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པའི་དྲེབ་དང་འཕྲུལ་དྲེབ་གང་མང་ཞིག་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་འགྲློ་བཞིན་ཡློད་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མློད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བྲེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅློས་ནློར་

ཤློར་ནའང་ཚབས་ཆྲེ་བའི་སྐློན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསྲེས་ལད་དང་བཟློ་བཅློས་མྲེད་པར་སློར་

འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆྲེ་ཞིང་། གལ་ཏྲེ་ནློར་བར་ངྲེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅློས་དགློས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགློད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆྲེ་བ་ཡིན། 

འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དྲེའི་ཡིག་

འགྲློས་སློར་བཞག་གིས་རློམ་སྒིག་བྲེད་རྒྱུ་ར་དློན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡློད་ལ། དྲེའི་པར་གཞི་མི་འད་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

v

མ་ཕིར་ཡིག་ནློར་མངློན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅློས་ཏྲེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡློད་

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སློ་སློར་ལག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གྲེ་མི་འད་བ་བྱུང་བ་སློགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀློད་དྲེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། 

ལས་གཞི་འདིའི་ཐློག་མའི་དུས་སུ་ལས་བྲྲེལ་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བྲེད་སྐབས་

མཆན་འདྲེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕི་དང་དཔྲེ་གཞི་གཞན་གི་ཤློག་གྲངས་དང་མདུན་རྒྱབ་ཡིག་ཕྲེང་

སློགས་གསལ་ཁ་འདློན་མ་ཐུབ་པ་རྲེ་ཟུང་བྱུང་ཡློད་ནའང་ཕིས་སུ་དཔྲེ་བསྡུར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་

གསལ་ཁ་བཏློན་ཡློད།

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རློམ་སྒིག་བས་པའི་དྲེབ་ཀློག་སྐབས་ངྲེས་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་ངློ་

སྤློད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འློག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀློད་ཡློད་ན་དྲེ་ནི་དློ་སྣང་བ་

དགློས་སའི་ཡི་གྲེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀློད་ཡློད་ལ། དྲེའི་རྲེས་སུ་མཆན་གྲངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀློད་ཡློད་པས་མཆན་གྲངས་དྲེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡློད་པ་ཡིན། ཡང་བརྡ་སྤློད་ཀི་བཞྲེད་ལུགས་མི་འད་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕད་སྦློར་སྟངས་སློགས་མི་འད་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐྲེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆློག་པར་བས་ཏྲེ་རྲེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་

མཆན་བྲིས་མྲེད།

མཐའ་མཆན་ཀློག་སྐབས་དྲེབ་དྲེ་དཔྲེ་བསྡུར་བས་ཡློད་ཚེ་དྲེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞྲེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སྲེ་དགྲེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། ཞློལ། སྐུ་

འབུམ། བ་བྲང་པར་མ་རྣམས། སྲེ། བཀྲ། ཞློལ། སྐུ། བ། སློགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡློད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁློད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནློར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡློད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་



ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

vi

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལག་མ་བྱུང་བའི་དློན་དུ་གློ་དགློས། 

དཔྲེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དྲེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕིའི་ཤློག་གྲངས་

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅྲེས་བྲིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནློར་བསྒབ་དྲེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བྲེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་

གཞུང་དྲེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡྲེབ་གྲངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བྲང་

པར་མའི་ལྡྲེབ་གྲངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞྲེས་བཀློད་འདུག་ཅྲེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤྲེས་ཚད་དང་དློ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དྲེབ་ཏུ་ནློར་འཁྲུལ་ཤློར་བ་

སློགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐློར་དང་ལམ་སྟློན་གི་ཆྲེད་དུ་མཁྱྲེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རློམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངློ་སྤློད་དང་ལམ་སྟློན་གནང་བའི་རྲེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་དང་ལྲེགས་སྒིག་ཞུས་ཏྲེ་སྤུས་

ཀ་ཇྲེ་ལྲེགས་སུ་གཏློང་ངྲེས་ཡིན། 

སྲེར་བྲེས་རིག་མཛོད་ཆྲེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



1

༄༅། །བང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་འཇམ་པའྲི་

དབངས་ཀྲི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས་སོ།།

ཐབས་དང་ཤྲེས་རབ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཚོགས་གཉིས་ཟ་བའི་མ་མ་ལས། །

ལྲེགས་འཁྲུངས་མཐློང་ན་མ་ིམཐུན་མྲེད་པའ་ིམཚན་དཔྲེའ་ིཡལ་འདབ་རབ་རྒྱས་རྲེར། །

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པར་བྲེད་པའི་བ་མྲེད་རློ་བརྒྱའི་འབྲས་སྨིན་པ། །

འགྲློ་བའི་བ་མ་ཉི་མའི་གཉྲེན་གྱུར་ཡློངས་འདུའི་དབང་པློས་དགྲེ་ལྲེགས་སློལ། །

ཟབ་རྒྱས་ཆློས་ཚུལ་ཀུན་བཟློད་དམན་པའི་མཚོར། །

བིང་ཚེ་འཆད་རློད་རློམ་པའི་རུས་སྦལ་གིས། །

འདྲེགས་མཁས་ཤིང་ར་ཆྲེན་པློ་རྣམ་གཉིས་ཞྲེས། །

གྲགས་དཀར་སིད་པའི་ཁློངས་ལས་བརྒལ་ཏྲེ་བསྔགས། །

ཁློར་ཡུག་གངས་ཀི་ར་བའི་བསིལ་ལྡན་ལློངས། །

ཐྲེག་ཆྲེན་ཆློས་ཀི་ཉི་མ་འློད་པློ་ཆྲེས། །

ལློག་རློག་མུན་པ་སྲེལ་དང་ལན་ཅིག་པར། །

ཐུབ་བསྟན་སྣང་བས་ཁྱབ་མཛད་ཨ་ཏི་ཤ ། 



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

2

གང་གི་གསུང་རབ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་མཆློག །

ཐློས་བསམ་སྒློམ་པའི་རྒྱལ་མཚན་རྲེར་བཀློད་ནས། །

གཏན་འདུན་འདློད་པའི་རྲེ་སྐློང་བཀའ་གདམས་ཞྲེས། །

ཕློགས་ཀུན་ཁྱབ་པའི་རིང་ལུགས་འདི་ཀློ་མཚར། །

ཕ་ཞབི་རྣམ་པར་དཔློད་པའ་ིབློ་གྲློས་རབ་ཏུ་ཡངས་པའ་ིརྡློ་རྲེ་རྲེ་བརྒྱ་གདྲེངས་ཙམ་གསི། །

དི་བཅས་འཁྲུལ་ལྡན་གཞུང་ལུགས་བྲེ་བའི་ལློག་སྨྲའི་ཉྲེས་བཤད་ས་འཛིན་བགྲློད་པ་

བཅློམ་པ་དང་། །

ལན་ཅིག་རྒློལ་ངན་སློབས་པའི་སྦིན་སྐྲེས་ལུས་ཕ་མ་ཡི་མངལ་ཁུར་མཐའ་དག་

ལྟུང་བྲེད་པའི། །

སྔློན་མྲེད་ལ་དབང་མཁས་བཙུན་བཟང་པློའི་གྲགས་པ་རབ་འབར་ཀུན་མཁྱྲེན་ཙོང་ཁ་

པ་དྲེ་རྒྱལ། །

རྒྱལ་བའི་ཉི་མ་ལས་ཉློན་སྒིབ་པ་ཡི། །

ནུབ་རིར་བག་ལ་ཞ་ཚེ་དམན་པའི་བློའི། །

ཤར་ཕློགས་ས་འཛིན་ལས་ཐློན་ཡློངས་འཛིན་རྲེ། །

འཁློན་སྟློན་ཀུན་དའི་གཉྲེན་ཁྱློད་གཙུག་གི་རྒྱན། །

ཐློག་མཐའ་བར་དུ་དགྲེ་བའི་དཔལ་ལྡན་པའི། །

དམ་པའི་ཆློས་ཀི་འཛད་མྲེད་འབློར་པ་ལ། །

འཇམ་དབངས་མགྲིན་པར་ཞུགས་པས་དབང་སྒྱུར་བར། །



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།

3

ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་བཞིའི་འབྱུང་གནས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས། །

གང་གི་རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་བསིལ་ཟྲེར་གིས། །

ལྲེགས་བཤད་ཟ་བའི་མ་མ་རབ་རྒྱས་ལས། །

འདི་ཕིའི་ཕན་བདྲེའི་རིན་ཆྲེན་དབང་གི་རྒྱལ། །

སིད་ཞིའི་དབུལ་ཕློངས་སྲེལ་བའི་མཆློད་སྦིན་མཁན། །

ཁྱད་པར་ལྔ་བརྒྱའི་དཔུང་གཉྲེན་མར་མྲེ་མཛད། །

ཡབ་སས་མ་དློས་ཆུ་བློ་ལས་འློངས་པའི། །

སྣྲེ་ཟུར་པློ་ཏློ་སྤན་སྔ་རྣམ་གསུམ་གི། །

གདམས་པའི་ཀླུང་ཆྲེན་བློ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་བབས། །

དྲེའི་ཚུལ་རྣམ་པར་ལི་བའི་བཀའ་དིན་ཁུར། །

ཡིད་བྲེད་གཞལ་ནུས་བང་ཆུབ་སྙིང་པློ་ཡི། །

ཕ་མཐའ་རྲེད་པ་དྲེ་སིད་ཆྲེས་དཀའ་བ། །

བསམས་ཀིན་ལག་པད་སྙིང་གའི་ངློས་སུ་ཟུམ། །

རྒྱལ་སས་སྤློད་པའི་ངང་ཚུལ་མཁའ་ལྟར་ཡངས། །

གནས་ལུགས་དགློངས་དློན་རྡུལ་ཕན་བཞིན་དུ་ཕ། །

དྲེ་ཕིར་བདག་འདས་བརློད་པའི་ཁུར་འཁྱྲེར་བ། །

ཨ་མྲའི་ཚི་གུས་ཆུ་གཏྲེར་འཇལ་བ་བཞིན། །



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

4

འློན་ཏྲེ་དཔྲེ་མཐློང་ཙམ་དང་ཀག་ལུང་ལ། །

འཁིད་དུ་བཏགས་མིན་བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའི་གསུང་། །

རང་གི་ཉམས་མློང་ཚད་མའི་བདུད་རིའི་བཅུད། །

གྲེགས་བམ་རིན་ཆྲེན་ཟ་མ་ཏློག་ཏུ་འཁྱིལ། །

དྲེ་ལ་འདིར་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་གནད་མ་

ལུས་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏྲེ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་

སར་འཁིད་པར་བྲེད་པའི་སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་འདི་ཉིད་ཉམས་

སུ་ལྲེན་པར་བྲེད་པ་ལ་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་པློའི་གང་ཟག་དྲེས་ཀང་བརྒྱུད་པ་བར་མ་

ཆད་པའི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཞིག་ལས་ཐློས་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཇི་སྐད་

དུ། ཤིང་ར་ཆྲེན་པློ་གཉིས་ལས་ལྲེགས་བརྒྱུད་པའི། །ཟབ་མློའི་ལྟ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་སྤློད་

པའི་ལམ། །ཞྲེས་དང་། ཆློས་ཁུངས་བཙུན་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་མཛད་པ་པློའི་ཆྲེ་བ་

བསྟན་པ། ཞྲེས་དང་། ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་སྟྲེ་དམ་པ་

བར་མ་ཆད་པ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པ། ཞྲེས་གསུངས་པའི་ཚིག་འདི་

དཔད་ན་ནུས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་ཡིན་ནློ།།

དྲེ་ཡང་བདག་ཅག་གི་སྟློན་པ་ཟས་གཙང་གི་སས་པློ་ནས་བཟུང་སྟྲེ་ཆློས་ཀི་

རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པློའི་བར་དུ་བརྒྱུད་པའི་རིམ་པ་རྣམས་ལམ་རིམ་གསློལ་

འདྲེབས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་འཁྲུལ་མྲེད་ཀི་གློ་རིམ་དུ་བཞུགས་པ་དྲེ་ལྟར་ཡིན་ལ། དྲེ་

ཕིན་ཆད་ནས་རྲེ་བ་མའི་ལུང་རློགས་ཀི་བསྟན་པ་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་སྲེལ་བའི་མཁས་

གྲུབ་ཀི་སློབ་མ་གནམ་གི་སྐར་མ་དང་སའི་དྲེག་པ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པར་གྱུར་པས་བརྒྱུད་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།

5

ཚུལ་ཡང་དྲེ་སྙྲེད་དུ་འློང་བའི་ཚོད་ཙམ་དུ་གདའ་ནའང་། དྲེང་སང་ནི་རང་རང་གི་

དགློན་པའི་བ་རབས་འདྲེན་པ་ཙམ་དང་། བར་སྐབས་ཀི་བརྒྱུད་པའི་ཁུངས་མྲེད་པར་

གཞན་ལ་སྟློན་པ་སློགས་སྣང་ཚུལ་མཐའ་ཡས་སློ། །འློན་ཏྲེ་ཆློས་འདིའི་ཚིག་དློན་གི་

ཆ་ལ་སྒློ་འདློགས་གཅློད་པའི་བཤད་བཀའ་དང་དམར་འཁིད་དུ་ཉམས་སུ་བང་བའི་

ཚུལ་སློགས་ལ་ཁློ་བློས་འབད་པ་ཆྲེན་པློས་ཐློས་བསམ་བས་པའི་བརྒྱུད་ཚུལ་སློ་

སློར་ཡློད་པའི་འཁིད་ཀི་སྐློར་རྲེ་བཙུན་ཤྲེས་རབ་སྲེངྲེ་ནས་ར་བའི་བ་མའི་བར་དུ་

བློན་པའི་ཕག་བཞྲེས་སུ་གཙང་ཞིང་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ས་ཕློགས་ཞྲེས་བཤད་པ་ལྟར་

ཡུལ་དུས་དང་བསྟུན་པའི་གནས་ཁང་སློགས་བི་དློར་ལྲེགས་པར་བས། རྒྱལ་བའི་

ཡུམ་ལས་སྟློན་པ་དང་ཆློས་ལ་རིམ་གྲློ་བསྐྲེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཆློས་སྟློན་པ་པློ་

ལ་སྲེང་གྲེའི་ཁི་ལ་སློགས་པའི་སྟན་མཐློན་པློ་བཤམ་པ་སློགས་སངས་རྒྱས་དང་འད་

བར་བསྙྲེན་བཀུར་བའི་འདུ་ཤྲེས་བསྐྲེད་དགློས་ཏྲེ། 

སའི་སྙིང་པློའི་མདློ་ལས། གཅིག་ཏུ་དད་ཅིང་གུས་པས་ཆློས་མཉན་གི། །དྲེ་

ལ་འཕ་ཞིང་སྐུར་བར་མི་བ་འློ། །ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་མཆློད་པ་བ་བ་ནི། །སངས་རྒྱས་འད་

བར་དྲེ་ལ་འདུ་ཤྲེས་བསྐྲེད། །ཅྲེས་པའི་དློན་ཡིན་པས་རྲེན་འབྲྲེལ་གི་སྒློ་དང་པློ་འདི་

ནས་མ་འཕྱུགས་ཤིང་བརས་སྟབས་སུ་མ་སློང་བ་ཞིག་དགློས་གསུངས། ཐློག་མར་

བདུད་ཚར་གཅློད་པའི་སྔགས་བཏློན་ན་དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཚུན་ཆད་དུ་བདུད་རིགས་

ཀིས་གགས་ལྟ་བར་མི་ནུས་པར་བློ་གྲློས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདློ་ལས་བཤད་ལ། 

སྔགས་དྲེ་གདློན་པ་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་འབྱུང་བས་དྲེའི་ཚབ་ཏུ་མདློ་ཚར་གསུམ་ངྲེས་

པར་གསུང་། དྲེ་རྲེས་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་ར་བའི་བ་མའི་བར་ཡློངས་སུ་ཚང་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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བའི་ལམ་རིམ་བརྒྱུད་པའི་གསློལ་འདྲེབས་དང་མཎྜལ་འབུལ་བའི་བར་རྣམས་གློ་

རིམ་འཕྱུགས་མྲེད་དུ་བ། བློ་གསར་པ་རྣམས་ལ་སྦློར་གཞུང་གི་མཛུབ་འཁིད་དགྲེ་

རྒན་གིས་གཏློང་བ་ལྟ་བུའི་བཅས་བདྲེ་དང་ས་ཆློས་ཀིས་མི་འློང་གསུང་བས་ཐློག་

མཐའ་བར་གི་ཕག་ལྲེན་ཆྲེ་ཕ་མཐའ་དག་ལ་རང་བཟློའི་དི་མས་མ་སྦགས་པའི་བློ་

གྲློས་ཀིས་ཞིབ་མློར་དཔློད་པ་གནད་དུ་ཆྲེའློ། །

ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་བ་ན་

མྲེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཆྲེད་དུ། 

སྟློན་པ་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་དམ་པའི་ཆློས་

ཀི་ཕུང་པློ་ཀུན་རྒྱལ་ཚབ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་བཀའ་དིན་ལ་བརྲེན་ནས། སློབ་དཔློན་

གཞན་ལ་བལྟློས་པ་མྲེད་པར་རང་སྟློབས་ཀིས་ཤིང་རའི་སློལ་ལྲེགས་པར་ཕྲེ་བའི་

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐློགས་མྲེད་གཉིས་ཀི་གདམས་པའི་ཆུ་བློ་གཅིག་

ཏུ་འདྲེས་པ་དཔལ་མར་མྲེ་མཛད་ཀི་གསུང་རབ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློའི་ཆློས་ཀི་ཚུལ་ཐློས་

བསམ་སྒློམ་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་ནི་སིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་

སྲེལ་བར་བྲེད་པའི་ཕན་པ་དང་བདྲེ་བའི་འབྱུང་གནས་ཡིན་ལ། 

དྲེ་ཡང་ཐློས་པའི་ཚོམས་ལས། 

ཐློས་པས་ཆློས་རྣམས་ཤྲེས་པར་འགྱུར། །

ཐློས་པས་སིག་ལས་ལྡློག་པར་བྲེད། །

ཐློས་པས་དློན་མ་ཡིན་པ་སློང་། །

ཐློས་པས་མ་ངན་འདས་པ་ཐློབ། །



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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ཅྲེས་པ་ལྟར་ཐློག་མར་ཐློས་པས་གཏན་ལ་འབྲེབས་པར་བྲེད་པ་ལ་མདློ་ལས། 

ལྲེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉློན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཤིག །ཅྲེས་ཁ་སྦུབ་པ་དི་མ་ཅན་ཞབས་

རྡློལ་བ་ལྟ་བུའི་སྣློད་ཀི་སྐློན་གསུམ་སངས་ཏྲེ། རང་ལ་ནད་པ། ཆློས་སྨྲ་བ་པློ་ལ་སྨན་

པ༑ རྲེས་སུ་བསྟན་པ་ལ་སྨན། ནན་ཏན་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་ལ་ནད་གསློ་བ། དྲེ་བཞིན་

གཤྲེགས་པ་ལ་སྐྲེས་བུ་དམ་པ། ཆློས་ཀི་ཚུལ་ལ་རིང་དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤྲེས་དྲུག་

སློགས་མདློར་ན་ཆློས་ཉན་པའི་ཀུན་སློང་ཀུན་སྤློད་སློགས་སྤི་བྲེ་བྲག་མཐའ་དག་

གསལ་བཏབ་ནས་གསན་པར་འཚལ།

གསན་བ་དམ་པའི་ཆློས་ནི་ཉམས་མགུར་ལས། འཛམ་གིང་མཁས་པ་

ཡློངས་ཀི་གཙུག་གི་རྒྱན། །སྙན་པའི་བ་དན་འགྲློ་ན་ལང་ངྲེ་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐློགས་མྲེད་

གཉིས་ལས་རིམ་བཞིན་དུ། །ལྲེགས་བརྒྱུད་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི། །སྐྲེ་རྒུའི་

འདློད་དློན་མ་ལུས་སྐློང་བས་ན། ། གདམས་པ་རིན་ཆྲེན་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་སྟྲེ། །གཞུང་

བཟང་སྟློང་གི་ཆུ་བློ་འདུ་བའི་ཕིར། །དཔལ་ལྡན་ལྲེགས་པར་བཤད་པའི་རྒྱ་མཚོའང་

ཡིན། །བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མྲེད་རློགས་པ་དང་། །གསུང་རབ་མ་ལུས་

གདམས་པར་འཆར་བ་དང་། །རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་བདྲེ་བག་རྲེད་པ་དང་། །ཉྲེས་

སྤློད་ཆྲེན་པློའི་གཡང་ས་ལས་ཀང་སྲུང་། །དྲེ་ཕིར་རྒྱ་བློད་མཁས་པའི་སྐྲེ་བློ་

ནི༑ །སྐལ་ལྡན་དུ་མས་བསྟྲེན་པའི་གདམས་པ་མཆློག །སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་

རིམ་པ་ཡིས། །ཡིད་རབ་མི་འཕློག་དཔློད་ལྡན་སུ་ཞིག་ཡློད། །

ཅྲེས་དུས་གསུམ་གི་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བགྲློད་པ་གཅིག་

པའི་ལམ་པློ་ཆྲེ། འདྲེན་པ་མཉམ་མྲེད་ཟས་གཙང་གི་སས་པློས་ལྲེགས་པར་བཀའ་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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སལ་པའི་ཆློས་ཀི་ཕུང་པློ་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་གི་གནད་འགག་མ་ལུས་པ་ཤིང་ར་

ཆྲེན་པློ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་དགློངས་པའི་དློན་རང་དབང་དུ་བཀྲལ་བ་དྲེ་དག་གི་རྲེས་སུ་

འབྲང་བའི་པཎྜིཏ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པས་གཏན་ལ་ཕབ། གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་

རྣམས་ཀིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པར་དཔལ་ལ་

གཅིག་དི་པཾ་ཀ་རས་སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཞྲེས་མན་ངག་ཉམས་ལྲེན་

གི་ཚུལ་དུ་དིལ་ནས་བང་ཆུབ་ལམ་གི་སྒློན་མ་ལ་སློགས་པ་མཛད་དྲེ་སྲེལ་བས་ཚུལ་

དྲེའི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའི་ཇློ་བློ་བཀའ་གདམས་པར་གྲགས་པ་མཁས་བཙུན་བཟང་

གསུམ་གི་བརྟུལ་ཞུགས་མ་ཉམས་པར་འཛིན་པ་གནམ་གིས་ས་བཀབ་པ་ལྟ་བུས་

གངས་ཅན་གི་ལློངས་འདི་ཡློངས་སུ་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་ལས། སར་ཡང་དུས་ཀི་

བསྐལ་བས་མ་རློགས་པ་དང་ལློག་པར་རློག་པའི་དི་མས་སྦགས་པ་རྣམས་སྲེལ་བའི་

སད་དུ་ཤིང་ར་ཆྲེན་པློ་གཉིས་པ་ལྟར་འཇམ་དབངས་མིའི་སིད་པའི་གར་མཁན་ཆློས་

ཀི་རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པློས་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆྲེ་ཆུང་དུ་གྲགས་པའི་སྔློན་

མྲེད་ལྲེགས་པར་བཤད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཆྲེན་པློ་འདི་དག་ཉིད་ཐྲེག་པ་གློང་འློག་གི་

ལུང་རློགས་ཀི་བསྟན་པ་ཕློགས་རྲེ་ཙམ་ལ་ཞྲེན་ནས་ཉི་ཚེ་བའི་བང་དློར་ལ་འཇུག་པ་

མ་ཡིན་པར། བཤྲེས་གཉྲེན་སྟློན་པས། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་གྲུ་བཞི་ལམ་གིས་

འཁྱྲེར་ཤྲེས་པ་ངའི་བ་མ། ཞྲེས་པའི་དློན་དང་མཐུན་པས། སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་

ནས་བཤད་པའི་ངན་སློང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་འཇིགས་ཏྲེ་དྲེ་

ལས་ཐར་འདློད་ཀི་བློ་ཉྲེས་ཅན་བཙོན་ར་ལ་སྐྱུགས་ལློག་པ་ལྟ་བུའི་བསམ་པ་རྒྱུད་ལ་

མ་སྐྲེས་པའི་གང་ཟག་ལ་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་གི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་མཐློ་རིས་ལ་མིའི་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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ཕུན་ཚོགས་ཀི་བདྲེ་བ་ཀུན་ལ་མངློན་འདློད་ཀི་སྲེད་པ་མྲེད་པའི་སིད་པ་འཁློར་བའི་

ངང་ཚུལ་མཐའ་དག་མྲེ་འབར་བའི་ཀློང་ལྟར་མཐློང་ནས་འཁློར་བ་ལས་ངྲེས་པར་

འབྱུང་འདློད་ཀི་བསམ་པ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་སྐྲེ་བའི་གློ་སྐབས་མྲེད་ཅིང་། འཁློར་བ་

ལས་ཡིད་འབྱུང་བའི་མློང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པར་སྲེམས་ཅན་གཞན་ལ་དམིགས་

པའི་བཅློས་མིན་གི་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློ་མཚན་ཉིད་པ་ནི་སྐྲེ་བ་ག་ལ་སིད། 

སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྲེས་པར་བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད། 

སྤློད་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་སློབ་པའི་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་ནམ་མཁའི་པདློ་དང་ཆློས་

མཚུངས་པས་ན། དངློས་བསྟན་རང་ཉིད་ངན་འགྲློ་ལས་ཐར་པའི་ཐབས་ཀི་ཆློས་སྐློར་

ལྟ་བུ་དང་། རང་དློན་དློར་ནས་གཞན་ཕན་ལྷུར་ལྲེན་པའི་སྐློར་རྣམས་ཚིག་ལ་འགལ་

བ་ལྟར་སློམ་ཉིར་གྱུར་པ་རྣམས་ཀང་དློན་གི་ཆ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་སམ་ལམ་གི་གཙོ་བློ་

དང་ཡན་ལག་གི་ཚུལ་གིས་གང་ཟག་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི་ཆ་རྐྲེན་དུ་གསུང་རབ་

ཐམས་ཅད་གཅིག་གྲློགས་སུ་གཅིག་འགྲློ་བ་ཞིག་དགློས་པས་བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་

འགལ་མྲེད་དུ་རློགས་པའི་ཆྲེ་བ། 

དྲེ་ལྟར་གྱུར་པའི་དློན་རྣམས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པའི་ཚེ་རིན་པློ་ཆྲེ་གསུམ་གི་

གཏམ་གི་སྦློར་བ་ལས། མང་དུ་ཐློས་ཀང་ཆློས་ཀིས་ཕློངས་པ་ནི། །གསུང་རབ་

གདམས་པར་ཤར་བ་མྲེད་པས་ནློངས། །ཞྲེས་ལུང་གི་བསྟན་པ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་

རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་རློགས་པའི་བསྟན་པ་སྒྲུབ་པའི་གནད་མ་གློ་བ་དྲེ་འད་མིན་པའི། 

རྣལ་འབློར་པ་ཆྲེན་པློས། གདམས་ངག་ལ་ནང་བན་ཚུད་པ་ནི་བྲེའུ་བུམ་ལག་མཐིལ་

ཙམ་ཞིག་ལ་ངྲེས་པ་རྲེད་པ་ལ་མི་ཟྲེར་གི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་གློ་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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བ་ལ་ཟྲེར། ཞྲེས་མངློན་པར་མཐློ་བ་དང་ངྲེས་པར་ལྲེགས་པའི་བདྲེ་བ་སྣ་གཅིག་ཡན་

ཆད་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དི་མ་མྲེད་པ་རྣམས་ལས་དངློས་ཤུགས་

གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་མ་བསྟན་པ་མྲེད་ནའང་། དྲེ་དག་ཟབ་ཅིང་བརླིང་བས་བློར་ཚུད་

དཀའ་བ་རྣམས་ལ་དགློངས་འགྲྲེལ་གི་བསྟན་བཅློས་ཆྲེན་མློ་རྣམས་ལས་གསལ་བར་

བསྟན་པས་གསུང་རབ་དང་དགློངས་འགྲྲེལ་ནས་མ་བཤད་པའི་ཉམས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་

མན་ངག་ཟུར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྲེད་ལ། དྲེ་དག་ནས་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་པའི་དློན་

ཐམས་ཅད་ལམ་གི་རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་སྔློན་འགྲློ་དང་དངློས་གཞི་མཇུག་

གི་རིམ་པ་གསུམ་དུ་ཧིལ་གིས་འདུ་ཞིང་ཚང་བ་ལ་ངྲེས་པ་རྲེད་པ་ནི་གསུང་རབ་

ཐམས་ཅད་གདམས་ངག་ཏུ་འཆར་བའི་ཆྲེ་བ། 

དྲེ་ལྟ་བུའི་གདམས་ངག་ཏུ་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་རློགས་པར་འཆར་ན། 

བཤད་མ་ཐག་པའི་བཀའ་དང་དགློངས་འགྲྲེལ་ཐམས་ཅད་ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་

ལ་ཕབ་ཆློག་པ་ལ་ལམ་སྒློན་བསྟན་རིམ་ལམ་རིམ་སློགས་སུ་མིང་གིས་བཏགས་

པའི་གྲེགས་བམ་ལློགས་སུ་བྲེད་པ་ཅི་ཞིག་སྙམ་ན། དུས་ཀི་དབང་གིས་གདུལ་བ་

རྣམས་ཀང་བློ་གྲློས་ཀི་མཐུ་ཇྲེ་དམན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་དློན་རློགས་དཀའ་བ་དང་། 

ཚིག་གི་ཆ་ཧ་ཅང་མང་བ་ལ་སྒློ་འདློགས་གཅློད་པར་མི་ནུས་པས། ཡང་དག་པར་

རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནས་བཟུང་སྟྲེ་དམ་པ་བར་མ་ཆད་པའི་མན་ངག་ལ་བརྲེན་

ནས་ལམ་གི་རིམ་པའི་བསྟན་བཅློས་སློགས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་ཆློས་

ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟློང་ལ་སློགས་པའི་ཚིག་དློན་རྒྱ་ཆྲེན་པློ་དག་དྲེར་མ་འདུས་པས་

ལག་ཆད་དུ་འགྱུར་རམ་སྙམ་དུ་མི་སྲེམས་ཏྲེ། ཚིག་གི་ཆ་མཐའ་དག་ནི་ཡློངས་སུ་
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རློགས་པར་འདུ་མི་དགློས་ཤིང་དློན་ཐམས་ཅད་འདུས་པས། དཔྲེར་ན་ག་བུར་ཉྲེར་

ལྔ་པའི་སྨན་གི་ཕུང་པློ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་དག་ལས་སྨན་སྣ་ཐམས་ཅད་ཚང་བའི་ཐུན་ཆུང་

ངུ་ཞིག་གིས་གང་ཟག་གཅིག་གི་ཚ་བའི་ནད་སྲེལ་བ་ཡིན་གི། དྲེས་སྨན་གི་ཕུང་པློ་

ཡློངས་རློགས་ཟ་མི་དགློས་པ་བཞིན་ནློ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེའི་ཕིར་བ་མའི་མན་ངག་ལ་

བརྲེན་ནས་རྒྱལ་བའི་དགློངས་པ་བདྲེ་བག་ཏུ་རྲེད་པའི་ཆྲེ་བ། 

དྲེས་ན་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྲེལ་དང་བཅས་པ་ནས་མ་བསྟན་པའི་གང་

ཟག་གཅིག་སློ་སྐྲེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་དུ་བགྲློད་པའི་སང་བ་སྒིབ་གཉིས་

ཀི་གཉྲེན་པློ་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་སིད་ལ། བསྟན་བཅློས་འདིར་གསུང་རབ་ཐམས་

ཅད་ཀི་དློན་འདུས་པའི་ཕིར་ན་ཚུལ་འདི་ཉམས་སུ་བསྟར་བས་ཉྲེས་པའི་སྒློ་ཐམས་

ཅད་ཁྲེགས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཁྱད་པར་རྣམ་པར་འཐག་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་

མདློ་ལས། འཇམ་དཔལ་དམ་པའི་ཆློས་སློང་བའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ནི་ཕའློ། །འཇམ་

དཔལ་གང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་གསུངས་པའི་བཀའ་ལ་ལ་ལ་ནི་བཟང་བར་འདུ་

ཤྲེས། ལ་ལ་ནི་ངན་པར་འདུ་ཤྲེས་པ་ནི་ཆློས་སློང་བའློ། །ཞྲེས་སློགས་གསུངས་པ་

ལྟར་གི་ཆློས་སློང་བ་ལ་བརྲེན་པའི་ཉྲེས་པ་མཐའ་དག་ཁྲེགས་པར་འགྱུར་བས་ན་

ཉྲེས་སྤློད་ཆྲེན་པློ་རང་འགགས་སུ་འགྲློ་བའི་ཆྲེ་བ་སྟྲེ་ཆྲེ་བ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་

གདམས་པ་འདི་ཉམས་སུ་ལྲེན་པར་བྲེད་པ་ལ་སྔློན་འགྲློ། དངློས་གཞི། རྲེས་ཀི་རིམ་

པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་སྔློན་འགྲློའི་རིམ་པ་ནི། སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པའི་གློང་མ་

གློང་མ་རྣམས་འློག་མ་འློག་མའི་སྔློན་འགྲློ་ཡིན་པས་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློ་ཉིད་དངློས་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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གཞིར་བས་ནས་འབྲིང་ཡན་སྔློན་འགྲློར་བསྡུས་ཀང་བློ་སྦློང་སློགས་ཀི་འཁིད་ཚུལ་

གཞན་རྣམས་དང་ཆ་མཐུན་པས་མི་རུང་བ་མྲེད་མློད། སྤློད་པ་སྤི་བསབ་ཀི་ས་བཅད་

དུ༑ ཐྲེག་ཆྲེན་སྤི་ལ་བསབ་ཚུལ། ཁྱད་པར་དུ་རྡློ་རྲེ་ཐྲེག་པ་ལ་བསབ་ཚུལ་ལློ་ཞྲེས་པ་

ལྟར་ན། སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་སྤློད་པའི་ཕློགས་ཀི་སྐློར་རྣམས་ཀང་སྔློན་འགྲློར་འགྲློ་

བས་འཁིད་དམིགས་གཙོ་བློ་དྲེ་ངློས་ཟིན་པར་བས་ནས་སྔློན་འགྲློ་དངློས་གཞིའི་དབྲེ་

བ་ཕྲེད་དགློས་ཀི། གཞན་དུ་ན་ཕ་རི་ལ་བལྟློས་ནས་ཚུ་རི་དང་ཚུ་རི་ལ་བལྟློས་ནས་

ཕ་རིར་འཇློག་པ་བཞིན་དུ་སྐབས་དློན་གི་ངློ་བློ་ངློས་མ་ཟིན་པའི་འཁྲུལ་པའི་ལམ་དུ་

འཕན་པ་མང་བའི་ཕིར། བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཕག་

ལྲེན་མཐློང་བརྒྱུད་ལ་ལྟློས་པ་གལ་ཆྲེ་བས་དལ་འབློར་རྲེད་དཀའི་སྐློར་ནས་བཟུང་

ལག་མཐློང་གི་བར་ཐམས་ཅད་ལུགས་འདི་ལ་ལམ་གི་དངློས་གཞིར་བ་དགློས་པ་

ཡིན་ནློ། །

སྨྲས་པ།

མ་དག་སྣློད་ཀི་སྐློན་སངས་གཟུར་གནས་ཀི། །

རྣ་བར་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་དབངས་སྙན་པློ། །

ཡློངས་འཛིན་ཞལ་གི་སྒློ་ལས་ཉྲེར་ཐློས་པ། །

བསྐལ་པར་བསྒྲུབས་པའི་བསློད་ནམས་ཟློང་གིས་རྲེད། །

ཁྱད་པར་རྒྱ་བློད་མཁས་གྲུབ་མ་ལུས་པའི། །

ཐུགས་ཀི་ཉིང་ཁུ་ཆྲེ་བ་བཞི་ལྡན་ཆློས། །

མཆློག་དམན་འགྲློ་ལ་རིས་མྲེད་ཕན་པའི་སྨན། །
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བདུད་རིའི་སྤུན་ཟ་གཉིས་པ་རྲེད་དཀའི་ལམ། །

ལམ་མཆློག་འདི་འད་ཐློས་བསམ་སྒློམ་གསུམ་གིས། །

ཉམས་སུ་བང་བར་ཡློད་པའི་སྐལ་བཟང་རྣམས། །

མནློག་ཆུང་ཚེ་འདིའི་མདུན་མ་རྒྱང་བསིངས་ཏྲེ། །

ཞྲེན་ལློག་སྐློ་ཤས་དག་པློས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །

འདུ་འཛིས་དབྲེན་པའི་ས་འཛིན་མཐློན་པློའི་ངློས། །

སང་ལློངས་ནགས་ཚལ་མྲེ་ཏློག་ཁློར་ཡུག་ཅན། །

རྡློ་བའི་སྤིལ་ཆུང་རང་ཤློང་ཁང་བུ་རུ། །

གྲིབ་མ་གཉིས་པའི་གྲློགས་དང་ལན་ཅིག་པར། །

ལྷུང་ལྷུང་དལ་གིས་འབབ་པའི་ཉལ་འགྲློ་དང་། །

བག་ཕྲེབས་རི་དྭགས་རྒྱུ་བའི་སྐད་གཉིས་ལས། །

གཞན་དུ་དུག་གསུམ་བསྐྲེད་པའི་ལློང་གཏམ་གིས། །

བསམ་གཏན་ཚེར་མའི་བྲེད་པློ་དམིགས་སུ་མྲེད། །

ཕག་དར་ཁློད་པའི་གློས་དང་བསློད་སྙློམས་ཀིས། །

ཉྲེར་འཚོ་དཀློར་ནག་དུག་ཆུས་མ་སྦགས་པས། །

རྣམ་དཀར་དགྲེ་ལ་སྐུལ་ནུས་ལུས་ངག་ཡིད། །

གཏན་གི་བདྲེ་སྒྲུབ་འདུན་མའི་ཡང་རྲེར་སློན། །

ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །
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དྲེས་ན་དང་པློ་སྔློན་འགྲློ་ལམ་གི་ར་བ་བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་པའི་ཚུལ་ལ། 

སྔློན་འགྲློ་སྐབས་སྲེམས་དང་། 

དངློས་གཞི་བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་པའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་དངློས་

གཉིས།

དང་པློ་ནི། མཁས་པ་ཁ་ཅིག །ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐློག་མ་བཤྲེས་གཉྲེན་

བསྟྲེན་ཚུལ་ཁློ་ན་ཡིན་པས་དྲེའི་སྔློན་དུ་འགྲློ་བའི་ཆློས་གཞན་མྲེད་པར་འཆད་ཅིང་དྲེ་

ལ་དག་ཁུངས་སུ་བྲེད་པ་མང་དུ་སྣང་ཡང། དྲེ་ལྟར་ན་བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་པའི་ཆློས་

སྐློར་ལ་བློ་སྦློང་བའི་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ཆྲེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཡང་ཡིན་

ལ༑ དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མ་སློང་བ་ཡང་ཡིན་པ་ཞིག་ཁས་ལྲེན་དགློས་

པར་འགྱུར་ཞིང་། དྲེ་ལྟ་བུའི་གདུལ་བ་དྲེ་སྐབས་སུ་མ་སློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྲལ་དུ་མི་ཚུད་དྲེ། ཕི་ནང་གི་ཁྱད་པར་སྐབས་འགྲློས་འབྲེད་

པར་ཇློ་བློ་རྲེ་དང་ཤཱན་ཏི་པས་བཞྲེད་ཅིང་། བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒློ་དམ་པ་སྐབས་

འགྲློ་ཡིན་པ་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ས་བཅད་ལས་གསུངས་པས་སློ། །

ལ་ལ་དག །སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ཙམ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་ན་ཡང་། སྲེམས་བསྐྲེད་

པར་མི་རིགས་ཏྲེ། བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་པའི་འློག་ཏུ་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུའི་ཆློས་སྐློར་

རྣམས་འབྱུང་བས་སློ། །ཞྲེས་འཆད་པ་ནི་འཐད་པར་མི་སྲེམས་ཏྲེ། སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུའི་

ཆློས་སྐློར་ལ་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་དངློས་དང་དྲེ་དང་ཐུན་མློང་བའི་ཆློས་སྐློར་གཉིས་སུ་

གསུངས་པ་ལས། སྐབས་འདིར་ཉམས་སུ་བང་བ་ནི་སྐྲེ་བ་ཕི་མར་མངློན་མཐློའི་

ལུས་རྲེན་ཙམ་དློན་དུ་གཉྲེར་བའི་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐློར་མ་ཡིན་པར་སྐྲེས་བུ་ཆྲེ་
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འབྲིང་གི་ལམ་གི་རྲེན་གཞིར་གྱུར་པའི་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མློང་བའི་ཆློས་སྐློར་ཡིན་

པས། 

སྲེམས་ཅན་དང་པློའི་ལས་ཅན་རྣམས། །

དམ་པའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་ལ། །

ཐབས་འདི་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས། །

སྐས་ཀི་རིམ་པ་ལྟ་བུར་གསུངས། །

ཞྲེས་དང་། 

གལ་ཏྲེ་སྐྲེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་ཆློས་སྐློར་རྣམས་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློའི་སྔློན་འགྲློ་

ཡིན་ན་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློའི་ལམ་རིམ་དུ་བས་པས་ཆློག་མློད། ཆུང་འབྲིང་དང་ཐུན་མློང་

བའི་ལམ་རིམ་ཞྲེས་ཐ་སྙད་བ་ཅི་དགློས་ཞྲེ་ན་ཞྲེས་གསུངས་པས། སྐབས་འདིར་

འཆད་པའི་ཡུལ་ནི་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློའི་གདུལ་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལ་སྔློན་འགྲློའི་ཚུལ་དུ་

སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་བསྟན་པ་ཡིན་པས་ན་སྲེམས་བསྐྲེད་ཀི་རིས་ཟིན་པར་སྐློན་མྲེད་པར་

མ་ཟད་ཤིན་ཏུ་ལྲེགས་པའློ། །

ཁྱད་པར་བདག་གི་བ་མ་དམ་པ་འཁིད་གཞུང་བདུད་རི་གསྲེར་ཞུན་ལ་གཞི་

མཛད། ལམ་གི་རིམ་པ་གཉིས་ནས་ཁ་བསྐངས་ཏྲེ་གནང་བས་དྲེར་སྐབས་སྲེམས་

ཀི་གསལ་ཁ་ཡློད་དློ། །གཞུང་ཆྲེན་མློ་རྣམས་སུ་འདིའི་སྐབས་སྐབས་སྲེམས་བྲེད་

པའི་གསལ་ཁ་མ་བྱུང་བས་རང་གིས་ཉམས་འཁིད་ཞུ་མ་མློང་བའི་དབང་གིས་

གསུང་རྒྱུན་དང་ཕག་ལྲེན་མཐློང་ཐློས་མྲེད་པའི་རལ་བཤད་མཁན་པློ་རྣམས་ཡུས་

པའང་ཐུགས་མད་དློ། །
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དྲེས་ན་ཐློག་མར་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ནི། བསྔགས་འློས་བསྔགས་བསྟློད་ལས། 

ཁྱློད་ཀིས་གང་ལས་འགྲློ་བ་དག །

མ་དངས་རྒུད་པ་དྲེ་གང་མཆིས། །

གང་དང་འཇིག་རྲེན་མ་སྤད་པའི། །

ཕུན་ཚོགས་དྲེ་ཡང་གང་ཞིག་མཆིས། །

ཞྲེས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུ་ལས་མ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་གཞན་གིས་འགྲློ་བ་རྣམས་

སིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ལས་ཐར་བ་དང་། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདྲེ་བ་ལ་

ལློངས་སྤློད་དུ་ཡློད་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྲེད་ཅིང་། ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་

ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་དྲེ་ཉིད་དམ་པའི་ཆློས་འགློག་པ་དང་ལམ་གི་བདྲེན་པ་ལས་

བྱུང་ལ། དྲེ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་ཡང་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་དགྲེ་འདུན་

རྣམས་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་ན། སྐབས་ཡུལ་དམ་པ་དྲེ་རྣམས་ལ་བདག་དུས་དྲེང་

ནས་བཟུང་སྟྲེ་སངས་རྒྱས་མ་ཐློབ་ཀི་བར་དུ་མགློན་སྐབས་དང་དཔུང་གཉྲེན་ཞུ་

སྙམ་པའི་དད་པ་ལང་ལང་བ་ཞིག་སྔློན་དུ་བཏང་ལ་སྐབས་མགློན་དྲེ་རྣམས་དགྲེས་

པའི་ཚུལ་གིས་བདག་གི་མགློན་སྐབས་སུ་མངློན་སུམ་དུ་བློན་ཡློད་སྙམ་པའི་མློས་

པ་དུང་དུང་བ་ཞིག་བས་པའི་མཐུས་སྐབས་གནས་དྲེ་དག་མཁྱྲེན་བརྲེ་ནུས་གསུམ་

གི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་མངའ་བས་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ལྟར་གདུལ་བ་རྲེས་

སུ་འཛིན་པའི་དློན་དུ་འབློན་པ་རྲེན་འབྲྲེལ་གི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པས། 

གང་ཞིག་མློས་པ་གཙོར་བྲེད་པ། །དྲེ་ཡི་མདུན་དུ་ཐུབ་པ་བཞུགས། །ཞྲེས་

མློས་ངློ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་དློན་དང་མཐུན་པ་ཞིག་ངྲེས་པར་འློང་གསུངས། གསང་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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སྔགས་ཀི་འཁིད་གཞུང་རྣམས་ལྟར་དམིགས་སྐློར་སྤློས་པ་ཅན་མི་མཛད་མློད། མདློ་

ལུགས་དང་འབྲྲེལ་བའི་ཉམས་སུ་ལྲེན་ཚུལ་འདི་ཙམ་ཞིག་མྲེད་པར་སྐབས་འགྲློའི་

ཚིག་མང་དུ་བརློད་པ་ངག་འཆལ་གི་སྒློ་ཁྲེགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དློ། །

དྲེ་ལྟར་སྐབས་ཡུལ་ངློས་བཟུང་བ་དྲེ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བའི་མཁན་པློ་རང་

ཉིད་ཀིས་ཇི་ལྟར་སྐབས་སུ་འགྲློ་ན། ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་དབང་གིས་མཐའ་

མྲེད་ཅིང་གཏིང་ཟབ་པའི་འཁློར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པློ་འདིར་ཆུད་ནས་

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གིས་མནར་བའི་ཚུལ་ལ་དགྲ་མི་ཤ་བློས་ད་ལྟ་རང་གསློད་དུ་ཆ་

བ་ཙམ་གི་འཇིགས་སྐྲག་དང་། འཇིགས་པ་དྲེ་ལས་སྐློབ་པའི་ནུས་པ་དཀློན་མཆློག་

གསུམ་ལ་ཡློད་པར་ཤྲེས་ནས་དད་པ་དང་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་རང་རྒྱུད་ལ་

མངློན་དུ་བ་འདློད་པ་དང་། སྐིད་སྡུག་ལྲེགས་ཉྲེས་ཅི་བྱུང་ཡང་ཁྱྲེད་ཤྲེས་སྙམ་པའི་

ཡིད་ཆྲེས་ཀི་བློ་ལིངས་བསྐྱུར་དང་། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྲེའི་

དབང་གིས། འདི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒློལ་བའི་ནུས་པ་རང་ལ་མྲེད་ཀང་དཀློན་

མཆློག་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་སྟྲེ་རྒྱབ་རྲེན་བཅློལ་ན་ཡློད་པར་ངྲེས་པ་རྣམས་ཀི་སྒློ་ནས་

འདི་ལྟར་བརློད་དགློས་པས། 

བདག་དང་འགྲློ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟྲེ་བང་ཆུབ་སྙིང་པློ་ལ་མཆིས་ཀི་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་

པ་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་

མཆིའློ། །དམ་པའི་ཆློས་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །འཕགས་པའི་དགྲེ་འདུན་

རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །ཞྲེས་པ་འཕྲེང་བ་ལྟ་བུར་བརིས་ཏྲེ་ཉུང་མཐའ་ཉྲེར་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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གཅིག་ནས་མང་མཐའ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་དུ་བརློད་པ་ནི་ཐུན་ཆྲེ་ཆུང་འཚམ་པ་ཡིན། 

ཐློག་མ་ནས་དགྲེ་སྦློར་ལ་འཇུག་མདློག་བྲེད་པ་དྲེ་ཉམས་ལྲེན་བྲེད་མི་ཤྲེས་

པའི་རགས་ཡིན་པས། ཇི་སྐད་དུ། དྲེ་ཡང་དང་པློ་ཡུན་རིང་ན་བིང་རྒློད་ཀི་དབང་དུ་

འགྲློ་ས་ཞིང་། དྲེ་ལ་གློམས་ན་བློ་འཆློས་དཀའ་བས་ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བར་བ། 

སྒློམ་འདློད་པའི་འཕློ་ལ་བཅད་ཀིན་བས་ན་ཕི་མ་རྲེས་ཀང་འཇུག་སྙིང་འདློད། གཞན་

དུ་ན་མལ་མཐློང་བའི་ཚེ་སྐྱུག་ལློག་ལློག་འློང་། ཞྲེས་ཐློག་མ་ནས་སྣ་བརྡབས་པའི་

ཆློས་དྲེད་དུ་མ་སློང་བ་གལ་ཆྲེའློ། །སྐབས་འགྲློའི་ཉམས་ལྲེན་ཟིན་པའི་མཇུག་ཏུ། བ་

མ་དང་དཀློན་མཆློག་རིན་པློ་ཆྲེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །ཁྱྲེད་རྣམས་

ཀིས་བདག་གི་རྒྱུད་བིན་གིས་རླློབ་ཏུ་གསློལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་

ལམ་གི་རིམ་པ་མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བར་བིན་གིས་རླློབ་ཏུ་གསློལ། ཞྲེས་ལན་བདུན་

ནམ་ཉྲེར་གཅིག་སློགས་སྐབས་དང་སྦར་བ་གདུང་ཤུགས་དག་པློའི་སྒློ་ནས་བརློད་

དློ༑ །འདི་ནི་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས་

འློག་ནས་འབྱུང་བའི་དམིགས་སྐློར་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བའི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་

ཡློད་པས། 

ཇི་སྐད་དུ། བཟུང་ན་ཚིག་མི་ཟིན། བསམས་ན་དློན་མི་གློ །བསྒློམས་ན་རྒྱུད་

ལ་མི་སྐྲེ་བའི་བློ་མཐུ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་དུས་སུ་ཞིང་གི་མཐུ་ལ་བརྲེན་པ་ནི་མན་ངག་

ཡིན་ནློ། །ཞྲེས་ཐློག་མར་སྐབས་འགྲློ་དགློས་པའི་ཤྲེས་བྲེད་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་ཞིང་། འདི་

ནས་བཟུང་སྟྲེ་སྐབས་འགྲློའི་བསབ་བ་མདློར་བསྡུས་ཙམ་ལ་བསབ་དགློས་པའི་ཕིར་

མཆློད་པའི་སྒློ་ནས་ཚོགས་གསློག་པ་ཡང་ཤུགས་ཀིས་ཐློན་ནློ། །འུར་རྡློ་གཅིག་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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གིས་བ་བརྒྱ་དུས་གཅིག་ཏུ་འདྲེད་པ་ལྟར་ཐློག་མར་སྐབས་སུ་སློང་སྟྲེ་གསློལ་བ་

བཏབ་པས་ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་མཐུས་ལམ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བ་ཡིན་གི། 

དམིགས་སྐློར་ཚན་པ་རྲེ་རྲེ་བཞིན་གི་མཇུག་ཏུ་གསློལ་འདྲེབས་ཀི་ཚིག་བརློད་

དགློས་པ་ནི་མིན་ནློ། །

སྲེམས་བསྐྲེད་པ་ནི། བདག་གིས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དློན་དུ་རློགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བ། དྲེའི་ཆྲེད་དུ་སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་

རིམ་པ་རྣམས་ཉམས་སུ་བང་བར་བགིའློ། །ཞྲེས་པའི་དློན་ཡིད་ལ་དན་བཞིན་པའི་

ངང་ནས་ཚིག་ངག་ཏུ་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གང་ཡང་རུང་བ་བརློད་དྲེ་སྲེམས་

བསྐྲེད་པས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་དགྲེ་བ་མཐའ་དག་སངས་རྒྱས་འཐློབ་པའི་རྒྱུར་

འགྱུར་བའི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡློད་པ་ཡིན་ནློ།།

གཉིས་པ་དངློས་གཞི་ལམ་གི་ར་བ་བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་པའི་ཚུལ་དངློས་ནི། 

མདློ་སྲེ་རྒྱན་ལས། 

བཤྲེས་གཉྲེན་དུལ་བ་ཞི་བ་ཉྲེར་ཞི་བ། །

ཡློན་ཏན་ལག་པ་བརློན་བཅས་ལུང་གིས་ཕྱུག །

དྲེ་ཉིད་རབ་ཏུ་རློགས་ལ་སྨྲ་མཁས་ལྡན། །

བརྲེ་བའི་བདག་ཉིད་སྐློ་བ་སངས་ལ་བརྲེན། །

ཞྲེས་བསྟྲེན་བ་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་དྲེ་ཉིད་ཀང་ལག་པའི་བསབ་པ་

གསུམ་གི་སྒློ་ནས་རྒྱུད་ལྲེགས་པར་དུལ་ཞིང་། མང་དུ་ཐློས་པ་ལུང་གི་ཡློན་ཏན། དྲེ་
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ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཁྱད་པར་བ། སློབ་མ་རྣམས་ལས་ཆྲེས་

ལག་པའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་འཕགས་པ། ལུང་དློན་རིགས་པས་འབྲེད་ནུས་པའི་རྣམ་

དཔློད་ཀིས་གདུལ་བའི་རྣ་བར་སྙན་ཞིང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བཀྲི་བར་མཁས་པ། 

རྲེད་བཀུར་སློགས་ལ་ལྟློས་པ་མྲེད་པར་འགྲློ་བ་ཉམ་ཐག་པ་ལ་བརྲེ་བའི་སྙིང་རྲེ་ཅན། 

གཞན་གི་དློན་སྒྲུབ་པ་ལ་རློལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བརློན་འགྲུས། ཡང་ཡང་འཆད་པ་ལ་

སྐློ་ངལ་མྲེད་པའི་དཀའ་སྤད་ཁུར་དུ་བཟློད་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་མངའ་བའི་བ་མ་

དམ་པ་དྲེས་དམ་པའི་ཆློས་སྟློན་པའི་སྣློད་དུ་གྱུར་པའི་གདུལ་བ་ནི། 

བཞི་བརྒྱ་པར། 

གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དློན་གཉྲེར་བ། །

ཉན་པློ་སྣློད་ཅྲེས་བ་བར་བཤད། །

སྨྲ་པློ་ཡློན་ཏན་རྣམ་གཞན་དུ། །

མི་འགྱུར་ཉན་པ་པློ་ལའང་མིན། །

ཞྲེས་རང་ཕློགས་ལ་ཆགས་ཤིང་གཞན་ཕློགས་ལ་ཞྲེ་སང་བའི་ཕློགས་ལྷུང་

དང་བྲལ་ཞིང་། ཉྲེས་བཤད་དང་ལྲེགས་བཤད་ཀི་བང་དློར་འབྲེད་ནུས་པའི་བློ་གྲློས་

ཅན། དམ་པའི་ཆློས་ལ་དློན་གཉྲེར་ཆྲེན་པློ་དང་ལྡན་པ། ཆློས་སྨྲ་བ་ལ་གུས་ཤིང་ཡིད་

ལྲེགས་པར་གཏློད་པ་སྟྲེ་ཡློན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ཞིག་དགློས་ལ། 

དྲེ་ལྟ་བུའི་སློབ་དཔློན་དང་སློབ་མ་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་ན་གཤློག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་

བ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་ལ་ཚེགས་མྲེད་པ་བཞིན་རྣམ་གྲློལ་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲེ་ཙམ་གི་དཀའ་

བ་མིན་པས་མཚན་ཉིད་དྲེ་ལྡན་གི་སློབ་མ་དྲེས་ཀང་བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་པའི་ཚུལ་
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ལ༑ 

བསམ་པས་བསྟྲེན་པའི་ཚུལ་དང་། 

སྦློར་བས་བསྟྲེན་པའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ནི། དཀློན་མཆློག་ཏ་ལའི་

གཟུངས་ལས། 

དད་པ་སྔློན་འགྲློ་མ་ལྟར་བསྐྲེད་པ་སྟྲེ། །

ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྲུང་ཞིང་འཕྲེལ་བར་བྲེད། །

དློགས་པ་སྲེལ་ཞིང་ཆུ་བློ་རྣམས་ལས་སྒློལ། །

དད་པ་བདྲེ་ལྲེགས་གྲློང་ཁྱྲེར་མཚོན་བྲེད་ཡིན། །

དད་པ་རློག་པ་མྲེད་ཅིང་སྲེམས་དང་བྲེད། །

ང་རྒྱལ་སློང་ཞིང་གུས་པའི་ར་བ་ཡིན། །

དད་པ་ནློར་དང་གཏྲེར་དང་རྐང་པའི་མཆློག །

ལག་པ་བཞིན་དུ་དགྲེ་སྡུད་ར་བ་ཡིན། །

ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ལ་མི་ཕྲེད་པའི་དད་པ་ཞིག་

ངྲེས་པར་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་གལ་ཆྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་བཤྲེས་གཉྲེན་དྲེ་སྐློན་ཀུན་ཟད་ཡློན་ཏན་

ཀུན་ལྡན་ཞིག་ཏུ་མཐློང་དགློས་པ་ལ། རློད་ལྡན་དབང་གིས་བ་མ་སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་

འདྲེས། ཞྲེས་འློ་སྐློལ་ལས་མ་དག་པའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་སྣང་བ་ལ་སྐློན་ཡློན་

འདྲེས་མར་འློང་བས་ཐློག་མར་སྐློན་རློག་གི་བློ་དྲེ་དགག་དགློས། དྲེ་ཁྲེགས་ན་ཡློན་

ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཤུགས་ཀིས་འློང་བ་ལས་འློས་མྲེད། སྐློན་རློག་གི་བློ་སྲེལ་
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བ་ལ་ཡང་། དཔྲེར་ན་སྨན་པ་མཁས་པས་སྨན་ནུས་པ་ཅན་བཏང་བའི་ཚེ་ནད་བག་ལ་

ཞ་བ་རྣམས་ཀང་བསང་སྟྲེ་ནད་ཟུག་ཅུང་ཟད་བསྐྲེད་ནས་ཞི་འགྲློ་བ་ལྟར། 

ཐློག་མར་བ་མ་དྲེའི་མཛད་པ་སྐློན་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་ཀང་ཆྲེད་དུ་གཉྲེར་

ནས་གསལ་འདྲེབས་དགློས་པ་ནི། དགྲ་གཉྲེན་བར་མའི་འགྲློ་བ་སྔར་ནས་རང་ཉིད་ལ་

རྒྱུས་ཡློད་པ་ཞིག་གི་སྤློད་ཚུལ་རྣམས་ཆྲེད་དུ་མ་བརགས་པའི་ཚེ་ལམ་མྲེ་ཞིག་ལས་

མི་འབྱུང་ཞིང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་དུག་གསུམ་གི་རློག་པ་རྣམས་ཀང་མངློན་གྱུར་དུ་མི་

སྐྲེ་ལ། དྲེའི་སྣང་ཚུལ་ལ་རློགས་པ་འློག་འགྱུའི་ཚུལ་གིས་དཔད་པ་ན་དྲེ་དག་གི་བ་

བྲེད་བཟང་ངན་རྣམས་སྔར་འདས་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ད་ལྟ་བྲེད་བཞིན་པ་ལྟ་བུའི་

སྣང་བ་འཆར་ཞིང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་དགའ་སྡུག་གི་རློག་པ་ལན་སྐྲེས་སུ་འཆར་བ་

བཞིན། ག་རྲེ་བདག་གི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ་དྲེའི་སྐུའི་དབིབས་གསུང་གི་

གདངས་ཐུགས་དཀྲེལ་ཆྲེ་ཆུང་། མདློར་ན་འབློན་བཞུད་ན་བཟའ་བཞྲེས་ཚུལ་

སློགས་ཕ་མློ་རྣམས་ཀིས་མཐའ་རྲེན་པའི་མཛད་པ་བཟང་ངན་འབྲིང་གསུམ་ཅི་འད་

ཞིག་ཡློད་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་ཡང་གསལ་གདབ་ཅིང་རང་བབས་སུ་འཆར་བཅུག་པ་

ན་སྣང་ཚུལ་ལྲེགས་ཉྲེས་མངློན་སུམ་དུ་ད་ལྟ་མཛད་པ་ལྟར་ལང་ལང་གིས་འཆར་

བས་དྲེ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསམ། 

དྲེ་ནས་འདི་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་བ་མ་ལ་སྐློན་ཡློད་ནས་སྣང་བ་ཡིན་ནམ་མྲེད་

བཞིན་དུ་སྣང་བ་གང་ཡིན་སྙམ་པའི་ཐྲེ་ཚོམ་ཞིག་ཤར་བྱུང་བ་ན། བ་མ་དམ་པ་འདི་

ཉིད་ལ་ཉྲེས་པའི་སྐློན་དྲེ་འད་ག་ལ་མངའ། རང་ཉིད་ཚེ་རབས་ཐློག་མ་མྲེད་པ་ནས་

ལས་ཉློན་གི་སྒིབ་པས་ཧ་ཅང་སྦགས་ཆྲེས་པའི་མཐུས་མྲེད་བཞིན་དུ་སྣང་བར་
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འདུག །དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པའི་ངློར་ཤིན་ཏུ་དཀར་བའི་གངས་རི་སྔློན་པློར་འཆར་བ་

དང་། མཁིས་པའི་ནད་ཀིས་གཙེས་པའི་མིག་ཤྲེས་ཀིས་དུང་སྲེར་པློར་མཐློང་བ་དང་

ཁྱད་པར་ག་ལ་ཡློད། རང་རྲེ་དུག་གསུམ་གི་གཞན་དབང་ཁློ་ནར་གྱུར་པའི་འགྲློ་བ་

རྣམས་དང་རིགས་མཐུན་པའི་ཚུལ་གིས་དློན་མཛད་པ་ལ་མ་དག་པའི་སྣང་ཚུལ་དྲེ་

འད་ཆྲེད་དུ་གཉྲེར་ནས་མ་བསྟན་པའི་ངྲེས་པ་ཅི་ཡློད་སྙམ་དུ་ཡང་ཡང་བསམ། 

དྲེ་ཡང་བླུན་སྒློམ་མློས་པ་ཙམ་གི་སྒློམ་གིས་རྐྲེན་མི་ཐྲེག་པས་དཔྲེ་དང་

གཏན་ཚིགས་ལས་ངྲེས་པ་རྲེད་དགློས་པའི་ཕིར་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་སྐློན་ཀུན་ཟད་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ལའང་ལྲེགས་སྐར་དང་ལས་

བིན་དང་མུ་སྟྲེགས་བྲེད་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐློན་དང་ཉྲེས་པའི་གློང་བུར་

མཐློང་ཞིང་། འཕགས་པ་ཐློགས་མྲེད་ཀིས་རྲེ་བཙུན་བམས་པ་ཁྱི་མློ་ཁློག་སྨད་འབུས་

གཡྲེངས་པར་གཟིགས་པ་དང་། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཞབས་ཀིས་སློབ་

དཔློན་འཇམ་དཔལ་བཤྲེས་གཉྲེན་ཁྱིམ་བཙུན་རྒད་པློ་ཆློས་གློས་ཀིས་ཐློད་བས་ནས་

རློ་རློད་ཅིང་རློལ་ནང་གི་སྲེམས་ཅན་མང་པློ་ཆུ་ནང་དུ་འཚོད་པ། ནཱ་རློ་པས་ཏཻ་ལློ་པ་

ཉ་གསློན་སྲེག་བྲེད་པ། དགྲེ་ཚུལ་ཚེམ་བུ་པས་རྡློ་རྲེ་ཕག་མློ་མཛེ་མློར་མཐློང་བ་དང་། 

ཡབ་སས་མཇལ་བའི་མདློ་ལས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་བདུད་དུ་སྤྲུལ་ནས་སྲེམས་

ཅན་གི་དློན་མཛད་པར་ཡང་བཤད་པས། རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་དང་རང་གི་མཐློང་ཚུལ་

ལ་ཁྱད་པར་མྲེད་སྙམ་དུ་བསམ་པ་ན་དྲེའི་གློང་དུ་བ་མའི་མཛད་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་མི་

བདྲེ་བའི་ནག་ཡློ་རྲེ་བའི་རྣམ་པ་འད་བ་ཞིག་ཡློད་པ་དྲེ་དཔད་སྒློམ་གི་ཉམས་ལྲེན་

འདི་དག་ལ་བརྲེན་ནས་མུན་པའི་ཁུང་བུར་ཉི་མའི་ཟྲེར་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་བ་མ་དྲེ་
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སྐློན་དང་བྲལ་བའི་གསལ་སིང་ངྲེ་བའི་རྣམ་པར་འཆར་གསུངས་པ་ནི་བསྒློམས་ན་

ངྲེས་པར་ལས་དང་པློ་པ་ལའང་ཉམས་སུ་མློང་ངྲེས་སུ་གདའ། 

དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པའི་དློན་དུ་བ་མ་དྲེ་སྐློན་དང་མི་ལྡན་པར་ཡིད་ཆྲེས་རྲེད་པས་

ཡློན་ཏན་ཀུན་ཚང་དུ་ཤུགས་ལ་རློགས་ནའང་རང་གི་བློ་ཤུགས་གང་དག་པ་དྲེའི་

ནུས་པས་དྲེའི་འགལ་ཟར་གྱུར་པའི་སྐློན་ཡློན་མཐའ་དག་ཟིལ་གིས་ནློན་འགྲློ་བ་

ཆློས་ཉིད་ཡིན་ཏྲེ། བཤྲེས་གཉྲེན་དྲེ་ལ་མཁས་པ་བཙུན་པ་གྲུབ་པ་བཟང་བ་སློགས་ཐ་

ན་དངློས་པློ་ལ་ཞྲེན་ཆགས་ཆུང་བ་ཀློག་བཟང་བ་ལྟ་བུའི་ཡློན་ཏན་སྣ་རྲེ་ཡློད་ནའང་

ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་དང་འདི་འད་བ་མངའ་སྙམ་པའི་བློ་ཤུགས་དག་པློས་ཡང་

ཡང་བསམས་ན་སྲེར་སྣའི་དངློས་འཛིན་ཆྲེ་བའམ་ཐློས་པ་ཉུང་བ་སློགས་སྐློན་གི་

རིགས་ཡློད་ཚེ་མནན་ཏྲེ་མི་མངློན་པ་ལྟ་བུར་འགྲློ་བ་ནི་གནམ་སྟློང་གི་དུས་སུ་ཟ་བ་

མཁའ་ལ་ཤར་ཡང་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་བལྟར་མི་མངློན་པ་དང་མཚུངས་པས་སྐློན་གི་

ཆ་ཕ་མློ་ཡང་དགག་གང་ཐུབ་དང་ཡློན་ཏན་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་དད་པ་ཅི་འཕྲེལ་དུ་བ་བ་

ནི་རང་ལ་ལྲེགས་ཚོགས་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་ཡློད་པས་གནད་ཤིན་ཏུ་

ཆྲེ༑

དྲེ་ལྟར་མི་འཕློགས་པའི་དད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་རང་ཉིད་ལ་དངློས་སུ་བཀའ་

དིན་གིས་ཕན་པར་གྱུར་པ་མིན་ནའང་སྙན་པའི་གྲགས་པ་ཐློས་པ་ཙམ་ལ་ཡང་འབྱུང་

མློད། གུས་པ་ཆྲེན་པློ་སྐྲེད་པར་བྲེད་པ་ལ་བཀའ་དིན་རྲེས་སུ་དན་པ་གལ་ཆྲེ་བས་

སྐློན་དང་བྲལ་ཞིང་ཡློན་ཏན་མ་ལུས་པ་དང་ལྡན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་སངས་རྒྱས་

གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྲེ་མ་སྙྲེད་ཀི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་ཡློད་ནའང་རང་ཉིད་སྐལ་བ་དམན་
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པས་དྲེ་དག་ལས་བཀའ་དིན་ནློད་ས་མྲེད་ལ། བདག་གི་བ་མ་དམ་པ་འདིས་དམུ་རྒློད་

གདུལ་དཀའ་བའི་འགྲློ་བ་རྣམས་འདྲེན་པའི་སད་དུ་དུས་གསུམ་བདྲེ་གཤྲེགས་ཀུན་

གི་རང་གཟུགས་ཐ་མལ་བའི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ནས་བློན་པས་སྐློན་ཟད་ཅིང་ཡློན་ཏན་

དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་ཀང་། རང་ངློས་

ནས་སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་ལག་སྟྲེ། སྤིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཆློས་སྐུ་བདྲེ་བ་ཆྲེན་

པློའི་ངང་ལས་གཡློ་བ་མྲེད་བཞིན་དུ་བང་སྲེམས་འཕགས་པ་གདུལ་བ་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུའི་རྣམ་པར་སྟློན། སྐུ་དྲེ་ཉིད་ཉན་

རང་དང་སློ་སློ་སྐྲེ་བློ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་མཆློག་གི་

སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ་གིས་འགྲློ་བ་རྣམས་སྨིན་གྲློལ་གི་ལམ་ལ་བཀློད། སངས་རྒྱས་དྲེ་

རྣམས་ལ་ཉྲེ་རིང་ཡློད་པའི་དབང་གིས་རང་རྲེ་རྣམས་ཆྲེད་དུ་གཉྲེར་ནས་ཡལ་བར་

དློར་བ་མ་ཡིན་ཡང་བྲག་ཕུག་ཁ་བང་བསྟན་ལ་ཉི་མ་མི་འཆར་བ་བཞིན་རང་ཉིད་

ལས་དང་སྐལ་བ་མྲེད་པའི་དབང་གིས་སངས་རྒྱས་དྲེ་རྣམས་དངློས་སུ་མཇལ་བ་

དང་གསུང་གི་བདུད་རི་མློང་བའི་སྣློད་དུ་མ་གྱུར་པས་མཐའ་མྲེད་ཀི་འཁློར་བ་འདིར་

འཁློར་ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་མློང་བཞིན་པ་འདིར་ཟད། ད་རྲེས་མི་ལུས་ཐློབ་པའི་དུས་

འདིར་བཤྲེས་གཉྲེན་དམ་པ་འདི་རྣམས་དང་མ་མཇལ་ན་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་སྒ་

ཙམ་ཡང་མི་ཐློས་པའི་མི་ཁློམ་པའི་གནས་སུ་འཁྱམ་དགློས་པ་ལ། 

སངས་རྒྱས་དངློས་སུ་མཇལ་ཡང་དྲེ་ཕན་ཆད་ལས་འགྲློ་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཟབ་པ་

དང་རྒྱ་ཆྲེ་བའི་ཆློས་ནི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་གིས་ལྲེགས་པར་བསྟན་ཅིང་ཐློས། 

རང་གིས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པར་ནུས་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་འཐློབ་པར་ནི་
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ཐྲེ་མི་ཚོམ། ཚེ་འདིར་དགྲ་དང་ནད་སློགས་ཀི་འཇིགས་པ་ལས་སྐློབ་ཅིང་ཟས་གློས་

འབློར་པ་སྟྲེར་བར་བྲེད་པ་ལ་ཡང་དིན་ཆྲེ་བར་བྲེད་ན་འཁློར་བ་སྤི་དང་བྲེ་བྲག་གི་

སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་བ་དང་གཏན་གི་བདྲེ་བ་བ་ན་མྲེད་པ་སྟྲེར་བར་མཛད་པའི་བཀའ་

དིན་འདི་ནི་སྟློང་གསུམ་གསྲེར་གིས་བཀང་ཡང་གཞལ་བར་ག་ལ་ནུས། རང་ངློས་

ནས་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་བ་མ་དམ་པ་བཀའ་དིན་ཆྲེ་ཞིང་

ལག་པར་གདློན་མི་ཟ་སྙམ་པའི་གུས་པ་དང་དད་པ་སྙིང་ཁློང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་

བསམ་ཞིང་། ལུས་ཀི་བ་སྤུ་གཡློ་བ་དང་མིག་ནས་མཆི་མ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒློམ། 

སྤློ་བར་འདློད་ན་སློང་པློ་བཀློད་པ་ལས་འབྱུང་བའི། འདི་ནི་བདག་གི་དགྲེ་བཤྲེས་

ཆློས་སྨྲ་བ། །ཞྲེས་སློགས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གདངས་སྙན་པློས་གསལ་འདྲེབས་

ཀི་ཚུལ་དུ་བྲེད་པར་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་སྦློར་བས་བསྟྲེན་ཚུལ་ནི། 

བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། 

འདིར་མང་སྨློས་པ་ཅི་ཞིག་དགློས། །

བ་མ་དགྲེས་བྲེད་གང་ཡིན་བ། །

མི་མཉྲེས་བྲེད་ཀུན་སང་བ་ནི། །

དྲེ་དང་དྲེ་ལ་འབད་དྲེ་བརག །

ཅྲེས་བཤྲེས་གཉྲེན་དམ་པ་དྲེ་མཉྲེས་པ་རྣམས་བསྒྲུབ་ཅིང་མི་མཉྲེས་པ་

རྣམས་སང་བ་ཞིག་དགློས་པ་ཡིན་པས་སྔློན་བདག་ཅག་གི་སྟློན་པས་ཚིགས་བཅད་
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གཅིག་ཐློས་པའི་དློན་དུ་སྐུ་ལུས་ལ་མར་མྲེ་སྟློང་བཙུགས་པ། ལགས་གཟྲེར་སྟློང་

བཏབ་པ། བུ་དང་བཙུན་མློ་མངའ་འབངས་ལློངས་སྤློད་ཐམས་ཅད་ཕུལ་བ། བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའ་རག་ཏུ་ངུས་འཕགས་པ་ཆློས་འཕགས། ནཱ་རློས་ཏཻ་ལློ་ཇློ་བློ་ཆྲེན་པློས་

བ་མ་གསྲེར་གིང་པ་ལ་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཞུ་བའི་དློན་དུ་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པློར་དཀའ་

བ་སྤད་པ། འབྲློམ་གིས་ཇློ་བློ། བསྲེས་འབྲློག་མི། མི་ལས་མར་པ་བསྟྲེན་པ་སློགས་

དམ་པ་གློང་མ་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་ལུས་ལློངས་སྤློད་ཐམས་ཅད་ལ་ལྟློས་པ་

མྲེད་པར་དཀའ་བ་སྤད་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ། བ་མ་དྲེ་ཟང་ཟིང་གི་དངློས་པློ་

སློགས་ལ་གཟིགས་པ་མིན་ནའང་། གནས་སྐབས་སུ་དྲེ་དག་ལ་ལྟློས་པ་ལྟར་མཛད་

པ་ནི་གདུལ་བ་ཚོགས་རློགས་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་པས། 

དྲེ་བིན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །

རག་ཏུ་ཕུལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

དྲེ་ཕུལ་བསློད་ནམས་ཚོགས་ཡིན་ཏྲེ། །

ཚོགས་ལས་དངློས་གྲུབ་མཆློག་ཏུ་འགྱུར། །

ཞྲེས་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་རླབས་པློ་ཆྲེ་བསྒྲུབ་པའི་སད་དུ་རང་ཉིད་ཀི་

གཅྲེས་ནློར་ཡློད་རྒུ་མཐའ་དག་དབུལ་ཞིང་། བ་བར་དཀའ་བའམ་བྲེད་དུ་མི་རུང་བ་

འད་ཞིག་གིས་གསུང་ཡང་འདི་བདག་ལ་ཕན་པ་ཞིག་ཡློད་པར་གློར་མ་ཆག་སྙམ་དུ་

ཚམ་ཚོམ་མྲེད་པར་འཇུག་པའམ། 

ཡྲེ་ནས་མི་འགྲུབ་ཅིང་མི་རུང་བ་ཞིག་འདུག་ན། རིགས་པ་ཡིས་ནི་མི་ནུས་

ན། །མི་ནུས་དྲེ་ལ་ཚིག་གིས་སྦང་། །ཞྲེས་བཤད་སྦང་ལྲེགས་པར་བྲེད་པ་ཞིག་
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28

དགློས་ཀི་ཅི་མི་སྙམ་པར་འཇློག་པ་ཡྲེ་མི་རུང་། གཙོ་བློ་ནི་སྒྲུབ་པའི་མཆློད་པས་

མཉྲེས་པར་གསུངས་པས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་ཆློས་རྣམས་ཐློས་བསམ་སྒློམ་གསུམ་

གིས་གཏན་ལ་འབྲེབས་དགློས་པར་གདའ། དྲེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་མ་བསྟྲེན་ན་ཉྲེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་དང་། བསྟྲེན་ན་ལྲེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་འབྱུང་གནས་སུ་

འགྱུར་བར་སློང་པློ་བཀློད་པའི་མདློ་དང་ལག་ན་རྡློ་རྲེ་དབང་བསྐུར་བའི་རྒྱུད་ལ་

སློགས་པ་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྲེལ་དང་བཅས་པ་ལས་གསུངས་པ་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་

རྲེད་ནས་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པར་ལག་ཏུ་ལྲེན་པ་ཞིག་དགློས་ནའང་རག་ཏུ་ངུ་ལྟར་

ལུས་སློག་ལ་ལྟློས་པ་མྲེད་པར་གཏློང་བ་སློགས་ནི་ལས་དང་པློ་པ་རྣམས་ཀིས་

དངློས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པས་སྨློན་ལམ་གི་ཡུལ་དུ་བ་ཞིང་། སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་རྣམས་

ཀང་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་དང་བསྟུན་ཏྲེ་ལག་ཏུ་བང་བ་ལས་འཁིད་དམིགས་ཀི་

ལག་ལྲེན་ལ་ངྲེས་པར་སྦློར་མི་དགློས་པས་དྲེ་དག་གི་དློན་བསྡུས་ཏྲེ་ཉམས་སུ་བང་

བ་ནི་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་ས་བཅད་དུ། སྐློང་ཚུལ་མདློར་བསྡུས་ཏྲེ་བསྟན་པ་

ཞྲེས་པའི་སྐབས་ཀི་དློན་ཡིན་པས་སྦློར་བའི་ཉམས་ལྲེན་དངློས་གཞི་ལ་ངློས་འཛིན་

དགློས་ཤིང་། འཁིད་གཞུང་རིང་པ་ན་འདི་ལ་བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་པའི་སྔློན་འགྲློ་

ཞྲེས་མིང་འདློགས་མཛད་དྲེ་ཐློག་མར་བྱུང་ནའང་། གློང་གི་དཔད་སྒློམ་དྲེ་རྣམས་

རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བའི་སྔློན་འགྲློའི་ཚོགས་གསློག་ཏུ་དགློངས་པར་སྣང་ལ། དྲེང་སང་གློ་

རིམ་དྲེ་ལྟར་ཕག་ལྲེན་དུ་མི་མཛད་དློ། །

དྲེ་ཡང་མགློན་པློ་གསྲེར་གིང་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཡིན་པས་གནས་ཁང་བི་

དློར་བས་ལ་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རྲེན་དགྲམ། ཅི་འབློར་བའི་
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མཆློད་པ་བཤམ། བདྲེ་བའི་སྟན་ལ་བག་མྲེད་པའི་འདུག་ཚུལ་མ་ཡིན་པའི་སྐིལ་མློ་

ཀྲུང་ངམ་སྐིལ་ཀྲུང་ཕྲེད་པ་སློགས་ཀི་སྤློད་ལམ་གང་ཡང་རུང་བས་འཁློད་དྲེ་ཉམས་

སུ་ལྲེན་པ་ལ་འཁིད་ཡིག་རིང་པ་ན། སྭ་བྷཱ་ཝའི་སྔགས་ཀིས་སྦངས་ཏྲེ་དམ་ཚིག་པ་

བསྐྲེད་པར་གསུངས་པ། འཇམ་དཔལ་དབངས་སྟག་ལུང་བྲག་པ་བློ་གྲློས་རྒྱ་མཚོའི་

གསུང་རྒྱུན་དུ་ར་བའི་བ་མ་མགློན་པློ་འཇམ་དབངས་སུ་བསྐྲེད་དྲེ་གསློལ་འདྲེབས་

ཀི་ཚུལ་དུ་དྷི་མང་དུ་བགྲང་བ། 

འཁིད་ཡིག་ལ་ལ་ན་བ་མ་ཐུབ་དབང་དང་རྡློ་རྲེ་འཆང་དུ་བསྐྲེད་པ། པདའི་

འདབ་མ་ཕི་ནང་མང་པློར་བས་ཏྲེ་དྲེའི་སྟྲེང་དུ་བ་མ་རྣམས་དཀིལ་འཁློར་གི་ལ་ལྟར་

དགློད་པ། གཡས་གཡློན་དུ་གྲལ་ཆིག་སྦྲེངས་བས་པའི་ཚོགས་འཚོགས་པའི་རྣམ་པ་

ལྟ་བུ་སློགས་ཕག་ལྲེན་མང་དུ་འདུག་པ་རྣམས་གསང་སྔགས་ཀི་ཤན་ཤློར་བས་

ལུགས་སློལ་འདི་གའི་ཕག་ལྲེན་དང་ཅུང་ཟད་མི་མཐུན་པར་གདའ། འདིར་བ་མའི་

རྣལ་འབློར་ལ་བརྲེན་པའི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་སྨན་བའི་མདློ་ཆློག་ལས་འབྱུང་བ་

བཞིན་གནས་དང་ཡློ་བད་བིན་གིས་བརླབ་ཅིང་མགྲློན་ཐབས་སུ་སྤན་འདྲེན་པ་ཡིན་

པས། 

དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་བདྲེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའི་བིན་རླབས་དང་། ཚོགས་གཉིས་རློགས་ཤིང་ཆློས་དབིངས་རྣམ་པར་དག་པ་

