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བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་ཡློང་རྒྱུ་རེད་འདུག །འློན་ཀང་ཁེད་ཀི་སླློབ་མ་རྣམས་ནི་བང་

སེམས་སྦློར་ལམ་པ་ཤ་སག་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱ་གར་དུ་ཚ་བའི་རྐེན་གིས་སྐུ་ཚེ་ཟིན་པ་མི་

འདུག་གསུངས། མཐའ་མར་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་རྒྱུའི་བསམ་བློ་དེ་དློར་ནས་འློལ་ཁ་

ཆློས་གིང་དུ་ཐློག་མར་བསགས་སྦངས་གནང༌། རློ་གཡའ་ལེབ་ཀི་སེང་དུ་མཎྜལ་

བསགས་པས་ཕག་ལ་རྨ་ཆེན་པློ་བྱུང་བ་སློགས་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦང་གནང༌། 

དེ་ནས་དགློང་མློ་གཅིག་གི་མཚན་མནལ་ལ་རྒྱ་གར་གི་པཎ་གྲུབ་འགའ་ཤས་དང༌། 

དེའི་ནང་ནས་སྐུ་གཟུགས་སློབས་ཆེ་བ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་རེད་འདུག་སྙམ་པ་ཞིག་

གིས་རྒྱ་དཔེ་ཞིག་ཕུལ་བའི་གཟིགས་སྣང་བྱུང༌། མཇུག་ཏུ་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་དང༌། 

གཙོ་བློ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་གཞུང་གཟིགས་པའི་རྐེན་བས་ནས་རང་བཞིན་

གིས་སློང་པའི་སེང་ནས་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པའི་ལྟ་བའི་གནས་ཚུལ་ཕིན་ཅི་

མ་ལློག་པ་ངེས་པ་བྱུང་ནས་མཚན་སྙན་གིས་ཁབ་པ་བྱུང་བ་རེད།

 སྤིར་བཏང་རང་ཉིད་ལ་གཞུང་འདི་འཆད་པའི་སློབས་པ་གང་ཡང་མེད། 
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

གང་ཡིན་ཟེར་ན། འདི་ཚོའི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་མུས་ཡིན་ཀང་ནློར་བ་དང༌། སྣ་

ཁུག་བརབ་ཡས་ཤ་སག་མ་གཏློགས་ངེས་པ་རེད་པ་ནི་དཀའ་ལས་ཁག་པློ་ཆགས་

འདུག འློན་ཀང་དགེ་ཕྲུག་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ལེགས་པའི་སྐུལ་མ་ཐེངས་འགའ་བས་

པ་དང༌། ང་རང་ཡང་ལློ་ཡར་ལ་སླེབས་པ་དང༌། ང་དང་ང་འདྲ་བ་ལ་ཕྲན་བུ་ཕན་ན་

སྙམ་པས་དེ་ལྟར་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། རེ་རིན་པློ་ཆེས་གང་གསུངས་པའི་དློན་དེ་རང་གི་བློ་ལ་

འཁློར་ཚོད་ཅིག་གི་སེང་ནས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། འགེལ་པ་གཞན་ལ་ལྟ་རྒྱུ་མ་བྱུང་ཞིང༌། ཉེ་

ཆར་རྒན་ལམ་རིམ་པའི་འགེལ་པ་ས་བཅད་ཅན་ཞིག་འདུག་པ་འཁྱུག་ཙམ་བཀླགས་

པ་ཡིན། སྤིར་བཏང་རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་སེང་དུ་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་

ཚུལ་དང༌། རེན་འབྱུང་དང་སློང་པ་གཉིས་གཅིག་གློགས་གཅིག་ལ་སློང་བའི་ལྟ་ཚུལ་

འདི་ནི་དཀའ་ལས་ཁག་པློ་ཞེ་དྲག་ཡློད་པ་ནི། སློན་གི་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་དབུ་མ་

རང་རྒྱུད་པ་ལེགས་ལྡན་འབེད་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམས་ཀང་དེའི་ཐད་ལ་ནློངས་ནས་

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བའི་འདློད་ཚུལ་ཁག་ཁག་ལ་སློང་ཡློད། དེ་ཡློང་

བ་ནི་ལྟ་བ་འདི་གཏིང་ཟབ་པློ་དང་འཁེགས་པློ་ཡློད་པས་ཡིན། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་ཐློག་ལ་

ཁློ་བློས་བཤད་པ་བས་ནའང་ཕལ་ཆེ་བ་མི་འགིག་པ་ཡློང་རྒྱུ་རེད་མློད་ལྷན་རྒྱས་

ཚོས་དེའི་ཐློག་ལ་དགློངས་པ་བཞེས་རྒྱུ།

གཞུང་དངློས་གཞི་ནི་ར་བ་ལས། 

གང་ཞིག་གཟིགས་ཤིང་གསུངས་པ་ཡི། །

མཁེན་དང་སློན་པ་བ་ན་མེད། །

རྒྱལ་བ་རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང༌། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

གཟིགས་ཤིང་འདློམས་པ་དེ་ལ་འདུད། །

ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་སློང་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐར་ཕིན་པ་དེས་མཁས་

པའི་དབུས་སུ་རང་དབང་དུ་སེངེའི་སྒ་ལྟ་བུས་ཞུམ་པ་མེད་པར་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་

པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དེ་རང་དབང་མེད་

པར་གསུངས་པའི་སློན་པ་བ་ན་མེད་པ་བསན་པ་ཡིན། གང་ཞིག་གཟིགས་ཤིང་

གསུངས་པ་ཡིས། ཞེས་པ་འདི་དང༌། འློག་ནས་དེ་ཕིར་རང་བཞིན་རྣམ་བལ་

ཞེས། །སེངེ་སྒ་ཡིས་ཡང་ཡང་དུ། །མཁས་པའི་ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངས་

པ། །ཞེས་པ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཡིན།

སློང་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རེན་འབྱུང་ཟླ་མེད་པ་དེའི་སེང་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་མེད་པར་མཁེེན་པས་ན་མཁེན་པ་བ་ན་མེད་པ་དང༌། སྤིར་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ན་མཁས་པ་སློ་སློའི་རལ་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་

ཀང་རེན་འབྱུང་གི་སེང་ནས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སློང་པ་སྒྲུབ་པ་ནི་འགན་ཟླ་

མེད་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སྒྲུབ་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་མ་

གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བ་ན་མེད་པ་རུ་གཟིགས་ཤིང་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་འདློམས་པར་

མཛད་པ་དེ་ལ་འདུད་པ་ཡིན། ཞེས་པ་ཡིན། ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་པློ་འདི་ནི་རེན་འབེལ་

བསློད་པའི་སློན་པ་ལ་མཆློད་པར་བརློད་པའི་མཆློད་བརློད་ལ་བཞག་ནའང་འགིག 

ཡང་ན་ལུས་མདློར་བསན་དང་ལུས་རྣམ་གཞག་ལ་བཞག་ནའང་མི་འགིག་པ་མེད།

འཇིག་རེན་རྒུད་པ་ཇི་སྙེད་པ། །
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

དེ་ཡི་ར་བ་མ་རིག་སེ། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

འཇིག་རེན་ནི་འཁློར་བ་ལ་གློ་དགློས། སྤིར་བཏང་འཁློར་བའི་གནས་ནི་མཐློ་

སིད་རེ་ནས་མར་མནར་མེད་ཀི་བར་ལ་སློད་སའི་གནས་དང་འདྲ་བ་དེ་ཡིན། དེར་

ལས་དང་ཉློན་མློངས་ཀི་དབང་གིས་འཁློར་བའི་གནས་དེ་ལ་འཁློར་བའི་འཁློར་བ་པ་

རྣམས་ལ་དུས་རག་ཏུ་ན་རྒ་འཆི་བ་ལ་སློགས་པ་དང༌། འཁློར་འདས་ཀི་རྒུད་པ་གང་

དང་གང་གིས་མནར་བ་དེ་གཙོ་བློ་མ་རིག་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། 

སྤིར་མ་རིག་པ་ནི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་འཛིན་སངས་དངློས་སུ་འགལ་བའི་བློ་ཞིག་

ལ་འཇློག་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལའང་ཡློད། སྐབས་འདིའི་མ་རིག་པ་

ནི་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་འཁློར་བ་འཁློར་བེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་

མ་རིག་པ་ཡིན་པས་ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་ལ་གློ་དགློས། དེ་འདྲ་བའི་མ་རིག་པ་དེ་རྒུད་

པ་ཀུན་གི་ར་བ་ཡིན་པ་དེ་རང་སེ་དངློས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པ་ཡློངས་ཀིས་བརློད་ཀིན་

ཡློད། ཡིན་ན་ཡང་རང་སེ་འློག་མ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པའི་ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་དེ་རང་

རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དང་ངར་འཛིན་གི་འཇིག་ལྟ་

ལ་བཤད་པ་མ་གཏློགས། ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་འཇློག་ཤེས་ཀིན་མེད། དེ་འཇློག་མི་ཤེས་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཙོ་བློ་བདེན་འཛིན་ཉློན་སྒིབ་ཏུ་འདློད་མི་ཤེས་པ་དེར་ཐུག་པ་

ཡིན། དེ་དག་གིས་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་དེ་ངར་

འཛིན་གི་འཇིག་ལྟ་ཞིག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ཙང་དེས་དྲངས་པའི་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དང་དེའི་བག་ཆགས་དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ལྟློས་ཏེ་རགས་པ་ཞིག་ཏུ་

འགློ་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་བག་ཆགས་དེ་ཡི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་སེད་ལེན་གཉིས་པློ་

དེ་ཡང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་ཀི་འཛིན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེད་ལེན་གཉིས་

ཡིན་པ་དང༌། དེས་གསློས་བཏབ་པའི་སར་གི་འགྲུབ་བེད་ཀི་ལས་ཀི་བག་ཆགས་

ལས་ཀི་ངློ་བློར་སློང་བ་དེ་ཡང་འགྲུབ་བེད་ཀི་ལས་རགས་པ་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་འཕེན་

བེད་དང་འགྲུབ་བེད་གཉིས་པློ་དེས་འཕངས་པའི་ལས་ཉློན་གི་ཕུང་པློ་དེ་རེན་འབེལ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་གི་སྡུག་བདེན་རགས་པ་ཞིག་ཏུ་འགློ་བ་ཡིན། ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་བདེན་བཞི་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་སུ་འབེད་པའི་ཐུག་ས་ནི་འདིའི་

སེང་ནས་ཡིན། འློན་ཀང་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ལ་ཕྲ་རགས་འབེད་པ་ན་

རང་སེ་འློག་མའི་ལུགས་ཀི་དེ་རགས་པ་ཡིན་ཟེར་ན་མི་འགིག དེ་ལྟར་ཟེར་བ་ལས་

སླ་བློ་མེད་པ་དགློངས་པ་བཞེས་ན་མཁེན་གིན་རེད། ཇི་ལྟར་བརློད་དགློས་ཤེ་ན། 

རང་སེ་འློག་མས་འདློད་པའི་ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་དང༌། དེའི་འཕངས་འབས་ལ་སློགས་

པའི་ཡན་ལག་རྣམས་རགས་པ་ཡིན་ཟེར་དགློས། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་ཀི་མ་རིག་པས་མ་འཕངས་པར་རང་སེ་འློག་མའི་ལུགས་ཀིས་དེས་འཕངས་

པ་ཞིག་འཇློག་རྒྱུ་མེད། རང་སེ་འློག་མས་འདློད་པའི་དེ་ཟེར་བ་ན་གང་ཟག་རང་ཉིད་

ཀི་བློའི་འཛིན་ཚུལ་གི་སེང་ནས་འཆད་ཀིན་ཡློད་པས་དེ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་ལྟློས་

ནས་རགས་པ་ཡིན་གི་ཕྲ་མློར་སླེབས་མེད།

དེ་བཞིན་དུ་བདེན་པ་བཞི་ལ་ཕྲ་རགས་ཡློང་ཆློག་པ་ཡིན། ཇི་ལྟར་ན་རང་སེ་

འློག་མའི་ལུགས་ཀི་སྡུག་བདེན་མི་ཟེར་བར་ཁློ་རང་ཚོས་འཛིན་པའི་སྡུག་བདེན་དེ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

སྡུག་བདེན་རགས་པ་ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་དེའི་རྒྱུ་ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་དེ་ཆློས་ཀི་

བདག་འཛིན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་ཞིག་ཏུ་ངློས་འཛིན་མ་ཐུབ་པར་རང་རྐ་

ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེས་འཕངས་པའི་སྡུག་བསལ་

བདེན་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ཡིན་ཙང་དེ་སྡུག་བདེན་རགས་པ་ཡིན། མི་རག་པ་མ་གཏློགས་

པའི་བདེན་བཞི་སློགས་བཅུ་དྲུག་པློ་དེས་རིགས་འགེ་སེ་ཕྲ་རགས་འཇློག་ཐུབ་པ་

ཡིན། ཁློ་རང་ཚོས་འདློད་པའི་ཀུན་འབྱུང་མ་རིག་པ་དེ་ཡང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་

ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན་པས་ཀུན་འབྱུང་རགས་པ་དང༌། དེ་

འདྲ་བའི་ཀུན་འབྱུང་དེའི་སློང་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་དེ་ལ་ཡང་སློང་པ་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་

རློགས་པའི་བློ་མི་དགློས་པར་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་ཀིས་སློང་པར་རློགས་པའི་

མངློན་སུམ་འདི་ཉིད་གློམས་པར་བས་ནས་ཐར་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་བེད་པ་དེ་

སེམས་ཙམ་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་ལ་དེ་འདྲའི་གཉེན་པློ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་སློང་མི་ཐུབ་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་བདག་མེད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་དེ་རློགས་ཟིན་གློམས་པར་

བས་པ་དང་གསལ་སྣང་ཐློན་པ་ནི་སློ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་ཡློད། འློན་ཀང་དེ་འདྲའི་བློ་མཐློང་

ཟིན་གློམས་པར་བས་ནས་མཐློང་ལམ་གི་ངློ་བློར་འགློ་བ་མེད། བློ་གཅིག་པུ་དེས་ཁློ་

རང་ཚོའི་འདློད་པའི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ས་བློན་དང་བཅས་པ་དང༌། ལྷན་

སྐྱེས་གང་ཡང་སློང་མི་ཐུབ། འློ་ན་དེས་གང་བེད་ཅེ་ན། དེས་ཁློ་རང་ཚོས་འདློད་པའི་

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་མངློན་གྱུར་བ་རེ་ཞིག་

མགློ་ནློན་བེད་པ་མ་གཏློགས་ཀུན་བཏགས་སློང་མི་ནུས་ན་ལྷན་སྐྱེས་སང་ག་ལ་ཐུབ། 
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དེ་འདྲའི་ལམ་བདེན་དེ་ཡང་ལམ་བདེན་རགས་པ་ཞིག་ལ་སླེབས་པ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་

ལམ་བདེན་དེས་སངས་པའི་སངས་པ་དེ་ཡང་སངས་པ་རགས་པ་ལ་འློང་བ་ནི། དེས་

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་ཀི་འཛིན་པ་ངློ་ཐློག་དེ་སངས་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་

མངློན་གྱུར་བ་མགློ་ནློན་བེད་པའི་བརའི་འགློག་པ་ཞིག་འློང་བ་དེ་ནི་འགློག་བདེན་

རགས་པ་ཡིན། 

རྒྱས་པར་འཆད་ན་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གི་ལུགས་ལ་ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀི་

རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་གི་ཡློད་པ་དེ་དཔལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས་

ཤེས་ནུས། ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་གཞག་གི་སང་བ་སློང་སངས་ཀི་རིམ་པའི་

སེང་ལ་དློགས་པ་གཅློད་སངས་ནི་འློག་ནས་ཡློང་རྒྱུ་རེད། འདི་ནི་དབུ་མ་གཟིགས་

མཁན་རྣམས་ཀི་སྦང་བའི་གཙོ་བློའི་གས་སུ་གྱུར་ཡློད། ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་

གཞག་འཐད་པ་འདི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་རང་གིས་ས་དང་པློ་འདི་འཕགས་པ་

བརྒྱད་པ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པ་དང༌། རེ་བཙུན་པའི་དབུ་མའི་སྤི་དློན་ལས། 

ཆགས་བལ་སློན་སློང་གི་ཕིར་མི་འློང་ཡློད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་ཅེས་གསུངས་ཡློད། 

དེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས། འདི་ནི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་

བསན། །ཞེས་གསུངས། འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་འཆད་པ་ན་དག་བཅློམ་འབས་གནས་

ནས་མར་བགངས་པའི་འཕགས་པ་བརྒྱད་པ་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཡིན་པས་

ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། དེ་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ཙང༌། 

དེ་དག་གི་སང་བ་སློང་སངས་ཀི་རིམ་པ་ནང་གི་སང་བ་ནི་མངློན་པ་ནས་བཤད་པའི་

ཉློན་མློངས་དེ་འཇློག་དགློས་པ་མ་གཏློགས་ལུགས་འདི་ནས་བཤད་པའི་ཉློན་མློངས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འློང་ས་མེད། རེ་བཙུན་པའི་ཡིག་ཆ་ལས་ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡློད། མངློན་པ་ནས་

བཤད་པའི་སང་བ་འཆད་པ་ན་བློ་ལྷན་སྐྱེས་ཤིག་མ་བཤད་པ་ཡིན་ན་ཞུགས་འབས་

བརྒྱད་ཀི་རྣམ་གཞག་འློང་ས་མེད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་བཤད་ན་ལེགས་བཤད་སྙིང་པློ་

ལས། རིགས་པ་དེ་དག་གི་གནད་ཀིས་རང་རྒྱུད་པས་བཤད་པའི་ཆློས་ཀི་བདག་

འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འདློད་པ་ཡང་ཀུན་བརགས་སུ་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པས་འདློད་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་

པ་དེ་འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པ་གསལ་པློར་གསུངས་ཡློད། འཛིན་པ་ཀུན་

བཏགས་ཡིན་པར་གསུངས་ན་ཞུགས་འབས་བརྒྱད་ཀི་རྣམ་གཞག་ནང་གི་མངློན་པ་

ནས་བཤད་པའི་སང་བ་དེ་བློ་ལྷན་སྐྱེས་ཤིག་ཡིན་ཙང་དེ་གཉིས་ཀི་མཚམས་འཇློག་

སངས་ཐད་ལ་དློགས་པ་གཅློད་དགློས་པ་ཆེན་པློ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡློད། 

 དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་

ཟེར་བ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་གི་ལུགས་ལ་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཤིག་ཏུ་འཇློག་ཀང༌། 

རང་རྒྱུད་པས་འདློད་པའི་འཛིན་པ་དེ་འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡིན། དེ་ལྟ་ན་ཐལ་

འགྱུར་བ་དང་རང་རྒྱུད་པས་འདློད་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་འཛིན་པའི་

འཛིན་པ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པློ་ཡློད། ཐལ་འགྱུར་བས་འདློད་པའི་འཛིན་པ་དེ་

འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་པ་ནི་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས་གསལ་པློར་གསུངས་

ཡློད། དེ་ཡང་ས་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་གིས་སློང་བས་ས་འདིའི་སང་བ་ལ་

དགློངས་སློ། །ཞེས་པ་འདིས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་

འཛིན་པ་ལ་གསུང་གིན་ཡློད། དེ་འདྲ་བའི་འཛིན་པ་དེ་ས་གཉིས་པ་ནས་བདུན་པའི་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བར་གིས་སློང་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ག་རང་གིས་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་པར་བསན་

ཡློད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཐལ་འགྱུར་བས་འདློད་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་ཀི་

འཛིན་པའི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པ་དེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་རློགས་ཐུབ་མེད། 

འདི་ནི་གནད་ཆེ་བའི་འགག་ར་གཅིག་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་འདློད་

པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པར་

རློགས་པ་ལ་གཞི་གང་ཟག་གི་སེང་དུ་གདགས་གཞི་ཕུང་པློ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་

པའི་བཏགས་ཆློས་ཀི་རེན་འབེལ་དེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀིས་རློགས་

དགློས་ཤིང༌། དེ་འདྲ་བའི་རེན་འབེལ་དེ་རློགས་པ་ལ་སློང་ཉིད་རློགས་དགློས་ཀི་ཨེ་

ཡློད་ཟེར་ན་མི་དགློས། སློང་ཉིད་རློགས་མི་དགློས་ན་དེ་འདྲ་བའི་རེན་འབེལ་དེ་

ལེགས་ལྡན་ལ་སློགས་པས་མ་རློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལ་ཐུག་ཡློད་ཟེར་ན། 

ལེགས་བཤད་སྙིང་པློའི་ནང་ལ་གཟིགས་ན་མཁེན་ཐུབ་པར་མ་ཟད། དེའི་སྐློར་ལ་

འློག་ཏུ་འབྱུང་རྒྱུ་རེད། 

གང་ཞིག་མཐློང་བས་དེ་ལྡློག་པ། །

རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། འློ་ན་གང་ཞིག་མཐློང་ནས་དེ་འདྲ་བའི་མ་རིག་པ་

དེ་ལྡློག་རྒྱུ་རེད་ཟེར་ན། རེན་ཅིང་འབེལ་པརའབྱུང་བ་གསུངས། ཞེས་པ་གྲུབ། སྤིར་

དེ་འདྲ་བའི་ར་བའི་མ་རིག་པ་ལྡློག་པ་དེ་ཁློ་དང་འཛིན་སངས་དངློས་འགལ་དུ་ཞུགས་

པའི་བློ་གཅིག་རློགས་ཟིན་གློམས་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སང་དགློས་པ་རེད་མ་

གཏློགས་རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་རློགས་པའི་བློ་ནི་ཁློ་དང་འཛིན་སངས་དངློས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འགལ་དུ་ཞུགས་པའི་བློ་མིན་ཀང༌། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་གནད་འགག་ཆེན་པློ་

ཞིག་ལ་ཐུག་ཡློད། གསུང་འདི་ལ་ཤཱཀ་མཆློག་ལྡན་པ་དང༌། གློ་རམས་པ་རྣམས་

ཀིས་མི་འཐད་པར་གསུངས་ཡློད། མདློར་ན་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དང་རེན་འབྱུང་

གཉིས་ཀི་བར་ལ་དབེ་འཁྲུན་གཅློད་དགློས་པ་ནི་གལ་ཆེན་པློ་ཡིན།

དེ་ཚེ་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །

རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ལམ། །

ཁློད་ཀི་བསན་པའི་གནད་ཉིད་དུ། །

ཇི་ལྟར་ཁློང་དུ་ཆུད་མི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། བློ་གཟུ་བློར་གནས་པའི་མཁས་པ་ཡིན་ན་ཁློད་

ཀིས་བསན་པའི་ར་བ་མ་རིག་པ་ལྡློག་པའི་ཐབས་ལ་སློང་པ་མ་གསུངས་པར་རེན་

འབྱུང་གསུངས་པའི་གནད་འདི་ཇི་ལྟར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཆུད་པར་

འགྱུར་རློ། །སྤིར་རེན་འབེལ་རློགས་པ་ལ་སློང་ཉིད་རློགས་པས་མ་ཁབ་ཀང༌། དེ་

རློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགན་ཟླ་མེད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་ལམ་གཙོ་ལས། གང་

ཞིག་འཁློར་འདས་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །རྒྱུ་འབས་ནམ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་

མཐློང་ཞིང༌། །དམིགས་པའི་གཏད་སློ་གང་ཡིན་ཀུན་ཞིག་པ། །དེ་ནི་སངས་རྒྱས་

དགེས་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཁློར་འདས་ཀི་ཆློས་གང་འདྲ་

ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་རེན་འབེལ་མི་བསླུ་བ་མཐློང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས་ངེས་ཤེས་མཚན་

ཉིད་པ་མིན་ཀང་ངེས་ཤེས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་

པའི་གཏད་སློ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཀུན་འཇིག་ན་ལྟ་བའི་དཔད་པ་དེས་རྫློགས་པ་དང༌། 
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

སངས་རྒྱས་དགེས་པའི་ལམ་ལ་ཡང་ཞུགས་པ་ཡིན། དེས་ན་རེན་འབེལ་རློགས་

པའི་བློ་དེས་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ལ་མ་ལྟློས་པར་ངེས་པ་

རང་སློབས་ཀིས་འདྲེན་གིན་ཡློད། དེ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཆེན་པློ་ཡློད། དཔེར་ན་གཅིག་དུ་

བལ་གི་རགས་ལྟ་བུ། རང་བཞིན་གི་མེད་དེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཅིག་དང་

དུ་མ་གང་རུང་དུ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་བཀློད་པ་ན་དེ་ལ་ཡང་ཕློགས་ཆློས་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་སློགས་པ་བཀློད་དགློས་པས་དེ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་རང་

བཞིན་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ཐུབ་པ་ཡིན། 

 རེན་འབྱུང་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པློ་

ཡློད་པ་ནི། དཔེར་ན་ཤར་རི་དང་ནུབ་རི་ལ་སྦར་ནའང་ཆློག །ཡང་ན་རིང་ཐུང་ལ་

སྦར་ནའང་ཆློག །ཤིང་སློར་གང་ལ་ལྟློས་ན་ཁྲུ་གང་པློ་དེ་རིང་བ་ཡིན། རིང་པློ་དེ་ལྟར་

འཇློག་པ་ནི་སློར་གང་ལ་ལྟློས་ཏེ་འཇློག་པ་མ་གཏློགས་རང་ངློས་ནས་འཇློག་རྒྱུ་མེད་

པ་ཡིན། དེ་ལྟར་མེད་པ་ནི་འདློམ་གང་ལ་བལྟློས་ན་ཐུང་ངུར་འགྱུར་བས་སར་རིང་

པློར་འཛིན་པའིབློ་དེ་དློར་བ་ཡིན། ཤིང་ཁྲུ་གང་དེ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རིང་པློར་མི་གནས་

པ་ནི་ཁློ་རང་གི་ངློས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་ཡིན། ཁློ་རང་

གི་ངློས་ནས་གྲུབ་ཡློད་ན་ལྟློས་བ་ལྟློས་བེད་ཀི་དགློས་པ་མེད། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ཆློས་

གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་ཆ་ཤས་གཞན་ལ་ལྟློས་དགློས་པས་ཁློ་རང་གི་ངློས་ནས་གྲུབ་

པ་མེད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་རེན་འབྱུང་གི་སེང་ནས་ཡུལ་རང་ངློས་ནས་མེད་པ་

ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ཡློང་བ་ནི་གཏན་ཚིགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེར་

བརེན་ནས་ལམ་གཙོའི་སྐབས་སུ་སྣང་བས་ཡློད་མཐའ་སེལ་བ་དང༌། སློང་པས་མེད་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

མཐའ་སེལ་བ་ཡློང་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན། 

 རེན་འབེལ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགན་ཟླ་མེད་པ་

རེད་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེར་ཐུག་པ་ཡིན། ང་ཚོས་རྒྱུ་མཚན་དེར་བསམ་བློ་

ཡག་པློ་བཏང་ན་རང་ངློས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པ་ལ་ཞེ་དྲག་ཁད་པར་

ཆེན་པློ་ཡློད་པ་དེ་ང་ཚོའི་བློ་ངློར་ལ་ཏློག་ཙམ་འཁློར་རྒྱུ་ཡློད།

 འློ་ན་ལེགས་ལྡན་ལ་སློགས་པས་སློང་ཉིད་མ་རློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་

ཞེ་ན། འདིའི་རྒྱུ་མཚན་གི་གནད་ནི་རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་སློང་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

རིགས་པ་ལ་རྒྱ་གར་གི་མཁས་པ་སློ་སློས་རིགས་པའི་རལ་འདློན་སངས་མི་འདྲ་བ་

མང་པློ་ཡློད། གཙོ་བློ་ནི་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལ་གཏུག་གིན་ཡློད། སླློབ་དཔློན་

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་སློང་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ལ་མགློ་སྙློམས་ཀི་གཏན་

ཚིགས་ཀི་སེང་ནས་སྒྲུབ་གིན་ཡློད། མགློ་སྙློམས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་པ་ནི། 

དངློས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུས་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་སྒ་ཐློས་པ་ན་མིག་

ཤེས་ཀིས་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་སྒ་མཐློང་དགློས་ཏེ། དབང་པློ་ཡིན་པར་

མཚུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀློད་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི་ཉན་ཤེས་ཀིས་བདེན་པ་གྲུབ་

པའི་སྒ་མཐློང་བ་ན། ཡུལ་སྒ་མཐློང་བ་དེ་རང་གི་བདག་རྐེན་དང་དམིགས་རྐེན་ལ་

ལྟློས་པ་མེད་པར་མཐློང་བ་ཡིན། དེ་ལ་མ་ལྟློས་པར་མཐློང་ཚུལ་ཞིག་ཡློད་ན་མིག་

ཤེས་ཀིས་སྒ་ཐློས་པར་ཐལ་བའི་མགློ་སྙློམས་ཀི་རིགས་པ་སྦློར་བ་ཡིན། དེ་དང་འདྲ་

བར་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤི་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་གིས་གཅིག་དུ་བལ་གི་རིགས་

པ་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པར་གནང་གིན་ཡློད། སྤིར་རིགས་པ་དེས་སློང་པ་ཉིད་གཏན་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ལ་འབེབ་ཀིན་ཡློད་ཀང༌། དེས་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ཀ་སེལ་བ་མེད། གཞུང་

འགའ་ཞིག་གི་ནང་རིགས་པ་དེས་ཡློད་མཐའ་དངློས་སུ་སེལ་བ་དང༌། མེད་མཐའ་མི་

སེལ་བར་གསུངས་པ་ཡློད་ཀང༌། རག་མཐའ་དངློས་སུ་སེལ་གི་ཨེ་ཡློད་སྙམ། 

རགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་དེ་རློགས་པ་ན་རག་མཐའ་སེལ་བ་བདེན་ན་ཡང༌། 

དངློས་སུ་སེལ་གིན་ཡློད་མེད་ལ་དཔད་དགློས། རེན་འབེལ་གི་རགས་དེས་རག་

མཐའ་དང་ཆད་མཐའ་གཉིས་ཀ་དངློས་སུ་སེལ་བ་ཡློད་པས་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་

མི་འདྲ་བ་ཡློད། རེན་འབེལ་རློགས་པ་ན་སློང་ཉིད་རློགས་པས་མ་ཁབ་ཀང༌། དེ་སློང་

པ་ཉིད་རློགས་པར་བེད་པའི་སློ་དམ་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་འློག་ནས། གང་དུ་བཟུང་བས་བིས་པ་རྣམས། །ཞེས་

སློགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་གང་བསན་ཅེ་ན། བིས་པ་བླུན་པློ་དང་འདྲ་བ་རྣམས་ཀིས་

རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དེའི་དློན་མ་རློགས་ཀང༌། མིང་ཙམ་དང་ཚིག་ཙམ་

བཟུང་ནས་འཆད་པ་དེས་རག་ཆད་ཀི་མཐར་འཛིན་ནམ་སྒློ་སྐུར་གི་མཐར་འཛིན་དེ་

རང་རྒྱུད་ལ་བརན་པར་བེད་པ་ཡིན། དེ་རྣམས་ཀིས་རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་རང་བཞིན་གི་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན། སྒློ་གདློགས་ཀི་མཐར་འཛིན་

