ་ཀང་། སྡུག་

བསལ་ར་བ་ནས་སྤངས་པའྱི་ཐར་པ་ཞྱིག་མ་ཐོབ་ན་བདེ་བའྱི་སྐབས་སྐད་ཅྱིག་ཀང་

མྱི་འདུག་སྟེ། དཔེར་ན་མྱི་ནག་ཅན་ཞྱིག་ཟ་བ་གཅྱིག་ནས་གསོད་པར་ངེས་ལ། དེའྱི་

བར་དུ་ཡང་ཉྱི་མ་རེ་རེ་བཞྱིན་ཁྱིམས་ཀྱི་ལ་ཐྱིགས་དང་། དབྱུག་པས་བསྣུན་པ་

སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་དག་པོ་མོང་བ་ལ། འགའ་ཞྱིག་གྱི་ངོ་ཆེན་སོགས་ཀྱིས་ད་ལྟ་

དབྱུག་པས་བསྣུན་པའྱི་སྡུག་བསལ་མེད་ཀང་། དེ་ནྱི་ཉྱི་མ་རེ་རེ་བཞྱིན་གསོད་པའྱི་

སྡུག་བསལ་ལ་ཇེ་ཉེར་འགྲོ་བས་བདེ་བའྱི་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་བཞྱིན་དུ། སྡུག་

བསལ་ར་བ་ནས་སྤངས་པའྱི་ཐར་པ་མ་ཐོབ་ཕྱིན། བདེ་འགྲོའྱི་གོ་འཕང་ཅྱི་འད་ཞྱིག་

ཐོབ་ཀང་སར་བས་ཀྱི་ལས་བཟང་པོའྱི་འཕེན་པ་ཟད་ནས་ངན་སོང་གསུམ་དུ་ལྷུང་སྟེ། 

ཡུན་རྱིང་ལ་ཤུགས་དག་པའྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མོང་དགོས་པར་

འདུག །གཞན་ཡང་འཁོར་བ་འདྱིར་ལས་ཉོན་གྱི་དབང་གྱིས་སྐེ་བ་ཞྱིག་བངས་ཕྱིན་

ཆད་སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལས་མ་འདས་ཏེ། དགྲ་གཉེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་

གཉེན་ཡང་དགྲར་འགྱུར་བས་ཕན་གནོད་བེད་པ་ལ་ཡྱིད་བརན་ནྱི་མེད། འཁོར་བའྱི་

བདེ་བ་ཇྱི་ཙམ་སྤད་ཀང་ངོམས་པའྱི་མཐའ་མེད་པར་མ་ཟད་ཆགས་པ་རྒྱས་པར་

བས་ཏེ་སྡུག་བསལ་མྱི་བཟད་པ་དུ་མ་ནྱི་འདེན་པར་བེད། ལུས་བཟང་པོ་ཅྱི་ཙམ་ཐོབ་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ཀང་ཡང་དང་ཡང་དུ་འདོར་དགོས་པས་ལུས་ཐོབ་པ་ལ་ཡྱིད་བརན་ནྱི་མེད། ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉྱིང་མཚམས་སྦར་བས་སྐེ་བའྱི་མཐའ་མངོན་པ་ནྱི་

མེད། འཁོར་བའྱི་ཕུན་ཚོགས་ཇྱི་ཙམ་ཐོབ་ཀང་མཐར་ངེས་པར་འདོར་དགོས་པས་

ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་པ་ལ་ཡྱིད་བརན་ནྱི་མེད། རང་ཉྱིད་གཅྱིག་པུར་གྲོགས་མེད་པར་

འཇྱིག་རེན་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་དགོས་པས་གྲོགས་ལ་ཡྱིད་བརན་ནྱི་མེད། དེས་ན་བདག་

གྱིས་རེད་པར་དཀའ་ཞྱིང་རེད་ན་དོན་ཆེ་བའྱི་དལ་འབོར་ཐོབ་པའྱི་དུས་འདྱིར་འཁོར་

བའྱི་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་སྤངས་པའྱི་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རྱིན་པོ་ཆེ་ཅྱི་

ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་

འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་

སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་འཁོར་བ་སོ་སོའྱི་སྡུག་བསལ་བསམ་པ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་

བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཞྱིག་གྲུབ་ཕྱིན་ཆད་

སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ལས་མ་འདས་ཏེ། ངན་སོང་གསུམ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅྱི་

དགོས། མྱིའྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས། བཀྲེས་སྐོམ་དང་། འཚོལ་

འགྲོ་དང་། གཉེན་སྡུག་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། དགྲ་མྱི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པ་དང་། འདོད་

པའྱི་དངོས་པོ་བཙལ་ཀང་མ་རེད་ཅྱིང་། མྱི་འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་

དང་། སྐེ་རྒ་ན་འཆྱི་སོགས་ཀྱི་སྡུག་བསལ་མོང་། ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་



ལམ་རིམ་བདེ་ལམ།
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གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས། ལྷའྱི་དཔལ་འབོར་མྱི་བཟོད་པའྱི་ཕག་དོག་གྱིས་ཡྱིད་

གདུངས་པའྱི་སྡུག་བསལ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ཐོག་ཏུ་བབས་པའྱི་སྡུག་

བསལ་མོང་། འདོད་ལྷའྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྷ་མ་ཡྱིན་རྣམས་

དང་འཐབ་པ་ན། ཡན་ལག་བཅད་པ་དང་། ལུས་དལ་བ་དང་། གསོད་པ་སོགས་ཀྱི་

སྡུག་བསལ་དང་། མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་ལྟས་ལྔ་ཕོག་སྟེ། ལྷའྱི་དཔལ་འབོར་དང་

བྲལ་ནས། ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་མོང་དགོས་པར་ཤེས་པའྱི་སྡུག་བསལ་དང་། 

ཁམས་གོང་མ་གཉྱིས་ཀྱི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་གྲུབ་ཀང་གནས་པ་ལ་རང་དབང་མ་

ཐོབ་པས། སར་གྱི་ལས་བཟང་པོའྱི་འཕེན་པ་ཟད་ནས་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་བའྱི་སྡུག་

བསལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡོད། མདོར་ན་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་འདྱིས་ཚེ་འདྱིའྱི་སྐེ་རྒ་

ན་འཆྱི་སོགས་ཀྱི་རེན་བེད་ཅྱིང་། སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་། འགྱུར་བའྱི་སྡུག་

བསལ་གཉྱིས་འདྱི་ཕྱི་གཉྱིས་ཀར་འདེན་པར་བེད། ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་རང་གྲུབ་

ཙམ་ནས་ལས་ཉོན་གྱི་གཞན་དབང་ཅན་གྱི་འདུ་བེད་ཀྱི་ཕུང་པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་

གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེས་ན་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་འཁོར་བ་ལས་

གྲོལ་བའྱི་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཅྱི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་

ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་

བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། 

རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་

གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་

པར་བསམ་མོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། གཉྱིས་པ་
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ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་འཁོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་སྟོན་

པའྱི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་བལྟ་བ་སོགས་ནྱི་སར་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ཐར་པར་འགྲོ་བའྱི་ལམ་གྱི་རང་བཞྱིན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གཉྱིས། 

ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་སྦོར་བ་ནྱི། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་

རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དེ་ནས་

བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་བར་སྐེས་ནས་ཡུན་རྱིང་ལ་ཤུགས་

དག་པའྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མོང་བ་འདྱི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བོ་བསྐེད་

ནས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་མ་བསབ་པས་ལན་པར་འདུག་པས། ད་

བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐར་པ་དོན་གཉེར་གྱི་བོ་བསྐེད་ནས་

ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་སོབ་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་

དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་

ཞུགས་པས། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་ཐར་

པ་དོན་གཉེར་གྱི་བོ་བསྐེད་ནས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སོབ་པ་ལ་

གེགས་བེད་༝། ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་

ནམས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྱིང་རྒྱས། ཁྱད་པར་ཐར་པ་དོན་

གཉེར་གྱི་བོ་བསྐེད་ནས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་སོབ་པའྱི་རོགས་པ་
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ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་

བསམ་སྟེ། ཤེས་པ་ཁོ་རང་གྱི་ངོས་ནས་ལུང་མ་བསྟན་ཡྱིན་པ་ལ། དང་པོར་བདག་

དང་བདག་གྱི་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་སྐེ། དེས་

བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ལ་བརེན་ནས། རང་ཕོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་ཕོགས་ལ་

སང་བ་དང་གཞན་ལས་མཆོག་འཛིན་གྱི་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའྱི་ལྟ་ལོག་རྣམས་སྐེ། 

དེ་ལ་བརེན་ནས་བདག་མེད་པ་སྟོན་པའྱི་སྟོན་པ་དང་། དེས་བསྟན་པའྱི་ལས་འབྲས་

དང་། བདེན་བཞྱི་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་སོགས་མེད་པར་འཛིན་པའྱི་ལོག་ལྟ་

དང་། ཐེ་ཚོམ་རྣམས་སྐེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་རྒྱས། དེའྱི་

དབང་གྱིས་ལས་བསགས་ནས། འཁོར་བར་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་སྡུག་བསལ་སྣ་

ཚོགས་མོང་བ་འདྱི་བྱུང་འདུག །དེས་ན་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་མཐར་

གཏུགས་ན་མ་རྱིག་པར་འདུག་པས། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་ར་བ་ནས་

སྤངས་པའྱི་བ་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཞྱིག་ཅྱི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་

དུ་ལམ་བསབ་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པར་བའོ། །ཁྱད་པར་

བསྲུངས་ན་ཕན་ཡོན་ཆེ་ཞྱིང་མ་བསྲུངས་ན་ཉེས་དམྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་འདུག་

པས། བདག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཁས་བངས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སོག་གྱི་ཕྱིར་ཡང་མྱི་གཏང་

བར་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྲུང་བར་བའོ། །དེ་ཡང་མྱི་ཤེས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྱི་སྒོ་ཡྱིན་

པས་དེའྱི་གཉེན་པོར་བསབ་བ་རྣམས་ཉན་ནས་ཤེས་པར་བ། མ་གུས་པ་ལྟུང་བ་

འབྱུང་བའྱི་སྒོ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་གཉེན་པོར་སྟོན་པ་དང་། དེས་བཅས་པའྱི་བསབ་པ་
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དང་། བསབ་པ་དེ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་སོབ་པའྱི་གྲོགས་ཚངས་པ་མཚུངས་པར་སྤོད་

པ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བ། བག་མེད་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྱི་སྒོ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་གཉེན་

པོར་དན་ཤེས་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་བསྐེད་ནས་བག་དང་ལྡན་པར་བ། ཉོན་མོངས་མང་བ་

ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྱི་སྒོ་ཡྱིན་པས། འདོད་ཆགས་ཀྱི་གཉེན་པོར་མྱི་སྡུག་པ་དང་། ཞེ་