དང་། བདག་གི་དད་མློས་ཀི་མཐུ་ལས་ས་གཞི་དང་ཁི་སློགས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་

ཚུལ། ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ས་གཞི་དག །ཅྲེས་སློགས་བརློད་ཅིང་། གནས་དང་ཁམས་

བིན་གིས་བརླབས་པ་ལྟ་བུའི་རིན་པློ་ཆྲེའི་ས་གཞི་ལག་མཐིལ་ལྟར་ཁློད་སྙློམས་པའི་
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སྟྲེང་དུ་སྲེང་གྲེས་བཏྲེག་པའི་རིན་པློ་ཆྲེའི་ཁི་ཡིད་དུ་འློང་བ་གཡས་གཡློན་རྣམས་སུ་

རིན་པློ་ཆྲེའི་ཁི་ར་བརྒྱུད་ཀི་བ་མའི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་རྒྱབ་མདུན་དང་མཐློ་དམའི་

རྣམ་པས་བང་རིམ་གི་དབིབས་ལྟ་བུ་བཀློད་པས་མཛེས་པ་ཞིག་གསལ་གདབ། 

གསྲེར་ཞུན་མ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། 

རྣམ་དག་ཆློས་ཀི་དབིངས་ལས་མ་གཡློས་ཀང་། །ཐུགས་རྲེས་ཚད་མྲེད་

འགྲློ་ལ་ཕློགས་བཅུར་གཟིགས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་འཕིན་ལས་རྒྱས་མཛད་

པའི། །དུས་གསུམ་བ་མ་འཁློར་བཅས་གནས་འདིར་གཤྲེགས། །ཞྲེས་དང་། མ་ལུས་

སྲེམས་ཅན་ཀུན་གི་མགློན་གྱུར་ཅིང་། །ཞྲེས་སློགས་ཤློ་ལློ་ཀ་གསུམ་གིས་སྤན་

དངས་པས་ཆློས་འདི་སྟློན་པའི་དིན་ཅན་ར་བའི་བ་མ་དང་གཉིས་སུ་མྲེད་པའི་སྟློན་པ་

མཉམ་མྲེད་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པློ་ལ་རྒྱ་ཆྲེན་སྤློད་བརྒྱུད་དང་ཟབ་མློ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་

རྣམས་ཀིས་བསྐློར་བ། དྲེའི་མཐའ་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་དགྲེ་

འདུན་སྤིན་གི་ཕུང་པློ་འཁིགས་པ་ལྟ་བུས་བསྐློར་ཏྲེ་མ་ག་དྷ་བཟང་མློའི་གཏམ་རྒྱུད་

ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་བློན་ནས་སྟན་བཤམས་པ་རྣམས་ལ་བཞུགས་པར་

མློས། 

ཁྲུས་ཀི་ཁང་པ་ཤིན་ཏུ་དི་ཞིམ་པ། །སློགས་ཀིས་ཁྲུས་ཁང་བསྐྲེད། རང་གི་

ལུས་བརྒྱ་སྟློང་ཁི་འབུམ་སློགས་བློས་གང་ལློགས་སུ་སྤྲུལ་ནས་དི་བཟང་པློའི་ཆུས་

བཀང་བའི་རིན་པློ་ཆྲེའི་བུམ་པ་ཐློགས་ཏྲེ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ཞྲེས་

སློགས་དང་། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཉློན་མློངས་མི་མངའ་ཡང་། །སློགས་

དང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སྦར་བའི་ཚིགས་བཅད་སློགས་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་སྦར་གིས་
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ཁྲུས་གསློལ། དྲེ་ཡང་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་ལ་མི་གཙང་བའི་དི་མས་སྦགས་པ་དློན་ལ་

མྲེད་ཀང་འགྲློ་བ་མ་དག་པའི་སྣང་ངློར་ཡློད་པ་ལྟར་སྣང་བ་རྣམས་སྲེལ་བའི་ཆྲེད་དུ་

ཡིན་ལ། ཁྲུས་བསྐུ་མཉྲེ་དིལ་ཕིས་བསྙུང་གཡློག་སློགས་དང་དྲེའི་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་

སློགས་ཞྲེས་པ་བ་མའི་དྲུང་དུ་ཡློད་ན་དྲེ་དག་དངློས་སུ་བ་དགློས་པས་འདིར་དྲེའི་

དློད་ཐུབ་དང་འློག་ནས་འབྱུང་བ་ཕལ་ཆྲེར་ཡང་སྔར་བཤད་པའི་ཟང་ཟིང་གི་མཆློད་

པའི་སྒློ་ནས་མཉྲེས་པར་བྲེད་པའི་ཐབས་ཡིན་ནློ། །

སྟློང་གསུམ་ཀུན་ཏུ་དི་ངད་ལྡང་བ་ཡི། །ཞྲེས་སློགས་ཀིས་དི་བཟང་། སབ་

འཇམ་ཡང་བ་ལ་ཡི་གློས། །ཞྲེས་སློགས་ཀིས་ན་བཟའ། བདག་དང་འགྲློ་ལ་ཐུགས་

བརྲེའི་ཕིར། །སློགས་ཀིས་ཚོགས་ཀི་ཞིང་དུ་བརན་པར་བཞུགས་སུ་གསློལ།

དྲེ་ནས་བསག་སྦང་གི་གནད་བསྡུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཐློག་མར་ཕག་འཚལ་

བ་ནི། 

སྐབས་ཡུལ་གི་དམིགས་པ་རྣམས་མ་དློར་བའི་ངང་ནས་ཕག་འཚལ་བ་དང་

བཅས་ཏྲེ། འདྲེན་པ་མཉམ་མྲེད་སྟློན་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས། །ཞྲེས་སློགས་རྒྱ་ཆྲེན་

སྤློད་བརྒྱུད་དང་ཟབ་མློ་ལྟ་བརྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་འདྲེབས་སློ་སློ་རྲེ་བ་མའི་བར་ཡློངས་

གྲགས་ལྟར་ལ། མཁས་གྲུབ་ཆྲེན་པློ་ཤྲེས་རབ་སྲེང་གྲེའི་ཞབས། །ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

དངློས་དགྲེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་། །སྐུ་གསུམ་གློ་འཕང་མངློན་གྱུར་ནློར་བུ་

བཟང་། །དཔལ་ལྡན་བ་མ་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྲེབས། །དབངས་ཅན་བཞད་པ་

དགྲེ་འདུན་རྒྱ་མཚོའི་སྲེ། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་དགྲེ་ལྲེགས་དཔལ་བཟང་པློ། །མཁས་གྲུབ་

ལ་བཙུན་བསློད་ནམས་དཔལ་བཟང་སྟྲེ། །བཤྲེས་གཉྲེན་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་
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འདྲེབས། །ཕག་ན་པདློ་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས། །ཟབ་དློན་གདམས་པའི་

བཀའ་བབས་ཆློས་དཔལ་བཟང་། །རིགས་ཀུན་བདག་པློ་སྣང་མཛད་རྡློ་རྲེའི་

ཞབས། །མཁས་གྲུབ་ཆྲེན་པློ་གསུམ་ལ་གསློལ་བ་འདྲེབས། །བཀའ་དིན་མཉམ་མྲེད་

ཤྲི་བྷཱུ་ཏིའི་མཚན། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྲེ། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆྲེ་ཆློས་

ཀི་བང་མཛོད་ཅན། །དངློས་བརྒྱུད་ཡློངས་འཛིན་ཚོགས་ལ་གསློལ་བ་འདྲེབས། །

ཞྲེས་པ་གསློལ་འདྲེབས་ཕག་འཚལ་དུ་འདློན་པ་བསྒྱུར། ཇི་སྙྲེད་སུ་དག་

ཅྲེས་སློགས་ཀིས་རྒྱལ་བ་སས་བཅས་སྤན་དངས་པ་རྣམས་ལ་ཕག་བ། མཆློད་པའི་

ཐློག་མར་མཎྜལ་ནི། མཎྜལ་གི་རྒྱུ་རིན་པློ་ཆྲེ་ནས་བཟུང་། མ་འབློར་ན་གཡམ་པ་

སློགས་ལ་ཚོམ་བུ་དགློད་རྒྱུའི་འབྲུ་སློགས་སྟ་གློན་བས་ལ། ཐློག་མར་ཚོམ་བུ་སློ་

བདུན་ལ་གྲངས་ཅི་ལྟར་འདློད་པ་དང་། མང་ཁྱད་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་གཙོ་བློར་བས་ཏྲེ་

གྲངས་ཉྲེར་གཅིག་ནས་བརྒྱའི་བར་སློགས་ཚིག་དང་དམིགས་པ་བསྟུན་ནས་དབུལ། 

བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསློག་པའི་དུས་འདིར་དངློས་སུ་བཤམས་པའི་

མཆློད་པ་ནས་འབྲུ་གཅིག་ཙམ་ཡང་མྲེད་ཅིང་ལུས་ངག་གི་ངལ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་

མི་བསྟྲེན་པར་མློས་པ་དང་ཏིང་འཛིན་ཁློ་ནས་བྲེད་པ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནི། པློ་ཏློ་བའི་ཞལ་

ནས། དུང་ཕློར་དི་མ་ཅན་ཅིག་ཏུ་སང་སློས་རྲེ་བཏབ་ནས། ཙན་དན་ག་བུར་སློས་ཀི་

ཆུ། །ཞྲེས་དམུས་ལློང་གིས་མིག་ལྡན་ལ་མགློ་སྐློར་བྲེད་གསུངས་པ་དང་མཚུངས་ལ། 

འབློར་པ་ཡློད་བཞིན་དུ་སྲེར་སྣ་དང་སྙློམ་ལས་ཀི་དབང་གིས་ངན་པ་དང་ཉུང་ངུ་དང་

གཏན་མྲེད་དུ་བྲེད་པ་ནི་སྙིང་ཐག་པ་ནས་ཆློས་དང་གང་ཟག་ལ་དད་པ་མ་ཐློབ་པའི་

ནང་རགས་ཕིར་ཤར་བར་ཟད་དློ། །



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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དྲེང་སང་ནི་ཆློས་ལག་ཏུ་བངས་ཏྲེ་ཉམས་ལྲེན་རྣལ་མ་བྲེད་པ་ཉིན་མློའི་སྐར་

མ་ལྟ་བུ་དང་། གལ་ཏྲེ་བྲེད་པ་སིད་མཐའ་ཙམ་ལ་ཡང་ཙཱུ་ཏའི་ཡུལ་གི་རྐང་གཉིས་པ་

ལྟར་མི་གསྲེབ་ཏུ་མི་འདྲེ་ཞིང་། ངྲེད་རྣམས་དྲེ་འདའི་ལག་ལྲེན་གཏི་ཐུག་ཁིགས་ཀི་

པར་བཀབ་བྲེད་ཀིན་མྲེད་ཟྲེར་བ་དང་། ཆློས་ཀི་བ་མ་བརྒྱུད་པ་ཡང་གཅིག་ནས་

གཉིས་སུ་བགྲང་རྒྱུ་མྲེད་པ་ལ་ཁ་པློ་དང་ངློ་སློར་ཁྱྲེར་ཏྲེ་ཀཉིའི་ཡུལ་གི་རྒྱལ་ཕན་

འགའ་ཞིག་གིས་ཕ་བསད་པ་ལ་རྒྱལ་རྔ་རྡུང་བ་ལྟ་བུ་ཆྲེས་མང་བས་སྤི་བརློལ་གི་

སྙིང་ཁམས་བསྐྲེད་པ་དྲེ་འད་ཡྲེ་མི་རུང་། མཆློད་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་། མཆློད་ཡློན་

ཕལ་ཆྲེར་མཆློད་ཡློན་བ་བྲྲེ་དང་། །ཞྲེས་སློགས་ཀིས་ཆུ་གཉིས་ཉྲེར་སྤློད་རློལ་མློ་

དང་། 

གཞན་ཡང་ཚིགས་བཅད་ཅི་རིགས་པའི་སྒློ་ནས་འདློད་ཡློན་ལྔ་དང་རྒྱལ་

སིད་སྣ་བདུན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀང་དབུལ། ཐུན་ཇྲེ་མང་དུ་སློང་བ་དང་རྒྱུན་གི་

ཉམས་ལྲེན་ལ་ཅུང་ཟད་འཁྱྲེར་བདྲེ་བར་བྲེད་ཚེ། མྲེ་ཏློག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་

དང་། །ཞྲེས་སློགས་ཙམ་གིས་མཆློད་པའི་ཡན་ལག་སྟྲེ་དངློས་བཤམས་ཡིད་སྤྲུལ་

གི་མཆློད་པ་གང་ཕུལ་བ་མཐའ་དག་མཆློད་པའི་ཡུལ་རྣམས་ལ་སྲེད་པ་མྲེད་ནའང་

རང་གི་ཚོགས་རློགས་པའི་སད་དུ་དགྲེས་པ་ཆྲེན་པློའི་སྒློ་ནས་ལློངས་སྤློད་པར་

བསམ། འདློད་ཆགས་ཞྲེ་སང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །ཞྲེས་སློགས་ཀིས་སྒློ་

གསུམ་གི་སྒློ་ནས་བསགས་པའི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་གཉྲེན་པློ་སྟློབས་བཞི་ཚང་

བའི་སྒློ་ནས་བཤགས། ཕློགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སས། །ཞྲེས་

སློགས་ཀིས་སྐྲེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀི་དགྲེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་ཡི་རང་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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བའི་དགའ་བ་བསྒློམས་པས་དྲེ་དག་གིས་དགྲེ་བ་བས་པའི་བསློད་ནམས་ལ་མཉམ་

པློར་ལློངས་སྤད་དུ་ཡློད་དློ། །

གང་དག་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རྲེན་སྒློན་མ་རྣམས། །ཞྲེས་སློགས་ཀིས་ཆློས་

འཁློར་བསྐློར་བ་དང་། མ་ངན་འདའ་སྟློན་གང་བཞྲེད་དྲེ་དག་ལ། །ཞྲེས་སློགས་ཀིས་

མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསློལ་བ་གདབ་པ་སྟྲེ། འདི་གཉིས་ཀ་ལ་ཚོགས་ཞིང་

རྣམས་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་དུ་ཞལ་གིས་བཞྲེས་བྱུང་སྙམ་པའི་མློས་པ་

བརན་པློ་དགློས་གསུངས། ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆློད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །ཞྲེས་

སློགས་ནི་གློང་དུ་བཤད་པའི་ཡན་ལག་དྲུག་པློ་མཐའ་དག་གི་དགྲེ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་

བསྔློ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས། 

ཇི་ལྟར་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེ་ནང་ཆུ་ཐིགས་ལྷུང་། །རྒྱ་མཚོ་མ་ཟད་བར་དུ་དྲེ་མི་

འཛད། །དྲེ་བཞིན་བང་ཆུབ་ཡློངས་བསྔློས་དགྲེ་བ་ཡང་། །བང་ཆུབ་མ་ཐློབ་བར་དུ་དྲེ་

མི་འཛད། །ཅྲེས་དགྲེ་བ་ཆུད་མི་ཟ་ཞིང་རྒྱ་ཆྲེར་འཕྲེལ་བའི་གནད་ཟབ་པ་ཞིག་འདིར་

གདའ་འློ། །འཁིད་གཞུང་རིང་པ་ན་སྤི་བཤགས་སློགས་བ་བར་གསུངས་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ནའང་འློག་ཏུ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བས་འཇུག་པ་བདྲེ་

བའི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ་དྲེང་སང་ཕག་ལྲེན་དུ་མི་མཛད་དློ།།

བཤད་མ་ཐག་པའི་སྔློན་འགྲློ་དང་དངློས་གཞིའི་དམིགས་སྐློར་འདི་ནས་

བཟུང་སྟྲེ་ལག་མཐློང་གི་བར་གི་དམིགས་རིམ་མཐའ་དག་གློ་རིམ་མ་འཆློལ་ཞིང་སྔ་

ཕི་ལ་ལྟློས་པའི་རྒྱས་བསྡུས་ཀི་དབྲེ་བ་སློགས་ཕག་ལྲེན་དང་གསུང་རྒྱུན་ངྲེས་པར་

མཐློང་བ་བརྒྱུད་པ་ལ་ལྟློས་དགློས་པས་དྲེང་སང་སྦློར་གཞུང་གི་ཊིཀ་ཐལ་འཛིན་པ་
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ལྟར་རང་གང་འདློད་ཀི་ཧློར་ཁློངས་སློགས་བས་ན་དགྲེ་སྦློར་མཐའ་དག་སྐློན་ཅན་དུ་

འགྲློ་བ་ལམ་རིམ་ཆྲེ་ཆུང་ལས་གསུངས་པས་བློ་ལྡན་རྣམས་ཞིབ་མློར་དཔློད་པ་

གནད་དུ་ཆྲེ་མློད། འློན་ཀང་དྲེང་དུས་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་གིས་དམར་འཁིད་

བསྟན་པ་ལ་མ་ལྟློས་པའི་དཔྲེ་ཆ་ལ་བ་མ་བཅློལ་ནས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་སྐད་བྲེད་པ་

མཐའ་དག་ནི་སྐློན་ཅན་གི་དགྲེ་སྦློར་རང་ཉིད་ངལ་བའི་འབྲས་བུ་ཙམ་དུ་ཟད་དློ། །

དྲེ་ཡང་ཤྲེས་བཞིན་གི་བ་ར་བརན་པློས་སྤློད་ལམ་མཐའ་དག་དམན་ལག་ཏུ་

མ་སློང་བའི་སྒློ་ནས་ཐུན་དངློས་གཞི་ལ་དམིགས་སྐློར་དངློས་དང་། ཐུན་མཚམས་

སུ་དྲེ་དག་གི་རྒྱས་བཤད་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆྲེ་ཆུང་སློགས་བལྟ་དགློས་ཀི། སྲེམས་རྒྱ་

ཡན་ལ་བཏང་ན་ཡློན་ཏན་གི་བློགས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་གསུངས། དྲེ་ཡང་བཤྲེས་གཉྲེན་

བསྟྲེན་པ་ནས་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་སྒློམ་པའི་བར་རྣམས་དཔད་སྒློམ་གཙོ་ཆྲེ་བ་དང་

ཞི་གནས་སློགས་ལ་འཇློག་སྒློམ་གཙོ་ཆྲེ་ཡང་། དཔྲེར་ན་བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་པའི་

ཆློས་སྐློར་ལྟ་བུའི་ཚེ་བ་མའི་ཡློན་ཏན་བསམ་པ་སློགས་དཔད་སྒློམ་དང་། དྲེའི་མཐར་

རློག་པ་གཞན་རྣམས་བག་ལ་ཞ་སྟྲེ་དད་པ་རྲེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ནི་འཇློག་སྒློམ་དང་། 

ཞི་གནས་སྒློམ་ཚུལ་གི་གནད་ལ་ཡང་ཡང་སྲེམས་པ་ནི་དཔད་སྒློམ་དང་རྲེ་གཅིག་ཏུ་

གནས་པ་ནི་འཇློག་སྒློམ་ཡིན་པས་གནད་དྲེ་དག་མ་གློ་བར་ངྲེད་དཔད་པ་མི་བྲེད་

པར་སྒློམ་པ་ཁློ་ན་བྲེད་ཟྲེར་བ་སློགས་ནི་རང་ལ་ཚད་ལྡན་གི་སྒློམ་མྲེད་པ་གསལ་

བར་བྲེད་པ་སྟྲེ། མདློ་སྲེ་རྒྱན་ལས། འདི་ན་དང་པློར་ཐློས་ལ་བརྲེན་ནས་ཚུལ་བཞིན་

ཡིད་ལ་བྲེད་པ་འབྱུང་། །ཚུལ་བཞིན་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ལས་ཀང་ཡང་དག་དློན་ཡུལ་ཡྲེ་

ཤྲེས་འབྱུང་། །ཞྲེས་པས་མཚོན་ཏྲེ་གཞུང་ཆྲེན་པློ་རྣམས་ལས་རྒྱ་ཆྲེར་བཤད་དློ། །
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སྨྲས་པ། ཀྲེ་མ་བཀྲྲེས་སྐློམ་གདུང་བས་ཉམ་ཐག་པར། །ཟས་གློས་འབློར་

པས་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་དང་། །འགལ་ཟའི་དགྲ་ཡིས་གཙེས་ལས་སྐློབ་བྲེད་

དཔློན། །དིན་ཅན་ཡིན་པར་སྲེམས་ཤིང་སྨྲ་བྲེད་ན། །མཐའ་མྲེད་འཁློར་བ་སྡུག་

བསྔལ་རྣམ་གསུམ་གིས། །མནར་བའི་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་རབ་བསྒལ་ཏྲེ། །གཏན་

བདྲེའི་ནློར་བུ་ལག་མཐིལ་རས་བཞིན་དུ། །སྟློན་བྲེད་ཡློངས་འཛིན་བཀའ་དིན་

གཞལ་ནུས་སུ། །ཞི་བདྲེའི་གློ་འཕང་ཙམ་ཡང་རྲེད་དཀའ་ན། །སྐློན་བྲལ་ཡློན་ཏན་

ཀུན་རློགས་སངས་རྒྱས་ཞྲེས། །གྲངས་རིང་བསྐལ་པར་འཐློབ་དཀའི་སྒ་བློ་

ཆྲེར། །འགློད་མཛད་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་སྤི་གཟུགས་དངློས། །རང་སྲེམས་ལློག་

པར་འཁྲུལ་བའི་ཤྲེས་ངློ་ལ། །རང་སྐློན་བ་མའི་མཛད་པར་ཤར་བ་ཀུན། །རང་སྙིང་

གཏིང་ནས་རུལ་བར་ངྲེས་པ་ཡིས། །རང་མཚང་ཡིན་པར་གློ་ནས་དུག་བཞིན་

སློངས། །ཅི་མཛད་ལྲེགས་པར་མཐློང་བའི་དག་སྣང་དང་། །ཅི་གསུང་བཀའ་བཞིན་

སྒྲུབ་པའི་མློས་གུས་ཀིས། །ཅི་བས་ཆློས་སུ་འགྲློ་བའི་ཟབ་གནད་དྲེ། །ཅི་བསམ་

འགྲུབ་པའི་ཕན་བདྲེའི་ར་བར་གློ །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའློ།།

གཉིས་པ་དངློས་གཞི་བསྟྲེན་ནས་བློ་ཇི་ལྟར་སྦང་བའི་རིམ་པ་ལ། 

དལ་བའི་རྲེན་ལ་སྙིང་པློ་བང་བའི་ཕིར་དུ་བསྐུལ་བ་དང་། 

སྙིང་པློ་ཇི་ལྟར་ལྲེན་པའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ལ་དལ་འབློར་ངློས་བཟུང་བ། 

དློན་ཆྲེ་བར་བསམ་པ། རྲེད་དཀའ་བར་བསམ་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། བཤྲེས་
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སྤིངས་ལས། ལློག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་དང་དུད་འགྲློ་དང། །ཡི་དྭགས་ཉིད་དང་དམལ་

བར་སྐྲེ་བ་དང་། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་མྲེད་པ་དང་མཐའ་འཁློབ་ཏུ། །ཀ་ཀློར་སྐྲེ་དང་གྲེན་

ཞིང་ལྐུགས་པ་ཉིད། །ཚེ་རིང་ལ་ཉིད་གང་ཡང་རུང་བར་ནི། །སྐྲེ་བ་ཞྲེས་བགི་མི་ཁློམ་

སྐློན་བརྒྱད་པློ། །དྲེ་དག་དང་བྲལ་ཁློམ་པ་བརྲེས་ནས་ནི། །སྐྲེ་བ་བཟློག་པའི་སད་དུ་

འབད་པར་མཛོད། །ཅྲེས་ལློག་ལྟ་ཅན། ངན་འགྲློ་གསུམ། སངས་རྒྱས་མ་བྱུང་བ། 

ཡུལ་མཐའ་འཁློབ། གྲེན་ལྐུགས། ལ་ཚེ་རིང་པློ་སྟྲེ་མི་ཁློམ་པའི་གནས་བརྒྱད་དང་

བྲལ་བའི་དལ་བ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ཞིང་། མི་ཉིད་དབུས་སྐྲེས་དབང་པློ་ཚང་། །ལས་

མཐའ་མ་ལློག་གནས་ལ་དད། །ཅྲེས་མིར་སྐྲེས་པ། ཡུལ་དབུས་སུ་སྐྲེས་པ། དབང་པློ་

ཚང་བ། ལས་མཐའ་མ་ལློག་པ། གནས་ལ་དད་པ་སྟྲེ་རང་འབློར་ལྔ་དང་། སངས་

རྒྱས་བློན་དང་དམ་ཆློས་སྟློན། །བསྟན་པ་གནས་དང་དྲེའི་རྲེས་འཇུག །གཞན་ཕིར་

སྙིང་ནི་བརྲེ་བ་འློ། །

ཞྲེས་སངས་རྒྱས་བློན་ནས་མ་ངན་ལས་མ་འདས་པ། སངས་རྒྱས་དྲེའམ་

དྲེའི་ཉན་ཐློས་ཀིས་ཆློས་སྟློན་བཞིན་པ། སངས་རྒྱས་བཞུགས་དུས་ཀི་སྒྲུབ་པའི་

བསྟན་པ་མ་ཉམས་པར་གནས་པ། ཆློས་བསྟན་པ་དྲེས་གང་ཟག་དམན་པས་འབྲས་

བུ་ཐློབ་པ་མཐློང་བས་རྐྲེན་བས་ཏྲེ་གཞན་རྲེས་སུ་འཇུག་པ། གཞན་གིས་སྙིང་བརྲེ་

བར་བྲེད་པ་སྟྲེ་གཞན་འབློར་ལྔ་དང་བཅས་པའི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་མི་

ལུས་འདི་བདག་གིས་ཐློབ་འདུག་སྙམ་པའི་གཡམ་ལ་རྒྱུག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཁ་ནང་

དུ་བལྟས་ཏྲེ་དཔད་པ་ན། རང་ཉིད་མིར་སྐྲེས་པས་ངན་སློང་གསུམ་དང་ལ་ཡིན་མིན་

གི་རློག་དཔློད་མ་དགློས་ཀང་། ཚེ་སྔ་ཕི་ལས་འབྲས་དཀློན་མཆློག་རྣམས་ལ་ངྲེས་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

38

ཤྲེས་ཡློད་ན་ལློག་ལྟ་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་། བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་བཞི་པ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་འཇིག་རྲེན་དུ་བློན་པའི་བསྟན་པ་གནས་ནས་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཡང་ཡློད། 

བློད་གངས་ཅན་འདིར་འཁློར་རྣམ་བཞི་མ་ཚང་ཡང་དགྲེ་སློང་ཕ་ཡློད་ན་དློན་

གིས་ཡུལ་དབུས་ཡིན། གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དློན་ཅུང་ཟད་གློ་ན་གྲེན་ལྐུགས་མིན་པ་

སྟྲེ་དལ་བ་བརྒྱད། སྤིར་མི་ལུས་ཐློབ་པ། ཁྱད་པར་ཆློས་ཚིགས་ཀིས་ཕྲེ་བའི་ཡུལ་

དབུས་སུ་སྐྲེས་པ། དབང་པློ་སྒློ་ལྔ་ཚང་བ། མཚམས་མྲེད་ལྔ་མ་བས་པ། སྲེ་སྣློད་

གསུམ་ལ་དད་པ་ཐློབ་པ། གཞན་འབློར་དང་པློ་བཞི་དངློས་བསྟན་དཀའ་ཡང་དློན་

གིས་ཚང་བ་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྲེན་དུ་བློན་པ། དྲེས་དམ་པའི་ཆློས་གསུངས་པ། 

གསུངས་པའི་བསྟན་པ་མ་ཉམས་པར་གནས་པ། བསྟན་པ་དྲེ་ལ་རང་ཉིད་ཞུགས་པ། 

སྦིན་བདག་སློགས་ཀིས་རང་ལ་ཟས་གློས་ཀིས་མཚོན་པའི་མཐུན་རྐྲེན་སྟྲེར་བ་སྟྲེ་

འབློར་པ་བཅུ་དང་བཅས་པའི་དལ་འབློར་གི་ཆློས་བཅློ་བརྒྱད་པློ་ད་ལྟ་རང་གིས་ཐློབ་

པའི་མི་ལུས་འདི་ལ་ཚང་ངམ་མ་ཚང་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ཚང་འདུག་ན་དྲེ་ལ་ཡིད་

དགའ་བ་ལང་བ་ཞིག་མ་སྐྲེས་ཀི་བར་དུ་བསྒློམ་དགློས་ཏྲེ། ད་ལྟ་མ་བརགས་པའི་དུས་

ན་དལ་འབློར་དང་ལྡན་པའི་མིར་རླློམ་པ་མཐའ་དག་བརགས་ཤིང་དཔད་ན་མ་ཚང་

བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་གསུངས།

གཉིས་པ་ནི། དལ་འབློར་གི་རྲེན་ཚང་བ་ལ་ཡིད་དགའ་བ་ཐློབ་ནའང་ཡིད་

དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ཉིད་མ་བསམས་ན་རང་ལ་མི་ཕན་པའི་དངློས་པློ་ཞིག་རྲེད་

ཀང་སྲེར་སྣ་ཅན་སྤློ་བ་འཕྲེལ་བ་དང་འད་བའི་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། འདི་དྲེ་ལྟ་བུ་

དང་མི་འད་བའི་དློན་ལྡན་དུ་ངྲེས་པར་བ་བ་ལ། 
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སློབ་སྤིངས་ལས། 

བདྲེ་གཤྲེགས་ལམ་རྲེན་འགྲློ་བ་འདྲེན་པར་ཆས་གྱུར་ཅིང་། །

སྲེམས་ཀི་སྟློབས་ཆྲེན་མི་ཡིས་རྲེད་པ་གང་ཡིན་པ། །

ལམ་དྲེ་ལ་དང་ཀླུ་ཡིས་རྲེད་མིན་ལ་མིན་དང་། །

མཁའ་ལྡིང་རིག་འཛིན་མི་འམ་ཅི་དང་ལྟློ་འཕྲེས་མིན། །

ཞྲེས་ངན་སློང་གསུམ་ནི་མི་དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ལ་གཙོ་བློར་སྤློད། 

རྲེན་དྲེ་ལ་ལས་གསློག་པའི་ནུས་པ་ཧ་ཅང་མི་ཆྲེ། ལ་རྣམས་ནི་དགྲེ་བའི་རྣམ་སྨིན་ལ་

ལློངས་སྤློད་ཀང་ལས་གསློག་པའི་མཐུ་ཆུང་། མི་རྣམས་ནི་ལས་དགྲེ་སིག་གསློག་

པའི་ནུས་པ་སྟློབས་ཆྲེ་ཞིང་ཁྱད་པར་རང་ཅག་འཛམ་བུ་གིང་པ་རྣམས་ནི་ལས་ཀི་ས་

པ་ཡིན་པས་བང་དློར་མ་ནློར་བའི་འདུན་མ་ཞིག་བས་ཚེ་མངློན་མཐློ་ལ་མིའི་ལུས་

རྲེན། ཉན་རང་གི་མང་འདས། འགྲློ་བ་རྣམས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའི་སར་འཁིད་པའི་

སྲེམས་བསྐྲེད། སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་རྣམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགྲུབ་པས་བདག་

གིས་ཐློབ་པ་འདི་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་ལས་ཀང་ཆྲེས་ལག་པ་ཞིག་རྲེད་འདུག་གློ་

སྙམ་དུ་བསམས་པ་ན་སྔར་མ་གྲུབ་པའི་དློན་ཆྲེན་ཞིག་འགྲུབ་བློ་སྙམ་ནས་དབུལ་

པློས་གཏྲེར་རྲེད་པ་ལྟ་བུའི་དགའ་བ་ལང་གིས་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒློམ་མློ།།

གསུམ་པ་ལ། དཔྲེ། རྒྱུ། ངློ་བློའི་སྒློ་ནས་རྲེད་དཀའ་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་

པློ་ནི། སྤློད་འཇུག་ལས། རྒྱ་མཚོ་ཆྲེར་གཡྲེངས་གཉའ་ཤིང་གི །བུ་གར་རུས་སྦལ་

མགྲིན་ཆུད་ལྟར། །ཞྲེས་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པློར་གསྲེར་གི་གཉའ་ཤིང་བུག་པ་གཅིག་པ་

ཞིག་རླུང་གིས་བསྐུལ་ཏྲེ་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་གཡྲེང་བའི་ཚེ་ལློ་བརྒྱ་བརྒྱ་ཙམ་ན་རུས་
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སྦལ་ལློང་བ་ཞིག་མཚོའི་སྟྲེང་དུ་འློང་བ་ན་མགྲིན་པ་བུག་པ་དྲེར་ཆུད་པ་སིད་པ་ཙམ་

དུ་གསུངས་ཤིང་། དྲེ་ལས་གསལ་བའི་དཔྲེ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་གང་ལློགས་ཀི་

ངློས་སུ་སན་མ་སར་གང་གཏློར་ན་དྲེར་ཆགས་པ་ཤིན་ཏུ་དཀློན། 

གལ་ཏྲེ་རྲེ་རྲེ་ཙམ་ཆགས་པ་བྱུང་ཚེ་བདག་གིས་ལུས་གྲངས་མྲེད་ཅིག་

བངས་པའི་མི་ཁློམ་པའི་གནས་སུ་སྐྲེས་པ་ནི་སན་མ་ས་ལ་ལྷུང་བ་རྣམས་དང་། དལ་

འབློར་གི་མི་ལུས་ནི་གང་ལློགས་ལ་ཆགས་པའི་སན་མ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པར་

འདུག་གློ་སྙམ་ནས་དཔྲེ་དློན་རྒྱུད་ཐློག་ཏུ་འཕློད་ངྲེས་ཤིག་སྦར་ཏྲེ་བསྒློམས་པ་ན། ད་

རྲེས་སྟྲེས་ཅུང་ཟད་ལྲེགས་པ་མ་གཏློགས་གཡང་ལ་དྲེའུ་ལྷུང་ཟྲེར་བ་ལྟ་བུའི་དུས་སུ་

འཆར་བའི་དགའ་འཇིགས་ཀི་བློ་གཉིས་ཀ་བཅློས་མིན་དུ་སྐྲེ་བ་ཡིན་ནློ།།

གཉིས་པ་རྒྱུའི་སྒློ་ནས་རྲེད་དཀའ་ཚུལ་ནི། སྤིར་བདྲེ་འགྲློ་ཙམ་འཐློབ་པ་ལ་

ཚུལ་ཁིམས་སྣ་གཅིག་ཡན་ཆད་སྲུང་དགློས། ཁྱད་པར་དལ་འབློར་གི་མི་ལུས་འཐློབ་

པ་ལ། སྦིན་པས་ལློངས་སྤློད་ཁིམས་ཀིས་བདྲེ། ཞྲེས་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་

པས་གཞི་བཟུང་། སྦིན་སློགས་ཀིས་གྲློགས་བས། སྨློན་ལམ་དི་མ་མྲེད་པས་

མཚམས་སྦློར་དགློས་པ་ལ། དྲེ་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་རྲེན་ངན་སློང་གསུམ་ལ་དགྲེ་

སྲེམས་མངློན་གྱུར་ཙམ་ཡང་སྐྲེ་དཀའ། ལ་རྣམས་ཀང་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་འདློད་པའི་

བདྲེ་བས་གཡྲེལ། མི་ལ་ཡང་ཆློས་མ་དར་བའི་ཡུལ་དུ་དགྲེ་བའི་སྒ་ཙམ་ཡང་ཐློས་པ་

མིན་ཞིང་། ཡུལ་དྲེ་ནས་ཀི་ཕུང་པློ་ཙམ་གི་ཚོད་དུ་བས་པའི་ཆློས་དར་བའི་ཡུལ་ནི་

ནས་འབྲུ་གཅིག་ཙམ་དུ་སྣང་། ད་ལྟ་རང་རྲེ་བློད་ཀི་ཡུལ་ལ་མཚོན་ན་སྐྲེ་བློ་ཁི་ཕག་

མང་པློ་ཚོགས་པའི་ཁློད་དུ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བར་ཁས་འཆྲེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་། 
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དྲེའི་ནང་ནས་ཀང་གློང་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་གསུམ་ཚང་བ་ནི་ཉིན་མློའི་སྐར་

མ་ཙམ་དུ་འདུག །དྲེ་ལྟར་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཁ་ནང་དུ་ལློག་སྟྲེ་རང་ལ་

བལྟས་པ་ན་ཆློས་བྲེད་པའི་མློས་བློ་ཡམ་མྲེ་བ་ཞིག་ལས་བློ་བདྲེ་ངྲེས་པའི་དགྲེ་བའི་

གྲངས་འདྲེན་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཉུང་། སིག་པ་མི་དགྲེ་བ་ནི་ཞར་བྱུང་དུའང་བསགས་པའི་

རྒྱུ་འདིས་ད་རྲེས་ཀི་ཚེ་ཞབས་འདི་ལ་བཙན་ས་ཞིག་མ་ཟིན་ན་སད་ནས་མི་ལུས་

འཐློབ་པར་མི་འདུག །འཐློབ་ཏུ་རྲེ་བའི་བློ་འདི་དཔིད་ཀ་ཉུངས་ཀར་བཏབ་ནས་སྟློན་

ནས་བསྡུ་རིས་བྲེད་པ་དང་འད་བས་ཅློལ་རྲེ་ཆུང་སྙམ་དུ་མློང་བ་མ་ཐློན་བར་དུ་

བསྒློམ།

གསུམ་པ་ངློ་བློའི་སྒློ་ནས་རྲེད་དཀའ་བ་ནི། དབར་དུས་ཀི་སིན་བུ་ཤིན་ཏུ་

མང་བའི་ས་ཕར་བ་ཙམ་གི་སྟྲེང་དུ་རང་ཉིད་དངློས་སུ་ཡློད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤྲེས་དང་

བཅས་ཏྲེ། ག་རྲེ་དུད་འགྲློ་ལས་ཡི་དྭགས་ཀི་འགྲློ་བ་མང་། དྲེ་ལས་དམལ་བའི་འགྲློ་

བ་མང་། དུད་འགྲློ་ལ་ཡང་བིངས་ན་གནས་པ། གིང་བར་གི་མུན་པ་ན་ཡློད་པ་ལྟ་བུའི་

ཚོད་ན་ཁ་འཐློར་བའི་དུད་འགྲློ་ནི་ཆྲེས་ཉུང་མློད། འློན་ཀང་ས་ཕར་བ་ཙམ་གི་སྟྲེང་ན་

དུད་འགྲློ་ཆུང་ངུ་བགྲང་གིས་མི་ལངས་པ་ལྟ་བུ་ཡློད་ནའང་མི་བཅུ་སྐློར་ཙམ་ལས་མི་

ཤློང་བ་དང་། ཡུལ་གྲློང་རྲེ་ལ་མི་ཇི་ལྟར་མང་ཡང་འབུམ་ཕག་བརྒལ་བ་ཆྲེར་མི་འློང་

ལ་སློག་ཆགས་ཕ་མློ་ནི་བགྲང་བར་མི་ནུས་པ་སློགས་རྲེས་སུ་དཔག་པའི་ཚད་མས་

གཞལ་མི་དགློས་པར་མཁས་བླུན་ཀུན་ལ་མངློན་སུམ་དུ་གྲུབ་པ་དང་། བདྲེ་འགྲློའི་

ལུས་རྲེན་ལ་ལྟློས་ཏྲེ་ཡང་མི་ལུས། དྲེའི་ནང་ནས་ཀང་ཆློས་དང་མཇལ་བའི་མི་ལུས་

དཀློན། མཇལ་དུ་ཟིན་ཀང་ཉན་ན་ཚིག་མི་ཟིན། བསམས་ན་དློན་མི་གློ །བསྒློམས་ན་
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རྒྱུད་ལ་མི་སྐྲེ་བའི་གང་ཟག་མང་། ཐློས་བསམ་སྒློམ་གསུམ་གི་བློ་གྲློས་དང་ལྡན་ཡང་

ཚེ་འདིའི་འདུན་མ་ཁློ་ན་སྒྲུབ་པ་ཆྲེས་མང་བ་སློགས་ནས་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྲེན་

མཐའ་དག་ཚང་བའི་ལུས་འདི་ལ་འདློད་པ་ཅན་ལ་འཇིག་རྲེན་ན་འབྱུང་བར་དཀློན་

པའི་ཁྱད་ནློར་རྲེད་པའི་བློ་སྐྲེས་པ་ལྟ་བུའི་མློང་བ་ཐློན་ཐློན་དུ་བསྒློམ་མློ།།

སྨྲས་པ། ཚེ་རབས་མང་པློར་སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ལ། །སྤད་ཀང་ད་དུང་

ཉམ་ཐག་སྡུག་བསྔལ་བར། །མཐློང་ཞིང་ཚེ ་འདིའི ་ཟས་ནློར་ལློངས་སྤློད་

སློགས། །ཆྲེས་དཀློན་སྙིང་པློར་འཛིན་པའི་བླུན་པློ་ཁྱློད། །སྔློན་ཆད་ད་ལྟའི་སྤློད་ཚུལ་

འདི་བཞིན་དུ། །ཆློས་བརྒྱད་དཀར་ནག་ཁ་གསུམ་གདློན་ཆྲེན་པློ། །སྙིང་ལ་ཞུགས་

པས་སྡུག་བསྔལ་བདྲེ་བ་རུ། །བཟུང་ནས་གཏན་གི་འདུན་མ་རླུང་ལ་བསྐུར། །ད་ནི་

ཕན་བདྲེ་ལྲེགས་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་གཞི། །དལ་འབློར་གྲུ་གཟིངས་ལན་ཅིག་རྲེད་པ་

འདིས། །ངྲེས་ལྲེགས་རིན་ཆྲེན་གིང་དུ་མ་ཕིན་པར། །འཁློར་བར་སྟློང་ལློག་བས་ན་

སྙིང་ར་རུལ། །ཞྲེས་པ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་སྙིང་པློ་ཇི་ལྟར་ལྲེན་པའི་ཚུལ་ལ། 

སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦང་བ། 

སྐྲེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦང་བ། སྐྲེས་བུ་

ཆྲེན་པློའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦང་བ་དང་གསུམ།

དང་པློ་ནི། ལམ་སྒློན་ལས། གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས། །འཁློར་བའི་

བདྲེ་བ་ཙམ་དག་ལ། །རང་ཉིད་དློན་དུ་གཉྲེར་བྲེད་པ། །དྲེ་ནི་སྐྲེས་བུ་ཐ་མར་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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ཤྲེས། །ཞྲེས་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཕལ་པ་ཚེ་འདིའི་བདྲེ་བ་དློན་དུ་གཉྲེར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་

སློང་བ་ཙམ་ལྷུར་ལྲེན་པ་དུད་འགྲློ་དང་རིགས་མཐུན་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ནི་སྐབས་འདིར་

ངློས་འཛིན་པའི་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་མ་ཡིན་ལ། འདིར་བསྟན་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཚེ་འདི་དློན་དུ་མི་གཉྲེར་བར་ཕི་མའི་བདྲེ་བ་ཙམ་ལྷུར་ལྲེན་པ་ཞིག་དགློས་

ནའང་། སྐབས་འདིར་ས་བཅད་དུ་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་ཚིག་གི་

ནུས་པས་འཁློར་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་སྔློན་དུ་ངན་སློང་གསུམ་གི་སྡུག་

བསྔལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་ཞིག་དགློས་པས།

འདི་ལ། འཇིག་རྲེན་ཕི་མ་དློན་གཉྲེར་གི་བློ་བསྐྲེད་པ། འཇིག་རྲེན་ཕི་མར་

བདྲེ་བའི་ཐབས་བསྟྲེན་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། 

འཆི་བ་མི་རག་པ་བསམ་པ་དང་། 

ངན་འགྲློའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། བླུན་རློངས་ལ་ལ་འཆི་

བ་འློང་མི་འློང་གི་རློག་དཔློད་ཙམ་ཡང་མི་བྲེད་ལ། ཕལ་ཆྲེར་ནི་ནམ་ཞིག་འཆི་བ་

ཞིག་འློང་སྙམ་པ་ཡློད་ཀང་མ་རྒས་ཀི་བར་དང་ལློ་ཟ་ཞག་གྲངས་རྲེ་རྲེ་བཞིན་ནས་མི་

འཆི་སྙམ་པའི་དབང་གིས་འཆི་ནད་ཀིས་ཐྲེབས་པའམ་ལློ་བརྒྱ་ཕག་ལློན་ཀང་རྲེ་

ཞིག་གསློན་དུ་རྲེ་བའི་བསམ་པ་མངློན་གྱུར་དྲེས་དཔྲེར་ན་ཕློགས་གཞན་དུ་མི་འགྲློ་

བར་སློད་པའི་བློ་ཡློད་ན་འགྲློ་གྲབས་ཡྲེ་མི་བྲེད་པར་མཁར་རིག་པ་དང་སློ་ནམ་

སློགས་ཀི་གཤློམ་ར་བྲེད་པ་བཞིན་ཚེ་འདིའི་འདུན་མ་འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་འགྲློ་

ལ༑ བསམ་པ་དྲེ་ལས་ལློག་སྟྲེ་སང་ཙམ་ཡང་མི་འཆི་བའི་ངྲེས་པ་མྲེད། ཟ་བ་རིང་

མའི་བརྒྱགས་གྲབས་བས་ཀང་དྲེའི་དུས་སུ་རང་ཉིད་ལུས་རྲེན་འདི་དང་དབིབས་མི་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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འད་བ་རྭ་ཅློ་ཟིང་ངྲེ་བ་ཞིག་ཏུ་མི་སྐྲེ་བའི་ངྲེས་པ་ཅི་ཡློད་སྙམ་པའི་བློ་ཞིག་དུར་རྲེ་བ་

ཡློད་ཚེ། དཔྲེར་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་མགློགས་པར་འགྲློ་བའི་འདུན་པ་ཅན་དྲེ་གཞིས་སུ་

སློད་པའི་གྲབས་མི་བྲེད་པར་ཁལ་ར་སློགས་བྲེས་ཀི་སྟ་གློན་ལྷུར་ལྲེན་པ་ལྟར། མྱུར་

དུ་འཆི་སྙམ་པའི་བློ་དྲེས་འདི་སྣང་གི་བ་བ་ལ་མི་བརློན་པར་ཚེ་ཕི་མར་ཕན་པའི་

ཐབས་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀིས་བྲེད་པ་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆློས་འདི་དློན་དུ་

གཉྲེར་བ་རྣམས་ནི་འཆི་བ་མི་རག་པའི་ཆློས་སྐློར་ལ་བློ་སྦློང་བ་གལ་ཆྲེ་བས།

འདི་ལ་གསུམ། ངྲེས་པར་འཆི་བ་བསམ་པ། ནམ་འཆི་ངྲེས་མྲེད་བསམ་པ། 

འཆི་བའི་ཚེ་ཆློས་མ་གཏློགས་གཞན་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པར་བསམ་པའློ། །

དང་པློ་ནི། མི་རག་པའི་ཚོམས་ལས། གང་ཡང་སངས་རྒྱས་རང་སངས་

རྒྱས། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཉན་ཐློས་ཀང་། །སྐུ་ལུས་འདི་ནི་སློང་མཛད་ན། །སྐྲེ་བློ་

ཕལ་པ་སྨློས་ཅི་དགློས། །ཞྲེས་དང་། ཚོམས་ལས། གང་དུ་གནས་ནའང་འཆི་བས་མི་

ཚུགས་པའི། །ས་ཕློགས་དྲེ་ནི་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། །བར་སྣང་ལ་མྲེད་རྒྱ་མཚོའི་ནང་

ནའང་མྲེད། །རི་བློ་རྣམས་ཀི་གསྲེབ་ཏུ་ཞུགས་ནའང་མིན། །ཞྲེས་རང་ཅག་རྣམས་

ངྲེས་པར་འཆི་སྟྲེ། སྔློན་བློན་པའི་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྐྲེ་འཆི་ལ་

དབང་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀང་གདུལ་བ་རག་འཛིན་ཅན་རྣམས་བསྐུལ་བའི་དློན་དུ་མ་ངན་

ལས་འདས། དྲེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་བློད་ཀི་པཎ་གྲུབ་རྒྱལ་བློན་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་

སློགས་གང་ཟག་མཆློག་དམན་གྲངས་མྲེད་པ་བློན་པ་ཆློས་འབྱུང་དྲེབ་ཐྲེར་གཏམ་

རྒྱུད་སློགས་ལས་བཤད་པ་མཐའ་དག་མ་བརགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ད་ལྟ་ཡློད་

ཡློད་འད་བ་ཞིག་འློང་ནའང་། ལྲེགས་པར་དཔད་ན་བྱུང་བའི་གཏམ་ཙམ་མ་གཏློགས་
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ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་གང་ན་བཞུགས་མྲེད་པར་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་

བསྟན་ཟིན། རང་གི་མངློན་སུམ་གི་སྤློད་ཡུལ་ཅན་མཁན་སློབ་ཕ་མ་མཆྲེད་གྲློགས་

མཛའ་བཤྲེས་སློགས་དགྲ་གཉྲེན་བར་མའི་འགྲློ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་འཇིག་རྲེན་ཕ་

རློལ་ཏུ་སློང་། 

ད་ལྟ་ཁློམ་ཆྲེན་པློ་ཁི་ཕག་མང་པློ་འཚོགས་པའི་ཚེ་ནའང་དྲེར་འཁློད་པ་

མཐའ་དག་དུས་ཚོད་འདི་ནས་བཟུང་སྟྲེ་ལློ་བརྒྱ་ཚུན་གི་ནང་དུ་འཆི་བར་ངྲེས། སྔར་

བྱུང་བའི་མི་འདི་ཞྲེས་བ་བ་མ་ཤི་བར་ཚེ་ཐར་ཞྲེས་པ་མྲེད་ན་བདག་གཅིག་པུ་ལ་

དམིགས་ཀིས་བསལ་ཏྲེ་འཆི་མི་དགློས་པ་ག་ལ་འློང་། ཚེ་ཚད་དྲུག་ཅུ་ཁ་རལ་དུ་

བཤད་པ་བཞིན་ཐུབ་ནའང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་གིས་ཞག་རྲེ་འཛད། 

ཞག་སུམ་ཅུས་ཟ་བ་འཛད། ཟ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ལློ་འཛད། ལློ་དྲེ་འད་བཅུ་གཉིས་

ལ་ལློ་སྐློར་དུ་མིང་བཏགས་པ་ལྔ་ཙམ་སློང་བ་ན་ཚེའི་ཚད་ལ་ཡང་གཏུགས་པས། རྒྱ་

ཆྲེར་རློལ་པ་ལས། སིད་གསུམ་མི་རག་སྟློན་ཀའི་སྤིན་དང་འད། །འགྲློ་བའི་སྐྲེ་འཆི་

གར་ལ་བལྟ་དང་མཚུངས། །འགྲློ་བའི་ཚེ་འགྲློ་ནམ་མཁའི་གློག་འད་སྟྲེ། །རི་གཟར་

འབབ་ཆུ་བཞིན་དུ་མྱུར་མགློགས་འགྲློ། །ཞྲེས་ཚེ་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་སློད་ལ། ཟས་ནློར་

ལྟ་བུ་སྔློན་མ་རྣམས་རིམ་གིས་ཟད་ཀང་སར་གསར་པ་བསྣན་དུ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་མ་

ཡིན་པར་ཚེ་ཟད་པ་ལ་གསར་དུ་བསྣན་རྒྱུ་མྲེད་པས། སྤློད་འཇུག་ལས། ཉིན་མཚན་

སློད་པ་ཡློང་མྲེད་པར། །ཚེ་འདི་རག་ཏུ་གློད་འགྱུར་ཞིང་། །སྣློན་པའང་གུད་ནས་འློང་

མྲེད་ན། །བདག་ལྟ་འཆི་བར་ཅིས་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་སློགས་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་

ཀི་སྒློ་ནས་ལྲེགས་པར་བསམས་ཏྲེ་ངྲེས་པར་འཆི་བ་འློང་བ་ཐག་མ་ཆློད་ཀི་བར་
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བསྒློམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་བསྒློམས་པས་མཐར་འཆི་བ་ལས་མ་འདས་མློད་རྲེ་

ཞིག་དགྲ་འདུལ་གཉྲེན་སྐློང་གི་བ་བ་དང་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྲེན་སློགས་རློལ་བ་

བས་ཏྲེ་མཐར་ཆློས་ཤིག་བའློ་སྙམ་ན། ཁམས་གསུམ་གི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཚེའི་

ཚད་རྲེ་བཤད་ཀང་དྲེ་རིང་མཐའ་ལ་བཤད་པ་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཐུབ་པའི་ངྲེས་པ་ནི་

སྒ་མི་སྙན་པ་མ་གཏློགས་པ་ལ་མྲེད་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འཛམ་བུ་གིང་པ་རྣམས་ནི། 

མཛོད་ལས། འདི་ན་མ་ངྲེས་ཐ་མར་ནི། །ལློ་བཅུ་དང་པློ་དཔག་ཏུ་མྲེད། །ཅྲེས་ངྲེས་པ་

ཤིན་ཏུ་ཆུང་བར་བཤད་ཅིང་། བཤད་པ་ལྟར་རང་གིས་དངློས་སུ་མཐློང་བ་སྔློན་ཆད་

རང་ལས་གཞློན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཞིག་ཤི་སློང་ཞིང་ད་ལྟ་རང་ལས་རྒན་པ་མང་པློ་

ཞིག་འདུག་པས་དྲེ་དག་གི་སྔློན་དུ་བདག་མི་འཆི་བའི་ངྲེས་པ་ག་ལ་ཡློད་དྲེ། ཚོམས་

ལས། སང་དང་འཇིག་རྲེན་ཕི་མ་གཉིས། །སྔློན་དུ་གང་འློང་གཏློལ་མྲེད་པས། །སང་

གི་ཚེས་ལ་མི་འབད་པར། །ཕི་མའི་དློན་ལ་འབད་པར་རིགས། །ཞྲེས་སང་གི་ཚེས་

གྲངས་དང་འཇིག་རྲེན་ཕི་མའི་བར་སིད་གཉིས་སྔློན་ལ་གང་འགྲུབ་ཁ་ཚོན་མི་ཆློད། 

ལ་ལ་དག །ཟས་བཅློས་སྨན་དཔད་སློགས་ཐབས་མང་པློའི་སྒློ་ནས་གསློན་པའི་རྐྲེན་

མང་ངློ་སྙམ་ན། རིན་ཆྲེན་འཕྲེང་བ་ལས། འཆི་བའི་རྐྲེན་ནི་མང་བ་སྟྲེ། །གསློན་པ་ཡི་

ནི་ཅུང་ཟད་ཅིག །དྲེ་དག་རྣམས་ཀང་འཆི་བའི་ཡང་། །དྲེ་བས་རག་ཏུ་ཆློས་མཛོད་

ཅིག །ཅྲེས་ཟས་མ་འཕློད་པ། སྨན་ལློག་པ། གནས་ཁང་རྡིབ་པ། གྲུ་བཤན་ཞིག་པ། 

མཛའ་བློས་བསླུས་པ་སློགས་གསློན་རྐྲེན་འཆི་རྐྲེན་དུ་འགྱུར་བ་ཤིན་ཏུ་མང་།

མར་མྲེ་ལ་སློང་བུ་དང་མར་ཁུ་ལ་སློགས་པ་རིང་དུ་གནས་པའི་རྐྲེན་དུ་མ་
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ཡློད་ཀང་རླུང་ལྟ་བུས་བསྐློད་དྲེ་གློ་བུར་དུ་འཆི་བ་བཞིན། ཚེའི་འཕྲེན་པ་མ་ཟད་ཀང་

འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ། བར་དུ་གཅློད་པའི་བགྲེགས་ཕན་གནློད་རྲེས་འཇློག་ཏུ་བྲེད་

པའི་གདློན་སློགས་ཉྲེར་འཚེ་ཤིན་ཏུ་མང་བས། བཤྲེས་སྤིངས་ལས། ཚེ་ནི་གནློད་

མང་རླུང་གིས་བཏབ་པ་ཡི། །ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བས་ཀང་མི་རག་ན། །དབུགས་རྔུབ་

དབུགས་འབྱུང་གཉིད་ཀིས་ལློག་པ་ལས། །སད་ཁློམ་གང་ལགས་དྲེ་ནི་ངློ་མཚར་

ཆྲེ༑ །ཞྲེས་གང་ལ་བསམས་ཀང་ནམ་འཆི་ཆ་མྲེད་པར་མློང་བ་ཐློན་ངྲེས་ཀི་བར་

བསྒློམས་པས་རང་ལ་དགྲ་མ་རུངས་པ་ཞིག་འློང་བར་ངྲེས་ཤིང་དུས་གང་ལ་འློང་མ་

ངྲེས་ན་ཉིན་རྲེ་ཞིང་ཟློན་བྲེད་པ་དང་འད་བས་གནད་ཆྲེའློ།།

གསུམ་པ་ནི། སྤློད་འཇུག་ལས། གཤིན་རྲེའི་ཕློ་ཉས་ཟིན་པ་ལ། །གཉྲེན་གིས་

ཅི་ཕན་བཤྲེས་ཅི་ཕན། །དྲེ་ཚེ་བསློད་ནམས་གཅིག་སྐབས་ན། །དྲེ་ཡང་བདག་གིས་

མ་བསྟྲེན་ཏློ། །ཞྲེས་འཆི་བ་མི་རག་པར་གྲགས་པའི་ལམ་པློ་ཆྲེ་རི་གཟར་གི་རྦབ་འད་

བ་དྲེ་ངྲེས་པར་འློང་བའི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་རས་སྔགས་ཏིང་འཛིན་དང་དཔའ་བློའི་

མཚོན་གིས་མི་བཟློག །ཕྱུག་པློའི་ནློར་གིས་བསླུ་བ་དང་སྨྲ་མཁས་གཏམ་གིས་

འདིད་དུ་མྲེད་ཅིང་། གཉྲེན་བཤྲེས་མང་པློས་མཐའ་ནས་བསྐློར། སྟློབས་དང་ལློངས་

སྤློད་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་རྒྱལ་ལ་འགྲན་དུ་བཟློད་པ་རྣམས་ཀང་འཁིད་པ་དང་འཁྱྲེར་

བའི་དབང་ལྟ་ཅི་སྨློས། མའི་མངལ་ནས་ལན་ཅིག་ཏུ་འགྲློགས་པའི་ལུས་འདི་ཡང་

ཅམ་གིས་བཞག་སྟྲེ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅིག་པུ་དབང་མྲེད་དུ་འགྲློ་བའི་ཚེ་རྲེས་སུ་

འབྲང་ཞིང་ཕན་ཐློགས་པ་ནི་སྔློན་བསགས་ཀི་དགྲེ་བ་སློགས་དམ་པའི་ཆློས་ཁློ་ན་

ལས་མི་འདུག་སྙམ་དུ་མློང་བ་ཐློན་པར་བསྒློམ་མློ། །བླུན་པློ་ལ་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་ཆློས་
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ཀིས་ཕན་པ་དྲེ་འཆི་མི་དགློས་པ་ཞིག་ལ་གློ་བར་སྣང་མློད། འདི་པའི་ལུགས་ལ་མི་

འཆི་བ་མ་ཡིན་པར་འཆི་ལུགས་མི་གཅིག་སྟྲེ། ཆློས་པ་རབ་འཆི་བ་ལ་བྲློད། འབྲིང་

མི་འཚེར། ཐ་མ་མི་འགློད་བ་བ་བཀའ་གདམས་གློང་མའི་གསུང་འཕློས་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་ནློ། །

སྨྲས་པ། ལས་ཉློན་དབང་གིས་འཕངས་པའི་སྐྲེ་སིད་འདི། །གྲུབ་ཙམ་ཉིད་

ནས་མི་རག་འཆི་བའི་དྲུང་། །ཅུང་ཟད་ངལ་གསློ་མྲེད་པར་འགྲློ་བཞིན་དུ། །གཏན་དུ་

སློད་གྲབས་བྲེད་ལས་བླུན་པ་སུ། །ལློ་ཟ་ཚེས་ཀིས་མ་ངྲེས་དུས་མིན་དུ། །རྒན་

གཞློན་གློ་རིམ་མྲེད་པར་འཆི་བ་དག །མཐློང་བཞིན་ནམ་འཆིའི་ཆ་ལ་དུས་འདྲེབས་

པའི། །ཆུ་བུར་མིག་ལྡན་ཁྱློད་ཉིད་ཅྲེར་རྲེ་ལློང་། །ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་དཀར་པློ་དགྲེ་

བའི་གྲློགས། །སངས་ནས་ཁྲེལ་ཆུང་མཛའ་བཤྲེས་འཁློར་གཡློག་ནློར། །རག་ཏུ་ཕན་

པར་སྲེམས་ཁྱློད་བར་དློ་ཡི། །བགྲློད་དཀའ་འཕང་དྲེར་གཅིག་པུར་ཕིན་གིས་

དློགས། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་ངན་འགྲློའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ལ། 

དམལ་བ། 

དུད་འགྲློ། ཡི་དྭགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་དང་གསུམ།

དང་པློ་ལ། ཚ་དམལ་དང་། གྲང་དམལ་གཉིས། དང་པློ་ནི། དྲེ་ཡང་གློང་དུ་

འཆི་བ་མི་རག་པའི་ཆློས་སྐློར་སྒློམ་པའི་རྒྱུ་མཚན། དྲེ་ལྟར་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་མར་མྲེ་ཤི་

བའམ་རྩྭ་ཕུང་མྲེས་བསྲེགས་པ་ལྟར་རིགས་འད་ཕི་མ་རྒྱུན་ཆད་པ་ཞིག་ནི་མི་འློང་། 
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ངྲེས་པར་སྐྲེ་བ་ཞིག་ལྲེན་པ་ལས་འློས་མྲེད། སྐྲེ་བ་དྲེ་ཡང་བདྲེ་འགྲློ་དང་ངན་འགྲློ་

གང་རུང་ཞིག་ཏུ་སྐྲེ་བ་ལས་མ་འདས་པས་བདྲེ་འགྲློར་སྐྲེ་བའི་རྒྱུ་དགྲེ་བ་ནི་སྔློན་

ཆད་རང་ཉིད་ཀི་བློ་བདྲེ་སིང་ངྲེ་བ་བསགས་པ་ཞིག་ནི་མི་དན་ཞིང་ཚེ་རབས་སྔློན་མ་

རྣམས་སུ་བསགས་མ་བསགས་ཀང་ཆ་མྲེད། མི་དགྲེ་བའི་ལས་ནི་རྒྱལ་པློའི་གན་

མཛོད་བཞིན་དུ་གང་ལ་བལྟས་བལྟས་ནས་བསགས་འདུག །དྲེའི་འབྲས་བུ་ངན་སློང་

གི་སྡུག་བསྔལ་ཞིག་མློང་དགློས་བྱུང་ན་ལུས་འདི་ག་ལ་བྱུང་བ་དང་ལུས་གཞན་དུ་

འཕློས་ནས་བྱུང་བར་ཁྱད་མྲེད། ད་ལྟ་མ་བརགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ར་འབྲས་ཀི་

ནད་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་དྲེ་གའི་ཐད་ཀི་ཤ་རུས་ཀི་ཐློག་ཏུ་མློང་བ་འད་ཞིག་འདུག་ནའང་

དློན་དུ་མློང་བྲེད་ནི་སྲེམས་ཡིན་ཏྲེ། མིན་ན་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་རློ་ལ་མཚོན་བསྣུན་པ་ལ་

ཡང་ན་ཚ་འབྱུང་དགློས་པ་ལ་མི་འབྱུང་བར་ངྲེས་པས་དྲེ་རིང་ལ་མིའི་དཔལ་འབློར་

མློང་བཞིན་པའི་སྲེམས་འདིའི་ཐློག་ཏུ་སང་ནས་མནར་མྲེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་

བའི་ངྲེས་པ་ཅི་ཡློད། 

དྲེ་དག་གི་ཚུལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་སྐྲེ་བ་ལ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། རབ་ཏུ་ཚ་

ཞིང་གྲང་བ་ཡི། །དམལ་བ་ཉི་མ་གཅིག་བཞིན་དན། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམལ་

བའི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་བསམ་དགློས་ཏྲེ། བསམ་ཚུལ་ད་ལྟ་ཕལ་ཆྲེར་ལུང་དང་དྲེའི་

ཚིགས་བཅད་ཡམ་མྲེ་བ་ཞིག་ངག་ཏུ་བརློད་ནས་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤྲེས་པས་གཞན་

གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བལྟ་བ་ལྟ་བུ་བྲེད་པ་དྲེ་རྒྱུད་ཐློག་ཏུ་ཡྲེ་མི་ཁྲེལ་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་རྒྱལ་

པློའི་ཁིམས་རར་ནག་ཅན་ཞིག་ཆད་ལས་ཀིས་ནན་ཏུར་སྣ་ཚོགས་བྲེད་པ་མཐློང་བ་

ན༑ སྲེམས་དགྲེ་བ་རྣམས་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་ངྲེས་འབྱུང་དང་སྙིང་རྲེ་སྐྲེ་བ་འློང་ནའང་
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ཕལ་ཆྲེ་བ་ནི་ལྟད་མློ་དང་ཉམས་དགའ་བའི་སྣང་བ་སྐྲེ་མློད། སྣང་བ་དྲེ་ག་སྐྲེ་བཞིན་

པའི་མི་དྲེ་ཁིམས་རར་ཁིད་ནས་ཡན་ལག་ལགས་ཀིས་བཅིང་བ་སློགས་བས་བྱུང་

ཚེ༑ སྔར་གི་བདྲེ་སྲེམས་དྲེ་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་བཟློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་སྲེམས་སུ་

གྱུར་ནས་འདི་ལས་ཐར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་མ་གཏློགས་བློ་གཞན་མངློན་གྱུར་མི་སྐྲེ་

བ་དང་འད་བས། སྐབས་འདིས་མཚོན་པའི་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྒློམ་པའི་སྐློར་

ཕལ་ཆྲེར་ལ་རང་ཉིད་འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་གང་ཡིན་པ་དྲེར་སྐྲེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་

རང་ཐློག་ལ་བྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་བློ་ནང་དུ་བཀུག་ནས་སྒློམ་དགློས་པའི་ཕིར་ན། ཞྲེ་

སང་གི་མཐུས་བསགས་པའི་མི་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་དམལ་བའི་བར་སིད་གྲུབ་པའི་

ཚེ་ལུས་ལ་བསིལ་བའི་སྣང་བ་ཤར་ཏྲེ་ཚ་བ་དློན་དུ་གཉྲེར་བ་ན་བར་སིད་འགགས་

ནས་ཚ་དམལ་དུ་སྐྲེ་བར་བཤད་པས། སྤི་ཁྱབ་ཏུ་འློག་ཐམས་ཅད་ལགས་བསྲེགས་

ཀི་ས་གཞི། ཁློར་ཡུག་ལགས་བསྲེགས་ཀི་ར་བ། སྟྲེང་འློག་མྲེ་ལྲེ་ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་

འཁྲུག་པའི་ནང་དུ། 

ཡང་སློས་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་གནས་དྲེ་འད་བ་ཞིག་ཏུ་རང་ཉིད་མངློན་

སུམ་དུ་སྐྲེས་འདུག་སྙམ་དུ་འབད་ནས་བསྒློམས་པས་ལུས་རྲེད་ཡམ་ཡམ་པ། 

སྲེམས་འཇིགས་ཞུམ་ཞུམ་པ་འློང་ངློ་། །དྲེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བ་ན་དྲེར་སྐྲེས་པའི་སྲེམས་ཅན་

མང་པློ་ཚོགས་ཏྲེ་ཞྲེ་སང་གི་དབང་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མཚོན་ཆ་

སྣ་ཚོགས་རྡྲེག་པར་བསམ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རང་གི་ལུས་ཚལ་པ་བརྒྱ་སྟློང་དུ་སློང་

བ་དང་བརྒྱལ་ཐབས་སུ་འགྲེལ་བ་སློགས་ཀི་རྣམ་པ་དངློས་སུ་མློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་

མ་བྱུང་གི་བར་གསལ་གདབ། དྲེ་ནས་ནམ་མཁའ་ལས། ཁྱློད་རྣམས་ཡང་སློས་པར་
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གྱུར་ཅིག་པའི་སྒ་བྱུང་བ་དང་སློས་ཏྲེ་སྔར་ལྟར་མཚོན་བསྣུན་པ་སློགས་ཀིས་སྡུག་

བསྔལ་ཁློར་མློ་ཡུག་ཏུ་བསྒློམ། དྲེ་ལྟར་ཉམས་ལྲེན་རྡློ་རུས་ཐུག་པ་བས་པས་ཟས་

སྐློམ་གི་དང་ཁ་འགགས་པ་སྙམ་བྲེད་པ་དང་། བྲྲེ་མློའི་གཏམ་དང་འདུ་འཛིའི་གཡྲེང་

བ་ལ་མི་སྤློ་ཞིང་། སྤློད་ལམ་མཐའ་དག་ཏུ་འབད་པ་མྲེད་པར་སིག་སློང་དགྲེ་སྒྲུབ་ལ་

ངང་གིས་འཇུག་པ་ཞིག་འློང་། སྔར་གི་སྲེམས་དང་སྤློད་ཚུལ་སློ་ན་འདུག་ཚེ་ཆློས་

དང་གང་ཟག་ཐ་དད་དུ་སློང་བ་ཡིན་ནློ། །

ཐིག་ནག་ནི། དམལ་སྲུང་རྣམས་ཀིས་ལུས་ལ་ཐིག་བརྒྱད་བཏབ་སྟྲེ་མཚོན་

ཆས་གཤགས་པར་བྲེད་དློ། །

བསྡུས་འཇློམས་ནི། དམལ་བ་བརྒྱད་ཀར་རིམ་པ་བཞིན་སྐྲེ་དགློས་པ་མིན་

ཡང་འདིར་འཁིད་རིམ་ལྟར་སྒློམ་པའི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ་སྔར་གི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ལས་

འབྲློས་པའི་སྣང་བ་ཤར་ཏྲེ་ཕིན་པ་ན་རི་ར་ལུག་གང་སྲེང་ལྟ་བུའི་གདློང་པ་ཅན་གི་

བར་དུ་ཆུད་དྲེ་བཙིར་བ་ན་སྒློ་ཐམས་ཅད་ནས་ཁག་གི་རྒྱུན་འབབ་བློ། །

ངུ་འབློད་ནི། ཡང་བྲློས་པས་ལགས་ཀི་ཁང་པའི་ནང་དུ་སྲེབས་པ་ན་སྒློ་

དབྲེར་མྲེད་དུ་འགྲིག་སྟྲེ་ཕློགས་ཀུན་ནས་མྲེ་འབར་ཏྲེ་བསྲེགས་པས་ད་འབྲློས་ས་

ཡང་མི་འདུག་སྙམ་ནས་ངུ་འབློད་ལང་ལང་བ་བྲེད་དློ། །

ངུ་འབློད་ཆྲེན་པློ་ནི། ལགས་ཁང་དྲེ་ག་ལ་ལགས་ཁང་གཅིག་གིས་བསྐློར་ཏྲེ་

བསྒློམ་པར་བཤད་ཀང་། བ་མའི་བཞྲེད་པ་ལགས་ཁང་དྲེ་ནས་ཐློན་ཏྲེ་བྲློས་པ་ན་

ལགས་ཁང་ཉིས་རིམ་དུ་ཆུད་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་སྔློན་མ་ལས་ཉིས་འགྱུར་གིས་ཆྲེ་བ་ནི་

བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ལགས་ཁང་ནང་མ་ནས་ཐློན་སིད་ཀང་ཕི་མ་ལས་མི་ཐློན་སྙམ་
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པ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་བཙོན་ཁང་ལ་གང་ཉིས་རིམ་དུ་ཡློད་ན་གང་ནང་མ་བརློལ་ཐུབ་ཀང་

ཕི་མ་བརློལ་མ་ཐུབ་དློགས་པས་སྡུག་བསྔལ་བ་བཞིན་ནློ། །

ཚ་བ་ནི། ལགས་ཀི་གསལ་ཤིང་མྲེ་འབར་བས་འཕློངས་དང་སྤི་བློའི་བར་

ཏལ་མར་ཕུག་སྟྲེ་དབང་པློའི་སྒློ་ཐམས་ཅད་ནས་མྲེ་ལྲེ་འབར་བ་དང་། ལུས་རིལ་བུ་

ཁློ་ཆུའི་ནང་དུ་འཚོད་པའློ། །

རབ་ཏུ་ཚ་བ་ནི། གསལ་ཤིང་རྲེ་གསུམ་གི་དབུས་མ་སྤི་བློ་དང་གཡས་

གཡློན་ཕག་པ་ནས་ཐློན་པ་དང་ལགས་བསྲེགས་ལྲེབ་མློ་ལུས་ལ་སྣམ་བུ་ལྟར་དཀྲི་བ་

དང་། ཁློ་ཆུའི་ནང་དུ་འཚོད་པ་ན་ཤ་ཁག་རྣམས་ཞིག་སྟྲེ་ཀྲེང་རུས་ལྟར་འགྲློ་བའློ། །

མནར་མྲེད་ནི། ཕློགས་མཚམས་ཀུན་ནས་མྲེ་འབར་བས་ལུས་དང་མྲེ་

དབྲེར་མྲེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ངུ་བའི་སྐད་ཐློས་པ་ཙམ་མློ། །སྡུག་བསྔལ་དྲེ་དག་

ཀང་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཙམ་ཞིག་གིས་མི་ཆློག་སྟྲེ། ཆློས་མངློན་པ་ལས། མིའི་ལློ་ལྔ་བཅུ་ལ་

འདློད་ལའི་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་བྲེད་པ་སློགས་ཅུང་ཟད་གློ་དཀའ་ཞིང་མི་གསལ་བས། 

དམལ་བ་བརྒྱད་པློའི་ནང་གི་ཚེ་ཐུང་ཤློས་ཡང་སློས་པའི་ཚེ་ཚད་མི་ལློ་ཁག་ཁིག་

ཆྲེན་པློ་གཅིག་དང་ཁག་ཁིག་དྲུག་ཐྲེར་འབུམ་ཆྲེན་པློ་གཉིས་ཡིན་པས། གཞན་

རྣམས་རིམ་གིས་ལློག་པློར་འཕར་ཚུལ་བསམས་ན་སྙིང་འགས་པར་ཐུག་པ་ལས་

འློས་ཅི་ཡློད། 

བཤྲེས་སྤིངས་སུ། ཇི་སིད་མི་དགྲེ་དྲེ་ཟད་མ་གྱུར་པ། །དྲེ་སིད་སློག་དང་

འབྲལ་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ན་ད་ལྟའི་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཚུལ་དང་

བཅས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་མི་འློང་བའི་ངྲེས་པ་ཅི་ཡློད་སྙམ་དུ་ཡིད་འཁུལ་
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ངྲེས་ཤྲེས་པའི་བར་དུ་བསྒློམ་མློ། །

གཉིས་པ་ནི། དམལ་བའི་བར་སིད་པ་དྲེའི་ལུས་ལ་ཚ་བའི་རྣམ་པ་ཤར་བས་

གྲང་བ་ལ་དགའ་བའི་བསམ་པས་རྐྲེན་བས་ཏྲེ་བར་སིད་འགགས་ནས་མཐའ་ཐམས་

ཅད་གངས་རིའི་ཕྲེང་བས་བསྐློར་བ་འློག་ཁ་བའི་ཐང་དང་འཁྱག་རློམ་གི་གཅློང་རློང་

ཟབ་མློ། སྟྲེང་ཁ་བ་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ། མུན་པས་གཏིབས་ཤིང་རླུང་དག་པློས་

བཏབ་པའི་གནས་དང་དྲེར་སྐྲེ་ཚུལ་སློགས་ནི་ཚ་གྲང་གི་ཁྱད་པར་མ་གཏློགས་སྔར་

ལྟར་ལ། 

བྲེ་བྲག་ཏུ་ཆུ་བུར་ཅན་ནི་ཁ་བའི་བུ་ཡུག་ཆྲེན་པློ་རླུང་གིས་ཕློགས་བཞི་ནས་

བཏབ་སྟྲེ་ལུས་ལ་ཕློག་པས་ཆུ་བུར་བྱུང་ཞིང་འཁུམས་པའློ། །ཆུ་བུར་རྡློལ་བ་ནི་དྲེ་

ལས་རྣག་ཁག་འཛག་པའློ། །ཨ་ཆུ་ཟྲེར་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེར་སློང་བས་སྐད་ཀི་

གདངས་དག་པློར་འདློན་པའློ། །ཀི་ཧུད་ཟྲེར་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་བས་ཆྲེར་སློང་བས་

སྐད་ཀི་གདངས་ཆག་སྟྲེ་རྐན་གི་ཕུག་ནས་འདློན་པའློ། །

སློ་ཐམ་ཐམ་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་སྔར་ལས་ཀང་ཇྲེ་ཆྲེར་འཕྲེལ་བས་སྐད་འདློན་

མ་ནུས་པར་སློ་ཐམ་ཐམ་བྲེད་པའློ། །ཨུཏྤལ་ལྟར་གས་པ་ནི་རླུང་ཆྲེན་པློས་བཏབ་

པས་ཁ་དློག་སྔློ་ཞིང་སྲེར་ཆུང་ཕ་མློ་ཁ་དྲུག་ཏུ་གས་པའློ། །

པད་ལྟར་གས་པ་ནི་པགས་པ་སྔློན་པློ་རྣམས་ཞུས་ཏྲེ་ཤའུ་དམར་ཧུ་རྲེ་བ་

ཚལ་པ་བཅུར་གས་པའློ། །པད་ལྟར་ཆྲེར་གས་པ་ནི་མདློག་སྔློན་མ་ལྟར་ལ་སྲེར་ཁ་

བརྒྱའམ་དྲེ་བས་ཀང་མང་བ་སྟྲེ། སྐྲེས་རབས་ལས། མྲེད་པར་ལྟ་བ་ཚེ་རབས་ཕི་མ་

ལ༑ །གནས་པ་དྲེ་ན་མུན་ནག་རླུང་གྲང་ལྡང་། །དྲེས་ནི་རུས་པའང་འཇིག་པའི་ནད་
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སློང་ན། །བདག་ལ་ཕན་འདློད་སུ་ཞིག་དྲེ་རུ་འཇུག །ཅྲེས་སློ། །

སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ཡང་མ་ག་དྷའི་བྲྲེ་བློ་ཆྲེའི་ཁལ་བརྒྱད་ཅུ་འགྲློ་བའི་ཏིལ་གི་

བང་བ་ནས་ལློ་བརྒྱ་བརྒྱ་ན་ཏིལ་རྲེ་ཕྱུང་བས་དྲེ་ཟད་པའི་ཚེ་ཆུ་བུར་ཅན་གི་ཚེ་ཚད་

དུ་བཤད་པ་སློགས་ལ་ལུས་འདར་བ་དང་ཡིད་སྐློ་ཤས་ཀི་སྣང་བ་དག་ཏུ་བསྐྲེད་

དློ༑ །དྲེ་ལྟར་དམལ་བ་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་བཅུ་དྲུག་པློ་འདི་རྒྱུད་ཐློག་ཏུ་ཁྲེལ་ངྲེས་

ཤྲེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡིད་འབྱུང་སྐྲེས་ན་ཉྲེ་འཁློར་དང་ཉི་ཚེའི་དམལ་བ་སློགས་

རྒྱས་བཤད་རྣམས་ལ་ཤུགས་ཀིས་ཡིད་འབྱུང་གི་མློང་བ་ཐློན་འློང་བས། ཧ་ཅང་

རྒྱས་པར་མི་སྤློ་ན་འདི་ཙམ་གིས་ཆློག་གསུངས། ཟ་བ་གཉིས་ཙམ་གི་ལློང་ཡློད་ན་

ཉྲེ་འཁློར་ཉི་ཚེའི་སྡུག་བསྔལ་གི་དམིགས་སྐློར་སྤློས་ཏྲེ་མཛད་པ་ཡི་གྲེའི་ཚེགས་

ཀིས་འཇིགས་ཏྲེ་མ་བཀློད་པས་གཞན་ལས་ཤྲེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་དུད་འགྲློའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། 

བཤྲེས་སྤིངས་ལས། དུད་འགྲློའི་སྐྲེ་གནས་ན་ཡང་གསློད་པ་དང་། །བཅིང་

དང་རྡྲེག་སློགས་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ། །ཞི་གྱུར་དགྲེ་བ་སངས་པ་རྣམས་ལ་

ནི༑ །གཅིག་ལ་གཅིག་ཟ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །ཞྲེས་དུད་འགྲློ་ལ་བིངས་དང་ཁ་འཐློར་

བ་གཉིས་སུ་ས་སྲེ་ལས་བཤད་པའི་བིངས་ན་གནས་པ་ནི། རི་རབ་ཀི་ཆུ་མཚམས་

མན་ཆད་ཀི་ཁློངས་སུ་ཡློད་དྲེ་ལུས་ཀི་ཆྲེ་ཆུང་སློགས་མ་ངྲེས་པ་སྣ་ཚོགས་འབྲུའི་

ཕུང་པློ་ལྟར་སྤུངས་པ་རྣམས་ནི་ཆྲེ་བས་ཆུང་བ་ཁྱུར་མིད་དང་ཆུང་བས་ཆྲེ་བའི་ལུས་

འབུགས་པ་དང་གཞན་དག་མུན་པ་ཤིན་ཏུ་གནག་པས་ལག་པ་བརྐངས་བསྐུམས་

ཙམ་ཡང་མི་མཐློང་བ་དང་། རྒྱ་མཚོར་གནས་པའི་ཆུ་སིན་སློགས་ནི་གནས་དང་
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བཟའ་བཏུང་དང་གྲློགས་ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའློ། །

ཁ་འཐློར་བའི་རི་དྭགས་རྣམས་ནི་ལིངས་པ་དང་ཁྱི་དང་གཅན་གཟན་སློགས་

ཀིས་དབང་མྲེད་དུ་འདྲེད་པ། བདག་ཏུ་བཟུང་བ་རྣམས་ནི་གསློད་རྡྲེག་བཀློལ་བ། 

གཞན་ཡང་ཀླུའི་རིགས་རྣམས་ནི་བྲེ་ཚན་དང་མཁའ་ལྡིང་གི་འཇིགས་པ། སློག་

ཆགས་ཕ་མློ་རྣམས་ནི་རྐྲེན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་འཆི་བ་སློགས་དང་། མཐའ་དག་ཀང་

