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སྤུངས་བྩོ་གསལ་གིང་དུ་དགེ་བཤེས་དམ་འཇྩོག་ཞུས་ཏེ་དགེ་བཤེས་ཀི་མཚན་གནས་ཐྩོབ། །

གཞན་ཡང་བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་དབུས་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་བ་མ་སྐེས་ཆེན་དུ་མ་

ལས་དབང་ལུང་ཁི ད་སྩོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་ཞུས།

སྤི་ལྩོ་༡༩༩༧ནས་ད་བར་རིགས་ལམ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་ད་བྩོད་ཀི་རིག་གནས་དང་། བེ་བག་

ནང་རིག་གཞུང་ཆེན་དང་ལམ་རིམ་སྩོགས་ཀི་དཔེ་ཁིད་དགེ་རྒན་གི་ལས་འཁུར་ཞུ་བཞིན་ཐྩོག 
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རྩོམ་སྒིག་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་སིང་བསྡུས།
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ཤེས་ཡྩོན་འགན་འཛིན་གི་འགན་འཁུར་ཡང་ཞུས་མྩོང་ཡྩོད། །

སྤི་ལྩོ་༢༠༠༥ནས་བཟུང་བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་བཀའ་ཕེབས་བཞིན། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་

སྤྩོད་ཚོགས་པའི་ནང་ཆྩོས་སྩོབ་དཔྩོན་གི་འགན་འཁུར་ཞུས་ཏེ། ད་བར་སེར་སྐ་མི་མང་ལ་ནང་

ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་བསྡུས་འབིང་རྒྱས་གསུམ་སྩོབ་ཁིད་ཞུས་དང་ཞུ་བཞིན་ཐྩོག་ནང་ཆྩོས་དྩོན་གཉེར་

བའི་བྩོད་ཀི་སྩོབ་གྲྭ་ཁག་དང་། གཞིས་ཆགས། བཙུན་མའི་དགྩོན་སེ། ནང་པའི་ཚོགས་པ་དང་། ཕྱི་

ནང་མི་རིགས་བཅས་ལ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ལམ་སྟྩོན་སྩོགས་འགན་འཁུར་ཞུས།

གཞན་ཡང་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་རིས་མེད་བསྟན་འགྩོ་སྤི་དང་ཡང་སྩོས་བྩོད་

ཀི་ནང་བསྟན་དང་། དབང་པྩོ་སྐྩོན་ཅན་གི་ཚོགས་སེར་སྩོགས་སྐབས་མེད་མགྩོན་མེད་ཀི་ཉམ་

ཐག་རིགས་ལ་ཆྩོས་དང་ཟང་ཟིང་གིས་ཕན་ཐྩོགས་ཅི་ཐུབ་བསྒྲུབས་དང་སྒྲུབ་བཞིན་པ་བཅས་སྩོ།།
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གེང་བརྩོད།

དེང་འཛམ་གིང་གང་སར་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་ཤིང་རིག་གནས་ཀི་ཤེས་ཚད་ལེགས་པྩོ་ཡྩོད་

པ། མིག་རྒྱང་རིང་བའི་མི་མང་པྩོ་ཞིག་ནས། སྟྩོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆྩོག་གིས་ལྩོ་ངྩོ་ 

༢༥༠༠ གྩོང་ནས་བམས་བརེ་དང་ཤེས་རབ་ཆེན་པྩོས་གསུངས་པའི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆྩོས་སྤི་དང་། བེ་བག་སངས་རྒྱས་པའི་གཞུང་ལུགས་ནས་གསུངས་པའི་ཚན་རིག་དང་། ལྟ་གྲུབ། 

སྩོམ་ཉམས་ལེན་སྩོགས་ཀི་ཤེས་ཡྩོན་གཏིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དེས། འཛམ་གིང་གི་སྩོད་བཅུད་སྤི་

ལ་ཕན་པ་དང་། ཁྱད་པར་འགྩོ་བ་མི་ཡི་རྣམ་དཔྩོད་གྩོང་འཕེལ་དང་། ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་གྩོང་

སེལ། བསམ་བྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ཡར་རྒྱས། བསམ་བྩོ་གུ་ཡངས་པ། ང་དང་ང་ཡི་དང་རང་ཕྱྩོགས་ཁྩོ་

ནའི་ས་མཚམས་ལས་འདས་ཏེ་གཞན་ཕན་གི་བསམ་བྩོ་གཏིང་ཟབ་པ། སེར་ལས་སྤི་གལ་ཆེར་

བསམ་པའི་སེམས་བཟང་བསྐེད་པ། ལུས་སེམས་ལ་བདེ་སྐིད་སྐྲུན་པ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་

ཐུག་ཏུ་ཞི་བདེར་གནས་པར་བེད་པ་སྩོགས་ཀི་དངྩོས་ཡྩོད་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པའི་རིག་གནས་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་བེད་དེ། དེང་འཛམ་གིང་ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐྩོན་པྩོར་སྩོང་བའི་

དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་དུས་སུ་ཡང་། དྩོ་སང་ཆེན་པྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ནས་རང་གི་མི་ཚེའི་