ནི་ཆློས་དེ་དང་དེ་རང་བཞིན་གི་ཡློད་པར་འཛིན་པ་དང༌། སྐུར་འདེབས་ཀི་མཐར་

འཛིན་ནི་ཆློས་དེ་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་གཏན་ནས་མེད་པར་འཛིན་པ་དེ་ཡིན། 

གང་ཟག་སློ་སློའི་བློས་ངློས་གཟུང་སངས་ཀི་ཁད་པར་གིས་བཅིངས་པ་དང་གློལ་

བའི་རྒྱུ་རུ་གཏློང་སངས་ཀི་ཁད་པར་ཆེན་པློ་ཡློད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཟེར་བ་དེ་ཐལ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འགྱུར་བ་རང་གི་ལུགས་ཀི་རེན་འབེལ་གི་གློ་དློན་ལ་སླེབས་མེད། དེ་མ་སླེབས་པ་ནི་

རེ་རིན་པློ་ཆེ་ཉིད་ཀིས། རང་བཞིན་མེད་ལ་བཀི་བའི་སློ། །ཞེས་སློགས་ཤླཽ་ཀ་གཉིས་

གསུངས། རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བཀི་བའི་སློ་དམ་པ་

ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པ་རློགས་པའི་ཐབས་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཁིམ་

གི་ནང་ཞིག་ལ་འགློ་དགློས་ན་སློ་རུ་སླེབས་པ་ན་ནང་ལ་སླེབས་མེད་པ་ཡིན། ནང་དུ་

སླེབས་ཚུལ་ནི་སློང་པ་ཉིད་རློགས་དགློས་པ་ཡིན། 

དེ་ལྟ་ལགས་ན་མགློན་ཁློད་ལ། །

བསློད་པའི་སློ་ནི་སུ་ཞིག་གིས། །

བརེན་ནས་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལས། །

ངློ་མཚར་གྱུར་པ་ཅི་ཞིག་རེད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། བློ་དང་ལྡན་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་སློན་པ་རང་

གིས་རེན་འབེལ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་གསུངས་པའི་གནད་

འགག་ཤེས་པ་དེ་དཀའ་ལས་ཁག་པློ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ལགས་ན་མགློན་པློ་

ཁློད་ལ་རེན་འབེལ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཁད་ཆློས་བ་ན་

མེད་པ་དེའི་སློ་ནས་བསློད་ན་བསློད་པ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་གི། དེ་ལས་གཞན་དུ་

སློན་པ་ལ་བསློད་པའི་བསློད་ཆློས་ངློ་མཚར་བ་གང་ཡང་རེད་རྒྱུ་མེད། 

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི། 

གང་གང་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དེ་དེ་རང་བཞིན་གིས་སློང་ཞེས། །

གསུངས་པ་འདི་ལས་ཡ་མཚན་པའི། །

ལེགས་འདློམས་ཚུལ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡློད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། ཆློས་དེ་དང་དེ་གཞི་གཅིག་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་

པས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དེ་ལས་ལེགས་པར་འདློམས་པའི་

གསུངས་ཤིག་སུ་ལའང་མེད་པར་གསུངས། གསུངས་འདིའི་སེང་ནས་ཁློ་རང་ལ་

རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་རེད་པ་ཡིན་ཙང་མྱློང་སློབས་ཀིས་

གསུངས་པར་ཤེས་ནུས།

རེན་འབེལ་དེ་སློང་པ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཟླ་མེད་པ་ཡིན་པ་ནི། 

གང་དུ་བཟུང་བས་བིས་པ་རྣམས། །

མཐར་འཛིན་འཆིང་བ་བརན་བེད་པ། །

དེ་ཉིད་མཁས་ལ་སྤློས་པ་ཡི། །

དྲ་བ་མ་ལུས་གཅློད་པའི་སློ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། གང་ཟག་སློ་སློའི་བསམ་པའི་ཁད་པར་གི་དབང་

གིས་རེན་འབེལ་ཟེར་བ་དེ་འགའ་ཞིག་ལ་འཆིང་བའི་རྒྱུ་རུ་འགློ་བ་དང༌། མཁས་པ་

ལ་རེན་འབེལ་དེ་མཐར་འཛིན་གཅློད་པའི་སློ་ཡིན། འཆིང་བ་ནི་རག་ཆད་ཀི་མཐར་

འཛིན་རང་རྒྱུད་ལ་བརན་པར་བེད་པའི་དློན་ཡིན།

 དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་དངློས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་བེད་ལ་རེན་འབེལ་དང་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན། 
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་ལྡན་ལ་སློགས་པའི་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་རེན་

འབེལ་མ་རློགས་པ་འདི་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་ཆློག ཡང་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟ་

བུའི་མཁས་པ་ལ་རེན་འབེལ་དེ་རག་ཆད་ཀི་མཐར་འཛིན་གི་སྤློས་པ་ཡི་དྲ་བ་མ་

ལུས་པ་གཅློད་པའི་སློར་གྱུར་པ་ཡིན། རེན་འབེལ་དེས་སྤློས་པ་གཅློད་པར་མ་

གསུངས་པར་དེ་ལྟར་གཅློད་པའི་སློ་ཡིན་གསུངས་པའི་གནད་ཤེས་དགློས། དེ་ལྟར་

གཅློད་པའི་སློ་ཡིན་པ་ནི་གློང་དུ་ཤིང་རིང་ཐུང་གི་དཔེ་ལ་བརེན་ནས་གློ་ནུས་པར་མ་

ཟད། འློག་ནས་ཀང་གློ་ནུས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡང༌། ཅི་སླད་ཅེ་ན་འདི་བཤད་

པས། །ཞེས་སློགས་ཚིག་རྐང་བཞི་ཡིས། རེན་འབེལ་འདི་ཤེས་པས་མཐློང་བ་མངློན་

གྱུར་དང༌། མ་མཐློང་བ་ཅུང་ཟད་ལློག་གྱུར་དང༌། ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་བཅས་གཞལ་

བའི་གནས་གསུམ་ལ་རག་འཛིན་གི་སྒློ་གདློགས་དང༌། ཆད་འཛིན་གི་སྐུར་འདེབས་

གཉིས་པློ་དེ་རྒྱང་རིང་དུ་དློར་བར་མཛད་པ་བེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟ་

ན་གསུང་གློང་འློག་དེ་རྣམས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་རྒྱབ་གནློན་མཛད་ནས་

དགློངས་པ་ཡག་པློ་བཞེས་དགློས་པ་ཡིན། 

བསན་འདི་གཞན་དུ་མ་མཐློང་བས། །

སློན་པ་ཞེས་བ་ཁློད་ཉིད་དེ། །

ཝ་སྐྱེས་ལ་ནི་སེངེ་བཞིན། །

མུ་སེགས་ཅན་ལའང་གཅམ་བུའི་ཚིག །

ཅེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། དེ་འདྲ་བའི་བསན་པ་ཡང་དག་པ་འདི་ཆློས་འདི་

པ་ལས་གཞན་པའི་ཕི་རློལ་པའི་ལུགས་ལ་མ་མཐློང་བ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་ང་ཚོས་ཕི་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

རློལ་པའི་བསན་པ་དེ་བསན་པ་ཡིན་ཀང༌། ཕི་རློལ་པའི་སློན་པ་དེ་སློན་པ་མ་ཡིན་

ཟེར་བཞིན་ཡློད། རང་རང་གི་གདུལ་བ་ལ་འཕྲལ་སེལ་གི་ཕན་པ་ཡློང་བ་ལ་བརེན་

ནས་ཕི་རློལ་པའི་བསན་པ་ལ་བསན་པ་ཞེས་བཤད་པ་མ་གཏློགས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་

མེད། འློན་ཀང་སློན་པ་ཞེས་པ་ནི་ཁེད་ཁློ་ན་ཡིན་གི་ཕི་རློལ་པའི་སློན་པ་དེ་རྣམས་མ་

ཡིན་པ་ནི་ཐར་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་མ་བསན་པས་ཡིན། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པ་ནི་

ཚིག་རྐང་འློག་མ་གཉིས་ལས་ཤེས་ནུས། དཔེར་ན་ཝ་སྐྱེས་ལ་སེངེའི་སྒ་གགས་པ་

ལྟར་ཕི་རློལ་པ་མུ་སེགས་རྫློགས་བེད་ལ་སློགས་པ་ལ་སློན་པ་ཞེས་གཅམ་བུའི་

ཚིག་སེ་མིང་སྙན་པའམ་རྫིག་པློ་སྨྲས་པ་ཡིན།

རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན། 

ཨེ་མའློ་སློན་པ་ཨེ་མའློ་སྐྱབས། །

ཨེ་མའློ་སྨྲ་མཆློག་ཨེ་མའློ་མགློན། །

རེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་ལེགས་གསུངས་པའི། །

སློན་པ་དེ་ལ་བདག་ཕག་འཚལ། །

ཞེས་གསུངས། 

དློན་ནི། ཨེ་མའློ་ཞེས་པ་ནི་ཧ་ལས་པ་དང་ཧང་སང་བའི་ཚིག་ཡིན། བདག་

ཅག་གི་སློན་པ་ཁེད་ནི་ཨེ་མའློ་སློན་པ་ཞེས་སློགས་ཏེ། ཐར་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་

པར་སློན་པས་སློན་པ་དང༌། སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་མཐའ་དག་ལས་སྐྱློབ་པར་བེད་

པས་ན་སྐྱབས་དང༌། རེན་འབེལ་དེ་རང་བཞིན་གིས་མི་སློང་པར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

འགན་ཟླ་མེད་པར་གསུངས་པས་ན་སྨྲ་བ་མཆློག་དང༌། སིད་ཞིའི་འཇིགས་པ་མཐའ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

དག་གི་མགློན་བ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། དེ་འདྲ་བའི་སློང་པ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཟླ་

མེད་པ་རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ལེགས་པར་གསུངས་པའི་སློན་པ་དེ་ལ་བློ་

བཟང་གགས་པ་བདག་གིས་ཕག་འཚལ་ལློ། །

ཕན་མཛད་ཁློད་ཀིས་འགློ་བ་ལ། །

སྨན་པའི་སླད་དུ་བཀའ་སྩལ་པ། །

བསན་པའི་སྙིང་པློ་སློང་པ་ཉིད། །

ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཟླ་མེད་པ། །

རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ། །

འགལ་བ་དང་ནི་མ་གྲུབ་པ། །

མཐློང་བ་འདི་ཡིས་ཁློད་ཀི་ལུགས། །

ཇི་ལྟར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་ནུས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། འགློ་བ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕན་པར་མཛད་པ་

ཁློད་ཀིས་འགློ་བ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕན་པའི་སླད་དུ་བསན་པའི་སྙིང་པློ་སློང་པ་ཉིད་

བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན། སྐབས་འདིར་སློང་པ་ཉིད་དེ་ཡུལ་གི་ཆ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་

ཀང༌། སྤིར་ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་དེ་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་སྙིང་

པློའི་དློན་ཡིན་པ་དེ་ལམ་གཙོའི་དབུ་རུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན།

 སློང་པ་ཉིད་བསན་པའི་སྙིང་པློ་ཡིན་པ་ནི། དེ་རློགས་ཀི་བློ་དེ་རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབ་ཀུན་གི་སྙིང་པློ་ཡིན་པས་གྲུབ། འདི་ནི་ལམ་གི་གཙོ་བློ་རྣམ་གསུམ་ནང་

གི་གཅིག་ཡིན། འློ་ན་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་རྐང་པ་དེ་དེའི་སྙིང་པློ་ཡིན་ནམ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་དེ་ཡང་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། མདློར་

ན་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཡློད་ན་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ངན་སློང་

གི་སྐྱེ་སློ་འགག་པར་འགྱུར་པ་ཡིན། གལ་སིད་ཡིད་ཆེས་ཀི་ལྟ་བ་དེ་དཔིས་ཕིན་པ་

མེད་ན་བློ་གང་གློམས་པར་བས་པའི་རེས་སུ་འགློ་རྒྱུ་ཡིན་ཙང༌། རང་རང་གི་ལས་

གསློག་སངས་ཀི་འློག་ནས་གང་གི་ཕློགས་སུ་འགློ་བའི་ངེས་གཏན་མེད་པ་ཡིན། དེ་

ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ཉིད་དེ་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགན་ཟླ་མེད་པ་ནི། རེན་

ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་འདི་ཡིན་ཏེ། སྤིར་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་སྒྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་གཞན་ཡློད་མློད། རེན་འབེལ་རགས་སུ་བཀློད་པ་དེ་ནི་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པ་འདིས་སློན། 

རེན་འབྱུང་དང༌། རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་གཉིས་པློ་འགལ་བར་མཐློང་མཁན་

ནི་རང་སེ་དངློས་སྨྲ་བ་གཙོས་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དེ་རྣམས་ཡིན། དེ་དག་གིས་

རེན་འབྱུང་ཡིན་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་ཡིན། ཡང་མ་གྲུབ་པ་

འདློད་མཁན་ནི་ཕི་རློལ་པ་ཡིན། དེས་རང་བཞིན་གིས་སློང་པར་ངེས་པའི་སྒྲུབ་བེད་

རེན་འབྱུང་དེ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐྱེ་བའམ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་

ལས་སྐྱེ་བར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་གཏན་ཚིགས་དེ་འགལ་བ་དང་མ་གྲུབ་

པར་མཐློང་བ་འདི་ཡིས་ཁེད་རང་གི་དགློངས་པའི་དློན་ཏེ་རེན་འབྱུང་གི་རགས་ཀིས་

རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་སྒྲུབ་པའི་ལུགས་རྣམ་དག་ཇི་ལྟར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་ཏེ་

མི་ནུས་སློ། །

དེས་ན་རང་སེ་འློག་མ་རྣམས་ཀིས་སློང་ཉིད་མ་རློགས་པ་ནི་གཞུང་འདི་ལ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་

གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེ་འཛིན་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཡིན་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་པས་

འདློད་པའི་འཛིན་པ་དེ་འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན། གལ་སིད་

རང་རྒྱུད་པས་ཐལ་འགྱུར་བས་འདློད་པའི་གཞི་གང་ཟག་གི་སེང་གི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པས་སློང་པ་རློགས་ན། སྣང་ཕློགས་ནས་གང་ཟག་དེ་གདགས་གཞི་

ཕུང་པློ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་རེན་འབྱུང་ལ་ངེས་པ་རེད་དགློས་པ་ཡིན། ངེས་

པ་དེ་ལྟར་རེད་པ་ཡློད་ན་མཐར་འཛིན་གི་འཆིང་བ་བརན་པའི་ཚབ་ཏུ་རྒྱང་རིང་དུ་

དློར་བར་བེད་པར་འགྱུར་རློ། །

ཡུལ་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་དེས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀུན་གི་སྙིང་པློ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐར་འདློད་ཀི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་འཐློབ་བ་དེ་ལ་གསུམ་

ཡློད། འཐློབ་བ་ཉན་རང་དང་བང་སེམས་ཀི་བང་ཆུབ་གསུམ་པློ་གང་འཐློབ་པ་ལ་སློང་

ཉིད་རློགས་པའི་བློ་དེ་ངེས་པར་དུ་དགློས་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷའི་

སྤློད་འཇུག་ལས། གང་ཕིར་ལུང་ལས་ལམ་འདི་ནི། །མེད་པར་བང་ཆུབ་མེད་པར་

གསུངས། །ཞེས་པ་སེ། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་སློང་པར་རློགས་པའི་

ལམ་འདི་མེད་པ་ལ་བང་ཆུབ་གསུམ་པློ་གང་ཡང་འཐློབ་རྒྱུ་མེད་པར་གསུངས་ཞེས་

ལུང་གིས་བསྒྲུབས།

རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་ནི། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེ་

སྒིབ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ཉློན་སྒིབ་ཏུ་ཤེས་པ་དགློས། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་

ཙམ་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་མ་ཤེས་པས་དག་བཅློམ་པའི་འབས་བུ་ཐློབ་པ་ལ་སློང་པ་ཉིད་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དམ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་མི་དགློས་པར་གསུང་གིན་ཡློད། དེ་དག་གིས་སྤིར་

དག་བཅློམ་པ་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་རློགས་པ་ཡློད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀ་ཡློད་

ཀང༌། ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་དེ་སངས་ཟེར། རང་རྒྱུད་པས་བདེན་འཛིན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

ཁས་ལེན་པ་ཡིན། དག་བཅློམ་པ་ཡིན་ན་ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་སངས་པས་ཁབ་པ་དང་

འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་མེད་

པ་དེ་ཡིག་ཆ་ཚང་མའི་འདློད་པ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། འདི་ནི་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་ལམ་

རིམ་ཆེན་མློའི་དགློངས་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན། འློན་ཀང༌། འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་འཕེན་

བེད་ཀི་ལས་ཡློད་མེད་ཐློག་ལ་འདློད་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་སླེབས་ཀིན་ཡློད། རེ་བཙུན་པའི་

ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་མེད་པར་གསུངས་ཀང༌། 

ཡིག་ཆ་གཞན་གི་ནང་ལ་དེ་ཡློད་པར་གསུངས། དེའི་ཐད་ལ་ཡིག་ཆ་གཞན་གི་

དགློངས་པ་བཞེས་ས་གང་ཡིན་རད་ཆློད་པ་དགློས། དེ་ལྟར་རད་ཆློད་པ་ན་རེ་རིན་པློ་

ཆེའི་དགློངས་པ་དང་གང་མཐུན་པའི་ཐློག་ལ་ཡིག་ཆ་སློ་སློའི་དགློངས་དློན་དང་

རིགས་པ་འགློ་སངས་གང་ཟབ་མིན་བལྟ་དགློས་པ་ལས་ང་ཚོའི་ཡིག་ཆ་ཡིན་ཟེར་

ནས་ཕན་ཐློགས་མེད། ཁློ་རང་ཚོས་འཕགས་རྒྱུད་ལ་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ཡློད་

གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཉན་ཐློས་འཕགས་པ་གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་དགློས་པ་དང༌། 

དེ་སྐྱེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་གི་སེལ་སློམ་བ་དགློས་པ་ཡིན། བསམ་གཏན་གི་སེལ་སློམ་

ལ་ཆུང་འབིང་ཆེ་གསུམ་སློགས་ལྔ་བཤད་པ་དེས་གནས་གཙང་ལྔ་པློ་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་

རྒྱུ་རུ་འགློ་བ་ཡིན། དེ་རྒྱུ་རུ་འགློ་སངས་ནི་གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བ་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་

མ་གསློག་པར་སེལ་སློམ་རྐང་པས་མི་ཕན་པ་ཡིན། ལས་དེ་སློ་སྐྱེའི་གནས་སྐབས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

སུ་བསགས་དགློས་པ་ནི་ཡིག་ཆ་ཐམས་ཅད་གཅིག་མཚུངས་ཡིན། འློན་ཀང་སློ་སྐྱེའི་

གནས་སྐབས་སུ་བསགས་པའི་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་དེ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པ་

ཡིན། གལ་སིད་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་ན་འཕེན་བེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་ལ་བསམ་གཏན་

གི་སེལ་སློམ་གིས་གསློས་བཏབ་ནས་གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་དགློས་པ་ཡིན་པ་ལ་དེ་

ལྟར་བཤད་ས་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུང་གིན་ཡློད།

ང་རང་ཚོས་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་དེ་ལ་གསློས་བཏབ་པ་ལ་ལས་དེ་ཡློད་མི་

དགློས། ཁུངས་གཏུགས་ས་ནི་སླློབ་དཔློན་དབིག་གཉེན་གིས། བདེན་པ་མཐློང་ལ་

འཕེན་པ་མེད། །ཅེས་པ་འདི་ཡིན། བདེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་ལ་འཕེན་བེད་ཀི་

ལས་གསར་དུ་གསློག་པ་མེད་ཀང་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ཡློད་པ་ནི་ཁློ་རང་ཚོའི་བཞེད་

པ་ཡིན། ང་རང་ཚོས་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་འཕེན་བེད་ཀི་ལས་དང་དེ་གསར་དུ་

གསློག་པ་གཉིས་ཀ་མེད་པ་དང༌། གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བ་ནི་སློན་སློ་སྐྱེའི་རེན་ལ་

འཕེན་བེད་ཀི་ལས་བསགས་པའི་བག་ཆགས་སེམས་སེང་དུ་བཞག་པ་དེ་ལ་སེད་

ལེན་གིས་གསློས་བཏབ་པས་མཐར་སེལ་སློམ་བས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་ཁློའི་རྒྱུད་ལ་

འཕེན་བེད་ཀི་ལས་ཡློད་དགློས་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་བརློད་ཀིན་ཡློད།

དག་བཅློམ་པས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པ་

སངས་པ་དེ་ཡིག་ཆ་ཁག་ཚང་མ་མཐུན་པ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་དག་བཅློམ་པའི་རྒྱུད་

ལ་འཁློར་བ་ཡློད་མེད་ཐློག་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡིན། ང་རང་ཚོས་དག་བཅློམ་པའི་རྒྱུད་

ལ་འཁློར་བ་མེད། དེས་འཁློར་བ་སངས་པར་བཤད་ཀིན་ཡློད། ཁློ་རང་ཚོས་དེས་

འཁློར་བ་མ་སངས། དེའི་རྒྱུད་ལ་འཁློར་བ་ཡློད་པར་བཤད། དགློངས་པ་བཞེས་ས་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ནི་དག་བཅློམ་པའི་རྒྱུད་ལ་འཁློར་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སར་གི་ལས་ཉློན་གི་

དབང་གིས་བྱུང་བའི་སྡུག་བདེན་ཡློད་ཀང༌། སྡུག་བདེན་དེ་ལས་ཉློན་གིས་འཕངས་

པ་མ་ཡིན། གལ་སིད་དེས་འཕངས་ན་སྡུག་བདེན་དེ་འཕངས་འབས་ཡིན་དགློས། དེ་

ལྟ་ན་འཁློར་བ་ཡིན་དགློས་པར་འགྱུར་རློ། །མདློར་ན་ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་བྱུང་ན་

ལས་ཉློན་གིས་འཕངས་པས་མ་ཁབ་སེ། དེས་འཕངས་ན་ཁློ་འཕངས་འབས་ཡིན་

དགློས་པས་འཁློར་བ་ཡིན་པར་འགྱུར་རློ། །ཁློ་རང་ཚོས་དེ་འཁློར་བ་ཡིན་པ་ནི་ལས་

ཉློན་གི་དབང་གིས་བྱུང་བས་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཀིན་ཡློད། སྤིར་སྡུག་བདེན་དང་

འཁློར་བའི་ཁད་པར་ནི་སྡུག་བདེན་ཞེས་པ་ནི་ལས་དང་ཉློན་མློངས་པའི་དབང་གིས་

བྱུང་བའི་སེང་ནས་བཤད་པས་རྒྱུའི་ཆ་ནས་འཇློག་པ་ཡིན། འཁློར་བ་ཞེས་པ་ནི་སྐྱེ་

བ་ཕི་མར་ལས་ཉློན་གི་དབང་གིས་ཉིང་མཚམས་སྦློར་བའི་ཆ་ཞིག་ལ་འཇློག་པ་ཡིན་

པས་དག་བཅློམ་པའི་རྒྱུད་ལ་འཁློར་བར་སྐྱེ་བའི་ཆ་དེ་མེད།

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་སྤིར་རང་གི་འདློད་བ་དེ་ཐར་པ་ཡིན་པ་དང༌། 

དེ་ཐློབ་པ་ལ་དེ་དློན་གཉེར་གི་བློ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྐྱེ་དགློས་པ་དང༌། ངེས་

པར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་མཐློང་ཟིན་གློམས་པར་

བས་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སང་ནུས་པར་འདློད་པ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་དེའི་

ཕིར། ཉན་ཐློས་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་ཀིས་སློང་པ་དེ་

བསློམ་བའི་གཙོ་བློ་བེད་པ་མ་གཏློགས་སློང་ཉིད་བསློམ་བའི་གཙོ་བློ་མི་བེད་པ་ཡིན། 

འློ་ན་སློློང་ཉིད་རློགས་པ་དང་མ་རློགས་པ་གཉིས་འློང་བ་ནི། གང་ཟག་སློ་སློ་རང་ཉིད་

ལམ་མ་ཞུགས་སམ། སླློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་གློམས་པ་ཁད་པར་ཆེ་ཆུང་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

གི་སེང་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་དགག་བ་བདེན་པར་གྲུབ་པས་སློང་པ་དེའི་སེང་དུ་

གློམས་པ་དང་འདྲིས་པར་བེད་པས་སློང་ཉིད་རློགས་ཐུབ་པ་ཡིན། ཡང་འགའ་ཞིག་

གིས་དགག་བ་དེའི་སེང་དུ་བསམ་བློ་གཏན་ནས་མ་བཏང་བར་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་

ཡློད་ཀིས་སློང་པ་དེ་ཙམ་བསློམ་ནས་ཐར་པ་ཐློབ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཤེས་པས་དེ་ཙམ་སློམ་

པར་བེད་པ་ཡིན། འདི་ནི་ང་རང་ཚོ་དཔེ་ཆ་བ་ཞིག་ལ་དཔེ་མཚོན་ན་ཤེས་ཐུབ། བློ་

རིག་ལ་སླློབ་མཁན་གི་གྲྭ་བ་གཉིས་ཡློད་པའི་གཅིག་གིས་གཙོ་བློ་བློ་རིག་ལ་སླློབ་

པའི་སེང་དུ་ཚུལ་གསུམ་འགློ་སངས་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་གིན་ཡློད། དེའི་ཕིར་རེས་སུ་

ཁློང་བློ་རིག་ཤེས་པའི་སེང་དུ་ཚུལ་གསུམ་གི་འགློ་སངས་ཡག་པློ་ཤེས་པར་གྱུར། 

ཡང་གཞན་དེས་བློ་རིག་གི་རྣམ་གཞག་ཁློ་ན་ལ་སླློབ་པ་ལས་ཚུལ་གསུམ་གི་འགློ་

སངས་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་གིན་མེད། བས་ཙང་ཚུལ་གསུམ་གི་འགློས་ཤེས་ཀིན་

མེད། དེ་ལྟར་ཁད་པར་འདི་གཉིས་འློང་བ་ནི། གཙོ་བློ་སློ་སློས་གློམས་པའི་ཁད་པར་

གི་ཡིན།

 དབུ་མ་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་བདེན་འཛིན་ཉློན་སྒིབ་ཏུ་འདློད་མི་

འདློད་ཀི་ཁད་པར་འློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན། ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་

ཡློད་ཟེར་བས་མི་ཕན། འློ་ན་གང་ཞེ་ན། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་བདེན་འཛིན་ཉློན་

སྒིབ་ཡིན་པ་ནི་བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེད་པ་ཡློད་པ་ལ་བརེན་ནས་

བསྒྲུབ་དགློས་པ་ཡིན། འདློད་ཆགས་ཡིན་ན་ཉློན་སྒིབ་ཡིན་པས་ཁབ་ལ། ཤེས་སྒིབ་

ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་འདློད་ཆགས་ནི་གང་ཟག་སུས་ཀང་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡིན། 

བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེད་པ་ཡློད་པ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་ཅེ་ན། འདི་ནི་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དགློངས་པ་རབ་གསལ་གི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐད་ལ་ཞིབ་ཚགས་པློར་གཟིགས་ན་ཏན་

ཏན་ཤེས་ཐུབ། དེར་མ་ཟད་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷའི་སྤློད་འཇུག་ཆེན་མློ་ལས་དེ་བས་

ཀང་གསལ་བ་ཡློད། 

དེ་ཡང༌། སེད་འདི་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་ཡང༌། །ཀུན་རྨློངས་བཞིན་དུ་ཅི་སེ་

མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་འདིས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་རགས་གསལ་གཏློང་བ་ཡིན། 

ཁེད་ཀིས་ཀུན་རྨློངས་མ་རིག་པ་ལ་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་མ་རིག་པ་གཉིས་འདློད་པ་བཞིན་དུ། བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེད་པ་

དེ་ཁེད་རང་གིས་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་ཅན་དེ་མིན་ཀང་དེ་འདྲ་ཞིག་ཡློད་པའི་ཕིར། 

སེད་པ་དེ་ལ་ཁེད་རང་གིས་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་ཅན་དང་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་

པ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཕིར་ཏེ། མ་རིག་པ་དེ་ལ་ཁེད་རང་གིས་འདློད་པའི་ཉློན་མློངས་

ཅན་དང་ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པ་གཉིས་ཡློད་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་

མཚུངས་པའི་ཕིར། ཁློ་རང་ཚོས་བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེད་པ་ཞིག་

ཁས་ལེན་པ་ཡིན། གལ་སིད་དེ་ཁས་མ་བངས་ན་དབུ་མ་པ་འློག་མས་འདློད་པའི་

ཉློན་མློངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེད་པ་ཞིག་ཡློད་པ་ནི་རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷས་གསུངས་

ཡློད་པས། དེ་འདྲའི་སེད་པ་དེ་གང་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་མིན་ལ་རད་གཅློད་

དགློས་པ་ཡིན། གལ་སིད་བདེན་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པར་རང་རྐ་ཐུབ་

པའི་རྫས་ཡློད་དང་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་ན་ཁློ་རང་ཚོས་འདློད་པའི་ཉློན་

མློངས་ཅན་དུ་གྱུར་པས། སེད་འདི་ཉློན་མློངས་ཅན་མིན་ཡང༌། ཞེས་སྨྲས་པ་དློན་

མེད་དུ་འགྱུར། དེས་ན་མཐའ་གཞན་འགློག་པའི་རིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བདེན་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེད་པ་ཡློད་པར་གྲུབ་བློ། །

ཁློད་ནི་ནམ་ཞིག་སློང་པ་ཉིད། །

རེན་འབྱུང་དློན་དུ་མཐློང་བ་ན། །

རང་བཞིན་གིས་ནི་སློང་པ་དང༌། །

བ་བེད་འཐད་པའང་མི་འགལ་ཞིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། ཁེད་ཀིས་གནས་ལུགས་ཀི་དློན་ལ་དཔད་དེ་

ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན་རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་སློང་པ་དེ་ངེས་པ་ན། སློང་པ་དེ་རེན་

འབྱུང་གི་དློན་དུ་མཐློང་བ་ཡིན། སློང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དློན་དུ་མཐློང་བ་ན་རང་བཞིན་

གིས་སློང་པ་དང་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་དེ་མི་འགལ་བ་མེད་པར་གྱུར་པ་

ཡིན།

 སློང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དློན་དུ་སློང་ཚུལ་ནི། གློང་དུ་བརློད་ཟིན་པ་ལྟར་རེན་

འབེལ་མི་བསླུ་བར་མཐློང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས་ངེས་ཤེས་བདེན་འཛིན་དེ་ངེས་ཤེས་

མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཀང་ངེས་ཤེས་དེའི་འཛིན་སངས་འཇིག་པ་ན་ལྟ་བའི་དཔད་པ་