བང་དློར་མི་ཤྲེས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཏྲེ། རང་ཉིད་བཤད་མ་ཐག་པའི་དུད་འགྲློ་དྲེ་

དག་ཅི་རིགས་པར་སྐྲེས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་མློང་ཚུལ་སློགས་ཀི་ཉམས་ལྲེན་

མློང་བ་སྐྲེ་ངྲེས་སུ་བསྒློམ། ཚེའི་ཚད་ནི་རིང་བ་རྣམས་བསྐལ་པ་ཙམ་ནས། ཐུང་བ་

ཉིན་ཞག་ཀང་ཡློད་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངྲེས་སློ། །

གསུམ་པ་ཡི་དྭགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི། 

བཤྲེས་སྤིངས་ལས། ཡི་དྭགས་ན་ཡང་འདློད་པས་ཕློངས་པ་ཡིས། །བསྐྲེད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུན་ཆགས་མི་འཆློས་པ། །བཀྲྲེས་སྐློམ་གྲང་དློ་ངལ་དང་འཇིགས་

པ་ཡིས། །བསྐྲེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་བསྟྲེན་འཚལ་ལློ། །ཞྲེས་ཡི་དྭགས་ལ་རིགས་

གསུམ་དུ་ཡློད་པར་བཤད་པའི་ཕིའི་སྒིབ་པ་ཅན་ནི། ལློན་པའི་འབྲས་བུ་དང་ཆུ་ཀླུང་

སློགས་མཐློང་སྟྲེ་ལློངས་སྤློད་པར་ཕིན་པ་ན་མཚོན་ཆ་ཐློགས་པས་བསྲུང་བའམ་

རྣག་ཁག་སློགས་སུ་མཐློང་བའློ། །

ནང་གི་སྒིབ་པ་ཅན་ནི། གྲློང་ཁྱྲེར་སྲེར་སྐ་ཞྲེས་བ་བ་ཆུ་དང་རི་ཤིང་སློགས་

འདློད་པའི་དངློས་པློ་ཅི་ཡང་མྲེད་པ་དྲེར་ཟས་སྐློམ་མི་རྲེད་པ་དང་། ཅུང་ཟད་རྲེད་ཀང་

ཁ་ཁབ་མིག་མགྲིན་པ་ར་རྔ་ལྟློ་བ་རི་རབ་ཡན་ལག་འཇག་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་དབང་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

56

གིས་ཟས་ཁར་མི་ཤློང་། ཉུང་ཟད་སློང་བ་རྣམས་མགྲིན་པ་ནས་མི་ཐར། ཐར་ཀང་ལྟློ་

བ་མ་ཁྲེངས་པས་སྡུག་བསྔལ་ལློ། །

ཟས་སྐློམ་གི་སྒིབ་པ་ཅན་ནི། ཟས་སྐློམ་རྣམས་ཀང་མྲེ་འབར་ནས་ལུས་ཚིག་

པ་དང་། བཤང་གཅི་དང་རང་ཤ་ཟ་བས་ཉམ་ཐག་པའློ། །གཞན་ཡང་སློ་ག་ཟ་བའི་

རྲེག་བ་ཚ་ཞིང་དགུན་ཉི་མ་གྲང་བ། བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ཆུ་ཀླུང་བསྐམས་ཏྲེ་ངམ་

གྲློག་ཏུ་འཆར་བ་སློགས་བཀྲྲེས་སྐློམ་གི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མློང་བ་དྲེ་དག་ཏུ་

བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡི་དྭགས་དྲེ་འདའི་གཟུགས་སུ་རང་ཉིད་སྐྲེས་པར་བསམས་ཏྲེ་

རྒྱུད་ཐློག་ཏུ་ཁྲེལ་ངྲེས་ཤྲེས་པ་ཞིག་བསྒློམ་མློ། །

སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ཡང་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མི་ལློ་ཆིག་ཁི་ལྔ་སྟློང་མློང་

དགློས་པར་བཤད་པ་སློགས་ལ་རྲེས་སུ་དཔགས་ཏྲེ་བསམས་ན་ངྲེས་འབྱུང་བཅློས་

མིན་སྐྲེ་བར་སྣང་ངློ་། །དློན་ཧིལ་གིས་དིལ་ན་ད་ལྟ་རང་རྲེ་རྣམས་ཇ་ཕློར་པ་གང་

འཐུང་ཡུན་ཙམ་ཞིག་ལག་པ་མྲེ་དློང་དུ་འཇུག་པ། དགུན་གྲང་སྒང་ལ་ཞག་གཅིག་

ཙམ་གཅྲེར་བུ་བྲེད་པ། ཞག་གསུམ་བཞི་ཙམ་བཟའ་བཏུང་ཡྲེ་མྲེད་པ། ས་རྡློ་མང་པློ་

སྤུངས་པའི་འློག་ཏུ་འགུལ་སྐློད་མི་ནུས་པར་གནས་དགློས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བཟློད་

བསན་མི་ཐུབ་པ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ངན་སློང་གསུམ་གི་སྡུག་བསྔལ་

བཟློད་ག་ལ་ནུས་པས། 

མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། ཐློབ་དཀའ་འཛམ་གིང་མི་ཡི་ལུས། །དྲེ་ཐློབ་དུས་སུ་

ངན་སློང་རྒྱུ། །རབ་ཏུ་བསྒིམས་ཏྲེ་གཅད་པར་བ། །ཞྲེས་ད་རྲེས་མི་དང་དུད་འགྲློའི་

ཁྱད་པར་འབྲེད་པའི་དུས་འདིར་སྙིང་རུས་བསྐྲེད་དགློས་སྙམ་པའི་རང་ལ་ཡང་ཡང་
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ལག་གིས་བྲབ་པར་བའློ། །

སྨྲས་པ། ཚ་སྲེག་རབ་འབར་ལགས་ཀི་ཁང་པའི་ནང་། །བཅད་གཏུབས་

གཙིར་བའི་ཁག་གི་ཆུ་ཀླུང་འབབ། །དབང་པློའི་སྒློ་ནས་ལབ་ལབ་མྲེ་འབར་

བའི། །ཚུལ་འདིར་མི་འཇིགས་སྙིང་ལ་གདློན་གིས་བརླམས། །མུན་ནག་གངས་རིའི་

སྦུབས་ཀི་འཐློར་རླུང་ཁློད། །གྲང་རྲེག་རྣློན་པློའི་མཚོན་གིས་ཉམ་ཆུང་ལུས། །བརྒྱ་

སྟློང་མང་པློར་གས་ཀང་མི་འཆི་བའི། །བྲེད་པློ་མི་དགྲེའི་དགྲ་འདིས་རག་ཏུ་

མནར། །ར་འབྲས་ནད་ཀི་ཟུག་གཟྲེར་ཆུང་ངུ་ཡང་། །མི་བཟློད་བཞིན་དུ་ཤ་རུས་

པགས་པའི་ཆྲེད། །གསློད་ཅིང་ཟ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མྲེད་ལ། །སྙིང་ར་མི་འདར་

སྲེམས་མྲེད་བྲེམ་པློའམ་ཅི། །ད་ལྟའི་ཚེ་ཐུང་འདི་ཡི་ཟས་སྐློམ་དློན། །ངལ་བར་ནུས་

ན་མི་ལློ་ཁི་ལྔ་སྟློང་། །མི་བཟད་བཀྲྲེས་སྐློམ་གདུང་བ་སྲེལ་སད་དུ། །ལུས་སློག་འདློར་

ནུས་སྙིང་རུས་བསྐྲེད་ཀང་ཆུང། །བཟློད་དཀའ་ངན་འགྲློའི་གཡང་ལ་བ་སྤུའི་

རྲེ༑ །འགུལ་བ་ཙམ་གི་ཡ་ང་མ་མཆིས་ཀང་། །དགྲ་འདུལ་གཉྲེན་སྐློང་འདི་སྣང་ཆློས་

བརྒྱད་ལ། །སྤང་གྲུང་ཁུར་འཛིན་ཁྱློད་ལས་བླུན་པ་སུ། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་འཇིག་རྲེན་ཕི་མར་བདྲེ་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ལ། 

བསྟན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྒློ་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ། 

བདྲེ་ལྲེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབྲས་སྒློམ་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། 

དངློས་དང་། བསབ་བ་གཉིས། དང་པློ་ནི། སྤློད་འཇུག་ལས། ཇི་ལྟར་མཚན་མློ་མུན་
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ནག་སྤིན་རུམ་ན། །གློག་འགྱུ་སྐད་ཅིག་རབ་སྣང་སྟློན་པ་ལྟར། །དྲེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་

མཐུ་ཡིས་བརྒྱ་ལམ་ན། །འཇིག་རྲེན་བསློད་ནམས་བློ་གྲློས་ཐང་འགའ་འབྱུང་། །དྲེ་

ལྟས་དགྲེ་བ་ཉམ་ཆུང་ཉིད་ལ་རག །སིག་པ་སྟློབས་ཆྲེན་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པ། །ཞྲེས་

ཉྲེས་དམིགས་ལ་འཇིགས་པ། ཡློན་ཏན་ལ་དད་པ། རང་འདའི་འགྲློ་བ་ལ་སྙིང་རྲེ་

གསུམ་གི་སྒློ་ནས་བསམ་པ་ལ་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་སྒ་ཙམ་མི་ཐློས་པའི་མུན་བསྐལ་ནི་

མཚན་མློ་སྤིན་ནག་འཁིགས་པའི་སྨག་རུམ་ལྟ་བུ་ནས་ཆློས་དང་མཇལ་རྒྱུ་ཡློད་པའི་

སྒློན་བསྐལ་ནི་མུན་རུམ་དྲེ་ན་གློག་འཁྱུག་པ་བཞིན་དུ་དཀློན་པས་སྔློན་ཆད་སིག་པ་

རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པློ་ཙམ་ནས་དགྲེ་བ་ཀུ་ཤའི་རྲེས་ཆུ་ཐིགས་བངས་པ་ལྟར་སྟློབས་ཤིན་

ཏུ་ཆུང་བའི་སྟྲེང་དུ་ཚེ་འདིར་ཡང་ཆློས་པའི་མིང་གཟུགས་ཀི་བློ་བྲིད་ཀིས་གཞན་

མགློ་བསྐློར་བ་ལས་གསུང་རབ་དང་རང་སྲེམས་སྤློད་ཚུལ་རྣམས་ཞུས་དག་བཏང་ན་

མི་དགྲེ་བའི་ཕློགས་ཆྲེས་མང་བར་གདའ། 

དྲེ་ཡང་རང་ལ་དགྲ་མ་རུངས་པ་ཞིག་ཡློད་དློགས་པ་ལས་མྱུར་དུ་འློང་བའི་

གཏམ་དང་དགྲ་དྲེའི་དཔའ་ནུས་ཚུར་ལུས་སློག་ལློངས་སྤློད་ལ་ཇི་ལྟར་གནློད་

སློགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མ་ངྲེས་ན་དྲེ་ལ་འཇིགས་པ་དང་ཟློན་བྲེད་པ་མི་འློང་ལ། 

དགྲ་དྲེ་བྱུང་ན་རྲེག་མྲེད་དུ་འཇློམས་པ་དང་། དུས་ཀང་ལློ་གཅིག་ཚུན་ལ་འློང་ངྲེས་

ཤིང་དྲེའི་བར་ལ་ནམ་འློང་ཆ་མྲེད་པར་ཤྲེས་ན་དལ་བར་སློད་པ་སྐད་ཅིག་མི་ནུས་

པར། ཕ་རློལ་གི་དགྲ་ལས་སྟློབས་མངའ་ཐང་ཆྲེ་ངྲེས་ཀི་དཔློན་ཞིག་འཚོལ་ཞིང་

གྲློགས་སུ་སྦློན་ནམ། མཁར་བཙན་པློ་བཟློའམ། དྲེས་མི་སྲེབ་པའི་ཐག་རིང་དུ་འགྲློ་བ་

སློགས་སྟ་གློན་གང་རུང་བྲེད་པ་ལྟར་དགྲ་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཟྲེར་བ་དྲེ་ལློ་བརྒྱ་
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ཚུན་ལ་འློང་བར་ཤྲེས་ཤིང་། ཟ་བ་རིང་མ་དང་མནར་མྲེད་ཀི་དམལ་བ་གཉིས་གང་

སྔ་མི་ཤྲེས་པས་འཆི་བ་མི་རག་པ་དང་ངན་འགྲློའི་ངང་ཚུལ་ལ་གློང་དུ་མློང་བས་ཐློན་

པའི་དབང་གིས་སྐབས་གནས་ཤིག་འཚོལ་བ་ལས་འློས་མི་འདུག །

སྐབས་ཡུལ་ཡང་སློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གིས། གཏིང་མཐའ་མྲེད་པའི་

འཁློར་བ་ནི། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་ན་རྣམ་པར་གནས། །འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་མི་བཟད་

པའི། །ཆུ་སིན་གིས་ནི་ལུས་ཟློས་པས། །དྲེ་རིང་གང་ལ་སྐབས་སུ་འཆི། །ཞྲེས་འཁློར་

བ་འདི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་གཏིང་ཟབ་ཅིང་། འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པ་མི་དགྲེ་བའི་ཆུ་

སིན་གདུག་པ་ཅན་གིས་གཙེས་པར་ཆུད་པའི་རང་རྲེ་སྐྲེ་རྒུ་རྣམས་གང་ལ་སྐབས་སུ་

འགྲློ་ཞྲེས་དི་བའི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་ལ་ལན་གི་ཚུལ་དུ་བསྟློད་པ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལས། 

གང་ཞིག་ལ་ནི་ཉྲེས་པ་ཀུན། །གཏན་ནས་ཡློང་ཡྲེ་མི་མངའ་ཞིང་། །གང་ལ་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་གནས་གྱུར་པ། །གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཤིག་

ཡློད་ན་ནི། །དྲེ་ཉིད་ལ་ནི་སྐབས་འགྲློ་ཞིང་། །དྲེ་བསྟློད་དྲེ་ནི་བཀུར་བ་དང་། །དྲེ་ཡི་

བསྟན་ལ་གནས་པར་རིགས། །ཞྲེས་དགྲ་ཟ་ལས་སྟློབས་དང་ཁ་དག་ཆུང་བ་ཞིག་

གིས་རང་ཕ་རློལ་གི་དགྲ་དྲེའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐློབ་མི་ནུས་པ་བཞིན་ཚངས་པ་དང་

ཁྱབ་འཇུག་དང་དབང་ཕྱུག་སློགས་ལ་མི་མཐུ་བློ་ཆྲེ་ལ་བརྲེན་ཀང་ཁློང་རང་རྣམས་

འཁློར་བ་ལས་མ་ཐར་པར་འཁློར་བའི་ཉྲེས་པས་མནར་བཞིན་པ་ཡིན་པས་གཏན་གི་

སྐབས་སུ་མི་འློས། གང་འློས་ན། 

སྐབས་འགྲློ་བདུན་ཅུ་པར། སངས་རྒྱས་ཆློས་དང་དགྲེ་འདུན་ནི། །ཐར་པ་
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འདློད་པ་རྣམས་ཀི་སྐབས། །ཞྲེས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་གཏན་གི་སྐབས་སུ་

གསུངས་པ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྐློན་དང་བྲལ་ཞིང་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པས་བསླུ་བ་

མྲེད་པར་ངྲེས་པ་རྲེད་ནས་སྐབས་སུ་འགྲློ་བ་ལ། འགྲློ་ཚུལ་གི་དམིགས་སྐློར་མང་

ཡང་འད་བཅློས་རྒྱས་བཀབ་ཀིས་རང་བཟློ་མྲེད་པའི་ཆློས་འདི་གའི་ལུགས་སློལ་གི་

བཞྲེད་པ། 

དཔྲེ་ལ་བསྟློད་པ་ལས། ཁྱློད་སྐུ་མཚན་གིས་སྤས་གྱུར་པ། །མཛེས་གྱུར་མིག་

གི་བདུད་རི་ནི། །སྤིན་མྲེད་སྟློན་གི་ནམ་མཁའ་ལ། །སྐར་མའི་ཚོགས་ཀིས་སྤས་པ་

འད། །ཞྲེས་པ་ལྟར་བསམ་དགློས་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་སྒློམ་ཚུལ་ཡང་གསང་

སྔགས་ཀི་སྐབས་སུ་སྒློམ་པའི་མདུན་དུ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྲེད་པ་ལྟ་བུའི་ཆྲེད་དུ་

གསལ་བཏབ་པ་དྲེ་འད་མ་ཡིན་པར། 

དཔྲེར་ན་ཁློམ་དང་ཚོང་འདུས་ཆྲེན་པློར་ཕིན་པ་ན་བྲློ་ཤློན་ལ་སློགས་པའི་

ལྟད་མློ་སྣ་ཚོགས་དང་རྒྱན་ཆ་ལུགས་དང་འཁློར་གཡློག་གི་མཛེས་པ་སློགས་གང་

ཟག་མཆློག་དམན་རང་བློ་འཇུག་པའི་རིགས་མཐློང་བ་ན། སར་གནས་དྲེ་མ་ཡིན་

པའི་གཞན་དུ་སྲེབས་པའི་དུས་དན་ཤྲེས་ཀིས་གསློས་བཏབ་པའི་ཚེ་དྲེ་རྣམས་ཀི་

བད་དབིབས་རྒྱན་ཆ་ལུགས་སྤློད་ལམ་སློགས་མིག་གིས་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལྟ་བུར་

བཀྲ་ལམ་གིས་འཆར་བ་ཡིན་གི། དྲེ་རྣམས་མདུན་གི་ཐད་ལྟ་བུར་ཆྲེད་གཉྲེར་སྒློམ་

པའི་སྣང་བ་མི་འཆར་བ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་བྲིས་འབུར་གི་

སྐུ་གཟུགས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་ཤིང་། སྲེམས་ཀིས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་དྲེ་སྐུ་

མདློག་གསྲེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་ན་བཟའ་ཆློས་གློས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་མཚན་དང་དཔྲེ་
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བད་ཀིས་སྤས་པ་ལྟ་བས་ཆློག་མི་ཤྲེས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་འདུག་གློ་སྙམ་དུ་གསློས་

བཏབ་པ་ན་སྔར་མིག་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དྲེས་རྐྲེན་བས་ནས་གསལ་ལམ་ལམ་

པ་འཆར་བས་དྲེའི་ཚེ་མཐློང་ན་མི་མཐུན་པ་མྲེད་ཅིང་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་དློན་དང་

ལྡན་པར་བྲེད་ནུས་པ་དྲེ་ལྟ་བུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་མན་ཆད་ལ་མྲེད་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་སྐུའི་ཡློན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་འདུག་སྙམ་པའི་དད་པ་ལང་ལང་བ་དང་། 

དངློས་སུ་མཇལ་རྒྱུ་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་གདུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་རྲེས་སུ་དན་པ་འདི་

ལྟ་བུ་བསློད་ནམས་ཆྲེ་སྙམ་པའི་སྤློ་བ་རྣམས་ཤུགས་དག་པློ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་

བསྒློམ།

དྲེ་བཞིན་དུ་གསུང་གི་ཡློན་ཏན་ནི། བདྲེན་པ་པློའི་ལྲེའུ་ལས། འདི་ལྟར་

སྲེམས་ཅན་ཀུན་གིས་ངྲེས་པའི་ཚིག །མང་པློ་དག་གིས་དུས་གཅིག་ཞུ་ཞུས་

ན༑ །སྲེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ཐུགས་ཆུད་ནས། །གསུང་དབངས་གཅིག་གིས་

སློ་སློར་ལན་ཡང་འདྲེབས། །དྲེ་ལྟ་བས་ན་འདྲེན་པ་འཇིག་རྲེན་ན། །ཚངས་པའི་སྒ་

དབངས་གསུང་སྒློག་མཁྱྲེན་པར་མཛོད། །དྲེ་ནི་ལ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་མཐར་འབིན་

པའི། །ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ་རབ་ཏུ་སྐློར་བར་མཛད། །

ཅྲེས་པ་ལྟར་བསམ་དགློས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དང་འད་བའམ་དྲེའི་

དཔྲེར་འློས་པ་ཞིག་དངློས་སུ་ཐློས་པའི་སྐལ་བ་ཕ་བས། ད་ལྟ་པི་ཝང་ལྟ་བུ་རང་གི་

བློར་འགྲློ་བའི་སྒ་སྙན་པ་ཞིག་ལས་རྲེས་སུ་དཔགས་ཏྲེ། གློང་གི་སྐུ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་

པའི་སངས་རྒྱས་དྲེའི་མགུར་ལས་འློངས་པའི་གསུང་གི་སྒ་སྙན་ལ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་

ར་བཞིའི་དབངས་ཅན། ཁམས་གསུམ་གི་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དུས་གཅིག་
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ཏུ་དི་བ་ཞུས་ན། ལྲེགས་སྦར་གི་སྐད་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་སྒློ་ནས་བསྟན་པའི་དི་ལན་དྲེ་

འགྲློ་བ་སློ་སློའི་སྐད་དུ་ཤར་ཏྲེ་ཐྲེ་ཚོམ་ཅིག་ཅར་དུ་སྲེལ་བ་སློགས་སྔར་བཞིན་དད་

གདུང་སྤློ་གསུམ་གི་སྒློ་ནས་ཉམས་སུ་མློང་བར་བ། 

ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ནི། བསྔགས་འློས་བསྔགས་བསྟློད་ལས། ཁྱློད་འབའ་

ཞིག་གི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས། །ཤྲེས་བ་མཐའ་དག་ཁྱབ་ལགས་ཀི། །ཁྱློད་ལས་གཞན་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི། །ཤྲེས་བ་ཁློ་ན་ལག་པ་ལགས། །ཞྲེས་མཁྱྲེན་པའི་ཡློན་ཏན་ཆློས་

མཐའ་དག་ལ་ལློག་ཏུ་མ་གྱུར་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀིས་

གདུལ་བའི་དབང་པློ་དང་འཚམ་པར་རྲེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་མཁས། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་

ལས། འགྲློ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཁྱད་མྲེད་ཉློན་མློངས་རྣམས་ཀིས་

བཅིངས། །ཁྱློད་ནི་འགྲློ་བའི་ཉློན་མློངས་དག །དགྲློལ་སད་ཡུན་རིང་ཐུགས་རྲེས་

བསམས། །དང་པློར་ཁྱློད་ལ་ཕག་བགི་འམ། །འློན་ཏྲེ་གང་གིས་འཁློར་བར་

ཁྱློད། །སྐློན་མཁྱྲེན་ཡུན་རིང་དྲེ་ལྟ་བུར། །བཞུགས་མཛད་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ལ་

བགི། །ཞྲེས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྲེས་སུ་བརྲེ་བའི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པློས་

བསམས་པས་གཡས་ནས་ཙན་དན་གི་ལྡྲེ་གུ་བྱུགས་པ་དང་གཡློན་ནས་སྟ་གྲིས་

བཞློགས་པ་ལ་ཡང་ཉྲེ་རིང་མི་མངའ་བའི་ཕིར་ན་སྲེམས་ཅན་ཀུན་ལ་མ་རང་གིས་བུ་

གཅིག་པུ་ལ་བརྲེ་བ་ལྟ་བུ་མངའ་ཚུལ་སློགས་ལ་ཡང་སྔར་ལྟར་བསམ།

འཕིན་ལས་ནི། བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་ལས། ཁྱློད་ཀིས་ཉློན་མློངས་གཞློམ་པར་

བཤད། །བདུད་ཀི་གཡློ་དག་བསྟན་པར་མཛད། །འཁློར་བའི་རང་བཞིན་མི་བཟད་

བརློད། །འཇིགས་པ་མྲེད་པའི་ཕློགས་ཀང་བསྟན། །ཕན་དགློངས་ཐུགས་རྲེ་ཅན་
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གིས་ནི། །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བགི་འཚལ་བ། །གང་ཞིག་ཁྱློད་ཀིས་མ་མཛད་

པ༑ །གཞན་ཀློ་ཅི་ཞིག་མཆིས་ལགས་ཀྲེ། །ཞྲེས་སྲེམས་ཅན་ལ་བརྲེ་བ་ཙམ་ཉན་རང་

སློགས་ལ་ཡང་ཡློད་མློད། 

ཡློད་པ་ཙམ་གིས་མི་ཕན་པ་དཔྲེར་ན་མ་ལག་ཞ་མའི་བུ་ཆུས་ཁྱྲེར་ན་གྲློགས་

གཞན་ལ་ར་མདའ་སྦན་ནས་འདློན་དགློས་པ་ལྟར་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་འགྲློ་བ་རྣམས་

སྒློལ་བའི་ནུས་མཐུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པས་གཞན་ཕན་དུ་འགྱུར་ན་དམལ་བའི་མྲེ་

དློང་ཡང་འདློད་ལྡན་མཐློ་རིས་ཀི་དགའ་ཚལ་དུ་འཇུག་པ་ལྟར་སྤློ་བ་དང་བཅས་ཏྲེ་

ཐློགས་པ་མྲེད་པར་དློན་མཛད་ཚུལ་རྣམས་སྔར་ལྟར་བསམ། དྲེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དྲེ་ནི་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། 

འགློག་པ་དང་ལམ་གི་བདྲེན་པ་བརློད་བའི་གཙོ་བློར་བས་ནས་སྟློན་པའི་ལུང་གི་

ཆློས་དཀློན་མཆློག་ལ་ཐློས་བསམ་བས་པས་རློགས་པའི་ཆློས་དཀློན་མཆློག་སངས་

རློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་བདྲེན་པ་གཉིས་མངློན་དུ་མཛད་པ་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་རྲེད་ནས་ཆློས་

དཀློན་མཆློག་ལ་དམིགས་པའི་དད་པ་བཅློས་མིན་མ་བྱུང་བར་དུ་བསྒློམ། 

དགྲེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ནི། བམས་འཇམ་དབངས་སྤན་རས་གཟིགས་ལ་

སློགས་པ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། འློད་སྲུང་ཆྲེན་པློ་མཆློག་ཟུང་གཉིས་

ལ་སློགས་པ་ཉན་ཐློས་ཀི་དགྲེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་རྣམས་ལ་སྔར་ལྟར་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་མཛད་པ་རྣམས་ལྲེགས་པར་དན་པར་བས་ཏྲེ། འདི་དག་རྣམས་ཀིས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡློན་ཏན་དངློས་མ་ཐློབ་ཀང་བདྲེན་པ་གཉིས་ཉམས་སུ་ལྲེན་ཅིང་

སྐབས་སྒྲུབ་པའི་ཟ་གྲློགས་མཛད་པར་འདུག་སྙམ་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་བསམ་
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མློ༑ །དྲེ་ལྟར་དང་བའི་དད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པར་མ་ཟད་མངློན་འདློད་ཀི་བློ་

གལ་ཆྲེ་བ་དཔྲེར་ན་འཇིག་རྲེན་གི་དཔློན་དྲེས་དགྲའི་གནློད་པ་ལས་སྐློབ་ཅིང་། སྨན་

པ་མཁས་པས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་འཇིགས་པ་བསལ་ཡང་རང་དྲེ་དག་གི་གློ་འཕང་

འཐློབ་རྒྱུ་མིན་ལ། ཁ་དག་དང་གསློ་དཔད་ཀིས་ཡིད་ཕློགས་ཏྲེ་བདག་ཀང་དྲེ་ལྟ་བུ་

ཞིག་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་བློ་སྐྲེ་བ་ཙམ་ནི་མི་སིད་པའི་ངྲེས་པ་ཅི་ཡློད། 

སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་ཁློ་ན་ལ་རང་དཀློན་མཆློག་གི་གློ་འཕང་ཐློབ་པ་མིན་ཡང་། 

དྲེའི་ཐུགས་རྲེས་གནས་སྐབས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐློབ། སིད་པའི་བདྲེ་བ་ལ་སྦློར་

བ་ཉི་ཚེ་བའི་སྐབས་ཀིས་སྐློབ་པ་ལྟར་ལ། འབྲིང་གི་སྐབས་སུ་ཡུལ་ཉན་རང་གང་

རུང་གི་སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་མངློན་དུ་བྲེད་པའི་ཚུལ་གི་སྒློ་

ནས་སྐློབ་དགློས་ཤིང་། སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློ་ལ་གནས་སྐབས་ཀི་སྐབས་བང་ཆུབ་

སྲེམས་དཔའི་ལམ་དང་སྐབས་མཐར་ཐུག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་མངློན་དུ་

བྲེད་པའི་ཚུལ་གིས་སྐབས་གནས་སུ་འཛིན་དགློས་པས། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆྲེར་འགྲྲེལ་

ལས། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སྟློན་པ་པློ། ཆློས་ལ་སྐབས་དངློས། དགྲེ་འདུན་ལ་

སྐབས་སྒྲུབ་པའི་ཟ་གྲློགས་སུ་བཟུང་བར་བཤད་པ་ལྟར། དྲེ་ལྟ་བུའི་གློ་འཕང་དྲེ་

བདག་གིས་ཀང་མངློན་དུ་བ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་ཡང་ཡང་གསལ་གདབ། འློ་ན་

སྐབས་འདིར་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློ་གཙོ་ཆྲེ་བས་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ལ་སྐབས་

དངློས་ཞུ་ན། ཉན་རང་གི་མང་འདས་དང་དགྲེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་བཟུང་བར་དགློས་

པ་ཅི་ཡློད་སྙམ་ན། དམིགས་བསལ་ས་གཉིས་པ་ཐློབ་པའི་བང་སྲེམས་དྲེས། ས་དང་

པློའི་སངས་རློགས་ཀི་ཆློས་དང་དགྲེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་མི་དགློས་པ་དྲེ་ཉིད་རྒྱུ་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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སྐབས་སུ་གྱུར་པས་ཆུ་བློའི་འཇིགས་པ་ལས་སྒློལ་བའི་ཟམ་པ་ལྟར་བྲེད་ནའང་།

རང་རྲེ་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཐྲེག་པ་གསུམ་གའི་སྐབས་གནས་

ལ་སྐབས་སུ་འགྲློ་དགློས་པས་གསུང་རབ་ཀི་གནད་མ་གློ་བའི་ཅལ་ཅློལ་གི་རྲེས་སུ་

མི་འབྲང་ངློ་། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་གི་ཡློན་ཏན་ལ་དད་ཅིང་ཐློབ་འདློད་ཡློད་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ཏྲེ། སྐིད་སྡུག་ཅི་བྱུང་ཡང་ཁྱྲེད་ཤྲེས་སྙམ་པའི་བློ་ལིངས་བསྐྱུར་ཡིད་

ཆྲེས་ཀི་མློས་གུས་ཤིག་མྲེད་ན་ཁུག་པའམ་ཨ་ལློང་ལྟ་བུ་མྲེད་པ་ལ་ལགས་ཀྱུས་

འདྲེན་མི་ནུས་པ་བཞིན། དཀློན་མཆློག་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེ་ཡང་ཐབས་ཤྲེས་ཡ་བྲལ་དུ་

འགྲློ་བས་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡློན་ཏན་དན་ལ་ཡློན་ཏན་ཐློབ་འདློད་མློས་པ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་འགྲན་བཞིན་པའི་ངང་ནས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལའང་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློའི་ཀུན་

སློང་དང་བཅས་ཏྲེ། བདག་སློགས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པློའི་

གཞན་དབང་གིས་བ་འཕུར་བ་ལྟར་བློན་པར་བསམས་ཏྲེ་འདི་ལྟར་བརློད་འཚལ། 

རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀི་མཆློག་སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །བདག་འཁློར་བ་

དང་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒློལ་བའི་སྟློན་པ་མཛད་དུ་གསློལ། འདློད་ཆགས་

དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཆློས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །བདག་འཁློར་བ་དང་ངན་

སློང་གི་འཇིགས་པ་ལས་སྒློལ་བའི་སྐབས་དངློས་མཛད་དུ་གསློལ། ཚོགས་རྣམས་

ཀི་མཆློག་དགྲེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །བདག་འཁློར་བ་དང་ངན་སློང་གི་སྡུག་

བསྔལ་ལས་སྒློལ་བའི་གྲློགས་མཛད་དུ་གསློལ། ཞྲེས་པའི་ཚིག་འཕྲེང་བ་ལྟ་བུར་

གྲངས་སུ་བཅུག་སྟྲེ་ཐུན་རྲེ་ལ་བརྒྱ་ར་སློགས་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བརློད། སྔར་བཤད་

པའི་སྐབས་འགྲློའི་ཚིག་བརློད་ཀང་རུང་མློད། འདིར་གསྲེར་ཞུན་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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ངྲེས་ཅན་དུ་བདག་གི་བ་མས་མཛད་དློ།།

གཉིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་ཐུན་དངློས་གཞི་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བས་མི་ཆློག་པར། 

ཐུན་མཚམས་རྣམས་སུ་བསབ་བ་ལ་ལྲེགས་པར་སློབ་དགློས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་ལ་

སྐབས་སུ་སློང་བས་འཇིག་རྲེན་གི་ལ་མཐུ་བློ་ཆྲེ་ལ་གཏན་གི་སྐབས་མི་འཚོལ། 

ཆློས་ལ་སྐབས་སུ་སློང་བས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གནློད་འཚེ་སང་། དགྲེ་འདུན་ལ་

སྐབས་སུ་སློང་བས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་ཡིད་མི་ཆྲེས་པའི་མི་ལ་གཏན་གི་

གྲློགས་མི་འཚོལ་བ་དྲེ་དགག་པའི་བསབ་བ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་

བཟློ་དང་རྒྱུ་ངན་པ་ལའང་སངས་རྒྱས་སུ་མློས། གསུང་རབ་ཀི་ཡི་གྲེ་ཚིག་བཞི་པ་

ཡན་ཆད་ལའང་ཆློས་དཀློན་མཆློག་ཏུ་མློས། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་རགས་ཙམ་འཛིན་པ་

ལའང་དགྲེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ཏུ་མློས་པའི་སྒློ་ནས་སྒློ་གསུམ་གི་མི་གུས་པ་སང་

ཞིང་། མཆློད་བསྟློད་བཀུར་བར་བྲེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་བསབ་བ་གསུམ་སྟྲེ། ཚུལ་

བཞིན་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་ལ་བརྲེན་ནས་འདི་ཕི་ཀུན་གི་རྒུད་པ་མ་ལུས་པ་སྲེལ་ཞིང་

ཕན་བདྲེ་ལྲེགས་ཚོགས་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་དམ་པར་འགྱུར་བ་ལགས་སློ།།

སྨྲས་པ། གློག་ལྟར་མི་བརན་ཚེ་འདིའི་བདྲེ་ཐབས་སུ། །ཁ་དག་དཔློན་འཚོལ་

གུས་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ། །འདུན་མའི་ཡང་རྲེར་སློན་པའི་དགའ་བ་དང་། །དྲེ་ལ་ཡིད་སྨློན་

བྲེད་རྣམས་མཐློང་བའི་ཚེ། །བཟློད་དཀའ་ངན་འགྲློའི་འཇིགས་ལས་སྐློབ་པའི་

མགློན། །བསླུ་མྲེད་རིན་ཆྲེན་རྣམ་གསུམ་དགྲེས་པའི་འཛུམ། །ལྷུག་པར་སྟློན་པའི་

གནད་འགག་འདི་འད་དང་། །མཇལ་བ་སྔར་བསགས་བསློད་ནམས་བྲེ་བས་

བསྐྲུན། །སྔློན་ཆད་མི་དགྲེའི་མཐུ་ཡིས་ངན་སློང་དུ། །མི་བཟད་སྡུག་བསྔལ་མློང་བ་
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དྲེས་ཆློག་མློད། །ད་ནི་སྙིང་ལ་རུས་པ་ལྲེགས་བཅུག་སྟྲེ། །མངློན་མཐློའི་རྲེན་བཟང་

སྒྲུབས་ཤིག་ཤྲེས་ལྡན་ཀྲེ། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་བདྲེ་ལྲེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ལས་འབྲས་བསྒློམ་པ་ནི། 

དལ་འབློར་རྲེད་དཀའ་དང་འཆི་བ་མི་རག་པ་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་

དན་པས་ཆློས་བྲེད་སྙམ་པའི་བློ་ཙབ་ཙུབ་ཅིག་ཡློད་ཀང་། ཆློས་བྲེད་ལུགས་ཀི་

གནད་ཅིག་མ་གློ་ན་ཆློས་ཀི་མཐུན་རྐྲེན་དུ་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ཟས་གློས་ལློངས་

སྤློད་ལ་ཆློག་མི་ཤྲེས། དྲེའི་ཆྲེད་དུ་སིག་པ་སྣ་ཚོགས་བསགས་ཏྲེ་ཆློས་བརྒྱད་ཁ་བློ་

འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདའ། འགའ་ཞིག་ལྟློ་གློས་གཏམ་གསུམ་ལ་གློང་བཀུར་བས་

ལུས་ཀི་མི་དགྲེ་བ་གསུམ་ཅུང་ཟད་མགློ་ནློན་ནའང་། གཞན་བདུན་པློ་ཁློ་ནའི་དབང་

དུ་སློང་སྟྲེ་ཆློས་བརྒྱད་དཀར་པློ་འབའ་ཞིག་གིས་དུས་འདས་ཏྲེ་སྒློ་གསུམ་སིག་ལྟུང་

གིས་མ་སྦགས་པ་ཞིག་མི་འབྱུང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་ལས་དཀར་ནག་

ལུས་ཀི་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འབྲང་བས། རིན་ཆྲེན་འཕྲེང་བ་ལས། མི་དགྲེ་བ་ལས་སྡུག་

བསྔལ་ཀུན། །དྲེ་བཞིན་ངན་འགྲློ་ཐམས་ཅད་དློ། །དགྲེ་ལས་བདྲེ་འགྲློ་ཐམས་ཅད་

དང་། །སྐྲེ་བ་ཀུན་ཏུ་བདྲེ་བ་དག །ཅྲེས་དཀར་ནག་གི་ལས་འབྲས་མི་བསླུ་བར་

གསུངས་ཤིང་། 

གསུང་བ་པློ་སྔར་སྐབས་འགྲློའི་སྐབས་སུ་རང་ཉིད་ལ་དད་པའི་ཉམས་མློང་

ཚད་མ་སྐྲེས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་

རྒྱལ་པློ་ལས། ཟ་བ་སྐར་མར་བཅས་པ་གནས་ལྟུང་ཞིང་། །རི་དང་གྲློང་དུ་བཅས་པའི་

ས་ཞིག་ལ། །ནམ་མཁའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་གཞན་གྱུར་ཀང་། །ཁྱློད་ནི་མི་བདྲེན་པ་ཡི་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

68

ཚིག་མི་གསུང་། །ཞྲེས་སངས་རྒྱས་ཀིས་རྫུན་གསུང་བ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

མྲེད་སྙམ་པའི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡིད་མི་ཕྲེད་པའི་དད་པ་ཞིག་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་

བསམ་དགློས་ལ། རང་ཉིད་ལ་དངློས་སུ་ལུས་ལ་ནད་དང་སྲེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་

མྲེད་ཅིང་དགྲ་གདློན་གི་འཚེ་བ་དང་བྲལ་བ་མཐུན་རྐྲེན་འཛོམས་པ་སློགས་ཡློད་པའི་

སྐབས་སམ། 

ཡང་ན་དྲེའི་བཟློག་ཕློགས་སམ། དྲེ་ཉིད་སྲེལ་བ་ལྟ་བུ་གསུམ་པློ་གང་རུང་

ལས་འློས་མ་འདས་པས་རང་ལ་སྣང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་དྲེ་ཉིད་གསལ་བཏབ་ནས་

བདྲེ་སྡུག་གི་སྣང་བ་ལང་ལང་བ་མ་ཤར་གི་བར་དུ་བསྒློམ། དྲེ་ནས་མདློ་ལས། ལུས་

ཅན་བདག་གི་ལས་རྣམས་ནི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ། །ཚོགས་ཤིང་དུས་

ལ་བབ་པ་ན། །འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་པ་ད་ལྟ་ཚ་བས་གདུངས་པ་

ན་རླུང་བསིལ་པློ་ལུས་ལ་ཕློག་པ་ཡན་ཆད་ཀི་བདྲེ་བ་དང་། ཚེར་མ་ཕ་མློས་ར་ཕྱུང་

བ་ཡན་ཆད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི་རང་གི་སྔར་བས་བའི་དགྲེ་སིག་གི་འབྲས་བུ་ཁློ་ནར་

འདུག །དྲེ་ཡང་ཚེ་སྔློན་མར་དགྲེ་བ་ཞིག་བསགས་པའི་མཐུས་འཕངས་པའི་མི་ལུས་

འདི་ལྟ་བུ་ཐློབ་ནའང་། མི་དགྲེ་བ་བསགས་པ་རློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་དང་འདི་

ཞྲེས་བ་བ་འདུག་གློ་སྙམ་དུ་རང་ཐློག་ཏུ་བསམ། 

དྲེ་བཞིན་དུ་དུད་འགྲློའི་གནས་སྐབས་སུ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ལ་ཁ་ཕར་

བལྟས་ཏྲེ་འཕྲེན་བྲེད་མི་དགྲེ་བས་འཕངས་པའི་ལུས་ཐློབ་ཀང་རློགས་བྲེད་དགྲེ་བས་

རློགས་པའི་ལུས་འདི་ལྟ་བུ་ཐློབ་འདུག་གློ་སྙམ་པའི་མངློན་སུམ་དུ་ཉམས་སུ་མློང་བ་

དང། ལས་སྟློབས་ཅན་གཅིག་གི་ལུས་མང་པློ་འཕྲེན་པ་དང་། ལས་སྟློབས་ཆུང་མང་
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པློས་ལུས་གཅིག་འཕྲེན་ཚུལ་དཔྲེར་ན་ཕྱུག་པློ་གཅིག་གིས་མཆློད་གནས་མང་པློར་

ཞབས་ཏློག་བྲེད་པ་དང་དབུལ་པློ་མང་པློས་མཆློད་གནས་གཅིག་ལ་ཞབས་ཏློག་བྲེད་

པའི་རྲེས་དཔག་གི་ཚུལ་ལ་ཡིད་ཆྲེས་ཀི་ངྲེས་པ་དངས་ཏྲེ། ད་ལྟ་འདྲེམ་ཁ་བྱུང་ན་

ལའི་བདྲེ་བ་ཙམ་ལ་ལློངས་སྤློད་རྒྱུ་བྱུང་ཡང་ངློམས་མི་ཤྲེས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་ཕ་མློ་

ཙམ་ཡང་མི་བཟློད་པ་འདི་ལྟ་ན། སྔར་ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་བཟློད་གགས་མྲེད་པ་

མློང་བའི་རྒྱུ་ནི་མི་དགྲེ་བ་ཡིན་པར་འདུག །དྲེ་མ་སངས་ན་མི་འདློད་བཞིན་དུ་འབྲས་

བུ་སྡུག་བསྔལ་མློང་བ་ལས་འློས་མ་མཆིས། སྡུག་བསྔལ་སློང་བ་ལ་དྲེའི་རྒྱུ་སང་བའི་

སིག་པ་དྲེ་ཡང་རྐུན་མ་མི་ཡིན་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར་བཅར་ཏྲེ་ངློས་

ཟིན་དགློས་པས། 

མཛོད་ལས། དྲེ་ལས་ཆྲེ་ལློང་བསྡུས་ནས་ནི། །དགྲེ་དང་མི་དགྲེ་ཅི་རིགས་

པར། །ལས་ཀི་ལམ་ནི་བཅུར་གསུངས་སློ། །ཞྲེས་པ་ལྟར་སིག་པ་མི་དགྲེ་བ་བཅུར་

འདུ་བ་ཡིན་པས་ལུས་ཀི་ལས་སློག་གཅློད་མ་བིན་ལྲེན་ལློག་གཡྲེམ། ངག་གི་ལས་

རྫུན་ཕ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་བཀལ། ཡིད་ཀི་ལས་བརྣབ་སྲེམས་གནློད་སྲེམས་ལློག་ལྟ་

རྣམས་ལས་སྲེམས་ཅན་ཀི་རིགས་གང་བསད་ཀང་སློག་གཅློད་མི་དགྲེ་བ་ཡིན་

ནའང་། དཔྲེར་མཚོན་ན་གཞི་ལས་བིན་ལྟ་བུ་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་

ཤིང་ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་གསློད་པར་འདློད་དྲེ་

སྦློར་བ་རང་ངམ་གཞན་བྲེད་དུ་བཅུག་པ་གང་རུང་གིས་མཚོན་ལྟ་བུ་བསྣུན་ནས་

མཐར་ཐུག་ཕ་རློལ་པློ་ཤི་བ་ན་སློག་གཅློད་ཀི་མི་དགྲེ་བ་རློགས་པར་འགྱུར། འདུ་

ཤྲེས་འཁྲུལ་བ་དང་གསློད་སྲེམས་མྲེད་པར་རྐང་འློག་ཏུ་ཆུད་དྲེ་ཤི་བ་དང་ཕ་རློལ་
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པློའི་སྔློན་དུ་རང་ཤི་བ་སློགས་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་གཞི་བསམ་པ་སྦློར་བ་མཐར་

ཐུག་ཚང་བའི་མི་དགྲེ་བར་མ་སློང་ཡང་སློག་གཅློད་ཀི་མི་དགྲེ་བའི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་སློ། །

མ་བིན་ལྲེན་ནི། གཞི་རང་མི་དབང་ཞིང་གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་

གསྲེར་ལྟ་བུ་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་ཤིང་ཉློན་མློངས་གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་འབྲལ་

བར་འདློད་དྲེ་སྦློར་བ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བངས་པས་མཐར་ཐུག་ཐློབ་བློ་སྐྲེས་

པའློ། །

ལློག་གཡྲེམ་ནི། གཞི་གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་རང་གི་ཉྲེ་དུ་དང་

ཁ་དང་བཤང་ལམ་སློགས་བགྲློད་བ་མིན་པ་དང་། རང་གི་ཆུང་མ་སློགས་བགྲློད་

ཡུལ་ཡིན་ཡང་རྲེན་གི་དྲུང་དང་སྦྲུམ་མ་དང་བསྙྲེན་གནས་ལ་གནས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དྲེར་

འདུ་ཤྲེས་ཏྲེ་ཉློན་མློངས་གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་མི་ཚངས་པར་སྤློད་འདློད་ཀི་

སྦློར་བ་དྲེའི་དློན་ལ་བརློན་པས་མཐར་ཐུག་དབང་པློ་གཉིས་སྦློར་བ་སློགས་སློ། །

རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ནི། གཞི་མངློན་ཤྲེས་མྲེད་པ་ལྟ་བུ་དྲེ་ཡློད་པར་སྨྲ་བའི་ཡུལ་ལ་

འདུ་ཤྲེས་མྲེད་པ་ལ་ཡློད་པར་བསྒྱུར་ཏྲེ་ཉློན་མློངས་གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་

ཚུལ་དྲེ་སྨྲ་བར་འདློད་དྲེ་སྦློར་བ་ལུས་ངག་གང་རུང་གི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པས་མཐར་

ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །

ཕ་མ་ནི། གཞི་གང་ཟག་གཉིས་ལྟ་བུ་ལ་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་ཤིང་ཉློན་མློངས་གང་

རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་དབྲེ་བར་འདློད་དྲེ་སྦློར་བ་འབྲེད་ནུས་ཀི་ཚིག་སྨྲས་པས་

མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །
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ཚིག་རྩུབ་ནི། གཞི་ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་འགྲློ་བ་ལ་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་ཤིང་ཉློན་

མློངས་གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་ངག་རྩུབ་པློ་སྨྲ་བར་འདློད་དྲེ་སྦློར་བ་ཕ་རློལ་

པློའི་སྙིང་ལ་བསྣུན་པའི་མི་སྙན་པ་བརློད་པས་མཐར་ཐུག་དློན་གློ་བའློ། །

ངག་བཀལ་ནི། གཞི་སྔློན་མ་གསུམ་པློ་གང་རུང་དུ་མི་གཏློགས་པའི་དློན་

མྲེད་དང་ལྡན་པའི་དློན་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་ཏྲེ་ཉློན་མློངས་གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་

བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བར་འདློད་པས་སྦློར་བ་ཕི་རློལ་པའི་བསྟན་བཅློས་དང་བྲམ་ཟྲེའི་

གསང་སྔགས་འདློན་པ། རྒྱལ་བློན་དམག་རྐུན་པློ་སློགས་འདུ་འཛིའི་གཏམ་སྨྲ་བ། 

ཆགས་སྲེམས་ཀིས་གླུ་དང་ཟློས་གར་གི་ཚིག་བརློད་པ། དགྲེ་སྦློང་དག་རྲེད་པ་

བཙལ་བའི་ཕིར་གཞན་ལ་ཁ་གསག་སྨྲ་བར་བརམས་ནས་མཐར་ཐུག་སྨྲས་ཟིན་

པའློ།།

བརྣབ་སྲེམས་ནི། གཞི་གཞན་གི་ནློར་ལ་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་ཤིང་རང་ནློར་ལ་

ཆགས་སྲེམས་དང་གསློག་སྲེམས། གཞན་ནློར་ལ་རློ་མང་སྲེམས་དང་འཁུ་སྲེམས་

ངློ་ཚ་དང་ཉྲེས་དམིགས་ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་ཆློས་ལྔ་ལྡན་གི་ཉློན་མློངས་གང་རུང་

གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་རང་ལ་བྱུང་ན་སྙམ་པའི་རྔམ་སྲེམས་ཀིས་སྦློར་བ་རང་ལ་འབྱུང་

བའི་ཆྲེད་དུ་ཡིད་ཀིས་རློལ་བ་མཐར་ཐུག་དྲེར་སྨློན་པའློ། །

གནློད་སྲེམས་ནི། གཞི་ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་སྲེམས་ཅན་ལ་དྲེར་འདུ་ཤྲེས་

ཤིང་གནློད་བྲེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཞྲེ་སང་གི་སྲེམས། གནློད་བྲེད་ལ་

མི་བཟློད་པའི་སྲེམས། ཚུལ་མིན་ཡིད་བྲེད་ཡང་ཡང་དན་པས་ཁློན་འཛིན་གི་སྲེམས། 

བརྡྲེགས་པ་དང་བསད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པའི་འཁུ་སྲེམས། ངློ་ཚ་དང་ཉྲེས་དམིགས་
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ཟིལ་གིས་གནློན་པའི་སྲེམས་ལྔ་ལྡན་གི་ཉློན་མློངས་གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་

གསློད་བཅིང་སློགས་བ་འདློད་པའི་བློས་སྦློར་བ་སྲེམས་ཀིས་དྲེ་བྲེད་པར་རློལ་ཞིང་

མཐར་ཐུག་དངློས་སུ་ནུས་ན་བྲེད་པར་ཐག་བཅད་པའློ། །བདག་ཚངས་པའི་གློ་འཕང་

ཐློབ་ན་སྙམ་པ་དང་མི་འདི་ཤི་ན་སྙམ་པ་ལྟ་བུ་བརྣབ་སྲེམས་དང་གནློད་སྲེམས་རྲེས་

མཐུན་པ་ཡིན་གསུང་ངློ་། །

ལློག་ལྟ་ནི། གཞི་ལས་འབྲས་ལྟ་བུ་ལ་དྲེ་མྲེད་པར་འདུ་ཤྲེས་ཤིང་ཉློན་མློངས་

གང་རུང་གི་སྒློ་ནས་ཀུན་སློང་སྐུར་བ་འདྲེབས་པར་འདློད་པས་སྦློར་བ་ནི་བསམས་

པ་ལྟར་མྲེད་པར་བསམས་ཏྲེ་མཐར་ཐུག་ཐག་བཅད་པའློ། །

བཅུ་པློ་དྲེ་ལ་ཡང་ནང་གསྲེས་ཀི་ལི་ཡང་། བསམ་པ་ཉློན་མློངས་དག་པློས་

ཀུན་ནས་བསང་བ། ཡུལ་བ་མ་དང་ཕ་མ་ལྟ་བུ་བསད་པ། དྲེ་དག་གི་དཀློར་ཕློགས་པ། 

བསླུ་བ་དབྲེ་བ་ཚིག་རྩུབ་བརྣབ་སྲེམས་གནློད་སྲེམས་བྲེད་པ། གཞན་ཡང་དུད་འགྲློ་

ལྟ་བུ་ལ་ལུས་བློངས་ཆྲེ་བ་གསློད་པ། དངློས་པློ་རིན་ཐང་ཆྲེ་ཞིང་མང་བ་བརྐུ་བ། 

ཚངས་སྤློད་ལ་སློགས་བགྲློད་བ་མིན་པ་ལ་སྤློད་པ། དགྲེ་འདུན་འབྲེད་པའི་རྫུན་ཕ་མ་

བྲེད་པ། དགྲ་བཅློམ་པ་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་འདློད་པ། སིག་པ་ལ་བཤགས་སློམ་མྲེད་

པར་དགའ་བཞིན་དུ་གློང་འཕྲེལ་དུ་བྲེད་པ་སློགས་རིགས་པས་རྲེས་སུ་དཔགས་ཏྲེ་

ཤིན་ཏུ་ལི་ལ། དྲེའི་ལློག་ཕློགས་རྣམས་ནི་ལྟློས་ས་ལྟློས་འཇློག་གི་སྒློ་ནས་ཡང་བའློ།།

དྲེ་ཡང་ས་བློན་སྣ་ཚོགས་བཏབ་ཀང་མྱུ་གུ་མི་འཆློལ་བར་འབྱུང་བ་བཞིན་

སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ལི་བས་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་དམལ་བ། འབྲིང་གིས་ཡི་དྭགས། ཆུང་

ངུས་དུད་འགྲློར་སྐྲེ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་སློག་གཅློད་ཀིས་ཚེ་ཐུང་། མ་བིན་ལྲེན་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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གིས་ལློངས་སྤློད་དབུལ། ལློག་གཡྲེམ་གིས་ཆུང་མ་བསྲུང་དུ་མི་བཏུབ། རྫུན་གིས་

མི་ཁ་སང་། ཕ་མས་མཛའ་བཤྲེས་ཉུང་། ཚིག་རྩུབ་ཀིས་མི་སྙན་པ་མང་དུ་ཐློས། ངག་

བཀལ་གི་ཚིག་མི་བཙན། བརྣབ་སྲེམས་ཀིས་ཡིད་ཀི་རྲེ་བ་མི་འགྲུབ། གནློད་

སྲེམས་ཀིས་འཇིགས་སྐྲག་ཆྲེ། ལློག་ལྟའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་རློངས་པར་འགྱུར། 

བདག་པློའི་འབྲས་བུ་ནི། སློག་བཅད་པས་བཟའ་བཏུང་དང་སྨན་གི་ནུས་པ་ཉམས། 

མ་བིན་ལྲེན་གིས་ལློ་འབྲས་ཉུང་ངུར་འགྱུར། ལློག་གཡྲེམ་གི་གནས་འདམ་རབ་ཡ་

ང་། རྫུན་སྨྲས་ནི་ཡུལ་དྲེར་བློ་བྲིད་དང་འཇིགས་པ་ཆྲེ། ཕ་མས་ནི་ས་ཕློགས་མི་

སྙློམས་བགྲློད་དཀའ། ངག་རྩུབ་མློས་སློང་དུམ་དང་ཚེར་མ་སློགས་ཡིད་དུ་མི་འློང་། 

ངག་བཀལ་གིས་ལློན་ཤིང་ལ་འབྲས་བུ་མི་འཆགས། བརྣབ་སྲེམས་ཀིས་ཕུན་

ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིམ་གིས་འགྲིབ། གནློད་སྲེམས་ཀིས་ནད་འཁྲུག །མི་དང་མི་

མིན་གི་འཚེ་བ་མང་། ལློག་ལྟས་ནི་བཟང་ངན་གློ་ལྡློག་པར་འགྱུར་བས་རྣམ་སྨིན་དང་

རྒྱུ་མཐུན་ནི་གང་ཟག་རང་ལ་སྨིན་ཞིང་བདག་འབྲས་ནི་དྲེ་གནས་པའི་ཡུལ་དང་ས་

ཕློགས་ལ་འབྱུང་ལ། དྲེ་ལ་ངྲེས་པ་དང་མ་ངྲེས་པ་གཉིས་ལས་མ་ངྲེས་པ་ནི་རྐྲེན་དང་

མ་འཕད་ན་རྣམ་སྨིན་མི་འབིན་ཞིང་ཕད་ན་འབིན་པའི་སྐབས་ཤིག་ཀང་བཤད་མློད། 

ད་ལྟ་རང་རྲེ་རྣམས་ཀིས་བསགས་པའི་ལས་ཕལ་ཆྲེ་བ་ནི་དུག་གསུམ་དག་པློས་ཀུན་

ནས་བསང་བ་དང་། སིག་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་བྲེད་པ། ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསགས་

པ་སློགས་ནས་མློང་བར་ངྲེས་པ་མང་ལ།

དྲེ་ཡང་སློབ་དཔློན་དབིག་གཉྲེན་གིས། མཐློང་བའི་ཆློས་ལ་སློགས་པ་

ལ༑ །མློང་འགྱུར་ལ་སློགས་ངྲེས་རྣམ་གསུམ། །ཞྲེས་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་དཔྲེར་ན་སྔློན་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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བྱུང་དུ་དགྲེ་འདུན་ལ་བུད་མྲེད་ཡིན་ཞྲེས་ངན་སྨྲས་བས་པས་ཚེ་དྲེར་མཚན་འགྱུར་

བ་མཐློང་ཆློས་མློང་འགྱུར། སྐྲེ་བ་བརྒྱར་བུད་མྲེད་ཀི་ལུས་བངས་པས་སྐྲེས་ནས་

དང་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མློང་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ཚང་བའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་། རང་ལ་

ངན་སློང་དུ་སྐྲེ་ངྲེས་ཀི་ལས་ཤིག་ཡློད་ན་ཚེ་དྲེ་ལ་སྦློར་ལམ་བཟློད་པ་ཙམ་ཡང་

འཐློབ་མི་ནུས། འདློད་ཁམས་སུ་སྐྲེ་ངྲེས་ཀི་ལས་ཤིག་ཡློད་ན་འདློད་ཆགས་དང་

བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་འཐློབ་མི་ནུས། འཁློར་བར་སྐྲེ་ངྲེས་ཀི་ལས་ཤིག་ཡློད་ན་ཚེ་དྲེར་

འཁློར་བ་ལས་གྲློལ་མི་ནུས་པ་སློགས་བཤད་མ་ཐག་པའི་ལས་འབྲས་ཀི་རྣམ་གཞག་

རྣམས་ངྲེས་པར་བས་ཏྲེ་རང་རྒྱུད་ཀི་དུག་གསུམ་དང་དྲེས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་

སློག་གཅློད་མ་བིན་ལྲེན་སློགས་གང་ལ་མངློན་པར་དགའ་བརགས་ནས་གང་དགའ་

བ་དྲེ་གའི་གཞི་ནས་བཟུང་མཐར་ཐུག་གི་བར་ཡིད་ངློར་འཆར་དུ་བཅུག་པ་ན་དགྲ་

ལ་ཞྲེ་སང་དམར་ལམ་ལམ་པ་དང་། ཡུལ་སྲེམས་ཅན་དང་དངློས་པློ་ལྟ་བུ་ལ་འདློད་

ཆགས་བརྲེ་དུང་དུང་བ་བྱུང་ན་དན་ཤྲེས་ཀིས་ཚིར་གིས་གཟུང་། སྔློན་ཆད་ཤྲེས་

བཞིན་གིས་མ་ཟིན་པའི་སིག་པ་མང་དུ་བསགས་ཡློད་འདུག་ཀང་བསགས་པ་ལ་

བསགས་པར་ངློ་མ་འཕློད། ད་རྲེས་ཟིན་པས་ཁློ་ནམ་བྱུང་ཙ་ན་གཉྲེན་པློ་བསྟྲེན་ཐུབ་

པ་ཞིག་བྲེད། དྲེ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར་དགྲེ་བ་བཅུ་པློ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརློན་པར་བྲེད། 

དྲེ་ལ་ཡང་ངློས་ཟིན་དགློས་པས་མི་དགྲེ་བ་བཅུ་གློ་ལྡློག་པ་དྲེ་དགྲེ་བ་བཅུ་ཡིན་ལ། 

འབྲས་བུ་དགྲེ་བ་སྟློབས་ཆྲེན་གི་སྒློ་ནས་སློག་གཅློད་སངས་པས་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་

བུ་མི་ལུས་འཐློབ། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ཚེ་རིང་། བདག་པློའི་འབྲས་བུ་སྨན་མཐུ་

ཆྲེ་བ་སློགས་ཀིས་མཚོན་ཏྲེ། མི་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་རྣམས་གློ་ལྡློག་གི་ཚུལ་དུ་
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ལྲེགས་པར་བསམས་ནས་མློས་པ་དང་སྤློ་བ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒློམ། 

དགྲེ་མི་དགྲེའི་ཚུལ་ལ་གནད་འགའ་ཞིབ་མློར་དཔད་ན་གློང་གི་གཞི་བསམ་

པ་སྦློར་བ་མཐར་ཐུག་གི་བར་ཐམས་ཅད་དགྲེ་སྲེམས་ཁློ་ནས་ཟིན་པའི་སྦིན་གཏློང་

ལྟ་བུ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལས། གཞི་ནས་མཐར་ཐུག་གི་བར་མཐའ་དག་སིག་

སྲེམས་ཀིས་ཟིན་ནས་རང་དློན་དུ་སློག་གཅློད་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཏུ་གནག་པའི་ལས། 

མང་པློའི་སློག་སྐློབ་པའི་དློན་དུ་གང་ཟག་གཅིག་གསློད་པ་ལྟ་བུ་སྦློར་བ་སློག་བཅད་

པའི་རྒྱུ་མི་དགྲེ་བའི་ལས་སྟློབས་ཆུང་དྲེས་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་

བསྐྲེད་ཀང་། བསམ་པའི་ཁྱད་པར་དགྲེ་བའི་རྒྱུ་སྟློབས་ཆྲེ་བས་རྣམ་སྨིན་དང་བདག་

འབྲས་བདྲེ་བར་འབིན་པས་ན་ལས་ནག་རྣམ་སྨིན་དཀར་བ་བང་བ་དང་། མང་པློ་

ཞིག་གསློད་པའི་བསམ་པས་མ་ཆགས་པའི་སྦིན་པ་གཏློང་བ་ལྟ་བུ་བསམ་པའི་ཁྱད་

པར་མི་དགྲེ་བ་ཤུགས་ཆྲེ་བས་རྣམ་སྨིན་དང་བདག་འབྲས་སྡུག་བསྔལ་ཁློ་ན་འབིན་

ཞིང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ཚེ་ཐུང་བ་དང་ལློངས་སྤློད་ཆྲེ་བའི་འབྲས་བུ་དཀར་

ནག་འདྲེས་མར་ཡློད་པས་ལས་དཀར་རྣམ་སྨིན་ནག་པས་སང་དགློས་ཚུལ་སློགས་

ལས་འབྲས་ཕ་མློ་ཡང་བསམ་ཞིང་བང་དློར་བྲེད་པ་གནད་དུ་ཆྲེ། འློན་ཀང་སྒློམ་ཞྭ་

པུས་འཁྱུད་ད་ཕད་ཀི་སྒིབ་ཤིང་དང་སྨིན་མ་གཟྲེངས་མཐློ་བའི་ལྟ་སྟངས་ཅན་ཕལ་

ཆྲེར་ལ་ནི་དགྲེ་མི་དགྲེ་བཅུ་པློ་རགས་རིམ་ཙམ་ངློས་ཟིན་པའི་བང་དློར་བྱུང་ཡང་

སྐྲེན་པའི་ཚད་དུ་འདུག་གློ།

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རྣམ་སྨིན་གི་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ལུས་རྲེན་འཐློབ་

པའི་ཐབས་སུ་གཞན་གི་སློག་སྐློབ་པ། རྲེན་ལ་མར་མྲེ་འབུལ་བ། གཞན་ལ་བྲན་ལྟར་
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གུས་པ། སྦིན་པ་ལ་བརློན་པ། ངག་བག་དང་ལྡན་པ། རང་ལ་ཡློན་ཏན་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་བར་སྨློན་ལམ་འདྲེབས་པ། འབྲས་བུ་མི་དབྱུང་ཞིང་བུད་མྲེད་ལ་ཉྲེས་དམིགས་

སུ་བལྟ་བ། གཞན་གིས་མི་ནུས་པ་རང་གིས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརློན་པ་སློགས་ཀིས། ཚེ་

ཁ་དློག་རིགས་དབང་ཕྱུག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ཚིག་བཙུན་པ།

དབང་ཆྲེ་བ། སྐྲེས་པ་དང་། སྟློབས་དང་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་རྣམས་སྒྲུབ་པར་

བྲེད་པ་ལ་སྔར་བཞིན་དུ་མློས་སྤློའི་བསམ་པ་ནན་ཏན་དུ་བ། དྲེ་ལྟར་དགྲེ་མི་དགྲེའི་ངློ་

བློ་དང་འབྲས་བུ་རྣམས་དཔད་འཇློག་གཉིས་ཀའི་སྒློ་ནས་བསྒློམས་པའི་མཐར། 

བཤད་མ་ཐག་པའི་དགྲེ་བཅུ་སྒྲུབ་པ་དང་རྣམ་མཁྱྲེན་སྒྲུབ་པའི་རྲེན་བཟང་པློ་ཞིག་ཐློབ་

པར་བྲེད་པ་ལ་སྔར་བཤད་པའི་མི་དགྲེ་བ་དྲེ་དག་གིས་མ་གློས་ཤིང་གསར་དུ་མི་

གསློག་པ་ཞིག་ངྲེས་པར་དགློས་འདུག་ཀང་རང་གི་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ཚེ་

འདིར་ཡང་སིག་པ་དྲེ་ཙམ་ཞིག་བསགས། དྲེས་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་འགྲན་མི་ནུས་པའི་

ཚེ་རབས་མང་པློར་རང་གཅིག་པུའི་ཆྲེད་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དཔློན་གྲློགས་བུ་སྤུན་ཟ་བུད་

མྲེད་གཡློག་འཁློར་སྲེ་དགློན་སློགས་ཀི་དློན་དུ་སིག་པ་གྲངས་མྲེད་བསགས་པ་དྲེ། 

བཤྲེས་སྤིངས་ལས། ཁྱློད་ཀིས་བྲམ་ཟྲེ་དགྲེ་སློང་ལ་དང་ནི། །མགྲློན་དང་ཡབ་

ཡུམ་དག་དང་བཙུན་མློ་དང་། །འཁློར་གི་སད་དུའང་སིག་པ་མི་བགི་སྟྲེ། །དམལ་བའི་

རྣམ་སྨིན་སྐལ་ནློད་འགའ་མ་མཆིས། །ཞྲེས་གཞན་གི་དློན་དུ་སིག་པ་བས་པ་རྣམས་

རྣམ་སྨིན་མློང་ཚེ་ཡུལ་དྲེ་དག་དང་བགློ་བཤའ་བར་མྲེད་པར་རང་གཅིག་པུའི་ཐློག་ཏུ་

འློང་ཞིང་མློང་ངྲེས་ཀི་ལས་ནི་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པར་ཆློས་མངློན་པ་ལས་བཤད་འདུག་

པས་ཇི་ལྟར་བས་ཀང་འཁློར་བ་ལས་ཐར་མི་ནུས་པ་འད་སྙམ་དུ་ཡིད་བློང་བློང་པློར་
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གྱུར་པ་ན། ག་རྲེ་བདག་ཅག་གི་སྟློན་པ་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྲེ་ཅན་དྲེས་དང་ངྲེས་

ཀི་ཆློས་མང་དུ་བཀའ་སལ་པའི་ཐྲེག་པ་འློག་མར་དྲེ་ལྟར་བཤད་ཀང་། ངྲེས་དློན་དུ་

མཚམས་མྲེད་བས་པའི་སིག་པ་རྔམས་ཆྲེན་ཡང་བཤགས་སློམ་བས་པས་འདག་

ནུས་པར་གསུངས་པས། 

བཤྲེས་སྤིངས་ལས། གང་ཞིག་སྔློན་ཆད་བག་མྲེད་གྱུར་པ་ལས། །ཕི་ནས་

བག་དང་ལྡན་པར་གྱུར་དྲེ་ཡང་། །ཟ་བ་སྤིན་བྲལ་ལྟ་བུར་རྣམ་མཛེས་ཏྲེ། །དགའ་བློ་

སློར་འཕྲེང་མཐློང་ལྡན་བདྲེ་བྲེད་བཞིན། །ཞྲེས་གཅུང་དགའ་བློ་ཆུང་མ་ལ་ཧ་ཅང་

ཆགས་པ་དང་སློར་འཕྲེང་གིས་མི་གཅིག་གིས་མ་ལློངས་པའི་སྟློང་བསད་པ། མ་

སྐྲེས་དགྲས་ཡབ་གཟུགས་ཅན་སྙིང་པློ་བསད་པ་རྣམས་ཀང་བཤགས་སློམ་བས་

པས་དག་ཅིང་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་དགྲ་བཅློམ་པ་ཐློབ་པ་དང་། བདྲེ་བྲེད་ཀིས་མ་བསད་

ཀང་འགློད་སྲེམས་ཀིས་བང་དློར་ཚུལ་བཞིན་བས་པས་དམལ་བར་དར་གི་ཕློ་ལློང་

བརྡབས་པ་ཙམ་ཞིག་སྐྲེས་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་དུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་

བུ་ཐློབ་པར་བཤད་པས་བདག་གིས་དྲེ་ཙམ་ཞིག་མ་ཐློབ་ཀང་ངན་འགྲློའི་སྒློ་ཁྲེགས་

པ་ཞིག་བྲེད་སྙམ་པའི་ངྲེས་འབྱུང་དག་པློས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏྲེ་སིག་པ་བཤགས་པའི་

ཡུལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྲེན་དགྲམ། དྲེ་དག་ལ་དཀློན་མཆློག་དངློས་ཀི་མློས་པ་བརན་

པློ་བ། སྔར་བས་ཀི་སིག་པ་ལ་དུག་ཁློང་དུ་སློང་བ་ལྟ་བུའི་སུན་འབིན་པའི་འགློད་

སྲེམས་དག་པློ་དང་། ཕིན་ཆད་སློག་ལ་བབས་ཀང་མི་བྲེད་སྙམ་པའི་ཉྲེས་པ་ལས་

སར་ལྡློག་པའི་སློམ་སྲེམས་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་དུག་གཞློམ་པའི་ཆྲེད་དུ་སྨན་དཀར་པློ་

ཆིག་ཐུབ་བསྟྲེན་པ་ལྟར། རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པློས་མཛད་པའི་སྟློབས་བཞིའི་བཤགས་
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པ༑ 

གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ཕུང་པློ་གསུམ་པའི་མདློ། ངན་སློང་དང་སིག་པ་སྦློང་

བའི་གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་མཚན་བརློད་པ་སློགས་

དང་བཅས་ཕག་འཚལ་བ་ནི་ལག་ལྲེན་དངློས་ཡིན། གཞུང་ཆྲེན་པློར་སུན་འབིན་

པའི་སྐབས་སུ་གསྲེར་འློད་དམ་པའི་བཤགས་པ་གསུངས་པ་ནི་ཉྲེས་པ་རྣམས་སྔློ་

བགྲང་བྲེད་པར་དགློངས་ཤིང་། གཉྲེན་པློ་ཀུན་སྤློད་ཀི་སྐབས་མདློ་སྲེ་ཀློག་པ་སྐུ་

གཟུགས་བཞྲེངས་པ་མཆློད་པ་འབུལ་བ་སློགས་ནི་ཐུན་མཚམས་རྒྱུན་གི་སྤློད་ལམ་

རྣམས་ལ་བ་བའི་དབང་དུ་མཛད། དྲེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་རྒྱས་འདྲེབས་པ་ནི་ཐུན་དངློས་

དང་མཚམས་ཀི་ངྲེས་པ་མྲེད་ཀང་གང་ཟག་གི་བློ་རྣློ་རྟུལ་ལ་རག་ལས་ལ། རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ལ་དངློས་གཞིའི་ཚེ་ལྟུང་བ་ཕིར་བཅློས་པ་ཡང་བཤད་པས་སྤིར་བཏང་

དམིགས་བསལ་ཕྲེད་པའི་སྒློ་ནས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་ལགས་སློ།།

སྨྲས་པ། སྐྲེ་བར་མ་རིག་སྟུག་པློའི་ལིང་ཐློག་གིས། །བང་དང་དློར་བར་བལྟ་

བའི་མིག་ལྡློངས་རྣམས། །བཞིན་རས་ནག་ནློག་གློས་ཀི་དི་མ་སློགས། །འཁྲུད་པར་

བྲེད་པ་དློན་ཆྲེན་ཡིན་པར་རླློམ། །ལ་ལ་བསགས་ཀང་འཛད་པའི་ཟང་ཟིང་ནློར། །བ་

ལམ་རྲེས་མྲེད་ཆུ་ཡི་རི་མློ་ལ། །དཀའ་བ་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སྒློ་གསུམ་གིས། །མི་

བཟད་འབད་པ་དག་པློས་དཀའ་ཐུབ་བསྟྲེན། །རི་ལམ་ཡུལ་གི་བདྲེ་སྡུག་ཇི་བཞིན་

དུ༑ །ལློང་མྲེད་ཚེ་འདིའི་དགྲ་འདུལ་གཉྲེན་སྐློང་སློགས། །ཆློས་བརྒྱད་གཡྲེང་བའི་

ཁློལ་པློར་འཛད་པའི་ངང་། །མནར་མྲེད་དམལ་བའི་བུད་ཤིང་བས་ཀིས་དློགས། །མི་

ཤྲེས་བླུན་པློ་ཚེ་འདིའི་དློན་གི་ཆྲེད། །མི་དགྲེའི་ལས་ལ་འཇུག་པ་བདྲེན་མློད་ཀི། །ཁློ་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།

79

བློ་གསུང་རབ་མང་པློ་ཐློས་བཞིན་དུ། །གཏན་འདུན་རླུང་ལ་བསྐུར་བ་ངློ་རྲེ་

གནློང་། །ཀྭ་ཡྲེ་དཔིད་དུས་ས་བློན་གང་བཏབ་པའི། །སྟློན་ཀ་འབྲས་བུ་སློ་སློར་སྨིན་

པ་བཞིན། །དཀར་ནག་རྒྱུ་ལས་བདྲེ་སྡུག་འབྲས་འབིན་པའི། །ཚུལ་འདི་བསམས་

པའི་བང་དློར་གནད་འགག་གཅྲེས། །འགློད་སློམ་སྲེམས་ཀིས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་

གི་དྲུང་། །སིག་ཚོགས་བཤགས་ནུས་གཉྲེན་པློ་སྟློབས་བཞི་ཡིས། །ཡུན་རིང་གློམས་

ཤིང་འདིས་པས་ངན་སློང་གི །གནས་ངན་འདི ་ཡི ་རྒྱུ་ཚོགས་དྲུངས་ནས་

འབིན། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

 འཇམ་དབངས་མགྲིན་འཁྱུད་སྨྲ་མཁས་ངག་གི་དབང་། །བརྲེ་ཆྲེན་ཕག་ན་

པདའི་རང་གཟུགས་ཅན། །མཐུ་སྟློབས་གསང་བའི་བདག་པློའི ་ངང་ཚུལ་

གིས། །རིགས་གསུམ་སྒྱུ་དའི་གར་མཁན་ཙོང་ཁ་པ། །ཁྱློད་གསུང་དང་པློའི་སྐྲེས་བུ་

བློ་སྦློང་བའི། །ཐུན་མློང་ལམ་གི་རིམ་པའི་གནད་འགག་རྣམས། །འཁྲུལ་མྲེད་ཚིག་

ཉུང་དློན་རྒྱས་གློ་བདྲེ་བར། །ཡློངས་འཛིན་བ་མའི་གསུང་བཞིན་བཤད་ཟིན་

ནས། །སྡུག་ཀུན་འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པློ་ལས། །བསྒལ་ནས་འགློག་ལམ་རིན་

ཆྲེན་གིང་མཆློག་ཏུ། །བགྲློད་བྲེད་རྒྱ་བློད་མཁས་པའི་ལྲེགས་བཤད་ཀི། །རྒྱུད་

མངས་གླུ་ལ་བློ་ལྡན་རྣ་བ་བློགས།།

གཉིས་པ་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦང་བ་ནི། 

ལམ་སྒློན་ལས། སིད་པའི་བདྲེ་ལ་རྒྱབ་ཕློགས་ཤིང་། །སིག་པའི་ལས་ལས་

ལྡློག་བདག་ཉིད། །གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དློན་གཉྲེར། །སྐྲེས་བུ་དྲེ་ནི་འབྲིང་ཞྲེས་
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བ༑ །ཞྲེས་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་ནི་མངློན་མཐློ་ལ་མིའི་གློ་འཕང་སློགས་དློན་དུ་གཉྲེར་བར་

བྲེད་པ་ལས། ཚུལ་དྲེ་ཙམ་འཐློབ་བར་མི་འཛིན་པས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་བརྲེན་

ནས་འཁློར་བ་ལས་ཐར་བའི་ཞི་བདྲེ་ཙམ་དློན་དུ་གཉྲེར་བ་རྣམས་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་དུ་

བཤད་པས་ན་སྐབས་འདིར་ཞི་བ་ཙམ་དློན་དུ་མི་གཉྲེར་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

མཁྱྲེན་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲེའི་སྔློན་དུ་ངྲེས་པར་ཐར་པ་འཐློབ་དགློས་པས་འབྲིང་དང་ཐུན་

མློང་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་ལ་སར་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཀི་

ཉམས་ལྲེན་རྣམས་གློ་རིམ་མ་ལློག་པར་བས་པས་རྲེ་ཞིག་ངན་སློང་གསུམ་དུ་སྐྲེས་

ཏྲེ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་མློང་མ་དགློས་པ་ནི་བཙོན་དློང་ནས་ཐར་བའི་མི་

བཞིན་དགའ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐློབ་ནའང་། མི་དྲེ་སར་བཙོན་ཁང་དུ་མི་འཇུག་པའི་

གདྲེངས་མྲེད་པ་ལྟར་ཚེ་འདིར་གཉྲེན་པློ་སྟློབས་བཞིའི་སྒློ་ནས་སྔར་བས་ཀི་སིག་པ་

རྣམས་བང་ཞིང་གསར་དུ་མ་བསགས་ལ་དགྲེ་བ་བཅུ་བསྒྲུབས་པའི་མཐུས་སྐྲེ་བ་ཕི་

མ་བདྲེ་འགྲློའི་ལུས་ཤིག་ཐློབ་ཀང་ཉློན་མློངས་མ་སངས་པའི་དབང་གིས་ཚེ་སྔློན་མ་

ངན་སློང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇིགས་པའི་བློ་སློ་ན་མི་སློད་པར་མི་དགྲེ་བའི་ལས་

གསར་དུ་མི་གསློག་པའི་ཆ་ག་ལ་ཡློད། གལ་ཏྲེ་བསགས་ན་སར་ཡང་ངན་སློང་གི་

གནས་སུ་ལྡློག་པས་ན། 

སྤློད་འཇུག་ལས། བདྲེ་འགྲློར་ཡང་དང་ཡང་འློངས་ཏྲེ། །བདྲེ་བ་མང་པློ་སྤད་

སྤད་ནས། །ཤི་ནས་ངན་སློང་སྡུག་བསྔལ་ནི། །ཡུན་རིང་མི་བཟད་རྣམས་སུ་

ལྟུང། །ཞྲེས་དཔྲེར་ན་ཚ་རྲེག་གིས་མནར་བ་ན་རླུང་བསྲེར་བུའམ་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུ་

ལུས་ལ་ཕློག་ཏུ་བཅུག་པའི་ཚེ་རྲེ་ཞིག་བདྲེ་བ་སྐྲེ་ནའང་ཡུན་སློང་བ་དང་གྲང་བའི་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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སྡུག་བསྔལ་བསྐྲེད་པ་བཞིན་ཟག་བཅས་ཀི་བདྲེ་བ་མཐའ་དག་ནི་འགྱུར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་གནས་སྐབས་ཀི་བདྲེ་བ་ལ་ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་བ་

འདུག །ད་ལྟ་ལས་ཉློན་གཉིས་ཀིས་འཁློར་བ་འདིར་ཉིང་མཚམས་སྦློར་དུ་བཅུག་

ནས་མངློན་པར་བཅིངས་པ་འདི་ལ་ངྲེས་པར་འབྱུང་བའི་བློས་འདློར་འདློད་ཀི་བསམ་

པ་དང་བཅས་ཏྲེ་འབད་པས་བསྒྲུབས་པས་བཅིངས་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི་ཞི་

བའི་གློ་འཕང་ཡིན་པས་འདི་ཉིད་དློན་དུ་གཉྲེར་བར་བྲེད་པ་ལ།

འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ། 

དྲེ་ལས་ཐར་བར་བྲེད་པའི་ལམ་ཉམས་ལྲེན་གི་རིམ་པ་བཤད་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་སྒློ་ནས་བསམ་པ། རྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་གཉིས་

ཀི་སྒློ་ནས་བསམ་པ་གཉིས།

དང་པློ་ལ། སྡུག་བསྔལ་འཁློར་བའི་ཉྲེས་དམིགས་དང་། ཀུན་འབྱུང་འཁློར་

བའི་འཇུག་རིམ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། མདློ་ལས། དགྲེ་སློང་དག །འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་

བདྲེན་པའློ། །འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདྲེན་པའློ། །ཞྲེས་འབྲས་བུ་སྡུག་

བསྔལ་བདྲེན་པ་དང་པློ་དང་། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པ་རྲེས་སུ་གསུངས་པ་འདི་རྒྱུ་

འབྲས་གློ་ལྡློག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་དགློངས་པའི་ཚུལ། 

བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་འདི་ལ་མཐའ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡློད་མིན་