སང་གྱི་གཉེན་པོར་བམས་པ་དང་། གཏྱི་མུག་གྱི་གཉེན་པོར་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་

འབྱུང་བ་སོགས་བསྒོམས་ནས། ཉེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་གོས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་

པར་དག་པ་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་

ལས་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། དེ་དང་དེའྱི་གེགས་བེད་སྦངས། དེ་དང་

དེའྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་བསམ་མོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། གཉྱིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་སོ་སོ་ཐར་པའྱི་དབང་དུ་བས་པའྱི་བསབ་བ་རྣམས་བལྟ་བ་སོགས་ནྱི་

སར་བཞྱིན་ནོ། །སྐེས་བུ་འབྲྱིང་དང་ཐུན་མོང་བའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ་

བཤད་ཟྱིན་ཏོ།། །།

སྐེས་བུ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦྱང་བ།

གསུམ་པ་སྐེས་བུ་ཆེན་པོའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་ལ་བོ་སྦང་བ་ལ་གཉྱིས། བང་ཆུབ་
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ཏུ་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་དང་། སེམས་བསྐེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ལ་གཉྱིས། བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་དངོས་དང་། སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་བཟུང་

བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་

སེམས་བསྐེད་ཚུལ་དང་། བདག་གཞན་མཉམ་བརེའྱི་སྒོ་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། སོན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པ་བསྒྲུབས་ཏེ། 

མར་ཤེས་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བར་བསྒོམ་པ་ཡྱིན་པས། འདྱི་ལ་གཉྱིས། 

ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་

པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་སྦོར་བ་ནྱི། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་

རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། བདག་དང་

མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རྱིང་ཆགས་

སང་དང་བྲལ་བའྱི་སེམས་སོམས་པ་དང་མར་ཤེས་དྱིན་དན་དྱིན་གཟོ་བམས་སྱིང་རེ་

བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་བར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་

ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུའྱི་ཆ་ལས་བདུད་རྱི་སྣ་

ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའྱི་སྱིག་སྒྱིབ་ཐམས་ཅད་

དང་། ཁྱད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རྱིང་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའྱི་སེམས་

སོམས་པ་སོགས་སྐེ་བ་ལ་གེགས་བེད་༝། ལུས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

26

ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྱིང་

རྒྱས། ཁྱད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རྱིང་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའྱི་སེམས་

སོམས་པ་སོགས་ཀྱི་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་རང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པར་

བསམ་མོ། །

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས། ཕན་

གནོད་གང་ཡང་མ་བས་པའྱི་བར་མའྱི་སེམས་ཅན་གཅྱིག་མདུན་དུ་གསལ་བར་

དམྱིགས་ནས། འདྱིའྱི་ངོས་ནས་བདེ་བ་འདོད་ཅྱིང་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པས། རེས་

འགའ་ནྱི་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་ཕན་འདོགས་པ་དང་། རེས་འགའ་ནྱི་རྱིང་བར་བཟུང་

ནས་གནོད་པ་སྐེལ་བའྱི་ཆ་གཉྱིས་མྱི་བ་བར་ཉེ་རྱིང་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའྱི་

སེམས་སོམས་པ་ཞྱིག་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ན་ཡྱིད་དུ་འོང་ངེས་ཤེས་པའྱི་

སེམས་ཅན་གཅྱིག་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས་སེམས་སོམས་པ་སྒོམ་པར་

བེད། དེ་ལ་སེམས་མྱི་སོམས་པ་ནྱི་ཆགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་པར་འདུག །སར་

ཡང་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་ལ་སེད་པས་ཀ་འཁོར་བར་སྐེས་པ་ཡྱིན་སམ་དུ་སེད་པ་བཀག་

ནས་སྒོམ་པར་བེད། དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ན་ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་ངེས་ཤེས་པའྱི་

སེམས་ཅན་གཅྱིག་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས་སེམས་སོམས་པ་སྒོམ་པར་

བེད། དེ་ལ་སེམས་མྱི་སོམས་པ་ནྱི་རང་གྱི་བོས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་མཐུན་པར་

བཟུང་བས་ཞེ་སང་སྐེས་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་སེམས་མ་སོམས་པ་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

སྐེ་བའྱི་གནས་མེད་སམ་དུ་ཞེ་སང་བཀག་ནས་སྒོམ་པར་བེད། དེ་ལ་སེམས་སོམས་
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པ་ན་མ་ལྟ་བུའྱི་ཆེས་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་སེམས་ཅན་གཅྱིག་དང་། དགྲ་ལྟ་བུའྱི་ཆེས་

ཡྱིད་དུ་མྱི་འོང་བའྱི་སེམས་ཅན་གཅྱིག་སྟེ་གཉྱིས་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་

ནས། འདྱི་གཉྱིས་ཀྱི་ངོས་ནས་བདེ་བ་འདོད་ཅྱིང་། སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པར་

མཚུངས་ལ། རང་གྱི་ངོས་ནས་ནྱི་ད་ལྟ་གཉེན་དུ་བཟུང་བ་འདྱིས་ཀང་འཁོར་བ་ཐོག་

མ་མེད་པ་ནས་དགྲའྱི་གཙོ་བོ་བས་པ་ལ་གྲངས་ཀྱིས་མྱི་ཆོད། ད་ལྟ་དགྲར་བཟུང་བ་

འདྱིས་ཀང་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་མ་བས་ཏེ་བརེ་བས་བསྐངས་པ་ལ་གྲངས་

ཀྱིས་མྱི་ཆོད་པས། གང་ལ་ནྱི་ཆགས་པར་བ། གང་ལ་ནྱི་སང་བར་བ། ཉེ་རྱིང་ཆགས་

སང་དང་བྲལ་བའྱི་སེམས་སོམས་པ་ཞྱིག་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་སེམས་སོམས་པ་ན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པ་སྒོམ་པར་བེད། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོས་ནས་བདེ་བ་འདོད་ཅྱིང་། སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པར་མཚུངས་ལ། 

རང་གྱི་ངོས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གཉེན་ཡྱིན་པས་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཉེ་བར་

བཟུང་ནས་ཕན་འདོགས་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་ལ་རྱིང་བར་བཟུང་ནས་གནོད་པ་སྐེལ་

བའྱི་ཆ་གཉྱིས་མྱི་བ་བར་ཉེ་རྱིང་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའྱི་སེམས་སོམས་པ་ཞྱིག་

བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་

དང་། 

དེ་རེས་མར་ཤེས་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བར་སྒོམ་ཚུལ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་

མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། འོ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

བདག་གྱི་གཉེན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞེ་ན། འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་མེད་
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པས་བདག་གྱི་སྐེ་བ་ལ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་ཅྱིང་། སྐེ་བ་གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བརྒྱུད་

དེ་ཡུལ་ཕོགས་དང་ས་ཕོགས་འདྱིར་མ་སྐེས་བ་བ་གཅྱིག་ཀང་མེད། སྐེས་པ་ལ་

གྲངས་ཀྱིས་མྱི་ཆོད། སེམས་ཅན་འདྱིའྱི་ལུས་མ་བངས་བ་བ་གཅྱིག་ཀང་མེད། 

བངས་པ་ལ་གྲངས་ཀྱིས་མྱི་ཆོད། སེམས་ཅན་འདྱིས་བདག་གྱི་མ་མ་བས་བ་བ་

གཅྱིག་ཀང་མེད། བས་པ་ལ་གྲངས་ཀྱིས་མྱི་ཆོད། སེམས་ཅན་རེ་རེས་ཀང་མྱིའྱི་རེན་

ལ་བདག་གྱི་མ་མ་བས་བ་བ་གཅྱིག་ཀང་མེད། བས་པ་ལ་གྲངས་ཀྱིས་མྱི་ཆོད་ཅྱིང་། 

ད་དུང་ཡང་བེད་པར་འགྱུར། དེས་ན་དྱིན་གྱིས་བསྐངས་པའྱི་མ་ཅྱིས་ཀང་ཡྱིན་སམ་

དུ་བསམ་མོ། །འོ་ན་སེམས་ཅན་ལ་གྲངས་མེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་

བདག་གྱི་མ་མ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། སེམས་ཅན་ལ་གྲངས་མེད་པས་བདག་གྱི་མ་མ་ཡྱིན་

པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ལ་གྲངས་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་བདག་གྱི་སྐེ་བ་ལ་ཡང་

གྲངས་མེད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྱི་མ་ཡྱིན་སམ་དུ་བསམ། གལ་ཏེ་

བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ངོ་མྱི་ཤེས་པས་བདག་གྱི་མ་མ་ཡྱིན་ནོ་

སམ་ན། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ངོ་མྱི་ཤེས་པས་བདག་གྱི་མ་

མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ཚེ་འདྱིར་ཡང་མ་བུ་ཕན་ཚུན་ངོ་མྱི་ཤེས་པ་དུ་མ་འདུག་

པས་སོ་སམ་དུ་བསམ། གཞན་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྱི་ཚེ་རབས་ས་

མའྱི་མ་ཡྱིན་ཀང་འདས་ཟྱིན་པས་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་འཐད་དོ་སམ་ན། འོ་ན་ཁ་སང་གྱི་

དུས་ཀྱི་མ་དེ་དེ་རྱིང་གྱི་དུས་སུ་འདས་ཟྱིན་པས་མ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་ཁ་

སང་གྱི་དུས་ཀྱི་མ་དང་དེ་རྱིང་གྱི་དུས་ཀྱི་མ་གཉྱིས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད། 

དྱིན་གྱིས་བསྐངས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞྱིན་དུ། ཚེ་རབས་ས་མའྱི་མ་དང་། 
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ཚེ་འདྱིའྱི་མ་གཉྱིས་ཀང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད། དྱིན་གྱིས་བསྐངས་པ་ལ་

ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གྱི་མ་ཅྱིས་ཀང་ཡྱིན་སམ་དུ་

བསམ།

དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་དྱིན་བསམ་པ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་

ནས་རང་གྱི་ཚེ་འདྱིའྱི་མ་གཞོན་པའྱི་གནས་སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་རྒན་པའྱི་གནས་

སྐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་བ་ཞྱིག་མདུན་དུ་བསྒོམས་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། བདག་

གྱི་མ་འདྱིས་ཚེ་འདྱི་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བདག་གྱི་མ་བགྲང་

ལས་འདས་པ་བེད་བེད་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཁྱད་པར་ཚེ་འདྱིར་ཡང་དང་པོར་མངལ་དུ་