རྫློགས་པ་ཡིན། རེན་འབེལ་ལ་བརེན་ནས་སློང་པ་དེ་ངེས་པ་ན་སློང་པ་ཉིད་རློགས་པའི་

བློ་དེ་ཉིད་ཀིས་མེད་པའི་མཐའ་སེལ་བ་ཡིན། བློ་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་མེད་

ན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟློས་མི་དགློས་

པར་ངེས་པ་རང་སློབས་ཀིས་འདྲེན་ནུས་པ་ཡིན། སློང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དློན་དུ་སློང་

བ་ཡིན་ཙང༌། རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་

ནི་ཤིང་དེ་གཞི་གཅིག་ལ་བརེན་ནས་རིང་ཐུང་སློགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གློང་དུ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བརློད་ཟིན་པ་ལ་བརེན་ནས་རློགས་ནུས། དེ་ལྟར་ཡང་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་ལམ་གཙོ་ལས། 

སྣང་བ་རེན་འབེལ་བསླུ་བ་མེད་པ་དང༌། །སློང་པ་ཁས་ལེན་བལ་བའི་གློ་བ་གཉིས། །ཇི་

སིད་སློ་སློར་སྣང་བ་དེ་སིད་དུ། །ད་དུང་ཐུབ་པའི་དགློངས་པ་རློགས་པ་མེད། །ཅེས་

པས་སྣང་བ་རེན་འབེལ་དང་དེའི་སེང་གི་རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་འཇློག་ཚུལ་མི་

ཤེས་པར་གློ་བ་སློ་སློར་སླེབས་ན་ཐུབ་པའི་དགློངས་པ་རློགས་པ་མིན་པར་གསུངས་

སློ། །དེ་ནས། ནམ་ཞིག་རེས་འཇློག་མེད་པར་ཅིག་ཅར་དུ། །རེན་འབེལ་མི་བསླུ་མཐློང་

བ་ཙམ་ཉིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གི་འཛིན་སངས་ཀུན་འཇིག་ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའི་

དཔད་པ་རྫློགས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས། 

 ལྟ་བའི་དཔད་པ་རྫློགས་མི་རྫློགས་སྐློར་ལ་ལྟ་ཁིད་སློ་སློའི་ནང་ལ་མི་འདྲ་བ་

གསུངས་ཡློད། འགའ་ཞིག་གིས་གཞུང་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་རྫློབ་ཕྲ་མློ་ངེས་དགློས་

པ་དང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་སློང་པ་རློགས་པ་ཙམ་གིས་ལྟ་བའི་དཔད་པ་རྫློགས་

པར་གསུངས་ཡློད། འློ་ན་ལམ་གཙོའི་གཞུང་དེས་བསན་ཚུལ་ནི། རང་བཞིན་གིས་

མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་པར་རློགས་པའི་རློགས་ཚུལ་བསན་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། རེན་

འབེལ་རློགས་པའི་སློབས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟློས་མི་

དགློས་པར་ངེས་ཤེས་རང་སློབས་ཀིས་འདྲེན་པ་ཞིག་ཡློད། དེ་འདྲེན་པ་ན་ལྟ་བའི་

དཔད་པ་རྫློགས་པ་ཡིན། དེས་ན་ལྟ་ཁིད་སློ་སློ་ལ་འགེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡློད་

ཀང་སློང་ཉིད་རློགས་པ་ཙམ་གིས་ལྟ་བའི་དཔད་པ་རྫློགས་པ་ཡིན་གི། ཀུན་རྫློབ་ཕྲ་

མློ་ངེས་པར་དུ་རློགས་དགློས་པ་མེད། 

དེ་ལས་བཟླློག་པར་མཐློང་བ་ན། །
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

སློང་ལ་བ་བ་མི་རུང་ཞིང༌། །

བ་དང་བཅས་ལ་སློང་མེད་པས། །

ཉམ་ངའི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་བཞེད། །

དེ་ཕིར་ཁློད་ཀི་བསན་པ་ལ། །

རེན་འབྱུང་མཐློང་བ་ལེགས་པར་བསགས། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། དེ་ལས་ལྡློག་སེ་དངློས་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་སློགས་ཀིས་རེན་འབེལ་དང་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་གཉིས་འགལ་བར་

མཐློང་བ་ན་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ལ་བ་བེད་འཇློག་མི་ཤེས་པས་ཆད་མཐར་ལྷུང་

བ་དང༌། བ་བེད་བཞག་ནས་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་འཇློག་མི་ཤེས་པས་རག་མཐར་

ལྷུང་བ་ཡིན། མདློར་ན་སློང་པ་ལ་བ་བེད་འཇློག་མི་ཤེས་པ་དང་བ་བེད་ལ་སློང་པ་

འཇློག་མི་ཤེས་པ་དེས་སྒློ་སྐུར་རམ། རག་ཆད་ཀི་མཐའི་ཉམ་ངའི་གཡང་དུ་ལྷུང་བར་

བེད་པ་ཡིན། 

 རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་བདག་ཅག་གི་སློན་པ་ཁེད་ཀི་བསན་པ་ལ་སྤིར་མངློན་

ཤེས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སློགས་པ་མང་པློ་ཡློད་ཀང་དེ་དག་མངའ་བ་ལ་བསློད་པ་མ་

མཛད་པར་རེན་འབྱུང་གི་དློན་མཐློང་བ་དེ་རྣམས་ལ་བསགས་པ་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ། 

རེན་འབྱུང་འདི་ནི་ལྟ་བ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་རློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བ་ན་མེད་པ་

ཡིན་པས་སློ། །སྤིར་བཏང་གཅིག་དུ་བལ་གི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞིན་མེད་

པ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པ་ཡློད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ཡློད་མློད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་མེད་དེ། 

དེ་ལ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གཞི་ནས་དགློད་དགློས་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་ལ་ངེས་པ་སྐྱེ་ཚུལ་ཡང་མི་མཚུངས་ཏེ། རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་ནི་

གཞི་གཅིག་ལ་བརེན་པ་དང༌། གཞི་གཅིག་ལ་ལྟློས་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། དེ་ལ་

བརེན་ནས་རང་ངློས་ནས་སམ་ཚུགས་ཐུབ་ཀི་ངློས་ནས་མེད་པ་ལ་གློ་བ་རྒྱག་རྒྱུ་

ཡློད་པས། དེའི་ཕིར་རིགས་པ་མི་མཚུངས་པ་ཡིན། 

དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་མེད་པ་དང༌། །

རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡློད་པས་མིན། །

ལྟློས་མེད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་བཞིན། །

དེས་ན་མ་བརེན་ཡློད་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ནི། དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་ན་གཏན་ནས་

མེད་པར་ཁས་བངས་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ལྟ་བའི་ཆད་ལྟ་དང་སྒློ་

གདློགས་ཀི་ལྟ་བ་ལྡན་མཁན་དེ་རྣམས་ལ་རེན་འབྱུང་གི་དློན་མཐློང་བ་མེད་པ་ཡིན། 

རྒྱུ་མཚན་ནི་མཐར་འཛིན་གཉིས་ཀིས་རྨློངས་པར་བས་པ་ཡིན་པ་དེ་ཤུགས་ལ་

བསན་པ་ཡིན། འདི་ལ་བརེན་ནས་རང་སེ་འློག་མ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་

ན་གཏན་ནས་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་ཡློད་པས་དེ་

རྣམས་ཀིས་རེན་འབྱུང་གི་དློན་མ་རློགས་པར་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཡིན།

 རེན་འབྱུང་ཞེས་པའི་རེན་ནི། གཞི་གཅིག་ལ་བརེན་པ་དང༌། འབྱུང་ནི་གཞི་

གཅིག་ལ་ལྟློས་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པ་དེས་ཡུལ་ཁློ་རང་རང་ངློས་ནས་

ཚུགས་ཐུབ་ཀིས་མེད་པ་ལ་ངེས་པ་འདྲློང་སླ་བ་ཡློད་པ་ནི་ང་ཚོས་རློབ་ཅིག་ཤེས་

ནུས་པ་ཡིན། དེར་མ་ཟད་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རེན་འབེལ་དེ་བདག་མེད་སྒྲུབ་བེད་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ཀི་རིགས་པ་ཡང་དག་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་ཤེས་ནུས་པ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་དུ་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་ལམ་གཙོ་ལས། གནས་ལུགས་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་མི་

ལྡན་ན། །ངེས་འབྱུང་བང་ཆུབ་སེམས་ལ་གློམས་བས་ཀང༌། །སིད་པའི་ར་བ་གཅློད་

པར་མི་ནུས་པས། །དེ་ཕིར་རེན་འབེལ་རློགས་པའི་ཐབས་ལ་འབད། །ཅེས་གསུངས་

སློ། །སྤིར་ངེས་འབྱུང་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་ནི། ལམ་གི་གཙོ་བློ་རྣམ་པ་

གསུམ་གི་ནང་གི་གཉིས་ཡིན་པས་ངློ་མཚར་སྐྱེས་འློས་པ་ཞིག་ཡིན་མློད། གནས་

ལུགས་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་མི་ལྡན་ན་སིད་པའི་ར་བ་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་

འཛིན་གཅློད་པར་བེད་མི་ནུས་པ་ཡིན།

 སིད་པའི་ར་བ་འདི་ལ་ཆློས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་འཇློག་པའི་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་ནི། གང་ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་

འཛིན་པ་ལ་འཇློག་པ་ཡིན། དེ་ཡང་འཇིག་ལྟ་ཞིག་ལ་འཆད་དགློས་པ་ནི་དབུ་མ་

འཇུག་པའི་མཆློད་བརློད་ཀི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་གློ་ཐུབ་པ་ཡིན། སྤིར་འཁློར་བའི་

ར་བ་ལ་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀ་ཡློད་ཀང༌། གྲུབ་མཐའ་འློག་མ་རྣམས་ཀིས་ཆློས་ཀི་

བདག་འཛིན་འཇློག་མི་ཤེས་པ་ཡིན། འློན་ཀང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་

འཇུག་པ་ལས། དང་པློ་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཞེན་གྱུར་ཞིང༌། །བདག་གིས་འདི་ཞེས་

དངློས་ལ་ཆགས་སྐྱེས་པ། །ཟློ་ཆུན་འཕན་ལྟར་རང་དབང་མེད་པ་ཡིས། །འགློ་ལ་སྙིང་

རེ་གྱུར་གང་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་པའི་སྐབས་སུ་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་གི་སེང་ནས་

འཁློར་བར་འཁློར་ཚུལ་གི་རིམ་པ་མ་གསུངས་པ་ནི་དློགས་པ་གཅློད་དགློས་པ་ཞིག་

ཡིན། དློགས་པ་གཅློད་སངས་ནི་འདི་ལྟར་འཇུག་པ་ལས་སེམས་ཅན་ཁད་ཆློས་རྣམ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

པ་དྲུག་གི་སློ་ནས་འཁློར་བར་འཁློར་ཚུལ་གི་ར་བ་ནི་ངར་འཛིན་གི་འཇིག་ལྟ་ཡིན་

པར་གསུངས་ཡློད། སྤིར་ཆློས་ཀི་བདག་འཛིན་འཁློར་བའི་ར་བ་ཡིན་པ་ནི། བདག་

འཛིན་གཉིས་སྐྱེ་རིམ་གི་དབང་དུ་བས་ན་གང་ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་འཛིན་པ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་རུ་དེ་ཡློང་བ་ཡིན། འློན་ཀང་འཁློར་བ་

འཁློར་བེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་མ་རིག་པ་ནི། ངར་འཛིན་གི་འཇིག་ལྟ་ཡིན་ཏེ་འཇིག་ལྟ་

དེའི་དབང་གིས་ལས་འདྲ་མིན་བསགས་ནས་འཁློར་བར་འཁློར་སངས་ཀི་རིམ་པ་

འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

 སིད་པའི་ར་བ་གཅློད་བེད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ནི། རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་

པའི་བློ་ཡིན་མློད། སློན་པ་ཙམ་མ་ཟད་རེ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་དེ་གཅློད་ཕིར་དུ་བློ་དེ་

རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ལ་འབད་དགློས་པ་མ་གསུངས་པར་རེན་འབེལ་མི་བསླུ་བར་རློགས་པའི་

ཐབས་ལ་འབད་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི། རེན་འབེལ་དེ་གནས་ལུགས་རློགས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་བ་ན་མེད་པ་ལ་འགློ་བས་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་གློང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན། 

སྤིར་ཡློད་པ་དང་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་སེལ་བ་མེད་དེ། ཡློད་

པའི་མཐར་འཛིན་དང་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་གཉིས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པ་ཅིག་ཅར་དུ་

རློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཡློད་མཐའ་སློན་ལ་སེལ་ནས་མེད་མཐའ་མཇུག་ཏུ་བསལ་

དགློས་པ་ཡིན། ཅིག་ཅར་དུ་སེལ་བ་མེད་ན། འློ་ན། ནམ་ཞིག་རེས་འཇློག་མེད་པར་

ཅིག་ཅར་དུ། །གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རེན་འབེལ་མི་བསླུ་བ་མཐློང་

བའི་སེང་ནས་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་མཐློང་བའི་བློ་ལ་ངེས་པ་རང་

སློབས་ཀིས་འདྲེན་གིན་ཡློད། རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་ཐློག་མར་རེན་འབེལ་གི་རགས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ལ་བརེན་ནས་རློགས་པ་ན། བར་དུ་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་པ་ལ་ལྟློས་མི་དགློས་པར་

ངེས་པ་རང་སློབས་ཀིས་དྲངས་པ་ཡིན། རང་བཞིན་མེད་རློགས་ཀི་བློ་དེ་ཉིད་ཀིས་

རང་བཞིན་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་པ་རློགས་མི་ཐུབ་ཀང༌། བློ་དེས་ཚད་མ་གཞན་ལ་

མ་ལྟློས་པར་ངེས་ཤེས་རང་སློབས་ཀིས་འདྲེན་པ་ཡིན། དེས་ན། སྣང་བ་རེན་འབེལ་

དེས་ཡློད་པའི་མཐའ་སེལ་བ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་སློང་པར་རློགས་པའི་བློ་དེས་

མེད་པའི་མཐར་འཛིན་སེལ་སངས་ནི་རང་སློབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་སངས་ཀིས་

ཡིན་གི། བློ་དེ་ཉིད་ཀིས་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་སེལ་བ་མ་ཡིན། འློན་ཀང་དེ་རག་

ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་དབུས་ན་གནས་པ་ཡིན། སློང་པ་ཉིད་གསར་དུ་

རློགས་པ་ན་རྣལ་འབློར་པ་དེ་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བ་ཡིན། དེ་བལ་ཚུལ་ནི། སློང་པ་

རེན་འབྱུང་གི་དློན་དུ་སློང་བའི་ཕིར། རག་པའི་མཐའ་དང་བལ་བ་དང་སེལ་བ་གཉིས་

ཀ་ཡིན་ཀང༌། མེད་པའི་མཐར་འཛིན་དང་བལ་བ་ཡིན་ཀང་སེལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་

བཞིན་གིས་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡློད་པ་ལ་ངེས་པ་མི་འདྲེན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་ནི། 

རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་བློ་དེས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་མ་རློགས་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང༌། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། འདི་ལ་རིགས་ཤེས་ཀིས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད་དློ་སྙམ་དུ་བཟུང་ཙམ་མ་གཏློགས་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པ་ལ་

སློགས་པ་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པས་མེད་དགག་ཉིད་གཞལ་བར་འདློད་པ་ཡིན་ལ། 

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པ་སློགས་སུ་འཛིན་ན་ཆློས་གཞན་རིགས་ཤེས་ཀི་

ཡུལ་དུ་འཕངས་པས་མ་ཡིན་དགག་བསྒྲུབ་བ་དང་གཞལ་བར་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་

རིགས་ཤེས་ཀི་དངློས་ཀི་བེད་པས་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་མི་འགྲུབ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བློ། །ཞེས་གསུངས། དེ་མ་རློགས་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་རློགས་པའི་བློ་དེ་

ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་པ་ལ་མ་ལྟློས་པར་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་བློ་དེ་ཉིད་

ཀིས་གསར་དུ་དྲངས་པ་ཡིན།

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ། དེ་ལྟ་བུ་གསར་དུ་སྐྱེ་བའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་

པར་རློགས་པའི་བློ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དང༌། དཔད་

ཤེས་དང༌། རློགས་ཟིན་རློགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ནི་སར་གི་རང་བཞིན་མེད་

པར་རློགས་པའི་བློ་དེས་དྲངས་པ་ཡིན། དྲན་པ་ཡིན་ན་དཔད་ཤེས་ཡིན་པས་ཁབ་པ་

དེ་རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡློངས་རྫློགས་ཀིས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། སྐབས་འདིར་

རློགས་ཟིན་རློགས་པའི་རིག་པ་དེ་ལ། དྲན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་འཛིན་སངས་མཚུངས་པའི་

ཡུལ་དེ་ལ་རློགས་ཟིན་པ་ཞིག་མི་དགློས་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པ་དྲན་པའི་དྲན་

པ་དེ་རློགས་ཟིན་རློགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་ཀང༌། དེ་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མ་དེས་

རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་མ་རློགས་པའི་ཕིར།

འློ་ན་རློགས་ཟིན་རློགས་པ་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། སྤིར་ཚད་མ་དེ་

ཡུལ་ལ་རང་དབང་དུ་གཅློད་པའི་མཐུ་མེད་པ་ཡིན་པས། ཁློ་རང་གི་ཚད་མ་ས་མ་

ཞིག་གིས་རློགས་པའི་སློབས་ཀིས་རློགས་པ་ཞིག་དགློས་པ་ཡིན། ས་མས་རློགས་

ཟིན་པ་ཞིག་ཕི་མས་རློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་མ་ཡིན། སྤིར་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་

དེས་སློང་ཉིད་ཡློད་པར་མ་རློགས་ཀང༌། སློང་ཉིད་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་

མེད་པ་ནི་གཞུང་ཡློངས་རྫློགས་དགློངས་པ་མཐུན་པ་ཡིན། ཐློག་མར་སློང་ཉིད་རང་

བཞིན་མེད་པར་གསར་དུ་རློགས་པའི་རྒློལ་བ་དེ་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

མི་དགློས་པ་ཡིན། གལ་སིད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་

ཡློད་ན། དེ་ཡློད་པར་རློགས་པའི་རེས་དཔག་ཞིག་གསར་དུ་སྐྱེ་དགློས་པ་ཡིན། དེ་

འདྲའི་རེས་དཔག་གསར་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ས་མ་རང་བཞིན་མེད་པར་

རློགས་པའི་བློ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མ་གཞན་བརྒྱུད་མ་དགློས་པར་ངེས་པ་རང་སློབས་

ཀིས་དྲངས་པ་ཡིན། རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་དྲན་པའི་དྲན་པ་དེ་མངློན་སུམ་གི་

ཚད་མ་ཡིན་ཀང༌། རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པར་མངློན་སུམ་དུ་མ་རློགས་པ་ནི་གྲུབ་

མཐའ་འློག་མ་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཡིན། 

གྲུབ་མཐའ་འློག་མའི་ལུགས་ལ། མངློན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་གི་འཛིན་

སངས་ཀི་ཡུལ་དེ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་དགློས་ཀང༌། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་

ཡུལ་དེ་ལ་མངློན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཡུལ་དེ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་མི་དགློས། དྲན་

པ་དེས་ཡུལ་དེ་མངློན་སུམ་དུ་མ་རློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཁློ་རློག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རློག་པ་ཡིན་ན་ཡུལ་དེ་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པ་མེད་པས་ཁབ། གལ་སིད་དེས་དེ་

མངློན་སུམ་དུ་རློགས་ན་ཡུལ་དེ་རེན་འཆར་དུ་རློགས་དགློས། དེ་རློགས་ན་སྣང་བ་མ་

འཁྱུད་པར་རློག་པར་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་རློགས་ཚུལ་ཞིག་འཇློག་དགློས་པས་དེ་

ལྟར་འཇློག་མི་རུང་བ་ནི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཀུན་གིས་འདློད་པའི་ཕིར། དྲན་པ་དེ་མངློན་

སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དཔལ་ཆློས་ཀི་གགས་པས་ཚད་མ་ལ་མངློན་

རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་

ཀང་དེ་ལྟར་བཞེད་པ་ཡིན། དྲན་པ་དེ་ཡུལ་རློགས་པའི་བློ་ཡིན་པ་གང་ཞིག གལ་སིད་

དེ་མངློན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་དགློས། དེ་མ་ཡིན་ཏེ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

རགས་ལ་བརེན་ནས་དངློས་སུ་མ་སྐྱེས་ཤིང༌། སར་གི་རང་བཞིན་མེད་རློགས་ཀི་བློ་

དེས་ངེས་པ་རང་སློབས་ཀིས་དྲངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་ན་

རགས་ལ་བརེན་ནས་དངློས་སུ་སྐྱེ་དགློས་པ་ནི་གཞུང་གི་དགློངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར།

 སྐབས་འདིར་དྲན་པ་འདྲེན་སངས་དང༌། དྲན་པའི་སྐློར་ལ་བསམ་བློ་གཏང་

ན་དེར་དཀའ་གནད་ཅིག་ཡློད། དཔེར་ན། དྲན་པ་དེ་དཔད་ཤེས་ཡིན་པ་དང༌། དཔད་

ཤེས་ཡིན་ན་རློགས་ཟིན་རློགས་པའི་རིག་པ་ཡིན་དགློས་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བས་ཁས་

ལེན་ཀང༌། རློགས་ཟིན་རློགས་པ་དེ་ལ་ཚད་མ་ས་མས་རློགས་ཟིན་པའི་དློན་ཞིག་མི་

དགློས་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པར་ཡློད་པར་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ཀི་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་

རང་བཞིན་མེད་པ་ཡློད་པ་དེ་ས་མའི་བློ་དེས་མ་རློགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་རློགས་ཟིན་

རློགས་པའི་གློ་དློན་འདིའི་སེང་ནས་བསམས་ན། སྤློད་འཇུག་ཆེན་མློ་ལས། དྲན་

འགྱུར་བི་བའི་དུག་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པའི་དགློངས་པ་ཡང་རློགས་ཐུབ། དེ་ཡང༌། སར་

རྨུགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་དུག་ཞུགས་པ་རློགས་པའི་བློ་མེད་ཀང༌། རྨུགས་པ་

རློགས་པའི་སློབས་ཀི་བློ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཕིས་དངློས་རྒྱུ་འབྲུག་གི་སྒ་ཐློས་པ་ལ་སློགས་

པའི་རྐེན་གིས་དུག་ལངས་པ་ན་སར་གི་རྨུགས་པ་དྲན་པའི་སློབས་ཀིས་དུག་ཞུགས་

པ་དྲན་པ་ཡིན། སར་དུག་ཞུགས་པ་རློགས་པའི་ཚད་མ་ས་མ་སློན་དུ་སློང་མེད། 

འགའ་ཞིག་གིས། དེའི་ཚེ་དུག་ཞུགས་པ་དྲན་ཀང༌། དུག་ཞུགས་པ་དྲན་པའི་དྲན་པ་

མ་ཡིན་ཟེར་ནས་ཞིབ་ཆ་བེད་བཞིན་ཡློད་ཀང༌། དེ་ལྟར་བརློད་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

མེད་དེ། གློང་གི་རིགས་པའི་སེང་དུ་སློང་ན་གནློད་བེད་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

 འློན་ཀང༌། རེ་རིན་པློ་ཆེའི་གསུང་སངས་དང༌། མཁས་གྲུབ་རིན་པློ་ཆེས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

གཞུང་གི་དགློངས་པ་གསུང་སངས་གཉིས་ཁག་ཁག་ཡིན། ཁློ་བློས་གློང་དུ་བརློད་པ་

ནི་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་གསུང་གི་སེང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། རེའི་གཞུང་ནང་ལ་སློན་འཛིན་

ཚད་མས་སློན་འཛིན་ཚད་མ་རློགས་པར་གསུངས་ཀང༌། མཁས་གྲུབ་རེས་དེ་མ་

རློགས་པར་གསུང་གིན་ཡློད། དེ་ཡང་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགློངས་པ་རབ་གསལ་

ལས། དེ་ལྟར་ན་སློན་འཛིན་ནི་གཞན་ལུགས་ལྟར་རང་རིག་གིས་མི་འགྲུབ་ཀི་དབང་

པློའི་མངློན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་བསན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེ་རིན་པློ་

ཆེས་སློན་འཛིན་དེ་དབང་པློ་མངློན་སུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་དློན་ནི། 

སློན་པློ་དེ་རློགས་པའི་སློབས་ཀིས་དྲན་པ་འདྲེན་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན། འློན་ཀང་

མཁས་གྲུབ་རེས་སྐལ་བཟང་མིག་འབེད་ནང༌། དེས་ན་སློ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སློན་

པློ་གཞལ་བ་ལ་ལྟློས་ནས་སློ་འཛིན་མིག་ཤེས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཀང་སློ་འཛིན་མིག་ཤེས་

ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས། ཁློང་གིས་དེ་ལྟར་མ་རློགས་པ་དེ་རེའི་དགློངས་

པ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། དེ་དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་རང་གཟློར་སྨྲས་པ་མིན་པར་

གསུངས། སློན་འཛིན་ཚད་མས་སློན་འཛིན་ཚད་མ་དེ་མ་རློགས་ཀང༌། སློན་པློ་རློགས་

པའི་སློབས་ཀིས་ཕིས་སློན་འཛིན་དྲན་པའི་དྲན་པ་འདྲེན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དྲན་པ་དེས་

སློན་འཛིན་ཚད་མ་རློགས་པར་འདློད། མཁས་གྲུབ་རེའི་ཚིག་ཟིན་ལ་རེ་རིན་པློ་ཆེ་

དང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་སླེབས་པ་ཡིན་ཙང་ཡིག་ཆ་སློ་སློའི་ནང་འགེལ་ཚུལ་མི་མཐུན་

པ་སླེབས་པ་ཡིན། 

 རེ་རིན་པློ་ཆེའི་དགློངས་པ་དེ་གཙོ་བློ་གཏུགས་ས་ནི། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་

གཞུང་ཡིན་པས་དེ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཚིག་གསལ་ནང༌། 
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཚད་མ་དེ་ཡུལ་ལ་ལྟློས་ནས་འཇློག་དགློས་པ་དང༌། ཡུལ་དེ་ཚད་མ་ལ་ལྟློས་ནས་

འཇློག་དགློས་པར་གསུངས་ཡློད། དེ་ལྟར་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཚད་མའི་གངས་འཇུག་

པ་གཞལ་བའི་གཞན་གི་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། གཞལ་བའི་རྣམ་པའི་རེས་སུ་

བེད་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་ངློ་བློ་ཡློད་པར་རེད་པའི་ཚད་མ་དག་གི་རང་གི་ངློ་བློ་རྣམ་

པར་འཇློག་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས། བས་ཙང༌། སློན་འཛིན་ཚད་མ་དེ་སློན་པློ་ལ་

ཚད་མར་སློང་བ་ཡིན་ཙང༌། སློན་པློ་དེ་དངློས་སུ་རློགས་པའི་སློབས་ཀིས་རང་ཉིད་

ཤུགས་རློགས་སུ་འློང་བ་ཡིན། དེས་ན་རེའི་དགློངས་པ་ནི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་གཞུང་

དང་མཐུན་པ་ཡིན།

ལྟློས་མེད་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་བཞིན། །དེས་ན་མ་བརེན་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་འདིས། གཞི་དེ་དང་དེ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ། རེན་འབེལ་

རགས་སུ་བཀློད་པའི་ཚུལ་གསུམ་བསན་པ་ཡིན། བསན་ཚུལ་ནི། ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་

དེ་གདགས་གཞི་མཐར་ཐུག་གཅིག་ལ་ལྟློས་ནས་བཞག་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་དང༌། ཆློས་

གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་གཞི་གཅིག་ལ་བརེན་པའམ། བལྟློས་ནས་འཇློག་དགློས་པས་

མ་བརེན་པའི་ཆློས་ཤིག་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །ཚིང་རྐང་གཉིས་པློ་འདིས་རེན་འབེལ་གི་

རགས་ཀིས་གཞི་དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕློགས་ཆློས་སྒྲུབ་པ་ཡིན། 

 དློགས་དཔློད་ནི། བློ་གིང་རྒན་ལམ་རིམ་པའི་རེན་འབེལ་བསློད་པའི་འགེལ་

པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་པློ་དེའི་ཚིག་འགེལ་ལ། གང་འདློགས་བེད་ཀི་རློག་པ་གཞན་ལ་

ལྟློས་པ་མེད་པ་ནི། ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་བཞིན་གཏན་ནས་མེད་པས་དེས་ན་མ་བརེན་

པར་གྲུབ་པ་ནི་འགའ་ཡང་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཞེས་འགེལ་འདུག་པས། འགེལ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

སངས་དེ་འདྲ་རང་ཨེ་ཡིན་སྙམ། ཡིན་ན་ཡང་དགློངས་པ་བཞེས་གནང་དགློས་པ་

ཡིན། འགེལ་པ་འདིས་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་དེ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རློག་པས་

བཞག་པ་ལ་མ་ལྟློས་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་གསུངས། འདི་ནི་མི་འགིག་སེ། སྤིར་

ཆློས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་བློས་བཞག་པས་ཁབ་པ་དང༌། བློས་མ་བཞག་པའི་

ཆློས་འགའ་ཡང་ཡློད་པ་མ་ཡིན། བློས་བཞག་ན་ཡློད་པས་ཁབ་མི་དགློས་པ་ནི། 

རེའི་དྲང་ངེས་དང༌། དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། བདག་འཛིན་

གཉིས་ཀིས་རང་རང་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དེ་བཞག་ཀང༌། དེ་དག་

ཡློད་པ་མ་ཡིན། དེས་ན་ནམ་མཁའི་མེ་ཏློག་དེ་རང་འཛིན་པའི་རློག་པས་བཞག་པར་

འདློད་ན་སྐྱློན་མེད་སྙམ། 

ངློ་བློས་གྲུབ་ན་དེ་གྲུབ་པ། །

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟློས་པར་འགལ། །

ཞེས་པ་འདིས་རགས་དེའི་ལྡློག་ཁབ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟློས་པར་འགལ་བ་ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། བས་པའི་

རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡློག་ཁབ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་ལ། མི་རག་

པའི་ལློག་ཕློགས་རག་པ་དེ་བས་སློང་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཕིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལས། །

མ་གཏློགས་ཆློས་འགའ་ཡློད་མིན་པས། །

རང་བཞིན་གིས་ནི་སློང་པ་ལས། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

མ་གཏློགས་ཆློས་འགའ་མེད་པར་གསུངས། །

ཞེས་པ་འདིས་རེས་ཁབ་ཀི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ཡང་བརེན་ནས་འབྱུང་

བ་ལས་གཞན་པའི་ཆློས་ཞིག་ཡློད་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པའི་སློང་པ་ལས་གཞན་པའི་ཆློས་འགའ་ཡང་ཡློད་པ་མིན་པར་བསན་པ་

ཡིན། དེས་ན་གཞུང་ས་ཕི་འདི་དག་ནི་གཅིག་རྒྱབ་གཅིག་གི་རྒྱབ་རེན་དུ་གསུངས་

པ་ཡིན། རེན་འབེལ་གི་རགས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་འདི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ནི་གློང་གི་ཚུལ་གསུམ་རིམ་པས་གྲུབ་