ན༑ །བིས་ཁྱློད་འདིར་ནི་བིང་བ་ལ། །འཇིགས་པ་ཅིས་ན་སྐྲེ་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་འབྲས་

བུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདྲེ་བར་འཛིན་པའི་བློ་ཡློད་ན་དྲེའི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པ་ལ་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

82

འཇིགས་པ་དང་སློང་སྲེམས་མི་སྐྲེ་ལ། དྲེ་ལས་གློ་ལྡློག་ན་འབྲས་བུ་དྲེ་མི་འདློད་པའི་

དབང་གིས་དྲེའི་རྒྱུ་འགློག་པར་བྲེད་པ། 

དཔྲེར་ན་རང་རྲེ་ས་སྐམ་པློ་ཞིག་གི་སྟྲེང་ན་ཡློད་པའི་ཚེ་གློ་བུར་དུ་ཆུ་ཞིག་

བྱུང་ནས་ལུས་དང་གློས་སྟན་སློགས་གཤྲེར་ཏྲེ་གྲང་བའི་རྲེག་བས་ཉྲེན་པ་ནི་སྡུག་

བསྔལ་བདྲེན་པ། ཆུ་དྲེ་གང་ནས་བྱུང་བརགས་ནས་ཕློགས་འདི་ཞྲེས་བ་བ་ནས་བྱུང་

བར་ངྲེས་པ་ནི་ཀུན་འབྱུང་བདྲེན་པ་ངྲེས་པ། ལུས་གྲང་རྲེག་ལས་གྲློལ་བ་ནི་འགློག་

པའི་བདྲེན་པ། དྲེའི་ཐབས་སུ་ཆུ་འློལ་ཀ་བསྒྱུར་བའི་བ་བ་བྲེད་པ་ནི་ལམ་གི་བདྲེན་

པ་སྟྲེ། 

རྒྱུད་བ་མ་ལས། ནད་ནི་ཤྲེས་བ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི་སང་བ་ལ། །བདྲེར་གནས་

འཐློབ་བ་སྨན་ནི་བསྟྲེན་པར་བ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དྲེ་འགློག་པ་དང་དྲེ་

བཞིན་ལམ། །ཤྲེས་བ་སང་བ་རྲེག་པར་བ་ཞིང་བསྟྲེན་པར་བ། །ཞྲེས་ཆུ་གཤྲེར་བ་ལ་

སྡུག་བསྔལ་དུ་ངློ་མ་ཤྲེས་ན་ཆུ་དྲེ་དགག་འདློད་གི་བློ་མི་འབྱུང་། རླན་དང་བྲལ་བ་དྲེ་

བདྲེ་བར་མ་ཤྲེས་ན་ཆུ་འགློག་བྲེད་ཀི་རགས་རིག་པའི་བློ་མི་འློང་བས་བདྲེ་སྡུག་

གང་གི་ཡང་འབྲས་བུ་ངློས་ཟིན་པར་བས་ནས་དྲེ་སྐྲེད་བྲེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་འདློར་ལྲེན་

མཛད་པ་ནི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བའི་ཕིར་ཚུལ་དྲེ་ལྲེགས་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བས་ཏྲེ། 

ཐློག་མར་སྡུག་བསྔལ་བདྲེན་པ་བསམ་པ་ལ། 

ལམ་རིམ་དུ་འཁློར་བ་སྤི་དང་བྲེ་བྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་སློ་སློར་གསུངས་པའི་

སྐྲེ་རྒ་སློགས་སྤི་ལ་སྦར་བ་ནི་སྤློས་པ་ཆྲེ་བའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཞིང་། སྐབས་

དློན་སྙིང་པློ་དིལ་ན། ངན་སློང་གསུམ་ནི་སྔར་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུའི་དུས་མློང་བ་ཚད་
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ཐུབ་སྒློམ་ཟིན་པས་ཆང་འཐུངས་པས་ནད་དག་པློ་བསངས་ཏྲེ་སྐྱུགས་ལློག་པ་ཞིག་

ལ་ཆང་མཐློང་ཙམ་ནས་དྲེ་ལ་མི་སྡུག་པའི་བློ་སྐྲེ་བའི་མཐུས་བྲེ་བྲག་གི་རློ་སྐྱུར་བ་

དང་ངན་པ་སློགས་ཆྲེད་དུ་བསམ་མི་དགློས་པར་ར་རྒྱུག་པའི་ཞར་ལ་མྲེ་ཏློག་ཆློད་པ་

ལྟར་འློང་བས། ངན་སློང་གི་སྐྲེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེད་དུ་མ་བསྒློམས་པས་སྐློན་དུ་མི་

འགྱུར་ཞིང་།

དངློས་དློན་བདྲེ་འགྲློའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་གཙོ་ཆྲེར་སྦར་ཏྲེ་བསམ་པ་ལ། མི། 

བདྲེ་འགྲློ་གཞན་གཉིས། ཞར་བྱུང་རིགས་དྲུག་ཐུན་མློང་གི་སྡུག་བསྔལ་སྒློམ་པ་དང་

གསུམ། དང་པློ་ནི། ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་སྐྲེ་བ་བངས་པ་རྣམས་ནི་རྒ་བ་དང་འཆི་

བ་སློགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀི་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་སྲེམས་རབ་ཏུ་མ་ཞི་

བས་དུག་གསུམ་གིས་ལུས་སྲེམས་ངལ་བཞིན་དུ་མཐར་འཆི་བས་ཆློས་ཅན་ལས་

མ་འདས་མློད། དྲེ་ཡང་སྐྲེ་གནས་བཞིར་གསུངས་པ་ཡང་གཙོ་ཆྲེ་བ་མངལ་སྐྲེས་ཀི་

དབང་དུ་བས་ཏྲེ། 

སློབ་སྤིངས་ལས། ཤིན་ཏུ་མི ་བཟད་དི ་ང ་མི ་གཙང་བཅྲེར་བས་

འགགས། །རབ་ཏུ་དློག་པ་མུན་ནག་འཐིབས་པློར་འདུག་པ་ཡི། །མངལ་གནས་

དམལ་བ་ལྟ་བུའི་ནང་དུ་དྲེ་ཞུགས་ནས། །ལུས་ཡློངས་བསྐུམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཆྲེན་

པློ་བརྣག་དགློས་སློ། །ཞྲེས་ཕློ་བའི་འློག་ལློང་ཁའི་སྟྲེང་ན་ཁ་སྒལ་ཚིགས་ལ་བལྟས་

ནས་དི་ང་ཞིང་མི་གཙང་བའི་ལན་ལིན་གི་ཁློད་དུ་ཡློད་པ་ལས་རིམ་གིས་མྲེར་མྲེར་

པློ་ནས་རྐང་ལག་འགྱུས་པའི་བར་རྣམས་ཀི་གནས་སྐབས་སུ་མས་བཟའ་བཏུང་ཚ་

བ་བསྟྲེན་ན་མྲེ་དློང་དུ་ཆུད་པ། གྲང་བ་བསྟྲེན་ན་འཁྱགས་སྦུབས་སུ་གནས་པ། མཆློང་
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བ་དང་རྒྱུག་པ་སློགས་ཀི་ཚེ་གཡང་ལ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་བ་སློགས་མའི་

སྤློད་ལམ་མི་གཟློ་བ་མཐའ་དག་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཐློག་ཏུ་འབབ་བཞིན་པ་

ནས་ཞག་ཉིས་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་དྲུག་སློང་བ་ན་ལས་ཀི་རླུང་གི་མགློ་བློ་ཐུར་དུ་བསྟན་

ཏྲེ་མངལ་སྒློའི་རུས་པ་ཤིན་ཏུ་དློག་པ་ནས་ཕིར་འབྱུང་བའི་ཚེ་བ་གང་གི་པགས་པ་

དམར་བཤུས་བས་པ་ལ་སྦང་མ་མཆུ་ཅན་གིས་ཟློས་པ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་

བ་དག་པློ་མློང་བཞིན་དུ་སྐྲེ་ཞིང་། བཙས་ནས་ཀང་རྲེ་ཞིག་གི་བར་སྟན་འཇམ་པ་ལ་

བཞག་ཀང་ཚེར་དློང་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུའི་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་

བཟློད་དཀའ་བའི་ཚུལ་རྣམས་རང་གི་ཚེ་སྔློན་མ་དང་འདིའི་བར་དུ་ཉམས་སུ་མློང་

ཟིན་པ་ཞིག་ཡིན་ནའང་། མངལ་གྲིབ་དང་ན་ཚོད་གཞློན་པའི་དབང་གིས་ད་ལྟ་དན་

པའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པས་རྲེས་སུ་དཔགས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྒློམ་པ་ལ། སྔར་སྐྲེས་

བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་བཞིན་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་རང་ཐློག་ལ་ཇི་ལྟར་

བྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་བསམས་པ་ན། ད་ལྟ་རང་ཤློང་གི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་གི་ནང་དུ་

ཞག་གཅིག་ཆུད་དྲེ་སྟྲེང་འློག་ཀུན་ཏུ་བཤང་གཅི་སློགས་མི་གཙང་བའི་རས་ཀིས་

གང་བར་གྱུར་ན་བཟློད་ཐབས་མྲེད་པ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། དྲེས་གློང་གི་སྡུག་

བསྔལ་གི་ཆ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན་བདྲེ་འགྲློར་སྐྲེ་བ་ལྲེན་པ་ལ་ཡང་

སྐྱུགས་ནད་ཅན་གི་ཟན་མཐློང་བ་ལྟ་བུའི་ཞྲེན་ལློག་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒློམ་

གསུངས། 

དྲེ་བཞིན་དུ་རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་། རྒྱ་ཆྲེ་རློལ་པ་ལས། རྒ་བས་གཟུགས་

སྡུག་གཟུགས་མི་སྡུག་པར་བྲེད། །རྒ་བས་གཟི་བརིད་འཕློག་ཅིང་མཐུ་སྟློབས་
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འཕློག །རྒ་བས་བདྲེ་བ་འཕློག་ཅིང་བརས་པར་བྲེད། །རྒ་བས་འཆི་བྲེད་རྒ་བས་

མདངས་ཀང་འཕློག །ཅྲེས་སྐྲ་དཀར་ཞིང་ལུས་གུག་པ།

དཔྲལ་བ་གཉྲེར་མས་ཁྲེབས་པ་སློགས་ལུས་ཀི་མཐུ་ཉམས་པའི་ཚུལ་ལ་

མཚོན་ན། སྔར་ན་ཚོད་དར་བབ་ཀི་དུས་ལུས་དང་ཞིང་སྐྲའི་མདློག་གནག་པ་པགས་

པ་ལ་གཉྲེར་མ་སློགས་མྲེད་པའི་གཞློན་ཤ་ཅན་དྲེ་ད་ལྟ་ལུས་མ་འཕློས་ཀང་འཕློས་པ་

དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་འདི་བཞིན་དུ་སློང་འདུག །སར་ཡང་ལློ་ཟ་ཞག་མང་སློང་རིམ་

གིས་ཟ་བ་མར་གི་ངློ་བཞིན་རྣམ་པར་འགྲིབས་ནས་འཆི་བདག་གི་ཁར་ཆུད་པར་

འདུག་སྙམ་དུ་སྐློ་ཤས་ཀི་མློང་བ་དག་པློ་མ་ཐློན་གི་བར་བསམ། དྲེ་བཞིན་དུ་ལུས་

ཀི་མཐུ་ཉམས་པས་ལྡང་འདུག་ཚུལ་བཞིན་དུ་མི་འློང་། འགྲློ་བའི་ཚེ་གློམ་པ་འཁྱློར། 

ངག་ལྡབ་ལྡིབ་ཏུ་སྨྲ་བས་མཚོན་ཏྲེ་དབང་པློ་ཉམས་པས་མིག་རྣ་སློགས་ཀིས་སྔར་ལྟ་

བུའི་མཐློང་ཐློས་སློགས་ཇི་བཞིན་མི་འབྱུང་ཞིང་དན་པ་མི་གསལ་བས་བརྲེད་ངྲེས་

ཅན་དུ་འགྱུར། བཟའ་བཏུང་ཡང་སྔར་ཟ་བའི་ཚོད་ཙམ་དུ་ཟློས་ན་ནད་སྣ་ཚོགས་སྐྲེད་

པར་བྲེད་པའི་ཚུལ་རྣམས་གློང་བཞིན་བསྒློམ། ཉམས་ལྲེན་བྲེད་པ་པློ་ན་ཚོད་གཞློན་

ནུ་ཞིག་ཡིན་ན་མགློ་དཀར་བ་སློགས་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྐློན་ཕལ་ཆྲེར་རང་ཉམས་

ལ་དཔགས་ཏྲེ་གཞལ་རྒྱུ་མྲེད་མློད། ན་ཚོད་རྒན་པློ་ཞིག་ལ་ཕར་བལྟས་ནས་འདི་

ཡང་མའི་མངལ་ནས་བཙའ་བའི་དུས་རྒས་ཤིང་འཁློགས་པ་འདི་ག་མིན་པ་ཐག་ཆློད། 

བདག་ལྟ་བུའི་གཞློན་ནུ་ཞིག་གནས་སྐབས་འདི་འདར་གྱུར་འདུག་གློ་བསམ་པའི་

ཚུལ་གིས་བསྒློམ་གསུངས། 

ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། སྔར་རང་ཉིད་ནད་དག་པློས་འདྲེབས་མློང་བའམ་མིན་
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ན་ནད་པ་གཞན་དག་ལ་རྲེས་སུ་དཔགས་ཏྲེ་ཡུན་རིང་པློ་ནས་འདུ་བ་འཁྲུགས་པའི་

ནད་དམ། གློ་བུར་དུ་གདློན་དང་མཚོན་ལ་སློགས་པས་གཙེས་པའི་ཚུལ་ནི། རྒྱ་ཆྲེར་

རློལ་པ་ལས། དཔྲེར་ན་དགུན་སྨད་རླུང་དང་ཁ་བ་ཆྲེ། །རྩྭ་ཤིང་གྲེལ་བ་ནགས་སྨན་

མདངས་ཀང་འཕློག །དྲེ་ལྟར་ནད་འདིས་འགྲློ་བའི་མདངས་འཕློག་ཅིང་། །དབང་པློ་

ཟུངས་དང་སྟློབས་ནི་ཉམས་པར་བྲེད། །ཅྲེས་ཚ་གྲང་ཤས་ཆྲེ་ཆུང་གི་ཟུག་གཟྲེར་

སློགས་གདུང་བ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཉམ་ཐག་པས་ལུས་ཀི་ཤ་ལྤགས་བསྐམས་ཤིང་

སྒུལ་སྐློད་དཀའ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཟས་སྐློམ་རྣམས་ནད་ལ་གནློད་ཀིས་དློགས་ནས་

སྨན་པ་སློགས་ཀིས་ཟར་མི་སྟྲེར། ཡིད་དུ་མི་འློང་བའི་ཟས་དང་སྨན་སྣ་ཚོགས་གཏར་

སྲེག་རྣམས་མི་འདློད་བཞིན་དུ་བསྟྲེན་དགློས་ཚུལ་བསམ་མློ། །

འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། རྒྱ་ཆྲེར་རློལ་པ་ལས། འཆི་དང་འཕློ་དང་འཆི་འཕློ་

དུས་བྲེད་པ། །ཕློངས་ཤིང་སྡུག་པའི་སྐྲེ་བློ་རག་ཏུ་འབྲལ། །ཕིར་མི་འློང་ཞིང་འཕད་

པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཤིང་ལས་ལློ་འབྲུལ་འད་ཞིང་ཀླུང་རྒྱུན་མཚུངས། །ཞྲེས་ནད་

ལས་ཐར་བ་ཞིག་བྱུང་ན་དཀའ་བ་དྲེ་ཙམ་སྤློད་རིང་ཆློག་ནའང་ཕལ་ཆྲེར་ནི་ཐབས་སྣ་

ཚོགས་བས་པས་ཀང་ནད་ཇྲེ་ཆྲེར་སློང་སྟྲེ་སྨན་པས་བློར། མློ་བློན་གིས་བསླུས། 

གཉྲེན་བཤྲེས་རྣམས་ཀིས་མཐའ་བསྐློར་ནས་སྨྲྲེ་སྔགས་འདློན། ཤི་དགྲེ་དང་དུར་

འདྲེབས་ཀི་གཤློམ་ར་འདིང་། རང་ཉིད་ཀང་བཀྲག་མདངས་ཉམས། ཁ་བསྐམས། 

མཆུ་བརྲེས། སྣ་ཞློམ། མིག་ཀློང་མློར་སློང་།

དབུགས་བརྲེགས། སྔར་བས་ཀི་སིག་པ་ལ་འགློད། གཉྲེན་བཤྲེས་འཁློར་

གཡློག་རས་ནློར་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་དང་བྲལ། གཅྲེས་པར་བསྐངས་པའི་ལུས་ཀང་
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མལ་དུ་བཞག་སྟྲེ་ཆགས་ཞྲེན་དག་པློའི་དབང་གིས་འཇིག་རྲེན་ཕ་རློལ་ཏུ་འགྲློ་དགློས་

ཚུལ་གི་སྡུག་བསྔལ་དག་པློས་མནར་བ་རྣམས་བསམ་མློ།།

དགྲ་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། མི་སྡུག་པའི་དགྲ་ཞིག་གིས་ལུས་སློག་

གཏམ་དློན་ལ་གནློད་པ་བས་དློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལྟ་ཅི་སྨློས། དགྲ་དངློས་སམ་

མི་མཛའ་བ་ཞིག་དང་གནས་ཁང་གཅིག་ཏུ་འཚོགས་དགློས་བྱུང་ནའང་ཡིད་མི་བདྲེ་

བ་ནག་ཡློར་རྲེ་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འཆར། དྲེ་ཕློགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་སློང་ན་ནམ་ལངས་

པ་ལྟ་བུའི་སྤློ་བ་འབྱུང་ཚུལ་ལ་བརྲེན་ནས་དགྲ་སང་བ་ཕད་ཀིས་དློགས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་བསམ།

གཉྲེན་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། གཉྲེན་བཤྲེས་དང་། དྲེའི་ནང་ནས་ཀང་

ཤིན་ཏུ་མཛའ་བ་ཞིག་ཡུལ་གཞན་དུ་སློང་བ་ལ་དྲེ་དག་གི་ཡློན་ཏན་དང་ཕུན་ཚོགས་

རྣམས་དན་ཏྲེ་སྒློ་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་དག་པློ་དང་། དྲེ་ལས་གློ་ལློག་ན་དགའ་བ་ཆྲེན་

པློ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གི་གཉྲེན་སྡུག་པ་དང་བྲལ་གིས་དློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསམ། 

འདློད་པ་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི། ཚོང་པ་དང་ཞིང་ལས་པ་སློགས་ཀིས་འབད་

པའི་བསྒྲུབས་ཀང་ཚོང་ཟློག་སྟློར་བ་དང་ལློ་ཏློག་སྲེར་བས་བཅློམ་པ། དབུ་གཙོ་དང་

ཞང་བློན་རྣམས་ཀིས་དགྲ་མ་ཐུལ་ཞིང་གཉྲེན་མ་འཁྱློངས་པ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལ་

གཉྲེན་པློ་ཞན་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་འགློ་མི་ཐློན་པ། ཤྲེས་རབ་དམན་པས་ཐློས་

བསམ་གི་བ་བ་མ་འགྲུབ་པ་སློགས་འདློད་པ་བཙལ་གིས་མི་རྲེད་པའི་སྡུག་བསྔལ། 

གཞན་ཡང་ཁ་དག་པློ་ཞན་པློར་སློང་བ། ཕྱུག་པློ་སྤང་པློར་སློང་བ། མི་མང་པློ་གཅིག་

པུར་སློང་བས་མཚོན་ཏྲེ་རྒྱལ་ཁམས་ལ་བརགས་ན་སྔར་གི་ས་ན་མི་འདུག་པ་
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སློགས་མདློར་ན་བཀྲྲེས་སྐློམ་ཚ་གྲང་མི་འདློད་པ་སྣ་ཚོགས་པས་མིའི་ལུས་རྲེན་འདི་

ཉིད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་མློང་བ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་མ་སྐྲེས་ཀི་

བར་དུ་བསྒློམ་མློ། །

བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་བསམ་པ་དང་དྲུག་བསམ་པ་

སློགས་སྤི་ལྡློག་ཏུ་གསུངས་ནའང། འཁིད་ཀི་སྐབས་འཇུག་པ་བདྲེ་བའི་དབང་དུ་

མཛད་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་བདུན་པློ་གཙོ་ཆྲེར་མི་ལ་སྦར་ནས་དྲེའི་མཇུག་ཏུ་བདྲེ་འགྲློ་

གཞན་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་བརྒྱད་བསམ་པ་དང་། གསུམ་དང་

དྲུག་བསམ་པ་རྣམས་སྤིར་མཛད་པ་ཡིན་ནློ།།

གཉིས་པ་བདྲེ་འགྲློ་གཞན་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། བཤྲེས་

སྤིངས་ལས། ལུས་ཀི་ཁ་དློག་མི་སྡུག་འགྱུར་བ་དང་། །སྟན་ལ་མི་དགའ་མྲེ་ཏློག་

འཕྲེང་རིངས་དང་། །གློས་ལ་དི་མ་ཆགས་དང་ལུས་ལ་ནི། །སྔློན་ཆད་མྲེད་པའི་རྔུལ་

འབྱུང་ཞྲེས་བགི་བ། །མཐློ་རིས་འཆི་འཕློ་སྦློན་བྲེད་འཆི་ལྟས་ལྔ། །

ཞྲེས་འདློད་པའི་ལ་རྣམས་ལ་མི་ལྟ་བུའི་སྐྲེ་རྒ་སློགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མྲེད་

ནའང་། འཆི་བར་ཉྲེ་བའི་ཚེ་གློ་བུར་དུ་ལུས་ཀི་བཀྲག་མདངས་ཉམས་ཤིང་། བདྲེ་

བའི་སྟན་ལ་འདུག་སྙིང་མི་འདློད་པ། མྲེ་ཏློག་གི་འཕྲེང་བ་རིངས་པ། གློས་ལ་དི་མ་

ནག་ནློག་ཆགས་པ། སྔློན་མྲེད་པའི་ལུས་ལ་རྔུལ་འབྱུང་བ་རྣམས་འཆི་ལྟས་ལྔ། ལུས་

ཀི་འློད་ཆུང་དུ་སློང་བ། ཁྲུས་ཆུ་ལུས་ལ་ཆགས་པ། གློས་རྒྱན་ལས་སྒ་མི་སྙན་པ་

འབྱུང་བ།མིག་གི་རི་མ་འཁབ་པ། ཡུལ་གཅིག་ལ་ཆགས་པ་ལྔ་པློ་ཉྲེ་བའི་འཆི་ལྟས་ཏྲེ་

བཅུ་པློ་དྲེ་རྣམས་འཆི་ལྟས་སུ་རིག་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་སྐབས་གསུམ་
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པ་ཞྲེས་བ་བ་གང་དུ་སྐྲེ་འགྱུར་གི་གནས་ཀང་བརགས་ན་ཤྲེས་པ་ཡིན་པས། དྲེ་མ་

ཐག་དམལ་བར་སྐྲེ་ངྲེས་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་དམལ་བར་སྐྲེས་ཟིན་པ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་དག་པློ་མི་བཟད་པ་ཡློད་པས་མི་ལྟ་བུ་ལ་ངན་སློང་དུ་སྐྲེ་དློགས་པ་

ཙམ་ལས་རག་བརན་ཐྲེར་ཟུག་དྲེ་འད་མྲེད་པས་ལའི་སྡུག་བསྔལ་ལག་པར་ཆྲེ་བ་ཡིན་

གསུངས། 

གཞན་ཡང་བསློད་ནམས་ཆྲེན་པློའི་ལ་རྣམས་མཐློང་བའི་ཚེ་ཆུང་བ་རྣམས་ས་

བཀློང་བ་དང་། སྟློབས་ཆྲེ་བའི་ཆུང་བ་གནས་གཞན་དུ་བསྐྲློད་པ་དང་ལ་མ་ཡིན་དང་

འཐབ་པའི་ཚེ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་གསློད་ཅིང་ལུས་དང་ཡན་ལག་གཏུབས་

ཤིང་གཅློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ། གཟུགས་གཟུགས་མྲེད་ཀི་ལ་རྣམས་ནི་

མངློན་གྱུར་གི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་དག་དང་མི་ལྡན་ནའང་རྒྱ་མཚོའི་གཟིངས་ཀི་ཕུག་

རློན་སར་ཡང་གཟིངས་ལ་འཁློར་བ་ལྟར་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་འཕྲེན་པ་ཟད་དྲེ་ཤི་བའི་

རྲེས་སུ་སར་ཡང་འདློད་ཁམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་མངློན་གྱུར་སྤློད་དགློས་ཚུལ་ལྲེགས་

པར་བསྒློམ་མློ།།

གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་རིགས་དྲུག་ཐུན་མློང་གི་སྡུག་བསྔལ་བསམ་པ་ནི། 

གཞན་ཡང་འཁློར་བ་ལས་མ་གྲློལ་ཕིན་ཆད་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུས་འཁློར་ལློས་

སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་དང་ཚངས་པར་གྱུར་ཀང་སར་བྲན་དུ་འགྱུར་བ་ལྟ་བུ་ནི་འགྲུབ་པའི་

སྡུག་བསྔལ། ཚེ་འདིའི་སྐྲེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་གྲུབ་ཟིན་པའི་སྡུག་བསྔལ། 

འབྲས་ཚ་བའི་སྟྲེང་དུ་ཚྭ་ཆུ་བཏབ་པའི་འགྱུར་བྲེད་ཀི་རྲེག་པ་དང་འཕད་པས་སྡུག་

བསྔལ་ཆྲེར་སློང་བ་ལྟ་བུ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ། ཕིན་པས་ངལ་བ་ན་བསད་
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པས་བདྲེ་བར་སྣང་བ་ལ་ནམ་ཞིག་ན་ཡན་ལག་དང་སྐྲེད་པ་ན་བ་དྲེ་འགྱུར་བའི་སྡུག་

བསྔལ། འཁྱགས་པའི་སྦུབས་སུ་ཆུད་པ་ཞིག་དྲེ་ལས་མ་ཐར་གི་བར་དུ་དློ་བའི་

སྐབས་མྲེད་པ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་པ་འདུ་བྲེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པས་དློན་ཧིལ་གིས་དིལ་

ན་ཟག་བཅས་ཉྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པློ་འདི་བངས་ཕིན་ཆད་ད་ལྟའི་ཕུང་པློ་ལ་བརྲེན་པའི་

སྡུག་བསྔལ་མློང་ཞིང་ཕི་མའི་སྡུག་བསྔལ་འདྲེན་པ་ལས་འློས་མྲེད། 

ཉྲེར་ལྲེན་གི་དློན་འདུན་པ་དང་འདློད་ཆགས་ཡིན་པས་དཔྲེར་ན་ཤིང་ལས་

བྱུང་བའི་མྲེ་ལ་ཤིང་གི་མྲེ་ཟྲེར་བ་བཞིན་མ་འློངས་པའི་ལུས་འཐློབ་འདློད་དང་ད་ལྟའི་

ལུས་ལ་ཆགས་པའི་དབང་གིས་ཕུང་པློ་འགྲུབ་པ་རྒྱུ་ལ་བརྲེན་ནས་བཏགས་པ། དྲེ་

བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་བསྐྲེད་པའི་ཤིང་ལ་འབྲས་བུའི་ཤིང་དུ་གྲགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པའི་

ཕུང་པློ་དྲེས་འདུན་པ་དང་འདློད་ཆགས་བསྐྲེད་པ་འབྲས་བུའི་སྒློ་ནས་བཏགས་པ་སྟྲེ་

གཅིག་ལས་གཅིག་བྱུང་བས་འཁློར་བར་འཁློར་རློ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་སྡུག་བསྔལ་དྲེར་མ་ཟད་ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་བ་ནི། 

བཤྲེས་སྤིངས་ལས། ཕ་ནི་བུ་ཉིད་མ་ནི་ཆུང་མ་ཉིད། །སྐྲེ་བློ་དགྲར་གྱུར་པ་དག་

བཤྲེས་ཉིད་དང་། །ལྡློག་པ་ཉིད་དུ་མཆིས་པས་དྲེ་སད་དུ། །འཁློར་བ་དག་ན་ངྲེས་པ་

འགའ་མ་མཆིས། །ཞྲེས་ཕ་མ་དང་གཉྲེན་བཤྲེས་དགྲ་གཉྲེན་མང་པློ་གློ་ལྡློག་པ་སྐྲེ་བ་

རིམ་བརྒྱུད་ལ་འློང་བར་མ་ཟད་ཚེ་འདིར་ཡང་ཚེ་སྟློད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛའ་བ་དག་ཚེ་

སྨད་ལ་དགྲར་འགྱུར་བ་དང་། ལློ་སྔློན་མ་གཅིག་གིས་གཅིག་གསློད་དུ་ཆ་བའི་མི་

ཞིག་ལློ་རིང་མ་གཉྲེན་གི་དྭངས་མར་འགྲློ་བ་སློགས་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་དགྲ་

གཉྲེན་ལ་ངྲེས་གཟུང་གི་ཡིད་བརན་མི་ཐུབ་པས་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་
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བསམ། 

ཆློག་མི་ཤྲེས་པ་ནི། བཤྲེས་སྤིངས་ལས། ཇི་ལྟར་མཛེ་ཅན་སིན་བུས་ཉྲེན་པ་

ནི༑ །བདྲེ་བའི་དློན་དུ་མྲེ་ལ་ཀུན་བརྲེན་ཀང་། །ཞི་བར་མི་འགྱུར་དྲེ་དང་འད་བར་

ནི༑ །འདློད་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་པའང་མཁྱྲེན་པར་མཛོད། །ཅྲེས་སྔློན་ཆད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་ལའི་བདུད་རི། བར་མ་མིའི་ནུ་ཞློ། ཐ་མ་མི་གཙང་བའི་ཁུ་བ་དང་ཁློ་ཆུ་

ཁློལ་མ་བཏུངས་པའང་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེན་པློ་གྲངས་མྲེད་པ་ལས་ཆྲེས་མང་མློད། དྲེས་

ཀང་ངློམས་སུ་མྲེད་པ་མཛེ་ཅན་མྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་དཔྲེ་ལྟར་འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་ལ་

ངློམས་མི་ཤྲེས་པར་བསམ། ལུས་རྲེན་བགྲང་མི་ནུས་པ་ནི། མ་ངན་གསལ་བ་ལས། 

ཕན་ཚུན་འཐབ་དང་རློད་པའི་ཕིར། །མགློ་བློ་བཅད་པ་གང་ཡིན་པ། །སྤུངས་ན་དྲེ་ལྟར་

མཐློ་བ་ནི། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་ལས་ཀང་ཐལ། །ཞྲེས་ནད་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒློ་ནས་

ལུས་དློར་བ་གཞན་རྣམས་ཕར་ཞློག །མཚོན་གིས་གཏུབས་ཏྲེ་ཤི་བའི་མགློ་བློ་

རྣམས་སྤུངས་ན་ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་ལས་མཐློ་བར་འགྱུར་བས། ད་དུང་འཁློར་བ་

ལས་མ་ཐར་ན་ལུས་ཡང་ཡང་འདློར་བའི་སྣང་ཚུལ་དྲེ་ལས་མ་འདས་སྙམ་དུ་བསམ། 

མངལ་སྒློ་གྲངས་མྲེད་འགྲིམ་པ་ནི། མ་ཡི་ཐུག་མཐའ་རྒྱ་ཤུག་ཚི་གུ་

ཙམ། །རི་ལུར་བགྲངས་ཀང་ས་ཡིས་ལང་མི་འགྱུར། །ཞྲེས་རང་ཅག་གི་ར་བའི་མ། 

དྲེའི་མ། དྲེའི་ཡང་མ་ཞྲེས་བགྲང་བའི་ཆྲེད་དུ་ས་ཆྲེན་པློ་འདི་རིལ་བུ་ཆུང་ངུར་དིལ་

ནས་བགྲངས་ཀང་འདྲེན་མི་ཐུབ་པ་ཐུག་མཐའ་ཞྲེས་པའི་ནུས་པས་དངློས་སུ་བསྟན་

ནས། དློན་གི་རང་གི་མ་ཡང་བགྲང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ན་སྔར་ཉིང་མཚམས་སྦར་

བ་དང་སད་ནས་སྦློར་བར་འགྱུར་བ་ལ་ཡིད་ངྲེས་པར་འབྱུང་བར་བའློ། །
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མཐློ་དམའ་མ་ངྲེས་པ་ནི། བརྒྱ་བིན་འཇིག་རྲེན་མཆློད་འློས་གྱུར་ནས་

ནི། །ལས་ཀི་དབང་གིས་ཕིར་ཡང་ས་སྟྲེང་ལྷུང་། །འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་

ནས་ཀང་། །འཁློར་བ་དག་ཏུ་ཡང་བྲན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་ལ་རྣམས་ཀི་བདག་པློ་

བརྒྱ་བིན་དང་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློའི་གློ་འཕང་ཐློབ་ཀང་སྔར་བས་ཀི་མི་

དགྲེ་བའི་ལས་མ་ཟད་པའི་མཐུས་དྲེ་ལ་གསློས་འདྲེབས་པ་པློ་བྱུང་ན་ཡང་བྲན་དང་

ངན་སློང་སློགས་དམན་པའི་གནས་སུ་སྐྲེ་བར་འགྱུར་ཞིང་རང་འློད་ཀིས་འཇིག་རྲེན་

སྣང་བར་བྲེད་པའི་ཉི་ཟ་ཡང་མུན་པའི་སྨག་རུམ་དུ་སྐྲེ་བ་དང་། སྟློབས་འབློར་གི་

དྲེགས་པས་མློས་པ་མང་པློའང་རྒྱལ་པློའི་ཆད་ལས་དང་ཕ་རློལ་གི་དགྲ་ཟས་བཅློམ་

པས་ཁས་ཞན་ལ་མངའ་ཐང་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་རྣམས་བསམ། 

ཐམས་ཅད་ཤུལ་དུ་ལུས་འགྲློ་བ་ནི། སྤློད་འཇུག་ལས། ལུས་འདི་གཅིག་པུ་

བྱུང་བ་ཡང་། །ལན་ཅིག་སྐྲེས་པའི་ཤ་རུས་དག །ཞིག་སྟྲེ་སློ་སློར་འགྲེས་འགྱུར་

ན༑ །མཛའ་བ་གཞན་དག་ཅི་ཞིག་སྨློས། །ཞྲེས་འཆི་བའི་དུས་སུ་གྲློགས་མྲེད་གཅིག་

པུར་འགྲློ་བའི་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཡིད་འཇིགས་ཞུམ་ཞུམ་པ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒློམ་

མློ༑ །བཤད་མ་ཐག་པའི་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་དག་ཀང་རང་རྲེ་རྣམས་ཀིས་སྔློན་ཆད་མློང་

ཟིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་སྤློད་ཚུལ་ལ་དཔགས་ན་སར་ཐློག་ཏུ་འབབ་པ་ལས་འློས་མྲེད་དྲེ། 

པློ་ཏློ་བའི་ཞལ་ནས། རིགས་དྲུག་གང་དུ་སྐྲེས་ཕན་ཆད་ན་ཚ་དང་འཆི་བ་ལ་སློགས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ནི་ན་རྒྱུ་ཞིག་ན་བ་ཡིན། འཆི་རྒྱུ་ཞིག་འཆི་བ་ཡིན་གི་དྲེ་

ལ་མི་འློས་པ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་མིན། འཁློར་བའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་

ཡིན། འཁློར་བར་གནས་རིང་ལ་དྲེ་ལས་མ་འདས། རང་ཅག་དྲེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ན་སྐྲེ་
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བ་སློང་དགློས། དྲེ་ལ་རྒྱུ་སློང་དགློས། ཞྲེས་གསུངས་པས་ཀང་ཤྲེས་སློ། །

སྨྲས་པ། མངལ་མི་གཙང་རས་ཀི་ལན་ལིན་ཁློད། །ཡུལ་གཟུགས་སྣང་མི་

མཐློང་མུན་ཁུང་དུ། །ཡློངས་སྡུག་བསྔལ་དག་པློས་རབ་བཙེར་བའི། །ལུས་ལང་ཚོ་

རྒྱས་པའི་མཛེས་སྡུག་ཅན། །སྐྲ་མིག་སྨན་མདློག་དྲེ་གངས་ལྟར་དཀར། །མདངས་

འློད་བཀྲག་ཅན་དྲེ་མུན་ལྟར་གནག །ལུས་དང་པློར་སྐྲེས་པ་གཞུ་ལྟར་གུག །ཡུལ་

འདློད་ལ་སྲེད་བྲལ་རྒ་བས་ནློན། །སྨན་མློ་བློན་རིམ་གྲློས་མ་ཕན་པར། །ཞག་རྲེ་རྲེ་

སློང་གིན་ཇྲེ་ཐུར་ན། །གྲློགས་ཉྲེ་དུ་གཡློག་འཁློར་སུན་ནས་འབློལ། །འདི་གཤིན་

རྲེས་འབློད་པའི་ཕློ་ཉ་ཡིན། །དུས་ད་ལྟ་སྲེམས་དང་དབྲེར་མྲེད་འདའི། །གཟུགས་

ཟག་ཕུང་མལ་སྟན་སྟྲེང་བཞག་ནས། །ཡིད་རྣམ་ཤྲེས་གཅིག་པུ་བར་དློ་ཡི། །འཕང་

རིང་བློ་བརྒལ་ནས་འཁློར་བར་འཁྱམ། །ཐབས་དུ་མའི་སྒློ་ནས་ཉྲེར་བཟློག་ཀང། །སང་

དགྲ་གདློན་འཚེ་བ་ཆར་ལྟར་འབབ། །ཤ་ཐང་ཐང་བསྒྲུབས་ཀང་ལློངས་སྤློད་

གཉྲེན། །སློས་ཐན་པའི་སྤིན་ལྟར་ཕློགས་བཅུར་འཐློར། །ལུས་ལ་ཡི་དཔལ་ལ་སྤློད་

བཞིན་དུ། །སྲེམས་དམལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་དངློས་མློང་བའི། །ལ་འཆི་བའི་ལྟས་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་དྲེས། །སྙིང་ལགས་ལས་བས་ཀང་འགས་མིན་ནམ། །བ་ནམ་མཁའི་

དབིངས་སུ་འཕུར་འཕུར་ནས། །མཐར་ས་ལ་འབབ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །གནས་སིད་

རྲེར་ཕིན་ཀང་ཁམས་གསུམ་འདིར། །ལར་མགལ་མྲེ་ལྟ་བུར་འཁློར་བས་སྐློ། །དཔལ་

ལ་མིའི་དབང་ཕྱུག་དམ་པ་རྣམས། །བྲན་ཡང་བྲན་འགྱུར་ཞིང་གནས་ངན་ལྲེན། །ལ་ཉི་

ཟ་མུན་པའི་རུམ་སྐྲེ་ན། །ད་འཁློར་བར་ཕི་ཕག་འཚལ་རྲེ་རན། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་

སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །
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གཉིས་པ་ཀུན་འབྱུང་འཁློར་བའི་འཇུག་རིམ་བསྒློམ་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་

པའི་སིད་པ་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་ཚུལ་ཤྲེས་པར་བས་ནས། དྲེ་མི་

འདློད་ན་དྲེའི་རྒྱུ་སློང་དགློས། སློང་བ་ལ་རྒྱུ་ངློས་ཟིན་དགློས་པས། གང་ཡིན་ན་ཀུན་

འབྱུང་ཡིན་ལ། དྲེ་ལ་ལས་ཉློན་གཉིས་ཡློད་པའི་གཙོ་བློ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་སྟྲེ། དཔྲེར་

ན་ཞིང་ས་སྐམ་པློ་ལ་ས་བློན་བཏབ་ཀང་ཆུ་ལུད་སློགས་དང་མ་ཕད་ན་འབྲས་བུ་མི་

འབིན་པ་ལྟར། 

རྣམ་འགྲྲེལ་ལས། སིད་པའི་སྲེད་ལས་རྣམ་བརྒལ་བའི། །ལས་གཞན་འཕྲེན་

ནུས་མ་ཡིན་ཏྲེ། །ལན་ཅིག་བྲེད་པ་ཟད་ཕིར་རློ། །ཞྲེས་དུད་འགྲློར་སྐྲེ་བའི་ལས་

བསགས་པའི་མི་ཞིག་ལས་དྲེ་དང་མ་ཕད་པའི་སྔློན་རློལ་ཏུ་ཞི་བའི་གློ་འཕང་ཐློབ་ན་

ལས་དྲེ་སྟློང་ཟད་དུ་སློང་ནས་འབྲས་བུ་མི་འབིན་པ་ཡིན་པས། 

སྤློད་འཇུག་ལས། གལ་ཏྲེ་ལ་དང་ལ་མིན་རྣམས། །ཐམས་ཅད་བདག་ལ་

དགྲར་ལངས་ཀང་། །དྲེ་དག་གིས་ཀང་མནར་མྲེད་པའི། །མྲེ་ནང་འཁིད་ཅིང་འཇུག་

མི་ནུས། །ཉློན་མློངས་སྟློབས་ཅན་དགྲ་འདིས་ནི། །གང་དང་ཕད་ན་རི་རབ་ཀང་། །ཐལ་

བ་ཡང་ནི་མི་ལུས་པ། །དྲེར་བདག་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་འདློར། །ཞྲེས་འགྲློ་བ་ཐམས་

ཅད་དགྲར་ལངས་ཀང་ཚེ་ཕི་མ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྦློར་མི་ནུས་ལ་ཉློན་མློངས་པའི་དགྲ་

འདི་རྐྲེན་དང་ཕད་ན་སྡུག་བསྔལ་དག་པློས་མནར་ཏྲེ་ཐལ་བར་རླློག་པ་ལས་འློས་མི་

འདུག །

དྲེ་ཡང་ཉློན་མློངས་དྲེ་ངློས་བཟུང་ན་ཆགས་སང་སློགས་སྐྲེས་པས་སྲེམས་

བློང་བློང་པློར་སློང་བ་ལྟ་བུ་ལ་མ་ཞི་བར་འཇློག་པས། དྲེ་འད་བའི་སྲེམས་རྒྱུད་རབ་
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ཏུ་མ་ཞི་བར་བྲེད་པའི་ཤྲེས་པ་ཞིག་གི་སྟྲེང་ནས་ངློས་འཛིན་དགློས་ལ། རང་རྲེ་

རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཉློན་མློངས་པ་བག་ལ་ཉལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡློད་པ་ནི། ཤློག་བུ་ལ་

སྣུམ་ཕློག་པ་བཞིན་དབྲེ་དཀའ་བས་མི་ནད་རློ་ཡློད་པ་ཞིག་འཕལ་དུ་ལུས་ཐང་པློ་

ཡློད་པ་འད་བ་ལ། ནད་སློང་བྲེད་ཀི་ཟས་ཟློས་པས་ཟུག་གཟྲེར་བསྐྲེད་པ་བཞིན་ཡིད་

དུ་འློང་བའི་བུ་ཕློ་མློ་དང་ར་ཕྱུགས་གློས་དང་། རིན་པློ་ཆྲེ་སློགས་དངློས་པློ་མཐློང་བ་

ན་དྲེས་གསློས་བཏབ་པས་འདློད་ཆགས་བག་ལ་ཉལ་བ་དྲེ་མངློན་གྱུར་གི་ཚུལ་དུ་

ལངས་ཏྲེ། དྲེ་དག་ལ་ལྟ་བ་དང་རྲེག་པ་སློགས་ལློངས་སྤློད་འདློད་ཀི་བློ་དུང་དུང་བ་

ཡློང་བའི་ཉློན་མློངས་དྲེ་འདློད་ཆགས་ཡིན་པས། ཉམས་ལྲེན་གི་ཚེ་རང་ཉིད་ཡུལ་

གང་ལ་ཆགས་ཡློད་པ་བཞིན་དངློས་སུ་བལྟར་ཡློད་དམ་མྲེད་ནའང་། སྲེམས་ཀིས་

གསལ་བཏབ་པ་ན་སྔར་ཤྲེས་པ་སློ་ན་ཡློད་པ་དྲེ་འདློད་ཆགས་མངློན་གྱུར་གི་བློས་

ཀུན་རློག་རགས་པ་གཞན་རྣམས་འགགས་ཏྲེ། བསན་པར་མི་བཟློད་པའི་ཆགས་པ་

སྐྲེས་པ་ན་དྲེ་ཉིད་འཆར་གིས་ངློས་ཟིན་པར་བས་ནས་རྲེས་སུ་ཁློ་ནམ་བྱུང་ཙ་ན། 

དྲེའི་གཉྲེན་པློ་བསྟྲེན་པ་ཞིག་དགློས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་ཁ་རྒྱལ་ཏུ་སློང་བའི་ཆློས་དྲེས་

གར་ཡང་མི་ཕིན་གསུངས། 

དཔྲེར་ན་ལས་བིན་ཞྲེས་བ་བའི་མི་ཞིག་གསློད་རྒྱུ་ཡིན་ན་དྲེའི་བད་དབིབས་

སློགས་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་ངྲེས་པར་བས་ནས་སར་ནམ་བྱུང་བའི་ཚེ་མཚོན་

སྣུན་དགློས་པ་ལྟ་བུ་སྟྲེ། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་འབན་གུང་རྒྱལ་གིས། ཉློན་མློངས་

པའི་མཁར་སྒློར་གཉྲེན་པློའི་མདུང་ཐུང་འཛིན་གསུང་བ་ཡང་འདི་དག་ལ་དགློངས་

པར་སྣང་ངློ་། །
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དགྲའམ་མི་མཛའ་བ་ཞིག་མཐློང་བའི་ཚེ་མནར་སྲེམས་རྩུབ་མློས་འདི་ལ་

ཐབས་གང་འད་ཞིག་གི་སྒློ་ནས་གནློད་པ་བ་ན་སྙམ་པའི་ཞྲེ་སང་དག་པློ་སློལ་མྲེ་རླུང་

གིས་སྦར་བ་ལྟ་བུའི་དམར་ལམ་ལམ་པ་སྐྲེས་པའི་ཉློན་མློངས་དྲེ་ཁློང་ཁློ། བདག་

འཛིན་གི་དབང་གིས་རིགས་མཐློ་བ། ནློར་གིས་ཕྱུག་པ། ཐློས་པའི་ཡློན་ཏན། ལུས་

ཀི་སྒྱུ་རལ་སློགས་ལ་བརྲེན་ནས་གང་ཟག་ཆྲེ་གྲེ་མློ་འདི་དག་གིས་བདག་གི་བ་སྤུའི་

ཁུང་བུ་གཅིག་ཙམ་ལ་ཡང་མི་བསློ་སྙམ་པའི་རང་ཉིད་ལ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་

ཁྲེངས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཉློན་མློངས་དྲེ་ང་རྒྱལ། 

སྐར་ཁུང་མྲེད་པའི་ཁང་པའི་ནང་དུ་དངློས་པློ་ཁ་དློག་དང་དབིབས་མི་འད་བ་

མང་པློ་ཡློད་ཀང་མུན་པའི་དབང་གིས་དཀར་ནག་དང་ལྲེགས་ཉྲེས་སློགས་མི་ཤྲེས་

པ་བཞིན་དུ་ལས་འབྲས་བདྲེན་བཞི་དྲེ་ཁློ་ན་ཉིད་སློགས་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙྲེད་ཀི་གནས་

ལུགས་མཐའ་དག་བསྒིབས་ཏྲེ་མི་གསལ་བར་བྲེད་པ་པློའི་ཉློན་མློངས་དྲེ་མ་རིག་པ། 

དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་ལས་འབྲས་སློགས་གསུང་རབ་ནས་བཤད་པ་འདི་དག་

བདྲེན་ནམ་མི་བདྲེན་སྙམ་པ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་སྐྲེད་པ་ལ་གྲེགས་བྲེད་པ་

པློའི་ཉློན་མློངས་དྲེ་ཐྲེ་ཚོམ། མི་རག་པ་ཡིན་པས་རང་དུས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་

ལ་འཇིག་ཅིང་། གཅིག་མ་ཡིན་པར་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་ལྟ་བུའི་གདགས་

གཞིའི་སྟྲེང་ནས་ང་དང་ངའི་ཞྲེས་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤྲེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན་དྲེ་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ། 

ཕུང་པློའི་སྟྲེང་ནས་ངར་བཟུང་བ་དྲེ་རག་པ་ཐྲེར་ཟུག་གམ་འདི་ནས་ཕི་མར་

ཉིང་མཚམས་སྦློར་བ་མྲེད་པར་ཆད་པར་ལྟ་བའི་ཤྲེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན་དྲེ་མཐར་
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འཛིན་པའི་ལྟ་བ། འཇིག་ལྟ་མཐར་ལྟ་ལློག་ལྟ་གསུམ་པློ་གང་རུང་དང་། དྲེ་དག་གང་

ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕུང་པློ་ལ་དམིགས་ནས་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤྲེས་རབ་

ཉློན་མློངས་ཅན་དྲེ་ལྟ་བ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ། རང་གི་བློ་ངློར་འཆལ་ཚུལ་སངས་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་དང་། སྐྲ་བྲྲེགས་པས་གཡང་གཞི་དང་ཀྲེང་རུས་འཆང་བ། ཟས་གཅློད་

པ་མྲེ་ལྔ་བསྟྲེན་པ་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་གིས་འགྲྲེང་སྟྲེ་ཉི་མ་ལ་བལྟ་བ། གཅྲེར་བུ་ལུས་

ལ་ཐལ་བ་བྱུགས་ཤིང་ངག་མི་སྨྲ་བ་ལྟ་བུའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། དྲེ་དག་གང་ལ་

བརྲེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕུང་པློ་ལ་དམིགས་ནས་གྲློལ་བ་ཐློབ་པར་འདློད་པའི་ཤྲེས་

རབ་ཉློན་མློངས་ཅན་དྲེ་ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་མཆློག་འཛིན། 

དྲེ་ཡང་འདི་ནི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་དག་ལ་རླློམ་པའི་མཆློག་འཛིན་མིན་གི། སློ་

སྐྲེ་ཐ་མལ་བ་མངློན་ཤྲེས་ཐློབ་ནས་ཚེ་སྔ་མ་ཁྱི་ཕག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་

མཐློང་བའི་རྒྱུ་དྲེས་མི་ལུས་ཐློབ་པར་བཟུང་ནས་ད་ལྟ་བརྟུལ་ཞུགས་དྲེ་འཛིན་པ་

སློགས་ལློག་ལྟ་ཞིག་དགློས་གསུངས། ལས་འབྲས་དང་ཚེ་སྔ་ཕི་མྲེད་ཅྲེས་སྐུར་བ་

འདྲེབས་ཤིང་། འཇིག་རྲེན་འཆགས་འཇིག་ཚངས་པ་དབང་ཕྱུག་ཁྱབ་འཇུག་སློགས་

ཀིས་བས་པར་འདློད་པའི་ཤྲེས་རབ་ཉློན་མློངས་ཅན་དྲེ་ལློག་ལྟ་ཡིན་ནློ། །

དྲེ་ལྟར་ཉློན་མློངས་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཚིག་བཤར་དང་སྐློར་སྦང་ཙམ་དུ་

སློང་བ་མིན་པའི་རྲེ་རྲེ་བཞིན་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་མངློན་གྱུར་ཏུ་སྐྲེར་བཅུག་ནས། རྲེས་

སུ་འབད་རློལ་ལ་མ་ལྟློས་པར་སྐྲེས་མ་ཐག་ནས་ངློས་འཛིན་པ་ལ་དཀའ་བ་མྲེད་པར་

སྔར་འདིས་ཀི་མི་ཁློམ་ཁི་ཕག་ཚོགས་པའི་ཁློད་ནས་ཀང་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ངློ་

ཤྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་དགྲ་ངློ་མ་ཤྲེས་པར་ཁློམ་གསྲེབ་ཏུ་ལློང་མདའ་འཕྲེན་པ་
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དང་འད་གསུངས། དྲེ་ཡང་ཉློན་མློངས་པ་བཅུ་པློ་གང་རུང་རྲེ་མངློན་གྱུར་ཏུ་སྐྲེས་ན་

ཅུང་ཟད་ངློ་འཕློད་པ་ས་ནའང། ལྡན་པ་དང་འདུས་པའི་ནད་སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་ངློས་

འཛིན་ཅུང་དཀའ་བ་ལྟར་ཉློན་མློངས་པ་གཉིས་ལྡན་གསུམ་ལྡན་གི་ཚུལ་དུ་མངློན་

གྱུར་ཏུ་སྐྲེས་ན་ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་དཀའ་བ་ཤིང་ར་ལྟ་བུ་ལ་འདློད་ཆགས་ཀི་བློ་

མངློན་གྱུར་བས་ཐློབ་ཏུ་རྲེ་བའི་ཚེ་གཞན་གིས་བཙན་ཐབས་སུ་ཁྱྲེར་ན་དྲེ་ལ་ཞྲེ་སང་

སྐྲེ༑ ཞྲེ་སང་ཆྲེ་ཆུང་གི་རྒྱུ་ཤིང་ར་ལ་དམིགས་པའི་འདློད་ཆགས་ཆྲེ་ཆུང་གིས་བྲེད་

ཅིང་། ཡན་ལག་བདུན་ཙམ་ཚོགས་པ་ལ་ཁློ་རང་གི་ངློས་ནས་ཤིང་རར་འཛིན་པའི་

བདྲེན་ལྟ། 

དྲེ་ལ་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པ་སློགས་དུས་གཅིག་ལ་ཉློན་མློངས་པ་བཞི་ཙམ་

མངློན་གྱུར་ཏུ་སྐྲེ་བས་ཞིབ་མློར་དཔད་དྲེ་ངློ་འཕློད་པར་བྲེད་དགློས་ལ། ཉློན་མློངས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་དང་འཇིག་ལྟ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བས་ཀང་འགལ་བ་

མྲེད་མློད། སྤུ་རིས་འབྲེད་ཚེ་སློ་སློར་བ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ཐག་པའི་གནས་ལུགས་མི་

གསལ་བར་བྲེད་པའི་མུན་པ་དྲེ་མ་རིག་པ་དང་། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་

འཛིན་པའི་བློ་དྲེ་འཇིག་ལྟ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་འདི་གཉིས་ཀིས་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་

ཀི་ར་བ་བས་ནས་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་ཉྲེས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྲེད་པའི་ཕིར། 

རྣམ་འགྲྲེལ་ལས། བདག་ཡློད་ན་ནི་གཞན་དུ་ཤྲེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་

སང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡློངས་འབྲྲེལ་ལས། །ཉྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་སློ། །

དྲེ་ལྟར་ཉྲེས་པ་མ་ལུས་པ་བསྐྲེད་པའི་རྒྱུ་ཉློན་མློངས་པ་འདི་ད་ལྟ་ཅུང་ཟད་
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མགློ་གནློན་པའི་ལུགས་སུ་བས་ཀང་། ར་བ་ནས་དྲུངས་འབིན་པར་མ་ནུས་ན་མྲེ་

ལློང་ལ་འཆར་བའི་གཟུགས་བརན་ལྟར་བག་ལ་ཉལ་བ་དྲེས་ཉློན་མློངས་པ་འཕྲེལ་

བའི་རྲེན་བྲེད། མྲེ་ལློང་དང་བད་བཞིན་ཕད་པ་ན་དྲེ་མ་ཐག་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་

བཞིན་དགྲ་གཉྲེན་སློགས་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྲེན་ནས་མངློན་གྱུར་ཏུ་སྐྲེ་བའི་

དམིགས་པའི་སྒློ་ནས་ཉློན་མློངས་པ་འཕྲེལ་བར་བྲེད། 

དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་དང་གྲློགས་ཆློས་བྲེད་ལས་རིང་དུ་འགྱུར་ཞིང་ཉློན་

མློངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བའི་གྲློགས་ངན་པའི་གཏམ་དང་ཀུན་སྤློད་སློགས་ཀི་འདུ་འཛི་

ལ་བརྲེན་ནས་ཉློན་མློངས་པ་འཕྲེལ་བར་བྲེད། མི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་སློགས་

ཀིས་ཉློན་མློངས་པ་མ་སངས་བཞིན་དུ་ཐར་པ་ཐློབ་པ་སྐད་ཀི་བཤད་པའི་དབང་གིས་

ཉློན་མློངས་པ་འཕྲེལ་བར་བྲེད། ཁ་ཏློན་སློགས་ཤིན་ཏུ་བང་བ་ཞིག་སྲེམས་རྒྱ་ཡན་

དུ་བཏང་ཡང་ངག་ནས་ཐློགས་མྲེད་ཏུ་འགྲློ་བ་བཞིན་སྔར་ནས་ཧ་ཅང་འདིས་པས་

གློམས་པའི་དབང་གིས་ཉློན་མློངས་པ་འཕྲེལ་བར་བྲེད། 

གང་ཟག་འདི་ཕན་གནློད་འདི་ལྟར་བས་སྙམ་པ་ལྟ་བུའི་ཆགས་སང་གིས་སྒློ་

སྣ་ཚོགས་འདློགས་པ་དང། མི་འདིས་སིག་པ་ཆྲེན་པློ་བས་སློང་ཡང་ད་ལྟ་སྐིད་པར་

འདུག་པས་ལས་འབྲས་མི་བདྲེན་སྙམ་པ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་མིན་ཡིད་བྲེད་ཀི་སྒློ་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་འཕྲེལ་བར་བྲེད་པས་རྒྱུ་དྲུག་པློ་འདི་དག་ངློས་ཟིན་པར་བས་ནས་འཕང་

དམ་སར་དགྲ་ལ་བསྒུགས་བརྒྱག་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལྲེན་ཞིག་མ་བྱུང་བར་ཉློན་

མློངས་པའི་དབང་དུ་གྱུར་ན་འདི་ཕི་ཐམས་ཅད་དུ་སིག་པ་སྣ་ཚོགས་པ་བསྐྲེད་ནས་

འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྦློར་ཞིང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་རིང་དུ་བྲེད་པར་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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གདའ་བས་སྔློན་ཆད་འདི་ལ་གྲློགས་སུ་བཟུང་བས་བདག་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་

བར་སློང་འདུག །

ཚེ་འདིའི་གནློད་པ་ཅུང་ཟད་བས་པ་ལའང་དགྲ་ཞྲེས་སྙིང་ན་ན་ལྟར་བྲེད་ན། 

ཚེ་རབས་ཐློག་མ་མྲེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་སྡུག་བསྔལ་ཁློ་ན་ལ་སྦློར་བའི་དགྲ་ཉློན་

མློངས་པ་འདི་ལ་ནུས་པ་ཐློན་པ་ཞིག་ཅིའི་ཕིར་མི་བྲེད། འདི་འཇློམས་པར་བྲེད་པའི་

གཉྲེན་པློ་ཡང་ཡང་བསྟྲེན་ནས་དྲུངས་ཕྱུང་ན་དགྲ་གཞན་ལྟར་ཁློ་སར་བལྡབ་རྒྱུ་མྲེད་

པས། ཐ་མལ་དགྲ་བློ་ཡུལ་ནས་ཕྱུང་ཡང་ནི། །ཡུལ་གཞན་དག་ཏུ་གནས་ཤིང་ཡློངས་

བཟུང་ནས། །ནུས་པ་བརས་ནས་དྲེ་ནས་ཕིར་ལྡློག་ག ི །ཉློན་མློངས་དགྲ་ཚུལ་དྲེ་དང་

འད་མ་ཡིན། །ཉློན་མློངས་ཉློན་མློངས་ཤྲེས་རབ་མིག་གིས་སངས། །བདག་ཡིད་ལས་

བསལ་གང་དུ་འགྲློ་བར་འགྱུར། །གང་དུ་གནས་ནས་བདག་གནློད་བ་ཕིར་འློང་། །བློ་

ཞྲེན་བདག་ལ་བརློན་པ་མྲེད་པར་ཟད། །ཅྲེས་སློ། །

དྲེ་ལྟར་ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་སྐྲེ་བ་བངས་པ་རྣམས་ནི་འཆི་འཕློ་བ་དང་

ཉིང་མཚམས་སྦློར་བ་ལས་མ་འདས། དྲེ་ལ་ཡང་ཚེ་ཟད་ནས་དུས་ལ་བབ་པའི་འཆི་

བ༑ ཟས་དང་སྤློད་ལམ་སློགས་ལློག་པས་གློ་བུར་དུ་འཆི་བའི་རྐྲེན་དགུ་མདློ་ལས་

གསུངས་པ་སློགས་རྣམ་གྲངས་མང་ན་ཡང་། འཆི་ཁ་དང་ཤི་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་ཕན་

གནློད་བྲེད་པ་ནི་སྔར་བྲེད་པའི་ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ཀིས་སྲེམས་པའི་ལས་དང་

བསམ་པའི་ལས་གཉིས་ཀི་དགྲེ་མི་དགྲེའི་ལས་བསགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་སྡུག་

འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་ཚེ་འདིར་དགྲེ་བ་སྟློབས་ཆྲེར་བྲེད་པ་ཞིག་མངའ་ཐང་དང་

ལུས་སློག་ལ་གནློད་པ་དང་འཆི་ཁར་གནློད་གཅློད་ཆྲེན་པློ་འབྱུང་བ་ཡང་སིད་ལ། 



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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སིག་པ་ཤས་ཆྲེར་སྤློད་པ་ལ་བདྲེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བ་ཡང་ཡློད་པས། 

བླུན་པློ་ལ་ལ་ལས་འབྲས་མི་བདྲེན་པ་འདི་ལྟ་བུའློ་ཞྲེས་ལློག་རློག་བྲེད་པ་འབྱུང་མློད། 

དྲེ་དག་ནི་ཚེ་སྔློན་མའི་དགྲེ་སིག་སྟློབས་ཆྲེན་པློའི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་མ་སྨིན་པའི་

ངྲེས་པའང་ཅི་ཡློད། 

རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་སྤློད་འཇུག་ལས། བསད་བའི་མི་ཞིག་ལག་བཅད་

དྲེ༑ །གལ་ཏྲེ་ཐར་ན་ཅིས་མ་ལྲེགས། །གལ་ཏྲེ་མི་ཡི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །དམལ་བ་

བྲལ་ན་ཅིས་མ་ལྲེགས། །ཞྲེས་སློག་ལ་འབབ་པའི་ཉྲེས་པ་ཞིག་ལག་པ་བཅད་པས་

ཐར་བ་བཞིན་ཕི་མ་དམལ་བར་སྐྲེ་དགློས་པ་ཞིག་མིའི་རྲེན་ལ་སྡུག་བསྔལ་མློང་བའི་

གློ་ཆློད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སྒ་སྒློག་གི་རྒྱལ་པློ་གཙུག་ཕུད་ཅན་གིས་འཕགས་པ་ཀཱ་ཏྱ་ཡ་

ན་ལ་ཐལ་བ་གཏློར་བས་ཐློག་མར་རིན་པློ་ཆྲེ་སློགས་ཀི་ཆར་བབས་ཀང་རྲེས་སུ་ས་

ཆར་བབས་པའི་འློག་ཏུ་ནློན་པ་ལྟ་བུས་ཤྲེས་ནུས་ལ། ཁྱད་པར་སྐྲེ་བ་དྲེ་མ་ཐག་པ་དྲེ་

བདྲེ་འགྲློ་དང་ངན་འགྲློ་གང་དུ་སྐྲེ་བ་ཆློས་མངློན་པ་ལས། ལས་ཀི་འཁློར་བར་ལི་གང་

དང་། །ཉྲེ་བ་གང་དང་གློམས་པ་གང་། །སྔློན་བས་གང་ཡིན་དྲེ་དག་ལས། །སྔ་མ་སྔ་མ་

རྣམ་སྨིན་འགྱུར། །ཞྲེས་དགྲེ་མི་དགྲེའི་ལས་སྣ་ཚོགས་རང་རྒྱུད་ལ་ཡློད་བཞིན་པ་ན་

ཚེ་དྲེར་དགྲེ་སིག་གང་ལ་གློམས་པ་ཤས་ཆྲེ་བའི་སྲེམས་འཆི་ཁའི་གནས་སྐབས་སུ་

ཡང་འློང་བས་ཕི་དབུགས་འཆད་ཁའི་གནས་སྐབས་ཀི་འཆི་སྲེམས་དྲེ་རགས་པ་

དང་། ཕི་དབུགས་ཆད་ཅིང་ནང་དབུགས་མ་ཆད་པའི་བར་དྲེར་འཆི་སྲེམས་ཕ་མློ་

ཡིན། འཆི་སྲེམས་རགས་པའི་སྐབས་དགྲ་གཉྲེན་ལ་ཆགས་སང་སློགས་མི་དགྲེ་བའི་

སྲེམས་དང་།
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དཀློན་མཆློག་རྲེས་སུ་དན་པ་སློགས་དགྲེ་བའི་སྲེམས་སྔར་གློམས་པ་གང་

ཆྲེ་རང་སྟློབས་ཀིས་དན་པ་དང་། ལ་ལ་ནད་ཀི་དབང་གིས་མི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་

གྲློགས་ཀིས་དགྲེ་བའི་གཏམ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒློ་ནས་གསློས་བཏབ་སྟྲེ། 

དཔྲེར་ན་སིག་པ་ཡང་ལི་ཆ་སྙློམས་པ་དང་འཆི་ཁའི་དུས་འབྲས་བུ་ཉྲེ་རིང་

མྲེད་པ་ལ་གློམས་པ་གཙོ་ཆྲེ་བས། སིག་པ་ཆྲེན་པློ་སྤློད་པའི་མི་ཡང་འཆི་ཁར་དགྲེ་

སྲེམས་མངློན་གྱུར་གི་ངང་ནས་ཤི་ན་བདྲེ་འགྲློར་སྐྲེ་ཞིང་། དགྲེ་བ་སྟློབས་ཆྲེན་

བསགས་ཀང་འཆི་ཁར་སིག་སྲེམས་མངློན་གྱུར་བྱུང་ན་ངན་འགྲློར་སྐྲེ་བའི་གནད་

འགག་ཅིག་འདིར་སྣང་མློད། འློན་ཀང་རང་བློ་རང་ལ་ལློག་ཏུ་མ་གྱུར་པས་སྔར་བས་

ཀི་ལས་རྣམས་དན་པས་དགའ་བ་དང་འགློད་པ་གང་རུང་འློང་བའི་ཕིར་ན། དགྲེ་སིག་

གི་རྣམ་དབྲེ་མི་ཤྲེས་པའི་སིག་ཅན་ཞིག་ལའང་ཚེ་འདིར་གློམས་པ་ཤས་ཆྲེ་བའི་

སིག་སྲེམས་དྲེ་ག་འབྱུང་བ་ལས་འློས་མྲེད། འློན་ཀང་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་མཚན་

དང་གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་ངན་འགྲློའི་སྐྲེ་གནས་ལས་བཟློག་པའི་ཕན་

ཡློན་ནི་ཆྲེའློ། །

འཆི་སྲེམས་ཕ་མློའི་དུས་སུ་དགྲེ་མི་དགྲེ་སྣང་བ་གང་ཡང་མི་འཆར་བས་

ལུང་མ་བསྟན་གི་སྲེམས་ཡིན། དྲེ་ཡང་སྤིར་བཏང་ལ་དགྲེ་བ་བྲེད་པ་རྣམས་གནད་

གཅློད་ཆུང་ཞིང་གཟུགས་ཡིད་དུ་འློང་བ་རི་ལམ་ལྟ་བུར་མཐློང་བ་དང་མུན་པའི་ཁློད་

ནས་སྣང་བར་འགྲློ་བ་ལྟ་བུ་འབྱུང་ལ། མི་དགྲེ་བ་བྲེད་པ་རྣམས་ནི་དྲེ་ལས་གློ་

ལྡློག །དགྲེ་སིག་ཅན་གང་ཡང་འཆི་ཁའི་ཚེ་ད་ནི་འཆི་བ་འདུག་སྙམ་པའི་ལུས་ལ་

ཆགས་པ་དག་པློ་ཞིག་སྐྲེས་པས་རྒྱུ་བས། རྣམ་ཤྲེས་འཕློས་པ་དང་མཉམ་དུ་སང་
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མདའི་མཐློ་དམའ་ལྟར་བར་དློའི་ལུས་གང་དུ་སྐྲེ་འགྱུར་གི་བད་དབིབས་ཅན་དུ་གྲུབ་

སྟྲེ༑ 

དམལ་བའི་བར་དློ་ནི་སློང་དུམ་མྲེས་འཚིག་པ། དུད་འགྲློའི་བར་དློ་ནི་དུ་བ། 

ཡི་དྭགས་ཀི་བར་དློ་ནི་ཆུ། འདློད་ལ་དང་མིའི་བར་དློ་ནི་གསྲེར། གཟུགས་ཁམས་ཀི་

བར་དློ་ནི་ཁ་དློག་དཀར་པློའི་རྣམ་པ་ཅན། ལའི་བར་དློ་གྲེན། མིའི་བར་དློ་ཐད་ཀ།ངན་

སློང་གི་བར་དློ་ཐུར་དུ་འགྲློ་ཞིང་། ཞག་ཞྲེ་དགུ་ཚུན་ལ་ཕ་མ་ཉལ་པློ་བྲེད་པ་སྒྱུ་མ་

བཞིན་དུ་མཐློང་སྟྲེ། དྲེར་ཆགས་སང་གི་དབང་གིས་ཞུགས་པའི་ཉིང་མཚམས་སྦློར་

ཞིང་དམལ་བར་སྐྲེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་སློག་གཅློད་པའི་ཡུལ་གི་སྲེམས་ཅན་མཐློང་བས་རྐྲེན་

བས་ཏྲེ་སྐྲེ་བ་སློགས་མགལ་མྲེའི་འཁློར་ལློ་ལྟར་འཁློར་བར་འཁྱམ་ཚུལ་ལ་ངྲེས་

འབྱུང་མ་སྐྲེས་ཀི་བར་དུ་བསྒློམ་མློ།།

སྨྲས་པ། སྔློན་ཐློག་མྲེད་དུས་ནས་རང་སྲེམས་དང་། །དུས་སྐད་ཅིག་འབྲལ་བ་

མྲེད་པ་ཡི། །གྲློགས་ཉློན་མློངས་འདི་ཀློ་བསྟྲེན་བསྟྲེན་པས། །མཐའ་མི་མངློན་འཁློར་

བའི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱུར། །ལས་མི་འདློད་རླུང་གིས་རབ་བསྐློད་ནས། །ཡློངས་སྡུག་

བསྔལ་གསུམ་གི་རྦ་ཀློང་དུ། །དུས་གཏན་དུ་མགལ་མྲེ་ལྟར་འཁློར་བ། །འདི་བསམས་

ཀིན་ཉློན་མློངས་དྭངས་མའི་དགྲ། །ཚེ་འདི་སྣང་དགྲ་ཞིག་བསད་པ་ལ། །རང་གློ་ཆློད་

དཔའ་བློར་རླློམ་བྲེད་ན། །དུས་གཏན་གི་དགྲ་བློ་ཉློན་མློངས་འདི། །ད་འདུལ་བའི་

དུས་ལ་ངྲེས་པར་བབ། །རྲེན་དལ་འབློར་མི་ལུས་ལྲེགས་ཐློབ་ཅིང་། །ལམ་བསབ་

གསུམ་གནད་འགག་ཤྲེས་དུས་འདིར། །ཁློང་ཀུན་འབྱུང་དཔུང་ཚོགས་མ་བཅློམ་

ན༑ །སར་སྐྲེ་འཆིའི་ཐང་ལ་འློ་བརྒྱལ་དློགས། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་
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སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་རྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་བསམ་པ་ནི། 

མ་རིག་པ་ནི་མུན་པས་ཕི་རློལ་གི་གཟུགས་མི་མཐློང་བར་བྲེད་པ་ལྟ་བུ། དྲེ་

ལ་ལས་འབྲས་ལ་རློངས་པ་དང་དྲེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་རློངས་པ་གཉིས་ཡློད་པའི་དྲེ་གཉིས་

གང་རུང་ལས་འདུ་བྲེད་ཀི་ལས་དཀར་ནག་བསགས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་འགྲློ་དང་

ངན་འགྲློར་འཕྲེན་པ་ཡིན་པས་འཕྲེན་ཚུལ་ནི། འཕྲེན་བྲེད་ཀི་རྒྱུ། འགྲུབ་བྲེད་ཀི་རྒྱུ། 

འཕངས་པའི་འབྲས་བུ། གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་དང་བཞིར་ཡློད་པའི་བདྲེ་འགྲློ་ལ་མཚོན་

ན༑ རང་གི་སྐྲེ་བ་སྔ་མའི་དགྲེ་བའི་ལས་ཀི་ཀུན་སློང་དུ་གྱུར་པའི་དྲེ་ཁློ་ན་ཉིད་ལ་

རློངས་ཤིང་ལས་འབྲས་ལ་མ་རློངས་པའི་མ་རིག་པའི་རྲེན་འབྲྲེལ་དྲེས་ཀུན་ནས་

བསང་སྟྲེ་བསགས་པའི་འདློད་ཁམས་ཀི་སས་བསྡུས་པའི་དགྲེ་བའི་ལས་འདུ་བྲེད་

ཀི་རྲེན་འབྲྲེལ་དྲེ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུ་དུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་བག་ཆགས་

བཞག་པ་ནི་འཕྲེན་བྲེད་ཀི་རྒྱུའློ། །

དྲེ་ལྟར་ལས་ཀི་བག་ཆགས་བསྒློས་པ་དྲེ་ལ་མངློན་པར་འགྲུབ་པའི་ཆྲེད་དུ་

ཚོར་བ་བདྲེ་བ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་འདློད་ཀི་སྲེད་པའི་རྲེན་

འབྲྲེལ་དང༌། དྲེ་བཞིན་དུ་འདུན་ཞིང་ཆགས་པར་བྲེད་པ་ལྲེན་པའི་རྲེན་འབྲྲེལ་གཉིས་

ཀིས་གསློས་བཏབ་པས་ཡང་སིད་ཕི་མ་འདྲེན་པའི་སིད་པའི་རྲེན་འབྲྲེལ་མཐུ་ཅན་དུ་

གྱུར་པ་གསུམ་པློ་འདི་འགྲུབ་བྲེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་རྒྱུ་དུས་ཀི་རྣམ་

པར་ཤྲེས་པ་སྐྲེ་བ་འདིའི་མའི་མངལ་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦར་བས་འབྲས་དུས་ཀི་རྣམ་

པར་ཤྲེས་པ་ཚོར་བ་འདུ་ཤྲེས་འདུ་བྲེད་རྣམས་ཀི་ཕུང་པློ་ནི་མིང་གི་རྲེན་འབྲྲེལ། 
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ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གམ་དློད་གཤྲེར་ལྟ་བུ་གཟུགས་ཀི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཏྲེ་དྲེ་གཉིས་

བསློམས་པས་མིང་གཟུགས་ཀི་རྲེན་འབྲྲེལ། དྲེ་ནས་མིག་ལ་སློགས་པའི་སྐྲེ་མཆྲེད་

དྲུག་གྲུབ་པ་སྐྲེ་མཆྲེད་དྲུག་གི་རྲེན་འབྲྲེལ། དྲེ་ལས་ཆྲེར་སློང་བ་ན་ཡུལ་དབང་རྣམ་

ཤྲེས་གསུམ་འདུས་ནས་ཡིད་དུ་འློང་མི་འློང་བར་མ་གསུམ་ལ་རྲེག་ཅིང་སྤློད་པ་རྲེག་

པའི་རྲེན་འབྲྲེལ། 

དྲེ་ལྟར་སྤད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་གསུམ་སྐྲེ་བ་ནི་

ཚོར་བའི་རྲེན་འབྲྲེལ་ཏྲེ་བཞི་པློ་འདི་འཕངས་པའི་འབྲས་བུ། སྐྲེ་གནས་བཞི་པློར་རྣམ་

ཤྲེས་ཉིང་མཚམས་སྦར་ཟིན་པ་དྲེ་ཕིར་བཙས་པ་སྐྲེ་བའི་རྲེན་འབྲྲེལ། སྐྲེས་པའི་ཕུང་

པློ་ན་ཚོད་སྨིན་པར་གྱུར་པ་རྒ་བ་དང༌། ཕུང་པློ་དློར་བ་ནི་ཤི་བ་སྟྲེ་རྒ་ཤིའི་རྲེན་འབྲྲེལ་

གཉིས་པློ་མངློན་པར་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པས་དྲེ་ལྟར་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་

བ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་འགྲློ་དང་ངན་འགྲློར་འཁློར་བའི་ཚུལ་

ལྲེགས་པར་བསྒློམས་ན་སྐྲེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གཉིས་ཀའི་ཆློས་སྐློར་གི་གནད་རྣམས་

ཚང་ཞིང༌། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཕུ་ཆུང་བ་ཆྲེན་པློས་རྲེན་འབྲྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ལྡློག་ལ་བརྲེན་པའི་བློ་སྦློང་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །

དྲེང་སང་ཕག་ལྲེན་དུ་སྐྲེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་ལམ་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཁིད་

ནས། བློ་ཡངས་པ་རྣམས་ལ་རྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི་རིམ་པ་སྙིང་པློ་བསྡུས་ཙམ་

གི་དམིགས་སྐློར་གསུང་ཞིང༌། བློ་འབྲིང་མན་ཆད་ལ་ཆད་ལག་ཏུ་མི་འགྱུར་བས་འདི་

པའི་དམིགས་སྐློར་མི་འབྲེབས་ལ། གང་ཟག་གི་རིགས་ལ་ལར་རྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་

གཉིས་ཀི་སྐློར་འདི་འཆར་སྐྲེན་པ་ཞིག་འློང་བས་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུའི་བཤྲེས་གཉྲེན་
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བསྟྲེན་ཚུལ་ནས་བཟུང་སྐབས་འགྲློའི་བར་དཀྱུས་ལྟར་ལ། ངན་འགྲློའི་རྲེན་འབྲྲེལ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་འཇུག་ལྡློག་གི་སྐློར་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང༌། 

བདྲེ་འགྲློའི་འཇུག་ལྡློག་ལ་བརྲེན་ནས་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་གི་ཉམས་འཁིད་མཛད་སློལ་

ཡློད་ཅྲེས་བདག་གི་བ་མ་གསུང་ངློ་།།

སྨྲས་པ། ཚེ་སྔ་མའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ལ། །ལས་ཉློན་མློངས་ཀི་བག་ཆགས་

རབ་བསྒློས་པ། །སྲེད་ལྲེན་པ་གཉིས་ཀིས་གསློས་བཏབ་པས། །ཚེ་ཕི་མའི་ཡང་སིད་

མཐུ་ཅན་འགྲུབ། །མིང་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕུང་པློ་ལ། །ཁམས་སྐྲེ་མཆྲེད་རྣམ་པར་

བཀྲ་བ་དྲེས། །ཡུལ་འདློད་ལ་སྤློད་པའི་རྲེག་ཚོར་ཅན། །སྐྲེ་རྒས་དང་ཤི་བས་སར་

ཡང་འཁློར། །ལར་སིད་པའི་རྲེན་འབྲྲེལ་བཅུ་གཉིས་ཀི། །རྒྱུ་འབྲས་བུར་འཆར་བའི་

སྣང་ཚུལ་འདི། །སྔར་ལུགས་འབྱུང་དུ་གྲངས་མྲེད་ཉམས་སུ་མློང༌། །ད་ལུགས་ལྡློག་

ཏུ་བསྒྲུབས་ན་མི་ལྲེགས་སམ། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ།།

གཉིས་པ་དྲེ་ལས་ཐར་བའི་ལམ་ཉམས་ལྲེན་གི་རིམ་པ་ནི། 

བཤྲེས་སྤིངས་ལས། མགློ་འམ་གློས་ལ་གློ་བུར་མྲེ་ཤློར་ན། །དྲེ་དག་ཕིར་

བཟློག་བགི་བ་བཏང་ནས་ཀང༌། །ཡང་སིད་མྲེད་པར་བགི་སད་འབད་འཚལ་ཏྲེ། །དྲེ་

བས་ཆྲེས་མཆློག་དགློས་པ་གཞན་མ་མཆིས། །ཚུལ་ཁིམས་དག་དང་ཤྲེས་རབ་

བསམ་གཏན་གིས། །མ་ངན་འདས་ཞི་དུལ་བ་དི་མྲེད་པའི། །གློ་འཕང་མི་རྒ་མི་འཆི་

ཟད་མི་འཚལ། །ས་ཆུ་མྲེ་རླུང་ཉི་ཟ་བྲལ་ཐློབ་མཛོད། །ཅྲེས་ལམ་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆྲེ་

གསུམ་ལ་བསབ་དགློས་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་སྲེམས་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་གཡྲེང་བ་

མྲེད་པར་བྲེད་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པས་ཉློན་མློངས་པ་མངློན་གྱུར་སུན་ཕྱུང་
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ནས་འབྲས་བུ་འདློད་ཁམས་ཀི་ལ་མིའི་བདྲེ་བ་ལ་ལློངས་སྤློད། 

སྲེམས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་མཉམ་པར་འཇློག་པར་བྲེད་པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་

གི་བསབ་པས་ཉློན་མློངས་པ་མངློན་གྱུར་མགློ་མནན་ནས་འབྲས་བུ་གཟུགས་

གཟུགས་མྲེད་ཀི་ལའི་བདྲེ་བ་ལ་སྤློད་པར་བྲེད། སྲེམས་མ་གྲློལ་བ་གྲློལ་བར་བྲེད་པ་

ཤྲེས་རབ་ཀི་བསབ་པས་ཉློན་མློངས་པའི་ས་བློན་ར་བ་ནས་བཅད་དྲེ་འབྲས་བུ་ཐར་

པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐློབ་པར་བྲེད་པས་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བར་

བྲེད་པ་ལ་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་དགློས། དྲེ་

ལ་ཡང་སྲེམས་གཡྲེང་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་དུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་

དགློས་པས་འདི་དག་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཚུལ་དུ་གློ་རིམ་མ་ལློག་པར་ཉམས་སུ་

བངས་ན་འཁློར་བ་ལས་རྣམ་པར་གྲློལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན། 