བརེ་བས་བསྐངས། བཙས་པའྱི་ཚེ་འཇམ་པའྱི་སྟན་ལ་བཞག །སོར་མོ་བཅུའྱི་རེ་ལ་

གཡེངས། ཤའྱི་དོད་ལ་སྦར། བརེ་བའྱི་འཛུམ་གྱིས་བསུས། དགའ་བའྱི་མྱིག་གྱིས་

བལྟས། སྣབས་ཁས་ཕྱིས། མྱི་གཙང་བ་ལག་པས་ཕྱིས། མ་རང་སོག་ལ་བབ་པ་ལྟ་

བུའྱི་སྡུག་བསལ་བྱུང་བ་ལས་བདག་ཅུང་ཟད་ན་བ་ལ་སྡུག་བསལ་ཆེ་བར་བས། 

སྱིག་སྡུག་གཏམ་ངན་རང་སོག་ལའང་མ་བལྟས་པར་ཤ་ཐང་ཐང་དུ་བསྒྲུབས་པའྱི་

ཟས་ནོར་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བརེ་བས་ཕོག །མ་རང་གྱི་ཁྱེར་འཁོས་དང་བསྟུན་

པའྱི་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་བསྒྲུབས། གནོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་ཚད་མེད་

པ་ལས་བསྐབས་པས་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སམ་དུ་བསམ། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་ཕ་ལ་

སོགས་པའྱི་གཉེན་གཞན་རྣམས་ལ་སྒོམ། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཕ་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་

གསལ་བར་དམྱིགས་ནས། འདྱིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བདག་གྱི་མ་བས་

པ་བགྲང་ལས་འདསཤྱིང་། མ་ནམ་བས་པའྱི་ཚེ་ཚེ་འདྱིའྱི་མས་ཇྱི་ལྟར་དྱིན་གྱིས་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

30

བསྐངས་པ་བཞྱིན་དུ་དྱིན་གྱིས་བསྐངས་པས་དྱིན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སམ་དུ་བསམ། དེ་ལ་

མོང་བ་ཐོན་པ་ན་བར་མའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྒོམ། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་བར་མའྱི་

སེམས་ཅན་རྣམས་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས། ད་ལྟ་བདག་དང་འདྱི་རྣམས་

གང་ཡང་འབྲེལ་མེད་འད་འད་ཞྱིག་འདུག་མོད། འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་བདག་གྱི་མ་བས་པ་བགྲང་ལས་འདས་ཤྱིང་། མ་ནམ་བས་པའྱི་ཚེ་ཚེ་

འདྱིའྱི་མས་ཇྱི་ལྟར་དྱིན་གྱིས་བསྐངས་པ་བཞྱིན་དུ་དྱིན་གྱིས་བསྐངས་པས། དྱིན་

ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་སམ་དུ་བསམ། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་དགྲ་ལ་སྒོམ། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་དགྲའྱི་

རྣམ་པ་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས། ད་ལྟ་འདྱི་དགྲར་བཟུང་བས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། 

འདྱིས་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བདག་གྱི་མ་བས་པ་བགྲང་ལས་འདས་ཤྱིང་། 

མ་ནམ་བས་པའྱི་ཚེ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཚད་མེད་པ་བསྒྲུབས། གནོད་པ་དང་སྡུག་

བསལ་ཚད་མེད་པ་ལས་བསྐབས། ཁྱད་པར་བདག་གྱིས་འདྱི་མེད་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་

སོད་མྱི་ཚུགས་པ་དང་། འདྱིས་ཀང་བདག་མེད་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་སོད་མྱི་ཚུགས་པ་ལྟ་

བུའྱི་ཡྱིད་གཅུགས་པ་བགྲང་ལས་འདས་པ་བས། ད་ལྟ་གནས་སྐབས་འདྱི་འདར་

གྱུར་པ་ལས་ངན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིན་འདུག །གཞན་དུ་ན་དྱིན་གྱིས་བསྐངས་པའྱི་

མ་ཤ་སྟག་ཡྱིན་སམ་དུ་བསམ། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

དྱིན་བསམ་མོ།།

དེ་ལྟར་དྱིན་བསམས་ནས་དྱིན་གཟོ་སྒོམ་ཚུལ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་

པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་དྱིན་གྱིས་བསྐངས་པའྱི་མ་

རྣམས་ཉོན་མོངས་པའྱི་གདོན་གྱིས་སེམས་དཀྲུགས་པས་ནྱི་ཤེས་པ་ལ་རང་དབང་



ལམ་རིམ་བདེ་ལམ།
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མ་ཐོབ་པར་སྨོ། མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་བལྟ་བའྱི་མྱིག་དང་ནྱི་བྲལ། 

དགེ་བའྱི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ལོང་ཁྱིད་ནྱི་མེད། སྐད་ཅྱིག་རེ་རེར་ཉེས་སྤོད་ཀྱི་དབེན་

སྤོས་པས་ནྱི་བརྡེག་འཆའ། སྤྱིར་འཁོར་བ་དང་ཁྱད་པར་ངན་འགྲོ་འཇྱིགས་སུ་རུང་

བའྱི་གཡང་ཁ་འགྲྱིམ་པ་རྣམས་ཡལ་བར་དོར་ན་ཁེལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་བས་བདག་གྱིས་

དྱིན་ལན་དུ་འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་ལས་བསྒལ་ནས་ཐར་པའྱི་བདེ་བ་ལ་དགོད་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་

དང་།

དེ་ནས་བམས་པ་སྒོམ་ཚུལ་ནྱི། རང་གྱི་མ་ལྟ་བུ་ཡྱིད་དུ་གང་གཅུགས་པ་ཞྱིག་

ལ་དམྱིགས་ནས། འདྱི་ལ་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་ག་ལ་ཡོད། ཟག་བཅས་ཀྱི་བདེ་བ་

ཙམ་ཡང་མྱི་འདུག །ད་ལྟ་བདེ་བར་རློམ་པ་འདྱི་དག་སྡུག་བསལ་དུ་འགྱུར་ནས་འགྲོ 

།བདེ་བ་ཞྱིག་འདོད་ནས་འབད་འབད་དུང་དུང་བས་ཀང་ཕྱི་མར་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་

བསལ་གྱི་རྒྱུ་བེད། ཚེ་འདྱིར་ཡང་ངལ་ཞྱིང་དུབ་པས་སྡུག་བསལ་བར་བེད་པ་མ་

གཏོགས། ཡང་དག་པའྱི་བདེ་བ་ཞྱིག་གཏན་ནས་མྱི་འདུག །དེས་ན་འདྱི་ཉྱིད་བདེ་བ་

དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ན་ཅྱི་མ་རུང་། བདེ་བ་དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་

ལྡན་པར་གྱུར་ཅྱིག །བདེ་བ་དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་

པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་

ན་ཕ་ལ་སོགས་པའྱི་གཉེན་གཞན་རྣམས་དང་། བར་མའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། 

དགྲ་རྣམས་དང། མཐར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་ནས་སར་བཞྱིན་བསྒོམ།

དེ་ནས་སྱིང་རེ་སྒོམ་ཚུལ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས། ཐོག་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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མར་བཤན་པས་གསོད་བཞྱིན་པའྱི་ལུག་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་ཉམ་ཐག་པའྱི་

འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་སྒོམ། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་མདུན་དུ་དེའྱི་རྣམ་པ་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས་

ཡན་ལག་རྣམས་ནྱི་བཅྱིངས། བྲང་གྱི་པགས་པ་ནྱི་གཤགས། བཤན་པའྱི་ལག་པ་

ཁོང་པར་བཅུག་པས་སོག་ལ་བབ་པ་ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས། མྱིག་བཤན་པའྱི་

གདོང་ལ་རྱིག་རྱིག་ཏུ་བལྟ་ཞྱིང་། སྡུག་བསལ་གྱིས་ཉམ་ཐག་པའྱི་ཚུལ་བསམས་

ནས། དེས་ན་འདྱི་ཉྱིད་སྡུག་བསལ་དང་། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ན་

ཅྱི་མ་རུང་། སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་གྱུར་

ཅྱིག །སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་

བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་མོང་

བ་ཐོན་པ་ན་དགེ་འདུན་གྱི་དཀོར་ལ་བག་མེད་དུ་སྤོད་པ་དང་། ཚུལ་འཆལ་དང་། 

ཆོས་སྤོང་མཁན་དང་། ལོག་ལྟ་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་ཞྱིང་སྱིག་པ་མྱི་དགེ་

བ་སྣ་ཚོགས་བེད་པ་ལ་སྐེན་སྐེན་པོར་བེད་པའྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་ལ་དམྱིགས་ནས་

སྒོམ། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་དེ་དག་གྱི་རྣམ་པ་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས། ད་ལྟ་འདྱི་

དག་གྱི་བེད་སྤོད་འདྱི་འད་ན། ཚེ་འདྱིར་ཡང་བདེ་བ་ནྱི་མྱི་འདུག །ཤྱི་མ་ཐག་ཏུ་ནྱི་

ངན་སོང་དུ་སྐེ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། དེར་སྐེས་ན་ཡུན་རྱིང་ལ་ཤུགས་དག་པའྱི་སྡུག་

བསལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་མོང་དགོས་པ་འདུག །དེས་ན་འདྱི་དག་སྡུག་བསལ་དང་

སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ན་ཅྱི་མ་རུང་། སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་

གྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅྱིག །སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་
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ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན། མ་ལ་སོགས་པའྱི་གཉེན་

རྣམས་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས། འདྱི་ཉྱིད་ཚེ་འདྱིའྱི་འབད་འབད་དུང་དུང་

གྱིས་དགྲ་གཉེན་གྱི་གསོ་ཚིས་བེད་བེད་ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་། 

འགྱུར་བའྱི་སྡུག་བསལ་གཉྱིས་ཀྱིས་གདུངས་ནས་བདེ་བའྱི་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་

འདུག །ཚེ་འདྱིར་ཡང་བ་བ་ངན་པས་བྲེལ་ནས་དགེ་བའྱི་བོ་མ་སྐེས་པས། ཤྱི་མ་

ཐག་ཏུ་ངན་སོང་དུ་སྐེས་ནས་ཡུན་རྱིང་ལ་ཤུགས་དག་པའྱི་སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་

པ་ཞྱིག་མོང་དགོས་པ་འདུག །དེས་ན་འདྱི་དག་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ན་ཅྱི་མ་རུང་། སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་

དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅྱིག །སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་

བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་

སོགས་དང་། དེ་ལ་མོང་བ་ཐོན་པ་ན་བར་མའྱི་སེམས་ཅན་དང་། དགྲ་དང་། མཐར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ཀྱི་བར་སར་བཞྱིན་བསྒོམ་མོ། །

དེ་ལྟར་བམས་པ་དང་། སྱིང་རེ་ལ་ཡྱིད་འགྱུར་བའྱི་མོང་བ་ཐོན་པ་ན། ལྷག་

བསམ་སྒོམ་ཚུལ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། 

སྡུག་བསལ་གྱིས་མནར་ཞྱིང་བདེ་བས་ཕོངས་པའྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བ་ཞྱིག་བདག་གྱིས་བའོ། །བདེ་བ་དང་བདེ་

བའྱི་རྒྱུ་དང་ཕད་པ་ཞྱིག་བདག་གྱིས་བའོ། །ཁྱད་པར་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