པ་དེས་བསན་ཏློ། །

རང་བཞིན་ལྡློག་པ་མེད་པའི་ཕིར། །

ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་འགའ་ཡློད་ན། །

མྱ་ངན་འདས་པ་མི་རུང་ཞིང༌། །

སྤློས་ཀུན་ལྡློག་པ་མེད་པར་གསུངས། །

རང་བཞིན་ཞེས་པ་དེ་དགག་བའི་རང་བཞིན་ལ་སྦར་ནས་རང་ངློས་ནས་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན། གལ་སིད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡློད་ན་སར་

ཡློད་ཕིས་མེད་པར་འགྱུར་བ་མེད་དགློས། འདི་ནི་གྲུབ་མཐའ་གློང་འློག་ཀུན་མཐུན་

པ་ཡིན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་བདེན་པར་གྲུབ་ན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སློད་ལུགས་

ཀི་ངློས་ནས་གྲུབ་དགློས་པས་ཡང་ན་གཏན་དུ་ལངས་པ་དང༌། ཡང་ན་གཏན་དུ་སློད་

དགློས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ། ཉློན་སྒིབ་སངས་པའི་སངས་པ་མྱང་འདས་སར་མེད་

གསར་དུ་འཐློབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། རག་ཆད་ཀི་མཐར་འཛིན་གི་སྤློས་པ་དེ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

གཉེན་པློའི་སློབས་ཀིས་ལྡློག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གློང་དུ་ཚུལ་གསུམ་

བསྒྲུབས་ནས་སྐབས་འདིར་ཚུལ་གསུམ་གི་དགག་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་

གནློད་པ་བསན་པ་ཡིན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་ཉློན་སྒིབ་སངས་པའི་མྱང་འདས་

དང༌། ཐར་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སློགས་འཐློབ་པ་མེད་པས་དཀའ་སྤད་སྙིང་

རུས་རྒྱག་པ་ལ་དགློས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རློ། །

དེ་ཕིར་རང་བཞིན་རྣམ་བལ་ཞེས། །

སེང་གེའི་སྒ་ཡིས་ཡང་ཡང་དུ། །

མཁས་པའི་ཚོགས་སུ་ལེགས་གསུངས་པ། །

འདི་ལ་སུ་ཡིས་འགློང་བར་ནུས། །

རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་སློན་པས། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སློང་ཞེས་

མི་འཇིགས་པའི་སེང་གེའི་སྒ་ལྟ་བུས་ཞུམ་པ་མེད་པར་མཁས་པའི་དབུས་སུ་ལན་

གཅིག་མིན་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒློག་པ་འདི་ལ་མཁས་པ་སུས་ཀང་བརྫི་བའམ་

རློད་པ་རློད་མི་ནུས་པ་ཡིན་པར་གསུངས།

རང་བཞིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང༌། །

འདི་ལ་བརེན་ནས་འདི་འབྱུང་བའི། །

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་གཉིས། །

མི་འགལ་འདུ་བར་སྨློས་ཅི་དགློས། །

བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

མཐར་ལྟ་བ་ལ་མི་བརེན་ཞེས། །

ལེགས་གསུངས་འདི་ནི་མགློན་ཁློད་ཀི། །

སྨྲ་བ་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུ། །

ཞེས་པ་འདིས། རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་དང༌། བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གཉིས་པློ་

དེ་ཕན་ཚུན་གེགས་མི་བེད་པར་གློགས་བེད་པ་ཡིན་པས། གཞི་གཅིག་གི་སེང་དུ་

འདུ་བ་ལ་མི་འགལ་བ་ནི་སྨློས་ཅི་དགློས་ཏེ། རེན་འབེལ་རློགས་པའི་བློ་དེ་རང་རྒྱུད་

ལ་ཡློད་ཕིན་སྒློ་སྐུར་གི་མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བ་ལ་མི་བརེན་པ་སེ་རང་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་

བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བ་དེ་རྒྱང་རིང་དུ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུ་ལེགས་

པར་གསུངས་པ་འདི་ནི་སློན་པ་ཁློད་སྨྲ་བ་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན།

འདི་ཀུན་ངློ་བློས་སློང་པ་དང༌། །

འདི་ལས་འདི་འབས་འབྱུང་བ་ཡི། །

ངེས་པ་གཉིས་པློ་ཕན་ཚུན་དུ། །

གེགས་མེད་པར་ནི་གློགས་བེད་པ། །

འདི་ལས་ངློ་མཚར་གྱུར་པ་དང༌། །

འདི་ལས་རྨད་དུ་བྱུང་བ་གང༌། །

ཚུལ་འདིས་ཁློད་ལ་བསློད་ན་ནི། །

བསློད་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ཡིན་པས། 

འདི་ལས་འདི་འབས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཙང༌། དེ་འདྲ་བའི་སློང་པ་དང་རེན་འབྱུང་གཉིས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

པློ་ངེས་པ་དེ་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་ཕར་ཟད། ཕན་ཚུན་གློགས་བེད་པ་ཡིན། རེན་

འབེལ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་ལ་ངེས་པ་ཆེས་ཆེར་སྐྱེ་བ་དང༌། རང་

བཞིན་གིས་སློང་པའི་སེང་ནས་གཞི་དེ་ཉིད་ལྟློས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པར་

བེད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁློད་ཀིས་གསུངས་པ་ནི་ངློ་མཚར་བ་དང༌། ཧ་

ལས་པ་དང༌། རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན། ཚུལ་ལུགས་འདིའི་སློ་ནས་ཁློད་ལ་བསློད་ན་

བསློད་པ་ཡང་དག་པར་འགྱུར་གི། གཞན་དུ་ན་བསློད་པ་ཡང་དག་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །

རྨློངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡིས། །

གང་ཞིག་ཁློད་དང་ཞེ་འགས་པ། །

དེ་ཡིས་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྒ། །

མི་བཟློད་གྱུར་ལ་མཚར་ཅི་ཡློད། །

ཅེས་པ་འདིས། ཕི་རློལ་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་སློན་པ་ལ་བན་ལྟ་

བུར་བཟུང་ནས་སློན་པ་དང་ཞེ་འགས་པ་སེ་རྒྱབ་འགལ་དུ་སློང་སེ། ཆློས་ཐམས་ཅད་

རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་གསུངས་པའི་སྒ་ལ་མི་བཟློད་པར་བས་པ་ལ་ཧ་ལས་པ་

དང༌། ཁད་མཚར་དགློས་པ་གང་ཡང་མིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀིས་རེན་འབེལ་ཁས་མི་

ལེན་ཞིང༌། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་སློགས་ཁས་ལེན་

པའི་ཕིར། 

ཁློད་ཀི་གསུང་གི་གཅེས་པའི་མཛོད། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བརེན་ནས་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་ནས། །

སློང་ཉིད་ང་རློ་མི་བཟློད་པ། །

འདི་ལ་ཁློ་བློ་ངློ་མཚར་གྱུར། །

ཅེས་པ་སེ། 

ཡང་རང་སེ་དངློས་སྨྲ་བ་དང༌། ལེགས་ལྡན་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས། 

བདག་ཅག་སློན་པའི་གསུང་གི་གཅེས་པའི་མཛོད་དེ་གཉེར་ཚང་ནང་གི་མཁློ་སྤད་

དྲག་ཤློས་རེན་འབེལ་ཁས་བངས་ནས་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྒ་ལ་མི་བཟློད་པར་བས་

ནས་མི་འགིག་པའི་ཚུལ་མཛད་པ་ནི་ཁློ་བློས་ཁད་མཚར་པློ་མཐློང་བ་ཡིན།

 དེས་ན་རེན་འབེལ་བསློད་པའི་ཚིག་ལ་ཚིག་འགེལ་རྒྱག་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་

མི་འགིག་པར། གཙོ་བློ་ནི་སློན་པའི་དགློངས་པ་མཐར་ཐུག་གི་འབབ་ས་སེ། རེན་

འབྱུང་གི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སློང་པ་གསུངས་པའི་དློན་ལ་གློ་བ་རློབ་རློབ་སླེབས་ཐུབ་

པ་བྱུང་ན། སྐལ་པ་བཟང་པློ་ཡིན། ཡིན་ན་ཡང་སློང་པའི་དློན་ལ་ངེས་པ་རེད་པ་ནི་ང་

དང་ང་འདྲ་བ་ལ་བལ་བ་ཡིན།

རང་བཞིན་མེད་ལ་བཀི་བའི་སློ། །

བ་མེད་རེན་ཅིང་འབེལ་འབྱུང་གི །

མིང་ཉིད་ཀིས་ནི་རང་བཞིན་དུ། །

འཛིན་ན་ད་ཀློ་སྐྱེ་བློ་འདི། །

འཕགས་མཆློག་རྣམས་ཀིས་ལེགས་བགློད་པའི། །

འཇུག་ངློགས་ཟླ་དང་བལ་གྱུར་པ། །
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ཁློད་དགེས་གྱུར་པའི་ལམ་བཟང་དེར། །

ཐབས་གང་གིས་ནི་བཀི་བར་བ། །

ཞེས་པ་སེ། 

རང་བཞིན་མེད་པ་སློང་ཉིད་ལ་བཀི་བ་སེ། དེ་རང་ཉིད་ཀིས་མཐློང་བར་བེད་

པའི་སློ་དམ་པའམ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་བ་ན་མེད་པ་ནི། རེན་ཅིང་

འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་འདི་ཡིན། རང་སེ་དངློས་སྨྲ་བས་གཙོས་པའི་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་རེན་འབེལ་གི་དློན་མ་རློགས་པར་མིང་ཙམ་གི་སེང་ནས་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པས། འཕགས་མཆློག་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་བགློད་

པ་སེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་སློའམ་འཇུག་ངློགས་ཟླ་དང་

བལ་བར་གྱུར་པའི་རེན་འབྱུང་ལ་ངེས་པ་མ་རེད་པའི་ཕིར། སློན་པ་ཁློད་ཀི་ཐུགས་

མཉེས་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་ལམ་དེར་བཀི་བའི་ཐབས་གང་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར། གཞུང་འདིའི་རྒྱབ་སྣློན་དུ། 

རང་བཞིན་བཅློས་མིན་ལྟློས་མེད་དང༌། །

རེན་འབེལ་ལྟློས་དང་བཅློས་མ་གཉིས། །

ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཞི་གཅིག་ལ། །

མི་འགལ་འདུ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །

ར་ཚིག་ཤླཽ་ཀ་འདི་ནི་རེན་འབེལ་བསློད་པའི་གཞུང་གི་དཀའ་གནད་ཆེན་པློ་

ཞིག་ལ་སླེབས་ཡློད། དེ་ཡང་རེན་འབེལ་དེ་ཉིད་ཀི་མིང་ཙམ་ལས་དློན་མ་རློགས་པའི་

དངློས་སྨྲ་བ་དང་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་རེན་འབེལ་དང་རང་བཞིན་གིས་སློང་པ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

གཉིས་འགལ་བར་འཛིན་པ་ཡིན་པས། དེ་མི་འཐད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་རང་བཞིན་

གིས་སློང་པ་བཅློས་མིན་དང་ལྟློས་མེད་དང༌། རེན་འབེལ་བཅློས་མ་དང་ལྟློས་པ་

གཉིས་པློ་དེ་མི་འགལ་བར་གཞི་གཅིག་གི་སེང་དུ་འདུ་བར་སྒྲུབ་པ་ཡིན། 

ར་ཚིག་འདིའི་ཚིག་འགེལ་དུ། བློ་གིང་རྒན་ལམ་རིམ་པས། རང་བཞིན་

བཅློས་མིན་ལྟློས་མེད་དང༌། །ཞེས་པའི་རང་བཞིན་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་ནས་གསུངས་

འདུག་པས། འདི་མི་འཐད་པ་ནི་རིགས་པས་ཀང་ཐག་ཆློད་ནུས་པ་ཡིན། སྤིར་གློང་

དུ། རང་བཞིན་འགའ་ཡང་མེད་པ་དང༌། །ཞེས་པ་དང༌། རང་བཞིན་ལྡློག་པ་མེད་པའི་

ཕིར། །ཆློས་རྣམས་རང་བཞིན་འགའ་ཡློད་ན། །ཞེས་པ་དང༌། དེ་ཕིར་རང་བཞིན་རྣམ་

བལ་ཞེས། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་དགག་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་

སྦར་བ་ཡིན་པ་ནི་གཞུང་གི་ཐད་ཀའི་འབེལ་ལ་བརེན་ནས་གློ་ནུས་པ་ཡིན། 

དེ་ཡང་རྒན་ལམ་རིམ་པའི་རེན་འབེལ་བསློད་པའི་འགེལ་པ་ལས། གང་རང་

བཞིན་ཡིན་ན་བཅློས་མིན་དང༌། ལྟློས་མེད་ཡིན་དགློས་པ་དང༌། གང་རེན་འབེལ་ཡིན་

ན་ལྟློས་པ་དང་བཅློས་པ་ཡིན་དགློས་པས། དེ་གཉིས་ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཞི་གཅིག་ལ་མི་

འགལ་བ་མཐུན་པར་འདུ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པ་མི་འགྱུར་ཏེ། འགལ་བ་ཁློ་ན་ཡིན་

པས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་བཞིན་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་བ་ཡིན། རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་བཅློས་མིན་དང་ལྟློས་མེད་ཡིན་དགློས་པ་དང༌། དེ་དང་

རེན་འབེལ་གཉིས་མི་འགལ་བ་ག་ལ་ཡློད། འགལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་

འདྲ་ནི་སྤློད་འཇུག་ཆེན་མློ་ནང་ལ་ཡང་མང་པློ་ཡློད། རང་བཞིན་དེ་དག་དགག་བ་ལ་

སྦར་བ་ཡིན་ན། དེ་དང་རེན་འབེལ་གཉིས་གཞི་གཅིག་གི་སེང་དུ་འདུ་བ་མེད་པ་ནི་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

བདེན་ཏེ། དགག་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དེ་བཅློས་མིན་དང་ལྟློས་མེད་ཡིན་པ་

དང༌། རེན་འབེལ་དེ་བཅློས་མ་དང་ལྟློས་པ་ཡིན་པས་སློ། །

འགེལ་པའི་ཚིག་འློག་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འདི་ལྟར། དངློས་པློ་བདེན་སློང་འདིར་

བསན་བཅློས་མིན་དང་ལྟློས་མེད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་ཤིང༌། རིགས་པས་ཀང་

གྲུབ་ལ། ཞེས་པ་གསལ་བར་གསུང་མཁན་ནི་རེ་རིན་པློ་ཆེ་ཡིན་པ་དང༌། རིགས་པས་

ཀང་གྲུབ་ཞེས་པའི་རིགས་པ་དེ་སར་བཏློན་ཡློད་ཚེ་གཞན་གིས་ཀང་བདེ་བག་ཏུ་གློ་

ནུས། འློན་ཀང༌། རིགས་པ་གང་ཡིན་གང་ཡང་གསུངས་མེད། དཀའ་གནད་ཀི་

མཚམས་ལ་རིགས་པ་རལ་དུ་བཏློན་ན་ཕན་ཐློགས་ཆེན་པློ་ཡློད། འདི་འདྲ་བ་ནི་

གཞུང་གཞན་ལ་ཡང་མང་པློ་ཡློད་པས་ཕན་ཐློགས་རྒྱ་ཆེར་མེད་པ་ཡིན། ཕློགས་

གཅིག་ནས་དེ་རིགས་པས་ཀང་གྲུབ་གསུངས་པ་དང༌། ས་མར་རང་བཞིན་དེ་དགག་

བ་ལ་སྦར་བ་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། འདིར་དངློས་པློ་བདེན་པར་མེད་པ་དེ་འདིར་བསན་

བཅློས་མིན་དུ་གསལ་བར་གསུངས་པར་བཤད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་མཁས་པ་སློ་སློའི་

ནང་ནས་རློད་པའི་སེང་ནས་དབེ་འབེད་བེད་ཐུབ་པ་ཡིན། གཞུང་འདི་ནི་དཀའ་

གནད་མཚམས་ལ་སླེབས་པས་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་གསུང་གི་དགློངས་དློན་ལ་དཔིས་

ཕིན་པར་མ་སླེབས་ན་དགློངས་འགེལ་གི་ནང་ལ་མི་འགིག་པ་ལ་ཐད་ཀར་ཡློ་བསང་

བེད་ཐུབ་ན་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་གསུང་ལ་ནུས་པ་ཆེ་རུ་ཐློན་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཡིན་གི། ཕ་

རློལ་པློའི་འདློད་པ་འགློག་པ་དང༌། གཞན་ལ་སྐྱློན་བརློད་བེད་པ་མིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་

བེད་པའི་སློབས་པ་ཡང་ག་ལ་ཡློད། གཞུང་གི་དགློངས་དློན་ལ་ལྷུ་སྒིག་པ་ན་སློ་སློའི་

བློ་ལ་འཆར་ཚོད་ཀི་སེང་ནས་གཞུང་དེ་དང་བསྟུན་ནས་མ་ཞུས་ན། རེ་རིན་པློ་ཆེའི་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

གཞུང་ལ་སྐྱློན་ཆ་སླེབས་ཀིན་ཡློད། སྤིར་རྒན་ལམ་རིམ་པ་ཆེན་པློ་ཁློང་མཁས་པ་

ཆེན་པློ་ཡིན་ཀང༌། གནད་འགག་གི་མཚམས་ལ་འཁྲུལ་པ་གང་ཡང་སླེབས་སིད་པ་

ཡིན། ཁློ་བློས་ནི་མཁས་གྲུབ་རིན་པློ་ཆེའི་གསུང་ལ་གཏུགས་ནས་ཞུ་བཞིན་ཡློད། 

གཞན་ཡང་རང་བཞིན་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་ན། རེན་འབེལ་བསློད་པའི་ར་ཚིག མི་

འགལ་འདུ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་ཚབ་ཏུ། མི་འགལ་འདུ་བ་ག་ལ་འགྱུར། །ཅེས་

བསྒྱུར་ནས་སྨྲ་དགློས་པའི་སྐྱློན་ཡང་ཡློད་དློ། །

དགག་བ་ལ་སྦར་ན་མི་འགིག་པའི་ཁུངས་ནི། དགག་བ་ལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་

གཉིས་ཡློད་པའི་ཁབ་ཆུང་བའི་ཐད་ལ་བློད་ས་མ་རྣམས་ཀིས་ར་ཤེའི་ཚིག རང་

བཞིན་དག་ནི་བཅློས་མིན་དང༌། །གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་

གཏུགས་ནས། རྒྱུ་ལ་ལྟློས་པ་དང༌། ངློ་བློ་འགྱུར་བ་མེད་པ། རྣམ་འཇློག་གཞན་ལ་

ལྟློས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་དེ་དགག་བའི་ཚད་ལ་བཞག་པ་

ཡིན། དེ་འགློག་བེད་ཀི་རིགས་པ་ནི། གལ་སིད་དེ་དགག་བའི་ཚད་ལ་འཇློག་ན། དེའི་

སློང་པར་རློགས་པའི་བློ་དེ་རང་བཞིན་མེད་པར་རློགས་པའི་བློ་ལ་འགློ་དགློས་པ་ཡིན། 

འློན་ཀང༌། སེམས་ཙམ་པས་གཞི་འདུས་བས་ཀི་ཆློས་ཅན་གི་སེང་དུ་ཁད་པར་

གསུམ་ལྡན་གིས་སློང་པར་རློགས་ཐུབ་པ་ཡིན། གཞན་ཡང༌། དེ་ལྟ་ན་དགག་བའི་

ཚད་དེ་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་འགྱུར་དགློས་ཀང༌། ལྷན་

སྐྱེས་ཡིན་ན་འབུ་གློག་མ་སློགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་དགློས་ཀང༌། དེ་མེད་པའི་རིགས་

པས་འགློག་པར་མཛད་པས་འགློག་བེད་ཀི་རིགས་པ་འདི་དག་ཟབ་མློ་ཞེ་དྲག་ཡློད། 

འདི་ནི་ཡ་གལ་གི་རིགས་པའི་སེང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན་གི། གློང་གི་རིགས་པ་དེ་མིན།
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ར་ཤེའི་གཞུང་ཚིག རང་བཞིན་དག་ནི་བཅློས་མིན་དང༌། །གཞན་ལ་ལྟློས་པ་

མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་འགེལ་ལ། མཁས་གྲུབ་རེས་རང་བཞིན་དེ་ཆློས་ཉིད་

རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་སྦར་དགློས་པ་དེ་ར་ཤེའི་དགློངས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཡློད། 

དགག་བ་ལ་སྦར་ན་མི་འགིག་པ་ནི་སློང་ཐུན་ཆེན་མློའི་དགག་བ་ཁབ་ཆུང་བའི་དབུ་

རུ་གསལ་བར་གསུངས་ཡློད་པས། ར་ཤེའི་དགློངས་པ་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་ཡློད་

མེད་ཤེས་ནུས་སློ། །དེ་ལྟར་ཡང༌། སློང་ཐུན་ལས། འློ་ན་སར་དྲངས་པའི་ར་ཤེ་ཡི་

གཞུང་དེ་དག་གི་དློན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་དགག་བར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་ངློས་

བཟུང་བ་མ་ཡིན་གི། རང་ལུགས་ལ་ངེས་པར་ཁས་བངས་དགློས་པ་ཆློས་རྣམས་ཀི་

ཆློས་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་ཞེས་བཤད་པ་དེ་བསན་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས། དེ་བཞིན་

དུ་དབུ་མ་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ནང་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང༌།  མཁས་གྲུབ་

རིན་པློ་ཆེའི་གསུང་དང་ཅུང་མི་མཐུན་མློད་གཞུང་གི་འབབ་ས་གཅིག་པ་ཡིན། དེ་

ལྟར་ཡང་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གཤིས་ལུགས་ཀང་

གཞན་དབང་འདུས་བས་ལ་ནི་དེར་མེད་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ར་ཤེ་

ལས། རང་བཞིན་དག་ནི་བཅློས་མིན་དང༌། །གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པས་གཤིས་ལུགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་བས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ། །ཞེས་གསུངས། དེས་ན་རང་བཞིན་དེ་དགག་བ་ལ་སྦར་ན་མི་འགིག་པ་ནི་དེ་

ལྟར་ཡིན། 

ཆློས་ཉིད་དེ་བཅློས་མིན་དང་ལྟློས་མེད་བསྒྲུབ་པ་ནི་དཀའ་གནས་ལ་སླེབས་

པ་ཡིན། འདིར་ལྟློས་མེད་ལ་གློ་རྒྱུ་ལྷག་པློ་འདློན་དགློས་པ་ཡིན། གཞན་དུ་ན་ཆློས་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཉིད་དེ་རེན་འབེལ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལྟློས་པ་དང་བཅློས་མ་གཉིས་ཀ་

ཡིན་པས་འགལ་བ་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་རྒན་ལམ་རིམ་པས། རང་བཞིན་

དེ་ཆློས་ཉིད་ལ་སྦར་ན་ཁད་མཚར་པློ་ཞིག་ཏུ་མཐློང་ནས་དགག་བ་ལ་སྦར་དགློས་

པར་ཐུག་པ་ཡིན། 

དེས་ན་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་བཅློས་མིན་དང་ལྟློས་མེད་ཡིན་ཞེས་པའི་

བཅློས་མེད་དུ་སྒྲུབ་ལུགས་ནི། ཆློས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་ཁློ་རང་གི་ངློ་བློ་གྲུབ་

ཙམ་ནས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ངློ་བློར་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་ནི་ཀུན་གིས་མཁེན་

གིན་ཡློད། ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དབིངས་མཐར་ཐུག་དེ་ངློ་བློ་

ཉིད་སྐུའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇློག་པ་ཡིན། དག་བ་ལ་གཉིས་ཡློད་དེ། རང་བཞིན་གི་དྲི་

མ་གཅིག་དང༌། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་གཅིག་བཅས་གཉིས་ཡློད། སེམས་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་

དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སླེབས་པ་ན་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དབིངས་མཐར་ཐུག་ཏུ་

སླེབས་པ་ཡིན། སེམས་གསལ་རིག་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་དེ་གྲུབ་མཐའ་འློག་མས་རང་

བཞིན་གནས་རིགས་སུ་བཤད་ཅིང༌། དེའི་རེན་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆློས་

སྐུའི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་ན། ཆློས་ཉིད་དེ་ངློ་བློ་ཉིད་སྐུར་འགྱུར་བས་དག་པ་གཉིས་ལྡན་དུ་

སླེབས་པ་ཡིན། སྐབས་འདིར་རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། 

གློ་བུར་གི་དྲི་མ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པའམ། དེས་བཞག་

པའི་བག་ཆགས་ལ་འཇློག་པ་ཡིན། སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ནི། རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་དག་

པའི་དག་ཆ་དེ་ཡིན། དེས་ན་རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་དེ་དག་པར་བེད་པ་ལ་གཉེན་པློ་མི་

དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞི་གང་དང་གང་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་དག་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ནས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ངློ་བློར་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ་རྒྱུ་དང་རྐེན་

གང་ལ་ཡང་ལྟློས་མི་དགློས་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་ཤེས་རབ་སྙིང་པློ་ལས། གཟུགས་སློང་

པའློ། ། སློང་པ་ཉིད་གཟུགས་སློ། །ཞེས་དེ་གཉིས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན། 

འདིས་སློང་ཉིད་དེ་གཟུགས་ཡིན་ཞེས་མི་བརློད་ཅིང༌། འློ་ན་གང་བསན་ཅེ་ན། 

གཟུགས་དེ་དགག་བས་སློང་པ་ཡིན་པ་དང༌། དེས་སློང་པའི་སློང་པ་དེ་གཟུགས་ཀི་

ངློ་བློ་ཡིན་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན། གཟུགས་དེ་སློང་པ་དེའི་ངློ་བློར་སླེབས་པའི་སློབས་

ཀིས། སློང་པ་དེ་ཡང་གཟུགས་ཀི་ངློ་བློར་སླེབས་པ་ཡིན། བས་ཙང་ཆློས་དེ་རང་

བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་དེ་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་ཡང་ལྟློས་པ་མེད་པས་ཁློ་རང་གི་ངློ་བློ་ལ་

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ནམ་ཡང་མེད་པ་དང༌། གསར་དུ་བཟློ་དགློས་པ་

མེད་པར་དེ་ག་རང་དུ་གནས་པས་བཅློས་མིན་ཡིན་པར་གྲུབ།

དྲི་མ་གཉིས་པློ་དག་པའི་དག་ཆའི་ཁད་པར་ནི། སྤིར་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དེ་དག་

པར་བེད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་བློན་ནས་བསྐལ་པ་སྒློན་བསྐལ་ཤར་ནས་

གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དག་པར་བེད་དགློས་པ་མ་གཏློགས། སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་མ་

བློན་པར་བསྐལ་པ་མུན་བསྐལ་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་གི་སྒ་

གགས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཙང༌། མི་ཡིན་རུང་དུད་འགློ་དང་ཁད་པར་མེད་པས་དྲི་མ་དེ་

དག་པར་བེད་པ་མེད་པ་ཡིན། གཉེན་པློའི་སློབས་ཀིས་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དེ་དག་པར་

བེད་པ་ལ་ཆློས་སློན་པ་པློ་དགློས་པ་ཡིན། རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་དག་པའི་དག་ཆ་ནི་

སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་དུ་བློན་མ་བློན་གང་ཡང་རུང༌།  ཆློས་དེ་དང་དེ་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་

ནས་དེའི་སེང་གི་དག་ཆ་དེ་ཉིད་གདློད་མ་ནས་ཡློད་ཡློད་པ་ཡིན། བས་ཙང་དེ་དུས་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཆློས་ཁློ་རང་གི་སེང་དུ་འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཞིག་ཡིན། 

དེས་ན་དག་ཆ་དེ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཆེན་པློ་ཡློད། 

རང་བཞིན་ལྟློས་མེད་ཀི་དློན་འགེལ་ལུགས་ནི། མཁས་གྲུབ་རིན་པློ་ཆེས། 

ཆུའི་ཚ་བ་དེ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟློས་པའི་ལྟློས་པ་ཡིན་ཀང༌། རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ནི་

ཁློ་རང་གི་རང་བཞིན་དེ་དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཡིན་པས་བཅློས་

མིན་ཡིན་ཞེས། རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟློས་པ་དེ་བཅློས་མིན་གི་དློན་དུ་གསུངས་ཡློད། དེའི་

འློག་ཏུ་ཁ་ཅིག་གིས། རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟློས་པ་དེ་ལྟློས་མེད་ཀི་དློན་དུ་འཇློག་པ་ལ། དེ་

ལྟར་ན་ས་མ་བཅློས་མིན་དང་ཟླློས་སྐྱློན་དུ་ཐལ་བའི་ཐལ་བ་འཕེན་པར་བེད། དེ་ལྟར་

ཡང༌། སློང་ཐུན་ཆེན་མློའི་དགག་བ་ངློས་འཛིན་ཁབ་ཆུང་བ་འགློག་ཚུལ་ལས། ཆློས་

ཉིད་ལ་རང་བཞིན་དུ་འཇློག་པ་ཡང༌། ར་ཤེ་ལས། རང་བཞིན་དག་ནི་བཅློས་མིན་

དང༌། །གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་ཁད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པར་གསུངས་

པའི་མ་བཅློས་པ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་གིས་གསར་དུ་བཅློས་པ་ཆུའི་ཚ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་

ཆློས་དེ་ལ་དུས་ནམ་ཡང་མི་འཁྲུལ་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའློ། །ཁད་པར་གཉིས་པ་

ནི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པ་ཞེས་པ་རྒྱུས་མ་སྐྱེད་པ་ལ་བེད་པ་མིན་ཏེ། ས་མ་དང་

ཟླློས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་གསུངས། 

རག་པ་ཡིན་ན་ཡང་རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་པའམ་ལྟློས་ནས་འཇློག་དགློས་

པས། རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་པའམ་ལྟློས་ནས་འཇློག་པས། དེ་

ཉིད་རེན་འབེལ་ཡིན་པ་ནི་བདེན་ཏེ། གློང་དུ་སློང་པ་དང་རེན་འབེལ་མ་ཡིན་པའི་ཆློས་

འགའ་ཡང་མེད་པར་གསུངས་པ་དེའི་ཕིར། འློ་ན་ལྟློས་མེད་དུ་འགློ་སངས་གང་འདྲ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ཡིན་ཞེ་ན། ལྟློས་ནས་འདློར་སངས་ཀི་རིམ་པ་ལ་བརེན་ནས་འཇློག་པ་ཡིན། དེ་ཡང་

རིང་ཐུང་གི་དཔེའི་སེང་ནས་འཆད་ན། ཤིང་ཁྲུ་གང་པློ་དེ་མཐློ་གང་པློ་ལ་ལྟློས་ཏེ་རིང་

བ་ཡིན་ཀང༌། འདློམ་གང་ལ་ལྟློས་ཏེ་ཐུང་ངུར་འགྱུར་བས་རིང་བར་འཛིན་པའི་བློ་དེ་

དློར་བ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ། ཆུའི་ཚ་བ་དེ་ཡང་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟློས་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང༌། 