འགློག་པ་མངློན་དུ་བ། ལམ་བསྒློམ་པར་བ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་དློན་ཡང་

འཐློབ་བ་འགློག་པའི་བདྲེན་པ་མངློན་དུ་བྲེད་པ་ལ་འཐློབ་བྲེད་ལམ་གི་བདྲེན་པ་

ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་སྔར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་ཚུལ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་

མློད། དྲེ་ཡང་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློའི་ལམ་ཉམས་སུ་མི་ལྲེན་པར་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་ཙམ་གི་

གདུལ་བ་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ལམ་རྣམས་རྒྱས་པར་སྟློན་དགློས་ནའང༌། སྐབས་

འདིར་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་ཡིན་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློབ་ཚུལ་

ཙམ་ལས་བསབ་པ་གཞན་གཉིས་ཞི་ལག་གི་སྐབས་སུ་འབྱུང་བས་འདིར་སྤློ་མི་

དགློས་སློ། །

དྲེ་ལྟར་ན་སྔར་སྐྲེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ཀི་མི་དགྲེ་བཅུ་སློང་དང་འདིར་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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བསྟན་ཚུལ་ཁིམས་དག་ཀང་སྤློད་པ་སྤི་བསབ་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཁློངས་སུ་འདུ་

བས་སློ་སློར་མི་དགློས་སློ་སྙམ་ན། དགློས་ཏྲེ། ཉམས་མགུར་དུ། སྒློ་གསུམ་སིག་ལྟུང་

དི་མས་སྦགས་པ་འདི། །ལག་པར་ལས་སྒིབ་སྦློང་བ་གནད་ཆྲེ་བས། །ཞྲེས་སྐྲེས་བུ་

ཆྲེ་འབྲིང་གི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བ་ལ་མི་དགྲེ་བཅུ་སློགས་སིག་ལྟུང་འདག་ཐབས་གལ་

ཆྲེ་བར་གསུངས་ཤིང༌། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་ལ་སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་ཡིན་མིན་

གཉིས་ཡློད་པའི་སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་མིན་པ་ལ་དྲེའི་དློད་ཐུབ་མི་དགྲེ་བཅུ་སློང་ལས་

དངློས་བསྟན་ཚང་བར་མི་འབྱུང་བས་སྐབས་འདིའི་ཉམས་ལྲེན་དུ་འློས་པའི་ཕིར། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ནི། བཤྲེས་སྤིངས་ལས། ཁིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་

ས་བཞིན་དུ། །ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རྲེན་ལགས་པར་གསུངས། །ཞྲེས་རང་གི་གཉྲེན་

པློ་ཆྲེ་ཆུང་དང་བསྟུན་ཏྲེ་སློ་སློར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་པློ་གང་རུང་གི་སློམ་པ་བང༌། 

བངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར་སྲུང་དགློས་པས་མི་ཤྲེས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའི་སྒློ་

དགག་པའི་གཉྲེན་པློར་བསབ་བ་ཕ་རགས་རྣམས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྲེད། བག་མྲེད་

པའི་གཉྲེན་པློར་བང་དློར་གང་ཡིན་དན་པས་གསལ་འདྲེབས་ཤིང་ལྲེགས་ཉྲེས་

དཔློད་པའི་ཤྲེས་བཞིན་གིས་བ་ར་བལྟ་ཞིང་ངློ་ཚ་ཁྲེལ་ཡློད་དང་རྣམ་སྨིན་ལ་

འཇིགས་པར་བྲེད། 

མ་གུས་པའི་གཉྲེན་པློར་སྟློན་པ་དང་དྲེས་གསུངས་པའི་བཅས་པ་དང་དྲེ་

ཉམས་སུ་ལྲེན་པའི་གྲློགས་རྣམས་ལ་ཡིད་ཆྲེས་ཀི་སྒློ་ནས་གུས་པར་བྲེད། ཉློན་

མློངས་མང་བའི་གཉྲེན་པློར་གང་ཤས་ཆྲེ་བ་དྲེ་ལ་འབུར་འཇློམས་སུ་བས་ནས་ཉིན་

རྲེ་ཞིང་ཁས་བངས་པའི་བསབ་པ་དང་འགལ་མ་འགལ་བརགས་ནས་འགལ་བ་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།

109

རྣམས་ཕིར་བཅློས་དང་སྟློབས་བཞི་སློགས་ཀི་སྒློ་ནས་བཤགས་སློམ་བྲེད་དགློས་ཏྲེ། 

ཚངས་པས་ཞུས་པ་ལས། བསབ་པ་ལ་ནི་བརྲེན་པར་བ། །དྲེ་ལ་སྙིང་ནས་

ནན་ཏན་བ། །ཕིར་ནི་སང་བར་མི་བ་ཞིང༌། །སློག་གི་ཕིར་ཡང་གཞིག་མི་བ། །རག་ཏུ་

ནན་ཏན་གནས་པར་བ། །འདུལ་བ་ལ་ནི་འཇུག་པར་བ། །ཞྲེས་འབྱུང་བས་ཚུལ་

ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་འཕལ་ཡུན་ཐམས་ཅད་ཀི་བདྲེ་ལྲེགས་ཀི་ར་བ་ཡིན་ཞིང༌། 

ལག་ཏུ་སྙིགས་མ་ལྔ་བདློ་བའི་དུས་འདིར་ཕན་ཡློན་ལག་པར་ཆྲེ་བ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་

པློའི་མདློ་སྲེ་སློགས་ལས་གསུངས་ཤིང༌། 

ཁྱད་པར་ཇློ་བློ་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་བ་ལ་གཙོ་བློར་

མཛད་པས། ཤ་ར་བའི་ཞལ་ནས། སྤིར་ལྲེགས་ཉྲེས་ཅི་བྱུང་ཡང་ཆློས་ལ་བརྲེན་པ། 

དྲེའི་ནང་ནས་ཀང་འདུལ་བ་ནས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་ན་བལྡབ་ཀང་མི་དགློས་

པ་ཞྲེ་གཙང་བ་བརག་ཐུབ་པ་ཉམས་དགའ་བ་མཐའ་བཟང་བ་ཡིན་གསུང་བ་ཐུགས་

ཤིན་ཏུ་མད་པར་སྣང་བས་ར་བ་མྲེད་པའི་ཡལ་ག་འཚོལ་བ་བཞག་ནས་ལམ་འདི་

ཉིད་ལ་ཉམས་ལྲེན་སྙིང་པློར་མཛད་པར་འཚལ་ལློ། །

སྨྲས་པ། གཞི་ཚུལ་ཁིམས་གཙང་མའི་ཞིང་ས་ལ། །སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བའི་

ཆུ་ལུད་ཀིས། །ལམ་ལག་མཐློང་མྱུ་གུའི་འབྲས་སྨིན་པས། །གནས་འཁློར་བའི་དབུལ་

ཕློངས་ར་བ་གཅློད། །བློ་བག་ཡློད་ས་སྲུང་སྟྲེང་འགིང་བའི། །སྲེམས་མཉམ་པར་

འཇློག་པའི་མིག་སྟློང་ཅན། །བདག་འཛིན་མྲེད་ཀི་རྡློ་རྲེ་རྲེ་བརྒྱ་པས། །གཞི་སིད་པའི་

ས་འཛིན་བགྲློད་པ་བཅློམ། །འབྲློག་འཁློར་བ་མཐའ་མྲེད་ཀི་ཚང་ཚིང་ཁློད། །ཆློས་

བསབ་གསུམ་དཔག་བསམ་ཤིང་འཁྲུངས་པས། །ཡློངས་སྡུག་བསྔལ་གི་མྲེ་ལྲེས་
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སྲེག་མིན་པའི། །དུས་གཏན་བདྲེའི་འཆི་མྲེད་ཚལ་དུ་མཛེས། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་

སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

ཕ་ཞིབ་རྣམ་པར་དག་པའི་མཚོན་རྣློན་པློས། །རློངས་པའི་ད་བ་མ་ལུས་

གཅློད་མཛད་པ། །འཇམ་དཔལ་རྡློ་རྲེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཙོང་ཁ་པ། །ཁམས་གསུམ་འགྲློ་

བའི་བ་མའི་ཞལ་ལུང་ལས། །སྡུག་ཀུན་ཉྲེས་དམིགས་ཚུལ་ལས་ངྲེས་འབྱུང་

བའི། །རིན་ཆྲེན་ཡུ་བས་བཏྲེག་པའི་བསབ་གསུམ་གདུགས། །མང་འདས་ནློར་བུའི་

ཏློག་གིས་རབ་མཛེས་པས། །ལྲེགས་བཤད་སིད་རྲེའི་བར་དུ་འཁློར་ཟིན་ནས། །མ་

སྨད་སྙིང་རྲེའི་མ་དློས་ཀླུང་ཆྲེན་ལས། །རླབས་ཆྲེན་སྤློད་པའི་ཆུ་གཏྲེར་རྣམ་པ་

བཞི། །ནམ་ཡང་ཆད་པ་མྲེད་པར་འབབ་པའི་རྒྱུན། །ཀུན་མཁྱྲེན་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་

ཚུལ་འདི་ན་བཤད། །

གསུམ་པ་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ལ་བློ་སྦློང་ཚུལ་ལ། 

ལམ་སྒློན་ལས། རང་རྒྱུད་རློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས། །གང་ཞིག་གཞན་

གི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན། །ཡང་དག་ཟད་པར་ཀུན་ནས་འདློད། །སྐྲེས་བུ་དྲེ་ནི་མཆློག་

ཡིན་ནློ། །ཞྲེས་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་གི་སྐབས་སུ་སིད་པ་འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་

འཇིགས་ཏྲེ་དྲེ་ལས་ཐར་འདློད་ཀི་བློ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་སྐྲེས་ནས། སྐྲེས་བུ་འབྲིང་

གི་ལམ་ཁློ་ནས་བློ་སྦློང་བ་རྣམས་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ཞི་བ་དློན་དུ་གཉྲེར་བ་ཡིན་མློད། 

སྐབས་འདིར་འབྲིང་དང་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་ལ་བློ་སྦློང་བ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

ལ་རྲེས་སུ་དཔགས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀང་དྲེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་མ་
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བཟློད་པར་དྲེ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་འདློད་ནས་དྲེའི་ཐབས་སྒྲུབ་པ་པློ་དྲེ་ནི་

སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློ་ཡིན་ལ། 

ཐབས་གང་གི་སྒློ་ནས་སྒྲུབ་ན། ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། འཇིག་རྲེན་དློན་

སྒྲུབ་ཚུལ་ལ་མཐུ་མྲེད་པའི། །ཐྲེག་པ་གཉིས་པློ་གཏན་དུ་སངས་བས་ཤིང༌། །ཐུབ་

རྒྱལ་ཐྲེག་པ་སྙིང་རྲེས་བསྟན་པ་ལ། །གཞན་ཕན་རློ་གཅིག་རང་བཞིན་དྲེ་དག་

འཇུག །ཅྲེས་བདྲེན་བཞི་ལ་འཇུག་ལྡློག་གི་ལམ་ཉམས་སུ་བངས་པས་ཐར་པ་ཐློབ་

ཀང་རང་དློན་ཡློངས་སུ་མ་རློགས་པས་གཞན་དློན་རྒྱ་ཆྲེན་པློ་མི་འབྱུང་བས། དྲེ་ལྟར་

ན་གཞན་དློན་རྒྱ་ཆྲེན་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་མྲེད་པའི་ཉན་རང་གི་ལམ་ལ་མི་འཇུག་པར་

ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློ་ལ་ཞུགས་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་གི་དློན་སྒྲུབ་དགློས་པ་ནི། 

སློབ་སྤིངས་ལས། ཤིན་ཏུ་རྲེད་སའི་རྩྭ་ཁམ་འགའ་ལྟ་ཕྱུགས་ཀང་རང་ཉིད་

ཟ༑ །ཤིན་ཏུ་སྐློམ་པས་གདུངས་པའང་ཆུ་ཞིག་རྲེད་ན་དགའ་མགུར་འཐུང༌། །འདི་ན་

སྐྲེས་བུ་གཞན་དློན་བྲེད་པར་བརློན་པ་གང་ཡིན་པ། །དྲེ་འདིའི་བརིད་བག་ཡིན་ཏྲེ་དྲེ་

བདྲེ་སྐྲེས་བུའི་རལ་དྲེ་འཕགས། །ཉི་མ་རླབས་ཆྲེན་ར་ཞློན་རྒྱུ་བ་སྣང་བྲེད་གང་ཡིན་

དང༌། །ཁུར་ལ་མི་རྲེག་ས་ཡིས་འཇིག་རྲེན་འདྲེགས་པ་གང་ཡིན་དྲེ། །རང་དློན་འགའ་

མྲེད་ཆྲེན་པློ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དྲེ་འད་སྟྲེ། །དྲེ་དག་འཇིག་རྲེན་ཕན་དང་བདྲེ་བའི་

རློ་ལ་གཅིག་ཏུ་གཞློལ། །

ཞྲེས་ཚེ་འདིའི་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་ནི་དུད་འགྲློ་ལ་ཡང་ཡློད་པས་ན་སྐྲེས་བུ་

མཆློག་རྣམས་ཀི་ནུས་པའམ་རལ་ནི་ཉི་ཟས་མུན་པ་སྲེལ་བ་དང་ས་ཆྲེན་པློས་འཇིག་

རྲེན་འདྲེགས་པ་ལྟར་སྙིང་སྟློབས་ཆྲེན་པློས་གཞན་ཕན་གི་ཁུར་འཁྱྲེར་བར་བྲེད་པ་
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ཡིན་པས། 

དྲེ་ལ་མྲེད་དུ་མི་རུང་བ་སྤློད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སྲེམས་སྐྲེས་གྱུར་ན་

སྐད་ཅིག་གིས། །འཁློར་བའི་བཙོན་རར་བསམས་པའི་ཉམ་ཐག་རྣམས། །བདྲེ་

གཤྲེགས་རྣམས་ཀི་སས་ཞྲེས་བརློད་བ་ཞིང༌། །འཇིག་རྲེན་ལ་མིར་བཅས་པས་ཕག་

བར་འགྱུར། །ཞྲེས་འཁློར་བར་སྡུག་བསྔལ་བའི་འགྲློ་བ་ཞིག་ཀང་སྲེམས་སྐྲེས་མ་

ཐག་པ་ནས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔར་འགྱུར་བར་གསུངས་ཤིང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་

དང་མི་ལྡན་ན་ལག་པའི་བསབ་པ་རིན་པློ་ཆྲེ་སློགས་ཡློན་ཏན་ཇི་ཙམ་ཡློད་ཀང་ཐྲེག་

པ་ཆྲེན་པློ་བའི་གྲལ་དུ་མི་ཚུད་པ་རྒྱུད་བ་མ་ལས། 

ཐྲེག་མཆློག་ལ་མློས་ས་བློན་ཤྲེས་རབ་ནི། །སངས་རྒྱས་ཆློས་སྐྲེད་མ་དང་

བསམ་གཏན་གི། །བདྲེ་བའི་མངལ་གནས་སྙིང་རྲེའི་མ་མ་ཅན། །གང་ཡིན་དྲེ་དག་

ཐུབ་པའི་རྲེས་སྐྲེས་སས། །ཞྲེས་ཆུ་ལུད་ནི་འབྲུ་སྣ་ཚོགས་བསྐྲེད་པའི་ཐུན་མློང་གི་

རྒྱུ་དང་། རྲེའུའི་རིགས་ཅན་གི་མ་ནི་བུ་རིགས་རྒྱུད་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བསྐྲེད་

པར་བྲེད་པ་ཡིན་ལ། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ས་བློན་ནས་དང༌། ཕ་བྲམ་ཟྲེ་ལྟ་བུ་

རིགས་གཅིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཞིག་དགློས་ཀི། ནས་བཏབ་པའི་མྱུ་གུ་གྲློ་སྐྲེ་བ་དང༌། ཕ་

བྲམ་ཟྲེའི་བུ་ལ་གདློལ་བའི་རིགས་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གང་གི་སྒློ་

ནས་འཁློར་བ་ལས་སྒློལ་བར་བྲེད་པ་ལ་བདག་མྲེད་རློགས་པའི་ཤྲེས་རབ་སློགས་

གཉིས་ཀ་ལ་དགློས་པའི་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནའང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་

རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཕ་ལྟ་བུ་འདི་ཉིད་སིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་སྲེལ་བར་བྲེད་

པའི་རྡློ་རྲེ་རིན་པློ་ཆྲེ་དང་མཚུངས་པས་དམན་པའི་རྒྱན་མཐའ་དག་ཟིལ་གིས་གནློན་
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པར་བྲེད་པའི་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་ལ། 

བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཇི་ལྟར་བསྐྲེད་པའི་ཚུལ། 

སྲེམས་བསྐྲེད་ནས་སྤློད་པ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པློ་ལ། བང་ཆུབ་

ཀི་སྲེམས་སྦློང་བའི་རིམ་པ་དང་། སྲེམས་བསྐྲེད་ཆློ་གས་འཛིན་པའི་ཚུལ་གཉིས།

 དང་པློ་ནི། སྤིར་སྲེམས་སྐྲེད་པར་བྲེད་པའི་རྐྲེན་ནི་སངས་རྒྱས་དང་བང་

ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་དངློས་སུ་མཐློང་བ་དང་། དངློས་སུ་མ་མཐློང་

ཡང་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སྲེ་སྣློད་ཐློས་པ་དང་། དྲེ་དག་ཕ་ཞིང་ཞིབ་པར་ཐློས་པ་

མིན་ནའང་སངས་རྒྱས་འཐློབ་པ་ལ་ཆློས་དྲེ་མྲེད་དུ་མི་རུང་བ་སློགས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་

འློལ་སྤི་ཙམ་ཐློས་པས་ཐྲེག་ཆྲེན་གི་བསྟན་པ་ནུབ་པ་མ་བཟློད་པ་དང་། བསྟན་པ་

ནུབ་པ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་མིན་ཡང་སྙིགས་མའི་དུས་ཆྲེས་ངན་པ་འདིར་ཉན་རང་

གི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་ཡང་རྲེད་དཀའ་ན་བ་ན་མྲེད་པའི་བང་ཆུབ་ལྟ་ཅི་

སྨློས་སྙམ་དུ་སངས་རྒྱས་ཐློབ་འདློད་ཀི་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དང་། རིགས་དང་དགྲེ་བའི་

བཤྲེས་གཉྲེན་དང་སྙིང་བརྲེ་བ་དང་སྐློ་ངལ་མྲེད་པ་སྟྲེ་རྒྱུ་བཞི་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེམས་

བསྐྲེད་པ། རང་གི་སྟློབས་དང་། གཞན་གི་སྟློབས་དང་། ཚེ་རབས་སྔློན་མ་ལ་ཐྲེག་པ་

ཆྲེན་པློར་གློམས་པ་རྒྱུའི་སྟློབས་དང་། ཚེ་འདིར་དགྲེ་བ་ལ་གློམས་པ་སྦློར་བའི་

སྟློབས་ཏྲེ་རྒྱུ་བཞི་དང་སྟློབས་བཞི་སློགས་སྲེམས་བསྐྲེད་པའི་རྒྱུ་རྐྲེན་མང་དུ་བཤད་

ལ༑ 

དྲེང་སང་ཕག་ལྲེན་གི་སྙིང་པློར་ཇློ་བློ་ཆྲེན་པློ་ཨ་ཏི་ཤ་ནས་བརྒྱུད་པར་མན་

ངག་བདུན་པ་དང་། རྒྱལ་བའི་སས་པློ་ཞི་བ་ལ་ནས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་གཉིས་ལ་
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བརྲེན་པའི་ཇློ་བློ་ཆྲེན་པློའི་ལུགས་ཀི་དང་པློ་རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་ལ་བློ་སྦློང་

དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ལས་འབྱུང་། 

དྲེ་ལག་བསམ་ལས་འབྱུང་། དྲེ་སྙིང་རྲེ་ལས་འབྱུང་།

དྲེ་བམས་པ་ལས་འབྱུང་། དྲེ་དིན་དུ་གཟློ་བ་ལས་འབྱུང་། དྲེ་དིན་དན་པ་ལས་

འབྱུང་། དྲེ་མར་ཤྲེས་པ་ལས་འབྱུང་བའི་གློ་རིམ་གི་གནད་དྲེ་ལྟར་ཡློད་ནའང་། སྙིང་

རྲེ་ཆྲེན་པློ་ལག་བསམ་དང་བམས་པའི་བར་ཁློ་ནར་འབྱུང་བ་ལས་གཞན་དུ་མི་འབྱུང་

བའི་ངྲེས་པ་ནི་མྲེད་དྲེ། 

འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་བརྲེ་ཉིད་རྒྱལ་བའི་ལློ་ཏློག་ཕུན་ཚོགས་འདིའི། །ས་

བློན་དང་ནི་སྲེལ་ལ་ཆུ་འད་ཡུན་རིང་དུ། །ལློངས་སྤློད་གནས་ལ་སྨིན་པ་ལྟ་བུར་འདློད་

གྱུར་པ། །དྲེ་ཕིར་བདག་གིས་ཐློག་མར་སྙིང་རྲེ་བསྟློད་པར་བགི། །ཞྲེས་ཐློག་མར་

འགྲློ་བ་རྣམས་འཁློར་བ་ལས་བསྒལ་བའི་ཕིར་དུ་དམ་བཅའ་བ་ཡང་སྙིང་རྲེ་ལ་རག་

ལས་པར་མ་ཟད། བར་དུ་བ་དཀའ་བས་སྒིད་ལུག་སྟྲེ་ལམ་དམན་པར་མི་གློལ་བ་

དང་། མཐར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀང་ཉན་རང་ལྟར་ཞི་བར་མི་གནས་པར་སྲེམས་ཅན་

མཐའ་དག་གི་དློན་མཛད་པར་ངལ་བ་མྲེད་པ་ཡང་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློ་ལ་རག་ལས་མློད། 

དྲེ་ལྟར་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློ་སྐྲེ་བ་ལ་ཡང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་དགློས་པས་སྲེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་མར་ཤྲེས་དགློས་ལ། ལམ་འདི་དག་ལ་མ་སྦངས་པའི་སྐྲེ་བློ་རྣམས་ཀང་

རང་གི་མ་ལ་སློགས་པའི་གཉྲེན་རྣམས་ལ་དིན་བསམ་པ་དང་དན་པའི་སྒློ་ནས་

བམས་པ་དང་སྙིང་རྲེ་ཉི་ཚེ་བ་སྐྲེ་ནའང་། མི་མཛའ་བའི་དགྲ་སློགས་ལ་མི་སྐྲེ་བ་མ་

ཟད་དྲེའི་ལྡློག་ཕློགས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཕད་འདློད་དང་བདྲེ་བ་དང་འབྲལ་འདློད་ཀི་བློ་
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འབྱུང་བའི་ཕིར་ན། རང་རྲེ་རྣམས་ཀང་ཐློག་མར་བཏང་སྙློམས་ཤིག་མ་བསྒྲུབས་ན་

ལམ་སྒློམ་བློ་བས་ཀང་བམས་སྙིང་རྲེ་ཕློགས་རིས་ཅན་དུ་འགྲློ་བས་དྲེའི་གཉྲེན་པློར་

ཐློག་མར་བཏང་སྙློམས་སྒློམ་དགློས་མློད། 

འློ་ན་མ་སློགས་ལ་ཡིད་འློང་གི་བམས་པ་སྒྲུབ་དགློས་ན་ད་ལྟ་ཡིད་འློང་གི་བློ་

ཡློད་པ་དྲེ་བཀག་ནས་ཅི་བ་སྙམ་ན། རྒྱུ་འབྲས་བདུན་གི་ཡིད་འློང་ལ་ཆགས་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་འདྲེས་པ་དགློས་ལ། ད་ལྟ་རང་ཅག་ཚོའི་བློ་ལ་ཡློད་བཞིན་པའི་བམས་པ་

ནི་ཆགས་པས་བསངས་པ་ཡིན་པས། དཔྲེར་ན་ས་སྒང་གཤློངས་མི་སྙློམས་པ་ལ་

གནས་མལ་མི་བདྲེ་བ་བཞིན་ཆགས་སང་གི་མཐློ་དམའ་ཅན་ལ་བམས་པ་འློང་བའི་

སྐབས་མྲེད་དློ། །

དྲེ་ཡང་ཚོར་བ་བཏང་སྙློམས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་བློ་

ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའི་ཚད་མྲེད་བཏང་སྙློམས་ཤིག་སྒློམ་པར་བྲེད་པ་ལ། ཐློག་

མར་དགྲ་གཉྲེན་གང་ཡང་མིན་པའི་སྲེམས་ཅན་ཞིག་ལྲེགས་པར་གསལ་བཏབ་པས་

དྲེའི་བད་དབིབས་དང་སྤློད་ཚུལ་སློགས་ཡིད་ལ་ཤར་བ་དང་དྲེ་ལ་དམིགས་ནས་

སང་བ་དང་བམས་པའི་རློག་པ་སྐྲེ་བཅུག་པ་ན་དྲེ་ལ་མི་མཐུན་པར་བལྟ་བའི་ཞྲེ་སང་

དང་མཐུན་པར་བལྟ་བའི་འདློད་ཆགས་གཉིས་ཀ་ཧ་ཅང་ཆྲེ་བ་མི་འབྱུང་ཡང་། ཆྲེ་

ཆུང་ཅུང་ཟད་འདུག་ན་གང་ཆྲེ་བ་དྲེའི་གཉྲེན་པློ་བསྟྲེན་ནས་སྲེམས་སྙློམས་པ་མ་བྱུང་

གི་བར་དུ་བསྒློམ་གསུངས། 

ཐློག་མར་བར་མ་ལ་སྒློམ་པ་ཡུལ་དྲེ་ལ་བཏང་སྙློམས་ཤས་ཆྲེ་བས་སྐྲེ་བ་ས་

བའི་དབང་དུ་བཏང་བ་ཡིན་ཞིང་། དྲེ་ནས་ཚེ་འདིར་སྙིང་ན་བའི་དགྲ་ཞིག་དང་ཤིན་ཏུ་
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མཛའ་བའི་གཉྲེན་ཞིག་དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་ཆགས་སང་གི་རློག་པ་

མངློན་གྱུར་སྐྲེས་བྱུང་བ་དང་། དགྲ་རྣམས་ཀང་ཚེ་སྔློན་མའི་གྲློགས་བས་ནས་ཕན་

མང་དུ་བཏགས་པ་དང་། གྲློགས་རྣམས་ཀང་ཚེ་སྔློན་མའི་དགྲར་གྱུར་ནས་རང་

བསད་པ་སློགས་གནློད་པ་བས་ཚུལ་ལྲེགས་པར་བསམས་པའི་སྒློ་ནས་ཆགས་སང་

གི་རློག་པ་མགློ་སྙློམས་པ་ཡིན་ལ། འློན་ཀང་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་གི་སྐབས་ཀི་དགྲ་གཉྲེན་

ལ་ངྲེས་པ་མྲེད་ཚུལ་གི་སྐློར་ལ་མློང་བ་ཐློན་ན་སྐབས་འདིར་དམིགས་པ་སྐློང་ཤིན་ཏུ་

ས་བར་སྣང་ངློ་། །

དམིགས་ཡུལ་གསུམ་པློ་འདི་གས་བ་བརྒྱ་འུར་རྡློ་གཅིག་གིས་འདྲེད་པ་

ལྟར་འགྲློ་བ་རྣམས་ལ་འབད་མྲེད་དུ་སྙློམས་པའི་བློ་བྱུང་ན་དྲེས་ཆློག་ལ་ད་དུང་སྐྲེ་

དཀའ་སྲེ་བ་བྱུང་ཚེ་རིགས་མི་གཅིག་པ་མང་པློ་ལ་སློས་ཀིན་སྒློམ་པ་གནད་ཡིན་ནློ།།

དྲེ་ལྟར་དགྲ་གཉྲེན་བར་མའི་འགྲློ་བ་མཐའ་དག་གཅིག་ཏུ་སང་བ་དང་གཅིག་

ཏུ་ཆགས་པའི་བློ་མགློ་སྙློམས་ཟིན་ནས་ཐློག་མར་གཞན་དློན་དློན་གཉྲེར་གི་བློའི་

གཞི་སྒྲུབ་པར་བྲེད་པ་ལ་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མར་ཤྲེས་པའི་སད་དུ་འདི་ལྟར་

བསམ་སྟྲེ། འཁློར་བ་ལ་མཐའ་མྲེད་པ་བཞིན་དུ་བདག་གི་སྐྲེ་བ་ལ་མཐའ་མྲེད་པས་

སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མངལ་དུ་བདག་ཉིང་མཚམས་སྦར་ནས་སྐྲེ་བ་མ་བངས་

པ་ག་ལ་ཡློད་སྙམ་དུ་བསམས་པ་ན་མློས་པའི་དབང་གིས་འཆར་ཡང་། སྤི་ལྡློག་ཏུ་

བསྒློམས་པས་ངྲེས་ཤྲེས་འདློངས་དཀའ་བས་ན་རང་གི་མདུན་དུ་ད་ལྟའི་མ་དྲེ་ཉིད་

རྒན་གཞློན་དབིབས་ཆ་བད་སྤློད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་གསལ་བཏབ། 

དྲེས་ཚེ་འདིའི་མ་བས་པ་དངློས་སུ་གྲུབ་པ་འདི་ག་འད་བ་ཞིག་སྐྲེ་བ་གཞན་
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མང་པློར་ཡང་བས་ཡློད་དྲེ། དཔྲེར་ན་མདློ་ལས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་ཚེ་འདིའི་

ཡུམ་གིས་སྔློན་སློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་མ་མང་དུ་བས་ཚུལ་དང་། གང་

ཟག་གཞན་གི་སྔློན་དང་ཕི་མའི་མཐའ་གསུངས་པ་ཚད་མའི་སྐྲེས་བུའི་བཀའ་བསླུ་བ་

མྲེད་པ་ཡིན་སྙམ་པའི་སྒློ་ནས་རྲེས་སུ་དཔགས་ཏྲེ་བསྒློམས་ན་གཏིང་ཕིན་པའི་ངྲེས་

ཤྲེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་རྲེད་འློང་། དྲེ་ནས་ཚེ་འདིའི་ཕ་དང་ཉྲེ་དུ་བར་མ་དགྲ་དམལ་

བ་སློགས་འགྲློ་བ་རིགས་གཞན་ལའང་བསྒློམས་པས་མཐར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

མར་ཤྲེས་པའི་བློ་རང་གིས་ཕར་བཅློས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཚེ་འདིའི་མ་དང་འད་བའི་སྣང་

བ་འཆར་བ་ཞིག་འློང་།

དྲེ་ལ་མློང་བ་ཐློན་ནས་དིན་དན་པ་ནི་སྔར་ལྟར་རང་གི་མའི་སྣང་ཚུལ་མཐའ་

དག་གསལ་བཏབ། མ་འདིས་བདག་ཟ་བ་བཅུའི་བར་དུ་མངལ་དུ་བཟུང་། རང་གི་

བདྲེ་བ་དང་ལྟློགས་སྐློམ་སློགས་ཁྱད་དུ་བསད། ཕན་གནློད་ཀི་སྤློད་ལམ་ཐམས་ཅད་

བུའི་ཆྲེད་དུ་བས་ཏྲེ་དལ་འབློར་གི་ལུས་སློག་འདི་ཉིད་བིན་པ་ཡིན་པས་ཐློག་མར་

དིན་ཆྲེ། མངལ་ནས་བཙས་ཟིན་ནས་འཇམ་པའི་གློས་སྟན་ལ་བཞག །བརྲེ་བའི་

སྲེམས་ཀིས་བསྐངས། བམས་པའི་མིག་གིས་བལྟས། དགའ་བའི་འཛུམ་གིས་

བསུས། སྙན་པའི་མིང་ནས་བློས། མངར་བའི་ནུ་ཞློ་བསྣུན། ཟས་ལྲེས་བསྙློད། སྣབས་

ཁས་ཕིས། མི་གཙང་བ་ལག་པས་ཕིས། ཤའི་དློད་ལ་བཅར། མྲེ་ཆུ་གཡང་སའི་

འཇིགས་པ་ལས་བསྐབས། བུ་ན་བ་ལས་རང་ན་བ་དང་བུ་ཤི་བ་ལས་རང་ཤི་བ་ལ་

སྙིང་ཐག་པ་ནས་འདྲེམ་པ་སློགས་ཀི་སྒློ་ནས་བསྐངས་པས་བར་དུ་དིན་ཆྲེ། ནར་སློན་

ནས་ཟ་ལུགས་འགྲློ་ལུགས་སློགས་ཀིས་མཐའ་རྲེན་པའི་ཡློན་ཏན་རང་གིས་བསབ་
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པ་དང་གཞན་སློབ་ཏུ་འཇུག་པ་དང་། སིག་སྡུག་གཏམ་ངན་ཁྱད་དུ་བསད་དྲེ་ཤ་ཐང་

ཐང་དུ་འབད་པས་བཙལ་བའི་ས་ཁང་ནློར་རས་སྙིང་ལྟར་གཅྲེས་པ་མཐའ་དག་བིན་

པས་ཐ་མར་དིན་ཆྲེ་ཚུལ་རྣམས་བསམས་པས་མིག་ནས་མཆི་མ་འཁྲུག་པ་དང་ལུས་

ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་སྲེམས་རྲེད་ཡམ་ཡམ་བློང་བློང་བ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བསྒློམ། དྲེ་ནས་

རིམ་གིས་ཕ་ནས་བཟུང་དགྲའི་བར་དང་རིགས་དྲུག་གི་འགྲློ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་ཚེ་

སྔློན་མའི་མར་གྱུར་པ་གྲངས་ཀིས་མི་ཆློད་པ་བས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཚེ་འདིའི་

མས་འདི་ལྟར་བས་པ་ལྟ་བུ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པའི་སྒློ་ནས་བསམ། དྲེ་ཡང་བཤད་

མ་ཐག་པ་ཐམས་ཅད་དུད་འགྲློ་སློགས་ལ་མི་ཚང་ཡང་མིར་གྱུར་དུས་ཀི་མ་མ་བས་

པ་མྲེད་པ་ལ་དགློངས་པར་སྣང་།

དིན་དན་པ་ལ་མློང་བ་སྐྲེས་པའི་རྲེས་སུ་དིན་གཟློ་བ་ནི་སློབ་སྤིངས་ལས། ཉྲེ་

དུ་འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོའི་ཁློངས་སུ་ཆུད་གྱུར་པ། །ཀློང་གི་ནང་དུ་ལྷུང་བ་ལྟ་བུར་སྣང་

བཞིན་དུ། །སྐྲེ་ཤི་འཕློས་པས་ངློ་མ་ཤྲེས་པ་དྲེ་བློར་ནས། །གལ་ཏྲེ་གཅིག་ཐར་བྲེད་

ན་དྲེ་ལས་ཁྲེལ་བློར་མྲེད། །ཅྲེས་མར་གྱུར་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཉློན་མློངས་པའི་གདློན་

གིས་རྒྱུད་དཀྲུགས། བང་དློར་ལ་བལྟ་བའི་མིག་གཏི་མུག་གིས་ལྡློངས། ཟབ་མློ་དམ་

པའི་ཆློས་ཀི་འཁར་བ་དང་བྲལ། ཐར་པའི་གྲློང་དུ་འཁིད་པའི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་

གི་དམིགས་བུས་བློར། མཐློ་རིས་དང་ཐར་པའི་ངལ་སྟྲེགས་ལ་བརྡྲེག་འཆློས་ཏྲེ་

འཁློར་བའི་གཡང་དུ་ལྷུང་། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་བཙོན་རར་འཁྱམས་པ་འདི་དག་

སྐྲེ་ཤི་འཕློས་པས་ངློ་མ་ཤྲེས་པ་མ་གཏློགས་ཚེ་རབས་མང་པློར་རང་ལ་ཕན་

བཏགས་པའི་དིན་ཅན་གི་ཕ་མ་ཤ་སྟག་ཡིན་པས་མ་དྲེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བུ་བདག་ལ་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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མི་རྲེ་ན་སུ་ལ་རྲེ། བུ་བདག་ལ་མ་དྲེ་རྣམས་སྐློབ་པའི་ཁུར་མ་བབ་ན་གཞན་སུ་ལ་

བབ། 

དཔྲེར་ན་འདི་སྣང་གི་ཕ་མ་མཛའ་གྲློགས་ཤིག་བཙོན་རའམ་འབྲློག་དགློན་པ་

ཆློམ་རྐུན་དང་གཅན་གཟན་གི་འཇིགས་པ་ཡློད་པར་ཆུད་པ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་

ཤིག་རང་ལ་ཡློད་བཞིན་དུ་བློས་བློར་ནས་བདྲེ་བར་བསད་ན་དྲེ་ལས་ངློ་ཚ་དང་ཁྲེལ་

ཆུང་བ་མི་འློང་བ། ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་རྔ་སྒའི་ཚིགས་བཅད་ལས། རྒྱ་མཚོ་དང་ནི་རི་རབ་

དང་། །ས་རྣམས་བདག་གི་ཁུར་མིན་གི། །བས་པ་མི་གཟློ་གང་ཡིན་པ། །དྲེ་ནི་བདག་

གི་ཁུར་ཆྲེན་ཡིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་བདག་གིས་དིན་ཅན་གི་མ་རྣམས་སྐློབ་

པའི་ནུས་པ་ཡློད་བཞིན་དུ་དློར་ནས་རང་གཅིག་པུ་ཞི་བ་དློན་དུ་གཉྲེར་བའི་དམན་

པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ན་དམ་པ་རྣམས་ཐུགས་གཏིང་ནས་ཁྲེལ་བར་འདུག་པས་དྲེ་

སངས་ཏྲེ་འགྲློ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་སྙམ་དུ་བསམ། 

འློ་ན་ཕན་ཇི་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་འདློགས་ན། བཀྲྲེས་པ་ལ་ཟས། སྐློམ་པ་ལ་

བཏུང་བ། ནད་ཀིས་མནར་བ་ལ་སྨན། ཕློངས་པ་ལ་ཟང་ཟིང་གི་ནློར་སློགས་ཀང་

གནས་སྐབས་སློ་སློའི་སྡུག་བསྔལ་སྲེལ་ཞིང་། རང་གི་ཚོགས་གསློག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

པས་མི་བ་བ་མ་ཡིན་མློད། སིད་པའི་སྟློབས་འབློར་ལ་སྦར་བ་ཉིད་འགྲློ་བ་རྣམས་ལ་

ཕན་བཏགས་པའི་གཙོ་བློར་བཟུང་ཚེ། དྲེ་དག་གིས་ཚངས་པ་དང་འདློད་པའི་ལ་

དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དང་འཁློར་ལློས་སྒྱུར་རྒྱལ་ཀང་གྲངས་མྲེད་བས་པས་བརན་

པ་མ་ཐློབ་པར་དབུལ་ཕློངས་ཚ་གྲང་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་གནས་སྐབས་འདི་ལྟར་གྱུར་

ན༑ བདག་གིས་ཀང་འདི་དག་ཟག་བཅས་ཀི་བདྲེ་བ་ལ་གཙོ་བློར་སྦར་ན་སྟློབས་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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འབློར་ཇི་ཙམ་ཆྲེ་བ་ཙམ་གིས་བདྲེ་བ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་ཚབས་ཆྲེ་བ་ར་

འབྲས་ལ་འགྱུར་བྲེད་ཀི་རས་ཚ་བ་ལྟ་བུ་བཏབ་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཇྲེ་འཕྲེལ་དུ་འགྲློ་

བ་དང་འད་བར་འདུག་པས། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་

པའི་གློ་འཕང་གང་རུང་ལ་འགློད་པར་བ་སྙམ་པའི་ཡིད་འཁུལ་ངྲེས་སུ་བསམ་མློ། །

དྲེ་ལྟར་གཞན་དློན་དློན་གཉྲེར་གི་བློ་བསྐྲེད་པའི་གཞི་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་གིས་

མི་ཆློག་པས་བློ་དངློས་སྐྲེ་བ་ལ་བམས་སྙིང་རྲེ་ལག་བསམ་གསུམ་སྒློམ་དགློས་པའི་

བམས་པ་དང་སྙིང་རྲེ་གཉིས་ལ་བདྲེ་བ་ལ་སྦློར་འདློད་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་

འདློད་ཀི་བློ་གང་མངློན་དུ་གྱུར་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲྲེལ་བ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གློ་རིམ་

ངྲེས་ཅན་དུ་མྲེད་ཀང་། 

སྤིར་བཏང་ཕག་ལྲེན་དུ་བམས་པ་སྔློན་དུ་མཛད་པས། རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་

ལས། རྲེའུ་ཚོས་སུམ་བརྒྱའི་ཁ་ཟས་དག །ཉིན་རྲེ་དུས་གསུམ་བིན་པས་

ཀང་། །བམས་པ་ཡུད་ཙམ་ཐྲེངས་གཅིག་གི །བསློད་ནམས་དག་ལ་ཆར་མི་ཕློད། །ལ་

མི་བམས་པར་འགྱུར་བ་དང་། །དྲེ་དག་ཀང་ནི་སྲུང་བ་དང་། །ཡིད་བདྲེ་བ་དང་བདྲེ་

མང་དང་། །དུག་དང་མཚོན་གིས་གནློད་མྲེད་དང་། །འབད་པ་མྲེད་པར་དློན་འཐློབ་

དང་། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྲེན་སྐྲེ་འགྱུར་ཏྲེ། །གལ་ཏྲེ་གྲློལ་བར་མ་གྱུར་ཀང་། །བམས་

ཆློས་ཡློན་ཏན་བརྒྱད་འཐློབ་བློ། །

ཞྲེས་ཕན་ཡློན་མཐའ་ཡས་པའི་བམས་པ་སྒློམ་པ་ནི། ཚེ་འདིའི་མ་ལ་ནད་

དང་དབུལ་ཕློངས་སློགས་སྡུག་བསྔལ་མངློན་གྱུར་ཡློད་དམ་མྲེད་ནའང་འགྱུར་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་ཁྱབ་པ་འདུ་བྲེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཅན་ཡིན་པས་བདྲེ་བ་དང་མི་ལྡན་
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ཚུལ་བསམ་ལ། བདྲེ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་མ་འདི་ཉིད་བདྲེ་བ་ལ་དགློད་འདློད་ཀི་བློ་

ཤུགས་དག་པློ་བསྐྲེད་ནས་ངག་ཏུ། བདྲེ་བས་ཕློངས་པའི་མ་རྒན་འདི་རྣམས་བདྲེ་བ་

དང་ཕད་ན་ཅི་མ་རུང་། བདྲེ་བ་དང་ཕད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅི་ནས་ཀང་བདྲེ་བ་དང་ཕད་

པར་བའློ། །ཞྲེས་ལན་མང་པློ་བརློད་ཅིང་དྲེ་ལྟར་བསམ་མློ། །

དྲེ་བཞིན་དུ་དགྲ་གཉྲེན་སློགས་འགྲློ་བ་རིས་མྲེད་རྣམས་ལ་ཡང་སྔར་གི་གློ་

རིམ་ལྟར་སྒློམ་དགློས་པས། ངན་སློང་གསུམ་ལ་སྡུག་བསྔལ་མངློན་གྱུར་དང་བདྲེ་

འགྲློ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཡློད་མྲེད་ཅི་རིགས་ཀང་སྐབས་དང་སྦར་

རློ༑ །འློན་ཀང་དགྲས་གནློད་པ་འདི་ཞྲེས་བ་བ་བས་པས་ཕན་བཏགས་ཤན་འད་སྙམ་

ན༑ རང་གིས་སྐྲེ་བ་སྔློན་མ་ཕར་གནློད་པ་བས་པའི་ལྲེ་ལན་ཚུར་ལ་འཁློར་བ་ཡིན་

ནམ། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཁློ་རང་ལ་རང་དབང་མྲེད་པར་ཉློན་མློངས་པ་དྲེས་རྒྱུད་

བསྐུལ་བར་འདུག །

ཚེ་འདིའི་མའམ་ཉྲེ་དུ་ལྟ་བུ་ཞིག་གདློན་གིས་སྨློས་ཏྲེ་བདག་ལ་མཚོན་ཆ་

སློགས་རྡྲེག་ཏུ་བྱུང་ན་དྲེ་ལ་ཞྲེ་སང་མི་སྐྲེ་བའི་ཁར་གདློན་དང་འབྲལ་བའི་ཐབས་ལ་

བརློན་པ་བྲེད་པ་བཞིན་ཚེ་སྔློན་མའི་མ་རྒན་འདི་སྣང་གི་འཁྲུལ་ངློར་དགྲར་བཏགས་

པ་འདི་ཡང་ཉློན་མློངས་པའི་གདློན་གིས་སྨློས་འདུག་པས་ཉློན་མློངས་པའི་གདློན་

འདི་དང་བྲལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་སློགས་སྔར་ལྟར་ཉམས་སུ་

ལྲེན་པ་ནི་གནད་དམ་པ་ཡིན། འློ་ན་གློང་དུ་དགྲ་རྣམས་ཀང་མར་བསྒློམས་ཟིན་པས་

བམས་པ་སྐྲེ་དཀའ་བ་ཞིག་མི་འློང་ངམ་སྙམ་དུ་དློགས་ན། ཤིན་ཏུ་མ་བརགས་པ་སྟྲེ། 

ཁྲེལ་ཆུང་གི་སྐྲེ་བློ་ལ་ལ་ཚེ་འདིའི་མ་ཡང་གསློད་པ་དང་དགྲར་བལྟས་ཏྲེ་གནློད་པ་སྣ་
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ཚོགས་བྲེད་པ་མངློན་སུམ་དུ་གྲུབ་པས་སློ། །

སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བམས་པ་བསྒློམས་ནས། སྙིང་རྲེ་ནི་སྔར་ལྟར་ཚེ་

འདིའི་མ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་པློ་གང་རུང་གིས་མནར་བ་ལ་དམིགས་ནས་ཀྲེ་མ་

བདག་གི་ཚེ་འདིའི་མ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གིས་དངློས་སུ་གནློད། ཀུན་འབྱུང་གིས་བརྒྱུད་

ནས་གནློད་པས་བདྲེ་བའི་གློ་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདུག །སྡུག་བསྔལ་འདི་ལས་

ཐར་ན་ཅི་མ་རུང་བསམས་ཏྲེ་ངག་ནས། སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི་མ་རྒན་

སྲེམས་ཅན་འདི་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་ཅི་མ་རུང་། སྡུག་བསྔལ་དང་

བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཅི་ནས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་བའློ། །ཞྲེས་མང་དུ་

བརློད་ཅིང་ཡིད་ལ་བསམ་པར་བའློ། །དྲེ་ཡང་དགྲ་གཉྲེན་བར་མ་མཐའ་དག་ལ་ཁ་

སློས་ཏྲེ་བསམ། འདི་དག་ཀང་སྐྲེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་ཉམས་ལྲེན་ཉམས་འློག་ཏུ་ཚུད་

ན་རང་ཉམས་ལ་དཔགས་ཏྲེ་སྒློམ་ས་བར་ལམ་རིམ་ཆྲེན་མློ་ལས་གསུངས་སློ། །

སྲེམས་ཅན་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་འདློད་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་འབྲལ་འདློད་ཀི་བློ་

ཙམ་ཐྲེག་པ་དམན་པ་ལའང་ཡློད་པས། བཤད་མ་ཐག་པའི་བམས་སྙིང་རྲེ་གཉིས་ལ་

དྲེ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར་དྲེ་ལྟར་བའློ་སྙམ་པའི་ལག་བསམ་རྣམ་དག་འདྲེན་ནུས་

པའི་བམས་སྙིང་རྲེ་ཡིན་པས་དྲེ་གཉིས་ཀིས་དངས་པའི་ལག་བསམ་རྣམ་དག་ནི། 

འགྲློ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཕལ་ཅིང་བདྲེ་བ་ལ་དགློད་བློ་ཙམ་མིན་པའི་ངྲེས་

པར་བདག་གིས་བ་སྙམ་པའི་དམ་བཅའི་ཚུལ་གིས། ཀྲེ་མ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྲེམས་

ཅན་འདི་རྣམས་བདྲེ་བ་ལ་སྦློར་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་བར་བྲེད་པའི་ཁུར་དྲེ་

ཡང་བདག་གིས་འཁྱྲེར་རློ་སྙམ་པའི་བསམ་པ་དང་བཅས་ཏྲེ་ངག་ཏུ། 



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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བདྲེ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་མ་རྒན་སྲེམས་ཅན་འདི་རྣམས་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པ་

ཞིག་བདག་གིས་བའློ། །སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི་སྲེམས་ཅན་འདི་རྣམས་སྡུག་

བསྔལ་དང་བྲལ་བ་ཞིག་བདག་གིས་བའློ། །ཞྲེས་ལན་གྲངས་མང་པློར་བརློད་ནས་ཡི་

དམ་བཅས་པའི་ལག་བསམ་རྣམ་དག་བསྐྲེད་པའི་མཐུས། སྐབས་འགྲློའི་སྐབས་སུ་

བཤད་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་འཕིན་ལས་ཀི་ཡློན་ཏན་དན་པའི་སྒློ་ནས། ཡློན་ཏན་

ཁྱད་པར་ཅན་འདི་དང་ལྡན་པའི་གློ་འཕང་འདི་ཐློབ་ན་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་འདྲེན་

ནུས་པར་འདུག་སྙམ་སྟྲེ་སྨློན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་མཆློག་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པས་གྲངས་

མྲེད་གསུམ་གི་འགློ་རློམ་པའི་སྲེམས་བསྐྲེད་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་དིན་

གཟློའི་སྐབས་ཀང་འགྲློ་བ་རྣམས་མང་འདས་ལ་དགློད་པར་བ་བསམ་པ་ཡློད་པས་

ལག་བསམ་རྣམ་དག་ལ་ལག་པློ་མྲེད་དློ་སྙམ་ན། དཔྲེར་ན་དངློས་པློ་འདི་བདག་གིས་

ཉློ་བར་བ་བསམ་པ་དང་། འཚོང་ཐག་བཅད་པ་མི་འད་བ་ལྟར་དིན་གཟློ་དང་ལག་

བསམ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་དྲེ་བཞིན་དུ་ཡློད་པས་སྤུ་རིས་ཕྲེད་དགློས།

དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གི་སྒློ་ནས་བློ་ལྲེགས་པར་སྦངས་ན་འཁིད་

ཚུལ་མ་གཏློགས་ཞི་བ་ལའི་ལུགས་ཀང་དློན་གིས་ཚང་བས་སློ་སློར་དགློས་པའི་

ངྲེས་པ་མྲེད་ནའང་ལམ་རིམ་ཆྲེ་ཆུང་དུ་ལུགས་གཉིས་ཀ་གསུངས་པ་དང་། གདུལ་

བ་བློ་སྣ་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་ཕག་ལྲེན་དུ་མཛད་པས་རྒྱལ་བའི་སས་པློ་ཞི་བ་

ལའི་གཞུང་ལ་བརྲེན་ནས་བདག་གཞན་བརྲེ་བ་ནི། 

སྤློད་འཇུག་ལས། གང་ཞིག་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ནི། །མྱུར་དུ་བསྐབ་

པར་འདློད་པ་དྲེས། །བདག་དང་གཞན་དུ་བརྲེ་བ་བ། །གསང་བའི་དམ་པ་སྤད་པར་
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བ༑ །ཞྲེས་དང་། འཇིག་རྲེན་བདྲེ་བ་ཇི་སྙྲེད་པ། །དྲེ་ཀུན་གཞན་བདྲེ་འདློད་ལས་

བྱུང་། །འཇིག་རྲེན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙྲེད་པ། །དྲེ་ཀུན་བདག་བདྲེ་འདློད་ལས་

བྱུང་། །མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅི་དགློས་ཏྲེ། །བིས་པ་རང་གི་དློན་བྲེད་དང་། །ཐུབ་པ་

གཞན་གི་དློན་མཛད་པ། །འདི་གཉིས་ཀི་ནི་ཁྱད་པར་ལྟློས། །བདག་བདྲེ་གཞན་གི་

སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་བརྲེ་བར་མ་བས་ན། །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་

ཅིང་། །འཁློར་བ་ན་ཡང་བདྲེ་བ་མྲེད། །ཅྲེས་བདག་གཅྲེས་འཛིན་རྒུད་པ་ཀུན་གི་གཞི་

དང་། གཞན་གཅྲེས་འཛིན་ཕན་བདྲེ་ཀུན་གི་གཞི་ཡིན་པས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་གལ་

ཆྲེ་ལ། ད་ལྟ་རང་ལ་སྣང་ཚུལ་ཕ་མློ་ཙམ་མི་བཟློད་པའི་ངང་ཚུལ་འདི་ལ་དཔགས་ན་

བདག་གཞན་བརྲེ་བ་ཙམ་གི་བློ་མི་སྐྲེ་སྙམ་དུ་མི་སྲེམས་ཏྲེ། 

དཀའ་ལས་ཕིར་བཟློག་མི་བ་སྟྲེ། །འདི་ལྟར་གློམས་པའི་མཐུ་ཡིས་ནི། །གང་

གི་མིང་ཐློས་འཇིགས་པ་ཡང་། །དྲེ་ཉིད་མྲེད་ན་མི་དགར་འགྱུར། །ཞྲེས་མི་མཛའ་བའི་

དགྲ་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་འཇིགས་ཤིང་སྙིང་དུ་མི་སྡུག་པ་ཞིག་སར་མཐུན་པར་བས་

ན་སྔར་མི་དགའ་བའི་སྲེམས་དྲེ་ཕིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་འགྲློ་བ་

ལྟར་གློམས་པའི་དབང་གིས་བདག་གཞན་ཡང་བརྲེ་བར་ནུས་པས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་

ལ༑ བདག་གཞན་བརྲེ་ཞྲེས་པའི་དློན་དཔྲེར་ན་ལས་བིན་ལྟ་བུའི་ངློས་ནས་མཆློད་

སྦིན་ལ་ངའློ་སྙམ་དུ་སྲེམས་པ་མིན་གི། རང་ལས་བིན་ལ་གཅྲེས་འཛིན་གི་བློ་དྲེའི་

ཚབ་ཏུ་གཞན་མཆློད་སྦིན་ལ་གཅྲེས་པར་འཛིན་ཞིང་། གཞན་མཆློད་སྦིན་ཡལ་བར་

འདློར་བའི་ཚབ་ཏུ་རང་ལས་བིན་ཡལ་བར་འདློར་བའི་བློ་སྐྲེད། 

དྲེ་ལ་བདག་གཞན་བརྲེ་བར་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་པས། བདག་གཞན་
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བརྲེ་བའི་དམིགས་སྐློར་དངློས་ལ་སྔར་ཕན་ཆད་བདག་གཅྲེས་པར་བཟུང་སྟྲེ་རང་

དློན་བསྒྲུབས་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཁློ་ནར་སློང་སྙམ་ནས་གཞན་ལ་འཆར་བའི་བློ་

དྲེ་རང་ལ་བཀབ་ནས་སྦློང། རང་ལ་གཅྲེས་པའི་བློ་དྲེ་འགྲློ་བ་གཞན་ལ་སློས་ནས་

སྦངས་པས་གློམས་པའི་དབང་གིས་ད་ལྟའི་ཡལ་བར་འདློར་བ་དང་གཅྲེས་འཛིན་གི་

བློ་གཉིས་གློ་ས་འཕློ་ཐུབ་པ་འློང་གསུངས། དྲེ་ཡང་འཆར་ས་བའི་ཆྲེད་བློ་སྦློང་དློན་

བདུན་མ་ལས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་བཞིན་རིན་ཆྲེན་འཕྲེང་བ་ལས། བདག་ལ་དྲེ་དག་

སིག་སྨིན་ཞིང་། །བདག་དགྲེ་མ་ལུས་དྲེར་སྨིན་ཤློག །ཅྲེས་པ་ལྟར་གཏློང་ལྲེན་གཉིས་

གཙོ་བློར་མཛད་པ་ཕག་ལྲེན་དུ་སྣང་བས་སྔར་ལྟར་རང་གི་མ་མདུན་དུ་གསལ་

བཏབ་སྟྲེ་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྲེ་དག་པློ་དང་བཅས་པའི་སྒློ་ནས། རང་གི་སྣ་བུག་

གཡས་ནས་རླུང་སངས་ཀིས་བུས་པ་དང་མཉམ་དུ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་ཟག་

བཅས་ཀི་དགྲེ་བ་དང་བདྲེ་བ་ཐམས་ཅད་རླུང་གི་ར་ལ་ཞློན་ཏྲེ་མདུན་གི་མ་དྲེའི་སྣ་

བུག་གཡློན་པ་ནས་ཞུགས། ལུས་སྲེམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པས་བདྲེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་

དང་ལྡན་པར་བསམ། 

ཡང་རང་གི་སྣ་བུག་གཡློན་པ་ནས་རླུང་རྔུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་མ་དྲེའི་སིག་

སྒིབ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རླུང་གིས་དངས་ཏྲེ་སྙིང་གི་ནང་དུ་ནག་ཕུང་ངྲེ་བྱུང་

བ་དང་། མ་དྲེ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་བདྲེ་བ་དང་ལྡན་པར་བས་སློང་

སྙམ་པ་སྲེལ་མའི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡང་སྦང་། དྲེ་ནས་ཚེ་འདིའི་ཕ་དང་ཉྲེ་དུ་བར་མ་དགྲ་

བློ་སློགས་འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་སློ་སློར་སྦློང་། ད་ལྟ་རང་རྲེ་ལ་དྲེ་ཙམ་གི་བློ་ནུས་ཆྲེ་

བ་མྲེད་ཀང་གློམས་པའི་དབང་གིས་ཟས་གློས་གནས་མལ་ནས་བཟུང་མགློ་བློ་རྐང་
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ལག་སློགས་གཏློང་བ་ལ་ཡང་འཇིགས་པ་མྲེད་པ་ཞིག་འློང་བ་ཡིན་གསུང་ངློ་།།

སྨྲས་པ། མཐའ་མྲེད་སིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ཆྲེར། །སྙིང་ནས་ཞྲེན་པ་

ལློག་པའི་བརློན་འགྲུས་ཀིས། །བསབ་གསུམ་རིན་ཆྲེན་ཐྲེམ་སྐས་ལ་འཛེགས་

ཏྲེ༑ །རང་ཉིད་ཞི་བདྲེའི་ཁང་པར་འཇུག་པ་རྣམས། །སྐྲེ་བར་ཕན་པ་བསྒྲུབས་པའི་མར་

གྱུར་འགྲློ། །འཁློར་བ་སྡུག་བསྔལ་དག་པློའི་བཙོན་ར་རུ། །ཆུད་ནས་ཉམ་ཐག་ཆློ་ངྲེ་

འདྲེབས་མཐློང་བཞིན། །འབློར་ནུས་ཁྱློད་ལས་ཁྲེལ་གཞུང་ཆུང་བ་སུ། །འགྲློ་ཀུན་ཕ་

མར་ཤྲེས་པའི་དིན་དན་པས། །བམས་དང་སྙིང་རྲེ་རླུང་ཤུགས་དག་པློ་ཡིས། །གཞན་

ཕན་ཁུར་ཆྲེན་འཁྱྲེར་བའི་ལག་བསམ་གྲུ། །ཀུན་མཁྱྲེན་ནློར་བུའི་གིང་དུ་ཐློགས་མྲེད་

འགྲློ། །སྙིང་ལ་ཚེར་ལྟར་རྩུབ་པའི་དགྲ་བློ་ཡང་། །བདག་གཞན་མཉམ་དང་བརྲེ་བའི་

སྲེམས་བཟང་པློས། །གཉྲེན་བཤྲེས་མཛའ་གྲློགས་ཡིན་པར་རང་ངློ་འཕློད། །ཕློགས་

འཛིན་འཁྲུལ་པའི་བློ་ཡི་གཞི་ར་ཆློད། །རང་ལ་གཅྲེས་པར་འཛིན་པའི་བློ་དློར་

ནས། །གནློད་ལན་ཕན་པས་འཇལ་བའི་ལྡྲེ་མིག་གིས། །དློན་གཉིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་

པའི་ཕན་བདྲེའི་སྒློ། །ཅིག་ཅར་འབྲེད་པའི་སྐལ་བཟང་འདི་རད་བྱུང་། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་

བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་སྲེམས་བསྐྲེད་ཆློ་གས་བཟུང་བ་ནི། 

སྔར་བཤད་པའི་གཞན་དློན་དློན་གཉྲེར་དང་བང་ཆུབ་དློན་གཉྲེར་གཉིས་ཀི་

བློ་ལྲེགས་པར་སྦངས་པས་ཆློ་ག་ལ་མ་ལྟློས་པར་སྲེམས་བསྐྲེད་པའི་ངློ་བློ་ཙམ་ཞིག་

སྐྲེ་ཡང་། ཡང་དག་པའི་ལམ་དུ་ཚུད་པ་ལ་ཆློ་ག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གལ་ཆྲེ་བས། 

དྲེའི་ལག་ལྲེན་སྦློར་བ་སྐབས་འགྲློ་ཚོགས་བསག་སྲེམས་སྦློང་བ། དངློས་གཞི་སྨློན་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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སྲེམས་ཆློ་གས་འཛིན་པ། མཇུག་ཚེ་འདི་དང་སྐྲེ་བ་གཞན་དུ་སྲེམས་བསྐྲེད་མི་

ཉམས་པའི་སད་དུ་བསབ་པ་བརློད་པ་རྣམས་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆྲེ་ཆུང་ལས་ཤྲེས་

དགློས་ཤིང་། ཞིབ་ཆའི་ཕག་ལྲེན་མཐའ་དག་མཐློང་བ་བརྒྱུད་པ་ལ་རག་ལས་པས་

རང་བཟློ་དང་ས་ཆློས་སུ་མ་སློང་བར་བའློ། །དྲེ་ཡང་བམས་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་

མདློ་ལས། རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་སློབ་མི་ནུས་ཀང་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་ཙམ་ལ་ཕན་

ཡློན་ཆྲེན་པློ་འབྱུང་བར་གསུངས་མློད། འློན་ཀང་རྣམ་འགྲྲེལ་ལས། བརྲེ་ལྡན་སྡུག་

བསྔལ་གཞློམ་པའི་ཕིར། །ཐབས་རྣམས་ལ་ནི་མངློན་སྦློར་མཛད། །ཐབས་བྱུང་དྲེ་རྒྱུ་

ལློག་གྱུར་པ། །དྲེ་འཆད་པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན། །

ཞྲེས་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློས་དངས་པའི་ལག་བསམ་གི་སྒློ་ནས་སྨློན་སྲེམས་

བསྐྲེད་པའི་དགློས་པ་སྲེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ན་སྙམ་པའི་སྲེམས་བཟང་བ་

ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐབས་ལ་འཇུག་དགློས། དྲེ་ལ་རང་ཉིད་ཐློག་མར་སངས་རྒྱས་ཀི་

གློ་འཕང་འཐློབ་པའི་ཐབས་སུ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་བསབ་བ་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་

སྙིང་པློར་བྲེད་དགློས་པས། 

སྤློད་འཇུག་ལས། འགྲློ་བར་འདློད་དང་འགྲློ་བ་ཡི། །བྲེ་བྲག་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་པ་

ལྟར། །དྲེ་བཞིན་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །བྲེ་བྲག་རིམ་བཞིན་ཤྲེས་པར་

བ༑ །ཞྲེས་ཡུལ་ཞིག་ཏུ་འགྲློ་བར་འདློད་པ་དང་འགྲློ་བ་ལ་བརློན་པ་གཉིས་དཔྲེར་

བཟུང་སྟྲེ་སྨློན་སྲེམས་དང་འཇུག་སྲེམས་ཀི་བྲེ་བྲག་གསུངས་པའི་དབང་དུ་བས་

ནས་སྨློན་སྲེམས་ལ་ལྲེགས་པར་སྦངས་པའི་མློང་བ་སྣ་ཟིན་རྒྱུད་ལ་སྐྲེས་པ་ན་བང་

སློམ་གི་བསབ་བ་རྣམས་ཉན་ཏྲེ་ཕིན་དྲུག་སློགས་ལ་བསབས་པའི་ཕན་ཡློན་མ་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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བསབས་པའི་ཉྲེས་དམིགས་ར་ལྟུང་དང་ཉྲེས་བས་སློགས་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་ནས་

བང་དློར་དྲེ་ལ་སྤློ་བ་ཤུགས་དག་པློ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་སྐྲེས་པ་དང་། ཤིང་ར་ཆྲེན་

པློ་གཉིས་ཀི་ལུགས་སློལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་རྒྱལ་སས་ཀི་སློམ་པ་ཆློ་གའི་སྒློ་ནས་

ཕློག་སྟྲེ་ར་ལྟུང་དང་། ཉྲེས་བས་སྲུང་ཚུལ་ཕིར་བཅློས་དང་བཅས་པའི་ལག་ལྲེན་རྲེ་

བདག་ཉིད་ཆྲེན་པློས་ཚུལ་ཁིམས་ལྲེའུའི་རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱས་པར་བཀའ་སལ་པ་

ལམ་རིམ་ཆྲེ་ཆུང་དུ་ཞལ་འཕངས་མཛད་ཅིང་གསྲེར་ཞུན་དུ་ཡང་བྱུང་མློད། དྲེང་

སང་ཕག་ལྲེན་དུ་འཇུག་སློམ་ལྲེན་པའི་སྐློར་འདི་བཞག་ནས་ཕིན་དྲུག་སློགས་ཀི་

ཉམས་འཁིད་མཛད་པ་ཡིན་ལ། 

དྲེ་ལྟར་ན་གཞུང་ཆྲེན་མློ་དག་ནས་སྨློན་འཇུག་དང་ཕིན་དྲུག་གི་གློ་རིམ་

མཛད་པ་ལས་འགལ་བའི་སྐློན་ཡློད་དམ་སྙམ་ན། གློ་རིམ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་སྐྲེ་བ་

ཡློད་པ་ལ་དགློངས་ཀི། ཐམས་ཅད་ལ་དྲེ་ལྟར་མ་ངྲེས་པ་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པའི་གང་

ཟག་གིས་འཇུག་སློམ་བངས་ཏྲེ་དྲེའི་རྲེས་སུ་སྨློན་པ་བང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་སྲེམས་

བསྐྲེད་ནས་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ཐློབ། ཚོགས་ལམ་འབྲིང་དུ་སྲེབས་པ་དང་སྨློན་

སྲེམས་དྲེ་འཇུག་སྲེམས་སུ་གནས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་སྲེམས་སྐྲེས་པ་

ཡློད། ཡང་འཇུག་སློམ་ལྲེན་མ་མློང་བ་ཞིག་གིས་སྨློན་སྲེམས་བསྐྲེད་ནས་ཚོགས་

ལམ་ལ་ཞུགས། ཚོགས་ལམ་འབྲིང་དུ་སྲེབས་པ་དང་འཇུག་པའི་སྲེམས་བསྐྲེད། 

འབྲིང་གི་ཐ་མར་འཇུག་སློམ་བངས་པའང་འློང་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གློ་རིམ་གི་ངྲེས་

པ་མྲེད་པ་དྲེའི་ཕིར་ན། 

བསབ་བཏུས་ལས། དྲེ་བས་ན་རང་གི་མཐུ་དང་འཚམ་པར་དགྲེ་བའི་ར་བ་
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གཅིག་ཙམ་ཡང་ཡང་དག་པར་བངས་ཏྲེ་བསྲུང་བར་བ། ཞྲེས་སྨློན་སྲེམས་བསྐྲེད་

ནས་རིང་པློ་མ་ལློན་པ་དྲེས་བསབ་བ་མཐའ་དག་ལ་སློབ་མི་ནུས་པས་ཐློག་མར་དགྲེ་

བའི་ར་བ་གཅིག་ཙམ་འཛིན་པ་སློགས་རང་བློ་དང་བསྟུན་ནས་རིམ་གིས་བློ་སྦངས་

ཏྲེ་མཐར་སྤློད་པ་མཐའ་དག་ལ་སློབ་ནུས་པར་གསུངས་པས་དྲེའི་དབང་དུ་བས་ཏྲེ་

སྨློན་སྲེམས་ཆློ་གས་བཟུང་བའི་རྲེས་སུ་ཕིན་དྲུག་ལ་འཁིད་པ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་སྐབས་འདིར་ཞི་ལག་གི་བར་གི་དམིགས་པ་མཐའ་དག་རློགས་པར་

གཏློང་བས་ན། འཇུག་སློམ་མ་བངས་པ་རང་ཚིག་དངློས་སུ་འགལ་ལློ་སྙམ་ན། སྔར་

རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་སློགས་ཀི་སྒློ་ནས་དམིགས་རིམ་འཁིད་པ་མཐའ་དག་

ཉམས་མློང་ཚད་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བའི་གཞིར་གྱུར་པའི་མློང་བ་རྲེས་མཐུན་པ་ཙམ་ལས་

མཚན་ཉིད་པ་མིན་པས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིན་དྲུག་གི་སྐློར་ཡང་རྒྱལ་སས་ཀི་

སྤློད་པ་ལ་སློབ་པའི་ཉམས་མློང་ལ་བག་ཆགས་འཇློག་པའི་གཞི་རྲེན་ཙམ་དུ་

དགློངས་ནས་སྔློན་གི་བཤྲེས་གཉྲེན་རྣམས་ཀིས་སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་ཉམས་འཁིད་

རིང་བ་ལློ་དང་ཐུང་བ་ཟ་བའི་བར་ཙམ་དུ་མཛད་པ་ཡིན་གི། དྲེ་ལྟ་མིན་པར་ལག་

བསམ་རྣམ་དག་འདྲེན་ནུས་ཀི་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློ་མཚན་ཉིད་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེས་སྐྲེས་ཀི་

བར་དུ་བསྒློམས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏྲེ། བཤྲེས་གཉྲེན་བསྟྲེན་ཚུལ་ནས་བཟུང་ཞི་ལག་

གི་བར་གི་ཉམས་ལྲེན་མཐའ་དག་དྲེ་ལྟར་བས་པ་ཞིག་ལ་ཉམས་འཁིད་དུ་ངློས་འཛིན་

དགློས་ན། ཡུན་རིང་པློར་ཚེགས་ཆྲེན་པློས་སྒྲུབ་དགློས་པ་དག་སྙིགས་དུས་ཀི་ཚེ་

ཐུང་གཅིག་ལ་འབད་མྲེད་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་མི་སིད་དློ། །

དྲེས་ན་གློང་དུ་རྒྱུ་འབྲས་མན་ངག་བདུན་གི་མཐར་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་དྲེ་ལ་
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གྲངས་མྲེད་གསུམ་གི་འགློ་རློམ་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐློག་མར་སྲེམས་བསྐྲེད་པ་ལ་དྲེ་ལྟ་

བུ་དགློས་ཞྲེས་སྲེམས་བསྐྲེད་མཚན་ཉིད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས། ལམ་གི་གློ་རིམ་

ལྟར་འཁིད་དམིགས་སུ་ངློ་སྤད་པར་འཁྲུལ་ཏྲེ། དམིགས་སྐློར་དང་སྲེམས་བསྐྲེད་ཆློ་

གས་བཟུང་བ་སློགས་ནས་རང་ཉིད་བང་སྲེམས་ཚོགས་ལམ་པར་ཁས་བངས་ཤིང་

རླློམ་ན་དྲེ་ལས་ཤིན་ཏུ་རློངས་པ་མྲེད་པས་གློ་བར་བ་འཚལ། རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་གི་

ཕིར་ན་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་ནས་འཇུག་སློམ་ལ་རིངས་པར་བས་ཀང་ཉློན་མློངས་པ་

མང་ཞིང་གཉྲེན་པློ་ཆུང་བའི་དུས་འདིར་ར་ལྟུང་སློགས་སྲུང་མ་ནུས་ན་སངས་རྒྱས་

སས་དང་བཅས་པ་དང་ལ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྲེན་ཐམས་ཅད་བསླུས་པར་འགྱུར་

བ་སློགས་ཉྲེས་དམིགས་མཐའ་ཀས་པ་བཤད་པས་དགག་བ་ཆྲེ་ཞིང་དགློས་པ་ཆུང་

བ་ལ་དགློངས་ཏྲེ་དངློས་བརྒྱུད་ཀི་བ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་གདུལ་བའི་བློ་དང་

བསྟུན་ཏྲེ་མཛད་པ་ཡིན་ནློ།།

སྨྲས་པ། ཉམས་མློང་གློ་ཡུལ་ཤར་བའི་མྱུ་གུ་དག །དཀའ་སྤད་རླན་གཤྲེར་

དློད་ཀིས་ཉྲེར་སྨིན་པས། །རློགས་པ་ཚད་མའི་འབྲས་བུ་གཡུར་ཟ་བ། །ཐྲེག་གསུམ་

སྐྲེ་འཕགས་བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ། །རྐྲེན་ངན་ཐློག་ཏུ་འབབ་པའི་མཚོན་རྣློན་

པློས། །འགྲློ་རྣམས་ཕ་མར་ངྲེས་བློའི་སློག་བྲལ་ཡང་། །སྙིང་རྲེའི་བདུད་རིས་ལག་

བསམ་འཆི་བ་མྲེད། །བསྒྲུབས་ཟིན་རྒྱལ་སས་ནམ་མཁའི་པདློ་བཞིན། །ཐྲེག་ཆྲེན་

ལམ་གི་བགྲློད་ཚུལ་མཁའ་ལྟར་ཡངས། །རྒྱ་བློད་མཁས་པའི་གསུང་རབ་མཚོ་ལྟར་

ཟབ། །དྲེང་དུས་སྐྲེ་བློའི་བློ་གྲློས་མུན་ལྟར་གནག །མཁས་རླློམ་ཕལ་གི་རྣམ་དཔློད་ར་

ལྟར་ཕ། །དྲེ་ཕིར་བློ་དམན་རྣམས་ལ་དཀའ་བའི་མདུད། །ལྲེགས་བཤད་སློར་མློའི་
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འཕྲུལ་གིས་རབ་འགྲློལ་བའི། །མགྲིན་པ་ལློངས་སྤློད་འཁློར་ལློའི་བང་མཛོད་

ནས། །ཤྲེས་ལྡན་འདློད་འཇློའི་དངློས་པློ་འཛད་དུ་མྲེད། །ཅྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་སྲེམས་བསྐྲེད་ནས་སྤློད་པ་ལ་སློབ་པའི་ཚུལ་ལ། 

མདློ་སྲེ་རྒྱན་ལས། ལློངས་སྤློད་དང་ལུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། །འཁློར་

རློམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངློན་མཐློ་དང། །རག་ཏུ་ཉློན་མློངས་དབང་ཉིད་མི་འགྲློ་

དང་། །བ་བ་རྣམས་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའློ། །ཞྲེས་རྒྱལ་བའི་སས་ཀི་སྤློད་པ་རླབས་

པློ་ཆྲེ་རློགས་པ་ལ་ཚེ་རབས་མང་པློ་བརྒྱུད་དགློས། 

དྲེ་ལ་ཡང་ཕློགས་རྲེ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ལློངས་སྤློད་ལུས་འཁློར་ལས་ཀི་

མཐའ་གང་བརམས་འགྲུབ་པ་སློགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ན་ཉློན་མློངས་མི་འཕྲེལ་

བའི་འཇུག་ལྡློག་གི་གནད་ཤྲེས་ན་ལམ་གི་ས་ཆློད་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་བ་འློང་བ་ནི་མངློན་

མཐློ་ལ་ལྟློས་པའི་གྲངས་ངྲེས། རྲེན་དྲེ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་སྦིན་པ་ཚུལ་ཁིམས་བཟློད་

པ་གསུམ་གིས་གཞན་དློན་དང་། ཤྲེས་རབ་བསམ་གཏན་བརློན་འགྲུས་གསུམ་གིས་

རང་དློན་ཏྲེ་དློན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟློས་པའི་གྲངས་ངྲེས། ཟང་ཟིང་གིས་ཕློངས་པ་

སྲེལ་བ། གཞན་གནློད་སངས་པས་འཚེ་བ་མྲེད་པ། གནློད་ལན་གནློད་པས་མི་འཇལ་

བ༑ གཞན་དློན་གི་དཀའ་སྤད་ལ་མི་སྐློ་བ། རྫུ་འཕྲུལ་སློགས་ཀིས་གཞན་ཡིད་འདུན་

པ༑ ལྲེགས་པར་བཤད་པས་ཐྲེ་ཚོམ་འགྲློལ་བ་སྟྲེ་གཞན་དློན་རློགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་

ལྟློས་པའི་གྲངས་ངྲེས། ལློངས་སྤློད་ལ་ཆགས་པ་མྲེད་པས་བསབ་པ་ལ་གུས་པ། 

གཞན་སྐློན་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བཟློད་པས་དགྲེ་བ་ལ་ཡིད་སྤློ་བ། ཞི་གནས་
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ཀིས་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་རུང་བས་ལག་མཐློང་གི་ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་བ་སྟྲེ་ཐྲེག་ཆྲེན་

ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་ལ་ལྟློས་པའི་གྲངས་ངྲེས། 

གཏློང་བ་ལ་གློམས་པ་ནི་ལློངས་སྤློད་ལ་མི་ཆགས་པའི་ཐབས། བག་མྲེད་པ་

ལས་སྲུང་བ་ནི་ཐློབ་འདློད་ཀི་གཡྲེང་བ་སློམ་པའི་ཐབས། སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལྲེན་པ་

ནི་སྲེམས་ཅན་མི་གཏློང་བའི་ཐབས། སྐློ་ངལ་མྲེད་པའི་བརློན་པ་ནི་དགྲེ་བ་འཕྲེལ་

བའི་ཐབས། ལུས་སྲེམས་ཤིན་ཏུ་སྦངས་པ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་སྲེལ་བའི་ཐབས། ཕ་

ཞིབ་ཀི་རྣམ་པར་དཔད་པ་ནི་ཤྲེས་སྒིབ་སྦློང་བའི་ཐབས་ཏྲེ་ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ལ་ལྟློས་པའི་གྲངས་ངྲེས། 

ཚུལ་ཁིམས་དང་དྲེའི་འཁློར་གི་ཚུལ་དུ་སྦིན་པ་དང་བཟློད་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་བསབ་པའི་ངློ་བློ། ཕར་ཕིན་ཐ་མ་གཉིས་ནི་བསབ་པ་གཞན་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ། 

བརློན་འགྲུས་ནི་གསུམ་ག་ལ་དགློས་པས་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ལྟློས་པའི་གྲངས་ངྲེས། 

ལློངས་སྤློད་ལ་མི་བལྟ་བའི་སྦིན་པ་ཡློད་ན་མ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ལས་ཚུལ་ཁིམས་སྐྲེ། 

ཚུལ་ཁིམས་ཡློད་ན་ཉྲེས་སྤློད་བསློམས་པའི་རྒྱུ་ལས་བཟློད་པ་སྐྲེ། བཟློད་པ་ཡློད་ན་

དཀའ་བ་ལ་མི་སྐློ་བའི་རྒྱུ་ལས་བརློན་འགྲུས་སྐྲེ། བརློན་འགྲུས་ཡློད་ན་ཉིན་མཚན་དུ་

འབད་པའི་རྒྱུ་ལས་བསམ་གཏན་སྐྲེ། བསམ་གཏན་ཡློད་ན་ལུས་སྲེམས་ལས་སུ་

རུང་བའི་རྒྱུ་ལས་ཤྲེས་རབ་སྐྲེ་བས་ཕར་ཕིན་དྲུག་པློ་དྲེ་དག་ཀང་སྔ་མ་སྔ་མ་དམན་

ཞིང་ཕི་མ་ཕི་མ་མཆློག་ལ། 

རགས་པ་དང་ཕ་བའང་དྲེ་བཞིན་ཏྲེ། མདློ་སྲེ་རྒྱན་ལས། སྔ་མ་ལ་བརྲེན་ཕི་མ་

སྐྲེ༑ །དམན་དང་མཆློག་ཏུ་གནས་ཕིར་དང་། །རགས་པ་དང་ནི་ཕ་བའི་ཕིར། །དྲེ་དག་
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133

རིམ་པར་བསྟན་པ་ཡིན། །

ཞྲེས་གྲངས་ངྲེས་དྲེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའི་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློའི་ལམ་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པ་

ལ་བསབ་པ་ལ། 

རང་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྲེད་པ་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་བསབ་པ། 

གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྲེད་པ་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་ལ་བསབ་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། 

སྦིན་པ། 

ཚུལ་ཁིམས། བཟློད་པ། བརློན་འགྲུས། བསམ་གཏན། ཤྲེས་རབ་དང་

དྲུག །དང་པློ་ནི། རང་གི་ལུས་དང་ལློངས་སྤློད་ལ་མི་བལྟ་བར་བང་ཆུབ་སྲེམས་

དཔའི་མ་ཆགས་པ་དང་ལན་ཅིག་སྐྲེས་པའི་སྲེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་དྲེས་ཀུན་

ནས་བསང་སྟྲེ་སྦིན་བའི་དངློས་པློ་ཡློངས་སུ་གཏློང་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་དྲེ་སྦིན་

པའི་ངློ་བློ་ཡིན་ལ། དྲེ་བཏང་བས་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཇི་ལྟར་རློགས་པར་འགྱུར་ན་

ལུས་ངག་ལས་སྲེམས་གཙོ་ཆྲེ་ཞིང་དྲེ་ཡང་ལློངས་སྤློད་སློགས་ལ་སྲེར་སྣ་བཅློམ་པ་

ཙམ་གིས་མི་ཆློག་སྟྲེ། དྲེ་ཙམ་ནི་ཉན་རང་དགྲ་བཅློམ་ལ་ཡང་ཡློད་པས་འདིར་ནི་ཕན་

ཡློན་དང་ཉྲེས་དམིགས་བསམས་པའི་སྒློ་ནས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གཏློང་སྲེམས་དགློས་

པས། 

སྐྲེས་རབས་ལས། བདག་མྲེད་འཇིག་ས་སྙིང་པློ་མྲེད་པའི་ལུས། །སྡུག་

བསྔལ་དིན་མྲེད་རག་ཏུ་མི་གཙང་བའི། །ལུས་ཀིས་གཞན་ལ་ཕན་ཐློགས་འགྱུར་བ་
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ལ༑ །དགའ་བར་མི་འགྱུར་དྲེ་ནི་མཁས་མ་ཡིན། །ཞྲེས་པ་ལྟར་ལགས། འློ་ན་སྦིན་པ་