སྒྱིབ་གཉྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པའྱི་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ཞྱིག་བདག་གྱིས་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་
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བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་།

དེ་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒོམ་ཚུལ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་

ངང་ནས་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། འོ་ན་ཁྱོད་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་ནྱི་སེམས་ཅན་

གཅྱིག་ཀང་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ ་འཕང་ལ་འགོད་པའྱི་ནུས་པ་མྱི་

འདུག །དེར་མ་ཟད་དགྲ་བཅོམ་པ་གཉྱིས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཀང་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་

ཉྱི་ཚེ་བ་མ་གཏོགས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་

ལ་འགོད་པའྱི་ནུས་པ་མེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་ནུས་པ་སུ་ལ་ཡོད་ན། ཡང་དག་པར་རོགས་

པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་དེ། ཁོང་གྱི་སྐུའྱི་ཡོན་ཏན་མཚན་དཔེ་གསལ་རོགས་ཀྱིས་

སྤས་པ། གསུང་གྱི་ཡོན་ཏན་འབད་རོལ་མེད་པར་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་དང་ལྡན་པའྱི་

གསུང་དབངས་སྐད་ཅྱིག་རེ་རེས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་རང་གྱི་སྐད་དུ་

ཆོས་སྟོན་པར་ནུས་པ། ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཤེས་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་དང་ཇྱི་སེད་པ་ཐམས་

ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་ཤྱིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མ་བུ་གཅྱིག་པ་ལ་

བརེ་བ་ལྟར་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཉེ་རྱིང་མེད་པར་འཇུག་པས་གདུལ་བའྱི་དུས་ལས་

སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་འདའ་བ། འཕྱིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་རེ་རེ་ཙམ་སྤོས་པས་ཀང་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པའྱི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་ཡོན་ཏན་གྱི་

རྱིགས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ཞྱིང་། སྐོན་གྱི་རྱིགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ནྱི་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ཡྱིན། དེས་ན་རང་གཞན་གཉྱིས་ཀའྱི་དོན་
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མཐར་ཕྱིན་པ་ཞྱིག་བེད་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཞྱིག་ཐོབ་དགོས་

པར་འདུག་པས། བདག་གྱིས་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་བ་མྱུར་བར་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རྱིན་པོ་ཆེ་ཅྱི་ནས་ཀང་ཐོབ་པར་

བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་

བཏབ་པས། སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་སྐུ་ལས་སྐུ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་མར་མེ་གཅྱིག་ལས་གཉྱིས་

ཆད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐྱིམ་པས། སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེག་པའྱི་

རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཁྱི་མཐོ་ཞྱིང་ཡངས་པའྱི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་

འཁོར་གྱི་གདན་ལ་རང་ཉྱིད་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་

གྱིས་བཞུགས་པར་གྱུར་པའྱི་མོས་པ་བེད། རང་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོར་གསལ་བའྱི་

ངང་ནས་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་ར་དང་བཅས་པ་བདུད་རྱི་སྣ་ལྔ་འོད་ཟེར་དང་བཅས་

པའྱི་རྣམ་པར་སྤོས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བཏང་བས། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྱིས་མངོན་མཐོ་ངེས་ལེགས་ཀྱི་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པའྱི་མོས་པ་

བེད་དོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། གཉྱིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་ཡང་བམས་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའྱི་གསུང་

རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་བལྟ་བ་སོགས་སར་བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ནྱི། སོན་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་སོམས་པའྱི་བཏང་

སོམས་དང་མར་ཤེས་དྱིན་དན་གསུམ་སྒོམ་པ་སོན་དུ་བཏང་སྟེ། རང་གྱི་མཐའ་སྐོར་

དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་དམྱིགས་ནས། རང་གྱི་བོ་ཡུལ་དུ་རང་གཞན་

གཉྱིས་གང་གཅེས་པར་འཛིན། གང་ཡལ་བར་འདོར་སམ་དུ་བརགས་པ་ན། རང་
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གཅེས་པར་འཛིན་ཅྱིང་གཞན་ཡལ་བར་འདོར་བའྱི་བོ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་སྐེས་

ལ། དེའྱི་ཚེ་འདྱི་ལྟར་བསམ་སྟེ། རང་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་གཞན་ཡལ་བར་འདོར་

མྱི་རྱིགས་ཏེ། རང་གཞན་གཉྱིས་ཀ་བདེ་བ་འདོད་ཅྱིང་སྡུག་བསལ་མྱི་འདོད་པར་

མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དེས་ན་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པ་བཞྱིན་དུ་གཞན་གཅེས་པར་

འཛིན་དགོས་ཏེ། གཞན་གྱིས་རང་གཅེས་པར་བཟུང་ན་རང་དགའ་བ་བཞྱིན་དུ། 

རང་གྱིས་ཀང་གཞན་གཅེས་པར་བཟུང་ན་གཞན་དགའ་བར་འགྱུར་བས་སོ། 

།གཞན་ཡང་རང་ཉྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞྱིག་བེད་པར་འདོད་ནས་འཁོར་བ་ཐོག་

མ་མེད་པ་ནས། རང་གཅེས་པར་བཟུང་བས་རང་གཞན་གྱི་དོན་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པ་

མ་ཟད། སྡུག་བསལ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིག་མོང་བར་འདུག །དེས་ན་རང་གཅེས་པར་

འཛིན་པ་ནྱི། འཁོར་བ་དང་ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པའྱི་རྒུད་པ་ཀུན་གྱི་

གནས་སུ་འདུག་པས། རང་གཅེས་འཛིན་མ་སྐེས་པ་མྱི་བསྐེད་པ་དང་། སྐེས་པ་

རྣམས་སྤོང་བར་བེད། གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པ་ནྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་

གནས་སུ་འདུག་པས། གཞན་གཅེས་འཛིན་མ་སྐེས་པ་གསར་དུ་བསྐེད་པ་དང་། 

སྐེས་ཟྱིན་རྣམས་གོང་འཕེལ་དུ་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་

བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་། མདོར་ན་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོས་རང་ཡལ་བར་

དོར་ནས་གཞན་གཅེས་པར་བཟུང་སྟེ། གཞན་གྱི་དོན་འབའ་ཞྱིག་མཛད་པས་མངོན་

པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན། བདག་གྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་བས་ན་ཆེས་ས་བར་

འཚང་རྒྱ་བ་ལ། དེ་ལྟར་མ་བས་པས་ད་ལྟའྱི་བར་དུ་འཁོར་བར་འཁྱམས། ད་ཡང་

རང་གཅེས་འཛིན་ཁོང་ན་གནས་ཕྱིན་ཆད་གཞན་གཅེས་འཛིན་གསར་དུ་མྱི་སྐེ་ཞྱིང་
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། སྐེས་ཀང་རྒྱུན་འཐུད་མྱི་ཐུབ་པར་འདུག་པས། རང་གཅེས་པར་བཟུང་ནས་གཞན་

ཡལ་བར་འདོར་བའྱི་བོ་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་སྐེད་ཅྱིང་རང་ཡལ་བར་དོར་ནས་གཞན་

གཅེས་པར་བཟུང་སྟེ། གཞན་གྱི་སྡུག་བསལ་དང་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གྱི་རྒྱུད་

སྟེང་དུ་བངས། བདག་གྱི་བདེ་དགེ་ཐམས་ཅད་གཞན་ལ་བཏང་བས། གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་བྲལ་ཞྱིང་། བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་

ཞྱིག་བདག་གྱིས་བའོ། །དེ་ཡང་ད་ལྟ་ནྱི་བདག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྱི་ནུས་པ་མྱི་འདུག །ནུས་

པ་སུ་ལ་ཡོད་ན། ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་པས། བདག་གྱིས་

མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་སོགས་དང་།

གཉྱིས་པ་སེམས་བསྐེད་ཆོ་གས་བཟུང་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། སོམ་པ་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་

པར་བ་བ་དང་། ཐོབ་པ་མྱི་ཉམས་པར་བསྲུང་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། ལམ་རྱིམ་དུ་སོན་འཇུག་རྱིམ་ཅན་དུ་ལེན་པའྱི་དབང་དུ་མཛད་ཀང་། 

ཞྱི་བ་ལྷའྱི་ལུགས་ལྟར་ཅྱིག་ཅར་དུ་བས་ན་འཇུག་པ་བདེ་བས། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི། སོན་

འགྲོའྱི་རྱིམ་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་

ཀྱི་བར་གྱི་དངོས་གཞྱིའྱི་དམྱིགས་པ་རྒྱུད་དང་འདེས་པར་བསྐངས་པའྱི་འོག་ཏུ། སྤྱི་

བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་ནས། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་དུས་

འདྱི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇྱི་སྱིད་བང་ཆུབ་སྱིང་པོ་ལ་མཆྱིས་ཀྱི་བར་དུ་རྒྱལ་བའྱི་སས་ཀྱི་
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སོམ་པ་བཟུང་ནས་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་རྣམས་ལ་སོབ་ཅྱིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བའོ་སམ་པའྱི་སེམས་འདྱི་ཡང་སངས་རྒྱས་མ་

ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བཟུང་བར་བའོ་སམ་དུ་བསམས་ལ། བ་མ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པོའྱི་རེས་

སུ་ཟོས་པར་མོས་ནས། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །བདག་ལ་

དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཇྱི་ལྟར་སོན་གྱི་བདེ་གཤེགས་ཀྱིས། །བང་ཆུབ་

ཐུགས་ནྱི་བསྐེད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསབ་པ་ལ། །རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་

གནས་པ་ལྟར། །བདག་ཀང་འགྲོ་ལ་ཕན་དོན་དུ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྱི་བསྐེད་བགྱི་

ཞྱིང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསབ་པ་ལ། །རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པར་

བགྱི། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརོད་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་ཐོབ་པའྱི་མོས་

པ་བེད་དོ། །དེ་ནས། དེང་དུས་བདག་ཚེ་འབྲས་བུ་ཡོད། །མྱི་ཡྱི་སྱིད་པ་ལེགས་པར་

ཐོབ། །དེ་རྱིང་སངས་རྒྱས་རྱིགས་སུ་སྐེས། །སངས་རྒྱས་སས་སུ་ད་གྱུར་ཏོ། །ད་ནྱི་

བདག་གྱིས་ཅྱི་ནས་ཀང་། །རྱིགས་དང་མཐུན་པའྱི་ལས་བརམས་ཏེ། །སྐོན་མེད་

བཙུན་པའྱི་རྱིགས་འདྱི་ལ། །རོག་པར་མྱི་འགྱུར་དེ་ལྟར་བ། །ཞེས་སྤོ་བ་བསྐེད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ཐོབ་པ་མྱི་ཉམས་པར་བསྲུང་ཚུལ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་