མེའི་ཚ་བ་ལ་ལྟློས་ན་དེ་འཛིན་གི་བློ་དློར་ཞིང༌། མེ་ཚ་བ་དེ་མེའི་རང་བཞིན་ནམ་ངློ་བློ་

ཡིན་ཀང༌། མེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ལྟློས་ན་མེའི་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་དེ་

དློར་བ་ཡིན། 

མེའི་ཚ་བ་དེ་མེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ན་འཇུག་པའི་གཞུང་དང་འགལ་

ལློ། །དེ་ཡང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། དངློས་ཀུན་ཡང་

དག་རྫུན་པར་མཐློང་བ་ཡི། །དངློས་རེད་ངློ་བློ་གཉིས་ནི་འཛིན་པར་གྱུར། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དངློས་པློ་ཀུན་གི་སེང་དུ་ཀུན་རྫློབ་པའི་ངློ་བློ་གཅིག་དང༌། དློན་དམ་

པའི་ངློ་བློ་གཅིག་བཅས་ངློ་བློ་གཉིས་རེ་ཡློད་པར་གསུངས། མེ་ཁློ་རང་གི་སེང་དུ་ཀུན་

རྫློབ་པའི་ཆློས་ཀི་ངློ་བློ་གཅིག་དང༌། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པའི་ངློ་བློ་གཅིག་

བཅས་གཉིས་ཀ་ཡློད། མེའི་ཚ་བ་དེ་མེ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ལ་ལྟློས་ན་མེའི་རང་

བཞིན་མཐར་ཐུག་འཛིན་པ་འདློར་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མེའི་ཚ་བ་བསན་པའི་

མདློའམ་བསན་བཅློས་དེ་དྲང་དློན་ཡིན་པའི་ཕིར། མདློ་དེ་སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

ཡིན་ཀང༌། དྲང་དློན་གི་མདློ་ལ་འགེལ་སངས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡློད་པའི་ཕིར། དེ་དྲང་

དློན་དུ་འློང་བ་ནི། མེའི་ཚ་བ་དེ་མེའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ཡང་རང་བཞིན་དེ་ལས་

གཞན་པའི་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་འཚོལ་རྒྱུ་ཡློད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མེ་རང་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བཞིན་གིས་མེད་པར་བསན་པའི་མདློ་དེ་ངེས་དློན་དུ་འགློ་བའི་ཚུལ་ནི། ཁློ་རང་མདློ་

དེས་བསན་པ་ལྟར་དུ་དེ་ལས་གཞན་པའི་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་པ་གཞན་འཚོལ་རྒྱུ་

མེད་པར། བསན་དློན་དེ་ག་རང་དུ་གནས་པས། སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཁས་བངས་དུ་རུང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དྲང་ངེས་ཀི་་མདློའི་སེང་ནས་ཀང་ཁད་པར་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་

ནི་ཤེས་ནུས་པ་ཡིན།

དེ་ཡང་དངློས་བསན་སློང་པ་ཉིད་བསན་པའི་མདློ་དེ་ངེས་དློན་དང༌། ཀུན་རྫློབ་

བདེན་པ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དངློས་སུ་བསན་པའི་མདློ་དེ་དྲང་དློན་གི་མདློ་ཡིན་པ་

ནི། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་ལ་སློང་བ་ཡིན། དབུ་མ་ཐལ་

རང་གཉིས་ཀས། ངེས་དློན་གི་མདློ་ལ་སློང་ཉིད་དངློས་སུ་བསན་པར་ཁས་ལེན་ཀང༌། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས། དེ་ཙམ་གིས་མི་འགིག་པར་དེའི་སེང་དུ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

དགློས་པ་བསྣན་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་མ་བསྣན་ན་ཤེས་རབ་སྙིང་པློ་དེ་ངེས་དློན་དུ་ཐལ་

ལློ། །ཐལ་འགྱུར་བས་སློང་ཉིད་དངློས་སུ་བསན་པའི་མདློ་དེ་ངེས་དློན་གི་མདློ་རུ་

བཤད་པ་ནི། མདློ་དེས་གང་བསན་པ་དེ་སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། དྲང་

དློན་དུ་འགྱུར་བེད་གཞན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། གྲུབ་མཐའ་གཞན་གི་ནང་ལ། 

སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དྲང་དློན་དུ་འགྱུར་བ་ཡློད་པ་ནི། ཕ་དང་

མ་ནི་བསད་བ་ཞིང༌། ཞེས་པའི་མདློ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཡང་མི་རག་པ་སློན་པའི་མདློ་ལྟ་བུ་

དེ། མི་རག་པ་སློན་པའི་ཆ་ནས་སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ཀང༌། དྲང་དློན་དུ་

འགྱུར་བ་ནི་བུམ་པ་མི་རག་པ་དེ་བུམ་པའི་སེང་གི་བུམ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཀང༌། 

རང་བཞིན་དེ་ལས་གཞན་དུ་རང་བཞིན་མཐར་ཐུག་པ་གཞན་བཙལ་དུ་ཡློད་པའི་ཆ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ནས་ཡིན། 

སྤིར་སེམས་ཀི་སེང་ལ་གློ་བུར་དང་རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་དག་པའི་དག་ཆ་

གཉིས་ཡློད་པ་ནི་བདེན་པ་ཡིན། དག་ཆ་གཉིས་པློ་ནི། སླློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་

སུ་སེམས་རང་ཉིད་ཀི་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་དེ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རང་

བཞིན་གི་དྲི་མ་དག་ཀང༌། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དེ་མ་དག་པའི་ཕིར། གཉེན་པློའི་སློབས་

ཀིས་ཁློ་རང་གི་ངློ་སྐལ་གི་སྒིབ་པ་དེ་རེ་རེ་ནས་བསལ་བ་ན་མཐར་རེན་སློང་གཞི་

ཆློས་ཅན་དེ་ཡེ་ཤེས་ཆློས་སྐུའི་ངློ་བློར་འགློ་བ་ན་ཆློས་ཉིད་དེ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན།

དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ། སེམས་ཀི་དག་ཆ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་པློ་དེ་

ལྡློག་ཆ་སློ་སློ་ནས་ཡློད། འདིའི་ལུགས་ལ་འགློག་བདེན་སློང་ཉིད་ཡིན་ཞེས་བརློད་པ་

ཙམ་གིས་མི་ཕན་པར་བསམ་བློ་གཏློང་སའི་གཞི་གཅིག་དགློས་པ་ཡིན། འགློག་

བདེན་སློང་ཉིད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སླློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་སེང་

གི་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དེ་མ་དག་ཀང༌། རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་དེ་དག་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་དག་

པའི་དག་ཆ་ནི་སེམས་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་ཡིན། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དག་པའི་དག་ཆ་ནི་

འགློག་བདེན་ཡིན། སེམས་དེ་ཉིད་ཀི་སེང་གི་རང་གི་ངློ་སྐལ་གི་དྲི་མ་གཅིག་བལ་བ་

ན་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དག་པའི་དག་ཆ་གཅིག་སེམས་སེང་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན། རང་བཞིན་

དང་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དག་པའི་དག་ཆ་གཉིས་པློ་དེ་སླློབ་པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་

མངློན་སུམ་གིས་མཐློང་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་

ནས། ཆློས་ཉིད་མཐློང་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། ཆློས་སྐུ་མཐློང་ཚུལ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡློད་པར་བཤད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་

མཐློང་ཚུལ་ལ་མཚོན་ན། ཐློག་མར་ཡུལ་དེ་དང་དེ་འཛིན་པའི་རློག་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་

ལ་ད་ལྟ་སློང་པ་ཉིད་དེར་སྣང་བ་འཁྱུད་པའི་སློ་ནས་རློགས་ཚུལ་ཞིག་ཡློད་པ་ཡིན། 

དེའི་ཕིར་དེ་སེལ་འཇུག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་གིན་ཡློད། ཐློག་མར་ཡུལ་དེ་རང་བཞིན་མེད་

པར་འཛིན་པའི་རློག་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་གློམས་བེད་ཀི་ཡན་ལག་དང་མ་བལ་བར་

གློམས་པར་བས་ནས་གློམས་བའི་དློན་ལ་སྣང་བ་མ་འཁྱུད་པར་གསལ་སྣང་ནམ་ཐློན་

པ་ན། ཆློས་གང་དང་གང་གི་ཆློས་ཉིད་དེ་མཐློང་ནུས་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་སླློབ་ལམ་ན་

རྣམ་མཁེན་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་བ་ཡློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཡིན། 

སེལ་འཇུག་གི་དློན་ནི། དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སློ་ནས་ཡུལ་ལ་

འཇུག་པ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། རང་མ་ཡིན་བཅད་པའི་བཅད་ཚུལ་གི་སེང་ནས་བཤད་ན་མི་

འགིག་པ་ནི། རྣམ་འགེལ་གི་སྐབས་སུ་སེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་ལས་ཤེས་ནུས་

པ་ཡིན། རང་མ་ཡིན་བཀག་པའི་སློ་ནས་འཇུག་པ་ནི་མངློན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཡང་

ཡློད་པ་ཡིན། དེས་ན་དེ་མ་ཡིན་ལས་ལློག་པར་སྣང་བའི་སློ་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དེ་

རང་མ་ཡིན་བཅད་པའི་སློ་ནས་འཇུག་ཚུལ་དེ་ཡིན། དེའི་ཕིར་རློག་པ་ལ་དློན་སྤིའམ་

སྣང་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་མི་སྣང་ཟེར་བའི་དློན་དེ་ཡིན། གལ་སིད་དེ་སྣང་བའི་དབང་

དུ་བཏང་ན་རློག་པ་དེ་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་ཐལ་ལློ། །མི་རག་པ་འཛིན་པའི་རློག་པ་དེ་ལ་བས་

པའི་སྣང་བ་དེ་མི་སྣང་བ་ཡིན། སྣང་ན་བས་པ་ལ་འཇུག་དགློས། དེ་ལྟ་ན་རློག་པ་དེ་

ངེས་ཤེས་རེད་པའི་རློག་པ་ཡིན་ན་ཡུལ་གཉིས་ཀ་ངེས་པར་ཐལ་ལློ། །ངེས་པས་མ་

ཁབ་པ་ནི་ལྡློག་པ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་དང་རློགས་དཀའ་ལློས་ཡློད་པའི་གནད་ཀིས་དངློས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

པློ་དེའི་གནས་ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གཞན་སེལ་འབད་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་

གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་སློ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་འགེལ་ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། 

དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་བསན་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཀུན་རྫློབ་དང་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་

དབེ་འབད་པ་མེད་པར་གྲུབ་བློ། །ཞེས་དང༌། སྒའི་ཁད་ཆློས་རྣམས་རིམ་གིས་རློགས་

ཀི་དུས་གཅིག་ཁློ་ནར་རློགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁད་ཆློས་གློ་དཀའ་སླ་དུ་མ་ཡློད་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས་སློ། །

ཆློས་སྐུ་མཐློང་ཞེས་པའི་ཆློས་སྐུ་ནི། གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དག་པའི་དག་ཆ་ལ་

མིང་བཏགས་ནས་བཤད་པ་ཡིན། གློང་མའི་ངློ་སྐལ་གི་དྲི་མ་དག་པའི་དག་ཆ་གཅིག་

སེམས་སེང་དུ་གྲུབ་པ་ན། འློག་མས་གློང་གི་དག་ཆ་དེ་མངློན་སུམ་དུ་མ་མཐློང་བ་

ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི། འློག་མའི་སེམས་སེང་ལ་གློང་མའི་ངློ་སྐལ་གི་དྲི་མ་དག་ཆ་དེ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། འགློག་བདེན་མངློན་སུམ་དུ་མཐློང་ཚུལ་ནི། འགློག་བདེན་མངློན་དུ་

བེད་ཚུལ་ལམ། འགློག་བདེན་ཐློབ་ཚུལ་དེ་ཡིན། དེའི་ཕིར་ཆློས་སྐུ་མཐློང་ཚུལ་ལ་མི་

འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡློང་བ་ཡིན།

འློ་ན་འགློག་བདེན་ཆློས་ཉིད་དུ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན་བཤད་པར་བ་

སེ། སེམས་སེང་གི་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དེ། གཉེན་པློའི་སློབས་ཀིས་རིམ་བཞིན་སློང་བ་

ན། སེམས་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་དེ་ཡང་ཇེ་དྭངས་སུ་སློང་ནས་ནམ་ཞིག་གི་ཚེ་ན་དག་པ་

གཉིས་ལྡན་གི་དབིངས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན། སྤིར་ཆློས་ཉིད་དེ་ལ་ངློ་བློའི་ཆ་ནས་

འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་མེད་དེ། དེ་རག་པ་དང་འགྱུར་མེད་ཡློངས་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འློན་ཀང༌། རེན་སློང་གཞི་ཆློས་ཅན་ལ་གློ་བུར་གི་དྲི་མ་དེ་གཉེན་པློའི་སློབས་ཀིས་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དག་ནས་འགྱུར་བ་ཐེབས་པའི་སློབས་ཀིས། སློང་པ་ཆློས་ཉིད་དེ་ལ་ཡང་འགྱུར་བ་

འློང་བ་ཡིན་པ་ནི། ཙོང་གི་པགས་པ་བཤུས་པ་ལྟར་ཡིན། པགས་པ་དེ་རིམ་གིས་

གཤུ་བ་ན་མཐར་ནང་གི་ཏིག་ཏིག་དེར་སླེབས་པ་ཡིན། ཡང་ན་ནམ་མཁའ་ལ་སྤིན་གི་

གཡའ་དག་ནས་དྭངས་པར་གྱུར་པ་བཞིན་ཡིན། འགྱུར་བ་འློངས་པ་ནི། སླློབ་པ་ལམ་

གི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་དེ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་མིན་པ་ཞིག 

ཕིས་སངས་རྒྱས་པ་ན་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གི་དབིངས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འགློ་བ་ཡིན།

དེས་ན་ཆློས་ཉིད་དང་ཆློས་སྐུ་མཐློང་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་

ནི། གཅིག་ནི་གཉེན་པློའི་སློབས་ཀིས་ཡློང་བ་དང༌། གཅིག་ནི་རང་བཞིན་གི་དྲི་མ་

དག་པའི་ཆ་ནས་ཡིན། འདིར་གཉེན་པློ་བཤད་པ་ན། སྤིར་ཐེག་པ་གསུམ་གི་བང་

ཆུབ་ཐློབ་པའི་ཐབས་བ་ན་མེད་པ་ནི། སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན། ཡིན་ན་

ཡང༌། དེ་དག་ལ་སང་བ་སློང་སངས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡློང་བ་ནི། སྒིབ་པ་ལ་མི་

འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡློད་པའི་གནད་ཀི་ཡིན། 

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་སྒིབ་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གནད་འགག་ཆེན་པློ་

ཡིན་པས་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་དགློས་པ་ཡིན། སྒིབ་པ་ལ་བདེན་འཛིན་གི་བག་ཆགས་

དང༌། བག་ཆགས་དེའི་སློབས་ཀིས་སྐྱེད་པའི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆའམ། བདེན་

སྣང་ཟེར་བ་ཞིག་ཡློད། ཡིག་ཆ་སློ་སློའི་ནང་དེའི་སྐློར་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཡློད། 

དཔེར་ན་བློ་གིང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལ་ཤེས་སྒིབ་མངློན་གྱུར་བའི་ཆ་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

བསྡུས་ཀང༌། དེ་ཤེས་སྒིབ་མ་ཡིན་པར་གསུངས། འློན་ཀང་རེ་བཙུན་པའི་ཡིག་ཆའི་

ནང་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པར་གསུངས། ཁློང་གཉིས་ཀས་གཏུགས་ས་ནི་འཇུག་པ་རང་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འགེལ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་རང་འགེལ་ལས། དེ་ལ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ནི་ཤེས་

བ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་

བག་ཆགས་ཡློད་པ་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། མ་རིག་

པ་དང་འདློད་ཆགས་ལ་སློགས་པའི་བག་ཆགས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

དང་སངས་རྒྱས་ཁློ་ན་ལ་ལྡློག་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར།

ཉློན་སྒིབ་ཀི་ས་བློན་དང༌། ཤེས་སྒིབ་ཀི་ས་བློན་ཞེས་བཤད་པ་ནི། རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཁློ་རང་གི་སེང་ན་ནུས་པ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡློད་

པ་ཡིན། དེ་དག་གང་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཕི་མ་སྐྱེད་

བེད་ཀི་ནུས་པ་དེ་ནི་ཉློན་སྒིབ་ཀི་ས་བློན་དང༌། ཡང་བདེན་འཛིན་ཕི་མ་སྐྱེད་བེད་མ་

ཡིན་ཀང༌། བདེན་སྣང་ཕི་མ་འབྱུང་བེད་ཀི་ནུས་པ་ཞིག་ཡློད་པ་དེ་ལ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་

ས་བློན་ཟེར། སྤིར་བཏང་ཤེས་སྒིབ་ཀི་ས་བློན་གི་ཐ་སྙད་དེ་གློ་མ་བདེ་བ་ཕྲན་བུ་ཡློང་

བ་ནི། གྲུབ་མཐའ་འློག་མའི་ཤན་གི་དབང་གིས་ཡིན། འློག་མས་བདེན་འཛིན་གི་ས་

བློན་དེ་ཉློན་སྒིབ་དང༌། དེའི་བག་ཆགས་དེ་ལ་ཤེས་སྒིབ་ཟེར་བ་ཡིན། མཁས་པའི་

བཞེད་ཚུལ་ལ་བདེན་སྣང་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པ་དང༌། མ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཁག་

གཉིས་ཡློད་པའི། བདེན་སྣང་ཤེས་སྒིབ་མ་ཡིན་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་བཞེས་ས་

ནི། བདེན་སྣང་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བཞག་ན་འཇུག་ཤེས་དྲུག་ལ་སྣང་བའི་བདེན་སྣང་དེ་

ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འགྱུར་དགློས་པ་དང༌། དེ་ལྟ་ན་རློག་པ་ལ་སྣང་བའི་བདེན་སྣང་ཡང་ཤེས་

སྒིབ་ཏུ་འགྱུར་དགློས། དེ་མི་རིགས་ཏེ། སྣང་བ་དེ་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར། དབུ་མ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དབང་ཤེས་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་སྣང་བ་མེད་ཀང༌། ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དེ་འདྲ་ཡློད། སྤིར་བཏང་རློག་པ་ལ་སྣང་བའི་བདེན་སྣང་དང༌། 

རློག་པ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སྣང་བའི་སྣང་བ་ལ་ཁད་པར་ཕེ་ན། རློག་པ་ལ་སྣང་བའི་

བདེན་སྣང་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པ་ཡིན། རློག་པ་ལ་བདེན་གྲུབ་

ཀི་སྣང་བ་དེ་རག་པ་ཡིན་ཏེ། རློག་པ་ལ་བུམ་པ་སྣང་བ་དང༌། དངློས་པློ་སྣང་བ་སློགས་

རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདེན་སྣང་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་སྣང་བ་ལ་ཁད་པར་ཆེན་

པློ་ཡློད་དློ། །

སྤིར་མཁས་པའི་བཞེད་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡློད་ཀང༌། བདེན་སྣང་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

ཁས་བངས་ན་རེ་བཙུན་པའི་ཡིག་ཆ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བ་ཡློད། རློག་པ་ལ་སྣང་བའི་

བདེན་སྣང་ཞེས་པ་ནི། སར་གི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཁློ་རང་

གིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་སམ་ས་བློན་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་དེའི་ཉེར་

ལེན་བས་ནས་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ལ་འཇློག་པ་ཡིན་ན། བདེན་སྣང་དང་གཉིས་

སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་གཉིས་དློན་གཅིག་ཡིན། དེ་འདྲ་བའི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་དེ་

ཤེས་སྒིབ་མངློན་གྱུར་པ་ཡིན།

དེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང༌། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་

ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་རང་ལྡློག་དེ་ཤེས་

སྒིབ་ཡིན། སྤིར་ས་བློན་དེ་བག་ཆགས་ཡིན་ཡང༌། ཁད་པར་ནི། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཕི་མ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ས་བློན་

དང༌། འཛིན་པ་ཕི་མ་མི་སྐྱེད་ཀང༌།  རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་སྣང་བའི་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

སྣང་བ་ཙམ་འབྱུང་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བག་ཆགས་སུ་འཇློག དེ་འདྲའི་བག་ཆགས་

དེ་ཤེས་སྒིབ་ཡིན། སྣང་བ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་འཇློག་ཟེར་ན་མི་འཐད་དེ། སྣང་

བ་ལ་སྐྱེད་བེད་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྣང་བ་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འགློག་བདེན་དེ་ལམ་

བདེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཀང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་ཞེས་མི་བརློད་པ་བཞིན་ནློ། །

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དེ་འདྲའི་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ཀང༌། ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་མིན་ལ་རེ་བཙུན་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གསལ་

ཁ་མེད་པ་ཡིན། ཡིག་ཆ་གཞན་གི་ནང་ལ་ཡང་གསལ་ཁ་ཕལ་ཆེར་ཡློད་ཀི་མ་རེད། 

རྒྱུ་མཚན་ནི། ལེགས་བཤད་སྙིང་པློ་ལས། ཡང་ཞེས་པས་ཆགས་སློགས་ཀི་བག་

ཆགས་ཤེས་བ་གཅློད་པའི་གེགས་སུ་ཡང་བསན་པས་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་

ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འབས་བུ་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་

ཀང་དེར་བསྡུའློ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན། འདི་པའི་ལུགས་ལ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་

ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེ་ཉློན་སྒིབ་ཡིན་པས། དེས་བཞག་པའི་བག་

ཆགས་དེ་ཡང་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འདློད་དགློས་པའི་ཕིར།

ལེགས་བཤད་སྙིང་པློའི་ནང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཡློད་ཀང༌། དེར་དགློངས་པ་

ཡག་པློ་བཞེས་དགློས་པ་ཡིན། གཞུང་ཚིག་འདི་སྤིར་བཤད་ཀི་སེང་ནས་གསུངས་

པ་ཞིག་མིན་པར། ཤེས་སྒིབ་ལ་དཔློད་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཡློད། དེ་ཡང་བདེན་

འཛིན་མ་རིག་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དེས་ཤེས་བ་ཡློངས་སུ་གཅློད་པའི་

གེགས་བེད་ཚུལ་ནི། དེའི་དབང་གིས་བདེན་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་མངློན་སུམ་དུ་མི་

མཐློང་བར་བེད་པ་ཡིན། དེས་སྣང་བ་ཕི་མ་བདེན་སྣང་འབྱུང་བར་བེད་པ་མ་ཟད། 
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དག་བཅློམ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་པའི་ལུས་ངག་གི་གནས་ངན་ལེན་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་བེད་

པར་གསུངས་ནས། དེའི་མཚམས་ན་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་

སྒིབ་ཡིན་པར་གསུངས་ཡློད། དེའི་ཕིར་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་འཛིན་པས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འློང་ས་མེད་པ་ཡིན། 

གཞན་ཡང་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒིབ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་སྒིབ་ལ་མངློན་

གྱུར་པ་དང་ས་བློན་གི་ཆ་གཉིས་སུ་ཡློད་པས། ཤེས་སྒིབ་མངློན་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཡིན་ན་ཤེས་སྒིབ་མ་ཡིན་དགློས་པར་ཡིག་ཆ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ཤེས་སྒིབ་ས་བློན་གི་ཆ་ལས་འློས་མེད། དེ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་ས་བློན་གི་ཆ་ཡིན་

ན། རང་རྒྱུ་བདེན་འཛིན་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལག་རེས་བཞག་པ་ལས་བྱུང་ཞིང༌། 

གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆའི་ཉེར་ལེན་བེད་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་ཏེ། དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། མཚན་ཉིད་དེའི་རགས་ཟུར་དང་པློ་མ་གྲུབ་སེ། བག་ཆགས་དེ་རང་

རྒྱུ་བདེན་འཛིན་གིས་སྐྱེད་པ་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཀང༌། དེ་ཙམ་གིས་དེའི་ལག་

རེས་བཞག་པ་ལས་བྱུང་བར་མི་ཟེར་བའི་ཕིར། བདེན་འཛིན་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་

པའི་ལག་རེས་བཞག་པ་ལས་བྱུང་ན། འཇློག་བེད་ཀི་བློ་དེ་བདེན་འཛིན་ཡིན་དགློས་

པའི་ཕིར། བག་ཆགས་དེའི་འཇློག་བེད་ནི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རྫས་ཡློད་དུ་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་རགས་ཟུར་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་སེ། གཉིས་

སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་ནི་ཤེས་སྒིབ་མངློན་གྱུར་པ་ལ་འཇློག་དགློས་ཤིང༌། རགས་ཟུར་

གཉིས་པ་དེ་ཡིན་ན་རང་རྐ་བའི་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་དེས་ཤེས་སྒིབ་མངློན་གྱུར་

པའི་ཆ་དེའི་ཉེར་ལེན་བས་ནས་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒིབ་མངློན་གྱུར་པ་དེའི་རིགས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འདྲའི་ངློ་བློར་གནས་པ་ཞིག་དགློས་ཀང༌། བག་ཆགས་དེ་དེའི་ངློ་བློར་འགློ་སངས་

ཤིག་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒིབ་མ་ཡིན་ཏེ། གཉིས་

སྣང་འཁྲུལ་པའི་ཆ་སྐྱེད་བེད་དང༌། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

 དེས་ན། རང་བཞིན་བཅློས་མིན་ལྟློས་མེད་དང༌། །ཞེས་པའི་རང་བཞིན་དེ་

ཆློས་ཉིད་ལ་སྦར་དགློས་པ་ནི། རེ་རིན་པློ་ཆེའི་གཞུང་རེན་འབེལ་བསློད་པ་རང་ལས་

རློགས་ནུས་པ་དང༌། ཆློས་ཉིད་ལ་སྦར་ལུགས་ནི། མཁས་གྲུབ་རིན་པློ་ཆེའི་སློང་

ཐུན་གི་དགག་བ་ཁབ་ཆུང་བའི་ཐད་ལས་ཤེས་ནུས་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཕིར་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གང༌། །

རང་བཞིན་གིས་ནི་གདློད་མ་ནས། །

རྣམ་པར་དབེན་ཡང་དེར་སྣང་བས། །

འདི་ཀུན་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གསུངས། །

ཞེས་པ་སེ། 

གློང་དུ་རང་བཞིན་བཅློས་མིན་ལྟློས་མེད་དང༌། རེན་འབེལ་ལྟློས་དང་བཅློས་

མ་གཉིས་པློ་དེ་གཞི་གཅིག་གི་སེང་དུ་མི་འགལ་བ་འདུ་བར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཆློས་གང་ཡིན་པ་དེ་གདློད་མ་ནས་རང་བཞིན་

གིས་ངློ་བློར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་ཡིན་ཏེ། དེ་རང་བཞིན་གིས་ངློ་བློར་མ་གྲུབ་པ་ནི་རྒྱུ་

རྐེན་གང་ལ་ཡང་ལྟློས་པ་མེད་པར་རེན་འབེལ་གི་ཆློས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆུ་ཐུར་

དུ་འབབ་པ་དང་མེ་གེན་དུ་འབར་བ་བཞིན་ནློ།། ཆློས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་རེན་

འབེལ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡིན་པས་གདློད་མ་ནས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་ན་ཡང༌། སླློབ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

པ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་ལས་གཞན་པའི་

སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་བློ་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་སྣང་

བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྒྱུ་མ་བཞིན་ནློ། །དེ་ལྟར་སློ་ལྔའི་དབང་ཤེས་ལྔ་པློ་ལ་བདེན་

པར་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་ཆློས་ཤིག་ཡིན། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་སློ་ལྔའི་དབང་ཤེས་ལྔ་ལ་དགག་བ་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་མི་སྣང་བ་ནི། སླློབ་དཔློན་ཡེ་ཤེས་སེས་བཞེད་པ་ལྟར་དུ། ལེགས་

ལྡན་གིས་ཀང་འདིར་ཡང་འདྲ་བའི་ཕིར་རློ། །དེ་ལྟར་ཡང་དགློངས་པ་རབ་གསལ་

ལས། བདེན་འཛིན་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་བདེན་འཛིན་དེས་བདེན་པར་ཡློད་པ་ལྟར་

ཉེ་བར་བསན་པ་མཐློང་བ་ནི་རློག་པ་ཡིན་གི་དབང་ཤེས་མིན་ཏེ། བདེན་གཉིས་ཀི་

འགེལ་པར་དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སྣང་བར་བཤད་པ་འདིར་ཡང་འདྲ་

བའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི་རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་

མ་ཟད། མདློ་སེ་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་མི་སྣང་བར་

གསུངས་པ་ཡིན།

 སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བའི་དཔེ་འདིའི་དློན་ལ། རྒན་ལམ་རིམ་པའི་འགེལ་པའི་ནང་

སྒྱུ་མ་ལ་སྣང་བ་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྒྱུ་མ་དང༌། ཡློད་ཀང་བདེན་པར་མེད་པའི་སྒྱུ་མ་

གཉིས་གསུངས་པ་དང༌། དེ་གཉིས་ལ་ཁབ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ཡློད་པ་ནི། ཕི་མ་ནི་

ཀུན་རྫློབ་དང་དློན་དམ་གཉིས་ཀ་ལ་སྦར་ཆློག་པ་ཡིན་ཀང༌། ས་མ་ནི་ཀུན་རྫློབ་པའི་

ཆློས་ཁློ་ན་མ་གཏློགས་དློན་དམ་པའི་ཆློས་ལ་སྦར་བ་ནི་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་གཞུང་གི་

དགློངས་པ་གཏན་ནས་མིན་པར་གསུངས། འློན་ཀང་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་གཞུང་གང་དང་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འགལ་བ་དང་ཇི་ལྟར་འགལ་བ་ངློས་འཛིན་མེད། དེ་ལྟར་ཡང༌། ཁློང་གི་འགེལ་པ་

ལས། སྤིར་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་གཉིས་གསུངས་ཏེ། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་དང༌། ཡློད་ཀང་བདེན་པར་མེད་པའི་སྒྱུ་མའློ། །འདིའི་ས་མ་ནི་ཀུན་རྫློབ་པའི་ཆློས་

མ་གཏློགས་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང༌། ཕི་མ་གཉིས་ཀར་ཁད་མེད་དུ་

གྲུབ་པས་ཁབ་ཆེ་ཆུང་ཡློད་ལ། འློན་ཏེ་མང་པློ་ཞིག་གིས་དེ་མི་ཕེད་ནས་བདེན་པ་

གཉིས་ཀ་ས་མའི་སྒྱུ་མར་འདློད་པ་བྱུང་སེ། རེའི་དགློངས་པ་གཏན་མིན་ནློ། །ཞེས་

གསུངས།

 གཅིག་བས་ན་དེ་ལ་གློ་རྒྱུ་ཆེན་པློ་ཡློད། ཡང་གཅིག་བས་ན་དེ་ནི་དློགས་

པའི་གནས་ཡིན། ཇི་ལྟར་ཡིན་ན། གློང་གི་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་ར་ཚིག་ལྟར་ན་བརེན་ནས་