བཏང་བས་འགྲློ་བ་རྣམས་ཀི་དབུལ་བ་བློར་བ་ལ་བརྲེན་ནས་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་

རློགས་སམ་སྙམ་ན། 

སྤློད་འཇུག་ལས། གལ་ཏྲེ་འགྲློ་བ་དབུལ་བློར་བ། །སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཕིན་

ཡིན་ན། །ད་དུང་འགྲློ་བཀྲྲེན་ཡློད་ན་སྔློན། །སྐློབ་པ་ཇི་ལྟར་ཕ་རློལ་ཕིན། །ཞྲེས་དྲེ་ལྟ་

ན་ད་དུང་སྲེམས་ཅན་ཕློངས་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡློད་པའི་ཕིར་སྔློན་གི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀིས་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་མ་རློགས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་པས། རང་གི་

ལློངས་སྤློད་དང་དགྲེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྲེར་སྣ་མྲེད་པར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཏང་བའི་

འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་གཞན་ལ་གཏློང་བའི་བློ་གློམས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་སྦིན་

པའི་ཕར་ཕིན་ཏྲེ། 

བདློག་པ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བཅས་ཏྲེ། །སྐྲེ་བློ་ཀུན་ལ་བཏང་སྲེམས་

ཀིས། །སྦིན་པའི་ཕ་རློལ་ཕིན་གསུངས་ཏྲེ། །དྲེ་ལྟས་དྲེ་ཉིད་སྲེམས་ཉིད་དློ། །ཞྲེས་

སློ༑ །དྲེ་ལྟ་བུའི་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་ཉམས་སུ་ལྲེན་པར་བྲེད་པ་ལ། 

དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཤ་ར་བས། ང་ནི་ཁྱྲེད་ལ་གཏློང་བའི་ཕན་ཡློན་མི་

བརློད་ཀི་འཛིན་པའི་ཉྲེས་དམིགས་བརློད་པ་ཡིན། ཞྲེས་རབ་བྱུང་གི་བང་སྲེམས་

རྣམས་ཀིས་ཐློས་བསམ་སྒློམ་གསུམ་གི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བཞིན་དུ་ཤ་ཐང་ཐང་གི་

སྒློ་ནས་འབད་པས་ཟང་ཟིང་གི་དངློས་པློ་ཙམ་རྲེ་སྦིན་པ་བ་མི་རིགས་པས་ཆློས་ཀི་

སྦིན་པ་ཉིད་གཙོ་བློར་བ་དགློས་ཤིང་། འབད་མྲེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྲེད་པ་བྱུང་བ་རྣམས་

ཆགས་པ་མྲེད་པར་གཏློང་དགློས་ནའང་གཙོ་བློར་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་ནི་ཁྱིམ་པའི་
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བང་སྲེམས་རྣམས་ཀིས་བ་དགློས་པའི་ཕིར་རྲེན་གི་སྒློ་ནས་སྦིན་པ་གཏློང་ཚུལ་

སྤིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ལྲེགས་པར་ཕྲེད་པར་བས་ཏྲེ་ཆློས་དང་མི་འཇིགས་ཟང་

ཟིང་གི་སྦིན་པ་ལག་ཏུ་བསྟར་བ་ལ། སྦིན་པ་གསུམ་པློ་དྲེ་བས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མྲེད་

དློ་སྙམ་པ་དང་ཆློས་ལློག་དང་གཅིག་གི་ཆྲེད་དུ་འགྲློ་བ་གྲངས་མྲེད་པ་ཡལ་བར་དློར་

ནས་དྲེ་སྐློབ་པ་དང་། སློག་བཅད་པའི་ཤ་ཁག་གི་སྦིན་པ་ཆློས་སུ་འགྱུར་རློ་སྙམ་པ་

སློགས་ལྟ་ངན་མཆློག་ཏུ་འཛིན་པའི་བསམ་པ་དང་། སྦིན་ཡུལ་རྣམས་ལ་བརས་པ་

དང་། གཞན་ལ་འགྲན་འདློད་དང་། ཆློས་ཀི་ཚིག་དློན་བཟང་བ་འདི་ལྟ་བུ་དང་། 

སྲེམས་ཅན་འདི་ཙམ་གི་སློག་བསྐབས་པ་དང་། དངློས་པློ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ཙམ་

བདག་མིན་པ་གཞན་གིས་བར་མྲེད་དློ་སྙམ་པའི་ཁྲེངས་སྲེམས་དང་། སྦིན་པ་

གསུམ་པློ་འདི་ལྟར་བས་ཞྲེས་སྙན་གྲགས་འློང་དུ་རྲེ་བ་དང་། སྦིན་པ་དྲེ་ཙམ་བར་མི་

ནུས་སྙམ་པའི་ཞུམ་པ་དང་། བས་པ་ལ་འགློད་པའི་སྲེམས་དང་། གཉྲེན་རྣམས་ལ་

སྦིན་པ་གསུམ་པློ་གང་འགྲུབ་བྲེད་ཅིང་དགྲ་སློགས་ལ་མི་བྲེད་པའི་ཕློགས་རིས་ཅན་

དང་། ཆློས་བཤད་པ་དང་སློག་བསྐབས་པ་སློགས་ལ་གཏང་རག་དང་། ཕར་དངུལ་

བིན་ན་ཚུར་གསྲེར་འློང་དུ་རྲེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཕི་མ་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་རང་མཁས་

པ་དང་འཇིགས་པ་མྲེད་པ་དང་ལློངས་སྤློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འློང་རྲེ་བ་སློགས་ཀི་

བསམ་པ་མཐའ་དག་སངས་ཏྲེ། 

ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། སློང་བ་མངློན་དུ་འློངས་ནས་རྒྱལ་སས་

དྲེས། །རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཚོགས་ནི་སྲེལ་བའི་ཕིར། །དྲེས་གཞན་འདུ་ཤྲེས་བདག་

ལ་བཞག་བས་ཤིང་། །དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་འདུ་ཤྲེས་དྲེ་ལ་བསྐྲེད། །ཅྲེས་འདི་ལ་
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བརྲེན་ནས་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་རློགས་པར་བའློ་སྙམ་པ་དགློས་པ་ལ་དམིགས་པ་

དང་། དང་པློ་ནས་བདག་གི་ཆློས་དང་གཞན་སྐློབ་པའི་ནུས་པ་དང་བདློག་པ་ཐམས་

ཅད་གཞན་ལ་བཏང་ཟིན་པ་ཡིན་པས་བཅློལ་བའི་རས་ལྲེན་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་

སྙམ་དུ་དངློས་པློ་ལ་དམིགས་པ་དང་། འདི་རྣམས་བདག་གི་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་

རློགས་པར་བྲེད་པའི་དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ཡིན་ནློ་སྙམ་པའི་ཞིང་ལ་དམིགས་པ་

སྟྲེ་བསམ་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་སྒློ་ནས་ཇི་ལྟར་གཏློང་ན། ཆློས་ཟབ་པ་སྦས་

ནས་མི་ཟབ་པ་སྟློན་པ་དང་། འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲེལ་ནུས་བཞིན་དུ་ཕློགས་རྲེ་

ཙམ་སྐློབ་པ་དང་། དངློས་པློ་ངན་པ་དང་གྲངས་ཉུང་བ་དང་གཞན་གི་ལག་ནས་

ཕློགས་ཏྲེ་སྟྲེར་བ་སློགས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་ཉྲེས་པས་མ་གློས་ཤིང་། བཞིན་མདངས་

གསལ་ཞིང་འཛུམ་པ། ངག་སྙན་པར་སྨྲ་བ། གཞན་ལ་འཚེ་བ་མྲེད་ཅིང་རང་གི་དཀའ་

སྤད་ཁུར་དུ་བཟློད་པའི་སྒློ་ནས་སྦིན་བའི་ཡུལ་དགྲ་གཉྲེན་བར་མ་ཡློན་ཏན་ཅན་སྐློན་

ཅན་མཐློ་དམའ་མཉམ་གསུམ་སྐིད་པ་དང་སྡུག་པ་སྟྲེ་བཅུར་བཤད་པའི་དགློས་པ་

དགྲ་ལ་བམས་པ་ཡློན་ཏན་ཅན་ལ་དང་བ་སློགས་སློ་སློར་ངློས་ཟིན་པའི་ཆྲེད་དྲེ།

དློན་དིལ་ན་དྲེར་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུས་པས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་

ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་ནི་ཐྲེག་པ་ཆྲེ་ཆུང་གི་དམ་པའི་ཆློས་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྲེལ་དང་

བཅས་པ་དང་། སྒ་ཚད་བཟློ་གསློ་ལ་སློགས་པ་ཐུན་མློང་བའི་རིག་གནས་སློགས་

ལག་བསམ་དག་པའི་སྒློ་ནས་རང་གིས་ཇི་ལྟར་ཤྲེས་པ་བཞིན་སྟློན་ཅིང་བསབ་པའི་

གཞི་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་སློགས་ཉན་པ་པློའི་བློ་དང་སྦར་ནས་འདི་དག་རྣམས་ཀིས་

ཐློས་བསམ་སྒློམ་གསུམ་བས་ནས་རང་གཞན་གི་དློན་རྒྱ་ཆྲེན་པློ་འགྲུབ་པར་གྱུར་
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ཅིག་སྙམ་དུ་བསམ་ཞིང་ངག་ཏུ་ཡང་བརློད་དགློས་ཏྲེ། ཆློས་བཤད་པའི་རྲེས་སུ་དགྲེ་

བ་བསྔློ་བ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་བཤྲེས་གཉྲེན་རྣམས་ཀི་ཕག་ལྲེན་དུ་སྣང་ངློ་། །

དྲེར་མ་ཟད་རང་ཉིད་ཆློས་འཆད་པ་པློའི་མིང་དུ་བཏགས་པ་མིན་ཡང་གྲློགས་

སྐྲེ་བློ་གཞན་དག་སིག་པ་མི་དགྲེ་བ་ལ་འཇུག་པར་འདུག་ན་གྲེང་མློའི་ཚུལ་གིས་བང་

དློར་བསྟན་ཏྲེ་དྲེ་ལས་བཟློག་ནས་དགྲེ་བ་ལ་སྦློར་བ་སློགས་བསམ་པ་ཁྱད་པར་

གསུམ་ལྡན་གི་སྒློ་ནས་ཆློས་སྦིན་ལ་དངློས་སུ་འབད་ཅིང་། དངློས་སུ་སྦིན་པར་བ་

བའི་ཡུལ་མ་རྲེད་ན་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམ་པའི་ཆློས་བསྟན་

པར་མློས་ཤིང་ཆློས་ཀི་སྦིན་པ་དྲེའི་མཐུས་ཕན་པ་རྒྱ་ཆྲེན་པློ་བྱུང་བར་བསམ་པ། 

དཔྲེར་ན་ཆློས་ཀི་སྒ་ཐློས་པས་དམལ་བ་པ་རྣམས་གནས་ངན་ལྲེན་སྡུག་བསྔལ་ལས་

ཐར་བར་མློས་པ་སློགས་ཀི་སྒློ་ནས་སྨློན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གདབ། 

དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྒྱལ་པློའི་ཆད་པས་ནག་ཅན་ཁིམས་ལ་

སྦློར་བ། གཅན་གཟན་དང་དགྲ་ལ་སློགས་པས་ལུས་སློག་ལློངས་སྤློད་ལ་རྒློལ་བ། 

མྲེ་དང་ཆུ་ལ་སློགས་པའི་འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་དངློས་སུ་རང་སྟློབས་ཀིས་ནུས་ན་

བསྐབ། མི་ནུས་ན་དྲེ་ལས་ཐར་བའི་ཐབས་བསྟན། འཇིག་རྲེན་གི་ཁམས་གཞན་དུ་

སྡུག་བསྔལ་འདི་དག་གིས་མནར་བ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་ཡློད་པས་དྲེ་དག་རྣམས་ལ་མི་

འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་བཏང་བ་དང་དྲེའི་མཐུས་འཇིགས་པ་ལས་གྲློལ་བར་སྙིང་ཐག་

པ་ནས་བསམ། རང་བང་ཆུབ་ཏུ་སྲེམས་བསྐྲེད་པའི་མཐུ་ལྡན་དུ་གྱུར་པར་མློས་བློས་

སྤྲུལ་ཏྲེ་ཚ་བའི་དམལ་བར་ཆར་ཆྲེན་པློ་ཕབ་ནས་མྲེ་བསད་པ་སློགས་དམིགས་པ་

དང་སྨློན་ལམ་འདྲེབས། 



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ་ཡང་བཟའ་བཏུང་གནས་མལ། ན་བའི་གསློས་སྨན། དར་

ཟབ་རིན་ཆྲེན། ར་གང་པློ། ས་མཁར་ཡུལ་ཞིང་། མགློ་བློ་མིག་ཡན་ལག་ཉིང་ལག་

སློགས་ལུས་ལློངས་སྤློད་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་སྒློ་ནས་

སྦིན་ཞིང་། རང་ཉིད་བཀྲྲེས་ཤིང་ཕློངས་པས་དྲེ་ལྟར་བར་མྲེད་ཚེ། དཔྲེར་ན་ཟས་

གཡློས་སུ་བས་པ་དང་མ་བས་པ་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་སྤྲུལ་ནས་ཡི་དྭགས་སློགས་

བཀྲྲེས་པས་ཉྲེན་པའི་འགྲློ་བ་རྣམས་ལ་སྦིན་པས་སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ལས་ཐར་བར་

བསམ་པ་སློགས་ཡུལ་དང་རས་སྐབས་ཐློབ་སྦར་ཏྲེ་རྒྱ་ཆྲེན་པློར་སྤློ་བ་ནི་བང་

སྲེམས་ཤྲེས་རབ་ཅན་གི་སྦིན་པ་ཡིན་པས། 

བཤད་མ་ཐག་པའི་སྦིན་པའི་ཉམས་ལྲེན་གསུམ་པློ་དྲེ་ཡང་འདི་ནས་བཟུང་

སྟྲེ་ཆློས་ཚིགས་བཅད་བཞི་པ་ཡན་ཆད་སྟློན་པ། ཚ་བས་གདུང་བ་ལ་བསིལ་བའི་

གནས་ཁང་སྟློན་པ། ངན་སློང་ལ་ཟས་གློས་སྟྲེར་བ་སློགས་ནུས་པ་རྣམས་དངློས་སུ་

བ་དགློས་ཀི། ནུས་བཞིན་དུ་དམིགས་པས་བྲེད་པ་ནི་རང་མགློ་རང་གིས་གཡློགས་

པར་གསུངས། དྲེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ངྲེས་པར་བས་ནས་སྦིན་པ་གཏློང་བའི་

དངློས་པློ་ལ་ཡིད་ཆགས་པའི་སྲེར་སྣ་དང་། བདག་ལ་ལློངས་སྤློད་མྲེད་པས་སྟྲེར་མི་

ནུས་སྙམ་པ་དང་། དངློས་པློ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཆགས་སྲེམས་

གང་འདུག་པ་དྲེ་ལྲེགས་པར་བརག །

བདག་སྔར་ཡི་དྭགས་དང་རྣམ་ཐློས་ཀི་བུ་སློགས་མཐློ་དམའ་བགྲང་གིས་མི་

ལང་བར་སྐྲེས་འདུག་ནའང་ད་ལྟའི་སྣང་ཚུལ་ནི་འདི་ལྟར་འདུག །དངློས་པློ་འདི་ལས་

ལག་པ་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ཐློབ་ནས་དྲེ་དང་བྲལ་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སྙམ་ཡང་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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ཡང་བསམས་ཏྲེ་མི་མཐུན་ཕློགས་མགློ་གནློན། གཏློང་སྲེམས་མངློན་གྱུར་སྐྲེས་ཀང་

ལན་དང་རྣམ་སྨིན་ལ་རྲེ་བའི་བསམ་པ་ཤས་ཆྲེ་བ་འདུག་ན། སྔར་མཆློད་སྦིན་གྲངས་

མྲེད་པ་ཞིག་བས་ཏྲེ་བརྒྱ་བིན་དང་ཚངས་པ་སློགས་ཀི་གློ་འཕང་ཐློབ་ཀང་དློན་མྲེད་

དུ་སློང་འདུག་པས་ད་རྲེས་ཟས་ཁམ་གཅིག་སྦིན་པར་བཏང་བ་ཡན་ཆད་བ་ན་མྲེད་

པའི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་བསྔློ་སྙམ་པའི་འདུན་པ་དུ་རྲེ་བ་དང་བཅས་ཐུན་དངློས་གཞི་

ལ་ཡིད་ཀིས་སྤྲུལ་ཏྲེ་སྦིན་པ་གསུམ་པློ་གཏློང་བའི་དམིགས་པ་ནན་ཏན་དང་། ཐུན་

མཚམས་སུ་དངློས་སུ་གཏློང་བ་དང་ཡིད་གློམས་པ་ལ་འབད་པར་བ།

དྲེས་ན་སྦིན་པ་གསུམ་པློ་དྲེ་བ་ནུས་ཚད་ཉམས་སུ་བང་བར་བའམ་སྙམ་ན། 

མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། སྤློད་འཇུག་ལས། སྙིང་རྲེའི་བསམ་པ་མ་དག་པར། །ལུས་

ནི་བཏང་བར་མི་བ་སྟྲེ། །ཅི་ནས་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་། །དློན་ཆྲེན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་

བཏང་ངློ་། །ཞྲེས་སྙིང་རྲེ་ཆྲེན་པློས་ལུས་ཀི་ཤ་གཅློད་པ་སློགས་ཀི་དཀའ་སྤད་

བསྒིབས་ཏྲེ་ཡིད་མི་འབྱུང་བ་མ་རྲེད་ཀི་བར་དང་། དགློས་པ་ཆུང་ངུའི་ཆྲེད་དང་། 

བདུད་རིགས་ཀིས་མཐློ་འཚམས་པ་དང་སྨློན་པ་སློགས་ཀིས་སློང་བ་ལ་ལུས་ཀི་

སྦིན་པ་དུས་དང་དགློས་པ་དང་སྦིན་ཡུལ་གི་སྒློ་ནས་སྟྲེར་དུ་མི་རུང་བ་ནི་ལུས་ཀི་

དངློས་པློ་གཏློང་མི་གཏློང་གི་ཁྱད་པར་དང་། ཕིའི་དབང་དུ་བས་ན་བློ་ཤིན་ཏུ་དམན་

པ་ལ་ཐྲེག་པ་ཆྲེན་པློའི་ཆློས་སྟློན་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཕི་དློའི་ཁ་ཟས་དུས་ཀི་

སྒློ་ནས་སྟྲེར་དུ་མི་རུང་། སློམ་བརློན་ལ་ཤ་ཆང་སྒློག་བཙོང་ལག་མ་མི་གཙང་བས་

སྦགས་པ། ཕ་རློལ་གིས་གནློད་པ་བྲེད་ངྲེས་པའི་སློག་ཆགས། ནད་པ་ལ་མི་འཕློད་

པའི་ཟས། ཚོད་བགམ་པ་དང་ནློར་གི་འདུ་ཤྲེས་ཅན་ལ་གྲེགས་བམ་ལྟ་བུ་ཡུལ་གི་སྒློ་
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ནས་སྟྲེར་དུ་མི་རུང་བ། མི་འདློད་པས་སྡུག་བསྔལ་བཞིན་དུ་བྲན་སྟྲེར་བ་ལྟ་བུ་དངློས་

པློའི་སྒློ་ནས་སྦིན་དུ་མི་རུང་བ། མ་རུངས་པ་ཞིག་རྒྱལ་པློའི་ཕག་སྦལ་ནས་འཐློན་ན་

འགྲློ་བ་གྲངས་མྲེད་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྦློར་བ་བཙོན་རའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐློབ་པའི་

སྦིན་པ་དང་། གནློད་སྲེམས་ཀིས་སློང་བ་ལ་དུག་མཚོན་སློགས་སྦིན་པ་ནི་དགློས་

པའི་སྒློ་ནས་སྦིན་དུ་མི་རུང་བས་སྤིར་བཏང་དམིགས་བསལ་ལྲེགས་པར་ཕྲེད་པར་

བས་ནས་བདག་ཀང་མྱུར་དུ་འཆི་བའི་ཆློས་ཅན་ཡིན་པས། གཏང་བའི་དངློས་པློ་

འདི་རྣམས་ཀིས་ཀང་བདག་འདློར། བདག་གིས་ཀང་འདི་རྣམས་འདློར་བས་གང་ལ་

ཡང་སྙིང་པློ་མྲེད་སྙམ་དུ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་གཏློང་སྲེམས་ལ་གློམས་པར་བ་བ་ལགས་

སློ༑ །

སྨྲས་པ། ཡིད་གཏློང་སྲེམས་དག་པློས་ལུས་ལློངས་སྤློད། །དིན་འཁློར་ཐབས་

མྲེད་པའི་འགྲློ་བ་ལ། །དུས་གྲངས་མྲེད་བིན་པས་གཏན་བདྲེའི་ནློར། །གཏྲེར་འཛད་

མྲེད་བང་མཛོད་དྲེང་འདིར་གྲུབ། །ལར་མི་བཟད་དབུལ་ཕློངས་སྡུག་བསྔལ་

འདི། །རང་གཅིག་པུའི་ཐློག་ཏུ་བབ་མིན་པའི། །མ་འགྲློ་བ་ཀུན་གི་སྣང་ཚུལ་ཏྲེ། །འདི་

བརགས་ན་བློ་ཡིས་བཟློད་ཐབས་མྲེད། །སྔར་དཀར་མིན་ལས་མང་བསགས་པའི་

མཐུས། །དུས་ད་ལྟའི་སྣང་ཚུལ་འདི་ལྟར་ན། །ད་སྦིན་པའི་ཕར་ཕིན་རློགས་བས་

ནས། །མཐའ་མི་མངློན་སྲེམས་ཅན་སྒློལ་བར་སྨློན། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་

ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕར་ཕིན་ནི། 

སྤློད་འཇུག་ལས། ཉ་ལ་སློགས་པ་གང་ཞིག་ཏུ། །དྲེ་དག་གསློད་མི་འགྱུར་
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བར་བསྐྲད། །སློང་བའི་སྲེམས་ནི་ཐློབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རློལ་ཕིན་པར་

བཤད། །ཅྲེས་གཞན་ལ་གནློད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་ལས་ཡིད་ཕིར་ལློག་པའི་སློང་

སྲེམས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ཞིང། སྲེམས་དྲེ་ལ་གློམས་པ་གློང་ནས་གློང་དུ་ཡློངས་

སུ་རློགས་པས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་སྲེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་གནློད་འཚེ་དང་བྲལ་མ་བྲལ་ལ་བལྟློས་མི་དགློས་སློ། །དྲེ་ཡང་ཉྲེས་སྤློད་

སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ། 

ལམ་སྒློན་དུ། སློ་སློར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་གི། །རག་ཏུ་སློམ་གཞན་ལྡན་པ་

ལ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའི་སློམ་པ་ཡི། །སྐལ་བ་ཡློད་ཀི་གཞན་དུ་མིན། །ཞྲེས་པའི་

ཚིག་ལ་འཁྲུལ་ནས་སློ་སློར་ཐར་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དངློས་བསྟན་ལ་ཁས་བངས་ཚེ་

བང་སྲེམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་སློབ་པའི་རྲེན་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ལ་ཡློད་པས། ལམ་སྒློན་

འགྲྲེལ་པར། ད་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སློམ་པའི་རྲེན་ཁྱད་པར་ཅན་བསྟན་པར་འདློད་ནས། 

ཞྲེས་བཤད་པས་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཐུན་མློང་བ་ཞིག་བཤད་པ་མི་རིགས་

མློད། འློ་ན་གང་ལ་ངློས་འཛིན་སྙམ་ན། སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་བང་སྲེམས་ཀི་བསབ་པ་

ལ་བསབས་པ་ཞིག་ཡིན་ན་སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་དངློས་དྲེ་དང་ཐུན་མློང་བའི་སློང་སློམ་

ནི་སྐབས་འདིའི་སློམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་ངློས་འཛིན་ལ། སློ་ཐར་གི་སློམ་ལྡན་མིན་

ན་སློ་ཐར་དང་ཐུན་མློང་བ་མི་དགྲེ་བཅུ་སློང་བའི་སློང་སློམ་དྲེ་ལ་ཉྲེས་སྤློད་སློམ་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་སུ་ངློས་འཛིན་པའི་ཕིར་ན། 

ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། མཐློ་རིས་ཐར་པའི་བདྲེ་ལམ་གྱུར་པ་སྟྲེ། །ལས་

ལམ་བཅུ་པློ་འདི་ལས་ཉམས་མི་བ། །འདི་ལ་གནས་པས་འགྲློ་ལ་ཕན་སྲེམས་
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པའི། །བསམ་པའི་ཁྱད་པར་འབྲས་བུ་ཡློད་པར་འགྱུར། །

ཞྲེས་རབ་བྱུང་ཡིན་ན་མཁན་སློབ་ཀི་དྲུང་དུ་ཁས་བངས་པའི་ར་བ་དང་ཡན་

ལག་གི་ཉྲེས་པས་གློས་མ་གློས་དང་། སློ་ཐར་གི་སློམ་པ་དང་མི་ལྡན་ན་སྔར་སྐྲེས་བུ་

ཆུང་ངུའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་མི་དགྲེ་བ་བཅུའི་དབང་དུ་སློང་མ་སློང་ཡང་ཡང་དན་

ཤྲེས་ཀིས་བརག་ཅིང་། བཀའ་གདམས་གློང་མ་རྣམས་ཀི་ཕག་ལྲེན་ལྟར་ཉིན་རྲེ་ཞིང་

དགྲེ་སིག་གང་བས་ལ་རྡྲེའུ་དཀར་ནག་བཏང་ནས་བརིས་པས་དཀར་པློ་མང་བ་ལ་

སྤློ་བ་དང་ནག་པློ་མང་བ་ལ་འགློད་སྲེམས་དག་པློའི་སྒློ་ནས་ཐུན་དངློས་གཞི་ལ་ཐློག་

མར་རྡྲེའུ་ནག་པློའི་གྲངས་ཇི་ཙམ་བྱུང་གི་སིག་པ་དན་ཤྲེས་ཀིས་ཟིན་པ་རྣམས་ལ་

ཕིར་འཆློས་དང་བཤགས་སློམ་གཉྲེན་པློ་སྟློབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒློ་ནས་བ་བ་དང་། 

བདག་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་

བསམ་པ་དང་ངག་ནས་ཀང་བརློད་ཅིང་། ཆགས་སྲེམས་ཀི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དག་

པློ་སྐྲེས་པ་ཁ་རྒྱལ་དུ་མ་བཏང་བར་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་ཉྲེས་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དན་པའི་

སྒློ་ནས་མགློ་གནློན་པ་སློགས་ཉློན་མློངས་གང་ཆྲེ་བ་དྲེ་ལ་རྣམ་སྨིན་སློགས་བསམས་

ནས་གཉྲེན་པློ་བསྟྲེན་ཏྲེ་བསྒློམས་པས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་ཞིག་འློང་། མི་དགྲེ་བ་

བཅུ་སློང་བའི་ཚུལ་དྲེ་སྐྲེས་བུ་གསུམ་གར་བྱུང་བ་ངློ་བློ་འད་ཡང་བསམ་པའི་ཁྱད་

པར་གིས་དབྲེ་དགློས་སློ།།

དགྲེ་བ་ཆློས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། བང་སྲེམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་

པས་ལུས་ངག་གི་དགྲེ་བ་བས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་བསབ་པ་གསུམ་དང་ཞིང་

ཁྱད་པར་ཅན་བ་མ་སློགས་ལ་རིམ་གྲློ་བྲེད་པ། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བསྔགས་པ་
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བརློད་ཅིང་གཞན་གི་དགྲེ་བ་ལ་ཡི་རང་བའི་ཚིག་སྨྲ་བ། ཚུར་གནློད་པ་ལ་སྔློན་ལས་

སུ་བལྟ་བ། དགྲེ་བ་རྣམས་བསྔློ་སྨློན་གི་རྒྱས་འདྲེབས་པ། དཀློན་མཆློག་ལ་མཆློད་པ་

འབུལ་བ། བག་ཡློད་པས་དགྲེ་བ་རྒྱུན་མི་གཅློད་པ། དབང་པློའི་སྒློ་ཉློན་མློངས་པའི་

ཕློགས་ལས་སྲུང་བ། ཟས་ཀི་ཚོད་རིག་པ། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་སྨད་ལ་རྣལ་འབློར་ལ་

བརློན་པ། དགྲེ་བའི་བཤྲེས་གཉྲེན་ནམ། མ་རྲེད་ན་རང་གིས་རང་གི་བཤྲེས་གཉྲེན་

བས་ཏྲེ་གཉྲེན་པློ་བསྟྲེན་པ། ཉྲེས་པ་རྣམས་ཡུལ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བཤགས་པ་རྣམས་

ལས། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྒློམ་པ་ལྟ་བུ་ཐུན་དངློས། དཀློན་མཆློག་གི་མཆློད་པའི་སྟ་གློན་

སློགས་ཐུན་མཚམས། བག་ཡློད་བསྟྲེན་པ་དང་ཤྲེས་བཞིན་གི་བ་ར་སློགས་ནི་

གཉིས་ཀ་ལ་དགློས་ཤིང་བ་མ་ལ་བསུ་བ་དང་སྟན་བསྟབ་པ་སློགས་ནི་དུས་ཀི་ངྲེས་

པ་མྲེད་མློད། ད་ལྟ་ཕག་ལྲེན་ལ་ཐུན་དངློས་གཞི་ལ་བཤད་མ་ཐག་པ་མཐའ་དག་

དཔད་འཇློག་སྐབས་དང་སྦར་ཏྲེ་དམིགས་པ་སྐློང་བ་ལགས།

སྲེམས་ཅན་དློན་བྲེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་ནི། བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་སྲེམས་

ཅན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་སྟྲེ། དྲེ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་བཤད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་

མྲེད་པའི་སྒློ་ནས་ལློངས་སྤློད་རྐུན་པློས་མི་འཁྱྲེར་བའི་ཐབས་བསྟན་པ་ནི་བ་བ་བྲེད་

པའི་གྲློགས་ཀི་དློན་བྲེད་པ་དང་ནད་པ་ལ་སྨན་དང་རྐང་པ་ཉམས་པ་ལ་བཞློན་པས་

གནས་སུ་སྐྲེལ་བ་ལྟ་བུ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་གྲློགས་ཀི་དློན་བྲེད་པ། ཆློས་བསྟན་ནས་

ཉྲེས་སྤློད་ལས་ལྡློག་པའི་ཐབས་སྟློན་པ་ལྟ་བུ་ཐབས་ལ་རློངས་པའི་དློན་བྲེད་པ། 

བསྙྲེན་བཀུར་སློགས་བྲེད་པ་ལྟ་བུ་ཕན་འདློགས་པའི་དློན་བྲེད་པ། སྲེངྲེ་དང་སྟག་ལ་

སློགས་པའི་གནློད་པ་ལས་སྐློབ་པ་ལྟ་བུ་འཇིགས་པས་ཉྲེན་པའི་དློན་བྲེད་པ། ཕ་མ་
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དང་བྲལ་བའམ་ཆློམ་རྐུན་གིས་ནློར་འཕློགས་པ་སློགས་མ་ངན་གིས་ཟིན་པ་ལ་མི་

རག་པའི་གཏམ་གི་སྒློ་ནས་སྲེལ་བ་ལྟ་བུ་མ་ངན་གིས་གཟིར་བའི་དློན་བྲེད་པ། ཁ་

ཟས་ཀིས་དབུལ་བ་ལ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཟས་སྟྲེར་བ་ལྟ་བུ་ཕློངས་པའི་དློན་བྲེད་པ། 

ཆློས་དང་མཐུན་པའི་གློས་སྟྲེར་བ་དང་འདློད་ཆགས་ཅན་ལ་མི་སྡུག་པ་སྟློན་པ་

སློགས་གནས་འཆའ་བར་འདློད་པའི་དློན་བྲེད་པ། ཕ་རློལ་པློ་དགྲེ་བ་ལ་སྦློར་མི་

ནུས་པར་མཐློང་ན་མི་འདློད་པའི་ལུས་ངག་གི་སྤློད་ལམ་སངས་ཏྲེ་སྲེམས་ལ་ཕན་

པར་བ་བ་ནི་བློ་མཐུན་པར་འདློད་པའི་དློན་བྲེད་པ། ཚུལ་ཁིམས་སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་

ལ་གཟྲེངས་བསྟློད་པ་ནི་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་དློན་བྲེད་པ། སིག་པ་བས་པ་ལ་

ཆད་པ་གཅློད་པ་ལྟ་བུ་ནི་ལློག་པར་ཞུགས་པའི་དློན་བྲེད་པ། དམལ་བ་སྤྲུལ་ནས་

གཞན་སིག་པ་ལས་ལྡློག་པ་ལྟ་བུ་དང་ཆློ་འཕྲུལ་ཡ་མ་ཟུང་བསྟན་ནས་གཞན་འདུན་

པར་བྲེད་པ་ལྟ་བུ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་སྒློ་ནས་གདུལ་བའི་དློན་བྲེད་པ་སྟྲེ་བཅུ་གཅིག་པློ་

འདི་དག་ལ་དངློས་སུ་བ་ནུས་མི་ནུས་དང་དུས་ལ་ངྲེས་མི་ངྲེས་སྣ་ཚོགས་ཀང་། 

ཐུན་དངློས་ལ་དཔད་སྒློམ་གི་ཚུལ་གིས་ཉམས་སུ་ལྲེན་དགློས་པས་ཚིག་བཤད་

ཙམ་དུ་མ་སློང་བ་གནད་དུ་ཆྲེ། 

དྲེ་ཡང་ཕར་ཕིན་བསྡུས་པ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ཉམས་པས་རང་དློན་མི་ནུས་

ན༑ །གཞན་དློན་ཚུལ་ལ་མཐུ་ཡློད་ག་ལས་འློང་། །དྲེ་ཕིར་གཞན་དློན་ལྲེགས་པར་

བརློན་པ་ཡིས། །འདི་ལ་རིམ་གྲློ་གློད་པར་རིགས་མ་ཡིན། །ཞྲེས་དློན་གཉིས་སྒྲུབ་པ་

ལ་ཚུལ་ཁིམས་འདི་ར་བ་ལྟ་བུར་གསུངས་པས། གཞན་གནློད་གཞི་བཅས་སློང་བའི་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་གློམས་པ་གློང་ནས་གློང་དུ་འཕྲེལ་བའི་ཐབས་བ་འཚལ་ལློ།།
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སྨྲས་པ། ཕུན་ཚོགས་དལ་འབློར་རྲེན་གི་སྐྲེད་ཚལ་དུ། །རྣམ་གསུམ་ཚུལ་

ཁིམས་ཡློངས་འདུ་ས་བརློལ་ལ། །མང་འདས་འབྲས་བུའི་ཁུར་ཆྲེན་གིས་དུད་

པར། །ཕན་བདྲེའི་རློ་བརྒྱའི་སྙིང་པློ་ཅི་ཡང་འཛག །གྲངས་མྲེད་བསྐལ་པར་བསགས་

པའི་སྦིན་པ་ཡི། །ཕུང་པློ་གཅིག་ཏུ་དཀར་བའི་ལློངས་སྤློད་ཀང་། །ལ་མིའི་རྲེན་ལ་

ཉམས་སུ་མློང་མི་མློང་། །བྲེད་པློ་ཚུལ་ཁིམས་ཁློ་ནར་རག་ལས་ན། །ལན་གཅིག་ཐློབ་

པའི་རྲེན་བཟང་ཤིང་ར་འདི། །བག་མྲེད་ལྟུང་བའི་འདམ་དུ་ཉྲེར་བིང་བ། །ཕིར་བཅློས་

འཕྲུལ་གིས་བདྲེ་བའི་ཐང་ཡངས་པློར། །མི་འདློན་དལ་བར་འདུག་རྣམས་གདློན་གིས་

བརླམས། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

 གསུམ་པ་བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན་ནི། 

སྤློད་འཇུག་ལས། སྲེམས་ཅན་མི་སྲུན་ནམ་མཁའ་བཞིན། །དྲེ་དག་གཞློམ་

གིས་ཡློངས་མི་ལང༌། །ཁློ་བའི་སྲེམས་འདི་གཅིག་བཅློམ་ན། །དགྲ་དྲེ་ཐམས་ཅད་

ཆློམས་དང་འད། །ས་སྟྲེང་འདི་དག་ཀློས་གཡློག་ཏུ། །དྲེ་སྙྲེད་ཀློ་བས་ག་ལ་

ལང༌། །ལམ་མཐིལ་ཙམ་གི་ཀློ་བས་ནི། །ས་སྟྲེང་ཐམས་ཅད་གཡློགས་དང་འད། །དྲེ་

བཞིན་ཕི་རློལ་དངློས་པློ་ཡང༌། །བདག་གིས་ཕིར་བཟློག་མི་ལང་གི །བདག་གི་

སྲེམས་འདི་ཕིར་བཟློག་བའི། །གཞན་རྣམས་བཟློག་གློ་ཅི་ཞིག་དགློས། །

ཞྲེས་རང་གིས་འགྲློ་བ་རྣམས་ལ་ཁློང་ཁློ་བ་ལ་སློགས་པ་འགློག་པའི་སྲེམས་

ཀི་གློམས་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་དྲེ་བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན་རློགས་པ་ཡིན་གི་སྐྲེ་རྒུ་

མཐའ་དག་མི་བསྲུན་པའི་བློ་དང་འབྲལ་མི་དགློས་པ་ཡིན་པས། 

ཞི་བ་ལས། བསྐལ་པ་སྟློང་དུ་བསགས་པ་ཡི། །སྦིན་དང་བདྲེ་གཤྲེགས་
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མཆློད་ལ་སློགས། །ལྲེགས་སྤད་གང་ཡིན་དྲེ་ཀུན་ཀང༌། །ཁློང་ཁློ་གཅིག་གིས་

འཇློམས་པར་བྲེད། །ཅྲེས་ཡུལ་དམ་པ་ལ་ཁློང་ཁློ་བས་པས་དགྲེ་བའི་ར་བ་འཇློམས་

པར་ཐམས་ཅད་ཡློད་སྨྲ་བའི་གཞུང་ལས་ཀང་བྱུང་ཞིང༌། དམིགས་བསལ་འཇུག་

པར། གང་ཕིར་རྒྱལ་སས་རྣམས་ལ་ཁློས་པ་ཡིས། །སྦིན་དང་ཁིམས་བྱུང་དགྲེ་བ་

བསྐལ་པ་བརྒྱར། །བསགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འཇློམས་དྲེ་ཡི་ཕིར། །མི་བཟློད་ལས་

གཞན་སིག་པ་ཡློད་མ་ཡིན། །

ཞྲེས་བང་སྲེམས་སྟློབས་ཆུང་བས་བང་སྲེམས་སྟློབས་ཆྲེ་བ་ལ་ཁློས་པར་

དགྲེ་བ་བསྐལ་བརྒྱར་བསགས་པ་འཇློམས་ནུས་ལ་བང་སྲེམས་མིན་པའི་སློ་སྐྲེས་

བང་སྲེམས་ལ་ཁློས་ན་བསྐལ་པ་སྟློང་གི་དགྲེ་བའི་འབྲས་བུ་མི་འབིན་པ་སློགས་

ཤིན་ཏུ་ལི་བར་གསུངས། རང་རྲེ་རྣམས་ཀིས་ཁློང་ཁློ་ནི་རྐྲེན་ཆུང་ངུ་རྲེ་ལ་ཡང་

འབད་མྲེད་དུ་གསློག །ཡུལ་བང་སྲེམས་ནི་གང་ཟག་མྲེ་དློང་ཐལ་བས་གཡློགས་པ་

ལྟར་གང་ན་ཡློད་ཆ་མྲེད་པས་སྔར་བས་ཀི་དགྲེ་བ་ནི་གཏན་བརླག་ལྟ་བུར་སློང་ཟིན་

འདུག་པས་རྒུད་པ་ཀུན་གི་ར་བར་ངྲེས་ཤིང༌། 

ཞི་བ་ལས། གང་ཞིག་བསྒིམས་ཏྲེ་ཁློ་འཇློམས་པ། །དྲེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་

བདྲེ། །ཞྲེས་ཁློ་བ་སངས་ན་ཚེ་འདིར་ལུས་སྲེམས་མི་མནར་བར་མ་ཟད། སྐྲེ་བ་མཐའ་

དག་ཏུ་བདྲེ་བའི་རྒྱུར་སྣང་བས་བཟློད་པའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་བསབ་སྙམ་པའི་ཡིད་

དུ་རྲེ་བ་དང་བཅས་ཏྲེ་ཐློག་མར་གནློད་བྲེད་ཀི་གནློད་པ་བྲེད་བཞིན་པ་ཡིན་ན་དང་

མིན་ན་སྔར་བས་པ་ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས་ཞྲེ་སང་དམར་ལམ་པ་སྐྲེས་བྱུང་བའི་ཚེ་

དྲེའི་ངློ་བློ་ལ་བལྟས་ནས། 
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སྤློད་འཇུག་ལས། གང་ཚེ་ཉློན་མློངས་དབང་གྱུར་པས། །བདག་སྡུག་ཉིད་

ཀང་གསློད་བྲེད་པ། །དྲེ་ཚེ་དྲེ་དག་གཞན་ལུས་ལ། །གནློད་མི་བྲེད་པར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར། །ཞྲེས་དཔྲེར་ན་ལ་ལ་གཞན་ལ་མི་དགའ་བའི་ཉློན་མློངས་དག་པློ་སྐྲེས་པ་ན་

རང་ལྲེབ་པ་དང་མཚོན་འདྲེབས་པ་གཡང་ལ་མཆློང་བ་སློགས་རང་སློག་རང་གིས་

གཅློད་པ་མངློན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་བདག་གཅྲེས་འཛིན་གིས་རང་ལ་རང་གིས་

གནློད་པ་བ་མི་ནུས་བཞིན་དུ་ཉློན་མློངས་པའི་གཞན་དབང་གིས་དྲེ་ལྟར་བྲེད་པ་ལ་

ཁློ་བའི་གློ་སྐབས་མྲེད་ན། འགྲློ་བ་གཞན་ཉློན་མློངས་པའི་ཤུགས་དག་པློས་རང་

དབང་དང་བྲལ་ཏྲེ་གནློད་པ་བྲེད་པ་ལ་ཅིའི་ཕིར་ཁློ་སྙམ་དུ་བསམ། 

འློ་ན་གནློད་བྲེད་དྲེས་རང་དབང་ཡློད་པས་ཁློ་རང་གི་གཉྲེན་སློགས་ལ་

གནློད་པ་མི་བྲེད་དློ་སྙམ་ན། གཉྲེན་ལ་ཕན་འདློགས་པ་དྲེ་ག་འདློད་ཆགས་ཀི་གཞན་

དབང་དུ་སློང་བར་འདུག །སྲེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རང་དབང་དང་ལྡན་ན་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་མི་འདློད་པས་སྡུག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི་སྲེམས་ཅན་མྲེད་པར་ཐག་

ཆློད་སྙམ་དུ་བསྒློམས་པས་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུས་དབང་མྲེད་དུ་གནློད་པ་བྲེད་པར་བཏང་

བའི་མི་དྲེ་ལ་འཆར་བའི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་འློང་གསུངས། 

གཞན་ཡང་འགྲློ་བ་ཁློ་རང་གི་རང་བཞིན་ལ་གནློད་པ་དྲེ་གྲུབ་ན་མྲེ་ཚ་ཞིང་

སྲེག་པ་དང་འད་ལ། གལ་ཏྲེ་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཉི་མ་སྤིན་གིས་བསྒིབས་

པར་ནམ་མཁའ་ལ་ཁློ་མི་རིགས་པ་ལྟ་བུ། དྲེ་བཞིན་དུ་དངློས་སུ་ནད་བསྐྲེད་པ་ནི་

དབྱུག་པ་ལྟ་བུའི་མཚོན་དང༌། བརྒྱུད་ནས་ཞྲེ་སང་གིས་རྦད་པས་གང་ཟག་དྲེས་བས་

པ་ཅི་ཞིག་ཡློད། གནློད་པ་བྲེད་པའི་ར་བའི་རྒྱུ་ལ་ཁློ་ན། རང་གིས་སྔློན་ཆད་གཞན་ལ་
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གནློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ། 

སྤློད་འཇུག་ལས། བདག་གིས་སྔློན་ཆད་སྲེམས་ཅན་ལ། །འདི་འད་བ་ཡི་

གནློད་པ་བས། །དྲེ་བས་སྲེམས་ཅན་འཚེ་བྲེད་པ། །བདག་ལ་གནློད་པ་འདི་འབྱུང་

རིགས། །ཞྲེས་སློ། །དྲེར་མ་ཟད་བདག་ལ་གནློད་བྲེད་འདིས་ངན་སྨྲས་དང་ར་ཕྱུང་བ་

སློགས་གནློད་པ་ཕ་མློ་ཡང་མི་བཟློད་པ་འདི་ལྟར་ན། ད་ལྟ་ངན་འགྲློའི་རྒྱུ་མང་དུ་

བསྒྲུབས་པས་དམལ་བར་སྐྲེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཇི་ལྟར་བཟློད་སྙམ་དུ་རང་ལ་ཞྲེ་ཁྲེལ་

ཡང་ཡང་འདྲེབས། 

གཞན་ཡང་ཆུ་ཐློག་ཏུ་ཆར་བབས་ན་གཉིས་ཀ་རླན་གཤྲེར་ཡིན་པ་ལས་མ་

འདས་པ་ལྟར། བདག་ལུས་དང་མཚོན་ཆ་གཉིས་ཀ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

ཟུག་རྔུ་བསྐྲེད་པ་ལས་འློས་ཅི་ཡློད། རང་དློན་སྒྲུབ་པའི་ཉན་ཐློས་ཀང་ཁློ་བར་མི་བྲེད་

ན་བདག་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ཕ་མར་ཤྲེས་ཏྲེ་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པར་སྲེམས་བསྐྲེད་

ནས་འདི་ལྟར་བ་ག་ལ་རིགས་སྙམ་དུ་བསྒློམས་པས་ལུས་སྲེམས་བདྲེ་འབློལ་གིས་

འགྲློ་བ་ཡིན་གསུངས། ད་དུང་གཞན་གིས་བསྟློད་པ་བས་པ་ལ་དགའ་བར་འདུག་ན་

སྨད་པ་ལ་མི་དགའ་བ་ཤུགས་ཀིས་འློང་བས། 

སྤློད་འཇུག་ལས། བསྟློད་དང་གྲགས་པའི་རིམ་གྲློ་ནི། །བསློད་ནམས་མི་

འགྱུར་ཚེར་མི་འགྱུར། །བདག་སྟློབས་མི་འགྱུར་ནད་མྲེད་མིན། །ལུས་བདྲེ་བར་ཡང་

མི་འགྱུར་རློ། །ཞྲེས་བསྟློད་པ་དང་སྙན་གྲགས་ཀིས་ཕི་མར་མ་ཟད་འདིའི་བདྲེ་བ་ཡང་

འཕྲེལ་བར་མི་བྲེད་པའི་སྟྲེང་དུ་རང་ཉིད་དློན་མྲེད་ཀི་གཡྲེང་བར་འཇུག་པ་དང༌། 

གཞན་གིས་ཕག་དློག་བྲེད་པའི་ཉྲེས་པ་དུ་མ་བསྐྲེད་ལ། སྙན་གྲགས་ཉམས་པའི་རྒྱུར་
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སློང་ནས་དྲེས་གནས་སྐབས་གཞན་རྐྲེན་གི་འཚེ་བ་དང་མཐར་ཐུག་གཡྲེང་བ་མྲེད་

པས་བང་ཆུབ་བསྒྲུབས་ཏྲེ་བདྲེ་བ་མང་པློ་ཞིག་འཕྲེལ་བར་འདུག་པ་དྲེ་སངས་རྒྱས་

ཀི་བིན་རླབས་ཡིན་སྙམ་དུ་དགའ་བ་སྒློམ་པ་དང༌། མཚོན་ལྟ་བུ་ཕློག་ན་སྲེམས་ལ་མ་

གནློད་ཀང་ལུས་ལ་ཉུང་ཟད་གནློད་མློད་ངན་སྨྲས་སློགས་ཀིས་ལུས་སྲེམས་གང་ལ་

ཡང་མི་གནློད་པའི་ཚུལ་བསམ། 

དྲེ་ལྟར་བསྒློམས་པས་ཀང་རང་ལ་བསྟློད་སྨད་བས་པ་མགློ་སྙློམས་པ་བྱུང་

ནའང༌། ད་དུང་དགྲ་ལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདུག་པ་མི་བཟློད་པའི་བློ་ཐློལ་གིས་ཤར་

བྱུང་ན། སྤློད་འཇུག་ལས། གལ་ཏྲེ་དགྲ་ཞིག་མི་དགའ་ནའང༌། །དྲེ་ལ་ཁྱློད་དགར་ཅི་

ཞིག་ཡློད། །ཁྱློད་ཀི་ཡིད་སྨློན་ཙམ་གིས་ནི། །དྲེ་ལ་གནློད་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར། །ཁྱློད་

ཀི་འདློད་པས་སྡུག་བསྔལ་དྲེ། །གྲུབ་ནའང་ཁྱློད་དགར་ཅི་ཞིག་ཡློད། །གལ་ཏྲེ་

འཚེངས་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། །དྲེ་ལས་ཕུང་བའང་གཞན་ཅི་ཡློད། །ཉློན་མློངས་ཉ་པས་

བཏབཔ་ཡི། །མཆིལ་པ་འདི་ནི་མི་བཟད་གཟྲེ། །དྲེས་བཟུང་སྲེམས་དམལ་བུམ་པར་

ནི༑ །དམལ་བའི་སྲུང་མས་བདག་འཚེད་ངྲེས། །ཞྲེས་སྲེམས་ཅན་ཁློ་རང་གིས་རྲེད་

པའི་བདྲེ་བ་ལ་ཁློ་བའི་དློན་མྲེད་ལ་ཁློས་ཀང་གནློད་པར་ཅི་ལ་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་གནློད་

དུ་ཟིན་ཀང་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་དམལ་བར་སྲེག་པའི་ལས་ཡིན་པ་འདུག་སྙམ་དུ་

སློམ་སྲེམས་དག་པློ་བ།

དྲེ་ལྟར་གནློད་པ་བྲེད་པ་པློ་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་ཁློང་ཁློའི་གཉྲེན་པློ་

བསྟྲེན་པར་ནུས་ནའང་རང་སྡུག་བསྔལ་ཐློག་ཏུ་བབས་པ་འདི་མི་བཟློད་པར་འདུག་

སྙམ་ན། སྡུག་བསྔལ་དྲེ་ལ་བཅློས་སུ་མྲེད་ན་མི་དགའ་བ་བས་པས་དགློས་ནུས་མྲེད་
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ཅིང༌། བཅློས་སུ་ཡློད་ན་བཅློས་པས་ཆློག་པས་མི་དགའ་བ་བ་ཡང་མི་དགློས་ལ། ད་

ལྟ་མི་འདློད་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབབ་པ་འདི་ཚེ་སྔློན་མ་མི་དགྲེ་བ་བས་པའི་འབྲས་བུ་

ཡིན་པས་ཚེ་འདི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་མློང་ན་བང་དློར་མི་

འགྲུབ་པར་འཁློར་བའི་འཁློར་ལློ་འཁློར་བ་ཁློ་ནར་ཟད། 

ད་རྲེས་སྡུག་བསྔལ་འདིས་རྐྲེན་བས་ནས་འཁློར་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་སྟྲེ་ཐར་

པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྒྲུབ་པའི་ར་བ་བས་པས་བཀའ་དིན་ཆྲེ། གཏར་སྲེག་

སློགས་དཔད་རྩུབ་མློའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟྲེན་པས་ནད་ཀི་གདུང་བ་ཞི་བ་ལྟར་ཕི་མ་

མནར་མྲེད་དུ་སྐྲེ་དགློས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚབ་ལ་ཚེ་འདིར་ནད་ཀིས་ཐྲེབས་པ་ལ་

སློགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང་བས་གློ་བཅད་སྙམ་དུ་བསམ། བཤད་མ་ཐག་པ་དྲེ་

རྣམས་ཐུན་དངློས་གཞི་ལ་མློང་བ་ཐློན་པར་བས་ནས། ཐུན་མཚམས་ལ་གློས་ཕག་

དར་ཁློད་པ་སློགས་ཚངས་སྤློད་འཕྲེལ་བའི་གནས་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་

ལྲེན། བསྟློད་སྨད་སློགས་འཇིག་རྲེན་གི་ཆློས་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྲེན། 

སྟན་ལ་གློ་མི་འབྲེབས་པའི་སྤློད་ལམ་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྲེན། 

དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་སློགས་ཆློས་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་ལྲེན། གཟུགས་མི་སྡུག་པ་དང་གློས་ངན་པ་སློགས་ཉམས་སུ་བང་ཞིང་གླུ་

གར་སློགས་འདློད་ཡློན་ལས་ལྡློག་པའི་སློང་མློས་འཚོ་བ་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་བསྔལ་

དང་ལྲེན། དགྲེ་བའི་ཕློགས་ལ་མངློན་པར་བརློན་པས་དུབ་པ་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་ལྲེན། གཞན་གི་སློག་སྐློབ་པ་སློགས་སྲེམས་ཅན་དློན་བྲེད་ལ་བརྲེན་པའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་ལྲེན། ཚོང་སློགས་སངས་པ་འཕལ་གི་བ་བ་ལ་བརྲེན་པའི་སྡུག་
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བསྔལ་རྣམས་དངློས་སུ་དང་དུ་ལྲེན་ཞིང་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀང་དང་དུ་ལྲེན་པ་ལ་

ཡིད་ཀི་གློམས་པ་ནན་ཏན་དུ་བས་པས། 

སྤློད་འཇུག་ལས། གློམས་ན་ས་བར་མི་འགྱུར་བའི། །དངློས་དྲེ་གང་ཡང་ཡློད་

མ་ཡིན། །དྲེ་བས་གནློད་པ་ཆུང་གློམས་པས། །གནློད་པ་ཆྲེན་པློའང་བཟློད་པར་

བ༑ །ཞྲེས་རིམ་གིས་གློམས་ན་མཐར་གང་ལའང་ཅི་མི་སྙམ་པའི་བཟློད་པའི་ཕར་ཕིན་

ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འགྱུར་བ་ལགས་སློ། །

སྨྲས་པ། སྐྲེ་བར་བསགས་པའི་དགྲེ་ཚོགས་ནགས་ཀི་ཀླུང༌། །ཁློང་ཁློའི་མྲེ་

ཕུང་གཅིག་གིས་རབ་བསྲེགས་ནས། །མི་དགྲེའི་སློང་དུམ་སིད་པའི་རྲེར་སྤུངས་

པའི། །མི་བཟློད་དགྲ་འདི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་གི་གཞི། །དབང་མྲེད་ལས་ཉློན་རི་གཟར་

རྲེ་མློ་ནས། །དཀར་མིན་འབྲས་བུ་ཐུར་དུ་རྒྱུག་པའི་རྦབ། །འཁློར་བའི་གཅློང་རློང་

ཁློད་དུ་གནས་པ་རྣམས། །བཅློམ་པའི་གཤིས་ལུགས་འདི་ལ་སུ་ཞིག་གཤུང༌། །ཀུན་

འབྱུང་དཔུང་ཚོགས་བཤམས་པའི་གཡུལ་ངློ་ན། །བཟློད་པའི་གློ་ཆ་བཙན་པློ་ལྲེགས་

བགློས་ཚེ། །རྡྲེག་རྡུང་ཚིག་རྩུབ་མཚོན་གིས་འབིགས་མིན་པའི། །མང་འདས་གནས་

སུ་བགྲློད་པར་བྲེད་འདི་མཚར། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ།།

 བཞི་པ་བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕིན་ནི། 

སྤློད་འཇུག་ལས། བརློན་གང་དགྲེ་ལ་སྤློ་བ་འློ། །ཞྲེས་དགྲེ་བ་བསྡུ་བ་དང་

སྲེམས་ཅན་གི་དློན་བ་བའི་ཕིར་དུ་སྲེམས་མངློན་པར་སྤློ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་གློང་

ནས་གློང་དུ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་དྲེ་བརློན་འགྲུས་ཀི་ཕ་རློལ་དུ་ཕིན་པ་

ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་མདློ་སྲེ་རྒྱན་ལས། དགྲེ་བའི་ཚོགས་ཀི་ནང་ན་བརློན་འགྲུས་
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མཆློག །འདི་ལྟར་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་རྲེས་འཐློབ། །བརློན་འགྲུས་ཀིས་ནི་མློད་ལ་

བདྲེ་གནས་མཆློག །དངློས་གྲུབ་འཇིག་རྲེན་འདས་དང་འཇིག་རྲེན་གཏློགས། །བརློན་

འགྲུས་ཀིས་ནི་སིད་སྤློད་འདློད་པ་འཐློབ། །བརློན་འགྲུས་ཀིས་ནི་དག་པ་རབ་འགྱུར་

ལྡན། །བརློན་འགྲུས་ཀིས་ནི་འཇིག་ཚོགས་འདས་ནས་འགྲློ། །བརློན་འགྲུས་ཀིས་ནི་

བང་ཆུབ་མཆློག་འཚང་རྒྱ། །

ཞྲེས་འཇིག་རྲེན་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ཕན་བདྲེ་ཐམས་ཅད་ཀི་

འབྱུང་གནས་ནི་བརློན་འགྲུས་ཡིན་པས་དྲེ་ཉམས་སུ་ལྲེན་པར་བྲེད་པ་ལ། ཐློག་མར་

གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་ལ། བསྐལ་པ་ཆྲེན་པློ་སྟློང་ཕག་རྲེ་ལ་ཞག་གཅིག །དྲེ་སུམ་ཅུ་

ལ་ཟ་བ། དྲེ་བཅུ་གཉིས་ལ་ལློར་བས་པའི་བསྐལ་པ་ཆྲེན་པློ་གྲངས་མྲེད་པ་གསུམ་བྲེ་

བ་ཕག་འབུམ་འགྱུར་གི་བར་དུ་སྲེམས་ཅན་གཅིག་གི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བའི་ཆྲེད་

དུ་དམལ་བ་ཁློ་ནར་གནས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་དགློས་པ་བྱུང་ཡང་

བརློན་འགྲུས་མི་གཏློང་ན་དྲེ་ལས་ཐུང་བ་ལྟ་ཅི་སྨློས་སྙམ་པ་གློ་ཆའི་བརློན་འགྲུས་

དང༌། འཁློར་བ་ཐློག་མ་མྲེད་པ་ནས་ད་ལྟ་ཡན་ཆད་ལ་ཞག་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་རིམ་

པ་བཞིན་ཟ་བ་དང་ལློར་བརིས་ནས་ལློ་འབུམ་སློང་བ་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་གཅིག་

སྐྲེ་ཞིང་སངས་རྒྱས་གཅིག་མཐློང་བ་ལྟ་བུ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྲེ་མ་སྙྲེད་ཀི་གྲངས་དང་

མཉམ་པ་ན་སྲེམས་ཅན་གཅིག་གི་སྲེམས་དང་སྤློད་པ་ཤྲེས་ཤིང༌། དྲེ་འད་བའི་ཡུལ་

སྲེམས་ཅན་རྲེ་རྲེ་བཞིན་ནས་བྲེད་དགློས་པ་བྱུང་ཡང་དྲེ་དག་ལ་ཡུན་རིང་བར་མི་

སྲེམས་པར་སྤློ་བར་བྲེད་པ་ནི་གློང་ན་མྲེད་པའི་བརློན་འགྲུས་སུ་བཤད་པས་རང་རྲེ་

རྣམས་ཀིས་སྔར་སྦིན་པའི་སྐབས་ཀང་ཐློག་མར་ཟན་ཁམ་གཅིག་ལས་བརམས་
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ནས་བསམ་སྦློར་གཉིས་ཀས་སྦིན་པ་ལ་གློམས་པར་བས་པས་མཐར་ལུས་དང་

མགློ་བློ་གཏློང་བ་ལ་ཡང་ཞུམ་པ་མྲེད་པར་བྱུང་ཚུལ་བཞིན་འདིར་ཡང་ཐློག་མར་

བདག་གིས་སྔ་དློ་འདིའི་ཡུན་གི་བར་དགྲེ་བའི་བ་བ་འདི་ཙམ་ཞིག་བྲེད་སྙམ་དུ་

བསམ་པ་དང༌། 

བསམས་པ་བཞིན་དུ་སྦིན་སློགས་ཀི་དགྲེ་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ལ་བརློན་

འགྲུས་ཆྲེན་པློས་འབད་ཅིང༌། རིམ་གིས་ཞག་གྲངས་ཟ་བ་ལློ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་ལྟ་

བུའི་དམ་བཅའ་དང་བཅས་ཏྲེ་བརློན་འགྲུས་བརམས་ཀང་དྲེ་ལ་ཡུན་རིང་བ་དང་

དཀའ་བའི་སྣང་བ་མི་འཆར་བ་དང་སྤློ་བ་ཆྲེར་འཕྲེལ་བས་སྔར་བཤད་པའི་གློ་ཆའི་

བརློན་འགྲུས་དྲེ་དག་ཀང་སྒྲུབ་ནུས་པ་ཞིག་འློང་བ་ཡིན་ལ། ཐུན་དངློས་གཞིའི་

སྐབས་དཀློན་མཆློག་རྲེས་སུ་དན་པས་དུག་གསུམ་གི་གཉྲེན་པློ་བསྟྲེན་པ་སློགས་ཇི་

ལྟར་རིགས་པའི་དཔད་འཇློག་གི་དམིགས་པ་ཐུན་དྲེ་མ་རློགས་ཀི་བར་དུ་གཞན་

གིས་བར་མ་བཅད་པར་བྲེད་སྙམ་པའི་འཕྲེན་པ་བཏང་ཞིང༌། སྙློམ་ལས་དང་དམན་

པའི་བདྲེ་བ་ལ་སྲེད་པ་བཀག་ནས་བརློན་འགྲུས་ཆྲེན་པློས་བས་པས་ཐུན་སྔ་མ་

རྣམས་ལ་དཀའ་སྲེ་འློང་ཡང༌། རིམ་གིས་བསྒློམ་པ་ན་དཀའ་བ་མྲེད་ཅིང་སྤློ་བ་ཆྲེར་

འཕྲེལ་བ་ཡིན་གསུངས། 

དྲེ་ཡང་ད་དུང་ལློང་ཡློད་སྙམ་པའི་ཕི་བཤློལ་གི་ལྲེ་ལློ་ཞིག་བློ་ལ་ཐློལ་གིས་

ཤར་བྱུང་བ་ན། སྤློད་འཇུག་ལས། སྙློམ་ལས་བདྲེ་བའི་རློ་མང་དང༌། །གཉིད་ལ་བརྲེན་

པའི་སྲེད་པ་ཡིས། །འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་སྐློ་ལས། །ལྲེ་ལློ་ཉྲེ་བར་སྐྲེ་བར་

འགྱུར། །ཞྲེས་དགྲེ་བ་ལ་ཞག་འཕུལ་ཉིན་འཕུལ་གི་ཕི་བཤློལ་བྲེད་པའི་ལྲེ་ལློའི་རྒྱུ་
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གཉིད་རྨུགས་སློགས་དམན་པའི་རློ་ལ་ཆགས་པ་ལས་འབྱུང་བར་བཤད་པས། ལུས་

ཀི་སྤློད་ལམ་རླུང་འློང་ས་དང་གློས་སབ་ཏུ་གཏློང་བ་ཁམས་གསྲེང་བ་ཡང་བྲེད་ཅིང་

དམིགས་པ་ནི་རྒན་གཞློན་མྲེད་པར་ཤི་བ་མིག་གིས་མཐློང་བ་བཞིན་བདག་ཀང་

མྱུར་དུ་འཆི། ཤི་བའི་འློག་ཏུ་རྲེན་བཟང་འདི་འད་རྲེད་པ་དཀའ་སྙམ་དུ་བསམ་པས་

སྐློམ་འཐུང་བའི་ལློང་ཡང་མྲེད་པ་ལྟ་བུའི་ཤྲེས་པ་ཙབ་ལིང་ངྲེ་བ་ཞིག་མ་སྐྲེས་བར་

བསྒློམ། ད་དུང་གཉྲེན་པློ་མཐར་མ་ཕིན་པས་བྲྲེ་མློའི་གཏམ་སློགས་དམན་པའི་བདྲེ་

བ་ལ་སྲེད་པའི་སྣང་བ་བྱུང་བ་ན། 

སྤློད་འཇུག་ལས། དགའ་བའི་རྒྱུ་ནི་མཐའ་ཡས་པའི། །དམ་ཆློས་དགའ་བའི་

མཆློག་སངས་ནས། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་ཡི་གཡྲེང་བ་དང༌། །རྒློད་སློགས་ལ་ཁྱློད་ཅི་

ཕིར་དགའ། །ཞྲེས་གནས་སྐབས་ཀི་བདྲེ་བ་ཕ་མློ་འདི་དག་ལ་རྣམ་པར་གཡྲེངས་

པས་དམ་པའི་ཆློས་ཀི་སྒློ་འགགས་ཏྲེ་བདག་ངན་སློང་དུ་སྐྲེ་བ་འདུག་སྙམ་དུ་བསམ། 

དྲེ་བཞིན་བསྒློམས་པས་བདག་གིས་འཐློབ་བ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་

འདི་ནི་སྐློན་ཀུན་ཟད་ཡློན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡིན་པས་འཐློབ་པར་དཀའ་སྙམ་པའི་བློ་

ཞུམ་པ་ཞིག་འབྱུང་བས་དྲེའི་ཚེ་འདི་སྙམ་དུ། 

སྤློད་འཇུག་ལས། བདག་གིས་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཞྲེས། །སྒིད་ལུག་པར་ནི་མི་

བ་སྟྲེ། །འདི་ལྟར་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པ་ནི། །བདྲེན་པ་གསུང་བས་བདྲེན་འདི་

གསུངས། །སྦང་བུ་ཤ་སྦང་བུང་བ་དང༌། །དྲེ་བཞིན་སིན་བུར་གང་གྱུར་པ། །དྲེས་ཀང་

བརློན་པའི་སྟློབས་བསྐྲེད་ན། །བང་ཆུབ་ཐློབ་དཀའ་བ་མྲེད་འཐློབ། །བདག་ལྟ་རིགས་

ཀི་མིར་སྐྲེས་ལ། །ཕན་དང་གནློད་པ་ངློ་ཤྲེས་པས། །བང་ཆུབ་སྤློད་པ་མ་བཏང་
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ན༑ །བདག་གིས་བང་ཆུབ་ཅིས་མི་འཐློབ། །ཅྲེས་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་

བཅློམ་ལྡན་འདས་དྲེས་སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་འཐློབ་པར་གསུངས་ན་

བདག་ཅིའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་མི་འགྱུར་སྙམ་གཟྲེངས་བསྟློད་པའི་ཚུལ་གིས་

བསྒློམ། སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་འགྱུར་སྙམ་པའི་གཟྲེངས་བསྟློད་ཀང་རྐང་ལག་ལ་

སློགས་པའི་ལུས་གཏློང་བ་ཞིག་མི་ནུས་སློ་སྙམ་ན། 

སྤློད་འཇུག་ལས། གསློ་དཔད་ཕལ་པ་འདི་འད་བ། །སྨན་པ་མཆློག་གིས་མ་

མཛད་དྲེ། །ཆློ་ག་ཤིན་ཏུ་འཇམ་པློ་ཡིས། །ནད་ཆྲེན་དཔག་མྲེད་གསློ་བར་

མཛད། །ཚོད་མ་ལ་སློགས་སྦིན་པ་ལའང༌། །འདྲེན་པས་ཐློག་མར་སྦློར་བར་

མཛད། །དྲེ་ལ་གློམས་ནས་ཕི་ནས་ནི། །རིམ་གིས་རང་གི་ཤ་ཡང་གཏློང་། །གང་ཚེ་

རང་གི་ལུས་ལ་ནི། །ཚོད་སློགས་ལྟ་བུའི་བློ་སྐྲེས་པས། །དྲེ་ཚེ་ཤ་ལ་སློགས་གཏློང་

བ༑ །དྲེ་ལ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡློད། །ཅྲེས་མགློ་དང་མིག་ལ་སློགས་པ་གཏློང་བ་ལ་ཚོད་

མའི་ཚ་བ་འདྲེན་པ་ཙམ་གི་བློ་སྐྲེ་བའི་ཚེ་གཏློང་བ་ཡིན་པས་དཀའ་བ་མི་འདུག་སྙམ་

པའི་སྤློ་བ་ཆྲེན་པློ་བསམ། 

དྲེ་ལྟར་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་སློབ་པའི་ཚེ་འཁློར་བར་སྐྲེ་བ་ལྲེན་པ་མི་

བཟློད་དློ་སྙམ་ན།སྤློད་འཇུག་ལས། སིག་པ་སངས་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་མྲེད། །མཁས་

པའི་ཕིར་ན་མི་དགའ་མྲེད། །འདི་ལྟར་ལློག་པར་རློག་པ་དང་། །སིག་པས་སྲེམས་དང་

ལུས་ལ་གནློད། །བསློད་ནམས་ཀིས་ནི་ལུས་བདྲེ་ལ། །མཁས་པ་ཡི་ནི་སྲེམས་བདྲེ་

ན༑ །གཞན་དློན་འཁློར་བར་གནས་ཀང་ནི། །སྙིང་རྲེ་ཅན་དག་ཅི་སྟྲེ་སྐློ། །ཞྲེས་བང་

སྲེམས་ཀིས་སིག་པ་སངས་པས་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཕིར་ན་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་
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ངློ་སྙམ་དུ་བསྒློམ། དགྲེ་བ་ཆློས་སྡུད་ནི་དཀློན་མཆློག་མཆློད་པ་སློགས་ལ་བརློན་པ་

དང༌། སྲེམས་ཅན་དློན་བྲེད་ནི་གཞན་གི་ནློར་རྐུན་པློས་མི་འཁྱྲེར་བའི་ཐབས་སྟློན་པ་

ལ་བརློན་པ་སློགས་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐབས་ལྟར་ལ་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་སྐབས་ཐློབ་

ཕྲེ་སྟྲེ་དམིགས་པ་བསྐང་ངློ༌། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡློན་ཏན་དྲེ་དག་ཀང་སྣ་རྲེ་ཙམ་སྐྲེས་པ་ལ་ཆློག་མི་ཤྲེས་

པར། རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་བསབ་པ་དང་མ་བསབས་པའི་ཕན་ཡློན་དང་ཉྲེས་

དམིགས་དན་པའི་སྒློ་ནས་མློས་པའི་སྟློབས། བརློན་འགྲུས་རློམ་པ་ལ་ཕིར་མི་ལྡློག་

པ་བརན་པའི་སྟློབས། སྤློ་བ་ཆྲེན་པློ་དང་བཅས་ཏྲེ་འཕློ་མི་གཅློད་པ་དགའ་བའི་

སྟློབས། དུབ་ན་ངལ་གསློ་བའི་གནད་ཤྲེས་པ་དློར་བའི་སྟློབས་རྣམས་ཀི་སྒློ་ནས། 

སྤློད་འཇུག་ལས། འཐབ་རིང་དགྲ་དང་ལན་ཅིག་ཏུ། །གཡུལ་ངློར་རལ་ཁ་ལགས་པ་

བཞིན། །ཉློན་མློངས་མཚོན་ལས་གཟུར་བ་ཞིང༌། །ཉློན་མློངས་དགྲ་རྣམས་འཇྲེབས་

པར་བཏབ། །ཅྲེས་དགྲ་འཐབ་ལ་མཁས་པས་ཕར་དགྲ་ལ་མཚོན་བསྣུན་པ་དང་ཚུར་

བརྡྲེག་པ་ལ་ཟློན་བྲེད་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་ཉློན་མློངས་པ་མངློན་གྱུར་འཇློམས་པ་དང༌། 

བག་ལ་ཉལ་གི་ཉློན་མློངས་པས་ཚུར་སྲེམས་ལ་ར་ཕྱུང་བ་ལ་ཟློན་བྲེད་པ་གཉིས་

ཀའི་ཚུལ་གིས་བརློན་འགྲུས་བསྐྲེད་ཅིང་ཉམས་སུ་ལྲེན་འཚལ་ལློ། །

སྨྲས་པ། གཏི་མུག་གཉིད་དང་རྨུགས་སློགས་བདྲེ་བའི་རློ། །དློན་མྲེད་རྣམ་

པར་གཡྲེང་བའི་རྒློད་བག་ལ། །ཇི་ཙམ་སྤད་ཀང་ངློམས་པ་མྲེད་པ་འདི། །སྐློམ་པས་

བ་ཚྭའི་ཆུ་ལས་འཐུང་བ་བཞིན། །ཞྲེ་སང་དབང་གིས་སྟློབས་ལྡན་དགྲ་བློ་ལ། །མི་

ནུས་བཞིན་དུ་གཟྲེངས་བསྟློད་མཐློ་བཙམས་ན། །ངྲེས་པར་སྒྲུབ་ནུས་སངས་རྒྱས་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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གློ་འཕང་ལ། །ཞུམ་པར་བྲེད་པའི་བློ་ངན་འདི་ཀློ་ནློར། །ལློང་མྲེད་ཚེ་འདིའི་སྣང་ཚུལ་

ཤྲེས་བཞིན་དུ། །གཏན་གི་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་པའི་དམ་ཆློས་ལ། །ཞག་འཕུལ་ཉིན་འཕུལ་

མྲེད་པར་བརློན་པའི་ལག །བྲབས་ན་ཐར་པའི་གིང་དྲེར་བགྲློད་པར་ངྲེས། །ཞྲེས་བ་བ་

ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

ལྔ་པ་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕིན་ནི། 

སྤློད་འཇུག་ལས། དྲེ་ལྟར་བརློན་འགྲུས་བསྐྲེད་ནས་ནི། །ཡིད་ནི་ཏིང་ངྲེ་

འཛིན་ལ་བཞག །ཅྲེས་སྲེམས་དམིགས་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡྲེང་བར་གནས་པས་

སྲེམས་རྲེ་གཅིག་པ་ལ་སྒློམ་པ་མཐར་ཕིན་པ་ན་བསམ་གཏན་གི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པར་

འགྱུར་ལ། དྲེ་ཡང་ལམ་རིམ་ཆྲེ་ཆུང་སློགས་གློང་མ་རྣམས་ཀི་གསུང་རབ་ཏུ་བསམ་

གཏན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་སྐློར་ལ་མདློར་བསྟན་རྒྱས་བཤད་ཀི་ཚུལ་དུ་ཞི་ལག་གཉིས་

ལློགས་སུ་མཛད་ནའང༌། དངློས་དློན་གཅིག་གི་ཉམས་ལྲེན་སྙིང་པློར་བསྒིལ་བའི་ཚེ་

ཞི་གནས་ཀི་དམིགས་པ་ས་བཅད་ལྔ་པ་དང༌། ལག་མཐློང་གི་དམིགས་པ་ས་བཅད་

དྲུག་པར་མཛད་ནས་མཇུག་ཏུ་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞིས་དློན་བསྡུ་བ་ལགས་པས། 

དྲེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་ནམ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཉམས་ལྲེན་ཞི་གནས་བསྒློམ་པ་ལ།

དགློངས་འགྲྲེལ་ལས། སྐྲེ་བ་པློ་ཡིས་ལག་མཐློང་དང༌། །ཞི་གནས་བསྒློམ་

པར་བས་ན་ནི། །གནས་ངན་ལྲེན་གི་འཆིང་བ་དང༌། །མཚན་མའི་འཆིང་ལས་རྣམ་

གྲློལ་འགྱུར། །ཞྲེས་གནས་ངན་ལྲེན་གི་འཆིང་བ་མློང་བ་ས་བློན་དང་བཅས་པ་ར་བ་

ནས་དྲུངས་ཕྱུང་བ་ཤྲེས་རབ་དང༌། མཚན་མའི་འཆིང་བ་མློང་བ་མངློན་གྱུར་མགློ་

མནློན་པ་བསམ་གཏན་ཡིན་པས་དྲེ་གཉིས་ལ་ཞི་ལག་གི་མིང་དུ་བཏགས་ཏྲེ་ཐྲེག་པ་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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གསུམ་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་མིང་གི་འདློགས་ཕློགས་རྣམ་གྲངས་མང་བ་མཐའ་དག་དློན་

ཞི་ལག་གཉིས་སུ་མ་འདུས་པ་མྲེད་ཅིང༌། ཞི་གནས་ནི་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དན་

ཤྲེས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གཏད་པས་སྲེམས་དམིགས་པ་ལ་ངང་གིས་གནས་ཏྲེ་ལུས་

སྲེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་དགའ་བདྲེ་སྐྲེས་པ་ན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར་ན། ཤྲེས་རབ་ཀིས་མཚན་འཛིན་གི་འཆིང་བ་གཅློད་པར་བྲེད་པ་ལ་ཡང་། 

ཟ་བ་སྒློན་མྲེའི་མདློ་ལས། ཞི་གནས་སྟློབས་ཀིས་གཡློ་བ་མྲེད་པར་

འགྱུར། །ལག་མཐློང་གིས་ནི་རི་དང་འད་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་དཔྲེར་ན་ཆུའི་བ་བ་བྲེད་

པ་ལ་ཆུ་དྲེ་སློད་པའི་སྣློད་གཅིག་དགློས་པ་བཞིན་དུ་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་པར་

འཇུག་མཁན་གི་སྲེམས་མི་གཡློ་བ་དགློས་པས་གནས་ལུགས་ཀི་དློན་རི་མློ་སྣ་

ཚོགས་ཀི་བཀློད་པ་མ་འདྲེས་པར་སློ་སློར་མཐློང་བར་བྲེད་པ་ལ་མ་རིག་པའི་མུན་

པས་བསྒིབས་ན་ཤྲེས་རབ་ཀི་མར་མྲེ་སྦར་ཏྲེ་བལྟ་དགློས་པར་རྣམ་གཡྲེང་གི་རླུང་

གིས་བསྐློད་དྲེ་མི་གསལ་བས་ན་དྲེ་ཉིད་སྒློ་དགག་པའི་ཏིང་འཛིན་ནི་མྲེད་དུ་མི་རུང་

བ་སྟྲེ། ཞི་གནས་ལ་བརྲེན་ནས་གཞན་དུ་མི་གཡྲེལ་བ་མ་བྱུང་ན་གནས་ལུགས་ཀི་

དློན་དུ་མ་ཟད་ལས་འབྲས་བམས་སྙིང་རྲེ་བཟས་བརློད་སློགས་དགྲེ་བ་གཞན་རྣམས་

ཀང་འབྲས་བུ་ཆུང་བའི་ཕིར། 

སྤློད་འཇུག་ལས། སྲེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡྲེངས་བའི་མི། །ཉློན་མློངས་མཆྲེ་

བའི་ཕག་ན་གནས། །ཞྲེས་དང༌། བཟས་བརློད་དང་ནི་དཀའ་ཐུབ་ཀུན། །ཡུན་རིང་

དུས་སུ་སྤད་བས་ཀང༌། །སྲེམས་གཞན་གཡྲེང་བས་བས་པ་ནི། །དྲེ་ཉིད་རིག་པས་

དློན་མྲེད་གསུངས། །ཞྲེས་པ་ལྟར་རློ། །དྲེ་ཡང་ཞི་བ་ལས། ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་
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ལག་མཐློང་གིས། །ཉློན་མློངས་རྣམ་པར་འཇློམས་པར་ཤྲེས་བས་ཏྲེ། །ཐློག་མར་ཞི་

གནས་བཙལ་བ། ཞྲེས་བདག་འཛིན་གི་ར་བ་ཆློད་པར་བྲེད་པ་ལ་བདག་མྲེད་རློགས་

པའི་ཤྲེས་རབ་སྒློམ་དགློས།

དྲེའི་སྔློན་དུ་ཞི་གནས་སྒློམ་པ་ལ། མདློ་སྲེ་རྒྱན་ལས། བློ་ལྡན་གང་དུ་བསྒྲུབ་

པའི་ཡུལ། །ལྲེགས་པར་རྲེད་དང་གནས་བཟང་དང༌། །ས་བཟང་བ་དང་གྲློགས་བཟང་

དང༌། །རྣལ་འབློར་བདྲེ་བའི་ཡློ་བད་ལྡན། །ཞྲེས་ཟས་གློས་སློགས་ཆློས་སྒྲུབ་པའི་

མཐུན་རྐྲེན་རྲེད་ས་ཞིང༌། གཅན་གཟན་དང་ཆློམ་རྐུན་དགྲ་གདློན་གི་འཚེ་བ་མྲེད་པ། 

ནད་མི་བསྐྲེད་པའི་ས་བཟང་བ། ཆློས་ལྡན་གི་གྲློགས་དང་ལྡན་པ། དློན་མྲེད་ཀི་

གཡྲེང་བའི་འདུ་འཛི་མཐའ་དག་གིས་དབྲེན་པ་ནི་ཆློས་འདི་ཉམས་སུ་ལྲེན་པའི་

གནས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། གནས་དྲེ་དང་ལྡན་ཡང་གང་ཟག་རང་ངློས་ནས་རྣམ་

གཡྲེང་གི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་ན་ཐབས་ཤྲེས་ཡ་བྲལ་དུ་འགྲློ་བས་ཟས་གློས་བཟང་པློ་དང་

མང་བ་ལ་དགའ་བ་སངས་ཏྲེ་འདློད་པ་ཆུང་བ། ཟས་བསློད་སྙློམས་དང་གློས་ཕག་

དར་ཁློད་པས་ཆློག་ཤྲེས་པ། ཚོང་ཁྲེ་སློགས་སྨན་དཔད་དང་སྐར་རིས་སློགས་བ་བ་

མང་པློ་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ། འདློད་པའི་ཉྲེས་དམིགས་དང་མི་རག་