པའྱི་ངང་༝། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་

བསམས་ནས། ཉྱིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཟུང་

ཞྱིང་། སེམས་ཅན་གྱི་ངོས་ནས་བེད་སྤོད་ཅྱི་འད་ནའང་བདག་གྱི་ངོས་ནས་སེམས་

ཅན་གཅྱིག་ཀང་བོས་མྱི་སྤོང་། སེམས་བསྐེད་འཕེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་དཀོན་མཆོག་
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མཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་གཉྱིས་གསོག་པ་ལ་བརོན་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་

བ་མ་སོགས་ལ་ཀུ་རེ་དང་བཞད་གད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་ཡང་བརྫུན་གྱིས་དབུ་བསྐོར་བ་

དང་། གཞན་དགེ་བ་བེད་པ་ལ་འགོད་པ་བསྐེད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པའྱི་

བང་སེམས་ལ་ཞེ་སང་གྱིས་མྱི་སན་པར་སྨ་བ་དང་། ལྷག་བསམ་མ་ཡྱིན་པས་གཡོ་

སྒྱུ་བེད་པ་སྟེ། ནག་པོའྱི་ཆོས་བཞྱི་ལ་སོགས་པ་སེམས་བསྐེད་ཉམས་པའྱི་རྒྱུ་

རྣམས་སྤོང་བ་དང་། དཀར་པོའྱི་ཆོས་བཞྱི་བསྟེན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སེམས་བསྐེད་

འཕེལ་བའྱི་རྒྱུ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པར་བའོ། །མདོར་ན་ར་ལྟུང་བཅོ་

བརྒྱད་དང་ཉེས་བས་བཞྱི་བཅུ་ཞེ་དྲུག་གྱི་ཉེས་པས་ནམ་ཡང་མ་གོས་པའྱི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྱི་སོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སོག་དང་བསོས་ཏེ་ཇྱི་སྱིད་བང་ཆུབ་སྱིང་པོ་

ལ་མཆྱིས་ཀྱི་བར་དུ་བསྲུང་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བསྲུང་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་

གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

གཉྱིས་པ་སེམས་བསྐེད་ནས་སྤོད་པ་ལ་སོབ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། རྒྱལ་བའྱི་སས་

ཀྱི་སྤོད་པ་སྤྱི་ལ་སོབ་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉྱིས་ལ་སོབ་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་

བ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས།

 དང་པོ་སྦོར་བ་ནྱི། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་

རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་ཡན་ཆད་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། དེ་ནས་

བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཟབ་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་བའྱི་སས་

ཀྱི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསབ་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་
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གྱིས་བསབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་།

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་རང་རྒྱུད་སྱིན་བེད་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་། གཞན་རྒྱུད་

སྱིན་བེད་བསྡུ་བཞྱིའྱི་ཉམས་ལེན་གཉྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་

བཞྱིན་པའྱི་ངང་༝། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་རེད་བཀུར་དང་

གྲགས་པ་སོགས་ལ་མྱི་ལྟ་བར་ཆོས་ཀྱིས་ཕོངས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམ་

པའྱི་ཆོས་ཅྱི་ནུས་སུ་སྟོན་པར་བེད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་དང་། མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་དང་

འབྱུང་བས་གནོད་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཇྱིགས་པ་དེ་དག་ལས་སྐོབ་པར་བེད་པ་

མྱི་འཇྱིགས་པའྱི་སྦྱིན་པ་དང་། དབུལ་ཞྱིང་ཕོངས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལན་

དང་རྣམ་པར་སྱིན་པ་ལ་རེ་བ་མེད་པར་སེར་སྣ་སྤངས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་འོས་པའྱི་ཡོ་བད་

གཏོང་བར་བེད་པ་ཟང་ཟྱིང་གྱི་སྦྱིན་པ་སྟེ། སྦྱིན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལ་

ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པར་བའོ། །མདོར་ན་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་

དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་

བདག་གྱི་ལུས་ལོངས་སྤོད་དགེ་ར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་ཕངས་པ་མེད་པར་གཏང་བར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་

གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་༝། ཞེས་གཏོང་སེམས་སྤེལ་བ་ནྱི་སྦྱིན་པའྱི་ཉམས་ལེན་ཡྱིན་

ནོ། །

དེ་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་༝། 

མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
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ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་སྤོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་

ཁས་བངས་པའྱི་སོམ་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཉེས་སྤོད་རྣམས་སྤངས་ནས། སྦྱིན་སོགས་

ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པའྱི་དགེ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་རང་རྒྱུད་

ལ་མ་སྐེས་པ་བསྐེད། སྐེས་པ་རྣམས་གོང་འཕེལ་དུ་བས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སོགས་པའྱི་དགེ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སྦར་ནས་སྱིན་གྲོལ་གྱི་

ལམ་ལ་དགོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་

གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་།

དེ་ནས་བཟོད་པའྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་༝། མ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དགྲར་ལངས་ཀང་ཁོ་བའྱི་

སེམས་སྐད་ཅྱིག་ཀང་མྱི་བསྐེད་པར་གནོད་ལན་དུ་ཕན་པ་བསྒྲུབས་ཏེ། རང་གཞན་

གྱི་རྒྱུད་ལ་བཟོད་པའྱི་ཕར་ཕྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་ཟས་ནོར་དང་གནས་མལ་སོགས་ཀྱིས་ཕོངས་པ་

དང་། ན་ཚ་སོགས་མྱི་འདོད་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཐོག་ཏུ་བབ་པའྱི་ཚེ་སྡུག་བསལ་འདྱི་

ལྟར་མོང་བ་སར་ལས་ངན་བསགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན། འདྱི་ལ་བརེན་ནས་ལས་

ངན་མང་པོ་དག་འགྲོ་བས་མྱི་འདོད་རྒྱུ་མྱི་འདུག་ཅྱིང། ཁྱད་པར་ཆོས་ཕྱིར་སྡུག་

བསལ་བྱུང་བ་ལ་བཟོད་སན་བསྐེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའྱི་ལམ་ལ་

ཉེ་བར་འགྱུར་བས་སྡུག་བསལ་འདྱི་དག་དང་དུ་བངས་ཏེ། རང་གཞན་གྱི་འཁོར་བ་

དང་། ངན་སོང་གྱི་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་གཅད་པར་བའོ། །གཞན་ཡང་དཀར་ནག་གྱི་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྱིན་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། སངས་

རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉྱིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་བསམ་གྱིས་མྱི་

ཁྱབ་པ་དང་། བ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་དང་། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་དང་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསབ་པའྱི་གནས་རྣམས་ལ་མོས་པ་བསྐེད་ན་འབྲས་བུ་

ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བས། དེ་ལ་མོས་པར་བས་ནས་བ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་

གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉྱིས་ཀྱི་བརོད་བའྱི་དོན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསབ་

པའྱི་གནས་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་

ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་།

དེ་ནས་བརོན་འགྲུས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་

༝། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་མཚན་དཔེ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

ཆོས་རེ་རེ་བསྒྲུབ་པ་དང་། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆོས་རེ་རེ་

བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བསྐལ་པ་འབུམ་ཕག་རེ་རེར་མནར་མེད་དུ་གནས་ནས་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བསྒྲུབ་དགོས་ནའང་བརོན་པ་མྱི་འདོར་ཞྱིང་སྤོ་བ་བསྐེད་ནས། 

ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་དགེ་བའྱི་ཆོས་རང་རྒྱུད་ལ་སྡུད་པར་བེད་ཅྱིང་། གཞན་ཡང་

དགེ་བའྱི་ལམ་ལ་བཀོད་ནས་བ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་

ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་།

དེ་ནས་བསམ་གཏན་གྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་

༝། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་



ལམ་རིམ་བདེ་ལམ།
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རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་ངོ་བོའྱི་སྒོ་ནས་འཇྱིག་རེན་དང་། འཇྱིག་

རེན་ལས་འདས་པའྱི་བསམ་གཏན། ཕོགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཞྱི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་

དང་། དེ་གཉྱིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའྱི་བསམ་གཏན། བེད་ལས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཚེ་འདྱིར་

ལུས་སེམས་བདེ་བར་གནས་པའྱི་བསམ་གཏན། ཡོན་ཏན་གྱི་རེན་བེད་པའྱི་བསམ་

གཏན། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བེད་པའྱི་བསམ་གཏན་ཏེ། རྒྱལ་བའྱི་སས་ཀྱི་བསམ་

གཏན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་རྣམས་ལ་བསབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་

ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་སོགས་དང་།

དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་༝། 

མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་

འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་གནས་ལུགས་རྱིག་པ་དོན་དམ་རོགས་པའྱི་ཤེས་

རབ། གནས་ལྔ་རྱིག་པ་ཀུན་རོབ་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བ་

ཚུལ་རོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་སྟེ། རྒྱལ་བའྱི་སས་ཀྱི་ཤེས་རབ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ལ་

བསབ་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 

ཞེས་སོགས་དང་།

གཉྱིས་པ་གཞན་རྒྱུད་སྱིན་པར་བེད་པ་བསྡུ་བཞྱིའྱི་ཉམས་ལེན་ནྱི། སྤྱི་བོར་བ་

མ་ལྷ་སྒོམ་བཞྱིན་པའྱི་ངང་༝། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མྱུར་དུ་ཡང་དག་

པར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བ། དེའྱི་ཕྱིར་དུ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སྦྱིན་པས་འཁོར་དུ་བསྡུས་ཏེ་ཚར་བཅད་རེས་འཛིན་གྱི་སྒོ་ནས་ཆོས་

སྟོན་པའྱི་སན་པར་སྨ་བ་དང་། ཆོས་བསྟན་པའྱི་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་དུ་འཇུག་པའྱི་
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དོན་སྤོད་པ་དང་། གཞན་ལ་བསྟན་པ་ལྟར་རང་གྱིས་ཀང་ཉམས་སུ་ལེན་པའྱི་དོན་

མཐུན་པ་སྟེ། གཞན་དོན་བེད་པའྱི་ཐབས་བཟང་པོ་འདྱི་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྱིན་གྲོལ་གྱི་ལམ་ལ་དགོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པར་བ་མ་

ལྷས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་༝། 

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །གཉྱིས་པ་ཐུན་

མཚམས་སུ་ཡང་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རྒྱལ་བའྱི་སས་ཀྱི་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་

རྣམས་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་བལྟ་བ་སོགས་སར་

བཞྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ཕར་ཕྱིན་ཐ་མ་གཉྱིས་ལ་བསབ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་

བོ་ཞྱི་གནས་ལ་བསབ་ཚུལ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་བསབ་ཚུལ་ལོ། 

།དང་པོ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བ་

བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སྦོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། སོན་འགྲོའྱི་རྱིམ་པ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་སྐེས་བུ་ཆུང་འབྲྱིང་གྱི་བསམ་

པ་སྦོང་བ་དང་། ས་བཟང་ཞྱིང་གྲོགས་བཟང་བའྱི་ཡྱིད་མཐུན་གྱི་དབེན་པའྱི་གནས་

སུ། ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་གནས་ནས། སྐེ་བོ་མང་པོ་དང་འགྲོགས་འདྱིས་