འབྱུང་བའི་ཆློས་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསུངས་ཡློད། གཞན་ཡང༌། 

དློན་བདུན་ཅུའི་ནང་ཤེར་ཕིན་གི་ཁད་ཆློས་འཆད་པ་ན། དགག་བ་དང་བལ་བའི་ཁད་

པར་བདེན་སློང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གསུངས་པ་དེ། དགག་བ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་བཞག་

ནས་དེར་སྣང་ཡང་དེའི་ངློ་བློར་མ་གྲུབ་པ་དེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དེ་རྣམ་མཁེན་ཁློ་ན་

མ་ཡིན་པར་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་སྦར་ཆློག་པ་ཡིན།

 གཞན་ཡང་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་སྣང་བེད་ཀི་བློ་ངློས་འཛིན་དགློས་

པ་ཡིན། གལ་སིད་རང་རྒྱུད་པས་བཤད་པ་ལྟར་རློག་པ་ལ་སྦར་ན། སྣང་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པ་དེ་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་སྦར་ཆློག་པ་ཡིན། རློག་པ་ལ་ཆློས་གང་

དང་གང་སྣང་ནའང༌། བདེན་པར་གྲུབ་པ་སྣང་བ་ཡིན། དེར་མ་ཟད། ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་ལ་སློང་པ་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་ལས་གཞན་པའི་བློ་གང་དང་གང་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཡིན་ཡང་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཞིང་ཁློ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའམ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་

སྣང་བས་ཁབ་པ་ཡིན། དེའི་ལྟར་ན་ཀུན་རྫློབ་དང་དློན་དམ་པའི་ཆློས་གཉིས་ཀ་ལ་

ཁད་མེད་དུ་སྦར་ཆློག་པ་ཡིན། སློང་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རློག་པ་ཡློད་

པ་ནི། སེམས་ཙམ་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཡློངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཛིན་

པ་དེ་གྲུབ་མཐའི་དབང་གི་ཡིན་པས་འཛིན་པ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

 གལ་སིད་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་དློན་དམ་ལ་མི་འཇློག་པ་

ནི། རང་ཉིད་བློ་གང་གི་ངློར་བདེན་པར་འཇློག་རྒྱུའི་སེང་ནས་བརི་དགློས་པའི་རིགས་

པའི་སེང་ནས་བསམ་ན་གློ་རྒྱུ་ཆེན་པློ་སླེབས་པ་ཡིན། སློང་པ་ཉིད་དེ་རང་ཉིད་བློ་གང་

གི་ངློར་བདེན་པར་འཇློག་རྒྱུའི་བློ་སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་ཡིན་ཞིང༌། 

དེ་ལྟ་བུའི་བློ་ལ་སློང་ཉིད་སྣང་ཀང་དློན་དམ་པར་འཇློག་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། ཀུན་རྫློབ་

པའི་ཆློས་རྣམས་རང་ཉིད་བློ་གང་གི་ངློར་བདེན་པར་འཇློག་པའི་བློ་ནི་རང་ཉིད་བདེན་

པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ངློར་དེ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་

པས། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་དེ་ཀུན་རྫློབ་ཁློ་ན་ལ་འཇློག་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

ཁློ་བློའི་བསམ་ཚོད་ནི། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་རློག་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སློང་པ་

ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་ལས་གཞན་པའི་བློ་ཡློངས་རྫློགས་ལ་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་སྣང་བ་ཡིན་པས། སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དེ་གཉིས་ཀ་སྦར་

ཆློག་སྙམ་མློ། །

 སློང་པ་ཉིད་དེ་བློ་གང་གི་ངློར་བདེན་པར་འཇློག་པའི་བློ་སློང་ཉིད་མངློན་

སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་དེའི་ངློར་བདེན་པ་དང་དློན་དམ་ཡིན་ཀང༌། དློན་དམ་ལ་མེད་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

པ་ཡིན། བློ་དེའི་གཟིགས་ངློར་དློན་དམ་ལ་མེད་པ་དང་དློན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན། དེ་

ལྟར་ཡང་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས། འདི་ལེགས་པར་ཤེས་ན་གཤིས་ལུགས་ལ་

དང༌། དློན་དམ་དུ་མེད་ཟེར་བ་དང༌། ཡང་ཆློས་ཉིད་ཡློད་པར་འདློད་ཅིང་དེ་ཉིད་

གཤིས་ལུགས་དང་དློན་དམ་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་མི་འགལ་བའི་གནད་རྣམས་ཤེས་པར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་དགག་བའི་ཐད་དུ་གསུངས། འདིར་གང་ཤེས་

རྒྱུའི་གནད་ནི། ཕ་རློལ་པློའི་རློད་པ་ལ་ཀུན་རྫློབ་པའི་ཆློས་རྣམས་མཉམ་བཞག་གི་

གཟིགས་ངློར་མེད་པ་དེ་དློན་དམ་པར་མེད་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་དབུ་

མ་སྣང་བ་ལས། དློན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་དློ་ཞེས་བ་བ་ནི། འདི་དག་ཡང་དག་པའི་

ཤེས་པས་སྐྱེ་བ་མ་གྲུབ་བློ་ཞེས་བཤད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞུང་འདིས་དློན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ། དློན་དམ་པར་མེད་པའི་དློན་དུ་བཤད་

པས། དློན་དམ་དུ་ཡློད་པ་དེ་དློན་དམ་པའི་དློན་དུ་འདློད་དགློས་པ་ཡིན་ཞེས་རློད། རེ་

རིན་པློ་ཆེའི་ལན་ནི། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་གཞུང་དེས། ཀུན་རྫློབ་པའི་ཆློས་རྣམས་མཉམ་

བཞག་གི་གཟིགས་ངློར་མེད་པ་དེ། དློན་དམ་པར་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བསན་པ་

ཡིན་གི། དློན་དམ་པར་མེད་པའི་དློན་དུ་བསན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བསན་ན། 

མཉམ་བཞག་གི་གཟིགས་ངློར་ཡློད་པ་དེ་དློན་དམ་པར་ཡློད་པའི་དློན་དུ་འགྱུར་བས། 

དེ་ལྟ་ན་སློང་ཉིད་དེ་དློན་དམ་པར་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ། །དློན་དམ་པར་ཡློད་པ་དང༌། 

བདེན་པར་གྲུབ་པ་གཉིས་གནད་གཅིག་པས་སློང་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་

རློ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར། སློང་ཉིད་དེ་གཤིས་ལུགས་ལ་མེད་པ་དང༌། གནས་ལུགས་

ལ་མེད་པ་དང༌། དློན་དམ་དུ་མེད་ཀང༌། དློན་དམ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཤེས་པར་བའློ། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དློགས་པ་ནི། སྤིར་བཏང་སློང་ཉིད་དེ་གནས་ལུགས་སུ་མེད་ཀང༌། བུམ་པ་

བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་མེད་པ་དེ་བུམ་པའི་གནས་ལུགས་

སུ་ཡློད་པ་ནི་བདེན་ཏེ། འདི་ནི་བུམ་པའི་ཆློས་ཉིད་ལས་མ་འདས་པས་བུམ་པའི་ཆློས་

ཉིད་དེ་བུམ་པའི་གནས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པའི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་

མེད་པར་འགྱུར་རློ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ནི་རེ་རིན་པློ་ཆེའི་གཞུང་དང༌། མཁས་གྲུབ་རིན་

པློ་ཆེའི་སློང་ཐུན་ཆེན་མློ་ནང་གསལ་ཡློད། 

སློང་ཉིད་དེ་དློན་དམ་དུ་ཡློད་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་སྐྱེ་སིད་པ་ཡིན། ཐལ་རང་སུའི་

ལུགས་ལ་ཡང་དློན་དམ་དུ་ཡློད་པའི་ཆློས་ཤིག་མེད་ཅིང༌། གཞི་གྲུབ་ན་ཀུན་རྫློབ་ཏུ་

ཡློད་པས་ཁབ་པའི་ཕིར། ཀུན་རྫློབ་པའི་ཆློས་ཤིག་ཀུན་རྫློབ་ཏུ་ཡློད་པར་ཁས་བངས་

པ་ནི་བློ་བདེ་པློ་ཡིན། འློན་ཀང༌། སློང་ཉིད་ཀུན་རྫློབ་ཏུ་ཡློད་པ་འདི་ཁད་མཚར་ཞིག་

ཏུ་བསམ་སིད། དེ་ཡློད་པ་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། དངློས་རྣམས་སྐྱེ་བ་ཀུན་

རྫློབ་ཏུ། །དམ་པའི་དློན་དུ་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་གང༌། །དེ་

ནི་ཡང་དག་ཀུན་རྫློབ་འདློད། །ཅེས་པའི་ཚིག་རྐང་དང་པློ་དེས་གཞི་གྲུབ་ན་ཀུན་རྫློབ་

ཏུ་ཡློད་པར་བསན་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་དབུ་མ་སྣང་བའི་སྐབས་སུ། 

ཀུན་རྫློབ་ཏུ་ཡློད་པའི་ཡློད་ཚུལ་དེ་དངློས་སུ་བཤད་ནས་བློ་གནློད་མེད་ལ་སྣང་བའི་

དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སློད་ལུགས་ཀི་ངློས་ནས་

གྲུབ་པ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཚད་ཡིན་པ་དེ་ཤུགས་ཀིས་གློ་ནུས་པ་ཡིན། རེ་

རིན་པློ་ཆེས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གྲུབ་ཚད་དེ་སྒྱུ་

མའི་དཔེའི་སེང་ནས་བཤད་ན་གློ་སླ་བ་ཡིན་པར་གསུངས། སྒྱུ་མའི་དཔེའི་སེང་ནས་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འཆད་ཚུལ་ལ་རློག་དྲ་ཏློག་ཙག་ཡློད། དཔེ་དློན་སྦློར་སངས་དང༌། སྒྱུ་མ་མཁན་དང་

སགས་རྫས་ཀི་མིག་བསླད་པའི་ལྟད་མློ་བ་གཉིས་ཀི་དབང་ཤེས་དང་རློག་པ་ལ་སྣང་

ཚུལ་མཚུངས་ཀང་ཞེན་སངས་ཡློད་མེད་ཀི་ཁད་པར་དང༌། རློག་པ་ལ་འཆར་ཚུལ་ལ་

མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་རྣམས་སློ་སློའི་བློ་ངློར་ལ་འཆར་དགློས་པ་ཡིན། ཐློག་མར་

དཔེའི་སེང་ནས་སློ་སློའི་བློ་ངློ་ལ་ཤར་བ་ན་ད་གཟློད་དློན་གི་སེང་ལ་སྦར་ན། སློ་སློ་

ལ་ཕྲན་བུ་གློ་བ་འཕེལ་རྒྱུ་ཡློད། གཞན་དུ་ན་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་དགག་

བའི་སྐློར་དེ་ང་ཚོའི་ཁ་ནས་དེ་འདྲ་རེད་ཅེས་བརློད་ཐུབ་བློ་ངློ་ལ་འཆར་མི་ཐུབ་པ་

ཡིན། འདིའི་སྐློར་ལ་རྒྱས་པར་མ་སྤློས་སློ། །

བློ་གང་གི་ངློར་བདེན་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་འཆད་པ་ན། རེའི་དགློངས་

པ་རབ་གསལ་ལས། གཞི་དེར་ཀུན་རྫློབ་ཀི་བདེན་པར་རློགས་པ་ལ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་

རློགས་པ་སློན་དུ་འགློ་དགློས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ཏན་ཏན་གློ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་

དགློས། ཀུན་རྫློབ་ཀི་བདེན་པར་རློགས་པ་དང་ཀུན་རྫློབ་བདེན་པར་རློགས་པ་གཉིས་

དློན་གཅིག་པ་ཡིན། འློན་ཀང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རློགས་པ་ལ་སློང་ཉིད་རློགས་པས་ཁབ་

པ་མེད་པ་ནི་ཡློངས་གགས་ཡིན། ཀུན་རྫློབ་བདེན་པ་རློགས་པ་ལ་སློང་ཉིད་རློགས་མི་

དགློས་ཏེ། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ཀུན་རྫློབ་བདེན་པ་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་

དང༌། །དློན་དམ་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་གྱུར་པ་སེ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཀུན་རྫློབ་

བདེན་པ་རློགས་པའི་བློ་དེ་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློའི་ཐབས་སུ་འགློ་བ་ཡིན་ནློ། །

བདེན་གཉིས་ཀི་ངློ་བློའི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ན། ཐལ་འགྱུར་བས་གང་བཤད་

པ་དེ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་བཤད་ཆློག་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་པས་གང་བཤད་པ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཡང་བཤད་ཆློག་པ་ཡིན་པས་ཁད་པར་མེད་པ་

ཡིན། དཔེར་ན་རང་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་མངློན་སུམ་ཚད་མས་གཉིས་སྣང་དང་

བཅས་མི་བཅས་ཀི་ཆ་ནས་བདེན་གཉིས་བཞག་པ་དེ་རང་རྒྱུད་པས་བཤད་པ་བཞིན་

དུ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཡང་བཞག་ཆློག དེ་བཞིན་དུ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་

ལ་རང་ཉིད་ཐ་སྙད་དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་མས་རེད་དློན་གང་ཞིག དེ་ལ་ལྟློས་ཏེ་ཐ་སྙད་

དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་མར་སློང་བ་དེ་ཀུན་རྫློབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། མཐར་ཐུག་

དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་མའི་རེད་དློན་གང་ཞིག་ཁློད་ལ་མཐར་ཐུག་དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་

མར་སློང་བ་དེ་དློན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇློག་པ་ལྟར་དུ་རང་རྒྱུད་པའི་

ལུགས་ལ་ཡང་སྦར་ཆློག སྤིར་ཀུན་རྫློབ་བདེན་པ་དེ་མཐར་ཐུག་དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་

མའི་རེད་དློན་ཡིན་ཀང༌། ཁློ་ལ་ལྟློས་ཏེ་མཐར་ཐུག་དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་མར་མ་སློང་

བར་ཐ་སྙད་དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་མར་སློང་བའི་དབང་གིས་ཀུན་རྫློབ་བདེན་པར་འློང་

བ་ཡིན། མཐར་ཐུག་དཔློད་བེད་དང་ཐ་སྙད་དཔློད་བེད་ཀི་ཚད་མའི་ཁད་པར་ནི། 

ཡུལ་སློང་པ་ཉིད་དང་ཀུན་རྫློབ་པའི་ཆློས་འཛིན་སངས་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཆ་ནས་

འཇློག་པ་ཡིན། ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ལུགས་ཀི་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་མི་འདྲ་བ་

དེ་འབབ་ས་གཅིག་ཡིན་ཀང༌།  འཇློག་སངས་མི་འདྲ་བ་འློང་བ་ནི་གང་ཟག་སློ་སློའི་

གློ་བ་ལེན་བདེ་ལློས་ཀི་ཁད་པར་ལས་ཡིན།

གཞི་དེ་ཀུན་རྫློབ་ཀི་བདེན་པར་རློགས་ཚུལ་ནི། ཁློ་རང་བདེན་པར་འཛིན་

པའི་བདེན་འཛིན་ཀི་ངློར་བདེན་པར་རློགས་ཚུལ་དེ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ལྟར་རློགས་པ་ལ་

གཞི་དེ་རྫུན་པར་རློགས་དགློས་པས། དེ་ལྟར་རློགས་ན་སློང་ཉིད་རློགས་པས་ཁབ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

བློ། །གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་དེ་ལ་ཀུན་རྫློབ་ཅེས་བ་སེ། གནས་ལུགས་ཀི་དློན་མཐློང་

བ་ལ་སྒིབ་བེད་ཀི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་མེ་ལློང་ནང་གི་བད་བཞིན་གི་

གཟུགས་བརན་དང༌། སྤྲུལ་གཞི་རེའུ་ཤིང་སློགས་འཇིག་རེན་ན་རྫུན་པར་གགས་པའི་

རྫུན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་རློགས་ཚུལ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་རྫུན་པར་རློགས་ཚུལ་ཡིན་གི་

རྫུན་པར་རློགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཇིག་རེན་པའི་རྫུན་པར་རློགས་ཚུལ་ནི། 

འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་ལྟློས་ཏེ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་རློགས་པ་དེ་ཡིན། 

སློང་ཉིད་མ་རློགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རེན་ན་རྫུན་པར་གགས་པའི་རྫུན་

པ་དེ་དག་རྫུན་པར་རློགས་ཚུལ་མེད་པའི་ཕིར། རྫུན་པར་རློགས་ཚུལ་ནི། བློ་ཀུན་

རྫློབ་པ་གཏི་མུག་བདེན་འཛིན་གི་ངློར་རྫུན་པར་རློགས་དགློས་ཤིང༌། དེ་རློགས་པ་ལ་

ས་རློལ་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་དགློས་པ་ཡིན། བདེན་པར་ཁེགས་པའི་བློ་དེས་

རྫུན་པར་མ་རློགས་ན་ཡང༌།  དེས་རྫུན་པར་རློགས་པའི་བློ་དེ་ངེས་པ་རང་སློབས་

ཀིས་དྲངས་པ་ཡིན། དེས་རྫུན་པར་མ་རློགས་ཏེ་ཁློ་བདེན་པར་ཁེགས་པའི་སློང་ཉིད་

རློགས་པའི་བློ་ཡིན་པས། མེད་དགག་འཇལ་བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འློན་ཀང་བདེན་རྫུན་དངློས་འགལ་ཡིན་ཞེས་པའི་བདེན་པ་དེ་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་ལ་སྦློར་མི་རུང༌། འློ་ན་དངློས་འགལ་ཡིན་ལུགས་ནི། རང་ཉིད་བློ་གང་གི་ངློར་

བདེན་པར་འཇློག་པའི་བློ་དེ་ལ་ལྟློས་ཏེ་བཤད་དགློས་པ་ཡིན། དཔེར་ན་ཀུན་རྫློབ་

པའི་ཆློས་དེ་རྣམས་རང་ཉིད་བློ་གང་གི་ངློར་བདེན་པར་འཇློག་པའི་བློ་ནི་བདེན་འཛིན་

ཡིན་ཞིང༌། དེའི་ངློར་རྫུན་པར་རློགས་པས་སྣང་གནས་མི་མཐུན་པར་རློགས་པ་ཡིན། 

དེ་རློགས་པ་ན་གང་སློང་ཉིད་བདེན་པར་འཇློག་པའི་བློ་དེའི་ངློར་སྣང་གནས་མཐུན་པ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

དེ་ཁེགས་པ་ཡིན། སློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་བློ་ནི་སློང་ཉིད་བདེན་པར་

འཇློག་པའི་བློ་ཡིན་ཞིང༌། དེས་སློང་ཉིད་དློན་དམ་བདེན་པ་དང་བདེན་པར་རློགས་པ་

ཡིན་པས་དེའི་ངློར་སྣང་གནས་མི་མཐུན་པ་དེ་ཁེགས་པ་ཡིན། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཞི་

དེ་རྫུན་པར་རློགས་པ་ལ་ཀུན་རྫློབ་ཕྲ་མློ་རློགས་དགློས་པ་ཡང་གློ་ཐུབ། ཀུན་རྫློབ་ཕྲ་

མློའི་དློན་ནི། བདེན་པར་མེད་ཀང་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་དེ་ཡིན། གཞི་དེ་

རྫུན་པར་རློགས་པའི་ས་རློལ་དུ་གཞི་དེ་བདེན་པར་ཁེགས་པ་དང༌། བདེན་པར་མེད་

ཀང་སྣང་གནས་མི་མཐུན་པའི་ཆློས་ཤིག་རློགས་པ་ཡིན། དེས་ན་བདེན་རྫུན་དངློས་

འགལ་ཡིན་པ་ནི་དློན་དམ་བདེན་པ་དང་རྫུན་པ་དངློས་འགལ་ཡིན་པའི་དློན་ཡིན་གི། 

བདེན་མེད་དང་རྫུན་པར་དངློས་འགལ་ག་ལ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ། སློང་ཉིད་དེ་རྫུན་པ་

མ་ཡིན་ཀང༌།  རྫུན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཀུན་རྫློབ་མ་ཡིན་ཀང་ཀུན་རྫློབ་ཏུ་ཡློད་

པའི་ཕིར།

འློན་ཀང་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་བདེན་གཉིས་ཀི་ངློ་བློ་འཇློག་དཀའ་བ་

ཡིན། གང་ཡིན་ཟེར་ན་འདིའི་ལུགས་ལ་དློན་དམ་དུ་དང་ཀུན་རྫློབ་ཏུ་གཉིས་ཀ་ཡློད་

པ་ཡིན། ཀུན་རྫློབ་ཏུ་ཡློད་ཚུལ་ནི། ཀུན་བཏགས་ཡིན་ཚུལ་དང༌། དློན་དམ་དུ་ཡློད་

ཚུལ་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་ཚུལ་ཡིན། 

རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཤེས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་ཡང༌། ཁློ་ལ་ཆློས་དེ་སྣང་

ན་ཕལ་ཆེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སྣང་བས་ཁབ་པ་འདྲ་པློ་ཡིན། ཁློ་ལ་

ཡུལ་དེ་སྣང་བ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྣང་ཚུལ་ཞིག་མེད་ན། ལམ་

རིམ་ཆེན་མློའི་ནང་ལ་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ལློག་གཉིས་སུ་མི་འབེད་པར་གསུངས་པའི་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ཁུངས་ལ་ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་དགློས་པས་ཞེས་རྒྱབ་རེན་དུ་

སློང་ཚུལ་སྤུས་དག་ཅིག་བཤད་ཐུབ་པ་དགློས། ཤེས་པ་དེ་ལ་ཆློས་དེ་སྣང་ཕིན་ཆད་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སྣང་ཚུལ་ལས་ལློགས་སུ་ཨེ་ཡློད་སྙམ། 

རང་རྒྱུད་པའི་དགག་བའི་ཐད་ལ་གནློད་མེད་ཀི་བློ་འཇློག་ཚུལ་ནི། དེ་ས་

ཡློངས་གགས་གསུང་སངས་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སྣང་བའི་ཆ་ལ་

གནློད་པ་མེད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན། གནློད་མེད་ཀི་བློ་འཇློག་ཚུལ་འདི་དང༌། ལམ་རིམ་

ཆེན་མློའི་ཤེས་པ་ལ་ཡང་ལློག་གཉིས་སུ་མི་འབེད་པའི་ཁུངས་གཉིས་པློའི་བར་

དཔད་པ་ན་གང་དུ་འབབ་ཀིན་ཡློད་མེད་གཟིགས་དགློས། གནློད་མེད་ཀི་བློ་ཞེས་

པའི་བློ་ཞེས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་འཇློག་པ་དང༌། ཡུལ་གང་འདྲ་ཞིག་སྣང་གིན་ཡློད་

མེད་རད་གཅློད་གཏང་དགློས། ལློག་ཤེས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སྣང་

ཡུལ་དུ་བས་ནས་སྣང་ན་གནློད་པ་ཡློད་པས་ཁློ་གནློད་མེད་ཀི་བློ་མ་ཡིན། དེས་ན་

འཛིན་སངས་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སྣང་བའི་ཆ་ནས་གནློད་མེད་ཀི་

བློར་འཇློག་པས། བློ་དློན་མཐུན་ཡིན་དགློས།

འློ་ན་འཛིན་སངས་ཀི་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་སྣང་བའི་ཆ་ལ་

གནློད་པ་མེད་ན་དེ་སྣང་མི་དགློས་ཏེ། བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་དེའི་ཕིར། དེ་གནློད་མེད་

ཀི་བློ་ཡིན་པ་ནི་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པ་དང༌། དེ་སྣང་བའི་ཆ་ལ་གནློད་པ་

མེད་པ་ཡིན་པ་ནི། དཔད་གསུམ་དག་ཚུལ་གི་སེང་ནས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན།

 དཔད་གསུམ་དག་ཚུལ་ལ། རྒྱལ་ཚབ་རེ་དང་མཁས་གྲུབ་རེ་གཉིས་མི་

མཐུན་པ་ཡིན། གཞལ་བ་མངློན་གྱུར་སློན་པའི་ཆ་ལ་གནློད་པ་ཟེར་བ་དེ་མི་འཐད་པ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ནི། དཔེར་ན་ལློག་གྱུར་ཁློ་ན་སློན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དེས་གཞལ་བ་མངློན་

གྱུར་སློན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱློན་ཡློད་ཅེས་མཁས་གྲུབ་རེས་གསུངས། ཡང་རྒྱལ་ཚབ་

རེ་ལྟར་ན། གཞལ་བ་མངློན་གྱུར་སློན་པའི་ཆ་ལ་ཞེས་སློགས་སྦར་ནས་གསུངས་

ཤིང༌། དེ་སློན་པའི་ཆ་ལ་གནློད་པ་མེད་ན་སློན་མི་དགློས་པར་གསུངས།

ཁློད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལ། །

རྒློལ་བ་འགས་ཀང་ཆློས་མཐུན་དུ། །

གགས་མི་རེད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། །

འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་ལེགས་པར་འཁུམས། །

ཞེས་པ་སེ། 

སློན་པ་ཁློད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལ་ཆློས་དང་མཐུན་པའི་རྒློལ་བ་རྣམས་

ཀིས་ཀླན་ཀ་བརློད་ནས་མི་འགིག་པའི་གནློད་པ་སློན་མི་ནུས་པ་ནི། ཆློས་གང་དང་

གང་ལྟློས་ནས་གྲུབ་པ་དང་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཤ་སག་ཡིན་གསུངས་པ་འདི་ཉིད་

ཀིས་ཆློས་མཐུན་རྒློལ་བ་དག་འཇློམས་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ན། 

ཅི་སླད་ཅེ་ན་འདི་བཤད་པས། །

མཐློང་དང་མ་མཐློང་དངློས་པློ་ལ། །

སྒློ་འདློགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་ཀིས། །

གློ་སྐབས་རིང་དུ་མཛད་ཕིར་རློ། །

ཞེས་བྱུང༌། 

རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་འདི་རློགས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཐློང་བ་མངློན་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

གྱུར་དང༌། མ་མཐློང་བ་ཅུང་ཟད་ལློག་གྱུར་དང༌། ཤིན་ཏུ་ལློག་གྱུར་གཉིས་སེ་གཞལ་

བའི་གནས་གསུམ་པློ་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ལྟ་བའི་སྒློ་འདློགས་དང༌། རང་

བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་ན་གཏན་ནས་མེད་པའི་སྐུར་འདེབས་ཀི་མཐར་འཛིན་གཉིས་

པློའི་གློ་སྐབས་རྒྱང་རིང་དུ་མཛད་པའི་ཕིར་རློ། །འདིས་རེན་འབེལ་དེ་སློང་ཉིད་

རློགས་པའི་སློ་དམ་པའམ་འཇུག་ངློགས་ཡིན་པར་སྒྲུབ། འདི་ནི་ལམ་གཙོ་ལས། རེན་

འབེལ་མི་བསླུ་མཐློང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡུལ་གི་འཛིན་སངས་ཀུན་འཇིག་

ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔད་པ་རྫློགས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། 

ཁློད་ཀི་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པ། །

མཐློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་རེན་འབྱུང་གིས། །

ལམ་འདི་ཉིད་ཀི་གསུང་གཞན་ཡང༌། །

ཚད་མར་གྱུར་པ་ངེས་པ་སྐྱེ། །

ཞེས་པ་སེ། 

སློན་པ་ཁློད་ཀི་སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་པ་རེན་འབྱུང་སློང་པ་ངེས་པའི་ཐབས་བ་ན་མེད་

པ་རུ་གསུངས་པ་དེ་མཐློང་བའི་ལམ་འདི་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་གསུང་

གཞན་ལ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་རེད་ཐུབ་པ་ཡིན། དཔལ་ལྡན་

ཆློས་གགས་ཀི་རྣམ་འགེལ་ལས། གཙོ་བློའི་དློན་ལ་མི་བསླུའི་ཕིར། །གཞན་ལ་རེས་

སུ་དཔག་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློློ། །

དློན་བཞིན་གཟིགས་ནས་ལེགས་གསུངས་པ། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཁློད་ཀི་རེས་སུ་སླློབ་པ་ལ། །

རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་རིང་དུ་གྱུར། །

ཉེས་ཀུན་ར་བ་ལྡློག་ཕིར་རློ། །

ཞེས་པ་སེ། 

རང་ཉིད་ཀིས་དློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གཟིགས་ནས་རེན་འབྱུང་སློང་པའི་དློན་

ཡིན་པ་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པས། ཁློད་ཀི་རེས་སུ་སླློབ་པ་ན་ན་རྒ་འཆི་བ་

ལ་སློགས་པའི་འཁློར་འདས་ཀི་རྒུད་པ་ཀུན་གི་ར་བ་ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་དེ་ལྡློག་

པའི་ཕིར་རློ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། ཐློག་མའི་མ་རིག་པ་ནི། ཁློ་དང་འཛིན་སངས་དངློས་སུ་

འགལ་བའི་བློ་ཞིག་གིས་ལྡློག་པར་བེད་དགློས་ཀང༌། བློ་དེ་འབྱུང་བེད་ཀི་གཙོ་བློའི་

རྒྱུ་ནི་རེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

ཁློད་ཀི་བསན་ལས་ཕིར་ཕློགས་པའི། །

ཡུན་རིང་ངལ་བ་བསེན་བས་ཀང༌། །

ཕི་ཕིར་སྐྱློན་རྣམས་བློས་པ་བཞིན། །

བདག་ཏུ་ལྟ་བ་བརན་ཕིར་རློ། །

ཞེས་པ་སེ། 

སློན་པ་ཁློད་ཀི་བསན་པ་ལས་ཕིར་ཕློགས་པའི་མུ་སེགས་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་

རྣམས་ཀིས་རང་གི་ཉེས་པ་དེ་ལྡློག་པའི་ཕིར་དུ་འབད་པ་བས་ཀང་དགློས་དློན་

འགྲུབ་པ་མེད་པར་སྐྱློན་རྣམས་ཚུར་འབློད་པ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིང༌། ཉེས་ཀུན་ར་བ་

བདག་འཛིན་ལྡློག་པའི་ཚབ་ཏུ་དེ་བརན་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

པ་དང༌། དེ་མ་གྲུབ་ན་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་འདློད་པའི་ཕིར་རློ། །

ཨེ་མའློ་མཁས་པས་འདི་གཉིས་ཀི། །

ཁད་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་གྱུར་པ། །

དེ་ཚེ་རྐང་གི་ཁློང་ནས་ནི། །

ཁློད་ལ་ཅིིའི་ཕིར་གུས་མི་འགྱུར། །

ཞེས་པ་སེ། 

ཨེ་མའློ་ཞེས་པ་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཚིག་ཡིན། ཕི་རློལ་པ་རྣམས་ཀིས་ངལ་བ་

བསེན་ལུགས་དེས་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་བརན་པར་བས་པ་དང༌། ཁེད་རང་གིས་