པའི་ངང་ཚུལ་ལྲེགས་པར་བསམ་པའི་ཆློས་དྲུག་ལ་བརྲེན་ནས་ཉམས་སུ་བང་བར་

བ་བ་ཡིན་ནློ། །

དྲེའི་ཚུལ་ལ། དམིགས་པ་གཏད་པར་བ་བའི་ཡུལ་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་

རྣལ་འབློར་པའི་དམིགས་པ་བཞི་གསུངས་བའི་འདློད་ཆགས་ཀི་གཉྲེན་པློར་མི་སྡུག་

པ་དང༌། ཞྲེ་སང་གི་གཉྲེན་པློར་བམས་པ་དང༌། གཏི་མུག་གི་གཉྲེན་པློར་རྲེན་འབྲྲེལ་
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དང༌། འབྱུང་བ་ལྔ་དང་རྣམ་ཤྲེས་ཀི་ཆ་རྣམས་སློ་སློར་དམིགས་པ་དང༌། དབུགས་ཕི་

ནང་དུ་འགྲློ་བ་བགྲང་བ་ལྟ་བུ་རྣམས་དཔློད་པ་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ། གཟུགས་ལ་

སློགས་པའི་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་མིག་ལ་སློགས་པའི་ཁམས་བཅློ་བརྒྱད་དང༌། སྐྲེ་མཆྲེད་

བཅུ་གཉིས་དང༌། རྲེན་འབྲྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་དང་། དགྲེ་མི་དགྲེའི་ལས་འབྲས་

ཀི་རྒྱུ་རྐྲེན་ལ་དམིགས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་མཁས་པའི་དམིགས་པ། འདློད་པའི་ས་ནས་

ཅི་ཡང་མྲེད་པའི་སྐྲེ་མཆྲེད་ཀི་བར་གི་གློང་མ་ལ་ཞི་བ་དང་འློག་མ་ལ་རགས་པའི་ཞི་

རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཉློན་མློངས་རྣམ་སྦློང་གི་དམིགས་པ། ཁྱབ་པའི་

དམིགས་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁློངས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ལ། 

དྲེ་ཡང༌ནམ་གྲུས་ཞུས་པ་ཉན་སར་དངས་པ་ལས། ནམ་གྲུ་གལ་ཏྲེ་དགྲེ་སློང་

རྣལ་འབློར་པ་རྣལ་འབློར་སྤློད་པ་དྲེ་འདློད་ཆགས་སྤློད་པ་ཁློ་ན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་

དམིགས་པ་མི་སྡུག་པ་ལ་སྲེམས་ཉྲེ་བར་གཏློད་པར་བྲེད་དློ། །ཞྲེ་སང་སྤློད་པ་ཞིག་

ཡིན་ན་ནི་བམས་པ་ལའློ། །གཏི་མུག་སྤློད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་རྐྲེན་འདི་ཉིད་རྲེན་ཅིང་

འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལའློ། །ང་རྒྱལ་སྤློད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། ཁམས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྲེ་

བ་ལ་སྲེམས་ཉྲེ་བར་གཏློད་པར་བྲེད་དྲེ། ཞྲེས་སྐྲེ་བ་སྔློན་མ་ནས་ཆགས་སློགས་ཉློན་

མློངས་པ་ལ་ཤས་ཆྲེར་གློམས་པས་ཡུལ་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་དུག་གསུམ་ཆྲེ་ཞིང་ཡུན་

རིང་དུ་སྐྲེ་བ་རྣམས་ཀི་གཉྲེན་པློར་འདློད་ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་པ་གང་ཤས་ཆྲེ་

བ་དྲེ་ཉིད་འཇློམས་པར་བྲེད་དགློས་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཚེ་སྔློན་མ་ནས་གློམས་འདིས་ཆུང་

བ་དང༌། ཚེ་འདིར་ཉློན་མློངས་ཆ་མཉམ་དུ་སྤློད་པ་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་གང་འདློད་པའི་

དམིགས་པ་ཞིག་ལས་དམིགས་ཀིས་བཀར་མི་དགློས་པ། དཔྲེར་ན་རླུང་ནད་དང་མ་
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འདྲེས་པའི་ཚད་པས་ན་བར་ཚ་བའི་བཅློས་ཁློ་ནས་ཆློག་ལ། ཚད་རླུང་འདྲེས་མ་ཡིན་

ན་ཚ་བའི་སྨན་སྟྲེང་དུ་རླུང་གི་སྨན་གི་ཁ་ཚར་བསྣན་དགློས་པ་བཞིན་ནློ། །

ལ་ལ་དག །མདློ་ལས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་དམིགས་པ་བཞིར་གསུངས་པས་ན་

དམིགས་པ་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་སྒློམ་དགློས་སློ་སྙམ་པའི་ལློག་རློག་སྐྲེ་སིད་མློད། དྲེ་

ལྟར་བས་ན་སྲེམས་གནས་པའི་གྲློགས་སུ་མི་འགྱུར་བར་མ་ཟད་གཡྲེང་བའི་རྒྱུ་བྲེད་

པས། དཔལ་ལྡན་དཔའ་བློས། དམིགས་པ་གཅིག་ལ་བརན་ཚུལ་དུ། །ཡིད་ཀི་བསམ་

པ་བརན་པར་བ། །དམིགས་པ་མང་པློ་བརྒྱུད་པ་ལས། །ཡིད་ནི་ཉློན་མློངས་འཁྲུག་

པར་འགྱུར། །

ཞྲེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་གནད་དུ་འགྲློ་བའི་དམིགས་པ་སློབ་དཔློན་

བང་ཆུབ་བཟང་པློས། ལུས་ཁ་ཊྭཱཾ་གར་སྒློམ་པ་དང་ལུས་ལ་བརྲེན་པའི་ཐིག་ལྲེ་ལ་

དམིགས་པ་ལྟ་བུ་ཁ་ནང་བལྟས་ཀི་ཞི་གནས་དང་། སྐུ་དང་གསུང་ལ་དམིགས་པ་ཁ་

ཕིར་བལྟས་ཀི་ཞི་གནས་ཞྲེས་གསུངས་པའི་ཕག་ལྲེན་ཕི་མ་ཉིད་གཙོ་ཆྲེ་བར་གནང་

མློད། སྐུ་གཟུགས་མདུན་དུ་བཞག་པ་ལ་མིག་གིས་བལྟས་པའི་ཧར་སྒློམ་བྲེད་པར་

མི་རིགས་པར་སློབ་དཔློན་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེས་བཀག་པའི་ཤུགས་ལ། རྲེན་ཅན་རྡྲེའུ་ཤིང་

བུ་ཞྲེས་སློགས་སྒློམ་ཆྲེན་པ་མཐའ་དག་གི་ངག་ལས་རླུང་ལྟར་གྲགས་པ་ཀུན་

ཤུགས་ཀིས་ཁྲེགས་འགྲློ་བས། ལུགས་འདི་ལ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཡིད་ཤྲེས་ལ་སྒྲུབ་པ་

ཉིད་ཐློག་མ་ནས་བྲེད་དགློས་མློད།

དྲེ་ཡང་ཉྲེས་པ་ལྔ་སློང་བའི་འདུ་བྲེད་བརྒྱད་ཀི་སྒློ་ནས་ཞི་གནས་སྒྲུབ་པར་

གློང་མ་མཐའ་དག་བཞྲེད་ཅིང༌། ལམ་རིམ་ཆྲེ་ཆུང་རྣམས་སུ་རྒྱས་པར་གསུངས་
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པས། དབུས་མཐའ་ལས། དྲེར་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད། །དློན་རྣམས་ཐམས་ཅད་

འབློར་བར་འགྱུར། །ཉྲེས་པ་ལྔ་སློང་འདུ་བྲེད་བརྒྱད། །བསྟྲེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་

འློ༑ །ལྲེ་ལློ་དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརྲེད་དང་བིང་དང་རྒློད་པ་དང༌། །འདུ་མི་

བྲེད་དང་འདུ་བྲེད་དྲེ། །འདི་དག་ཉྲེས་པ་ལྔར་འདློད་དློ། །ཞྲེས་ཞི་གནས་སྒློམ་པ་ལ་མི་

སྤློ་ཞིང་དྲེའི་མི་མཐུན་ཕློགས་ལ་དགའ་བ་ནི་ལྲེ་ལློ། གང་དམིགས་པར་བ་བའི་ཡུལ་

མི་གསལ་བར་དམིགས་པ་སྟློར་བ་ནི་བརྲེད་པ། དམིགས་པ་མ་བརྲེད་ཀང་བིང་རྒློད་

གང་རུང་གི་དབང་དུ་ཤློར་བ། དྲེའི་དབང་དུ་ཤློར་བ་ངློས་ཟིན་ཀང་དྲེ་སློང་བའི་གཉྲེན་

པློ་འདུ་མི་བྲེད་པ། བིང་རྒློད་དང་བྲལ་བའི་ཚེ་དམིགས་པ་གནད་དུ་མི་བསྣུན་པར་

བིང་རྒློད་ཀི་གཉྲེན་པློ་ཧ་ཅང་འདུ་བྲེད་པ་སྟྲེ་ཉྲེས་པ་ལྔ་པློ་འདི་བཅར་གིས་ངློས་ཟིན་

པ་བས་ནས། 

དྲེའི་གཉྲེན་པློ་ནི་དབུས་མཐའ་ལས། གནས་དང་དྲེ་ལ་གནས་པ་དང༌། །རྒྱུ་

དང་འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་འློ། །དམིགས་པ་བརྲེད་པར་མ་གྱུར་དང༌། །བིང་དང་རྒློད་པ་

རློགས་པ་དང༌། །དྲེ་སློང་མངློན་པར་འདུ་བྲེད་དང༌། །ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པ་འློ། །ཞྲེས་

པ་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་བརློན་འགྲུས་རྒྱུན་ལྡན་དུ་རློམ་ནུས་པ་ནི་གནས་པ་པློ་ཡིན་ལ། 

དྲེ་གང་ལ་གནས་ན། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་དློན་གཉྲེར་གི་འདུན་པ་ལས་བྱུང་ཞིང་གནས། 

འདུན་པ་དྲེ་ཉིད་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བས་ཡིད་འཕློགས་པའི་དད་པ་ལས་

བྱུང༌། བརློན་འགྲུས་བརམས་པའི་འབྲས་བུ་ཤིན་སྦངས་བཞིས་ནི་ལྲེ་ལློ་འཇློམས་

པར་བྲེད། བརྲེད་པའི་གཉྲེན་པློ་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། དན་པ་གང་ཞྲེ་ན། འདིས་

པའི་དངློས་པློ་ལ་སྲེམས་ཀི་བརྲེད་པ་མྲེད་པ་སྟྲེ་རྣམ་པར་མི་གཡྲེང་བའི་ལས་ཅན་
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ནློ༑ །ཞྲེས་སྔར་ནས་ཡང་ཡང་འདིས་པར་བས་པའི་དམིགས་པའི་ཡུལ་གང་ཡིན་པ་

དྲེ་མ་དློར་བར་ཐུ་རྲེ་དན་པ་ནི་མ་བརྲེད་པ་ཡིན་ལ། དམིགས་པ་དྲེ་ལས་སྲེམས་

གཞན་དུ་མི་འཕློ་བའི་ཁྱད་ཆློས་གསུམ་ལྡན་གི་དན་པས་ནི་བརྲེད་པ་འཇློམས་པར་

བྲེད་དློ། །

བིང་རྒློད་ཀི་གཉྲེན་པློ་ནི་དབུ་མ་སྙིང་པློ་ལས། ཡིད་ཀི་གང་པློ་ལློག་འགྲློ་

བ༑ །དམིགས་པའི་ཀ་བ་བརན་པློ་ལ། །དན་པའི་ཐག་པས་ངྲེས་བཅིངས་ནས། །ཤྲེས་

རབ་ལགས་ཀྱུས་རིམ་དབང་བ། །ཞྲེས་དན་པས་སྲེམས་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ་དྲེ་

བིང་རྒློད་ཀི་དབང་དུ་སློང་ན་གང་པློ་ཆྲེ་མ་དུལ་བ་ལགས་ཀྱུས་འདུལ་བ་བཞིན་ཤྲེས་

བཞིན་གིས་བིང་རྒློད་ཀི་བ་ར་བས་ནས་དྲེའི་དབང་དུ་མི་གཏློང་བ། སྤློད་འཇུག་

ལས། ལུས་དང་སྲེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བརག་བ་བ། །དྲེ་དྲེ་

ཁློ་ན་མདློར་ན་ནི། །ཤྲེས་བཞིན་བསྲུང་བའི་མཚན་ཉིད་དློ། །ཞྲེས་སྲེམས་བཟུང་སྟྲེ་

དམིགས་པའི་རྒྱུན་བསྐངས་པས་བིང་བ་དང་རྒློད་པ་སྲེལ། དྲེ་ལྟ་བུའི་བིང་རྒློད་སྲེལ་

བ་ལ། ད་ལྟ་བིང་རྒློད་ཅྲེས་སྒློམ་ཆྲེན་ཀུན་གི་ངག་ལས་རླུང་ལྟར་གྲགས་ནའང༌། ཕལ་

ཆྲེར་ནི་མིང་ཙམ་ལས་ངློས་འཛིན་རྒྱུ་མྲེད་ཅིང༌། ངློས་ཟིན་པའི་ལུགས་སུ་བས་པ་

རྣམས་བིང་རྨུགས་ཀི་དབྲེ་བ་མ་ཕྲེད་པར་གཅིག་ཏུ་བས་ཏྲེ་བིང་བ་མཐའ་དག་ཏིང་

ངྲེ་འཛིན་རྣལ་མར་ངློས་བཟུང་ནས་རི་སུལ་དུ་མི་ཚེ་སྟློང་པར་འཛད་པ་ཆྲེས་མང་

ངློ་། །

ཇི་ལྟར་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྒློད་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྡུག་པའི་མཚན་མའི་

རྲེས་སུ་འཇུག་པའི་འདློད་ཆགས་ཀི་ཆར་གཏློགས་པའི་སྲེམས་རྣམ་པར་མ་ཞི་བ་སྟྲེ་
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ཞི་གནས་ཀི་བར་དུ་གཅློད་པའི་ལས་ཅན་ནློ། །ཞྲེས་ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་འདློད་

ཆགས་ཀིས་སྲེམས་མ་ཞི་བ་ཞིག་ལ་བཤད་པས་ཞྲེ་སང་བའི་དབང་གིས་དགྲ་ལ་

རྣམ་རློག་འཕློ་བ་རྣམས་ནི་རྒློད་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། ཞི་གནས་ལ་བར་དུ་གཅློད་པའི་

སྲེམས་གཞན་དུ་འཕློ་བའི་རྣམ་རློག་མཐའ་དག་ཞི་གནས་ཀི་གྲེགས་སུ་བས་ཏྲེ་

དགག་དགློས་སློ། །དྲེ་བཞིན་དུ་སྒློམ་རིམ་བར་པ་ལས། གང་གི་ཚེ་དམུས་ལློང་ལྟ་

བུའམ་མི་མུན་པར་ཞུགས་པ་ལྟ་བུའམ། མིག་བཙུམས་པ་ལྟ་བུར་སྲེམས་ཀིས་

དམིགས་པ་གསལ་བར་མི ་མཐློང་བ་དྲེའི ་ཚེ ་བིང་བར་གྱུར་པར་རིག་པར་

བའློ། །ཞྲེས་དམིགས་པ་གང་ལ་གཏད་པ་དྲེ་ལ་དྭངས་ཆ་ཙམ་ཡློད་ཀང་དམིགས་

པའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ངར་ཆ་དམ་སྦིང་ངྲེ་བ་མྲེད་ན་མི་གསལ་ཞིང་འཛིན་སྟངས་

དམའ་རུ་སློང་བའི་ཤྲེས་པ་ཞིག་ལ་བིང་བར་ངློས་འཛིན། 

རྨུགས་པ་ནི། གཏི་མུག་གི་ཆ་ཤས་ལུས་སྲེམས་ལི་ཞིང་ལས་སུ་མི་རུང་

བའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་སྒིབ་ལུང་མ་བསྟན་ནམ་མི་དགྲེ་བ་ཞིག་ཡིན་པས་

རྨུགས་པ་ལ་དགྲེ་བ་མྲེད་ལ་བིང་བ་ལ་དགྲེ་བ་ཡང་ཡློད་དློ། །བིང་རྒློད་བྱུང་ཚེ་སློང་

བའི་གཉྲེན་པློ་འདུ་མི་བྲེད་པའི་ལྡློག་ཕློགས་སུ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སྲེམས་པ་

གང་ཞྲེ་ན། སྲེམས་མངློན་པར་འདུ་བྲེད་པ་ཡིད་ཀི་ལས་ཏྲེ་དགྲེ་བ་དང་མི་དགྲེ་བ་དང་

ལུང་དུ་མ་བསྟན་པ་རྣམས་ལ་སྲེམས་འཇུག་པར་བྲེད་པའི་ལས་ཅན་ནློ། །ཞྲེས་

སྲེམས་དགྲེ་མི་དགྲེ་ལུང་མ་བསྟན་གང་རུང་ལ་སྐུལ་བའི་སྲེམས་བྱུང་དྲེ་སྲེམས་པ་

ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་ཤྲེས་བཞིན་གིས་བིང་རྒློད་ངློས་ཟིན་ན། 

དབུ་མ་སྙིང་པློ་ལས། ཞུམ་པ་དམིགས་པ་རྒྱ་ཆྲེན་དག །བསྒློམས་པས་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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ཡངས་པ་ཉིད་དུ་བ། །ཞྲེས་སྲེམས་ནང་དུ་བསྡུས་དགས་པའི་སྐློན་ཡིན་པས་ན་

དམིགས་པ་ཅུང་ཟད་སྤློས་པས་བཟློག །དྲེས་ཀང་མ་སྲེལ་བར་བིང་བ་ཤུགས་ཆྲེར་

སློང་ན་རྲེ་ཞིག་དམིགས་པ་གློད་ནས་དཀློན་མཆློག་གསུམ་དང་གཏློང་བ་ཚུལ་

ཁིམས་ལ་རྲེས་སུ་དན་པ་དྲུག་དང༌། དལ་འབློར་ཐློབ་པའི་ཕན་ཡློན་སློགས་བསམ་པ། 

སྤློད་ལམ་འཆག་པ། སྣང་བའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ། གདློང་ཆུས་འཁྲུད་པ། 

བསིལ་སར་གནས་པ་སློགས་ཀི་སྒློ་ནས་བཟློག་པ་དང༌། 

དབུ་མ་སྙིང་པློ་ལས། རྒློད་པ་མི་རག་ལ་སློགས་པ། །ཡིད་ལ་བྲེད་པས་ཞི་

བར་བ། །ཞྲེས་འདློད་ཆགས་ཀི་ཡུལ་ལ་རྒློད་པ་ན་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སློགས་

སྐློ་ཤས་དག་པློ་བསྒློམས་པས་བཟློག་པ་ཡིན་ནློ། །དྲེས་མཚོན་པའི་ཞྲེ་སང་སློགས་

རློག་པ་སྣ་ཚོགས་གང་འཕློ་བ་དྲེ་གའི་གཉྲེན་པློ་སྒློམ་པ་གནད་དུ་ཆྲེ། མདློར་ན་དབང་

པློའི་སྒློ་མི་སྲུང་བ། ཟས་ཀི་ཚོད་མི་རིག་པ། ནམ་གི་ཆ་སྟློད་ཆ་སྨད་ལ་ཉལ་བ། གཉིད་

རྨུགས་དང་འདློད་པའི་ཡུལ་ཧ་ཅང་བསྟྲེན་དགས་པ་སློགས་ཐུན་མློང་གི་རྒྱུ་རྣམས་

ཀང་སང་བའློ། །

བིང་རྒློད་ཀི་གཉྲེན་པློ་ཧ་ཅང་འདུ་བྲེད་པ་སྲེལ་བ་ནི། སྒློམ་རིམ་ཕི་མ་གཉིས་

ལས། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་མཉམ་པར་ཞུགས་པ་ལ་རློལ་བ་བས་ན་དྲེའི་ཚེ་སྲེམས་རྣམ་

པར་གཡྲེང་བར་འགྱུར་རློ། །ཞྲེས་སྲེམས་གནས་བརྒྱད་པའི་མཐར་བིང་བ་དང་རྒློད་

པ་གང་རུང་གི་དབང་དུ་མི་འགྲློ་བའི་སྲེམས་མཉམ་པའི་དུས་ཡིན་པས་དྲེའི་ཚེ་

སྲེམས་གཟྲེངས་བསྟློད་པ་དང་ནང་དུ་འགུགས་པ་སློགས་བིང་རྒློད་ཀི་ཟློན་ཆྲེན་པློ་

འདུ་བྲེད་པའི་རློལ་བ་ཆྲེ་ན་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་སྐློན་ཡིན་པས་གློད་ཤྲེས་པའི་འདུ་བྲེད་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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བཏང་སྙློམས་བྲེད་པ་ནི་བིང་རྒློད་ཀི་གཉྲེན་པློ་བསྟྲེན་དགས་པ་དྲེའི་གཉྲེན་པློ་ཡིན་

ལ༑ གློད་ཟྲེར་བའི་མིང་ཙམ་རྣ་བར་ཐློས་པས་གློད་རབ་ལ་སྒློམ་རབ་ཅྲེས་སྨྲ་མློད། དྲེ་

ནི་བིང་བའི་དབང་དུ་སློང་བའི་སྲེམས་ཀི་དྭངས་ཆ་ཙམ་ལ་སྒློམ་རྣལ་མར་ངློས་

བཟུང་བའི་རང་མཚང་སྟྲེ། སྐབས་འདིར་གློད་ཤྲེས་པ་ནི་རློལ་བ་གློད་པ་ཡིན་གི། 

འཛིན་སྟངས་ཀི་ངར་གཏློང་བ་ནི་མིན་ཞིང༌། དུས་ཀང་སྒློམ་ཆྲེན་ཕལ་ཆྲེར་ཉམས་

མློང་ཅུང་ཟད་སྐྲེས་པ་ན་གློད་ལ། རང་རྲེའི་ལུགས་བིང་རྒློད་ཀི་དབལ་ཆློགས་པ་

ཞྲེས་སྲེམས་གནས་དགུ་པའི་དུས་ཡིན་པས་མི་འདའློ། །

དྲེ་ལྟར་ཉྲེས་པ་ལྔ་དང༌། དྲེའི་གཉྲེན་པློ་སློང་བའི་འདུ་བྲེད་བརྒྱད་ཀིས་ཉམས་

སུ་ལྲེན་ཚུལ་རྣམས་ཉམས་འློག་ཏུ་ལྲེགས་པར་ཚུད་པར་བས་ནས་ཉམས་སུ་ལྲེན་

དགློས་པས། ལྲེན་ཚུལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཚིག་རིས་དྲེ་འད་ཞིག་བློ་ལ་བང་བར་

བས་པས་ཆློག་གི་སྙམ་ན། དློན་དྲེ་དག་ཐློས་པར་བས་པའི་སྒློ་ནས་ཉམས་ལྲེན་

སྲེམས་ཐློག་ཏུ་འདིལ་མ་ཤྲེས་ན་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་བཤད་ཡམ་གིས་ཆློས་དང་གང་

ཟག་སློ་སློར་སློང་བ་མང་ཞིང༌། བླུན་པློ་ལ་མན་ངག་གི་སྙིང་པློ་ཞིག་གིས་ཆློག་མློད་

སྔར་བཤད་པའི་གཞུང་ཆྲེན་པློ་ནས་བཤད་པ་དྲེ་དག་ངལ་བ་ཙམ་གི་འབྲས་བུར་ཟད་

དློ་སྙམ་དུ་སྲེམས་པ་ནི། དཔྲེར་ན་ཡུལ་ཐག་རིང་པློ་ཞིག་ཏུ་འགྲློ་ན་འགྲློ་བའི་ལམ་གི་

གནས་ཚུལ་མཐའ་དག་རང་སྟློབས་སམ་གཞན་ལ་བརྲེན་པ་གང་རུང་གིས་རྒྱུས་

ཡློད་པ་ཞིག་ངྲེས་པར་དགློས་ཀི། ཐམ་ཐློམ་དུ་ཕིན་པས་དློན་མི་འགྲུབ་པ་ལྟར། སྒློམ་

གི་སྐློན་སྲེལ་བློགས་འདློན་གི་གནད་མི་ཤྲེས་པར་ལུས་གནད་བསངས་པ་དང་མིག་

བཙུམས་ནས་སློད་པའི་སྙིང་རུས་ལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆྲེན་པློར་རྲེ་བ་མཐའ་དག་
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སློམ་གསུམ་དུ། བླུན་པློས་ཕག་རྒྱ་ཆྲེ་བསྒློམས་པ། །ཕལ་ཆྲེར་དུད་འགྲློའི་རྒྱུ་རུ་

གསུངས། །

ཞྲེས་པའི་དློན་ཐློག་ཏུ་བབ་པར་སྣང་མློད། དྲེང་དུས་ནི་རང་གཞན་ཀུན་ལ་

ངང་ཚུལ་འདི་དག་གིས་དབར་གི་སིན་བུའི་གྲངས་བཞིན་ཁྱབ་ཅིང་འཕྲེལ་བའི་ཕིར། 

ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་བུས། བདག་གིས་ཆློས་མིན་སྨྲ་རུ་ཆློས་དང་འགལ། །ཆློས་

བཞིན་སྨྲས་ན་བློད་རྣམས་དགྲ་རུ་སང༌། །ཞྲེས་བགྲློས་གྲེང་མང་བ་རང་ཉིད་བ་རློག་

ལུས་དཀར་སྒྲུབ་པར་ཟད་དློ།།

སྔར་བཤད་པ་དྲེ་དག་ངྲེས་པར་བས་ནས་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ། 

ལམ་སྒློན་ལས། དམིགས་པ་གང་རུང་གཅིག་དག་ལ། །ཡིད་ནི་དགྲེ་ལ་བཞག་པར་

བ༑ །ཞྲེས་སྐབས་སུ་བབ་ཅིང་རང་ཉིད་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་གཏློད་པའི་ཡུལ་ནི་

སྤིར་བཏང་ལ་སྐུ་གཟུགས་ལྟ་བུ་འློས་ཤིང༌། དྲེའི་ནང་ནས། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལས། 

གསྲེར་གི་ཁ་དློག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལུས་ཀི། །འཇིག་རྲེན་མགློན་པློ་ཀུན་ཏུ་མཛེས་པ་

སྟྲེ༑ །དམིགས་པ་དྲེ་ལ་གང་གི་སྲེམས་འཇུག་པ། །བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་དྲེ་མཉམ་

བཞག་ཅྲེས་བ། །

ཞྲེས་དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལ་དམིགས་པས་ཞར་བྱུང་དུ་

སངས་རྒྱས་རྲེས་དན་གི་བསློད་ནམས་རྒྱ་ཆྲེར་གསློག་པ། དཔྲེར་ན་ཟུར་རྡློ་གཅིག་

གིས་རིག་པ་གཉིས་ཀི་གློ་ཆློད་པ་དང༌། མི་གཅིག་གིས་ཚོང་ལྟ་བུའི་དློན་གཅློད་པའི་

ཞློར་ལ་བྲྲེལ་བ་གཞན་ཆློད་འགྲློ་བ་དང་མཚུངས་པས། ཐློག་མར་སྐུ་གཟུགས་བྲིས་

འབུར་སློགས་ལ་བལྟ་བ་དང་བསམ་པ་མང་དུ་བས་པས་གཙུག་ཏློར་ཞལ་ཁྱིམ་སྤན་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

168

ཕག་ཞབས་ན་བཟའ་སློགས་ཀི་དབིབས་དང༌། སྤན་གི་དཀར་ནག་གིས་མཐའ་རྲེན་

པ་ཚུན་གི་ཁ་དློག་ཀང་མ་འདྲེས་པ་སློ་སློར་བསམ། བཞུགས་པ་ལ་བཞྲེངས་པའི་

རྣམ་པ་དང་སྔློན་པློ་ལ་དཀར་པློར་འཆར་བ་ལྟ་བུ་ལྡློག་ཕློགས་སྣ་ཚོགས་ཀི་རྲེས་སུ་

མི་འབྲང་ཞིང༌། ཐློག་མ་ཉིད་ནས་སངས་རྒྱས་དངློས་ཀི་རྣམ་པ་དང་སྤན་གི་དཀར་

ནག་ཚུན་མ་འདྲེས་པར་མི་འབྱུང་ཡང་། དང་པློ་སྐུ་གཟུགས་མཐློང་བའི་དབིབས་དང་

སྐུའི་རྣམ་པ་རགས་པ་ཙམ་འཆར་བ་ལ་རྒྱུན་བསྐངས་ནས་བསྒློམས་པས་མཐར་ཇི་

ལྟར་བཤད་པ་ལྟར་འབྱུང་གི །ཉམས་ལྲེན་བས་ཙམ་ནས་ཇི་ལྟ་བ་འབྱུང་དུ་རྲེ་བའི་ཤ་

ཐང་ཐང་བས་ན་སྒློམ་གི་གྲེགས་སུ་འགྲློ་བས་མཚམས་ཟིན་པར་བས་ཏྲེ། སྟན་འཇམ་

ཞིང་བདྲེ་བ་ལ་རྐང་པ་སྐིལ་ཀྲུང་ངམ་ཕྲེད་སྐིལ། མིག་འབྲེད་འཛུམ་རན་པར་སྣ་རྲེར་

ཕབ། ལུས་དང་པློར་བསངས། ལག་པ་མཉམ་བཞག་མགློ་ཐད་ཀར་སྣ་རྲེ་དང་ལྟྲེ་བ་

དང་པློར་བས། སློ་དང་མཆུ་རང་བབས། ལྲེ་རྲེ་རྐན་ལ་རྲེག་པ། དབུགས་དལ་བུས་

རྒྱུ་བ་སྟྲེ་ལུས་ཀི་སྤློད་ལམ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སྒློ་ནས་རླུང་གི་འགྲློ་འློང་ཉྲེར་གཅིག་

བགྲང་བ་སློགས་བ་བ་ནི་ཕི་རློལ་ཏུ་གཡྲེང་བ་བཟློག་པའི་ཐབས་ཡིན་གསུངས། དྲེ་

ནས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ལ་དད་པས་དངས་པའི་འདུན་པ་ཤུགས་དག་པློའི་སྒློ་

ནས་དགྲེ་སྦློར་ལ་སྤློ་སིང་ངྲེ་བའི་བརློན་འགྲུས་དང་བཅས་ཏྲེ་སྔར་གློམས་འདིས་སུ་

བས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་དྲེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་དངློས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་

མཚམས་ཀི་ཐད་ཀི་ནམ་མཁར་ཆྲེ་ཆུང་བློ་དང་འཚམ་པ་ཞིག་གསལ་བཏབ། 

དམིགས་ཡུལ་དྲེ་ཉིད་མ་བརྲེད་པར་དན་པའི་སྲེམས་དམིགས་པ་ལ་དུ་རྲེར་གནས་

པའི་གསལ་ཆའི་ངར་དང་ལྡན་ཞིང༌། གཞན་དུ་མི་འཕློ་བའི་གནས་ཆ་བརན་པློ་གཉིས་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།

169

ཟུང་ལྡན་གི་སྒློ་ནས་སྟློད་དུ་ལགས་པ་སློགས་ཀི་སྐློན་མི་འབྱུང་ཙམ་གི་ངློས་

བསྒིམས་ཏྲེ་བསྒློམ། 

དྲེ་ལ་ཅུང་ཟད་གནས་པ་སྙམ་བྲེད་པ་ན་དམིགས་པ་དན་པས་མ་བརྲེད་པའི་

མུ་ནས་ཤྲེས་བཞིན་གིས་བ་ར་བས་པས་དམིགས་པའི་གསལ་ཆ་དང་འཛིན་སྟངས་

ཀི་ངར་ཆའི་ཤུགས་དམ་སྦིང་སྦིང་བ་དྲེ་ཅུང་ཟད་ཞན་དུ་སློང་བ་མཐློང་ཚེ་བིང་བ་ཕ་

མློ་བྱུང་སྙམ་སྟྲེ་བཀག །གསལ་ཆའི་ངར་ཆ་ཧད་ཀིས་ཤློར་ནས་དྭངས་ཆ་ཙམ་ལས་

མི་འདུག་ན་བིང་བ་རགས་པར་ངློ་ཤྲེས་པར་བྲེད། འདློད་པའི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་བའི་

རྣམ་པ་འཆར་ལ་ཁད་བྱུང་བ་ན་རྒློད་པ་ཕ་མློ་དང་འདློད་ཆགས་ཀི་རྣམ་པ་ཧད་ཀིས་

སྐྲེས་པ་རྒློད་པ་རགས་པར་རློགས་ནས་དྲེ་དག་གི་གཉྲེན་པློའི་སྒློ་ནས་བིང་རྒློད་

བཅད་དྲེ་ར་བའི་དམིགས་པའི་སྟྲེང་དུ་གསལ་ལྲེ་ཧིག་གྲེར་ཐུན་ཚད་ཆུ་ཚོད་གཅིག་

གི་རིང་འཇློག་གང་ཐུབ་བྲེད་དགློས་ཀང༌། བསྒིམས་དགས་ན་རྒློད་ཤས་དང༌། གློད་

དགས་པ་ན་བིང་ཤས་སྐྲེ་བའི་ཕིར་གྲིམས་ལློད་རན་པའི་མཚམས་ཤིན་ཏུ་དཀའ་

བས་མཁས་པ་ཙན་ད་གློ་མིས། 

བརློན་པ་བསྟྲེན་ན་རྒློད་པ་འབྱུང་འགྱུར་ཞིང༌། །དྲེ་སློང་ན་ནི་ཞུམ་པ་སྐྲེ་བར་

འགྱུར། །འདི་ཡི་རིགས་པར་མཉམ་འཇུག་རྲེད་དཀའ་ན། །བདག་གིས་སྲེམས་

དཀྲུགས་པས་ནི་ཅི་ཞིག་བགི། །ཞྲེས་ལས་དང་པློ་བ་ལ་ཉྲེས་པ་ལྔ་སློང་འདུ་བྲེད་

བརྒྱད་ལྡན་གི་ཉམས་ལྲེན་གནད་དུ་དིལ་བ་དྲེ་ཉིད་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མི་སྐྲེ་ན༌ཡང་། 

སྲེམས་གནས་དགུའི་ནང་ཚན་སྲེམས་འཇློག་པའི་དམིགས་པ་ཞྲེས་དམིགས་རྲེན་ལ་

ཡུན་དུ་མི་གནས་ཀང་ཉམས་དང་སྦར་ཏྲེ་བསྒིམས་ནས་སྒློམ་པ་ལ།
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ཚུལ་ཇི་ལྟར་བ་ན། སྲེམས་གནས་དང་པློའི་ཚེ་དམིགས་པ་ཁློ་ན་ལ་སྲེམས་

ཀི་གནས་ཆ་མི་སློད་པར་རྣམ་རློག་རི་གཟར་གི་འབབ་ཆུ་ལྟ་བུར་འློང་བས། ད་ཉམས་

ལྲེན་བས་པས་རློག་པ་མང་དུ་སློང་སྙམ་པ་འབྱུང་མློད། དྲེ་ནི་སྔར་ཉམས་ལྲེན་གི་

གནད་མྲེད་པའི་དུས་དཔྲེར་ན་ལམ་ཆྲེན་ཞིག་ལ་འགྲུལ་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་དུ་འགྲློ་ཡང་

དྲེ་ལ་ཆྲེད་དུ་བལྟ་བའི་འདུན་པ་མྲེད་པའི་དབང་གིས་མང་ཉུང་གི་རློག་དཔློད་མི་

འབྱུང་ལ། འབད་པས་བལྟས་ན་མི་ཁལ་སློགས་མང་པློ་འདི་འད་བྱུང་སྙམ་པ། སྔློན་

ཆད་རློག་པ་འློག་འགྱུའི་འཁློར་ལློ་བསྐློར་ཡང་ངློས་མ་ཟིན་པ་ལ་སྐབས་འདིར་སྲེམས་

ཀི་ཉམས་ལྲེན་བས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་རློག་ངློས་ཟིན་གི་ཉམས་ཤིག་འློང་བས། 

མགློན་པློ་བམས་པས་མདློ་སྲེ་རྒྱན་དུ། སྲེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་པློ་དྲེ་

སྟློབས་དྲུག་གིས་འགྲུབ་ལུགས་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་བཞིར་བཤད་པའི་སྐབས་ཀི་སྟློབས་

དྲུག་གི་ནང་ཚན་ཐློས་པའི་སྟློབས་ཀིས་འགྲུབ་པའི་སྲེམས་གནས་དང་པློ་སྲེམས་

འཇློག་པ་ཞྲེས་བ་བ་དམིགས་པའི་གདམས་པ་ཐློས་པ་ཙམ་གི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ནས་

དམིགས་པ་ལ་སྲེམས་གཏད་པ་ཙམ་གི་སྐབས་ཡིན་ནློ། །

དྲེ་ནས་རིམ་གིས་བསྒློམས་པ་ན་གཅློང་རློང་དློག་མློའི་འབབ་ཆུ་ལྟར་རྲེས་

རྣམ་རློག་ཞི་ཞིང་རྲེས་ཐློ་ལྲེར་སྐྲེ་བའི་རྣམ་རློག་ངལ་གསློ་བའི་ཉམས་ཤིག་འློང༌། དྲེའི་

ཚེ་སྟློབས་གཉིས་པ་བསམ་པས་འགྲུབ་པའི་སྲེམས་གཉིས་པ་རྒྱུན་དུ་འཇློག་པ་ཞྲེས་

བ་བ་དམིགས་པ་ལ་རྒྱུན་ཅུང་ཟད་མཐུད་ནུས་པ་ཡིན། སྲེམས་གནས་འདི་གཉིས་

ལ་བིང་རྒློད་ཆྲེས་མང་ཞིང་ཏིང་འཛིན་ཉུང་ངུ་ལས་མི་འློང་བས་ཡིད་བྲེད་བཞིའི་ནང་

གི་དང་པློ་བསྒིམས་ཏྲེ་འཇུག་པའི་སྐབས་སློ། །



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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དྲེ་ནས་ཅུང་ཟད་གློམས་པ་ན་ལུང་པ་ཕུ་གསུམ་གི་རིང་ཆུ་ལྟ་བུ་འགལ་རྐྲེན་

གིས་མ་དཀྲུགས་པའི་ཚེ་སྲེམས་གནས་པ་སྙམ་བྲེད་ལ། རྐྲེན་བྱུང་ཚེ་མི་གནས་པའི་

རྣམ་རློག་ཐང་ཆད་པའི་ཉམས་ཤིག་འློང༌། དྲེའི་ཚེ་སྟློབས་གསུམ་པ་དན་པས་འགྲུབ་

པའི་སྲེམས་གནས་གསུམ་པ་གན་ཏྲེ་འཇློག་པ་ཞྲེས་བ་བ་སྲེམས་གཡྲེང་བ་མྱུར་དུ་

རློགས་ནས་སར་དམིགས་པ་ལ་གློན་པ་དང༌། སྲེམས་གནས་བཞི་པ་ཉྲེ་བར་འཇློག་པ་

ཞྲེས་བ་བ་རྒྱ་ཆྲེན་པློ་ལས་བསྡུས་ཏྲེ་ཕ་བར་བྲེད་པ་དང༌། སྟློབས་བཞི་པ་ཤྲེས་

བཞིན་གིས་འགྲུབ་པའི་སྲེམས་གནས་ལྔ་པ་དུལ་བར་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཏིང་ངྲེ་

འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ལ་དགའ་བ་དང༌། སྲེམས་གནས་དྲུག་པ་ཞི་བར་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་

བ་རྣམ་གཡྲེང་གི་ཉྲེས་དམིགས་རིག་ནས་འགློག་པ་དང༌། སྟློབས་ལྔ་པ་བརློན་འགྲུས་

ཀིས་འགྲུབ་པའི་སྲེམས་གནས་ལ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་ཡློད་པའི་བདུན་པ་

རྣམ་པར་ཞི་བར་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཆགས་སྲེམས་ཉློན་མློངས་རློལ་བས་སངས་ཏྲེ་ཞི་

བར་བྲེད། སྲེམས་གནས་གསུམ་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གི་ལྔ་པློ་འདི་ལ་བིང་རྒློད་

ཀིས་བར་དུ་གཅློད་པས་ཡིད་བྲེད་བཞིའི་ནང་གི་གཉིས་པ་སྐབས་སུ་ཆད་ཅིང་

འཇུག་པའི་དུས་སློ། །

དྲེ་ནས་རིམ་གིས་བསྒློམས་པས་རྒྱ་མཚོ་རླབས་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་རྣམ་

རློག་ཅི་བྱུང་ཡང་གཉྲེན་པློ་དན་འཛིན་ཅུང་ཟད་བསྟྲེན་པས་རང་མལ་དུ་ཞི་འགྲློ་བས་

རྣམ་རློག་འདུ་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བའི་ཉམས་འློང། དྲེའི་ཚེ་སྔར་བཤད་པའི་སྟློབས་ལྔ་

པས་འགྲུབ་པའི་སྲེམས་གནས་བརྒྱད་པ་རྲེ་གཅིག་ཏུ་བྲེད་པ་ཞྲེས་བ་བ་ཏིང་ངྲེ་

འཛིན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །སྲེམས་གནས་བརྒྱད་པ་ལ་བིང་རྒློད་ཀིས་
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བར་དུ་མི་གཅློད་པར་ཡིད་བྲེད་བཞིའི་ནང་གི་གསུམ་པ་སྐབས་སུ་ཆད་པ་མྲེད་པར་

འཇུག་པའི་དུས་སློ། །

དྲེ་ནས་རིམ་གིས་བསྒློམས་པས་རྒྱ་མཚོ་རླབས་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུ་ཡུལ་རྐྲེན་

ཅི་བྱུང་ཡང་གཉྲེན་པློ་དན་འཛིན་གི་འབད་རློལ་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཏིང་འཛིན་རང་

བབས་སུ་འཆར་བས་རྣམ་རློག་མངློན་པར་འདུ་མི་བྲེད་པའི་ཉམས་ཀི་མཉམ་བཞག་

འློང༌། དྲེའི་ཚེ་སྟློབས་དྲུག་པ་ཡློངས་སུ་འདིས་པ་ལས་འགྲུབ་པའི་སྲེམས་གནས་

དགུ་པ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ཞྲེས་བ་བ་རློལ་མྲེད་དུ་དམིགས་པ་ལ་འཇློག་པས་ཡིད་

བྲེད་བཞིའི་ནང་གི་བཞི་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པའི་དུས་སློ། །འདིའི་སྐབས་

སུ་བིང་རྒློད་འགློག་པའི་རློལ་བ་སྐློན་དུ་འགྱུར་བར་དགློངས་ནས་གློང་མ་རྣམས་གློད་

རབ་ཅྲེས་གསུང་བ་མ་གློ་བར་འཛིན་སྟངས་ཀི་ངར་ཆ་གློད་པར་གློ་བའི་སྐློན་འབྱུང་

བས་གནད་འགག་འདི་དག་ལྲེགས་པར་ཤྲེས་དགློས་ཀི། པུས་འཁྱུད་སྒློམ་ཞྭ་ད་ཕད་

ཙམ་ཡློད་པས་སྒློམ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བ་ནི་མིན་ནློ། །

དྲེ་ལྟར་སྲེམས་གནས་དགུ་ལ་ཡིད་བྲེད་བཞིར་བཤད་པའི་དང་པློ་གཉིས་ལ་

བསྒིམས་ཏྲེ་འཇུག་པ་དང་བར་པ་ལྔ་ལ་ཆད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཐ་སྙད་བས་ན་དང་པློ་

གཉིས་ལའང་ཆད་ཅིང་འཇུག་པ་དང་བར་པ་ལྔ་ལ་ཡང་བསྒིམས་ཏྲེ་འཇུག་པ་དགློས་

པས་མི་རིགས་སློ་སྙམ་པའི་ལློག་རློག་སྐྲེས་ན་སྐློན་མྲེད་དྲེ། བར་པ་ལྔ་ལ་བསྒིམས་

པ་དང་ཆད་པའི་འཇུག་ཚུལ་གཉིས་ཀ་ཡློད་ཀང་དང་པློ་གཉིས་ལ་ཆད་པའི་ཐ་སྙད་

བར་མྲེད་དྲེ། 

བིང་རྒློད་ཤིན་ཏུ་མང་བའི་བར་བར་ལ་གནས་པ་ཅུང་ཟད་ལས་མི་སྐྲེ་ལ། 
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བར་པ་ལྔའི་སྐབས་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཤས་ཆྲེར་སྒློམ་པའི་བར་བར་ལ་བིང་རྒློད་ཀིས་

ཡང་ཡང་གཅློད་པའི་ཕིར། དཔྲེར་ན་མི་གསུམ་གི་དང་པློ་ལ་ཤ །བར་པ་ལ་ཐུད་དང་

ཤ་གཉིས་ཀ །ཐ་མ་ལ་དྲེའི་སྟྲེང་དུ་མར་ཁུ་དང་བཅས་གསུམ་དངས་ན་དང་པློ་ལ་ཤ་

བིན་པའི་ཐ་སྙད་དང༌། བར་པ་ལ་ཤ་ཡློད་ཀང་ཤ་བིན་མི་ཟྲེར་བར་ཉིས་སྲེལ་གི་ཐ་

སྙད་འདློགས་ཤིང༌། གསུམ་པ་ལ་ཉིས་སྲེལ་ཚང་ཡང་སུམ་སྲེལ་ཡློད་པའི་དབང་

གིས་ཉིས་སྲེལ་བིན་ཞྲེས་བར་མི་རུང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ། །

དྲེ་ལྟར་སྲེམས་གནས་དགུ་པ་བིང་རྒློད་ཕ་མློ་དང་བྲལ་བར་ཡུན་རིང་དུ་སྐློང་

ནུས་པའི་རློལ་མྲེད་ཀི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སྐྲེས་པ་དྲེ་ཞི་གནས་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། མདློ་སྲེ་

རྒྱན་ལས། དྲེ་གློམས་པ་ལས་འདུ་མི་བྲེད། །དྲེ་ནས་དྲེ་ཡི་ལུས་དང་སྲེམས། །ཤིན་

ཏུ་སྦངས་པ་ཆྲེ་ཐློབ་ནས། །ཡིད་ལ་བྲེད་དང་བཅས་ཞྲེས་བ། །ཞྲེས་སྐབས་འདི་ནས་

བཟུང་སྟྲེ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་ཞྲེས་བཤད་པའི་ཞི་གནས་རྲེས་མཐུན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཞི་

གནས་མཚན་ཉིད་པ་འཐློབ་པ་ལ་ལུས་སྲེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་དགའ་བདྲེ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཐློབ་དགློས་སློ། །དྲེ་ལྟར་ན་སྲེམས་གནས་དགུ་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ཐློག་མར་སྐྲེས་

པའི་དུས་ཤིན་སྦངས་མྲེད་པར་དློགས་ན། ཤིན་སྦངས་ཕ་མློ་སྐྲེས་པ་ཆུང་བས་རིག་

དཀའ་ཡང༌། འདི་དག་གི་སྐབས་ཞི་གནས་རྲེས་མཐུན་པའི་ཡིད་བྲེད་དུ་འཆད་པའི་

རྒྱུ་མཚན། 

དཔྲེར་ན་ཚེས་བཅློ་ལྔའི་ཟ་བའི་ཆ་ཤས་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ལ་ཚེས་གཉིས་

ནས་རིམ་གིས་ཆ་ཤས་གསློག་དགློས་ནའང༌། ཚེས་གཉིས་ཀི་ཟ་བའི་ཆ་ཕ་མློ་དྲེ་ཟ་

བ་ཡིན་ཡང་བཅློ་ལྔའི་ཟ་བ་མིན་པ་ལྟར། ཤིན་སྦངས་ཀི་ཆ་ཕ་མློ་དྲེ་གློང་དུ་འཕྲེལ་བ་
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ལས་མཐར་ཉློན་མློངས་པའི་ཕློགས་སུ་གྱུར་པ་དགྲེ་བ་ལ་གང་འདློད་དུ་བཀློལ་མི་

རུང་བའི་གནས་ངན་ལྲེན་ཞི་ནས་སྲེམས་ཀི་ཤིན་སྦངས་སྐྲེ། དྲེའི་མཐུས་ལས་རུང་

གི་རླུང་ལུས་ལ་རྒྱུ་བས་ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལྲེན་དང་བྲལ་ནས་བལ་ལྟར་ཡང་བའི་

ལུས་ཀི་ཤིན་སྦངས་སྐྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ལུས་ལ་བདྲེ་བའི་ཉམས་ཆྲེན་པློ་སྐྲེ། དྲེའི་

མཐུས་ཡིད་བདྲེ་ཉམས་ཀི་སྲེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདྲེ་བ་སྐྲེ། 

དྲེ་ཡང་ལུས་ཤིན་སྦངས་སྐྲེས་མ་ཐག་ཏུ་སྲེམས་དགའ་ཡལ་ཡལ་བ་བྱུང་བ་

དྲེའི་ཚེ་ཞི་གནས་ཅུང་ཟད་མ་ཐློབ་ལ། དགའ་ཡལ་བ་དྲེ་ཆུང་དུ་སློང་ནས་སྲེམས་

དམིགས་པ་ལ་ལན་ནྲེ་སློད་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའི་ཤིན་སྦངས་མི་

གཡློ་བ་ཐློབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཞི་གནས་འགྲུབ་པས་ད་ལྟའི་གྲུབ་ཆྲེན་དུ་རླློམ་པ་

རྣམས་ཀིས་གཞུང་ཆྲེན་པློ་འདི་དག་དང་བསྟུན་ན་གང་ཡང་མ་ཕིན་པར་སྣང་

ངློ་། །འློན་ཀང་དགའ་ཡལ་བ་དྲེ་ཆུང་དུ་སློང་བས་ཤིན་སྦངས་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། 

དཔྲེར་ན་གཏམ་སྙན་ཐློས་མ་ཐག་ཏུ་སྲེམས་དགའ་གཡྲེང་ངྲེ་བ་དྲེ་ཡུན་ཞིག་སློང་བ་

ན་ཞི་འགྲློ་ཡང༌། གཏམ་སྙན་མི་བདྲེན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་འད་གསུངས།

ལུས་སྲེམས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདྲེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཞི་གནས་དྲེ་མངློན་དུ་

བས་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉྲེར་བསློགས་ཐློབ་པ་ཡིན་ཡང༌། འདི་ག་ཙམ་

གིས་ཉློན་མློངས་པ་མངློན་གྱུར་ཡང་མགློ་གནློན་མི་ནུས་མློད། འློ་ན་སྔར་ལག་པ་ཏིང་

ངྲེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དང་ཞི་གནས་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་མངློན་གྱུར་མགློ་གནློན་པར་

བཤད་པ་དང་འགལ་ལམ་སྙམ་ན། དྲེ་ནི་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལག་མཐློང་

སློགས་ཀང་ཞི་གནས་སུ་བསྡུས་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་གསུངས། 
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དྲེས་ན་ད་དུང་ལམ་ལ་སློབ་དགློས། སློབ་ཚུལ་འཇིག་རྲེན་པའི་ལམ་ཞི་

རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ལག་མཐློང་བསྒློམས་པས་འདློད་པ་ན་སྤློད་པའི་བསྒློམས་

པས་སང་བར་བ་བའི་ཉློན་མློངས་ཕལ་ཆྲེར་ནུབ། དགའ་བདྲེ་དང་བཅས་པའི་བསམ་

གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་འཐློབ། མངློན་ཤྲེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཀང་མཚན་ཉིད་པ་འབྱུང༌། 

རིམ་གིས་བསྒློམས་པས་ཅི་ཡང་མྲེད་མན་ཆད་ཀི་ཉློན་མློངས་པ་མངློན་གྱུར་ཐམས་

ཅད་སངས་ཏྲེ་སིད་རྲེའི་སྲེམས་འཐློབ་པ་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་པློའི་ཉྲེར་

བསློགས་ཐློབ་པའི་སྟྲེང་ནས་བདག་མྲེད་གཉིས་ཀི་དློན་ལ་དཔློད་པའི་ལག་མཐློང་

བསྒློམས་པས་ཉན་ཐློས་ཀི་མཐློང་ལམ་ལྟ་བུ་ཐློབ་ན་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་

བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་ཡན་ཆད་དངློས་སུ་མ་བསྒློམས་ཀང་དྲེ་དག་གི་

ཡློན་ཏན་ཤུགས་ཀིས་འཐློབ་ཅིང༌། ཐྲེག་པ་གསུམ་པློ་གང་རུང་གི་སྒློམ་ལམ་བར་

ཆད་མྲེད་ལམ་གིས་ཉློན་མློངས་པའི་གཉྲེན་པློ་བས་ཏྲེ་ར་བ་ནས་སློང་བ་ལགས་སློ། །

སྨྲས་པ། ལྲེ་ལློ་ལ་སློགས་ཉྲེས་པའི་རང་མཚང་རིག །དད་སློགས་འདུ་བྲེད་

བརྒྱད་ཀི་ཕན་ཡློན་མཐློང༌། །སྲེམས་གནས་དགུ་པས་ཉྲེར་དངས་ཤིན་སྦངས་

ཀི༑ །བདྲེ་གསལ་མི་རློག་ཞི་གནས་ཏིང་འཛིན་མཚར། །སྔློན་ཆད་ཅུང་ཟད་བསྒློམ་

བློའི་ཉམས་ལྲེན་གིས། །ཉློན་མློངས་དུག་གསུམ་མ་བྲི་བག་ལ་ཞ ། །བདྲེར་གནས་

ཆློས་པའི་བཟང་བརྫུ་རྐྲེན་ངན་གི། །ཕ་མློའི་གནློད་པས་ཐ་མལ་རང་མཚང་སྟློན། །མུ་

སྟྲེགས་བྲེད་དང་ཐུན་མློང་སྲེམས་གནས་ལ། །མ་དུལ་ཡིད་འདི་ཅུང་ཟད་མི་གནས་

ཀང༌། །སིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ། །ཞལ་གིས་འཆྲེས་རྣམས་

མཛུབ་མློ ་ནང་དུ་ཁུག །དཀའ་གནད་འདི ་འདས་མངློན་ཤྲེས་རྫུ་འཕྲུལ་
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སློགས། །འགྲུབ་པར་གསུང་རབ་དགློངས་འགྲྲེལ་ལས་བཤད་ན། །ལྟློ་འགྲངས་ཉི་

མས་དློས་པའི་འགིང་བག་ལ། །གྲུབ་རགས་བྲག་ལས་ཆུ་བློ་རྡློལ་བ་བཞིན། །ཀྲེ་མ་

སྔློན་ཆད་བློ་བྲིད་རྣམ་གཡྲེང་གིས། །དློན་མྲེད་སྟློང་པའི་ངང་དུ་མི་ཚེ་ཟད། །ད་ནི་འདུ་

འཛིས་དབྲེན་པའི་གནས་མཆློག་ཏུ། །ཚུལ་འདི་ཉམས་སུ་ལྲེན་ལ་རྣམ་པར་

སྤློ༑ །སྲེམས་དང་ལུས་ལ་ཁྱབ་པའི་བདྲེ་བ་ཡིས། །ཅི་བས་དགྲེ་བའི་ཕློགས་སུ་

བཀློལ་ནུས་པའི། །ས་ཆློད་འདི་ལྟའི་གནད་འགག་ཤྲེས་གྱུར་ན། །གྲགས་ཅན་སངས་

རྒྱས་དྲེ་ཡང་མི་རིང་ཉྲེ། །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

དྲུག་པ་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕིན་ནི། 

དྲེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་དློན་འཇལ་བ་དློན་དམ་རློགས་པའི་ཤྲེས་རབ། རིག་པའི་

གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པ་ཀུན་རློབ་རློགས་པའི་ཤྲེས་རབ། སྲེམས་ཅན་གི་འདི་ཕིའི་

དློན་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་མྲེད་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤྲེས་པའི་ཤྲེས་རབ་རྣམས་ཀི་སྲེམས་ཀི་གློམས་

པ་མཐར་ཕིན་པ་ན་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡློངས་སུ་རློགས་པ་ཡིན་ནློ། །

ཤྲེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལས། མཐློང་དང་མ་མཐློང་ཡློན་ཏན་འདི། །ཀུན་གི་ར་བ་

ཤྲེས་རབ་ཡིན། །དྲེ་ལྟར་གཉིས་ཀ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། །ཤྲེས་རབ་ཡློངས་སུ་གཟུང་

བར་བ། །ཞྲེས་རང་གི་ཤ་བིན་ཡང་སྨན་གི་སློང་པློ་ལས་བངས་པ་ལྟར་ང་རྒྱལ་དང་

ཞུམ་པ་མྲེད་པའི་སྦིན་པ་སློགས་ཕར་ཕིན་དང་པློ་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་དང༌། འཁློར་

ལློས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པློ་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་འདློད་ཡློན་གི་དབང་དུ་མི་འགྲློ་བ་

ཡང་ཤྲེས་རབ་ལ་རག་ལས་ཤིང་མདློར་ན་འཇིག་རྲེན་དང་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་

པའི་ཡློན་ཏན་མཐའ་དག་ཤྲེས་རབ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར་ན་འདི་ཉིད་དློན་དུ་
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གཉྲེར་དགློས་ལ། གཉྲེར་བའི་ཤྲེས་རབ་དྲེ་ལ་རིགས་མང་དུ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་ཉློན་

མློངས་པ་ཕ་རགས་ཞི་བར་བྲེད་པའི་ལག་མཐློང་སྒློམ་པ་གལ་ཆྲེ་ཞིང༌། དྲེ་ཡང་ཉློན་

མློངས་པ་མངློན་གྱུར་མགློ་གནློན་པའི་འཇིག་རྲེན་པའི་ཞི་རགས་ཀི་ལག་མཐློང་དློན་

དུ་གཉྲེར་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། 

བསྔགས་འློས་བསྔགས་བསྟློད་ལས། ཁྱློད་ཀི་ཆློས་ལ་མི་ཕློགས་པའི། །སྐྲེ་

བློ་གཏི་མུག་གིས་ལྡློངས་པ། །སིད་རྲེའི་བར་དུ་སློང་ནས་ཀང༌། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་

འབྱུང་སིད་པ་བསྒྲུབ། །ཅྲེས་ཕི་རློལ་པ་སློགས་ཅི་ཡང་མྲེད་མན་ཆད་ཀི་ཉློན་མློངས་

པ་མངློན་གྱུར་ཐམས་ཅད་སངས་ཏྲེ་སིད་རྲེའི་སྲེམས་ཐློབ་ཀང་འཁློར་བ་ལས་མི་

གྲློལ་བས། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལས། ཏིང་ངྲེ་འཛིན་དྲེ་སྒློམ་པར་བྲེད་མློད་ཀི། །དྲེས་

ནི་བདག་ཏུ་འདུ་ཤྲེས་འཇིག་མི་བྲེད། །དྲེ་ཡིས་ཉློན་མློངས་ཕིར་ཞིང་རབ་འཁྲུག་

སྟྲེ༑ །ལག་སྤློད་འདི་ན་ཏིང་འཛིན་སྒློམ་པ་བཞིན། །ཞྲེས་བདག་འཛིན་མ་སངས་པའི་

མཐུས་མུ་སྟྲེགས་ལག་སྤློད་བཞིན་ཉློན་མློངས་འཁྲུགས་ཏྲེ། སར་ཡང་གནས་འློག་

མའི་སྲེམས་སུ་ལྟུང་བས་ན་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀི་དློན་དུ་གཉྲེར་བ་

ག་ལ་ཡིན། 

འློ་ན་སྔར་འབད་པས་བསྒློམས་པའི་ཞི་གནས་དྲེ་ལ་དློན་མྲེད་དམ་སྙམ་ན། 

ཁྱློད་ཀི་བསྟན་པའི་རྲེས་འགྲློ་བ། །བསམ་གཏན་དངློས་གཞི་མ་ཐློབ་ཀང༌། །བདུད་ཀི་

མིག་རས་བཙའ་བཞིན་དུ། །སིད་པ་དག་ནི་བཟློག་པར་བགིད། །ཅྲེས་བསམ་གཏན་

དང་པློའི་ཉྲེར་བསློགས་ཐློབ་པའི་རྲེས་སུ་བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་སྒྲུབ་པ་

སློགས་ཀི་རློལ་བ་བཞག་ནས་འཇིག་རྲེན་ལས་འདས་པའི་ལག་མཐློང་བདག་མྲེད་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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པའི་དློན་བསྒློམས་པས་འཁློར་བ་ལས་གྲློལ་བའི་ཐར་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ།།

དྲེ་ལྟར་ན་ཕར་ཕིན་ཐ་མའི་ཉམས་ལྲེན་འདིས་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཐློབ་པར་

མི་འགྱུར་ན་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་ལས་ལག་པའི་ལག་ཆློས་གང་ཡང་མ་བྱུང་བར་དློགས་ཚེ། 

དྲེ་ལྟར་ལློག་རློག་ཤར་བ་ནི་གཡག་ཞར་བའི་རྩྭ་ལྟར་ཕློགས་རྲེའི་མིག་ཅན་དུ་སློང་

བའི་ཉྲེས་པས་ནློངས་པས་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་དང་མི་འད་བའི་ཁྱད་པར་གློང་དུ་བང་ཆུབ་

ཀི་སྲེམས་དང་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པར་སློབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་སློང་ཡང༌། 

རྲེ་བ་མས། གནས་ལུགས་རློགས་པའི་ཤྲེས་རབ་མི་ལྡན་ན། །ངྲེས་འབྱུང་

བང་ཆུབ་སྲེམས་ལ་གློམས་བས་ཀང༌། །སིད་པའི་ར་བ་གཅློད་པར་མི་ནུས་པས། །དྲེ་

ཕིར་རྲེན་འབྲྲེལ་རློགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །ཅྲེས་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་ཡློད་པར་མ་

ཟད་དྲེ་དང་ཟུང་དུ་འབྲྲེལ་བའི་ལམ་ལག་པ་ཤྲེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་ལམ་སྒློམ་པ་

ཡིན་གི་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་མན་ཆད་ལྟར་ཕློགས་རྲེ་བའི་ལམ་མིན་ནློ། །

འློ་ན་ཞི་ལག་གཉིས་སྐྲེས་བུ་འབྲིང་གི་སྐབས་ཀི་ཏིང་འཛིན་དང་ཤྲེས་རབ་ཀི་

བསབ་པའི་ཉམས་ལྲེན་དུ་གཏློགས་ཚེ་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པ་རྣམས་དང༌། ཟུང་དུ་

འབྲྲེལ་དགློས་པ་ཅི་ཡིན་སྙམ་ན། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགྲེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྲེ་བློ་

ཀུན། །བསློད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ཚོགས་རློགས་ཤིང༌། །བསློད་ནམས་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་

བྱུང་བ། །དམ་པ་གཉིས་ནི་ཐློབ་པར་ཤློག །ཅྲེས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པ་ལ་གཟུགས་

ཀི་སྐུ་དང་ཆློས་ཀི་སྐུ་གཉིས་ཐློབ་དགློས་ལ། དྲེ་གང་ལ་བརྲེན་ནས་བསྒྲུབ་ན། 

དཔལ་ལྡན་ཟ་བས། ཐ་སྙད་བདྲེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་དང༌། །དློན་དམ་

བདྲེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སྟྲེ། །དྲེ་གཉིས་རྣམ་དབྲེ་གང་གིས་མི་ཤྲེས་པ། །དྲེ་ནི་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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རྣམ་རློག་ལློག་པའི་ལམ་ངན་ཞུགས། །ཞྲེས་པའི་ཤུགས་ལ། དྲེ་གཉིས་རྣམ་དབྲེ་གང་

གིས་ལྲེགས་ཤྲེས་པ། །དྲེ་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་ལམ་བཟང་ཞུགས། །ཞྲེས་གཞིའི་ལྟ་བ་

ཀུན་རློབ་བདྲེན་པ་སྣང་བའི་ཆ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུ་འབྲས་མ་

འཆློལ་བར་འབྱུང་བའི་རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང༌། དློན་དམ་བདྲེན་པ་སྟློང་

པའི་ཆ་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངློ་བློས་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྲེད་པ་གཉིས་

ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ཤྲེས་ན་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་སྦིན་སློགས་ཀི་སྤློད་པ་

རླབས་པློ་ཆྲེས་ཚོགས་གསློག་པ་དང་སྟློང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཟབ་མློ་ཟུང་འབྲྲེལ་དུ་

ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་འབྲས་བུ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་ཆློས་ཀི་སྐུ་གཉིས་

ཐློབ་པར་འགྱུར་བས་སྐྲེས་བུ་ཆྲེན་པློ་པ་རྣམས་ཀི་འཐློབ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས། 

འཐློབ་བྲེད་ཀི་ཐབས་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསློག་ཚུལ་གི་ཉམས་འཁིད་སྔློན་དུ་

སློང་ཟིན་ནས། ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་གསློག་པའི་ཉམས་ལྲེན་གི་རིམ་པ་ལ་སྤིར་

འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་སློ་སློར་ཡློད་པ་ནས་ལྟ་བ་མི་མཐུན་ཡང་

གཙོ་བློ་ནི་དབུ་སྲེམས་གཉིས་ཀི་ལུགས་འདི་གྲགས་ཆྲེ་ཞིང་། 

དྲེ་ཡང་རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་ལས། ཆློས་འདི་ཟབ་ཕིར་སྐྲེ་བློ་ཡིས། །ཤྲེས་པར་

དཀའ་བ་ཐུགས་ཆུད་དྲེ། །དྲེས་ན་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་ནས། །ཆློས་བསྟན་པ་ལས་

ལློག་པར་གྱུར། །ཅྲེས་ལས་འབྲས་དང་སྟློང་ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་འགལ་བར་འཇློག་

ཤྲེས་པའི་གནད་འདི་གཞན་གིས་རློགས་དཀའ་བས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཆློས་ཀི་

འཁློར་ལློ་བསྐློར་བར་ཞལ་གིས་བཞྲེས་པ་དཀའ་དཀའ་ལྟར་མཛད་ལ། དཀའ་བའི་

གནད་དྲེ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པར་སྟློན་པ་པློ་ནི་རྒྱལ་བས་ལང་ཀར་གཤྲེགས་པའི་མདློ་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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ལས་ལུང་བསྟན་པའི་དཔལ་མགློན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡིན་ཞིང༌། དྲེ་ཉིད་ཀི་རྲེས་སུ་

འབྲང་བར་ཁས་འཆྲེ་བ་མང་ན་ཡང་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཁས་

ལྲེན་པའི་ལྟ་བ་ཙམ་གིས་ཐར་པའང་འཐློབ་པའི་སྐབས་མྲེད་པས། 

དཔལ་ལྡན་ཟ་བས། སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་ལམ་ལས་ནི། །ཕི་རློལ་

གྱུར་ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མྲེད་དློ། །དྲེ་དག་ཀུན་རློབ་དྲེ་ཉིད་བདྲེན་ལས་ཉམས། །དྲེ་ལས་

ཉམས་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་ཡློད་མིན། །ཞྲེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་དགློངས་པ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པར་རློགས་དགློས་པས།

དྲེ་འགྲྲེལ་བྲེད་གང་གི་རྲེས་སུ་འབྲང་ན། ཇློ་བློ་ཆྲེན་པློས། སྟློང་ཉིད་གང་གིས་

རློགས་ཞྲེ་ན། །དྲེ་བཞིན་གཤྲེགས་པས་ལུང་བསྟན་ཅིང༌། །ཆློས་ཉིད་བདྲེན་པ་

གཟིགས་པ་ཡི། །ཀླུ་སྒྲུབ་སློབ་མ་ཟ་གྲགས་ཡིན། །དྲེ་ལས་བརྒྱུད་པའི་མན་ངག་

གིས། །ཆློས་ཉིད་བདྲེན་པ་རློགས་པར་འགྱུར། །ཞྲེས་དཔལ་ལྡན་ཟ་བ་གྲགས་པས་

བཀྲལ་བའི་རྲེས་སུ་འབྲངས་ཏྲེ་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་ལ། 

བཞི་བརྒྱ་པའི་འགྲྲེལ་པ་ལས། དྲེ་ལ་བདག་ཅྲེས་བ་བ་ནི་གང་ཞིག་དངློས་པློ་

རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངློ་བློ་རང་བཞིན་ཏྲེ་དྲེ་མྲེད་པ་ནི་བདག་མྲེད་

པའློ། །དྲེ་ནི་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་དབྲེ་བས་གཉིས་སུ་རློགས་ཏྲེ། ཆློས་ཀི་བདག་

མྲེད་པ་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་པའློ། །ཞྲེས་བདག་མྲེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་པློ་གློ་

རིམ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་ན། 

བསློད་ནམས་མིན་པ་དང་པློར་བཟློག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་དང༌། །ཐ་

མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟློག་པ། །གང་གིས་ཤྲེས་དྲེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞྲེས་ལས་རྒྱུ་
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འབྲས་མྲེད་པར་བལྟ་བའི་ལྟ་ངན་སློགས་ནི་སྔར་སྐྲེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་སྐབས་ནས་

བཟློགས་ཟིན་པས། རྲེ་ཞིག་ཉྲེས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གནས། །མྲེད་ཉིད་རྣམ་པར་

བཟློགས་ཟིན་གི། །ཞྲེས་གསུངས་ནས། བར་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་དང་ཐ་མར་ཆློས་

ཀི་བདག་བཟློག་དགློས་པའི་གློ་རིམ་ཉམས་ལྲེན་མན་ངག་གི་དབང་དུ་མཛད་ལ། 

གཞུང་ཆྲེན་པློ་རྣམས་སུ་ཆློས་ཀི་བདག་མྲེད་ཐློག་མར་བྱུང་ནའང་ཕག་ལྲེན་དུ་སྤིར་

བཏང་དམིགས་བསལ་ཕྲེད་པའི་གློ་རིམ་མ་ནློར་བ་ནི་གནད་དམ་པ་སྟྲེ། ལས་འབྲས་

ལ་ཡིད་མི་ཆྲེས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་བདག་མྲེད་པའི་ལྟ་བ་མི་སྐྲེ་ཞིང༌། གང་ཟག་

གི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མ་བཟློགས་ན་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་བཟློག་པར་མི་ནུས་སློ། །

དྲེས་ན་སྔར་ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་པ་སློ་སློའི་གཉྲེན་པློ་རྲེ་རྲེས་རང་གི་

ངློ་སྐལ་གི་ཉྲེས་པ་སྲེལ་ཀང༌། ཉྲེས་པ་མཐའ་དག་མི་སྲེལ་བ་ནི་ཉྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ར་བ་མ་རིག་པ་མ་བསལ་བའི་རྐྲེན་ཡིན་པས། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ལ་ལུས་

དབང་ཇི་བཞིན་དུ། །གཏི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་གྱུར་ཏྲེ། །དྲེ་ཕིར་ཉློན་མློངས་ཐམས་

ཅད་ཀང༌། །གཏི་མུག་བཅློམ་པས་བཅློམ་པར་འགྱུར། །རྲེན་ཅིང་འབྲྲེལ་བར་འབྱུང་བ་

ནི། །མཐློང་ན་གཏི་མུག་འབྱུང་མི་འགྱུར། །དྲེ་ཕིར་འབད་པ་ཀུན་གིས་འདིར། །གཏམ་

དྲེ་ཁློ་ན་བསྙད་པར་བ། །ཞྲེས་དཔྲེར་ན་ཤིང་གི་ར་བ་ནས་བཅད་ན་ཡལ་ག་དང་མྲེ་

ཏློག་མཐའ་དག་སྐམ་འགྲློ་བ་ལྟར། བདག་འཛིན་སངས་ན་ཉློན་མློངས་པ་ཐམས་ཅད་

ཞི་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། 

འཇུག་པ་ལས། ཉློན་མློངས་སྐློན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་

བྱུང་བར་བློ་ཡིས་མཐློང་གྱུར་ཅིང༌། །བདག་ནི་འདི་ཡི་ཡུལ་དུ་རློགས་བས་
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ནས། །རྣལ་འབློར་པ་ཡིས་བདག་ནི་འགློག་པར་བྲེད། །ཅྲེས་དང༌། རིན་ཆྲེན་ཕྲེང་བ་

ལས། ཇི་སིད་ཕུང་པློར་འཛིན་ཡློད་པ། །དྲེ་སིད་དྲེ་ལ་ངར་འཛིན་ཡློད། །ངར་འཛིན་

ཡློད་ན་ཡང་ལས་ཏྲེ། །ལས་ལས་ཀང་ནི་སྐྲེ་བ་ཡིན། །ཞྲེས་བདག་མྲེད་གཉིས་གཏན་

ལ་འབྲེབས་པ་ནི་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པློས་མགློན་པློ་འཇམ་དཔལ་

དབངས་ལ་གསློལ་བ་བཏབ་པས་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་སྐྲེ་བའི་ཐབས་

བསྟན་པ་བཞིན་མངློན་དུ་གྱུར་ནས་སློབ་མ་རྣམས་འཁིད་པའི་ཕག་བཞྲེས་ལ་བརྒྱུད་

པའི་རྣམ་གྲངས་སློ་སློར་ཡློད་པའི་མཁས་གྲུབ་དགྲེ་ལྲེགས་དཔལ་བཟང་ནས་བརྒྱུད་

པ་ལ་སྔློན་འགྲློ་དང་དངློས་གཞི་གཉིས་ཀི་སྒློ་ནས་འཁིད་པ་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཤྲེས་

རབ་སྲེང་གྲེ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་དན་པ་བཞི་ལྡན་གི་སྒློ་ནས་འཁིད་པའི་ཚུལ་གཉིས། 

དྲེ་གཉིས་གང་བས་ཀང་ཁྱད་པར་མྲེད་ནའང༌། སྐབས་འདིར་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་

པའི་ཤྲེར་ཕིན་གི་ཉམས་འཁིད་ཀི་སྐབས་ཡིན་པས་སྔློན་འགྲློ་རྣམས་གློང་དུ་སློང་

ཟིན་པའི་ཉམས་ལྲེན་རྣམས་གློ་རིམ་ལྟར་འབྱུང་བའི་དློན་གིས་བཏང་སྙློམས་སུ་

བཞག་སྟྲེ་དངློས་གཞིའི་ཉམས་ལྲེན་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་

དང༌། ཆློས་ཀི་བདག་མྲེད་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་གཉིས།

དང་པློ་ནི། རྲེན་འབྲྲེལ་གི་རིགས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གནད་གསུམ་དང༌། རྣམ་བདུན་

གི་རིགས་པ་ལ་གནད་དགུ་ལ་སློགས་པ་རྣམ་གྲངས་མང་ཞིང༌། ལག་མཐློང་ཆྲེ་ཆུང་

སློགས་རྲེ་བདག་ཉིད་ཆྲེན་པློའི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་རྒྱ་ཆྲེར་གསུངས་ཀང་གཙོ་

བློར་གནད་བཞི་ལ་བརྲེན་ནས་དཔད་པ་མཛད་པ་འདི་ཉིད་ལུགས་འདིའི་ཤིང་ར་བ་

ཆྲེན་པློ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ནློར་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སས་ཀིས་ཐུགས་ཉམས་སུ་
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མློང་བ་ཞལ་ནས་ཞལ་དུ་བརྒྱུད་པའི་ཉམས་འཁིད་ལ། 

གནད་དང་པློ་ངར་འཛིན་ལན་སྐྲེས་ཀིས་ང་ཇི་ལྟར་བཟུང་བའི་ཚུལ་ངྲེས་པའི་

གནད་ནི། བུདྔྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལས། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདག་མྲེད་དློ་ཞྲེས་པའི་བདག་དང་

མྲེད་རྒྱུའི་དགག་བ་གཉིས་པློ་དྲེ་བཅར་གིས་ངློས་མ་ཟིན་ན་དགྲ་གང་དུ་ཡློད་མ་ཤྲེས་

པར་དམག་འདྲེན་པ་དང་འབྲེན་རད་མ་ཆློད་པར་མདའ་འཕྲེན་པ་དང་འད་བས། སྤློད་

འཇུག་ལས། བཏགས་པའི་དངློས་ལ་མ་རྲེག་པར། །དྲེ་ཡི་དངློས་མྲེད་འཛིན་མ་

ཡིན། །ཞྲེས་དགག་བའི་དློན་སྤི་ལྲེགས་པར་བློ་ལ་མ་ཤར་ན་དྲེ་བཀག་པའི་བདག་

མྲེད་ཀི་དློན་མི་ངྲེས་པར་གསུངས་པས། གང་ཟག་ཅྲེས་བ་བ་ནི་འགྲློ་བ་རིགས་དྲུག་

དང་ཐྲེག་པ་གསུམ་གི་སྐྲེ་འཕགས་ལ་སློགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཡིན་ལ། དྲེ་བློས་

བཏགས་པ་མ་ཡིན་པར་རང་ངློས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་སློད་ལུགས་དྲེ་

བདག་གམ་རང་བཞིན་ཞྲེས་བ་བ་དྲེ་ཡིན་ནློ། །

དྲེ་ཡང་གཞི་གང་ཟག་གི་སྟྲེང་དུ་ངའམ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ངར་འཛིན་ལན་

སྐྲེས་དྲེ་ལ་གདགས་གཞིའི་སྟྲེང་དུ་རློག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

ནས་ངར་འཛིན་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་ངར་འཛིན་

པ་དང་། དྲེ་གཉིས་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་ངར་འཛིན་པ་དང་གསུམ་

ཡློད་པའི་དང་པློ་ནི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྲེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངར་འཛིན་པའི་བློ། 

གཉིས་པ་ནི་སྐབས་འདིར་གཉྲེན་པློས་འཇློམས་པར་བྲེད་རྒྱུའི་ངར་འཛིན་ལན་སྐྲེས་

མཚན་ཉིད་པ། གསུམ་པ་ནི་གྲུབ་མཐས་རྒྱུད་མ་བསད་པའི་སློ་སྐྲེ་རྣམས་ལ་མིང་

གིས་བཏགས་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དབྲེ་བ་མྲེད་པས་དྲེ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་
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ཀི་ང་འཇློག་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡང་རང་ཅག་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་

གཉིད་ལློག་པ་དང་མ་ལློག་པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ངའློ་སྙམ་པའི་བློ་དམ་

སྦིང་སྦིང་བ་ཞིག་ཡློད་ཀང༌། མྲེ་ལློང་དང་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ལྟར་བདྲེ་

སྡུག་གི་རྐྲེན་དང་ཕད་པ་ན་བློ་མངློན་གྱུར་ཤུགས་ཤིན་ཏུ་ཆྲེ་ཞིང༌། རྐྲེན་དང་མ་ཕད་

པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཅུང་ཟད་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་དུ་འློང་བས་ད་ལྟའི་ལྟ་འཁིད་པ་

ཕལ་ཆྲེར་དག་དྲེ་ལྟ་བུའི་བློ་མངློན་གྱུར་ཡིན་མིན་གི་རློག་དཔློད་མྲེད་པར་ངར་འཛིན་

ལན་སྐྲེས་ཀིས་ང་ཇི་ལྟར་བཟུང་ཚུལ་སློགས་ཚིག་སྐམ་རྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་ཉམས་སུ་

ལྲེན་པ་སྐད་བྲེད་པ་ནི་མིའི་བད་དབིབས་འློལ་ལྲེ་བ་ཞིག་མཐློང་བ་ལ་འདི་ནི་ཁ་སང་

གི་རྐུན་མ་ཆྲེ་གྲེ་མློའ ློ་ཞྲེས་མཛུབ་མློ་འཛུགས་པ་ལྟར་གནད་དུ་ཡྲེ་མི་འགྲློ་བས། ཐློག་

མར་རང་ཉིད་ལ་དངློས་སུ་གཞན་གིས་ཕན་གནློད་བས་པའི་བདྲེ་སྡུག་གི་རློག་པ་

མངློན་གྱུར་ཡློད་ན་དང༌། མྲེད་ན་སྔར་བྱུང་ཟིན་པ་ཞིག་བློས་ཡང་ཡང་གསལ་བཏབ་

པས། 

དཔྲེར་ན་རང་ལ་མི་ཞིག་གིས་བརྐུས་ཁག་ལྟ་བུ་བཙུགས་པའམ་རང་འདློད་

པའི་དློན་ཞིག་འགྲུབ་པར་བས་པ་ལྟ་བུ་ལ། ངས་རྐུན་མ་བརྐུ་སྙམ་པ་ཡིད་ཀི་དགུ་

ལའང་མྲེད་ན་བརྐུས་པའི་ཁག་འདི་ལྟ་བུ་འཛུགས་པ་སྙམ་དུ་ཕ་རློལ་གི་མི་དྲེ་ལ་ཞྲེ་

སང་དག་པློ་དང་བཅས་ཏྲེ་བརྐུས་ཁག་འཛུགས་ཡུལ་གི་ང་ཞིག་སྙིང་གི་དཀིལ་ནས་

དམ་སྦིང་སྦིང་བ་མིག་གིས་མཐློང་རྒྱུ་དང་ལག་པས་འཛིན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་འཆར་ལ། 

དྲེ་བཞིན་དུ་ཕན་འདི་ལྟ་བུ་བཏགས་བྱུང་སྙམ་པའི་ཕན་འདློགས་ཡུལ་གི་ང་ཞིག་སྙིང་

གི་དཀིལ་ནས་ལང་ལང་འཆར་བས་ཚུལ་དྲེ་གཉིས་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་བརྲེན་པའི་
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བློ་མངློན་གྱུར་ཞིག་གིས་ཀུན་རློག་རགས་པ་གཞན་རྣམས་བག་ལ་ཞ་བའི་ངར་འཛིན་

ལན་སྐྲེས་ཇྲེ་འཕྲེལ་ལ་འགྲློར་བཅུག་པའི་མཚམས་ནས་བློ་དྲེས་ང་ཇི་ལྟར་བཟུང་

བའི་ཚུལ་ཞིག་བརག་དགློས་པས། སྲེམས་གཅིག་པུ་འདི་གའི་སྟྲེང་ནས་ངར་འཛིན་

པ་དང་དྲེའི་འཛིན་ཚུལ་གཉིས་ཀ་བརག་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང༌། འཛིན་ཚུལ་གི་བློ་