ཧ་ཅང་ཆེ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདུན་པའྱི་རྣམ་རོག་རགས་པ་རྣམས་སྤངས་ཏེ། 

འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་ལ་གནས་ནས། སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་དང་པོར་བསང་། རྐང་པ་

རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དང་། ལག་པ་གཉྱིས་མཉམ་བཞག་གྱི་ཕག་རྒྱ་བཅས། རླུང་ཆམ་ལ་

འབེབས་པ་སོགས་ཞྱི་གནས་བསྒྲུབས་པའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་བསྟེན་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས། 
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དངོས་གཞྱི་ལ། ཞྱི་གནས་བསྒྲུབ་པའྱི་དམྱིགས་རེན་དུ་མ་ཞྱིག་གསུངས་ཀང་གཙོ་

བོར་སངས་རྒྱས་རེས་སུ་དན་པའྱི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། སགས་ཀྱི་ལྷའྱི་རྣལ་

འབོར་སྒོམ་པའྱི་སྣོད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་སོགས་དགོས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་ལྷའྱི་སྐུ་ལ་

དམྱིགས་པ་ལེགས་ལ། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་སྤྱི་བོའྱི་བ་མ་ལྷའྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་སོམ་

གྱི་བ་ཐག་ལྟ་བུའྱི་སྣེ་མོར། སྣ་ཚོགས་པད་མ་དང་ཟ་བའྱི་གདན་ལ། རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་སྐུ་མདོག་གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ། ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གྱིས་བཞུགས་

པ། རྒྱ་སན་གྱི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་ཞྱིག་སྤོས་ནས་རང་གྱི་ལྟེ་བའྱི་ཐད་ཀྱི་མདུན་གྱི་ནམ་

མཁར་བཞུགས་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་བསྒོམ་པའམ། ཡང་ན་སྤྱི་

བོའྱི་བ་མ་ལྷ་ལས་བ་མ་ལྷ་གཉྱིས་པ་ཞྱིག་མར་མེ་གཅྱིག་ལས་གཉྱིས་ཆད་ཀྱི་ཚུལ་

དུ་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐྱིམ་པས། སེང་གེ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེགས་པའྱི་རྱིན་པོ་

ཆེའྱི་ཁྱི་མཐོ་ཞྱིང་ཡངས་པའྱི་སྟེང་ཁར་སྣ་ཚོགས་པད་ཟ་ཉྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་

གདན་ལ། རང་ཉྱིད་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ། ཞེས་པ་ནས། རྡོ་རེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་གྱིས་

བཞུགས་པ། ནམ་མཁའྱི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་སྣང་ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་སེམས་རེ་

གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་བསྒོམ་པར་བའོ། །དེའྱི་ཚེ་སེར་པོ་སྒོམ་འདོད་པ་ལ་དམར་

པོ་སོགས་འཆར་བ་དང་། བཞུགས་པའྱི་རྣམ་པ་སྒོམ་འདོད་པ་ལ་བཞེངས་པའྱི་རྣམ་

པར་འཆར་བ། གཅྱིག་སྒོམ་འདོད་པ་ལ་དུ་མ་འཆར་བ་སོགས་བྱུང་ན་དེ་དག་གྱི་

རེས་སུ་མྱི་འབྲང་བར་ར་བའྱི་དམྱིགས་རེན་ལ་སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་

སྒོམ། དང་པོ་ནས་དྭངས་གསལ་འོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གསལ་པོ་རང་མ་བྱུང་

ཡང་། སྐུའྱི་དོན་སྤྱི་ཆ་ཕེད་ཙམ་གསལ་བ་ལ་སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་
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སྒོམ་པར་བེད། དེ་ཡང་ཐུན་འདྱི་ཙམ་གྱི་བར་ལ་བྱིང་རྒོད་གཏན་ནས་མ་བྱུང་བ་

ཞྱིག་བེད་ཅྱིང། གལ་ཏེ་བྱུང་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཤེས་པར་བས་ཏེ་སྤོང་སམ་པའྱི་འདུན་

པ་དག་པོ་བཏང་ནས་སེམས་དམྱིགས་རེན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གཏད་པ་དེ་ཉྱིད་བོའྱི་

ཡུལ་དུ་མ་བརེད་པར་དན་ཙམ་དན་ཙམ་བས་ནས། བོ་དེའྱི་རྒྱུན་སྐོང་བ་ནྱི་ལས་དང་

པོ་པས་སེམས་གནས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་དམ་པའོ། །

མདོར་ན་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་དག་པ་ཞྱིག་སྒོམ་ན། ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་འདུ་བེད་

བརྒྱད། །བསྟེན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཉེས་པ་ལྔ་སྤོང་བའྱི་

གཉེན་པོ་འདུ་བེད་བརྒྱད་བསྟེན་པའྱི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་

ལ་སྦོར་བའྱི་ཚེ་ལེ་ལོ་ཉེས་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་གཉེན་པོ་བཞྱི་སྟེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་

ཡོན་ཏན་མཐོང་བའྱི་དད་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་དོན་གཉེར་གྱི་འདུན་པ་དང་། ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་ལ་རོལ་བའྱི་བརོན་འགྲུས་དང་། རོལ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཤྱིན་སྦངས་སོ། །ཏྱིང་

ངེ་འཛིན་ལ་བརོན་པའྱི་ཚེ་གདམས་ངག་བརེད་པ་ཉེས་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་གཉེན་པོ་

དན་པ་སྟེ། དན་པ་ཡང་དམྱིགས་རེན་མ་བརེད་པ་གཅྱིག་པུས་མྱི་ཆོག་གྱི །སེམས་

དམྱིགས་རེན་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་ནས་རྱིག་པ་ངར་ལྡན་དུ་བས་པའྱི་ངེས་ཤེས་

དམ་སྦྱིང་ངེ་བ་དང་ལྡན་པའོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའྱི་ཚེ་བྱིང་རྒོད་

གཉྱིས་ཉེས་པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་གཉེན་པོ་ཤེས་བཞྱིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་

བྱིང་རྒོད་འབྱུང་མྱི་འབྱུང་ལེགས་པར་བརགས་པས། བོ་རབ་ཀྱིས་བྱིང་རྒོད་འབྱུང་

བའྱི་མགོ་རོམ་པ་ན་དེ་ཤེས་ནས་སྤོང་ནུས་ལ། འབྲྱིང་གྱིས་བྱུང་མ་ཐག་དང་། ཐ་

མས་ཀང་བྱིང་རྒོད་བྱུང་ནས་རྱིང་པོ་མ་ལོན་པར་ཤེས་ནས་སྤོང་དགོས་སོ། །
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འོ་ན་རྨུགས་པ་དང་བྱིང་རྒོད་གཉྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དམྱིགས་རེན་

མྱི་གསལ་བའྱི་ལུས་སེམས་ལྱི་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ནྱི་རྨུགས་པ་ཡྱིན་ལ། སེམས་ལ་

མུན་པ་བབས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སེམས་དམྱིགས་རེན་ལས་གཞན་དུ་མྱི་འཕོ་ཡང། 

དྭངས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་མེད་པར་དན་པའྱི་ཤུགས་ཞན་དུ་སོང་བ་ནྱི་བྱིང་བ་རགས་

པ་དང་། དྭངས་ཆ་དང་གསལ་ཆ་ཡོད་ཀང་དམྱིགས་རེན་ངེས་པའྱི་ངེས་ཤེས་དམ་

སྦྱིང་ངེ་བ་ལས་ཅུང་ཟད་ཞན་དུ་སོང་བ་ནྱི་བྱིང་བ་ཕ་མོ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་གྱི་གཉེན་

པོར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་སེམས་པ་དང་། སྣང་བའྱི་མཚན་མ་ཡྱིད་ལ་

བེད་པ་དང་། རླུང་སེམས་ནམ་མཁའ་དང་བསེ་བའྱི་གདམས་ངག་རྣམས་

བའོ། །སེམས་དམྱིགས་རེན་ལ་གཡོ་མེད་དུ་མྱི་གནས་པར་ཅུང་ཟད་འཕོ་བ་ནྱི་རྒོད་

པ་ཕ་མོ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་གཉེན་པོར་དན་ཤེས་བསྟེན་ནས་བསྒོམ་པར་བའོ། །དན་ཤེས་

བསྟེན་ཀང་མྱི་གནས་པར་ཆགས་ཡུལ་རྣམས་ལ་འཕོ་བ་ནྱི་རྒོད་པ་རགས་པ་ཡྱིན་

ལ། དེའྱི་གཉེན་པོར་མྱི་རག་པ་དང་། ངན་སོང་གསུམ་དང་། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་

བསྒོམ་པ་དང་། རྒོད་པ་བཙན་ཐབས་སུ་གཅོད་པའྱི་གདམས་ངག་རྣམས་བའོ། །བྱིང་

རྒོད་གཉྱིས་བྱུང་བའྱི་ཚེ་འདུ་མྱི་བེད་པ་ཉེས་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་གཉེན་པོར་བྱིང་རྒོད་

བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་རྱིག་པར་བས་ནས་སྣང་བའྱི་འདུ་བེད་བསྟེན་པར་བེད། དེ་ཡང་

སེམས་དམྱིགས་རེན་ལ་ཆེས་ཆེར་བསྒྱིམས་པའྱི་རྱིག་པ་ངར་ལྡན་དུ་བས་ན་གསལ་

ཆ་ཡོད་ཀང་། རྒོད་ཤས་ཆེ་བས་གནས་ཆ་རེད་དཀའ་ལ། ཆེར་མ་བསྒྱིམས་པར་

གོད་ན་གནས་ཆ་ཡོད་ཀང་བྱིང་ཤས་ཆེ་ཞྱིང་གསལ་ཆ་རེད་དཀའ་བས། དེས་ན་

རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏེ་རྱིག་པ་འཕང་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་བསྟོད་ན་རྒོད་པ་སྐེ་བར་
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འདུག་སམ་པ་ལས་ཅུང་ཟད་གོད། འདྱི་ཙམ་དུ་བཞག་ན་བྱིང་བ་སྐེ་བར་འདུག་སམ་

པ་ལས་ཅུང་ཟད་འཕང་བསྟོད་ན་རན་པར་འགྱུར་བས། དེ་གཉྱིས་ཀྱི་མཚམས་སུ་

འཕོ་རྒོད་ལས་སེམས་གན་ཏེ་གནས་ཆ་འཚོལ། གནས་ཆ་ནམ་བྱུང་རེས་ཀྱིས་བྱིང་

ཟོན་བས་ནས་རྱིག་པ་ངར་དང་ལྡན་པའྱི་གསལ་ཆ་འདོན། དེ་གཉྱིས་རེས་མོས་སུ་

བས་ནས་བསྐངས་པས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྐོན་མེད་འགྲུབ་ཀྱི། ངེས་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་