ནང་ལག་ལེན་བསྟར་དང་བསྟར་བཞིན་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ཏུ་བསེབས་ཡྩོད་པས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་

དེ་དགྩོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། གཉིས་ནས་ངྩོས་རང་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཆེད་རྒྱ་བལ་ས་གནས་

མང་པྩོ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ནང་པའི་མི་རིགས་ཡྩོད་པའི་གྩོང་གསེབ་ས་ཁུལ་མང་པྩོར་ཆེད་དུ་

གཉེར་ནས་འགྩོ་སྐབས། ནང་ཆྩོས་དྩོན་གཉེར་བའི་མི་མང་པྩོ་ཞིག་ཐུག་ཕད་བྱུང་། སྐབས་དེར་ནང་

ཆྩོས་ལ་དྩོན་གཉེར་དང་དད་པ་ཅན་གི་མི་མང་པྩོས་ངྩོས་ལ། ནང་ཆྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་མ་མྩོང་བ་

དང་། བེད་ཀང་ཚིག་དྩོན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ནས་ཤེས་དཀའ་བས་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་ཚུལ་སྩོགས་མང་
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གེང་བརྩོད།

པྩོ་གསུངས་རེས། ནང་ཆྩོས་ཐྩོག་མར་སྦྩོང་མཁན་གི་ལས་དང་པྩོ་བ་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་

སྤྩོད་ཤིན་ཏུ་གྩོ་བདེ་བ་ཞིག་དང་། ནང་ཆྩོས་དང་འབེལ་བའི་ཚིག་གྩོ་དཀའ་བའི་རིགས་ལ་འགེལ་

བཤད་ཡྩོད་པ་དེ་འདྲའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་འབི་དགྩོས་ཞེས་དགྩོངས་འཆར་གནང་མཁན་མང་དག་

ཅིག་བྱུང་།

 གཞན་ཡང་ང་རང་ངྩོས་ནས་ཀང་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་རྣམས་ཀི་དྲིན་ལས་ནང་ཆྩོས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་དང་ཉམས་ལེན་ཕན་བུ་བས་པའི་ཉམས་མྩོང་

ལས། ནང་ཆྩོས་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་ན་ལན་དྲའི་བཞེད་གཞུང་དྲི་མ་མེད་པ་དེ་དག་དང་། དེའི་

དགྩོངས་འགེལ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ད་ལྟའི་དུས་སུ་སྟྩོན་པའི་སྐུའི་སྐུ་ཚབ། གསུང་གི་གསུང་ཚབ། 

ཐུགས་ཀི་ཐུགས་ཀི་ཐུགས་ཚབ་ཏུ་གྱུར་པ། འཇིག་རེན་ཞི་བདེའི་དེད་དཔྩོན་ཆེན་པྩོྩོ། འཕགས་

མཆྩོག་ཕྱག་ན་པདྩོ། སྤི་ནྩོར་༧གྩོང་ས་སྐབས་མགྩོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྩོའི་གསུང་བཟང་

བདུད་རི་ལྟ་བུ་འདི། སྐེ་འགྩོ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ནང་པའི་མི་ཡི་རིགས་ཀུན་ལ་འཕལ་ཕུགས་འདི་ཕྱི་

ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ལེགས་བཤད་འྩོད་སྟྩོང་འབར་བ། རྨད་བྱུང་འགན་ཟླ་མེད་པ་ཡིན་པས། དེ་ལྟའི་

ལེགས་བཤད་རྣམས་ཀུན་གིས་ལེགས་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ། དེ་འདྲའི་ལེགས་
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དགྩོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན། སེ་ཚན་གསུམ་པ་སྟྩོན་པས་གསུངས་

པའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན། སེ་ཚན་བཞི་པ་ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་

ཉམས་ལེན་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན། སེ་ཚན་ལྔ་པ་བེ་བག་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་

འབེལ་བའི་དྲི་ལན་ནྩོ།། 

སེ་ཚན་དང་པྩོ། ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་སྩོགས་དང་ 

འབེལ་བའི་དྲི་ལན།

དྲི་བ། འཛམ་གིང་འདིར་སྤིར་ཆྩོས་ལུགས་དར་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་

ཡིན་ནམ།

ལན། ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་སྐིད་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པ་དང་། སྡུག་

བསལ་སེལ་མ་ཐུབ་པ་སྩོང་ཙང་། བདེ་སྐིད་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་ཐབས་དེ་

ནང་བསམ་བྩོའི་ཐྩོག་ནས་ཡྩོང་དགྩོས་པ་དང་། དེ་ལ་བསམ་བྩོར་ཞི་བདེ་དགྩོས་

པས། ནང་བསམ་པའི་དཔལ་ཡྩོན་དང་འབེལ་བའི་ཆྩོས་ལུགས་རྣམས་བྱུང་བ་དང་

དར་བ་ཡིན།

དྲི་བ། འཛམ་གིང་ནང་ཆྩོས་ལུགས་ཇི་ཙམ་བྱུང་ངམ།

ལན། སྤིར་ཆྩོས་ལུགས་གངས་མང་བྱུང་ཡྩོད་ཀང་གཙོ་ཆེ་བ་ནི། རྒྱ་གར་དུ་

ཧིན་དྷུ་དང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ། ཕྱི་རྒྱལ་དུ་འཇུ་དི་འཛམ། ཡི་ཤུ། ཁ་ཆེ། ཇཻན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ལུགས་བཅས་བྱུང་ཡྩོད།