ཤུགས་ཆྲེ་ན་འཛིན་སྟངས་ཀི་ངར་ཆ་ཞིག་ནས་མི་གསལ་བ་ཞིག་འློང་བས་ཇི་ལྟར་

བྲེད་ན། ཞི་གནས་ལ་གློམས་པའི་མཐུས་དཔད་འཇློག་གི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་གི་

ཐློག་ཏུ་འདིལ་བ་ཞིག་འློང་བས། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གཟུགས་སློགས་ལ་དམིགས་པ་

གཏློད་པ་ལྟ་བུའི་ཚབ་ལ་ངའློ་སྙམ་པའི་བློ་མངློན་གྱུར་དྲེ་འཆར་བཅུག་ནས་སྲེམས་

བིངས་པློ་དྲེ་ལ་གསལ་བའི་ངར་ཆ་དང་བཅས་པའི་སྒློ་ནས་གནས་བཞིན་དུ་བློའི་

ཟུར་ཞིག་གིས་འཛིན་ཚུལ་དང་གང་དུ་བཟུང་བལྟ་བ་ནི་མི་གཉིས་ལམ་ལ་གཤིབས་

ནས་འགྲློ་བའི་ཚེ་མིག་དངློས་གཞིས་ལམ་ལ་བལྟ་བ་དང་མིག་ཟུར་གིས་གྲློགས་ལ་

བལྟ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གསུངས། 

འདི་ཕན་ཆད་ལ་ངའློ་སྙམ་པའི་ང་དྲེ་སྙིང་གི་དཀིལ་དུ་ཡློད་པ་འད་བ་ཞིག་

ལས་གང་གི་སྟྲེང་དུ་གྲུབ་མ་ངྲེས་པ་ལ། འདི་ནས་བཟུང་བློའི་ཟུར་གིས་ལྲེགས་པར་

བརགས་པས་རྲེས་ལུས་ཀི་སྟྲེང་དུ་ཡློད་པ་འད་བ། རྲེས་སྲེམས་ཀི་སྟྲེང་དུ་ཡློད་པ་

འད་བ། རྲེས་ཕུང་པློ་གཞན་རྣམས་སློ་སློའི་སྟྲེང་དུ་ཡློད་པ་འད་བ་སློགས་འཆར་ཚུལ་

སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་མཐར་ལུས་སྲེམས་གཉིས་པློ་འདི་ཆུ་དང་འློ་མ་འདྲེས་པ་

ལྟ་བུར་དབྲེར་མི་ཕྲེད་པ་ཞིག་གི་སྟྲེང་ནས་ང་དྲེ་ངའི་ངློས་ནས་ཡློད་པའི་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཚུགས་སྲེ་བ་གདློད་མ་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ངློས་ཟིན་འློང་བས་དྲེ་ནི་
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གནད་དང་པློ་དགག་བ་ངྲེས་པ་ཡིན་པས་འདི་ལ་མློང་བ་གཏིང་མ་ཕིན་གི་བར་ལ་

དཔློད་དློ། །

དྲེ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་སྐྲེས་པ་ནས་ངར་འཛིན་ལན་སྐྲེས་ཀིས་བཟུང་བའི་ང་དྲེ་དང་

རང་གི་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་རྣམས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གིས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་

པར་ངློས་བཟུང་བ་དྲེ་ངྲེས་པ་ཡིན་ན་དཔད་པ་བས་པ་ཙམ་གིས་ངྲེས་ཤྲེས་རྲེད་དུ་

འགྲློ་ལ། མིན་ན་རང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པར་ཞིག་འགྲློ་བས། ཚིག་གསལ་ལས། བདག་

ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་དྲེ་ཡང་ཕུང་པློའི་རང་བཞིན་ཅན་ནམ་ཕུང་པློ་ལས་ཐ་དད་པ་ཞིག་

ཏུ་འགྱུར་གྲང༌། ཞྲེས་ང་དྲེ་ཕུང་པློ་ལྔ་སློ་སློར་མ་ཕྲེ་བའི་སྟྲེང་དྲེ་ནས་དབྲེར་མྲེད་པའི་

ཚུལ་གིས་གྲུབ་པ་འད་བ་ཞིག་བྱུང་ཡང༌། 

དཔྲེར་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གཞི་གཅིག་ལ་སློ་སློ་བ་དང་དབྲེར་མྲེད་པ་ཞྲེས་བ་

བའི་ཐ་སྙད་བར་མྲེད་ལ། འདིར་ང་དང་ཕུང་པློ་ཞྲེས་གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆློས་

ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་བྱུང་བས་ཕུང་པློ་ལྔའི་སྟྲེང་དུ་ང་རང་བཞིན་གིས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་

པ་འདི། ང་དང་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དྲེ་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་མྲེད་པའི་ཕུང་གསུམ་

པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་དུ་རད་བཅད་པ་ན། ཆློས་གཞན་གི་དངློས་པློ་ལ་དཔྲེར་བས་

པས་མཐར་ཕུང་གསུམ་པ་མྲེད་པར་རློགས་ནས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་

མྲེད་པར་ཐག་ཆློད་པ་ནི་ཁྱབ་པ་ངྲེས་པའི་གནད་ཡིན་པས་སྔར་གདགས་གཞི་ཕུང་

པློའི་སྟྲེང་དུ་བཏགས་ཆློས་ང་དྲེ་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་དབྲེ་བ་མྲེད་པར་ཡློད་ཡློད་འད་བ་དྲེ་

གནད་གཉིས་པ་འདིའི་ཉམས་ལྲེན་བས་པས་སྔློན་མའི་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེས་ཚོ་མ་ཐུབ་

པར་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་པ་ཡིན་པ་དྲེ་ལ་མློང་བ་ཅུང་ཟད་ཐློན་པ་
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ཡིན་ནློ། །

དྲེ་ནས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ཐྲེ་ཚོམ་པས་མི་ཆློག་པར་ཐག་གཅློད་

དགློས་པས། བདྲེན་འཛིན་ལན་སྐྲེས་ཀིས་བཟུང་བའི་ང་དྲེ་ལུས་སྲེམས་གཉིས་དང་

གཅིག་ཏུ་གྲུབ་བམ་སྙམ་དུ་བརགས་པ་ན། ལུས་དང་གཅིག་གམ་སྲེམས་དང་གཅིག་

གང་རུང་ཞིག་ལས་འློས་མ་འདས། ལུས་དང་གཅིག་ན་ངའི་ལུས་ཞྲེས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་

ཆློས་སྦར་བའི་སྒློ་ནས་སྨློས་མི་རིགས་པར་ངའི་ང་ཞྲེས་པའམ་ལུས་ཀི་ལུས་ཞྲེས་

བརློད་དགློས་ལ། དྲེ་བཞིན་དུ་སྲེམས་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་ངྲེས་ཤྲེས་བསྐྲེད། དྲེ་

ལྟར་བསམ་པ་ན་ངག་གི་བརློད་ཚུལ་ཙམ་དུ་སློང་བས། ཧ་ཅང་ངྲེས་པ་མ་རྲེད་ན་འདི་

སྙམ་དུ། 

ར་ཤྲེ་ལས། ཉྲེ་བར་ལྲེན་པ་མ་གཏློགས་པའི། །བདག་ཡློད་མ་ཡིན་བས་པའི་

ཚེ༑ །ཉྲེ་བར་ལྲེན་ཉིད་བདག་ཡིན་ན། །ཁྱློད་ཀི་བདག་ནི་མྲེད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་ང་དང་

ཕུང་པློ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་པས་ན་དབྲེ་བ་གཏན་མྲེད་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་

ནས་གཅིག་པར་འགྱུར། དྲེས་ན་ཆ་མྲེད་པ་ལས་འློས་མྲེད་པས་ཆ་མྲེད་གཅིག་གི་

སྟྲེང་ནས་ང་ཞྲེས་ཕུང་པློ་ལྔའི་ཉྲེ་བར་ལྲེན་པ་པློ་ཞིག་དང་དྲེའི་བང་བར་གྱུར་པའི་ཕུང་

པློ་ལྔ་ཞྲེས་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་འཇློག་ཏུ་མྲེད་པས་བདག་གི་ལུས་དང་བདག་གི་ཕུང་

པློ་ཞྲེས་ཁས་བངས་པ་དློན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རློ་སྙམ་དུ་བསམ། 

དྲེས་ཀང་རྡློ་རུས་འཕློད་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན་ང་དང་ལུས་གཉིས་གཅིག་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་ལུས་མྲེར་སྲེག་པའི་ཚེ་ང་ཡང་མྲེར་སྲེག་དགློས་

པའམ། ང་ཡང་སིད་ཕི་མར་ཉིང་མཚམས་སྦློར་བ་བཞིན་དུ་ལུས་ཀང་ཉིང་མཚམས་
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སྦློར་དགློས། ཡང་ན་ལུས་དྲེ་ཉིད་མཚམས་སྦློར་རྒྱུ་མྲེད་པ་བཞིན་དུ་ང་ཡང་ཉིང་

མཚམས་སྦློར་རྒྱུ་མྲེད་པའི་གནློད་བྲེད་འབབ་པར་བསམ། དྲེ་ལྟར་བསྒློམས་པས་

ལུས་དང་གཅིག་པ་ཞིག་མིན་ནམ་སྙམ་དུ་འློང་བས་དྲེས་ན་སྲེམས་དང་གཅིག་གམ་

སྙམ་དུ་སྲེམས་ན་ང་གློས་མྲེད་ན་འཁྱགས་པ་དང་ཟས་སྐློམ་མྲེད་ན་ལྟློགས་སྐློམ་གི་

སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བས་ཤི་བའི་འློག་ཏུ་སྲེམས་གཟུགས་མྲེད་ཁམས་སུ་སྐྲེས་ན་དྲེའི་

ཚེ་ཡང་ང་དང་གཅིག་པའི་ཕིར་ཟས་གློས་སློགས་གཟུགས་རགས་པ་ལ་ལློངས་སྤློད་

དགློས་པའི་ཉྲེས་པ་བསམ་མློ། །འདི་ཙམ་ལས་དང་པློ་པ་ལ་སྐློང་བདྲེ་ཞིང་འཚམ་

མློད། ཤྲེས་རབ་ཀིས་འཆུན་ན་ཅུང་ཟད་སྤློས་པ་མཐའ་ཆློད་པས། 

འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏྲེ་ཕུང་པློ་བདག་ན་དྲེ་ཕིར་དྲེ། །མང་བས་བདག་དྲེ་

དག་ཀང་མང་པློར་འགྱུར། །ཞྲེས་ཕུང་པློ་ལྔ་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་ང་ཡང་ལྔར་འགྲློ་བའམ། 

ང་གཅིག་ལས་མྲེད་པ་ལྟར་ཕུང་པློ་ལྔར་མི་འཐད་པའི་རིགས་པས་བདག་མང་པློར་

ཐལ་བའི་གནློད་པ་རྣམས་བསམ། དྲེ་བཞིན་དུ་ར་ཤྲེ་ལས། གལ་ཏྲེ་ཕུང་པློ་བདག་

ཡིན་ན། །སྐྲེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞྲེས་ཕུང་པློ་ལྔ་རང་བཞིན་གིས་སྐྲེ་འཇིག་

བྲེད་པས་ང་ཡང་དྲེ་ལྟར་སྐྲེ་འཇིག་བྲེད་པར་ཁས་ལྲེན་དགློས། དྲེས་ན་སྐྲེ་བ་སྔློན་

མའི་ང་དང་ཚེ་འདིའི་ང་གཉིས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་རུང་ལས་མ་འདས་ལ། གཅིག་

ན་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་པའི་ནུས་པས་སྐྲེ་བ་སྔློན་མའི་ང་དུད་འགྲློར་གྱུར་པའི་

གྲེན་ལྐུགས་དང་བཀློལ་སྤློད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་སྐྲེ་བ་འདིའི་ང་མིར་གྱུར་པའི་

གནས་སྐབས་སུ་ཡང་མློང་དགློས་ལ། ཚེ་འདིའི་མིའི་བདྲེ་བ་རྣམས་ཀང་སྔློན་མའི་

དུད་འགྲློ་ལ་མློང་དགློས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སློགས་བསམ། 



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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དྲེ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ལས། གང་དག་རང་མཚན་ཉིད་ཀིས་སློ་སློ་བ། །དྲེ་

དག་རྒྱུད་གཅིག་གཏློགས་པ་རིགས་མ་ཡིན། །ཞྲེས་སྐྲེ་བ་སྔློན་མའི་ང་དང་རྲེས་མའི་

ང་རང་བཞིན་གིས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་གཏན་ནས་འབྲྲེལ་མྲེད་པའི་ཐ་དད་པ་ཡིན་པས། 

དྲེས་ན་བདག་སྐྲེ་བ་སྔློན་མ་འདི་ལྟ་བུར་སྐྲེས་ཞྲེས་དན་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏྲེ། ལས་

བིན་གིས་སྐྲེ་བ་སྔློན་མ་མཆློད་སྦིན་དུ་སྐྲེས་པ་མི་དན་པ་བཞིན་ནློ། །གཞན་ཡང་

བདག་ཉིད་བདྲེ་འགྲློར་སྐྲེ་བའི་ལས་བསགས་པ་ཡང་བས་པ་ཆུད་ཟློས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 

དྲེའི་འབྲས་བུ་མངློན་མཐློའི་རྣམ་སྨིན་རྣམས་གཞན་གིས་ལློངས་སྤད་ནས་རང་ལ་

མློང་རྒྱུ་མྲེད་པས་སློ། །ཅིའི་ཕིར་ན་ལས་བྲེད་པ་པློ་དང་འབྲས་བུ་མློང་བ་པློ་གཉིས་

གཞི་ང་ཙམ་གཅིག་གི་སྟྲེང་དུ་མ་འདུས་པར་འབྲྲེལ་བ་མྲེད་པའི་ཕིར་རློ། །དྲེས་ན་ཚེ་

སྔློན་མ་བསགས་པའི་ལས་དྲེས་ཚེ་འདིར་ཕན་གནློད་འབྱུང་ན་ལས་མ་བས་པ་དང་

ཕད་པར་འགྲློ་ཞིང་ཕན་གནློད་མི་འབྱུང་ན་ཚེ་འདིར་དགྲེ་སིག་ལ་སང་བང་བས་པར་

དགློས་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེའི་འབྲས་བུ་ཕི་མའི་ང་ལ་མི་སྨིན་པ་སློགས་བསམས་པས་གནད་

གསུམ་པ་བདྲེན་པའི་གཅིག་བྲལ་ངྲེས་པའི་གནད་ལ་ངྲེས་པ་རྲེད་ནས།

ད་ང་དང་ཕུང་པློ་ལྔ་ཐ་དད་པ་ལས་འློས་མི་འདུག་སྙམ་པ་ན། འཇུག་པ་ལས། 

དྲེ་ཕིར་ཕུང་པློ་ལས་གཞན་བདག་མྲེད་དྲེ། །ཕུང་པློ་མ་གཏློགས་དྲེ་འཛིན་མ་གྲུབ་

ཕིར། །ཞྲེས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་དྲེ་ལ་འབྲྲེལ་མྲེད་ཅིག་དགློས་པས། 

ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་ནང་ཕན་ཚུན་ནས་འདི་ནི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློའ ློ་ཞྲེས་སློགས་སློ་སློར་

ངློས་འཛིན་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལྟར་ཕུང་པློ་ལྔ་བསལ་བའི་འློག་ཏུ་འདི་ནི་ངའློ་ཞྲེས་ངློས་

འཛིན་རྒྱུ་དགློས་པ་ལ་ཕ་ཞིབ་གང་ལ་དཔད་ཀང་ཡྲེ་ནས་མི་རྲེད་ལ། མི་རྲེད་པའི་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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ཚུལ་དྲེ་ཡང་མི་རྲེད་ཅྲེས་པའི་ཚིག་སྐམ་ཙམ་གི་རྲེས་ཟློས་བས་པས་མི་ཆློག་པར། 

དཔྲེར་ན་བ་ལང་ལྟ་བུ་ཞིག་བློར་བའི་ཚེ་ལུང་པ་ཆྲེ་གྲེ་མློ་འདིའི་ནང་དུ་མྲེད་དློ་ཞྲེས་

པའི་ཚིག་ཙམ་ལ་བདྲེན་པར་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་རང་གིས་ལུང་པ་འདིའི་ཕུ་མདའ་

བར་གསུམ་ལ་བཙལ་བས་མ་རྲེད་པ་ཁློ་ཐག་ཆློད་པ་ལྟ་བུར། འདིར་ཡང་མཐའ་མ་

ཆློད་ཀི་བར་དུ་བསྒློམས་པས་ངྲེས་པ་རྲེད་དྲེ། 

འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་བྲེད་པློ་མྲེད་ཅན་ལས་མྲེད་པ། །དྲེ་ཕིར་བདག་གི་

བདག་མྲེད་པར་ཡློད་མིན། །དྲེ་ཕིར་བདག་དང་བདག་གི་སྟློང་ལྟ་བས། །རྣལ་འབློར་

པ་དྲེ་རྣམ་པར་གྲློལ་བར་འགྱུར། །ཞྲེས་དྲེ་ཕན་ཆད་དུ་ང་ཞྲེས་བདྲེན་པར་གྲུབ་པའི་

མིག་གིས་མཐློང་རྒྱུའམ། ལག་པས་འཛིན་རྒྱུ་ཡློད་པ་འད་བ་དྲེ་མ་རྲེད་པར་སྟློང་ཆམ་

གིས་སློང་བ་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་དང་པློར་རྲེད་པ་ཡིན་གསུངས། འདིར་ཡང་ཐློས་བྱུང་

གི་བློས་དང་པློར་རྲེད་པ་དྲེ་བསམ་བྱུང་གི་བློས་ཉམས་སུ་བངས་པས་བསྒློམས་བྱུང་

གིས་འཐློབ་ཚུལ་སྔར་ཞི་གནས་ཀི་སྐབས་ལྟར་ལག་མཐློང་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་

ཡང་། ཚེས་གཉིས་ཀི་ཟ་བ་ལྟར་ལྟ་བ་ཕ་མློ་རྲེད་པ་དྲེའློ། །འདིའི་དུས་ཚེ་སྔློན་མ་ནས་

སྟློང་ཉིད་ལ་བག་ཆགས་མྲེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ལག་ཏུ་ཡློད་པའི་དངློས་པློ་གློ་བུར་དུ་

སྟློར་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་དང༌། བག་ཆགས་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ལག་ཏུ་ཡློད་པའི་ནློར་

སྟློར་བ་གློ་བུར་དུ་རྲེད་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འཆར་རློ།།

དྲེ་ལྟར་བདག་མྲེད་པའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པའི་རྲེས་སུ་ཇི་ལྟར་སྐློང་

བའི་ཚུལ་ནི། སྔར་ཞི་གནས་ཀི་སྐབས་ལྟར་སྦློར་བའི་ཆློས་དྲུག་བསྟྲེན་པ་ལུས་ཀི་

སྤློད་ལམ་དང་དན་ཤྲེས་རྣམས་འདིར་ཡང་བངས་ཏྲེ་སྒློམ་པའི་ཚུལ་ལ། ལ་ལ་
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དག །ལྟ་བའི་དཔད་པ་ཚར་རྲེ་སྔློན་དུ་བཏང་བའི་མཐར་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྲེད་པའི་

དྲེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྐློང་བ་དང༌། འགའ་ཞིག །སྔར་དཔད་པ་བས་པའི་ལྟ་བ་དྲེ་དན་པ་ཙམ་

གི་སྟྲེང་དུ་འཇློག་པ་སློགས་རྣམ་གྲངས་མང་དུ་བྱུང་ནའང༌། ཞི་གནས་སྐློང་ཚུལ་ལས་

དམིགས་པ་ཁྱད་པར་བ་མ་བྱུང་ཞིང༌། 

པློ་ཏློ་བའི་བྲེའུ་བུམ་ལས། ཁ་ཅིག་ཐློས་བསམ་དུས་ན་རིགས་པས། །རང་

བཞིན་མྲེད་པ་གཏན་ལ་ཕབ་ལ། །སྒློམ་དུས་མི་རློག་འབའ་ཞིག་བསྒློམ་ཟྲེར། །དྲེ་ལྟ་ན་

ནི་འབྲྲེལ་མྲེད་སྟློང་ཉིད། །ལློགས་སུ་བསྒློམས་ཕིར་གཉྲེན་པློར་མི་འགྱུར། །དྲེ་ལྟ་བས་

ན་སྒློམ་དུས་ཉིད་ནའང༌། །གཅིག་དང་དུ་བྲལ་རྲེན་འབྲྲེལ་ལ་སློགས། །གང་ལ་གློམས་

པས་སློ་སློར་བརག་ཅིང༌། །ཅུང་ཟད་མི་རློག་ཉིད་དུའང་གནས་བ། །དྲེ་ལྟར་བསྒློམ་ན་

ཉློན་མློངས་གཉྲེན་པློ། །ལ་གཅིག་རྲེས་སུ་འབྲང་བར་འདློད་ཅིང༌། །ཕ་རློལ་ཕིན་

ལུགས་སྤློད་པར་འདློད་པས། །ཤྲེས་རབ་སྒློམ་པའི་ལུགས་ནི་འདི་ཡིན། །དྲེ་ཡང་

གང་ཟག་བདག་མྲེད་གློམས་པས། །དྲེ་ནས་དྲེ་ལྟར་རྲེས་སུ་འཇུག་བ། །ཞྲེས་སྒློམ་

ཆྲེན་དུ་རླློམ་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་རིགས་པས་དཔད་ནས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ། 

སྒློམ་པའི་དུས་སུ་མི་རློག་པ་འབའ་ཞིག་བསྒློམ་ཟྲེར་བ་ནི། གཞི་ལ་སློད་དུས་

ར་ལྲེགས་པར་གསློས་ནས་བྲེས་ལ་འགྲློ་དུས་རྐང་ཐང་ལ་འགྲློ་ཟྲེར་བ་དང་ཁྱད་པར་

ཅི་ཡང་མྲེད་པས་ཞི་གནས་ལ་བརྲེན་ནས་ལག་མཐློང་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་གནད་ཅུང་ཟད་མ་

གློ་བའི་རང་མཚང་དུ་ཟད་དློ། །

དྲེས་ན་ཞི་གནས་ཀི་སྐབས་སུ་མི་རློག་པ་དགློས་ཤིང་རློག་པ་དགག་ཅྲེས་

པའི་དློན་སྐུ་གཟུགས་ལྟ་བུ་དམིགས་པ་གཏློད་པའི་ཡུལ་དྲེ་ག་ལས་གཞན་པའི་རློག་
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པ་གཞན་དུ་མི་འཕློ་བའི་དློན་ཡིན་གི། རློག་པ་ཡིན་ཚད་དགག་དགློས་ན་དྲེ་བཞིན་

གཤྲེགས་པའི་སྐུའི་རྣམ་པ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་དྲེ་ག་རློག་པ་ཡིན་པས། དྲེ་ཡང་བཀག་ན་

དམིགས་པ་སྟློར་བར་གྱུར་པ་ཡིན་མློད། མི་རློག་པའི་འཁྲུལ་གཞིའི་ལློག་རློག་དྲེས་

དངས་ནས་བདག་མྲེད་པའི་དློན་ལ་སློ་སློར་དཔློད་པ་ཐམས་ཅད་རློག་པ་ཡིན་པས་

སྒློམ་གི་དུས་སུ་མི་བྲེད་སྙམ་པ་ཞི་གནས་ཀི་དློན་མ་གློ་བར་སློང་བའི་རྒྱུ་མཚན། ཞི་

གནས་ཀི་རིས་ཟིན་པའི་སྒློ་ནས་ཤྲེས་རབ་ཀིས་སློ་སློར་དཔད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་

ཆགས་སློགས་ཉློན་མློངས་པའི་རློག་པ་གཞན་དུ་མི་འཕློ་བར་གང་ཉམས་སུ་ལྲེན་

རྒྱུའི་དཔད་སྒློམ་དྲེ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞིག་འློང་ལ། ཞི་གནས་བརན་པ་ཙམ་གིས་

ལག་མཐློང་གི་ཤྲེས་རབ་སྟློབས་ཆྲེའློ། །

དྲེ་ཡང་ཞི་གནས་མ་གྲུབ་གློང་དུ་དཔད་འཇློག་སྲེལ་མར་བས་ན་ཞི་གནས་

ཀི་གྲེགས་བྲེད་ནའང་ཞི་གནས་ཐློབ་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་དཔད་དགས་པས་གནས་ཆ་ལ་

ཅུང་ཟད་གནློད་པའི་ཉམས་བྱུང་ན་འཇློག་སྒློམ་དང༌། འཇློག་སྒློམ་མངས་པས་དཔློད་

སྙིང་མི་འདློད་པ་བྱུང་ན་དཔད་སྒློམ་སྲེལ་མར་བ་ཞིང༌། དཔློད་པའི་ཚེ་བདག་མྲེད་

པའི་དློན་དང་འཇློག་པའི་ཚེ་མི་རློག་པ་དང་ལ་སྐུ་ལྟ་བུར་འཇློག་པའི་གང་དན་དན་

གིས་གློ་མི་ཆློད་པར། དཔད་སྒློམ་གི་དུས་བདག་མྲེད་པའི་དློན་ལ་བསམ་པ་དྲེ་

འཇློག་སྒློམ་གི་དུས་སུ་བདག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་རློག་

པའི་རྲེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཞིག་དགློས་ཀི། མི་རློག་པ་གང་བྱུང་གིས་མི་

ཆློག་སྟྲེ། སྒློམ་རིམ་ཐ་མ་ལས། དྲེ་ལྟ་བས་ན་དམ་པའི་ཆློས་ལ་ཡང་དན་པ་མྲེད་པ་

དང་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ཡང་ཡང་དག་པར་སློ་སློར་རློག་པ་སྔློན་དུ་འགྲློ་བ་ཡིན་
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པར་བལྟ་བར་བ་སྟྲེ། གང་གི་ཕིར་ཡང་དག་པར་སློ་སློར་རློག་པ་ཉིད་ཀིས་དན་པ་

མྲེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པར་བྲེད་ནུས་ཀི། གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནློ་ཞྲེས་སློ།།

དྲེ་ལྟར་ན་མཁས་གྲུབ་དགྲེ་ལྲེགས་དཔལ་བཟང་པློའི་རྲེས་འབྲང་རྣམས་

གནད་བཞིའི་དཔད་པས་དངས་ཏྲེ་ང་མྲེད་པར་ལང་གིས་ངྲེས་པ་ན་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེ་ཁའི་

རྒྱུན་འཐུད་ཅིང་གནད་བཞིའི་དཔད་པ་ཡང་ཡང་དན་ཙམ་བས་ནས་ཉམས་སུ་ལྲེན་

དགློས་ཀི། ང་སྣང་ཚུལ་ལྟར་མྲེད་སྙམ་དུ་སྒློམ་པ་དང་། སྣང་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པ་མྲེད་

སྙམ་དུ་སྒློམ་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལློག་ཡིན་པར་འཆད་ལ། 

མཁས་གྲུབ་ཤྲེས་རབ་སྲེངྲེའི་བརྒྱུད་འཛིན་ལ་ལ། ངྲེས་པ་དངས་ཟིན་ནས་

སྣང་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པ་མྲེད་སྙམ་དུ་སྒློམ་པར་བཞྲེད་པའི་ལུགས་སློལ་མང་དུ་བྱུང་

མློད། སྙིང་པློར་དིལ་ན་སྔར་གནད་བཞིའི་དཔད་པ་ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་

ཟིན་ནས་སྒློམ་པའི་ཚེ་ངའློ་སྙམ་པའི་སྙིང་གི་དཀིལ་ནས་དམ་སྦིང་སྦིང་འཛིན་པའི་བློ་

དྲེས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་ང་དྲེ་ཕུང་པློའི་སྟྲེང་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་ལང་

གིས་ངྲེས་བྱུང་བ་ན་དྲེ་ཉིད་དམིགས་པ་དངློས་ཡིན་པས་དན་པས་མ་བརྲེད་པར་

བས། ཤྲེས་བཞིན་གིས་ངར་འཛིན་པའི་རློག་པ་བཅད་མ་བཅད་ཀི་བ་ར་བྲེད་ཅིང་ང་

རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་གསལ་འདྲེབས་དགློས་པ་བྱུང་ན་ཅུང་ཟད་

དཔད་པའི་སྒློ་ནས་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་སྙམ་དུ་མཉམ་པར་བཞག །

དྲེའི་ཚེ་སྔར་ནས་བདག་འཛིན་གི་རློག་པ་ལ་གློམས་ཆྲེ་བའི་ཤུགས་ཀིས་ཞི་

གནས་ཀི་སྐབས་ཀི་སྲེམས་གནས་དགུ་ལྟར་བསྒིམས་ཏྲེ་ཉམས་སུ་བངས་ཀང་ངར་

འཛིན་པའི་བློ་ཤུགས་ཆྲེ་ཞིང་མང་བས། དྲེའི་བར་བར་ལ་ང་བདྲེན་པར་མྲེད་སྙམ་པ་
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ཅུང་ཟད་རྲེ་ལས་མི་འློང༌། དྲེ་ནས་རིམ་གིས་གློམས་པ་ན་ང་བདྲེན་མྲེད་དུ་བལྟ་བའི་

བློའི་བར་ཐམས་ཅད་བདྲེན་འཛིན་གིས་ཡང་ཡང་གཅློད་པས་ཆད་པའི་ཚུལ་དུ་འློང༌། 

དྲེ་ནས་བདྲེན་འཛིན་གི་བློ་སྐྲེས་མ་ཐག་ནས་དན་འཛིན་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་བཟློག་

ནུས་པས་ཆད་པ་མྲེད་པའི་ཚུལ་དུ་འློང༌། དྲེ་ནས་སྲེམས་གནས་དགུ་པ་ལྟར་མངློན་

པར་འདུ་བྲེད་པ་ལ་མ་ལྟློས་པར་འབད་རློལ་གློད་དྲེ་སྒློམ་པ་འདི་ནས་ཞི་ལག་ཟུང་

འབྲྲེལ་རྲེས་མཐུན་པའམ་ཆ་ཕ་མློ་ཡིན་ལ། དྲེའི་ཚེ་དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་ཞྲེས་པ་བར་

སྣང་གི་སྐ་སྲེང་སྲེང་བའི་སྟྲེང་དུ་དགག་བ་ཐློགས་རྲེག་དང་བྲལ་བ་ཙམ་ལ་བཞག་པ་

ལྟར་དགག་བ་བདྲེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་གི་སྟློང་སང་མྲེད་དགག་ལ་ཆློས་གཞན་གིས་

བར་མ་ཆློད་པར་རྲེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ནི་མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་

བུའི་སྐློང་ཚུལ་རྣལ་མ་ཡིན་ལ། སློ་སློར་དཔད་པ་ལ་བརྲེན་པའི་རང་སྟློབས་ཀིས་ཞི་

གནས་དངས་ཏྲེ་ཡིད་ལ་བྲེད་པ་མྲེད་པའམ་མི་རློག་པ་ཡང་འདི་ཉིད་ལ་ངློས་འཛིན་

ནློ༑།

འློ་ན་མི་རློག་པའི་རྒྱུ་ལ་རློག་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕློ་ཞིང་དཔད་པ་དྲེས་མི་འློང་

ངམ་སྙམ་ན། འློད་སྲུངས་ལྲེའུ་ལས། འློད་སྲུངས་འདི་ལྟ་སྟྲེ། དཔྲེར་ན་ཤིང་གཉིས་

རླུང་གིས་དྲུད་པ་དྲེ་ལས་མྲེ་བྱུང་སྟྲེ། བྱུང་ནས་ཤིང་གཉིས་སྲེག་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་འློད་

སྲུངས་ཡང་དག་པར་སློ་སློར་རློག་པ་ཡློད་ན་འཕགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་དབང་པློ་སྐྲེ་

སྟྲེ༑ དྲེ་སྐྲེས་པས་ཡང་དག་པར་སློ་སློར་རློག་པ་ཉིད་སྲེག་པར་བྲེད་དློ། །ཞྲེས་ཤིང་

དང་འད་བའི་རློག་པ་སྣ་ཚོགས་ཕན་ཚུན་དུ་དྲུད་པ་ལྟར་དཔད་པས་མྲེ་ལྟ་བུའི་སྟློང་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྐྲེས་ནས་རྣམ་རློག་གི་ཤིང་མ་ལུས་པ་བསྲེགས་ཏྲེ་ཤིང་མྲེད་པར་བྲེད་
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པ་བཞིན་དུ་མི་རློག་པར་གསུངས་སློ། །

མངློན་པར་འདུ་བྲེད་མྲེད་པའི་མཚམས་དྲེ་ནས་ལག་མཐློང་རྲེས་མཐུན་པ་

ཐློབ་པ་དྲེ་རྒྱུན་བསྐངས་ནས་བསྒློམས་པས་ལུས་ཤིན་སྦངས་ཀི་བདྲེ་བ་སྔར་ཞི་

གནས་ཀི་དུས་སུ་མཉམ་པར་བཞག་སྟློབས་ཀིས་དངས་པ་དྲེ་ལས་ཆྲེས་ལག་པའི་

དཔད་སྒློམ་གིས་དངས་པའི་ལུས་སྲེམས་ལས་རུང་གི་ཤིན་སྦངས་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པ་ཞིག་ཐློབ་སྟྲེ། དྲེ་ཐློབ་པ་ན་ལག་མཐློང་དངློས་ཐློབ་ཅིང༌། འདི་ནས་བཟུང་

སྟྲེ་ཞི་ལག་ཟུང་འབྲྲེལ་དངློས་ཀི་ལམ་ཞྲེས་ཉ་དང་ཉུང་མ་ཕན་ཚུན་མི་བསྲེ་བར་

ལུགས་སློལ་གཙང་མ་འཛིན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བཞྲེད་པ་ཡིན་པར་མགྲིན་པ་

བཏྲེགས་ནས་སྨྲའློ། །ས་དྭགས་སློགས་མཁས་བླུན་མང་པློས། རློག་པ་ཡློད་ན་ལྟ་བ་

མིན། །ཞྲེས་ལྟ་བ་སྒློམ་པར་རློག་པའི་འཕློ་འདུ་མྲེད་པ་ཞིག་དགློས་པ་ལ། དགྲེ་ལུགས་

པ་རྣམས་ཀི་ཞི་གནས་ཆུ་མི་གཡློ་བ་ལ་ལག་མཐློང་ཉྲེའུ་ཆུང་འཕར་བ་མི་རིགས་

ཞྲེས་དགག་ཅིང༌། རང་ཕློགས་ཀི་རྲེས་འབྲང་མང་པློ་ཡང་ཕློགས་སྔ་དྲེ་ལམ་གི་

གནད་མཐར་ཐུག་པར་སྐད་གསང་མཐློན་པློས་སྒློག་པར་བྲེད་མློད། མཉམ་བཞག་

ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ལྟ་བ་རྣལ་མ་ཞིག་མ་རྲེད་བར་དུ་ཞི་གནས་ཀི་རི་མ་ཞིག་པའི་ངང་

ནས་ལག་མཐློང་རྲེས་མཐུན་པའི་དཔད་པ་མྲེད་ན་ལག་མཐློང་དང་བྲལ་བའི་ཞི་

གནས་ཁློ་ནའི་ལམ་དུ་འགྲློ་བ་མང་བས་ལམ་གི་ས་ཆློད་མི་འློང་ཞིང༌། རློལ་བ་ལ་མ་

ལྟློས་པའི་ཞི་ལག་ཟུང་འབྲྲེལ་གི་འགློ་བརམས་པ་ནས་བཟུང་ཞི་གནས་ཆུ་མི་འགུལ་

བ་ལ་ལག་མཐློང་ཉྲེའུ་ཆུང་འཁྱུག་པ་དྲེ་འད་རང་ལུགས་སུ་མི་འདློད་པས་ཕློགས་

སྔའི་ནམ་མ་ལངས་པ་ནས་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཉི་མ་ཤར་བའི་དཔྲེར་སློང་ཞིང༌། རྲེས་
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འབྲང་རྣམས་ཀང་ལམ་རིམ་ཆྲེ་ཆུང་གི་དགློངས་པ་མ་རྲེད་པའི་རི་བློང་ཅལ་སྒློག་

གིས་བསླུས་པར་ཟད་མློད། ལམ་སྒློམ་པའི་ཐློག་མཐའ་བར་གི་ཉམས་ལྲེན་བྲེད་ཚུལ་

དང་རྒྱུད་ལ་འཆར་ཚུལ་གི་ཕ་ཞིབ་ཀི་དབྲེ་བ་མ་ཕྲེད་པར་གཅིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་ནི་བིས་

པ་བཙས་མ་ཐག་པ་དང་ལློ་བརྒྱ་ཙམ་ལློན་པ་གཉིས་ལ་ལུས་ཀི་ལང་ཚོ་དར་རྒུད་ལ་

ཁྱད་པར་མྲེད་དློ་ཞྲེས་སྨྲ་བ་དང་འད་བས་ལྲེགས་པར་སློམས་ཤིག །

དྲེ་ལྟར་མཉམ་བཞག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཉམས་ལྲེན་བས་པས་རྲེས་ཐློབ་ཏུ་

ཇི་ལྟར་འབྱུང་ན། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པློ་ལས། ཇི་ལྟར་སྨིག་རྒྱུ་དི་ཟའི་གྲློང་ཁྱྲེར་

དང༌། །སྒྱུ་མ་ཇི་བཞིན་རི་ལམ་ཇི་ལྟ་བུར། །མཚན་མ་སྒློམ་པ་ངློ་བློ་ཉིད་ཀིས་

སྟློང༌། །ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དྲེ་བཞིན་ཤྲེས་པར་གིས། །ཞྲེས་རྲེས་ཐློབ་ཀི་གནས་

སྐབས་སུ་དགག་བ་བཀག་པའི་ཤུལ་དུ་ལུས་པའི་ངའི་མིང་ཙམ་ཞིག་སྣང་བ་དྲེ་སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུར་འཆར་དགློས་ལ། འཆར་ཚུལ་སྒྱུ་མའི་ར་གང་དང་རི་ལམ་གི་སྣང་བ་བདྲེན་

མྲེད་དུ་རློགས་པ་དྲེ་ལུགས་འདིའི་འཆར་ཚུལ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་དང་

རྒན་པློ་བརྡ་ལ་བང་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འཆར་ཚུལ་དྲེ་ཤྲེས་དགློས་ཤིང༌། སྔར་གི་ལྟ་

བའི་དཔད་པ་དྲེ་ཉམས་ལྲེན་བས་པས་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གི་ངློས་བཟུང་མྲེད་པའི་

སྣང་བ་བན་བུན་དུ་སློང་བ་དག་ཀང་སྐབས་འདིའི་སྒྱུ་མ་མིན་ནློ། །འློ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་

དགློས་སྙམ་ན། སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་བའི་ར་གང་ར་གང་མ་ཡིན་པར་རློགས་པས་ར་གང་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་གནློད་པ་མི་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན། 

དཔལ་ལྡན་ཆློས་གྲགས་ཀིས། འདི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མྲེད་པར་ནི། །དྲེ་སློང་བར་

ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཡློན་ཏན་སྐློན་དང་རྲེས་འབྲྲེལ་བའི། །འདློད་དང་སང་སློགས་སློང་



ལམ་ཁྲིད་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་།
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བ་ནི། །དྲེ་དག་ཡུལ་ལ་མ་མཐློང་བས། །ཡིན་གི་ཕི་ཚུལ་དག་གིས་མིན། །ཞྲེས་ཚེར་

མ་དབྱུང་བ་ལྟ་བུས་མི་ཆློག་པར་གཟུང་བའི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བ་ཞིག་དགློས་པས། སྒྱུ་

མའི་ར་གང་འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའི་དབང་གིས་མིག་ཤྲེས་ལ་བསྙློན་མྲེད་

མཐློང་ཡང༌། མཐློང་བ་ལྟར་ཕི་ར་གང་མྲེད་པར་འཇིག་རྲེན་རྒན་པློས་ཀང་ཤྲེས་པ་

བཞིན། ར་དང་གང་པློ་རྣམས་ཀང་ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའི་མཐུས་ཐ་སྙད་

པའི་ཤྲེས་པ་ལ་བསྙློན་མྲེད་དུ་སྣང་ཡང༌། ཁློ་རང་གི་ངློ་བློའི་སྒློ་ནས་རང་བཞིན་གིས་

སྟློང་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཤྲེས་དགློས་པས། སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་བའི་སྲེང་གྲེ་དྲེ་དློན་དུ་མྲེད་པར་

ཤྲེས་བཞིན་དུ། སྲེང་གྲེ་དྲེས་སྒྱུ་མའི་གང་པློ་གསློད་པ་སློགས་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་

ནས་ངྲེས་ཤྲེས་འདློངས་པ་ལྟར། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་

སྣང་བ་དྲེས་དཀར་ནག་གི་ལས་གསློག་ཅིང་རྣམ་སྨིན་མློང་བ་ལ་ངྲེས་པ་གཏིང་ནས་

འདློངས་པ་ནི་ཆློས་འདིའི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན་ཞྲེས་བདག་གི་བ་མ་གསུང་ངློ་། །

ར་གང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རིགས་པས་འགློག་པའི་ཚེ་དྲེ་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་

པའི་ཤྲེས་ངློ་དྲེར་ར་གང་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་དྲེ་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་པ་སྒྱུ་

མའི་ར་གང་དང་མཚུངས་ཤིང༌། འཇིག་རྲེན་ཤྲེས་ངློ་ལ་ལྟློས་ན་ར་གང་ཡང་དག་ཏུ་

འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་ནི་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། སྒྱུ་མའི་ར་གང་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་འཁྲུལ་

ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཞིབ་ཆའི་སྤུ་རིས་ཕྲེ་བའི་སྒློ་ནས་དཔྲེར་བསྟན་པ་ཡིན་གི། ར་གང་

རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་བསམས་ཏྲེ། ར་གང་དང་སྒྱུ་མའི་ར་གང་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་

འད་བར་བས་ན། འཇུག་པ་ལས། གནློད་པ་མྲེད་པའི་དབང་པློ་དྲུག་རྣམས་

ཀིས། །བཟུང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་རྲེན་གིས་རློགས་དྲེ། །འཇིག་རྲེན་ཉིད་ལས་བདྲེན་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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ཡིན། ཞྲེས་པའི་དློན་དང་འགལ་བས་ཀུན་རློབ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྲློ་ཞིང༌། 

འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀིས་རྲེ་བ་མ་ལ་སྣང་ཕློགས་ལ་གཙིགས་སུ་བྲེད་དགློས་པར་

གསུངས་པ་ཡང་མ་འློངས་པ་ན་གནད་འདི་འད་མ་གློ་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་ཆད་ལྟར་

ལྷུང་གིས་དྭློགས་པ་ལ་དགློངས་ལ། ལམ་རིམ་ཆྲེ་ཆུང་དང་ར་འཇུག་གི་ཊིཀ་ཆྲེན་

རྣམས་སུ་སྣང་ཕློགས་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་མང་བས། 

སྨྲ་བའི་སྲེངྲེ་སྟག་ཚང་ལློ་ཙཱ་བས། མ་དག་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཚད་གྲུབ་

ཏུ༑ །རིགས་པ་དུ་མས་དཔད་ནས་ཁས་ལྲེན་པ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་ཡང་འཁྲུལ་གཞི་

འདི་འད་ལས་བྱུང་བར་སྣང་ངློ་། །

གཉིས་པ་ཆློས་ཀི་བདག་མྲེད་བསྒློམ་ཚུལ་ནི། དཔྲེར་ན་སྤི་གཙུག་ནས་རྐང་

མཐིལ་ཡན་གི་ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་བ་འདིའི་སྟྲེང་དུ་ལུས་ཞྲེས་ཕར་མིང་གིས་བཏགས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཁློ་རང་གི་ངློས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་བའི་ལུས་དྲེ་

དགག་བ་ངློས་ཟིན་པའི་གནད། དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ལུས་དྲེ་དང་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་ཡན་

ལག་སློགས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གང་རུང་དུ་ཐག་གཅློད་པ་ནི་ཁྱབ་པ་ངྲེས་པའི་

གནད། གཅིག་ཏུ་གྲུབ་ན། ལུས་ཀི་མགློ་བློ་དང་རྐང་ལག་ཤ་རུས་པགས་པ་ཞྲེས་

གདགས་གཞི་དང་བཏགས་ཆློས་ཀི་དློན་དུ་སློ་སློ་ཐ་དད་དུ་སློང་བར་ངྲེས་པས་

བདྲེན་པའི་གཅིག་བྲལ་ངྲེས་པའི་གནད། དྲེ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་ན། སྤི་གཙུག་ནས་

རྐང་མཐིལ་གི་བར་གི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེ་ནས་བློས་བསལ་བའི་འློག་ཏུ་ལུས་

ཞྲེས་ངློས་འཛིན་རྒྱུ་མྲེད་པས། ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་གི་ལུས་ཀི་སྟྲེང་དུ་རློག་པས་ཕར་

བཏགས་པའི་ལུས་ཙམ་ལས་ཁློ་རང་གིས་ངློས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ལུས་
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མྲེད་པ་བདྲེན་པའི་དུ་བྲལ་ངྲེས་པའི་གནད། 

དྲེ་ལ་ངྲེས་པ་ལང་གིས་ཤར་བ་ན་ཆློས་ཀི་བདག་མྲེད་ཀི་ལྟ་བ་ཐློག་མར་རྲེད་

པ་ཡིན་ནློ། །རློག་པས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟློས་པར་ཡན་ལག་ལྔ་ཚང་བའི་གཟུགས་ཀི་

སྟྲེང་ནས་ལུས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན། ཤིང་གི་ར་བ་ན་ཡློད་པའི་དུས་ཀི་

ཡལ་ག་ལློ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་དང༌། ཤིང་དྲེ་བཟློ་བློས་གདུང་འདྲེགས་ཀི་བ་བ་

བས་ཟིན་པའི་སྐབས་གཉིས་ལ་འདི་ནི་ཀ་བའློ་སྙམ་པའི་བློ་འཆར་མཉམ་དགློས་

ཤིང༌། དྲེ་བཞིན་དུ་ཟ་བ་སྔློན་མར་མིང་མྲེད་པའི་བིས་པ་ཞིག་ལ་ཟ་བ་རྲེས་མར་བཀྲ་

ཤིས་ཞྲེས་བཏགས་ན་དུས་གཉིས་ཀ་ལ་བིས་པ་དྲེ་མཐློང་བའི་ཚེ་བཀྲ་ཤིས་སློ་སྙམ་

པའི་སྣང་བ་འཆར་དགློས་པ་ལ་མི་འཆར་བ་བཞིན་ནློ། །

གཞན་ཡང༌། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འདི་ཁ་སང་གི་ཤྲེས་པ་དང་དྲེ་རིང་གི་ཤྲེས་

པ་སློགས་ཆ་མང་པློ་ཞིག་ཚོགས་པའི་གདགས་གཞིའི་སྟྲེང་ནས་བཏགས་པ་དང༌། 

དུས་ཞྲེས་པ་ལློ་ཟ་བ་ཞག་ལ་སློགས་པ་ཚོགས་པའི་སྟྲེང་ནས་བཞག་པ་དང༌། འདུས་

མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་བུག་པ་སྟློང་ཕག་གཅིག་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་བུག་པ་རྲེ་ལ་

ནམ་མཁའི་ཆ་ཤས་རྲེ་ཡློད་པས་དྲེ་རྣམས་ཚོགས་པའི་སྟྲེང་ནས་ནམ་མཁར་བཞག་

པ་སློགས་ཆློས་གང་ལ་ཡང་གནད་བཞིའི་དཔད་པ་བས་པའི་སྒློ་ནས་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབྲེབས་པ་ཡིན་མློད། 

འློན་ཀང་ཚིག་གསལ་དུ། ཤིང་ར་འཚིག་ན་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་འཚིག་པ་

དཔྲེར་མཛད་པ་བཞིན། བདག་རང་བཞིན་མྲེད་པར་རློགས་པ་ན་དྲེའི་གདགས་གཞི་

ཕུང་པློ་ལྔ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཡློད་པར་འཛིན་པ་ལྡློག་པར་འགྱུར་བའི་ཤུགས་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

200

ཀིས་ཆློས་ཀི་བདག་མྲེད་ཀང་རློགས་འགྲློ་བས། གང་ཟག་གི་བདག་མྲེད་པར་ལྲེགས་

པར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟྲེ་ཉམས་སུ་བངས་པའི་ནུས་པས་ཆློས་ཀི་བདག་མྲེད་གཏན་ལ་

འབྲེབས་པ་མི་དཀའ་ཞིང༌། ཆློས་ཀི་བདག་མྲེད་ཀང༌། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། དངློས་པློ་

གཅིག་གི་ལྟ་པློ་གང༌། །དྲེ་ནི་ཀུན་གི་ལྟ་པློར་བཤད། །གཅིག་གི་སྟློང་ཉིད་གང་ཡིན་

པ༑ །དྲེ་ནི་ཀུན་གི་སྟློང་ཉིད་ཡིན། །ཞྲེས་དང༌། 

འཕགས་པ་ལས། གང་གིས་དངློས་གཅིག་དྲེ་བཞིན་ཉིད་མཐློང་བ། །དྲེ་ཡིས་

དངློས་ཀུན་དྲེ་བཞིན་ཉིད་དུ་མཐློང༌། །ཞྲེས་དངློས་པློ་གཅིག་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་རློགས་ན་

གཞན་རྣམས་ཀང་རློགས་ནུས་པས། གཟུགས་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་སྔར་གང་ཟག་གི་

བདག་མྲེད་ཀི་སྐབས་བཞིན་ཉམས་སུ་བངས་པས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱྲེན་གི་

བར་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཤར་འློང་བས་ན། གློང་མ་

རྣམས་ཀིས་ཕག་ལྲེན་ལ་དཔྲེར་བརློད་འགའ་ཞིག་མཛད་པ་ཡིན་ལ། ཆློས་ཐམས་

ཅད་རྲེ་རྲེ་བཞིན་ནས་སྒློམ་དགློས་ན་སྒློམ་པ་པློ་ཐློག་མར་འཆི་བ་མྲེད་པའི་ཚེའི་རིག་

འཛིན་སྒྲུབ་དགློས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ཐློས་བསམ་གི་ཚེ་དཔྲེར་བརློད་ཀང་འགའ་

ཞིག་བས་པས་མ་གྲློལ་ན། རྲེ་དློགས་མཛུབ་རིས་ཀི་གཡྲེང་བ་བཤློལ་ནས་བྲེམ་པློ་

ཞལ་དིལ་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ཞུ།

སྨྲས་པ། གཏི་མུག་མུན་པ་འཐུག་པློའི་རབ་རིབ་ཀིས། །ལུས་སྲེམས་ཐག་

ཁར་འཁྱིལ་བའི་སྣང་ཚུལ་ལ། །ང་འློ་སྙམ་པའི་དུག་སྦྲུལ་འཇིགས་རུང་གིས། །སྡུག་

བསྔལ་གསུམ་གི་དངངས་སྐྲག་ཅི་ཡང་མློང༌། །ངར་འཛིན་སྒྱུ་མའི་ར་ལ་བདྲེན་ཞྲེན་

གིས། །མཐའ་མྲེད་འཁློར་བའི་ཡུལ་ཀུན་དབང་མྲེད་དུ། །བགྲློད་ནས་རི་ལམ་ཡུལ་གི་
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བདྲེ་སྡུག་ལྟར། །མློང་བའི་རང་མཚང་མ་རིག་ཤིན་ཏུ་བླུན། །ཡློད་ཡློད་དམ་དུ་གཅྲེས་

པར་བཟུང་བའི་ང༌། །ཇི་ཙམ་བཙལ་བས་མ་རྲེད་སྟློང་པའི་གཤིས། །ནམ་མཁའི་བ་

ལམ་ལྟ་བུའི་རྲེས་མྲེད་འདིས། །ཆློས་ཀུན་གདློད་ནས་སྟློང་པའི་གནད་ཅིག་

རིག །མྲེད་བཞིན་དམལ་བར་སྲེག་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང༌། །ལ་མིའི་འབློར་པར་སྤློད་

པའི་བདྲེ་བ་སློགས། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཉམས་སུ་མློང་བ་འདིས། །རྲེན་འབྲྲེལ་མི་བསླུ་

སྣང་བའི་གནད་ཅིག་རློགས། །གདློད་ནས་སྟློང་པ་ཙམ་གིས་ཐ་སྙད་དུ། །འཇློག་ཚུལ་

བསྙློན་མྲེད་ཤྲེས་པ་དབུ་མའི་ལམ། །ཤྲེས་རབ་རྣློན་པློའི་མཚོན་ཆ་འཁློར་བའི་

ཚེ༑ །ཉློན་མློངས་བདག་འཛིན་དམ་པློའི་འཆིང་བ་གཅློད། །ཚུལ་འདི་ཐྲེག་གསུམ་

འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི། །བགྲློད་པ་གཅིག་པའི་གཤྲེགས་བཤུལ་ཡིན་གྱུར་

ཀང༌། །ད་ལྟའི་བླུན་རློངས་བསྟན་འཛིན་གཟུགས་བརན་ཚོའི། །མུན་ནང་འདློམ་པར་

འཇལ་བའི་ཉམས་མློང་བཞིན། །འློན་ཀང་མཚོ་ལྟར་གཏིང་ཟབ་ཟབ་མློའི ་

གནད། །འཁྲུལ་མྲེད་སྨྲ་བའི་མགྲིན་པ་གཟྲེངས་མཐློ་བ། །ཟ་མྲེད་ཡློངས་འཛིན་

མཆློག་གི་བཀའ་དིན་དྲེ། །བསམས་ཀིན་ལྲེགས་བཤད་ཀུན་བཟང་མཆློད་སྤིན་

སྤློ༑ །ཞྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

གཉིས་པ་གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྲེད་པ་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་ལ་བསབ་པ་ནི། 

མདློ་སྲེ་རྒྱན་ལས། 

སྦིན་མཚུངས་དྲེ་སྟློན་ལྲེན་འཇུག་དང༌། །

བདག་ཉིད་རྲེས་སུ་འཇུག་རྣམས་ཀིས། །
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སྙན་པར་སྨྲ་དང་དློན་སྤློད་དང༌། །

དློན་མཐུན་ཉིད་དུ་འདློད་པ་ཡིན། །

ཞྲེས་བང་ཆུབ་སྲེམས་དཔའ་རྒྱལ་སས་ཀི་སྤློད་པ་ལ་བསབས་ནས་སྲེམས་

ཅན་གི་དློན་བྲེད་པར་བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་ལ་བརྲེན་ནས་གཞན་རྒྱུད་སྨིན་པར་

བྲེད་པ་ལ། གདུལ་བ་སློ་སློའི་ཁམས་དང་འཚམ་པར་ཟང་ཟིང་མི་འཇིགས་ཆློས་ཀི་

སྦིན་པས་འཁློར་རྣམས་བསྡུས། འདུས་པ་དྲེ་དག་ལ་བཞིན་མདངས་གསལ་ཞིང་

འཛུམ་པའི་སྒློ་ནས་ཁམས་དི་བ་སློགས་འཇིག་རྲེན་གི་ཚུལ་དང་མཐུན་པས་སྙན་

པར་སྨྲ་བ་དང༌། དྲེ་ཉིད་གང་ལ་མློས་པའི་ཆློས་ཀི་ཕན་ཡློན་བརློད་ཅིང་ཁྱད་པར་

དབང་པློ་རྟུལ་པློ་དང་སིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྲེད་པ། ཚེ་འདི་འབའ་ཞིག་དློན་དུ་གཉྲེར་བ། 

རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བག་མྲེད་ཅན་སློགས་ལའང་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བཀྲི་བའི་ཆྲེད་དུ་

ཆློས་ཀི་འབྲེལ་གཏམ་སྙན་པར་སྨྲའློ། །

དྲེ་ལྟར་བློ་དགྲེ་བའི་ཕློགས་སུ་སྤློ་བར་བས་པ་རྣམས་ལ་རིགས་མང་བས་

གཏན་གི་བདྲེ་བ་བློར་མི་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་ཐར་པའི་ལམ་དང༌། ཐྲེག་དམན་ཐྲེག་ཆྲེན་

དུ་བཙན་འཁིད་བྲེད་པ་ལྟ་བུ། དཔྲེར་ན་ཚད་པའི་ནད་ཐང་གིས་སྨིན་པར་མ་བས་

པར་ག་བུར་གི་སྦློར་བ་བཏང་བས་ནད་འཐློར་ཏྲེ་གནློད་པ་འབྱུང་བ་བཞིན་གདུལ་བ་

ལ་མི་ཕན་པས། ཚེ་རིང་བ་དང་ནད་མྲེད་པ་ལ་དགྲེ་བ་འདི་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་དགློས་ཞྲེས་

པས་མཚོན་པའི་དགྲེ་བ་ཕ་མློ་ནས་རིམ་གིས་བང་བར་བས་ཏྲེ་མཐར་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་ཕློགས་སུ་བཀྲི་བ་ནི་དློན་སྤློད་པ་དང༌། དྲེ་གཞན་གིས་སྤློད་དུ་འཇུག་པ་

ལ་ཡང་རང་ཉིད་ཀིས་དློན་དྲེ་ལ་འཇུག་པར་མ་བས་ན། ངྲེད་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་འདུལ་བ་
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ལ་ཐློག་མར་ཁྱློད་རང་དུལ་དགློས་སློ་ཟྲེར་བ་ལྟ་བུ་འློང་བས། གཞན་གིས་ཇི་ལྟར་

སྤློད་པ་དྲེ་ལས་ལག་པའམ་དམའ་མཐའ་མཚུངས་པ་ཙམ་ཞིག་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་ནི་

དློན་མཐུན་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་རྲེས་ཀི་རིམ་པ་ནི། 

བསྔློ་སྨློན་གི་རྒྱས་འདྲེབས་པའང་དྲེར་གཏློགས་མློད། གཙོ་ཆྲེར་སྔར་གི་

ཉམས་ལྲེན་རྡློ་རུས་ཐུག་པར་བས་རྲེས་རྒྱུན་དུ་སྙིང་པློར་དིལ་ནས་ཇི་ལྟར་བ་སྙམ་

ན༑ སྐབས་སྲེམས་ཀི་དུས་སྐྲེས་བུ་ཆུང་འབྲིང་གི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་བསམ། དྲེ་རྲེས་

བ་མའི་རྣལ་འབློར་དང་འབྲྲེལ་བའི་སིག་བཤགས་ཚོགས་བསགས་ལ་ནན་ཏན་བས་

ནས། དངློས་གཞི་གཏློང་ལྲེན་སྲེལ་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སྲེམས་དང༌། ཞི་ལག་ཟུང་

འབྲྲེལ་གི་དམིགས་པ་སྐློང་བ་ཡིན་ནློ།།

སྨྲས་པ། སྙིང་ལ་རུས་པ་བཅུག་པའི་བརློན་འགྲུས་དང༌། །རང་བཞིན་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀིས། །ཕིན་དྲུག་ཟབ་དློན་གནད་རིག་ཉམས་བངས་

པས། །རང་དློན་ཐློགས་མྲེད་གྲུབ་པའི་རྲེ་མློར་ཕིན། །ཉན་རང་ལྟ་བུར་ཞི་བདྲེའི་དམན་

ལམ་དུ། །གྲློལ་མིན་གཞན་རྒྱུད་སྨིན་བྲེད་བསྡུ་དངློས་བཞི། །རྣམ་དཀར་འཕིན་ལས་

ཆད་པ་མྲེད་པའི་རྒྱུན། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆུ་བློའི་རྲེས་སུ་འགྲློ། །ཐབས་ཤྲེས་

གཤློག་ཟུང་འབྲྲེལ་བའི་སྒྱུ་རལ་གིས། །སིད་ཞིའི་ནམ་འཕང་ཡློངས་སུ་བཅད་པའི་

མཐར། །སྐུ་གསུམ་འཆི་མྲེད་འདུན་སར་ཡློངས་རྲེན་པས། །སྔློན་མྲེད་མཁའ་ལྡིང་

དབང་པློ་དྲེང་འདིར་གྲུབ། །ཅྲེས་བ་བ་ནི་བར་སྐབས་ཀི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའློ། །

དྲེ་ལྟར་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་གི་ལམ་ལ་བརྲེན་ནས་བསློད་ནམས་དང་ཡྲེ་
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ཤྲེས་ཀི་ཚོགས་རླབས་པློ་ཆྲེ་བསགས་ཏྲེ་རང་གི་རྒྱུད་སྨིན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་

འཕང་མངློན་དུ་བྲེད། བསྡུ་བའི་དངློས་པློ་བཞི་ལ་བརྲེན་ནས་གཞན་གི་རྒྱུད་སྨིན་པར་

བས་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པའི་སར་འཁིད་པར་བྲེད་པའི་ཐབས་མ་ནློར་བ་

ལྲེགས་པར་སྟློན་པའི་སྐྲེས་བུ་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྒྱལ་བ་དགྲེས་པའི་

གདམས་ངག་དམར་འཁིད་ལག་ལྲེན་དུ་སྟློན་པའི་རིམ་པ་བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའི་

གསུང་གི་ཉིང་ཁུ་ནི་དྲེ་ཙམ་མློ། །མ་ཚང་བ་མྲེད་པར་ཉམས་སུ་བངས་པས་འགྲློ་བའི་

རྲེ་བ་སྐློང་བ་ལ་ཡིད་བཞིན་གི་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆྲེ་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་དང་ཆློས་

མཚུངས་པའི་ཕིར་ན། སྐྲེ་རྒུའི་འདློད་དློན་མ་ལུས་སྐློང་བས་ན། །གདམས་པ་རིན་

ཆྲེན་དབང་གི་རྒྱལ་པློ་སྟྲེ། །ཞྲེས་སློགས་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆྲེར་མཛད་པ་ལགས་སློ།།

སྨྲས་པ། འདི་སྣང་སིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་སྐད་ཅིག་གཡློ་ལྡན་འདློད་པའི་

རླབས་འཕྲེང་མངློན་པར་འཁྲུག་ལ་སྲེད་པ་ཡིས། །ཕ་མཐའ་ཡློངས་བྲལ་འཁློར་བའི་

རྒྱ་མཚོར་རབ་ལྷུང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་འཇིགས་རུང་ན་ཀྲས་མགྲིན་འཁྱུད་

པས། །ཞི་བདྲེའི་མཆིང་བུ་འཐློབ་པ་ཙམ་གི་གློ་སྐབས་བྲལ་ན་རྲེད་དཀའ་དློན་གཉིས་

ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་མཆློག །མངློན་སུམ་ལྟ་ཅི་མིང་ཙམ་ཐློས་པའི་བསྐལ་པ་ཆྲེས་ཕ་

མ་རིག་འཁྲུལ་པས་བསད་པའི་འགྲློ་བ་རྣམས། །ཉློན་མློངས་པ་དང་ཤྲེས་བའི་སྒིབ་

པའི་ནགས་ཀློང་སྟུག་པློ་ཚོགས་གཉིས་ཞུགས་ཀིས་བསྲེགས་པ་ཡིས། །ཅུང་ཟད་

བཟློད་དཀའ་ཉམ་ངའི་གནས་ཀི་འབྲློག་དགློན་ལས་ཐར་དམན་ལམ་གཅན་གཟན་

འཚེ་བས་དབྲེན། །མཐློང་ཐློས་ཀིས་ཀང་ངལ་གསློའི་ཡུལ་གྱུར་གཞན་ཕན་འཕིན་

ལས་སྨན་ལློངས་སྐིད་པའི་དགའ་ཚལ་དུ། །ཉྲེས་པའི་སྐློན་ལས་རྣམ་པར་གྲློལ་བའི་
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སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་སངས་རྒྱས་ས་ལ་དགློད་པའི་ཆྲེད། །གང་དག་གཅིག་མིན་

ཀུན་ལ་རྲེས་བརྲེའི་ཞལ་སྒློར་ཚེམས་དཀར་ཆུ་འཛིན་ལང་ལློང་དབུས། །སབ་འཇམ་

ལགས་ཀི་གློག་དམར་ལྲེགས་འཁྱུག་ཐྲེག་གསུམ་ཆློས་ཀི་འབྲུག་སྒ་ཆྲེར་བསྒགས་

པས། །མངློན་མཐློ་ངྲེས་ལྲེགས་མངལ་ཁུར་རབ་འཛིན་སྟློབས་བཅུའི་རལ་གི་སྒློ་

གཤློག་རྣམ་བཀྲའི་གདུགས། །ཟླུམ་པློར་བས་ཏྲེ་ཕན་བདྲེའི་ཟློས་གར་སྒྱུར་མཛད་

འགྲློ་བའི་བ་མ་ཟས་གཙང་སས། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཐུབ་པའི་གསུང་རབ་བ་ན་

མྲེད་པའི་བདུད་རིའི་རློ། །ཐུགས་གསང་དཔལ་གི་བྲེ་འུར་ཡློངས་འཁྱིལ་རྒྱལ་ཚབ་

གཉིས་ཀི་ཞལ་ལུང་གིས། །ཅི་ཡང་མློས་པའི་ལྲེགས་བཤད་གླུར་ལྲེན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐློགས་

མྲེད་ཤིང་ར་ཆྲེའི། །གྲགས་དཀར་དུ་ཀཱུ་ལ་ཡི་གློས་ཀིས་འཕགས་ཡུལ་འཆི་མྲེད་

འདུན་ས་མཛེས། །སྟློང་པའི་མྲེ་ལློང་ངློས་སུ་ཕིན་དྲུག་སྤློད་པའི་གཟུགས་བརན་

རྣམས། །འགག་མྲེད་འཆར་བའི་སྣང་བ་ཉི་མ་འབུམ་གི་འློད་པློ་ཆྲེ། །ལག་བསམ་རླུང་

གིས་གངས་ཅན་མཁའ་ལ་འདྲེན་མཛད་ཨ་ཏི་ཤའི། །ལུགས་བཟང་ཚོགས་རྣམས་

རིང་མློ་ཞིག་ནས་རློངས་པའི་སྤིན་གིས་བསྒིབས། །དྲེའི་ཚུལ་མ་བཟློད་བརྲེ་ཆྲེན་

ཕག་སློར་གིས། །ལྲེགས་བཟུང་མཁྱྲེན་དཔློད་འཇམ་དཔལ་རྡློ་རྲེའི་མཚོན། །རྣློན་

པློས་ལློག་རློག་འཁྲུལ་པའི་ད་བ་རྣམས། །གཅློད་མཛད་བློ་གསལ་སྐལ་བཟང་གྲགས་

པའི་དཔིད། །ཐུབ་གསུང་མྲེས་པློའི་ཞལ་སྒློ་ལས་བབས་པའི། །བཀའ་དང་དགློངས་

འགྲྲེལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཆབ། །བཏུངས་པས་དང་ངྲེས་འབྲེད་མཁས་ཙོང་ཁ་

པ༑ །སྔློན་མྲེད་ཛ་ཧ་ནུ་ཞྲེས་ཀུན་གིས་གྲེང༌། །གང་གི་རིང་ལུགས་འཛིན་འདློད་ཀུན་

བཟློད་འདིར། །ཆྲེས་མང་ལི་བའི་རྔུལ་གི་འབབ་ལྡན་མས། །ནློར་འཛིན་བཞིན་རས་



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

206

ཡློངས་སུ་བཀྲུས་བས་ཀང༌། །ཚུལ་ལྡན་ཤྲེས་པའི་མཁས་པ་ཉིན་སྐར་བཞིན། །འཆད་

རློད་རློམ་ལ་སློབས་པའི་མགྲིན་མཐློན་པློ། །མ་སྨད་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་ཆློས་ཀི་

དུང༌། །སྐལ་བཟང་རྣ་བར་སྒློག་པའི་ཡློངས་འཛིན་ཚོགས། །ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པར་

ངྲེས་སློ་གཞན་ལས་ཅི། །ཕློགས་རྲེའི་སྨན་གིས་ལ་ལའི་དུག་འགྱུར་བའི། །ཟབ་རླློམ་

གཞན་གིས་འགྲན་མིན་བསྟན་པའི་གནད། །མ་ལུས་ཚང་བས་སྐྲེས་བུ་རྣམ་པ་

གསུམ། །ཡང་དག་ལམ་དུ་བཀྲི་བའི་དློན་ཆྲེན་ཡིན། །ལམ་རིམ་གཉིས་ཀི་ཚིག་དློན་

ཟབ་བརླིང་མཁའ། །བློ་གྲློས་ཆུང་ངུའི་བུག་པར་ཤློང་མིན་ལ། །ཕན་འདློད་གསར་

བསྐྲུན་མཐའ་གཉིས་ལྷུང་བའི་ཆུ། །དབང་པློའི་སྣློད་དུ་མི་ཁྲེངས་ལ་ལར་འབློ། །ཡང་

དག་དློན་གི་འབྲས་བུ་སྨིན་པ་ལ། །གནད་འགག་མ་ཚང་སྐམ་པློའི་ཡལ་ག་དང༌། །དློན་

མྲེད་ཚིག་གི་ལློ་མའི་ཕང་ཕུང་ཡང༌། །རི་མློའི་མར་མྲེ་ཇི་བཞིན་གསལ་ཆས་

སྟློང༌། །དྲེ་ཕིར་དློན་གི་ཆ་ཤས་ཀུན་ཚང་ཞིང༌། །རྒྱ་ཆྲེན་ཚིག་གི་རི་དྭགས་གཟུགས་

བྲལ་བའི། །སྔློན་མྲེད་བསྟན་བཅློས་ཟ་བ་གསར་པ་འདི། །བདག་བློའི་རིང་ལས་སྐྲུན་

ནུས་ག་ལ་སིད། །འློན་ཏྲེ་གཞུང་དློན་རློགས་དཀའི་གནད་ཀི་རྒྱུད། །མང་ཐློས་སློར་

མློའི་རལ་གིས་བཀུག་པའི་མདས། །ཕ་ཞིབ་ལྲེགས་བཤད་རྒྱང་མའི་ཚད་བཞག་

ཚེ༑ །མཁས་རླློམ་འཕློངས་སྐྲེན་རྣམས་ཀི་ཁྲེངས་པ་ཕློགས། །ལུང་དློན་རིགས་པས་

དཔློད་པའི་ཕ་མཐའ་ལ། །གཟིགས་པའི་སྤན་གི་དཀྱུས་དྲེ་ཆྲེས་ཐུང་ཡང༌། །མི་

དགྲེའི་གཏམ་གི་གར་སྒྱུར་ལགས་ཀི་རྲེ། །སིད་པའི་རྲེ་མློར་སྙྲེག་རྣམས་ངལ་གསློ་

མཛོད། །གུར་ཀུམ་ཚོས་ཀིས་བཙོས་པའི་ལ་བའི་ཞྭས། །རང་རིགས་བསྟན་པ་ཟིན་

ན་ཆྲེས་ལྲེགས་ཀི། །ཕ་མྲེས་ལུང་དང་རློགས་པའི་ཁྱད་ནློར་ཚོགས། །རྣམ་གཡྲེང་
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རྐུན་པློར་ཤློར་བའི་ལག་སྟློང་མང༌། །གཏི་མུག་གློམས་པའི་དབང་རྟུལ་ར་གན་

ལ༑ །བསྟན་འཛིན་དམ་པའི་གསྲེར་སྦངས་བཙོ་མ་ཞྲེས། །མཁས་མང་ཚོང་འདུས་

ཆྲེན་པློའི་སར་འགྲིམས་ཚེ། །མི་ཤྲེས་ངན་པའི་རང་མདློག་བསྟན་པས་ནློངས། །ན་

ཚོད་ཆྲེས་ཕའི་སྒློ་ངའི་སྦུབས་རྒྱ་ནས། །རྣམ་དཔློད་རལ་ཀུན་རློགས་པར་རབ་དཀར་

མློད། །ལང་ཚོའི་སྒློ་གཤློག་རྒྱས་ཀང་བཤད་སྒྲུབ་ཀི། །ནམ་མཁར་འཕུར་ནུས་མིན་

པའི་བ་དྲེས་ཅི། །ཁློ་བློ་མ་བསབས་མཁྱྲེན་པའི་སྙན་གྲགས་ཀི། །ཅལ་སྒློག་མང་པློའི་

ཡིད་དབང་མ་ཕློགས་ཀང༌། །ཕློངས་པའི་ནློར་བཞིན་འབད་པས་བསྒྲུབས་པ་ཡི། །ལྔ་

རིག་ཕློགས་ཙམ་ཤྲེས་འདིས་གཟྲེངས་སུ་མཐློ། །མཛད་མཆློག་གསུང་གི་སྙིང་པློ་

དཀའ་བའི་མདུད། །རྣམ་པར་འགྲློལ་བའི་བསློད་ནམས་སུ་ཝརྞའི། །འཁློར་ལློ་རིབས་

སྟློང་འབར་བས་མི་འཇིགས་བཞིའི། །བང་རིམ་རྲེ་མློའི་ཁང་པར་བགྲློད་གྱུར་ཅིག །ཞྭ་

སྲེར་མནབས་པའི་ལུགས་འཛིན་སྐློང་བའི་ལ། །ཕག་དྲུག་ལས་གཤིན་ལ་ཆྲེན་མིག་

གི་མྲེས། །འདློད་ལ་སྲེ་བཅས་སྲེག་དང་ཆབས་ཅིག་པར། །ལུང་རློགས་བ་དན་སིད་

རྲེར་སྒྲེང་གྱུར་ཅིག །རང་བློའི་དློད་ཀིས་འཁིད་གཞུང་གསྲེར་སྒློང་དག །སྨིན་པའི་

འབྲས་བཟང་སྐུ་བཞིའི་ཞལ་སྒློ་ཅན། །མི་ཟད་རྒྱན་གི་འཁློར་ལློའི་བྲེད་པ་པློ། །ཀུན་

མཁྱྲེན་མྲེས་པློར་འགྲློ་རྣམས་གྱུར་ཅིག་གུ །

དྲེ་ལྟར་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་གཞུང་སྤན་སྔ་བློ་གྲློས་རྒྱལ་

མཚན་གིས་མཛད་པ་སློགས་འགའ་ཞིག་སྣང་བ་སྟློད་ཆ་རྣམས་བཤད་ཡམས་སུ་

སློང་བས་དམིགས་པའི་ཐློག་ཏུ་མི་འདིལ་ལ། སྨད་ཆ་རྣམས་ཧ་ཅང་བསྡུས་པས་གང་

ཟག་ལས་དང་པློ་རྣམས་ལ་ཉྲེ་བར་མི་མཁློ་ཞིང༌། བློ་གྲློས་ཀི་རལ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་
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ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་ཙོང་ཁ་པ་ཆྲེན་པློའི་གསུང་རབ་ལ་བལྟ་བའི་བློ་གྲློས་ཀི་མིག་

དང་ལྡན་བཞིན་དུ་ཡི་གྲེ་གཞན་ལ་བརྲེན་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་མཚོ་འགྲམ་དུ་

བ་ཚྭའི་ཁློན་པའི་དཔྲེར་སློང་མློད། 

བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སློལ་འདི་པར་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་པ་བསློད་ནམས་རྒྱ་

མཚོ་ཡན་ཆློད་དུ་ལམ་རིམ་གཉིས་དང༌། བ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལུང་ཉམས་པ་མྲེད་

པ་ཉིད་ལས་ཟིན་བྲིས་ཀི་ཡི་གྲེ་འདི་ལ་བརྲེན་གི་སྒློས་མི་འདུག་ཅིང༌། སྤན་སྔ་རིན་པློ་

ཆྲེ་གཞློན་ནུ་ཆློས་དཔལ་བཟང་པློ་ཡན་ཆློད་དུ་བདུད་རི་གསྲེར་གི་ཡང་ཞུན་ལ་ར་

བར་མཛད། ལམ་རིམ་ཆྲེ་ཆུང་གཉིས་ནས་ཁ་བསྐངས་ཏྲེ་གནང་བ་ལས་འཁིད་ཡིག་

ནག་འགྲློས་སུ་བཀློད་པ་མྲེད་ཀང༌། 

ཡུལ་ཉང་སྟློད་དཔལ་འཁློར་བདྲེ་བ་ཆྲེན་པློའི་སྒྲུབ་སྲེ་རི་ཁློད་དགའ་ལྡན་གི་

སློབ་དཔློན་པ། ཨྲེ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་ཀི་ཡུལ་གྲུར་སྐྲེས་པའི་མདློ་སྔགས་རབ་

འབམས་སྨྲ་བ་བམས་པ་རིན་ཆྲེན་གིས་འབད་པ་ཆྲེན་པློས་ཟ་བ་ཕྲེད་གཉིས་ཀི་བར་

དུ་ཉམས་འཁིད་སྨིན་རྒྱས་སུ་མནློས་ཏྲེ། འཁིད་དམིགས་ཡི་གྲེར་འཁློད་པ་ཞིག་

དགློས་ཞྲེས་ནན་གིས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྲེན་ནས། སྤིར་ཉམས་འཁིད་ཀི་རིགས་བརྒྱུད་

ལྡན་བ་མའི་ཞལ་སྒློ་ལས་ཉྲེ་བར་མནློས་པ་ཞིག་མ་བྱུང་ན། ཀློག་ལུང་དང་དཔྲེ་ཙམ་

གི་སྟྲེང་ནས་ཉམས་སུ་ལྲེན་པ་བརྒྱུད་པ་མྲེད་པས་རང་གཞན་ལ་ཕན་པར་མི་འགྱུར་

བ་མ་ཟད། 

ཆློས་ལ་དབང་ཟ་བའི་སྐྲེ་བློ་སྙིང་ཁམས་ཅན་འདས་རང་གིས་ཉམས་འཁིད་

མ་ཐློབ་བཞིན་དུ་གཞན་ལ་འཆད་པ། ཇློ་བློ་བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་ཀིས་རང་ལ་
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ཉམས་ལྲེན་མྲེད་པར་གཞན་ལ་སྟློན་པ་བུམ་སྟློང་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འབློ་བར་

གསུངས་པ་ལས་ཀང་དམན་པའི་དུས་ཚོད་འདིར། ལག་ལྲེན་དམར་འཁིད་དུ་གསལ་

བར་ཡི་གྲེར་འབྲི་བ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པའི་རྒྱུན་ལ་མི་ཕན་པར་འདུག་ནའང་། སྙིགས་

མར་སྤློད་པའི་སྐྲེ་རྒུ་བློ་གྲློས་དམན་པ་རྣམས་ཀིས་བ་མའི་གསུང་སྒློས་ཚུལ་བཞིན་

དུ་མ་ཟིན་པར་ལློག་བཤད་ཀི་ཉྲེས་པའང་འབྱུང་བས་གཉིས་སུ་བསྟན་པ་ལ་ཕན་

པའང་སིད་སྙམ་པའི་བློས། 

བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་འཁིད་གཞུང་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་ཞལ་ལུང་

ཞྲེས་བ་བ་འདི་ནི། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལ་གཞན་དིང་མི་འཇློག་པའི་

རློད་དུས་ཀི་ཀུན་མཁྱྲེན་ཆྲེན་པློ་འཁློན་སྟློན་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་པློའི་ཞལ་ལུང་དི་མ་མྲེད་

པ་འཇམ་དབངས་བ་མའི་དིན་ལས་ལྲེགས་པར་ཐློས་ཤིང་སྨྲ་མཁས་ངག་གི་དབང་

ཕྱུག་རྲེ་བཙུན་བ་མ་དཀློན་མཆློག་ཆློས་འཕྲེལ་བའི་དྲུང་དུ་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆྲེན་མློ་

ཚིག་གཅིག་ཀང་མ་ལུས་པའི་གཟབ་བཤད་ལན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་མནློས་པའི་བཀའ་

དིན་ལས་ཆློས་ཚུལ་འདི་ཉིད་སྨྲ་བ་ལ་སློབས་པའི་མགྲིན་པ་ཅུང་ཟད་འདྲེགས་ནུས་

པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཟ་ཧློར་གི་བནྲེ་ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་

མྲེད་གློ་ཆ་ཐུབ་བསྟན་ལང་ཚོའི་སྲེ་མིང་གཞན་འཇམ་དབངས་དགའ་བའི་བཤྲེས་

གཉྲེན་དུ་འབློད་པས། འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བི་ལམྦྷ་ཞྲེས་ཕློགས་འདིར་རྣམ་འཕང་དུ་

འབློད་ཅིང༌། འཇམ་དབངས་གློང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཝུ་ཟུའི་ཞྲེས་པ་ས་ཕློ་ཁྱིའི་ལློ། 

ལྲེགས་སྦར་གི་སྐད་དུ་ཤི་བ་ཎར་གྲགས་པ་བ་སློའི་ཟ་བ། རྒྱ་ནག་པ་ཚི་ཡློལ་ཞྲེས་

ཧློར་ཟ་བདུན་པ། དུས་འཁློར་བའི་མུན་པའི་མུན་པ་གསལ་བ་འབྲིང་པློའི་དགའ་བ། 



རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།
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ཀི་དགའ་བ་གཉིས་པ། དབངས་ཨཱ། གསལ་བྲེད་ཆ། ན་ཚོད་བིས་པ། ཁམས་ས། 

འདློད་ཡློན་དི། ཉི་མ་མྲེ་བཞིའི་འགྲུབ་སྦློར་གི་ཏཏྐལ་སྲེང་གྲེའི་དུས་སྦློར་ལ། བཀའ་

དང་བསྟན་བཅློས་འགྱུར་རློ་ཅློག་གི་ཚལ་ཆྲེན་པློ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཆློས་ཀི་

སྲེ་ཆྲེན་པློར་སྦར་བའི་ཡི་གྲེ་པ་ནི་གྲློང་སྨད་པ་འཕིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་སུ་བྷཱི་

ཤཱ་སནཱ་ནཱ་བ་སནྲེ་ཥཱུ་ད་ཡནྟུ།། །།
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རྣམ་གྲློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

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

ཚིག་གི་གཟྲེགས་མ་རྲེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལྲེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

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

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

གདངས་ཏྲེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྲློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངྲེས་ལྲེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅྲེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མྲེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སྲེངྲེའི་

རིང་ལུགས་སྒློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕལ་ཡུན་ལྲེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆྲེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མྲེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆློག་པའི་དགྲེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགྲེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །
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