དློན་བཞིན་གཟིགས་ནས་གསུངས་པའི་ལམ་དེ་ལ་བསླབས་པས་ཉེས་ཀུན་ར་བ་

ལྡློག་པ་འདི་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་དེའི་ཚེ་རྐང་ངམ་སྙིང་གི་

ཁློང་ནས་ཁློད་ལ་མི་གུས་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་གུས་པར་འགྱུར་རློ། །

ཁློད་གསུང་དུ་མ་ཅི་ཞིག་སྨློས། །

ཆ་ཤས་རེ་ཡི་དློན་ཙམ་ལའང༌། །

འློལ་སྤི་ཙམ་གིས་ངེས་རེད་པ། །

དེ་ལའང་མཆློག་གི་བདེ་བ་སེར། །

ཞེས་པ་སེ། 

སློན་པ་ཁློད་ཀི་གསུང་མང་པློ་ངེས་པ་ལ་སྨློས་ཅི་དགློས་ཀང༌། གསུང་གི་ཆ་

ཤས་གཅིག་ཙམ་གི་དློན་ལ་བསམས་པའི་སློ་ནས་ངེས་པ་མ་རེད་ཀང་དློན་སྤི་ཙམ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

གིས་ངེས་པ་རེད་ནའང་དགའ་བའི་བདེ་བ་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེ་འློང་བ་ཡིན། 

ཀེ་ཧུད་བདག་བློ་རྨློངས་པས་བཅློམ། །

འདི་འདྲའི་ཡློན་ཏན་ཕུང་པློ་ལ། །

རིང་ནས་སྐྱབས་སུ་སློང་གྱུར་ཀང༌། །

ཡློན་ཏན་ཆ་ཙམ་མ་འཚལ་ཏློ། །

ཞེས་པ་སེ། 

འདི་ནི་ཁེངས་སྐྱུངས་གནང་བའི་ཚིག་ཡིན། རེ་བློ་བཟང་གགས་པ་བདག་ནི་

བློ་རྨློངས་པས་བཅློམ་ཞིང༌། རིང་ནས་ཐུབ་པ་ཁློད་ཀི་གསུང་རབ་ལ་སྐློམ་པ་ཆུ་

འདློད་ལྟ་བུས་སྐྱབས་སུ་སློང་ཀང་ཁློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ཆ་ཙམ་ཡང་སྐྱེ་མ་འཚལ་ཏློ། །

འློན་ཀང་འཆི་བདག་ཁར་ཕློགས་པའི། །

སློག་གི་རྒྱུན་ནི་མ་ནུབ་པར། །

ཁློད་ལ་ཅུང་ཟད་ཡིད་ཆེས་པ། །

འདི་ཡང་སྐལ་བ་བཟང་སྙམ་བགིད། །

ཅེས་པ་སེ། 

འློན་ཀང་འཆི་བདག་གི་ཁ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་ནས་སློག་གི་རྒྱུན་མ་ནུབ་

ཙམ་དུ་ཡློད་པའི་གནས་སྐབས་ན། ཁེད་རང་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་ཡིད་ཆེས་པ་

ཙམ་གིས་སྐལ་བ་བཟང་ངློ་སྙམ་མློ། །

སློན་པ་ནང་ན་རེན་འབེལ་སློན་པ་དང༌། །
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ཤེས་རབ་ནང་ན་རེན་འབེལ་ཤེས་པ་གཉིས། །

འཇིག་རེན་དག་ན་རྒྱལ་བའི་དབང་པློ་བཞིན། །

ཕུལ་བྱུང་ལགས་པ་ཁློད་མཁེན་གཞན་གིས་མིན། །

ཞེས་པ་སེ། 

ཆློས་སློན་པའི་ནང་ནས་རེན་འབེལ་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པ་སློན་པ་དང༌། གང་

ཤེས་པའི་ནང་ནས་རེན་འབེལ་གི་དློན་ཤེས་པ་འདི་གཉིས་པློ་ནི། འཇིག་རེན་འདིའི་

ནང་ན་ཁློད་ཙམ་མ་གཏློགས་གཞན་སུས་ཀང་མཁེན་གིན་མེད།

ཁློད་ཀིས་ཇི་སྙེད་བཀའ་སྩལ་པ། །

རེན་འབེལ་ཉིད་ལས་བརམས་ཏེ་འཇུག །

དེ་ཡང་མྱ་ངན་འདའ་ཕིར་ཏེ། །

ཞི་གྱུར་མིན་མཛད་ཁློད་ལ་མེད། །

ཅེས་པ་སེ། 

ཁློད་ཀིས་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཆློས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡློངས་རྫློགས་བརེན་ནས་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གསུངས་པ་ཤ་སག་ཡིན། དེ་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་དེ་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་མྱུར་དུ་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་

ཡིན་གི། ཁབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་ཞི་བའི་ཐེག་དམན་མྱང་འདས་དེ་

ཙམ་ཞིག་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་སྙམ་པའི་དགློངས་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་དློ། །

ཀེ་མའློ་ཁློད་ཀི་བསན་པ་ནི། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

གང་གི་རྣ་བའི་ལམ་སློང་བ། །

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཞི་འགྱུར་ཕིར། །

ཁློད་བསན་འཛིན་པར་སུ་མི་གུས། །

ཞེས་པ་སེ། 

ཀེ་མའློ་ཞེས་པ་ནི་ཧ་ལས་པའི་ཚིག་ཡིན། ཁེད་ཀི་བསན་པ་ནི་གང་ཟག་སུ་

གང་གི་རྣ་བའི་ལམ་དུ་སློང་བ་ན། ན་རྒ་འཆི་བ་ལ་སློགས་པའི་སྡུག་བསལ་ཐམས་

ཅད་ཞི་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁློད་ཀི་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ་མི་གུས་པ་སུ་ཞིག་ཡློད་

དེ། མེད་དློ། རྒྱུ་མཚན་ནི།

ཕས་རྒློལ་མཐའ་དག་འཇློམས་པ་དང༌། །

ལྟག་འློག་འགལ་འདུས་སློང་པ་དང༌། །

སྐྱེ་རྒུའི་དློན་གཉིས་སེར་བེད་པ། །

ལུགས་འདིར་ཁློ་བློ་སྤློ་བ་འཕེལ། །

ཞེས་པ་གྲུབ། 

ཁློད་ཀི་གང་བསན་པ་དེ་ལློག་པར་སྨྲ་བའི་ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་མཐའ་དག་

འཇློམས་པར་བེད་པ་དང༌། ཚིག་ས་ཕིའི་དངློས་ཤུགས་ཀི་ལྟག་འློག་གི་འགལ་

འདུས་སློང་པ་དང༌། སྐྱེ་རྒུའི་འདློད་པའི་དློན་གཉིས་སེ་མངློན་མཐློ་དང་ངེས་ལེགས་

གཉིས་སེར་བར་བེད་པའི་གསུང་ལུགས་འདི་ལ་ཁློ་བློ་དགའ་སྤློ་ལྷག་པར་དུ་འཕེལ་

བའློ། །
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

འདི་ཡི་ཕིར་དུ་ཁློད་ཀིས་ནི། །

ལ་ལར་སྐུ་དང་གཞན་དུ་སློག །

སྡུག་པའི་གཉེན་དང་ལློངས་སྤློད་ཚོགས། །

གངས་མེད་བསྐལ་པར་ཡང་ཡང་བཏང༌། །

ཞེས་པ་ནི། མངློན་མཐློ་དང་ངེས་ལེགས་ཐློབ་པའི་ཕིར་དུ་ཁློད་ཀིས་ལ་ལར་

སྐུ་ལུས་དང༌། གཞན་དུ་སློག་དང་སྡུག་པའི་གཉེན་དང་ལློངས་སྤློད་སློགས་ཕངས་པ་

མེད་པར་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པར་ཡང་ཡང་བཏང་བར་མཛད་པ་ཡིན། 

གང་གི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བ་ཡིས། །

ལྕགས་ཀྱུས་ཉ་ལ་ཇི་བཞིན་དུ། །

ཉིད་ཀི་ཐུགས་དྲངས་ཆློས་དེ་ནི། །

ཁློད་ལས་མ་ཐློས་སྐལ་པ་ཞན། །

ཞེས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སློན་པ་གང་གི་ཡློན་ཏན་མཐློང་བ་ཡིས། ལྕགས་ཀྱུས་

ཉ་འཛིན་པར་བེད་པ་ལྟར་ཁེད་ཀིས་གདུལ་བ་རྣམས་མངློན་མཐློ་དང་ངེས་ལེགས་

ལ་འགློད་པ་ཁློ་ནའི་ཕིར་དུ་ཐུགས་དྲངས་པར་མཛད་པ་དེ། ཁློ་བློས་དངློས་སུ་མ་

ཐློས་པ་ནི་སྐལ་བ་ཞན་ནློ། །

དེ་ཡིས་མྱ་ངན་ཤུགས་ཀིས་ནི། །

སྡུག་པའི་བུ་ལ་མ་ཡི་ཡིད། །

རེས་སུ་སློང་བ་ཇི་བཞིན་དུ། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བདག་གི་ཡིད་ནི་གཏློང་མི་བེད། །

ཅེས་པ་སེ། 

རང་གི་སྡུག་པའི་བུ་གཅེས་པ་ལ་མ་ཡི་ཡིད་རེས་སུ་སློང་བ་ཇི་བཞིན་དུ་

དངློས་སུ་མ་ཐློས་པའི་མྱ་ངན་དེ་ཡིས་བདག་གི་ཡིད་ནི་གཏློང་བར་མི་བེད་དློ། །

འདི་ལའང་ཁློད་གསུང་བསམས་པ་ན། །

མཚན་དཔེའི་དཔལ་གིས་རབ་ཏུ་འབར། །

འློད་ཀི་དྲ་བས་ཡློངས་བསྐློར་བའི། །

སློན་པ་དེ་ཡི་ཚངས་དབངས་ཀིས། །

འདི་ནི་འདི་ལྟར་གསུངས་སྙམ་དུ། །

ཡིད་ལ་ཐུབ་པའི་གཟུགས་བརན་ནི། །

ཤར་བ་ཙམ་ཡང་ཚ་བ་ཡི། །

གདུངས་ལ་ཟླ་ཟེར་བཞིན་དུ་སྨན། །

ཞེས་པ་ནི། སློན་པ་ཁློད་ལས་དངློས་སུ་མ་ཐློས་ནའང་ཚེ་འདིའི་སེང་ནས་

ཁེད་རང་གི་གསུང་ལ་བསམས་པ་ན། མཚན་དཔེ་ཡིས་རབ་ཏུ་འབར་བའི་འློད་ཀི་དྲ་

བས་ཡློངས་སུ་བསྐློར་བའི་སློན་པ་དེ་ཡི་ཚངས་པའི་དབངས་ཀིས་འདི་འདྲ་ཞིག་

གསུངས་སྙམ་དུ་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརན་བཞིན་དུ་དེའི་གཟུགས་བརན་

བདག་གི་ཡིད་ལ་ཤར་བ་ཙམ་ཡང༌། ཟླ་བས་ཚ་བའི་གདུང་བ་སེལ་བ་བཞིན་དུ་

བདག་གི་སྡུག་བསལ་ཡང་སེལ་བར་བེད་དློ། །
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །

ལུགས་བཟང་དེ་ཡང་མི་མཁས་པའི། །

སྐྱེ་བློས་བལ་པ་ཛ་བཞིན་དུ། །

རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འཛིངས་པར་བས། །

ཞེས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སློན་པའི་ལུགས་བཟང་པློ་དེ་ཡང་མི་མཁས་པའི་སྐྱེ་བློ་

རྣམས་ཀིས་ར་བལ་པ་ཛའི་རེ་མློ་འཛིངས་པ་བཞིན་དུ་འཛིངས་ནས་འཁྲུགས་པར་

བེད་པ་ཡིན།

ཚུལ་འདི་མཐློང་ནས་བདག་གིས་ནི། །

འབད་པ་དུ་མས་མཁས་པ་ཡི། །

རེས་སུ་འབངས་ནས་ཁློད་ཀི་ནི། །

དགློངས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ། །

ཞེས་པ་ནི། གནས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་མཐློང་ནས་བདག་གིས་ནི་འབད་བརློན་དུ་

མས་གཙོ་བློ་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་པ་ཆེན་པློ་ལ་སློགས་པའི་མཁས་པ་མང་པློའི་

ཞབས་ལ་གཏུགས་ནས་ཁློད་ཀི་དགློངས་པ་རེན་འབྱུང་གི་སེང་ནས་སློང་པ་གསུངས་

པ་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཙལ་བར་བས་པ་ཡིན། 

དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡི། །

གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན། །

ཕི་ཕིར་ཐེ་ཚོམ་དྲ་བ་ཡིས། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བདག་གི་ཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་གདུངས། །

ཞེས་པ་སེ། དངློས་སྨྲ་བའི་མཛོད་སློགས་རང་གཞན་གི་སེ་པའི་གཞུང་མང་

དག་ལ་སྦངས་པ་ན་རེན་འབྱུང་གི་རགས་ལ་བརེན་ནས་སློང་པ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་

འགློ་བ་མེད་པར་དློགས་པ་སྐྱེ་བའི་གཞི་མང་དུ་འབྱུང་ནས་ད་དུང་ཐེ་ཚོམ་གི་དྲ་བའི་

ནང་དུ་ཚུད་ནས་བདག་གི་ཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་གདུངས་པར་བེད་གསུངས། སྤིར་མངློན་

པ་མཛོད་སློགས་བེ་མདློའི་གཞུང་དེ་རྣམས་ཤེས་དགློས་པ་ཞིག་ཡིན་ཀང་རྒྱུན་རིང་

པློར་བསམས་པ་ན་རྒྱ་ཆེར་དེ་ཙམ་མེད་པ་ཡིན། དཔེར་ན་མཛོད་ཀི་ནང་ན་ཕྲ་རྒྱས་

ཀི་རྣམ་གཞག་བསན་པ་རྣམས་བློ་ཡུལ་ལ་འཁློར་བ་ཞིག་འདུག་མ་གཏློགས་གཞན་

ཚོར་བ་ལ་སློགས་པ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་བ་ན་དློན་མེད་དཀའ་ལས་ཁག་རྒྱུ་ཞིག་མ་

གཏློགས་བློ་ལ་ཕན་ཐློགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློང་རྒྱུ་མེད་པ་ནི་དགེ་བཤེས་བཏང་ནས་ལློ་

བཞིའམ་ལྔའི་རེས་སུ་འདུལ་མཛོད་ཀི་གངས་འདྲེན་དེ་རྣམས་བརླག་ཚར་རྒྱུ་རེད། 

འློན་ཀང་དེ་དག་སྦང་མི་དགློས་པ་མིན། སྤིར་ཀུན་མཁེན་མཚོ་སྣ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་

དུ་རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་གཉིས་ཀིས་འདུལ་བའི་སྐློར་ལ་ཞིབ་ཕྲར་དཔད་ནས་

གཞུང་བརམས་པ་དེ་ལས་སྤློས་པའི་དཔད་པ་རྒྱ་ཆེར་བེད་རྒྱུ་མེད། མཐའ་མར་

བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀི་བཅས་པ་ལ་གཏུགས་ནས་འགློ་རྒྱུ་རེད།

ཁློད་ཀི་བ་མེད་ཐེག་པའི་ཚུལ། །

ཡློད་དང་མེད་པའི་མཐའ་སངས་ཏེ། །

ཇི་བཞིན་འགེལ་པར་ལུང་བསན་པ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའི་ཚལ། །
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

དྲི་མེད་མཁེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱས། །

གསུང་རབ་མཁའ་ལ་ཐློགས་མེད་རྒྱུ། །

མཐར་འཛིན་སྙིང་གི་མུན་པ་སེལ། །

ཞེས་པ་ནི། ཡློད་མཐའ་དང་རག་མཐའ་གཉིས་གཅིག་པ་དང༌། མེད་མཐའ་

དང་ཆད་མཐའ་གཉིས་གཅིག་པ་ཡིན། ཆློས་དེ་དང་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པ་ནི་རག་པའི་མཐའ་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་གཏན་ནས་མེད་པ་ནི་

ཆད་པའི་མཐའ་ཡིན། མཐའ་བཞི་དང་བལ་བ་ཞེས་པའི་མཐའ་བཞི་ནི། ཡློད་མཐའ་

དང་མེད་མཐའ་གཉིས། རག་མཐའ་དང་ཆད་མཐའ་གཉིས་བཅས་ཡིན། མཐའ་བཞི་

པློ་དེ་མེད་ཀང་མཐར་འཛིན་བཞི་པློ་དེ་ཡློད་པ་ཡིན། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུང་

བསན་ལས། ལྷློ་ཕློགས་བེ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ནི། །དགེ་སླློང་དཔལ་ལྡན་ཞེས་གགས་

པ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་འབློད་པ་དེས། །ཡློད་དང་མེད་མཐའ་ཕློགས་འཇིག་པ། །ཞེས་

རྒྱལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ལུང་བསན་པ་ལྟར། ལྷློ་ཕློགས་བེ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ནི། སྒློ་འདློགས་

དང་སྐུར་འདེབས་ཀི་མཐའ་གཉིས་སངས་པའི་སློང་པ་ཉིད་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

འགེལ་བར་ལུང་བསན་པའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཀུན་དའི་ཚལ་དེ། བསན་པའི་

དྲི་མ་དང་བལ་བའི་མཁེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱས་པ་དང༌། གསུང་རབ་དེ་མཁའ་ལ་

ཐློགས་པ་མེད་པར་རྒྱུ་བ་ལ་བརེན་ནས་རེ་རིན་པློ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀི་མཐར་འཛིན་སྙིང་

གི་མུན་པ་སེལ་བར་བེད་ཅེས་གསུངས།

གློང་གི་ལུང་བསན་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དབུ་མ་

པའི་ཤིང་རའི་སློལ་ཕེ་བ་ཡིན། སྤིར་སློང་པ་ཉིད་སློན་པའི་དབུ་མ་པའི་གཞུང་མང་པློ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཡློད་ཀང༌། ཁློང་གི་རིགས་ཚོགས་དྲུག་པློ་དེ་གཙོ་བློ་ཡིན་པ་དང༌། དེའི་ནང་ནས་ར་

བ་ཤེས་རབ་དེ་སློང་པ་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ལུས་ལྟ་བུའི་བསན་བཅློས་ཡིན། 

སྤིར་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་དང་ཆློས་དབིངས་

བསློད་པ་ལས་སློང་ཉིད་དངློས་སུ་བསན་པ་ཡློད་ཀང༌། ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་དགློངས་

འགེལ་དུ་གྱུར་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་ལ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་པློ་དེ་འཇློག་པ་ལས་

གཞན་མི་འཇློག་པས་འདི་ལ་དློགས་པ་གཅློད་དགློས་པ་ཡིན། གལ་སིད་གློང་གི་

གཞུང་གཉིས་པློ་དེས་སློང་ཉིད་དངློས་སུ་མ་བསན་ཟེར་ན་མ་བསན་པའི་སྒྲུབ་བེད་

སྤུས་དག་དགློས་པ་ཡིན། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གཞན་དབང་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་

དེ་རྣམས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་དེ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་པློ་ལས་རིགས་པའི་སློ་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་དེ་ལ་རང་སེ་དངློས་སྨྲ་བས། དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ཁློད་ཀིས་རང་

གཟློ་ཡིན་གི་སློན་པའི་དགློངས་པ་མིན་པའི་རློད་པ་བཀློད་པ་ལ་ཁློང་གིས་གང་

གསུངས་པ་དེ་རང་གཟློ་མ་ཡིན་པར་བདག་ཅག་སློན་པའི་ལུང་དང་སྦར་ནས་སློང་པ་

ཉིད་སློན་པའི་མདློ་ཀུན་བཏུས་མཛད་པ་ཡིན། དེས་ན་འདི་སློང་པ་ཉིད་དངློས་སུ་

བསན་པའི་མདློ་ཡིན་ཞིང་རློམ་པ་པློ་གཅིག་གིས་བརམས་པ་ཡིན། 

ང་ཚོས་ནམ་རྒྱུན་བཤད་སློལ་ལ། ར་བ་ཤེས་རབ་དེ་ཐློག་མར་གསུངས་ནས་

རིགས་ཚོགས་ལྷག་མ་ལྔ་པློ་དེ་ཡན་ལག་རབ་བེད་སློ་སློ་ནས་འཕྲློས་པ་ཡིན་ཀང༌། 

དྲུག་པློ་དེ་རློམ་པ་པློ་གཅིག་གིས་བརམས་པ་དང༌། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་

ལ་དངློས་བསན་དང་སྦས་དློན་གི་བསན་བ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས་དངློས་བསན་སློང་

ཉིད་ཀི་རིམ་པ་དེ་ཐློག་མར་འགེལ་བའི་མིའི་རེན་ཅན་གི་འགེལ་བེད་གཞན་ལ་མ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ལྟློས་པར་གསུངས་པ་ཡིན་པས། ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་དགློངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའི་

ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་དུ་བཞག་པ་ཡིན། དྲུག་པློ་དེ་ཐློག་མར་གསུངས་པ་ཡིན་ཀང་དེ་

དག་ལ་ས་ཕི་ཡློད་པས་ཅིག་ཅར་དུ་གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན། དེས་ན་མདློ་ཀུན་བཏུས་

ལས་སློང་ཉིད་བསན་པ་ཡིན་ཀང༌། ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་དགློངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའི་

ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་ལ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་པློ་ལས་གཞན་པ་བཤད་མེད་པ་ཡིན། 

དེ་བཞིན་དུ་རེ་བཙུན་བམས་མགློན་གིས་མཛད་པའི་བམས་ཆློས་སེ་ལྔ་ལས་

མངློན་རློགས་རྒྱན་ཁློ་ན་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་ལ་བཞག་པ་ནི། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་

བསྡུས་གསུམ་གི་སྦས་དློན་གི་ཆ་དེ་ཐློག་མར་གཙོ་བློར་འགེལ་བའི་འགེལ་བེད་ཡིན་

པས་རེད། སྤིར་མངློན་རློགས་རྒྱན་མ་བརམས་པའི་ས་རློལ་དུ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀིས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་སྐབས་སུ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རིམ་པ་སྦས་དློན་གི་ཆ་དཔིས་ཕིན་པ་

དངློས་སུ་གསུངས་ཀང༌། གཙོ་བློར་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཏེ། གཙོ་བློར་ནི་དངློས་

བསན་སློང་ཉིད་ཀི་ཆ་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་མངློན་རློགས་རྒྱན་དེ་སྦས་དློན་

གི་ཆ་ཐློག་མར་དངློས་སུ་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་དུ་སྒྲུབ་པ་མ་

ཡིན་པར་གཙོ་བློར་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །

དློགས་པ་ནི། རེ་བཙུན་གི་སྐབས་དང་པློའི་སྤི་དློན་ལས། རིགས་ཚོགས་དྲུག་

པློ་དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡུལ་རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

གཞུང་བཞི། ཡུལ་ཅན་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ལྟ་བ་ཐར་པ་ཐློབ་པའི་ལམ་གི་ར་བར་

སློན་པའི་གཞུང་གཉིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

གཞུང་བཞི་ལས་མ་བཤད་པ་ནི། དངློས་བསན་གི་ཆ་ནས་ཡིན། གློང་དུ་རིགས་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཚོགས་དྲུག་པློ་དེ་ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་དགློངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའི་དངློས་བསན་སློང་

ཉིད་ཐློག་མར་གཙོ་བློར་འགེལ་བ་ཡིན་གསུངས་པ་དང་འདི་གཉིས་ཀི་དགློངས་པ་མི་

འགལ་བར་གསུང་ཐུབ་པ་དགློས། གལ་སིད་སྐྱློན་སློང་རྒྱག་དགློས་ན། གཞུང་དེ་

གཉིས་ཀས་སློང་ཉིད་དངློས་སུ་བསན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་རྒྱུ་རེད། 

སྤི་དློན་གི་གཞུང་འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་གཞིར་བས་ནས་གསུངས་

པ་འདྲ་པློ་ཡློད། ཇི་ལྟར་ན། ཡུལ་ཅན་དེ་རློགས་ཀི་ལམ་དེ་ཐར་པ་ཐློབ་པའི་ལམ་གི་ར་

བར་སློན་པ་ལ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐློབ་པའི་ལམ་གི་ར་

བར་སློན་པ་ལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་གསུངས་པ་བཤད་པས། ཐར་པ་ཐློབ་པའི་ལམ་གི་ར་

བ་ལ་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་དགློས་པར་འཆད་མཁན་ལ་རང་རྒྱུད་པ་འློང་ས་

མེད་པ་ཡིན། འློན་ཀང་སྤིར་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཁློས་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་

ཤེས་རབ་དངློས་སུ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། སློང་ཉིད་དངློས་སུ་མ་བསན་པར་

སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། བརྒྱད་སློང་པ་དེ་འཁློར་ལློ་བར་པ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པས་དེས་

སློང་ཉིད་དངློས་སུ་བསན་པ་མ་ཟད་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀང་དངློས་སུ་

བསན་པར་ཁས་ལེན་དགློས་ཏེ། དེས་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་དངློས་སུ་བསན་

པའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསླབ་པ་དངློས་སུ་བསན་

པ་དང་སློང་ཉིད་བསན་པ་གཉིས་འགལ་བར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ན་ཐལ་འགྱུར་པའི་ལུགས་

ལ་ཡང་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ནུས།

སྤིར་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དེ་མངློན་རློགས་རྒྱན་གིས་གཙོ་བློར་བཤད་

པ་མ་གཏློགས་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་སྐབས་སུ་བསན་ཀང་གཙོ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

བློར་མ་བསན་ཞེས་འགེལ་དགློས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མངློན་རློགས་རྒྱན་དེ་ཤེར་ཕིན་

གི་མདློའི་དགློངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་ཡིན་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་

པའི་ཕིར་རློ། །བམས་ཆློས་སེ་ལྔའི་ནང་ནས་དབུས་མཐའ་དང་ཆློས་དབིངས་རྣམ་

འབེད་གཉིས་དང༌། མདློ་སེ་རྒྱན་གསུམ་པློ་དེ་མདློ་སེ་དགློངས་འགེལ་གི་དགློངས་པ་

བངས་ནས་གཙོ་བློ་སེམས་ཙམ་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་སུ་བས་ནས་

གསུངས་ཡློད། རྒྱུད་བ་མའི་སྐབས་སུ་ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་དེ་

བསྒིབ་བ་སྒིབ་བེད་ཀི་དཔེ་དགུ་དློན་དགུའི་སློ་ནས་དངློས་སུ་བསན་པ་ནི་རིགས་ཀི་

སྐབས་སུ་གསུངས་ཡློད། ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་པློ་ཟེར་རུང་མ་ཟེར་

རུང་སེམས་སེང་གི་ཆློས་ཉིད་ལ་གསུངས་པ་ཡིན། རྒྱུད་བ་མས་སློང་པ་ཉིད་དངློས་

སུ་བསན་ཀང་ཤེར་ཕིན་གི་མདློའི་དགློངས་འགེལ་དུ་གྱུར་པའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་

དུ་མ་བཞག་པ་ནི། ཐློག་མར་གཙོ་བློར་འགེལ་བའི་བསན་བཅློས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་ས་རློལ་དུ་བཀལ་ཟིན་པའི་ཕིར།

འློན་ཀང་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་བསན་མི་བསན་གི་

སྐློར་ལ་ཡིག་ཆ་ཁག་སློ་སློ་མི་མཐུན་པ་ཡིན། རྒྱལ་ཚབ་རེའི་སྤློད་འཇུག་དར་ཊིཀ་

གི་སྐབས་སུ་བསན་བའི་གཙོ་བློར་མི་བེད་ཀང་བསན་པར་གསུངས་པའི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་གསུང་མཁན་ཞིག་ཡློད། ཕློགས་གཅིག་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ཀིས་དེས་རྒྱ་

ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་གང་ཡང་མ་བསན་ན་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་གཙོ་བློ་མི་འགྱུར་

བར་དགློངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་སིད། འློན་ཀང་རེ་རིན་པློ་ཆེས་དེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་

ལམ་གི་རིམ་པ་མ་བསན་པར་གསུངས་ཡློད། གང་དུ་ན་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

སློ། །དེར་ཕ་རློལ་པློའི་རློད་པ་ལ་ར་ཤེ་དེ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསན་

བཅློས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་མ་བསན་པ་གང་ཞིག སློང་ཉིད་

ནི་ཐེག་དམན་གི་མདློ་ལས་ཀང་བསན་པའི་ཕིར་ཞེས་རློད་པ་ན། འློ་ན་དེ་ཐེག་ཆེན་

ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བསན་བཅློས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་

པ་མ་བསན་ཀང་སློང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་སློན་པའི་

བསན་བཅློས་ཡིན་པར་གསུངས་ཡློད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི། དབུ་མ་འཇུག་པ་དེ་ར་

ཤེ་ལ་ཟབ་རྒྱས་གཉིས་ཀི་སློ་ནས་འཇུག་པ་དང༌། ར་ཤེ་ཡིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་

པ་མ་བསན་ཀང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ནས་ཁ་བསྐངས་ཏེ་སློན་ཞིང༌། ར་ཤེའི་དློན་ཡིད་ལ་

བས་ནས་བསམས་པ་དེའི་ཚེ་ཟབ་རྒྱས་གཉིས་ཀ་ཡིད་ལ་བེད་དགློས་ཏེ། དེ་ལྟར་མི་

བེད་པར་ར་ཤེ་ལས་ཟབ་མློའི་ཕློགས་ཁློ་ན་བསན་པར་བསམས་ནས་དེ་ཁློ་ན་ཡིད་ལ་

བེད་ན་གང་ཟག་དེ་ལ་དབུ་མ་འཇུག་པ་བརམས་པའི་དགློས་པ་སློར་བར་འགྱུར་

རློ། །དེ་ལྟར་ཡང་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས། དེའི་ཕིར་ར་ཤེའི་དློན་ཡིད་ལ་བེད་

པའི་ཚེ། འཇུག་པ་ལས་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་དྲན་ནས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཉིས་

ཀ་ཚོགས་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་མ་བྱུང་ན། གང་ཟག་དེ་ལ་དབུ་མ་

འཇུག་པ་བརམས་པའི་དགློས་པ་གཉིས་སློར་བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

 སྤིར་ར་ཤེ་ཡིས་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསན་ཀང༌། དེ་

བསན་པ་ཙམ་གིས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གི་རིམ་པ་བསན་པར་མི་འཇློག་པའི་ཕིར། འློ་ན་

ཇི་ལྟར་འཇློག་ཅེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཅན་དེ་རྒྱུ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་སྐྱེ་བ་ན་ཐེག་

ཆེན་གི་རིགས་སད་པ་དང༌། དེ་ནས་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གི་ལམ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་བ་བསན་པ་ཞིག་ལ་འཇློག ར་ཤེ་ཡིས་དེའི་རིམ་པ་

གཙོ་བློར་མ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཁློང་འཛམ་གིང་འདིར་

ཕེབས་པའི་དགློས་དློན་གཙོ་བློ་ནི། དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་བསན་པ་དེ་