སྟངས་ངར་ལྡན་དུ་བས་པའྱི་གསལ་ཆ་མེད་པའྱི་དྭངས་པ་ཙམ་ལ་ཡྱིད་བརན་མྱི་

བའོ། །དེ་ལྟར་བྱིང་རྒོད་ཕ་མོ་ཡང་ཆོད་ནས་སེམས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

འཇུག་པའྱི་ཚེ་འདུ་བེད་པ་ཉེས་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་གཉེན་པོར་བྱིང་རྒོད་ཀྱི་གཉེན་པོ་

འདུ་མྱི་བེད་པར་བཏང་སོམས་སུ་གོད་ནས་འཇོག་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་ཚུལ་གྱིས་

ལེགས་པར་བསྐངས་པས་སེམས་གནས་པ་དགུ་རྱིམ་གྱིས་ཐོབ་ནས་ལུས་སེམས་

ཤྱིན་སྦངས་དང་བཅས་པའྱི་ཞྱི་གནས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་ཞྱི་གནས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་

དགོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་བལྟ་བ་སོགས་ནྱི་སར་བཞྱིན་ནོ།།

གཉྱིས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྷག་མཐོང་ལ་བསབ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། ཐུན་གྱི་ངོ་

བོ་ལ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་སུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་སྦོར་

དངོས་མཇུག་གསུམ་ལས། 

དང་པོ་ནྱི། ཞྱི་གནས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འད་ལ། ཁྱད་པར་དགེ་བའྱི་

བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསྟེན་པ་ལས་ལྷག་མཐོང་གྱི་གདམས་ངག་
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ཉན་པ་དང་། བ་མ་དང་ལྷག་པའྱི་ལྷ་དབེར་མེད་དུ་བས་ནས་གདུང་ཤུགས་དག་པོས་

གསོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། བསག་སྦང་ལ་འབད་པ་སོགས་གསུམ་བསྒྱིལ་དུ་བེད་

པ་ནྱི་ལྟ་བ་རོགས་པའྱི་སོན་འགྲོར་མེད་མྱི་རུང་ཡྱིན་ནོ། །

གཉྱིས་པ་དངོས་གཞྱི་ལ་གཉྱིས། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་

བསྒོམ་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་པའྱི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནྱི། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་རབ་རྣམས་ལས། བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་

པའྱི་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་ཞྱིག་གསུངས་ཀང། ལས་དང་པོ་བ་

རྣམས་ཀྱིས་གནད་བཞྱིའྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ན་འཆར་ས་བས། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི། རང་

ཅག་རྣམས་གཉྱིད་འཐུག་པོ་ལོག་བཞྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་ཚུན་ཆད་དུ། ང་ང་སམ་

དུ་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་དུ་དམ་སྦྱིང་སྦྱིང་བོས་འཛིན་པ་ནྱི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཡྱིན་ལ། དེ་

ཡང་རང་གྱིས་ཉེས་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་མ་བས་པ་ལ། གཞན་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཉེས་པ་

འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་བས་སོ་ཞེས་བསོན་བཙུགས་པ་ན། ངས་ཉེས་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་

མ་བས་པ་ལ་བསོན་འདྱི་འད་བ་ཞྱིག་འཛུགས་པ། ང་ང་སམ་དུ་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་དུ་

དམ་སྦྱིང་སྦྱིང་འཆར་བ་ལྟ་བུའྱི་ཚེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྱི་ངའྱི་འཛིན་ཚུལ་གསལ་

བར་ཡོད་པས། དེའྱི་དུས་སུ་ཤེས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་ཞྱིག་གྱིས་བོ་དེས་ང་གང་དུ་

བཟུང་། ཚུལ་ཇྱི་ལྟར་དུ་བཟུང་བརག་པར་བའོ། །དེ་ཡང་བོ་ཕྱི་མ་དེ་ཤུགས་ཆེ་ན་བོ་

ས་མ་དེ་ཡལ་ནས་སྟོང་སང་ཞྱིག་མ་གཏོགས་གང་ཡང་མྱི་ཡོང་བས་ཤེས་པ་བྱིངས་

ངའོ་སམ་པའྱི་བོ་དེའྱི་ངོ་བོར་བྲེང་ཆགས་སུ་བསྐེད་ནས། ཤེས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཕ་མོ་

ཞྱིག་གྱིས་བརག་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་བརགས་པའྱི་ཚེ། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྱིས་ང་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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གང་དུ་བཟུང་བའྱི་གནས་ནྱི། རང་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔའམ་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ལས་དོན་

གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཕུང་པོ་ལྔ་རེ་རེ་བ་དང་ལུས་སེམས་གཉྱིས་རེ་རེ་བའྱི་སྟེང་དུ་

ཡང་མ་ཡྱིན་ཀང། ཕུང་པོ་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་པའམ་ལུས་སེམས་གཉྱིས་ཚོགས་ཙམ་

པའྱི་བམ་མེ་བ་དེའྱི་སྟེང་དུ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར། དང་པོ་ནས་

ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ང་ཞྱིག་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནྱི། ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྱིས་

ངའྱི་འཛིན་ཚུལ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་འཛིན་སྟངས་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་ང་དེ་འགོག་རྒྱུའྱི་དགག་བ་

ཡྱིན་པས། གཞན་གྱིས་བཤད་པའྱི་གོ་བ་དང་ཚིག་སྤྱི་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རང་གྱི་རྒྱུད་

སྟེང་དུ་ཚུལ་དེ་ཉྱིད་རེན་ཆེར་གྱིས་ངེས་པར་བ་སྟེ། དེ་ནྱི་གནད་དང་པོ་དགག་བའྱི་

སྣང་ཚུལ་ངེས་པའྱི་གནད་དོ། །

གཉྱིས་པ་ཁྱབ་པ་ངེས་པའྱི་གནད་ནྱི། ངའོ་སམ་དུ་སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་དུ་དམ་སྦྱིང་

སྦྱིང་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་དེས་བཟུང་བའྱི་ང་དེ། རང་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་སྟེང་ན་ཡོད་ན། ང་

དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་དམ་ཐ་དད་དུ་ཡོད། ཡོད་ཚུལ་དེ་གཉྱིས་ལས་

གཞན་པའྱི་ཡོད་ཚུལ་ཕུང་གསུམ་པ་གཏན་མྱི་སྱིད་དེ། ཆོས་གང་དང་གང་ཡྱིན་ཀང་

ཡང་ན་གཅྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཡོད་དགོས། ཡང་ན་དུ་མའྱི་རྣམ་པར་ཡོད་དགོས་ལ། 

ཡོད་ཚུལ་དེ་གཉྱིས་ལས་གཞན་པའྱི་ཡོད་ཚུལ་ཕུང་གསུམ་པ་གཏན་མྱི་སྱིད་སམ་དུ་

ཐག་གཅད་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་བྲལ་ངེས་པའྱི་གནད་ནྱི། དེ་ལྟར་བཟུང་བའྱི་ང་དེ་

ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་དོ་སམ་ན། གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་

བཞྱིན་དུ། ང་ཡང་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྔ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཡང་ན་ང་གཅྱིག་ཡྱིན་



ལམ་རིམ་བདེ་ལམ།
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པ་བཞྱིན་དུ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་ཆ་མེད་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་པ་དུ་མ་ཡོད་

པས། དེ་ལྟར་བཟུང་བའྱི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅྱིག་མ་ཡྱིན་སམ་དུ་བསམ། གཞན་

ཡང་དེ་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་གྱི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་སྐེ་

འཇྱིག་བེད་པ་བཞྱིན་དུ་བོ་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གྱི་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ང་དེ་ཡང་

སྐེ་འཇྱིག་བེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྐེ་འཇྱིག་བེད་པའྱི་ང་དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་

རྣམས་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་ན། ཚེ་ས་ཕྱིའྱི་ང་དང་ཚེ་

འདྱིའྱི་ང་གསུམ་ཆ་མེད་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། སྤྱིར་ཐ་དད་ཙམ་ལ་

འབྲེལ་མེད་ཐ་དད་ཡྱིན་མྱི་དགོས་ཀང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ན་

འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་དགོས་པས། ཚེ་ས་ཕྱིའྱི་ང་དང་ཚེ་འདྱིའྱི་

ང་གསུམ་འབྲེལ་བ་གཏན་ནས་མེད་པའྱི་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བས། ལས་མ་བས་པ་དང་

འཕད་ཅྱིང་ལས་བས་པ་ཆུད་ཟ་བ་སོགས་ཀྱི་ཉེས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས། དེ་ལྟ་བུའྱི་ང་

དེའྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་རྣམས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ལ། དེས་ན་བོ་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གྱི་ང་དེ་

ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅྱིག་ཏུ་མ་གྲུབ་བོ་སམ་དུ་བསམ། གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་བཟུང་བའྱི་ང་

དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་ཆ་ཐམས་

ཅད་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ངའམ་བདག་ཕུང་པོ་ལྔ་ཉེ་

བར་ལེན་པ་པོ་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་ངའམ་བདག་གྱིས་ཉེ་བར་བང་བ་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་

ཀྱི་ཉེས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས། དེ་ལྟར་བཟུང་བའྱི་ང་དེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་གཅྱིག་ཏུ་མ་གྲུབ་

པར་བསམ་མོ། །

བཞྱི་པ་བདེན་པའྱི་དུ་བྲལ་ངེས་པའྱི་གནད་ནྱི། དེ་ལྟར་བཟུང་བའྱི་ང་དེ་ཕུང་པོ་
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ལྔའྱི་སྟེང་དུ་གཅྱིག་ཏུ་མ་གྲུབ་ཀང་། ཕུང་པོ་ལྔའྱི་སྟེང་དུ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་བོ་སམ་ན། 

ཕུང་པོ་ལྔ་ཡང་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའྱི་རེས་སུ། 

འདྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའོ་ཞེས་ཟུར་དུ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ། གཟུགས་

ཕུང་སོགས་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའྱི་འོག་ཏུ་དེ་ལྟར་བཟུང་བའྱི་ང་དེ་འདྱིའོ་ཞེས་ཐ་

དད་དུ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་དགོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་མྱི་འདུག་པས། དེ་ལྟར་བཟུང་བའྱི་ང་དེ་

ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་སམ་དུ་བསམ། དེ་ལྟར་གནད་བཞྱིའྱི་དཔྱད་པ་བས་

པ་ལ་བརེན་ནས་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀྱིས་བཟུང་བ་ལྟར་གྱི་ང་མེད་པར་ངེས་པ་ན། 

ངེས་ཤེས་དེ་ཉྱིད་ཀྱི་རྒྱུན་བྱིང་རྒོད་དང་བྲལ་བར་རེ་གཅྱིག་ཏུ་བསྐང་བར་བའོ། །དེ་

ཡང་ངེས་ཤེས་དེ་ཉྱིད་ཤུགས་ཅུང་ཟད་ཆུང་དུ་སོང་བ་ན་ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ཀྱིས་