ཇེ་ཞན་དུ་སློང་ནས་མེ་རློ་ལྟར་གྱུར་པ་དང༌། ཐེག་དམན་གི་བསན་པ་དེ་ཇེ་ཆེར་དར་

བའི་སྐབས་ཡིན་པས། གཙོ་བློ་འགློག་ཡུལ་ནི་དངློས་སྨྲ་བས་འདློད་པའི་གཞན་དབང་

བདེན་པར་གྲུབ་པའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཡིན། དངློས་སྨྲ་བ་ལ་རྒྱུ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ནས་

འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བར་གི་ལམ་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་བསན་པ་ལ་

དགློས་པ་མེད་པར་མ་ཟད། དེ་འདྲའི་ལམ་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་དེ་ཁློང་ཚོས་ཁས་

ཀང་མི་ལེན་པ་ཡིན། དེའི་ཕིར་གཙོ་བློ་གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་

སེང་ནས་ཐེག་ཆེན་གི་བསན་པ་གཙོ་བློར་གཏན་ལ་ཕབ་པར་བས། 

ཕློགས་གཅིག་ནས་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ནང༌། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་དངློས་ཀི་

ཕློགས་ས་ལ་ཉན་ཐློས་སེ་པ་མ་གཏློགས་སེམས་ཙམ་པ་བཞག་མེད། སྤིར་དངློས་སྨྲ་

བ་ཙམ་མ་ཟད། ཕློགས་གང་ཡབ་སས་ཀི་རིགས་པ་ནི་དངློས་སྨྲ་བ་ལ་ལྟློས་ཏེ་ཤིན་

ཏུ་ཕྲ་བ་ཡིན་ཀང་རིགས་པ་ཕྲ་བའི་ཁས་ལེན་དེ་དངློས་སུ་འགློག་པའི་ཕློགས་སར་མི་

སླེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། གཙོ་བློར་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཆེས་ཆེར་དར་བའི་

སྐབས་ཡིན། དེའི་ཚེ་དབུ་མ་པའི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཟད་སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡང་

ཉམས་པ་ཡིན།

རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་བསན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་

དེ་སླློབ་གཉེར་བའམ་དགེ་རྒན་སུ་ཡིན་རུང་འདུམ་བདེ་པློའི་སློ་ནས་ཐག་གཅློད་བེད་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ས་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རེའི་དགློངས་དློན་ཇི་ཡིན་གསལ་པློ་ལློན་ནས་རིགས་པས་མི་

གནློད་པ་ཞིག་དགློས་པ་ལས་གཞན་དུ་ན་དགེ་རྒན་དེས་གསུངས་པ་རེད་སྙམ་ནས་

གཞན་གིས་ཀང་དཔད་པ་མེད་པར་གཡམ་རྒྱུག་གིས་ཕིན་ན་རེའི་བསན་པ་ལ་སྐྱློན་

ཤློར་གིན་ཡློད། དཔེར་ན་མདློའམ་བསན་བཅློས་དེས་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་

ཡས་པའི་སློ་ནས་སློང་ཉིད་བསན་མི་བསན་གི་ཁད་པར་དང༌། སྨྲ་བ་པློ་དེས་སློང་ཉིད་

རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་བསན་པའི་ཚད་དང༌། གང་ཟག་རང་

ཉིད་ཀིས་སློང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་རློགས་མི་རློགས་

ཀི་ཁད་པར་འཇློག་ཤེས་པ་དགློས། འདི་དག་གི་འཛིན་མཚམས་ནི་གཞུང་ནང་ལ་

གསལ་ཁ་མེད་པས་དཀའ་གནས་ཤིག་ཡིན། ཐེག་དམན་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མདློ་

ལས་སློང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་བསན་པ་མེད་པ་ནི་རེ་

རིན་པློ་ཆེས་ཐག་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན། འློན་ཀང་ཐེག་པ་ཐུན་མློང་བའི་མདློ་ལས་དེ་

ལྟར་བསན་པ་ཡློད་པར་མངློན་ཞིང༌། དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་གི་

རིགས་ཅན་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་དེ་ལྟར་རློགས་པའི་བློ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

སྤིར་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་གི་གང་ཟག་ལ་ལམ་ཞུགས་ཀི་གང་ཟག་ཡིན་མི་དགློས་

ཏེ། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་མ་ཐག་པ་དེའི་ཕིར། 

རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློ་ནས་རློགས་ཚུལ་ལ་འགའ་ཞིག་

གིས། ཐེག་དམན་གི་གང་ཟག་ལ་སློང་པ་ཉིད་རིགས་པ་མདློར་བསྡུས་པའི་སློ་ནས་

རློགས་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་གང་ཟག་ལ་སློང་ཉིད་དེ་རིགས་པ་མང་པློ་བསམས་པའི་

སློ་ནས་རློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ཟེར་བ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

དམན་གི་གང་ཟག་ལ་དབང་པློ་རྣློན་པློ་ཅན་ཡློད་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གི་གང་ཟག་དབང་

རྣློན་ལ་ཡང་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་མ་སྐྱེས་པའི་ས་རློལ་དུ་སློང་ཉིད་རིགས་པ་མང་པློའི་སློ་

ནས་རློགས་པ་ཡློད་པའི་ཕིར། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པའི་ཐེག་ཆེན་རིགས་

ཅན་དེ་དག་གི་རྒྱུད་ལ་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་ཡློད་པ་ནི། རྒྱུད་བ་མའི་དར་ཊིཀ་ལས། 

དློན་འདི་ལ་དཔག་ན་དབང་པློ་རྣློན་པློས་ཐར་པ་ཙམ་དློན་གཉེར་གི་བློ་སྐྱེ་བ་ལ་ཡང་

སློང་ཉིད་རློགས་པ་སློན་དུ་སློང་བ་ཤེས་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པས་གྲུབ་

བློ། །ཐེག་ཆེན་གི་རིགས་ཅན་དེས་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པློའི་ལམ་ལ་སླློབ་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་

འབིང་དང་ཐུན་མློང་བའི་ལམ་ལ་སླློབ་པ་སློན་དུ་འགློ་དགློས་ཤིང༌། དེ་ཡང་བདེན་

བཞི་མི་རག་སློགས་བཅུ་དྲུག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་བསམ་བློ་བཏང་ནས་འགློ་དགློས་པ་

ཡིན། འློན་ཀང་དེ་འདྲའི་རིགས་ཅན་དེས་སློང་ཉིད་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་

ཡས་པའི་སློ་ནས་རློགས་པ་མེད། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ནི་ཉན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པའི་

ཐབས་སྙིང་རེ་ཞིག་ཡིན་པས་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཞིག་མིན། སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེས་མ་ཐག་པ་དེས་ཀང་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གིས་ཟིན་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་རྒྱུད་ཀི་

སྙིང་རེ་དེ་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་སེམས་ཅན་སྐྱློབ་པར་འདློད་པའི་སྙིང་རེ་ཡིན་

པས། སྐྱློབ་འདློད་ཀི་སྙིང་རེ་ཐེག་དམན་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པ་ནི་དགློངས་པ་རབ་གསལ་

ལས། འདིའི་སྙིང་རེ་གསུམ་ནི་དམིགས་པ་གསུམ་པློ་གང་ལ་དམིགས་ཀང༌། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ལས་བསྐྱབ་པར་འདློད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་

པས། ཉན་རང་གི་སྙིང་རེ་དང་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་

དམན་གི་གང་ཟག་ལ་སྙིང་རེ་ཡློད་ཀང༌། དམིགས་ཡུལ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དང༌། འབལ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

འདློད་ཀི་དེ་མེད་པས་སྐྱློབ་འདློད་ཙམ་ཡློད་པའློ། །འདི་ནི་གློ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པློ་ཡིན། 

སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བ་ལ་མི་བཟློད་པར་གང་དྲག་སྙམ་པའི་སྙིང་རེ་ཚད་མེད་སྐྱེ་

བ་ཡློད་ཀང༌། སྡུག་བསལ་དེ་ལས་སྐྱློབ་པར་འདློད་པའི་སྐྱློབ་འདློད་ཀི་བསམ་པ་

སློབས་ཆེན་པློ་དེ་མེད་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་གཞན་གཉིས་ཀི་

ནང་ནས་རང་གཙོ་ཆེ་བར་འཛིན་པའི་བློ་དེས་བར་དུ་གཅློད་པར་བེད་པ་ཡིན། སྙིང་

རེ་ཆེན་པློ་རང་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པ་ན་གཅེས་འཛིན་གི་བློ་དེ་དློར་བས། ཐེག་དམན་གི་

རང་ལམ་དེ་དློར་བ་ཡིན། 

དེས་ན་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་རིགས་ངེས་ཀི་རྒྱུད་ལ་སློང་

ཉིད་རློགས་པའི་བློ་ཡློད་ཀང་དེ་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློང་ཉིད་

རློགས་པའི་བློ་མ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི། རེ་རིན་པློ་ཆེའི་དགློངས་པ་རབ་གསལ་ལས། 

འདི་ལ་གཉིས། སྙིང་རེ་བང་སེམས་ཀི་གཙོ་བློའི་རྒྱུར་བསན་པ་དང༌། བང་སེམས་

གཞན་གཉིས་ཀི་ཡང་ར་བར་བསན་པའློ། །ཞེས་རྒྱུ་གཞན་གཉིས་ཀི་ཡང་ར་བར་

གསུངས་པས། འདིར་བསན་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་དེ་འདིར་བསན་གཉིས་མེད་རློགས་པའི་

བློའི་རྒྱུར་སློང་བ་ཡིན། སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་རྒྱུད་ལྡན་གི་རིགས་ངེས་རྒྱུད་ལ་

སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་ཡློད་ཀང་དེ་འདྲའི་སློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་དེ་གཉིས་མེད་རློགས་པའི་

བློ་ནི་མ་ཡིན་དགློས་ཏེ། རྒྱུ་དེ་སློན་དུ་མ་སློང་བའི་ཕིར།

འདིར་བསན་ཆློས་གསུམ་ནི། འདིར་བསན་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་དང༌། འདིར་བསན་

གཉིས་མེད་རློགས་པའི་བློ་སེ་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པའི་སློང་ཉིད་

རློགས་པའི་བློ་དང༌། འདིར་བསན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཏེ་བུ་རམ་ཤིང་ཤུན་ལྟ་བུའི་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

སེམས་བསྐྱེད་བཅློས་མའི་གནས་སྐབས་དེ་ཡིན་གི། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དངློས་

གནས་པ་དེ་མིན་ནློ། །འདིར་བསན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང༌། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

གཉིས་པློ་དེ་ལ་དམིགས་རྣམ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་མེད་ཀང༌། བཅློས་མིན་གི་མྱློང་

བ་ཐློན་མི་ཐློན་ལ་ཁད་པར་ཡློད། དམིགས་རྣམ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་མེད་པ་ནི། 

དགློངས་པ་རབ་གསལ་ནང་མདློ་གཉིས་དྲངས་ནས་དེ་དག་སློ་སློར་བསན་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་དམིགས་རྣམ་གི་བསན་ཚུལ་གི་ཆ་ནས་མངློན་རློགས་རྒྱན་ལས་

གསུངས་པ་དང་མི་འདྲ་ཡང༌། འཇུག་པ་རང་འགེལ་ལས་བཤད་པ་དང༌། མངློན་

རློགས་རྒྱན་ལས་བཤད་པ་གཉིས་ལ་དམིགས་རྣམ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་པར་གསུངས་ཡློད། 

འདིར་བསན་ཆློས་གསུམ་པློ་དེ་བང་སེམས་ལས་དང་པློ་བའི་རྒྱུ་རུ་བཤད་

པ་ནི། དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གཉིས་ཀའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན། འློན་ཀང་རྟུལ་པློ་ལ་ཁབ་

པ་མེད། འགའ་ཞིག་གིས། འདིར་བསན་ཆློས་གསུམ་པློ་དེ་དབང་པློ་རྣློ་རྟུལ་གཉིས་

ཀའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དབང་པློ་རྟུལ་པློའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུ་དེ་

སློན་དུ་མ་སློང་བར་ཁློད་འབྱུང་བ་ཡློད་པའི་ཕིར་ཞེས་རའི་མེ་དང་སློག་མའི་མེ་དང་

སྦར་ནས་རློད་ཀང་འདི་ནི་སྐབས་འདིར་གློ་བ་མ་ལློན་པའི་རློད་པ་ཡིན་པས་འདི་

གཉིས་ནི་གློ་རྒྱུ་མི་འདྲ་བ་ཡིན།

ལློག་སྨྲའི་སྒྱུ་སྐར་ཟིལ་གནློན་པའི། །

དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀི། །

འློད་དཀར་ཕྲེང་བས་གསལ་བས་པ། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བ་མའི་དྲིན་གིས་མཐློང་བའི་ཚེ། །

བདག་གི་ཡིད་ཀི་ངལ་གསློ་ཐློབ། །

ཅེས་པ་ནི། རང་བཞིན་གིས་སློང་པའི་དློན་ལ་ལློག་པར་སྨྲ་བ་སྐར་མ་ལྟ་བུ་

མང་བ་དག་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པའི་ལེགས་བཤད་ཟླ་བའི་འློད་དཀར་པློའི་ཕྲེང་

བ་དེས་ཟིལ་གིས་གནློན་ནས་གསལ་བར་བས་པ་དེ་ཉིད། བ་མ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས་ཀིས་མི་དང་མི་འཕྲད་པའི་ཚུལ་དུ་ཐློག་མར་སློང་པ་ཉིད་ཀི་གནས་ཚུལ་ཡང་

ཡང་གསུངས་པའི་རྐེན་གིས་དཔིས་ཕིན་པར་མཐློང་བས་ན་ངལ་གསློ་ཐློབ་པ་བྱུང༌། 

དེ་ཚེ་རང་གཞན་སེ་པ་ཡི། །ཞེས་སློགས་ཤླཽ་ཀས་གསུངས་པ་ལྟར། སློན་མར་རང་

གཞན་གི་སེ་པའི་གཞུང་མང་དག་ལ་སྦངས་པ་ན་ཐེ་ཚོམ་གི་དྲ་བར་ཚུད་ནས་གདུང་

བ་སྐྱེས་པ་དེ་ལས་གློལ་བ་བྱུང་གསུངས། སྤིར་རེ་རིན་པློ་ཆེས་སར་སླློབ་གཉེར་

གནང་ས་གཙོ་བློ་ནི་གཙང་ཕློགས་ཡིན། དེའི་སྐབས་སུ་གཙང་ཕློགས་དེ་སླློབ་གཉེར་

གི་སེ་ཆེན་པློ་ཡིན་ཀང་དུས་དེང་སང་ནི་སྨད་ཀི་ཕློགས་དེ་ཡིན། སྐབས་འདིར་དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བའི་ལེགས་བཤད་དངློས་སུ་གསུངས་ཀང༌། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང༌།  སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་ལེགས་བཤད་ཀང་བཞག་ཆློག སྐབས་འདིར་ལློག་པར་སྨྲ་མཁན་

གཙོ་བློ་ནི་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཡིན། 

ཡིག་ཆ་གཞན་གི་ནང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རའི་

སློལ་འབེད་དུ་འཇློག་ཀང༌། རེ་བཙུན་པའི་ཡིག་ཆའི་ནང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་

བཞག་ཡློད། གཞན་གི་དགློངས་པ་བཞེས་ས་གཙོ་བློ་ནི། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་

ར་ཤེ་ཡི་དགློངས་པ་འགེལ་བ་ལ་འཕགས་པ་ལྷས་ཤླཽ་ཀ་བཞི་བརྒྱ་ཅན་གི་དབུ་མ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

བཞི་བརྒྱ་པ་གསུངས་པའི་ནང་དུ་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་གསལ་པློར་མ་ཕེ་བར་དབུ་

མ་པའི་གཞུང་སྤི་ཙམ་པའི་དགློངས་པ་བཀལ་བས་བློད་ཀི་མཁས་པ་ས་མ་རྣམས་

ཀིས་གཉིས་ཀ་ལ་གཞུང་ཕི་མློའི་དབུ་མ་པ་ཞེས་གསུང་གིན་ཡློད། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་

གར་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང༌། འཕགས་པ་ལྷ་དེ་མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཁད་

མེད་ལྟ་བུར་ངློས་འཛིན་གནང་གིན་ཡློད། ཐལ་རང་སློ་སློར་གེས་ས་ནི། སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་ཀི་སྐབས་ནས་ཡིན་ཏེ། ཁློང་གིས་ར་ཤེའི་དགློངས་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་དུ་ཐློག་

མར་བཀལ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཐློག་མར་བཀལ་བའི་འགེལ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་

ཕིར་ཡིག་ཆ་གཞན་འགའ་ཞིག་གི་ནང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་

རའི་སློལ་འབེད་ཡིན་པར་གསུངས། འློན་ཀང་རེ་བཙུན་པས། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་

དེ་ཐློག་མའི་འགེལ་བེད་ཡིན་ཀང༌། ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རའི་སློལ་འབེད་དུ་མི་

འཇློག་པར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་ལ་ཉེ་བའི་གྲུབ་

མཐའ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་ཕློགས་ས་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་དེ་ལ་

དམིགས་ཕུག་པའི་དགག་པ་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་བས་རང་རིག་

གཏན་ནས་མི་འདློད་པས་རང་རིག་འགློག་པའི་ཕློགས་ས་གཙོ་བློ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་

བཟུང་བ་ཡིན། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏའི་སྐབས་སུ་རང་

རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་ལ་དམིགས་ཕུག་པའི་དགག་པ་རྒྱས་པར་མ་

མཛད་པའི་ཕིར་ཏེ། གལ་སིད་རང་རྒྱུད་པ་ལ་དགག་པ་དེ་ལྟར་མཛད་ཡློད་ན། སླློབ་

དཔློན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཆེན་པློ་ཡིན་ཞིང་འཁྲུལ་པ་འློང་མི་སིད་

པས་ཐལ་བཟླློག་གི་སྐབས་སུ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་རང་རྒྱུད་པ་ཡིན་པ་འློས་མེད་དུ་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

བས་ནས་འགེལ་པ་བུདྡྷ་པཱ་ལི་ཏ་ལ་སྐྱློན་བརློད་དློན་མེད་པ་ཡིན། ལེགས་ལྡན་འབེད་

ཀི་དགློངས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ཁློང་གཉིས་ལ་ལྟ་བ་བདག་མེད་འདློད་

ཚུལ་དང་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཁད་པར་མི་འདུག་སྙམ་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་

ནི་ལེགས་བཤད་སྙིང་པློ་ལས། ལེགས་ལྡན་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་རང་

ཉིད་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་མི་ལེན་མི་མཐུན་སྙམ་པ་མི་འདུག་གི རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་

འློས་མེད་དུ་བས་པའི་ལུགས་སུ་སྣང་ངློ༌། །དེའི་གནད་ཀིས་ཀང་རང་ཉིད་དང་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་གཉིས་ལ་ཆློས་དང་གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་འགློག་པའི་དགག་བ་ལ་

ཁད་པར་ཡློད་པར་མི་བཞེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

 དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་དབུ་མ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་སེམས་ཙམ་པ་

ཕློགས་ས་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་རང་རིག་འགློག་པ་ཡིན་གི། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

ར་ཤེའི་སྐབས་སུ་གཙོ་བློ་བཀག་མེད། སྤིར་རང་རིག་འདློད་མཁན་ནི་སེམས་ཙམ་

པ་དང༌། མདློ་སེ་པ་དང༌།  རྣལ་འབློར་སྤློད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་བཅས་ཡློད་

ཀང༌། རིགས་པ་ཕྲ་ཤློས་ནི་ཕློགས་གང་ཡབ་སས་ཀི་ཚད་མའི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་

དེ་ཡིན། སྤིར་སེམས་ཙམ་པའི་འདློད་པ་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་འདློར་མི་

རུང་བར་ཁས་ལེན་དགློས་པ་ཡང་ཡློད་དེ། སླློབ་དཔློན་ཕློགས་གང་གི་ཚད་མ་ཀུན་

བཏུས་ཀི་མཆློད་བརློད་ནང༌། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགློ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སློན་པ་བདེ་

གཤེགས་སྐྱློབ་ལ་ཕག་འཚལ་ལློ། །ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་པློ་དེས་བརློད་བ་ལ་

ཐེག་པ་ཆེན་པློ་དང༌། ཐེག་དམན་གི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་བ་བསན་པ་ཡིན། དེ་

ལྟར་བསན་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་ཆློས་གགས་ཀི་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་སྐབས་སུ་
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

ལུགས་ལྡློག་གི་རིམ་པ་བཤད་པ་ན་ཐེག་པ་དམན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་བ་

དང༌། ལུགས་འབྱུང་སྐབས་ཀི་རིགས་པ་བཞི་པློ་དེས་ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་ལམ་གི་རིམ་

པ་བསན། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས་ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་གི་སྤི་བཤད་ཀི་ལམ་ཉམས་ལེན་གི་རིམ་པ་བསན་པ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་

བསན་རྒྱུ་མེད། འློན་ཀང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བའི་འདློད་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད། 

སེམས་ཙམ་པས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་རང་རིག་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང༌། སྒྲུབ་ལུགས་ཇི་ལྟར་

ཡིན་པ་བརན་པློ་དགློས་པ་ཡིན། རེ་རིན་པློ་ཆེས་རང་རིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆློས་སུ་

གཟུང་ན་ཕི་རྒློལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། མྱློང་བེད་ཡློད་དེ་ཞེས་བཟུང་ན་

རང་རིག་ཡློད་དེ་ཞེས་པ་དང་ཁད་མེད་དུ་འགྱུར་བས་རགས་ཆློས་དཔེ་ལ་རེས་སུ་

འགློ་བ་ཙམ་ཡློད་ཀང་ཁབ་པ་དེ་རློད་གཞིའི་སེང་དུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་

ཡིན། དེས་ན་སེམས་ཙམ་པས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་རང་རིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་

གང་བཀློད་པ་དེ་གསལ་པློ་དགློས་པ་ཡིན། དེ་གསལ་པློ་བྱུང་བ་ན་ཐལ་འགྱུར་བས་

དེ་འགློག་བེད་ཀི་རིགས་པ་གསལ་པློར་ཤེས་དགློས་པ་ཡིན། རེ་རིན་པློ་ཆེས་

སེམས་ཙམ་པའི་རིགས་པ་གང་འདྲ་ཡིན་པ་གསལ་པློར་བཤད་པ་མེད་ཀང༌། 

སེམས་ཙམ་པ་ལ། མྱློང་བ་སྤི་ཙམ་པ་སྒྲུབ་ན་ས་རྒློལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་གྲུབ་ཟིན་པ་

དང༌། མྱློང་བ་ཁད་པར་ཅན་སྒྲུབ་ན་ས་མ་དང་གཅིག་པ་ཡིན་པར་གསུངས། ཐལ་

འགྱུར་བ་ལ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཐད་ལ། དེང་སང་ཕལ་ཆེ་བས་ཤེས་པ་ཡིན་ན་མྱློང་བ་

ཡིན་པས་ཁབ་གསུང་གིན་འདུག་ཀང་འདི་ནི་ཧ་ལས་དགློས་པའི་ཚིག་ཡིན། འདི་ནི་

མྱློང་བའི་དློན་མ་རློགས་པའི་སྐྱློན་ཡིན་པ་མ་ཟད། དེ་ལྟ་ན་དེས་མྱློང་བ་ཙམ་སྒྲུབ་ན་
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ས་རྒློལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན་པས་ཞེས་པའི་རིགས་པ་སློར་བ་ཡིན་

ནློ། །

མཛད་པ་ཀུན་ལས་གསུང་གི་ནི། །

མཛད་པ་མཆློག་ཡིན་དེ་ཡང་ནི། །

འདི་ཉིད་ཡིན་ཕིར་མཁས་པ་ཡིས། །

འདི་ལས་སངས་རྒྱས་རེས་དྲན་བློས། །

ཞེས་པ་སེ། རྒྱལ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་གི་མཛད་པའི་ནང་ནས་

གསུང་གི་མཛད་པ་མཆློག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དུས་དེང་སང་ང་ཚོས་སླློབ་གཉེར་

གནང་རྒྱུ་བྱུང་བ་ནི་གསུང་གི་མཛད་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་ཡང་རེན་

འབྱུང་གི་སེང་ནས་སློང་པ་ངེས་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ལ་རེས་སུ་དྲན་པར་བ་

དགློས་པ་ཡིན།

སློན་དེའི་རེས་སུ་རབ་ཏུ་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །

རྒྱལ་བའི་གསུང་ལ་སྦངས་པ་མི་དམན་ཞིང༌། །

རྣལ་འབློར་སྤློད་ལ་བརློན་པའི་དགེ་སླློང་ཞིག །

དྲང་སློང་ཆེན་པློ་དེ་ལ་དེ་ལྟར་གུས། །

ཞེས་པ་འདིས། དྲང་སློང་ཆེན་པློ་བདག་ཅག་གི་སློན་པ་ལ་གུས་པ་སྐྱེས་

ལུགས་བསན།

མཇུག་ཏུ་དགེ་བ་བསློ་བ་ནི། 
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

སློན་པ་བ་ན་མེད་པའི་བསན་པ་དང༌། །

མཇལ་བ་འདི་འདྲ་བ་མའི་དྲིན་ཡིན་པས། །

དགེ་བ་འདི་ཡང་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

བཤེས་གཉེན་དམ་པས་འཛིན་པའི་རྒྱུ་རུ་བསློ། །

ཞེས་པ་འདིས་རང་གི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརེན་ནས་

སློན་པའི་བསན་པ་དང་མཇལ་བར་གསུངས་པ་ཡིན། ནམ་རྒྱུན་བཤེས་གཉེན་བསེན་

ཚུལ་དེ་གཞུང་གི་དབུ་རུ་གསུངས་པས་སློ་སློས་ངློས་ནས་དད་པ་དག་སྣང་གང་

ཡློང་སྦང་དགློས་པ་ནི་ར་བ་ཆེན་པློ་ཡིན། ཕློགས་གཞན་ལ་ཡང་ལེགས་ཆ་ཡློད་

མེད་གང་ཡང་རུང་སློ་སློས་གང་ཡང་མཐློང་སིད། སྐྱློན་རང་གི་སེང་ལ་ཡློད་པ་དང༌། 

ལེ་ལན་རང་ལ་འདེད་དགློས་པ་ལས་གཞན་ལ་འདེད་ཡས་མེད་པ་ཡིན། དད་པ་དག་

སྣང་སྦངས་ན་རང་ལ་ཁེ་ཕན་ཡློད་པ་ལས་ཕ་རློལ་པློ་ལ་ཁད་པར་འབྱུང་རྒྱུ་མེད། 

མཐའ་མར་སློ་སློའི་ལམ་ཁ་སློ་སློས་བཙལ་ནས་འགློ་རྒྱུ་རེད་མ་གཏློགས་དགེ་ཕྲུག་

སློ་སློས་དང་བ་སྦང་རློགས་བས་ན་བསམ་པ་མེད། ཐློག་མར་དགེ་རྒན་བསེན་པ་ན་

ཁི་དང་གློ་བ་འཕྲད་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་དཔད་པ་ཕྲན་བུ་བས། དེ་ནས་ཤློག་ལྷེ་

གཅིག་གི་འབེལ་བ་ཞིག་བྱུང་བ་ན་ད་གས་འཐུས་པ་ཡིན་གི་ངེས་པར་དུ་མང་པློ་

དགློས་པ་མེད།

ཕན་མཛད་དེ་ཡི་བསན་པའང་སིད་པའི་མཐར། །

ངན་རློག་རླུང་གིས་རྣམ་པར་མི་གཡློ་ཤིང༌། །

བསན་པའི་ངང་ཚུལ་ཤེས་ནས་སློན་པ་ལ། །
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སེར་བེས་མཁན་ཟུར་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་།

ཡིད་ཆེས་རེད་པས་རག་ཏུ་གང་བར་ཤློག །

ཅེས་པ་འདིས། འགློ་བ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕན་པར་མཛད་པའི་བདག་ཅག་

གི་སློན་པའི་བསན་པ་དེ་ར་བརླག་ཏུ་གཏློང་བའི་གཞན་གི་ངན་རློག་གིས་མི་གཡློ་

བར་སིད་མཐའི་བར་དུ་གནས་པར་ཤློག

བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་མཛད་པ། །

ཐུབ་པའི་ལུགས་བཟང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

ལུས་དང་སློག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྷློད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

འདྲེན་པ་མཆློག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀིས། །

ནན་ཏན་སྙིང་པློར་མཛད་ནས་སྒྲུབ་པ་འདི། །

ཐབས་གང་ཞིག་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའི། །

རྣམ་པར་དཔློད་པས་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་ཤློག །

ཅེས་པ་འདིས། བདག་ཅག་གི་སློན་པས་བསྐལ་པ་ནས་བསྐལ་པའི་བར་དུ་

དཀའ་ངལ་བསྐྱློན་པའི་བསན་པ་དེ་མི་ཉམས་གློང་འཕེལ་གི་ཕིར་དུ་ཉིན་མཚན་གང་

དུའང་རྣམ་དཔློད་ཀིས་འདའ་བར་ཤློག་ཅེས་པའློ། །

ལྷག་བསམ་དག་པས་ཚུལ་དེར་བརློན་པ་ན། །

ཚངས་དང་དབང་པློ་འཇིག་རེན་སྐྱློང་བ་དང༌། །

ལེགས་ལྡན་ནག་པློ་ལ་སློགས་སྲུང་མས་ཀང༌། །
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རྟེན་འབྟེལ་བསྟོད་པའི་བཀའ་ཁིད།

གཡེལ་བ་མེད་པ་རག་ཏུ་གློགས་བེད་ཤློག །

ཅེས་པས་ཆློས་སྐྱློང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་བསན་པ་ལ་ཉེས་སྐྱློན་མེད་པའི་

གློགས་བེད་པའི་སྨློན་ལམ་བཏབ་པར་མཛད་པ་ཡིན། 

ཞེས་པ་འདི་ནི་སེར་བེས་གཙང་མཁན་ཟུར་༧བློ་བཟང་ཚེ་རིང་མཆློག་གིས་

སེར་བེས་ཚྭ་བ་ཁང་ཚན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བ་གྲྭ་གངས་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ལ་

༸རེའི་རེན་འབེལ་བསློད་པའི་བཀའ་ཁིད་མཛད་པའི་སྒ་སེར་ལས་ཕབ་བཤུས་བགིས་

པ་འདིས་ཀང༌། རྒྱལ་བསན་རིན་པློ་ཆེ་མཐའ་དབུས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་དང༌། འཇིག་རེན་

གི་སྐྱེ་འགློ་རྣམས་འཚེ་མེད་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་དུས་རག་ཏུ་རློལ་ཐུབ་པར་གྱུར་ཅིག་

ཅེས་བསློ་སྨློན་དང་བཅས། ཟིན་བིས་པ་སེར་བེས་ལྡན་མ་གྲྭ་བམས་པ་ཆློས་དབང་

གིས་ཕི་ལློ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༢ སེ་དམངས་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཉིན་མཇུག་

ལེགས་པར་གྲུབ་པའློ།། །།
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པར་བང་སྨློན་ཚིག

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

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

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

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

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

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས།
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	པར་བྱང་སྨོན་ཚིག