སར་ལྟར་གནད་བཞྱིའྱི་དཔྱད་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། བདེན་མེད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་

འདེན་པར་བེད་ལ། བོ་མཐོ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལ་ང་ཇྱི་ལྟར་སྣང་

བ་ལྟར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱད་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། གནད་བཞྱིའྱི་དཔྱད་པ་བས་པ་

དང་འད་བར་བདེན་མེད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་འདེན་པས། དེའྱི་ཚེ་ངེས་ངོར་ང་རང་བཞྱིན་

མེད་པར་ངེས་པའྱི་ངེས་ཤེས་དམ་སྦྱིང་ངེ་བ་དང་། སྣང་ངོར་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་

བཀག་ཙམ་གྱི་སྟོང་སང་ངེ་བའྱི་ཁྱད་པར་གཉྱིས་ལྡན་དུ་བས་ནས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སྐོང་

བ་ནྱི་མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་སྐོང་ཚུལ་ལོ། །རེས་ཐོབ་ཏུ་ང་ལ་སོགས་པའྱི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་རོལ་དུ་བསྒོམ་པར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མཉམ་བཞག་

ཏུ་བདེན་མེད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་ཤུགས་དག་པོ་དངས་པ་ལ་བརེན་ནས། རེས་ཐོབ་ཏུ་

གང་ཤར་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡང་བདེན་མེད་བརྫུན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་རོལ་དུ་འཆར་



ལམ་རིམ་བདེ་ལམ།
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བ་ལ་བསབ་པར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་ལ་གཉྱིས། འདུས་

བས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་དང་། འདུས་མ་བས་རང་

བཞྱིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ལ་བེམ་ཤེས་ལྡན་མྱིན་འདུ་བེད་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལུས་ལྟ་བུ་ལ་

མཚོན་ན་དེ་ཡང་ཤ་རུས་རྡོས་བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གྱི་ལུས་འདྱིའྱི་

སྟེང་དུ། རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ལུས་ཡོ་རེ་

བ་ཞྱིག་ཡོད་པར་རང་ཅག་རྣམས་ལ་བསོན་མེད་དུ་འཆར་བ་ནྱི་དགག་བའྱི་སྣང་

ཚུལ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལུས་དེ་ཤ་རུས་རྡོས་བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་

གྱི་ལུས་འདྱིའྱི་སྟེང་དུ་ཡོད་ན། ཤ་རུས་རྡོས་བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གྱི་

ལུས་འདྱི་དང་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་ན། ཤ་རུས་རྡོས་

བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གྱི་ལུས་འདྱི་ཕ་མའྱི་ཁུ་ཁག་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་

པས། རྣམ་ཤེས་འཇུག་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཁུ་ཁག་གྱི་ཐྱིགས་པ་དེ་ཡང་ཤ་རུས་

རྡོས་བཅས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་གྱི་ལུས་སུ་འགྱུར་བ་དང། ཡན་ལག་ལྔ་

ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་ལུས་ཀང་ཡན་ལག་ལྔ་ཚོགས་པའྱི་ལུས་ལྔར་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་དུ་

གྲུབ་ན། མགོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའྱི་རེས་སུ། ལུས་དེ་

འདྱིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་མྱི་འདུག་པས། དེ་ལྟ་བུའྱི་ལུས་གཏན་

ནས་མེད་སམ་དུ་ངེས་ཤེས་དངས་ནས་བསྐང་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་དེ་རྱིང་གྱི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། དེ་རྱིང་གྱི་ས་དོའྱི་ཤེས་པ་དང་། 
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དེ་རྱིང་གྱི་ཕྱི་དོའྱི་ཤེས་པ་གཉྱིས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་

རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་དེ་རྱིང་གྱི་ཤེས་པ་ཞྱིག་ཡོད་ན། དེ་རྱིང་གྱི་ས་དོའྱི་ཤེས་པ་

དང་དེ་རྱིང་གྱི་ཕྱི་དོའྱི་ཤེས་པ་གཉྱིས་དང་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། གཅྱིག་

ཏུ་གྲུབ་ན། དེ་རྱིང་གྱི་ས་དོའྱི་ཤེས་པའྱི་སྟེང་དུ་དེ་རྱིང་གྱི་ཕྱི་དོའྱི་ཤེས་པ་ཡོད་པར་

འགྱུར་ལ། ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། དེ་རྱིང་གྱི་ས་དོའྱི་ཤེས་པ་དང་དེ་རྱིང་གྱི་ཕྱི་དོའྱི་ཤེས་

པ་གཉྱིས་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའྱི་རེས་སུ། དེ་རྱིང་གྱི་ཤེས་པ་དེ་འདྱིའོ་ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་

དགོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་མྱི་འདུག་པས། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཤེས་པ་གཏན་ནས་མེད་སམ་དུ་

ངེས་ཤེས་དངས་ནས་སར་ལྟར་སྒོམ་པར་བེད་དོ། །

གསུམ་པ་དུས་ལོ་གཅྱིག་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ལོའྱི་གདགས་གཞྱི་ཟ་བ་བཅུ་

གཉྱིས་པོའྱི་སྟེང་དུ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་

ལོ་ཞྱིག་ཡོད་ན་ཟ་བ་བཅུ་གཉྱིས་པོ་དང་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ། གཅྱིག་

ཏུ་གྲུབ་ན། ཟ་བ་བཅུ་གཉྱིས་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་ལོ་ཡང་བཅུ་གཉྱིས་སུ་འགྱུར་ལ། ཐ་

དད་དུ་གྲུབ་ན། ཟ་བ་བཅུ་གཉྱིས་པོ་རེ་རེ་ནས་བསལ་བའྱི་རེས་སུ། ལོ་དེ་འདྱིའོ་

ཞེས་བསྟན་རྒྱུ་དགོས་པ་ལས། དེ་ལྟར་མྱི་འདུག་པས་དེ་ལྟ་བུའྱི་ལོ་གཏན་མྱི་འདུག་

སམ་དུ་ངེས་ཤེས་དངས་ནས་སར་ལྟར་བསྐང་བར་བའོ། །

གཉྱིས་པ་འདུས་མ་བས་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་སྒོམ་ཚུལ་ནྱི། 

དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། ཕོགས་དང་ཕོགས་མཚམས་ཀྱི་ནམ་མཁའྱི་

ཆ་དུ་མ་ཞྱིག་ཡོད་པས། དེ་རྣམས་དང་གཅྱིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་དཔྱད་དེ་

བདེན་མེད་ཀྱི་ངེས་ཤེས་དངས་ནས་སར་ལྟར་སྒོམ་པར་བེད་དོ། །མདོར་ན་ང་དང་



ལམ་རིམ་བདེ་ལམ།
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ཕུང་པོ་དང་རྱི་ར་བ་ཁང་ཁྱྱིམ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་

པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་

ངེས་པའྱི་ངེས་ཤེས་དེ་ཉྱིད་རེ་གཅྱིག་ཏུ་སྐོང་བ་མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་། 

རེས་ཐོབ་ཏུ་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའྱི་བདེན་

མེད་བརྫུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པའྱི་རེས་ཐོབ་སྒྱུ་མའྱི་རྣལ་འབོར་གཉྱིས་ལེགས་

པར་བསྐངས་པ་ལ་བརེན་ནས། དཔྱད་པ་བས་སྟོབས་ཀྱིས་དངས་པའྱི་ལུས་སེམས་

ཤྱིན་སྦངས་ཀྱི་བདེ་བས་ཟྱིན་པའྱི་མཉམ་བཞག་དེ་ཉྱིད་ལྷག་མཐོང་མཚན་ཉྱིད་པར་

འཇོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་མཇུག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་ནྱི་སར་བཞྱིན་ཡྱིན་ལ། གཉྱིས་

པ་ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་ལྷག་མཐོང་གྱི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པའྱི་གསུང་རབ་དགོངས་

འགྲེལ་དང་བཅས་བལྟ་བ་སོགས་སར་བཞྱིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མོང་བས་རྒྱུད་སྦངས་ནས་ངེས་པར་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་འཇུག་

དགོས་ཏེ། ལམ་དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་

ཚོགས་གཉྱིས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ཡང་བཤེས་གཉེན་

བསྟེན་ཚུལ་ནས། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་གྱི་བར་རྣམས་མོང་འཁྱིད་དུ་བས་ཏེ། 

ཉྱིན་རེ་བཞྱིན་དུ་ཐུན་བཞྱིའམ་མ་མཐའ་ཐུན་གཅྱིག་ཏུ་ཡང་བས་ཏེ། ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་

རྣམས་ལ་ཡྱིད་འགྱུར་བའྱི་མོང་བ་འདོན་པར་བེད་པ་ནྱི་དལ་བའྱི་རེན་ལ་སྱིང་པོ་ལེན་

པར་བེད་པའྱི་ཐབས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནོ། །

མཉམ་མེད་བུ་རམ་ཤྱིང་པའྱི་དགོངས་པའྱི་དོན། །དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད་

དཔལ་ཡབ་སས་དང་། །བོ་བཟང་རྒྱལ་བ་གཉྱིས་པས་གསལ་མཛད་པ། །མདོར་



པཎ་ཆེན་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།
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བསྡུས་ཉམས་ལེན་རྱིམ་པར་བསྒྱིགས་པ་འདྱི། །སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲོད་པའྱི་ཆ་

རྐེན་དུ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་བས་ལེགས་པར་བསེབས། །དགེ་བ་འདྱི་ཡྱིས་

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་རྣམས། །སྐེས་བུ་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

ཅེས་བང་ཆུབ་ལམ་གྱི་རྱིམ་པའྱི་དམར་ཁྱིད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་བགྲོད་པའྱི་བདེ་ལམ་

ཞེས་བ་བ་འདྱི། ཆོས་སྨ་བ་བོ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དབར་ཆོས་ཤྱིག་ལ་དགེ་འདུན་

འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས་ལ་ཟྱིན་ཐུན་དུ་བསྩལ་བ་ཟྱིན་བྲྱིས་སུ་བཏབ་པ་ལས་སར་རང་གྱི་མྱིག་

ལམ་དུ་ཕབ་ནས་ཞུས་དག་བགྱིས་པའོ། །འདྱིས་ཀང་བསྟན་པ་རྱིན་པོ་ཆེ་མྱི་ནུབ་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་

དུ་གྱུར་ཅྱིག །མང་ལཾ།། །། 
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པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གྲོལ་ཞྱི་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅྱིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའྱི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྱི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྱི། །

དྱི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྱི་འདྱི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྱི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའྱི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྱི་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའྱི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གྱིང་ཡངས་པའྱི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྱི་བའྱི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་སེངེའྱི་རྱིང་

ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཆེད་དུ་དམྱིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྱིས་མེད་ཀྱི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆོག་པའྱི་དགེ་བསོའྱི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྱི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། །
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