དྲི་བ། ཆྩོས་ཞེས་པའི་གྩོ་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྤིར་བཏང་ཆྩོས་ཞེས་པ་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་འཛིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར་བས། 

ཤེས་བའི་ཆྩོས་ཀུན་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་རྣམ་པ་སྩོགས་འཛིན་ཡྩོད་པས་ཆྩོས་ཡིན། 

འྩོན་ཏེ་ཆྩོས་ལུགས་ཞེས་པའི་ཆྩོས་དེ། འཇིག་རེན་བཀྩོད་པྩོ་འདྩོད་མཁན་ཚོས་རེ་

ལི་ཇན་ (Religion) ཞེས་འཇིག་རེན་བཀྩོད་པྩོ་ལ་དད་པ་བེད་པའི་ཆྩོས་ལ་གྩོ་

བ་དང་། ནང་པ་ལྟར་ན། དྷརྨ་ཞེས་རང་ཉིད་འཁྩོར་བ་དང་ངན་སྩོང་གི་སྡུག་བསལ་

ལས་སྐྩོབ་པའི་སྩོ་ནས་འཛིན་པར་བེད་པའི་ཐབས་ཤིག་ལ་གྩོ་གི་ཡྩོད། ཡང་དམ་

ཆྩོས་ཞེས་པ་དེ་དམ་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ལ་གྩོ་བ་དང་། ཡང་

ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ཞེས་པ་དེ་རང་རང་གི་སྩོ་གསུམ་ཆྩོས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་ལག་

ལེན་བེད་པ་ཞིག་ལ་གྩོ་གི་ཡྩོད།

དྲི་བ། འྩོ་ན་ཆྩོས་ལ་མི་ཆྩོས་དང་ལྷ་ཆྩོས་གཉིས་གསུངས་པས། མི་ཆྩོས་

ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། དེ་ནི། མི་ཡི་ཁྱད་ཆྩོས་ཡིན་མཁན་གི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ལ་གྩོ་

དགྩོས།

དྲི་བ། མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པའི་གྩོ་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མི་ཡི་ཁྱད་ཆྩོས་ཡིན་མཁན་གི་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་པ་དང་ཡ་རབས་

ཀི་སྤྩོད་པ་རང་གཞན་གཉིས་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དྲི་བ། མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་གི་ཕན་ཡྩོན་དང་མ་རབས་སྤྩོད་ངན་གི་
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གེང་བརྩོད།།

ཉེས་དམིགས། ཡ་རབས་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཅས་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་དེ། མི་ཡི་ཁྱད་ནྩོར་ཞིག་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡྩོད་ན་མི་དེ་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་དང་སྤྩོད་པ་བཟང་པྩོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། རང་ཉིད་ཀི་

སེར་གི་མི་ཚེ་དེ་ཡང་དག་པ་དང་དྩོན་དང་ལྡན་པའི་ཐྩོག །གཞན་གིས་ཀང་ཆ་འཇྩོག་

ཡིད་ཆེས་བས་ཏེ་བྩོས་འགེལ་བེད་པ་འྩོང་། ཡང་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་དེ་ཁྱིམ་ཚང་

དང་། སྤི་ཚོགས་དང་། འཛམ་གིང་དུ་དར་ཁྱབ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་ན། ཁྱིམ་ཚང་དེ་དང་། 

སྤི་ཚོགས། འཛམ་གིང་དེ་རྩོག་དྲ་ཉུང་བ་དང་ཞི་བདེ་བཟང་པྩོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གི་

ཡྩོད། ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་མེད་པར་མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་དང་སྤྩོད་པ་རྐྱང་རྐྱང་

བེད་པ་དང་། དེ་དར་ཁྱབ་བྱུང་ན། དེ་འདྲ་བེད་མཁན་གི་མི་དེ་ཧ་ལམ་མི་ཕྱེད་ཀ་ལྟ་

བུ་དང་། མི་ཚེ་ལ་སིང་པྩོ་མེད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་། གཟུགས་པྩོ་མི་ཡིན་པ་ལ་

བསམ་བྩོ་དུད་འགྩོ་དང་འདྲའམ། དུད་འགྩོ་ལས་སྡུག་པ་ཆགས་ཀི་ཡྩོད། མ་རབས་

ཀི་བསམ་སྤྩོད་དེ་དག་ཁྱིམ་ཚང་དང་། སྤི་ཚོགས། འཛམ་གིང་གང་སར་ཁྱབ་ན། 

དུད་འགྩོ་ལས་སྡུག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་དང་། དུད་འགྩོ་ལས་སྡུག་པའི་སྤི་ཚོགས། དུད་

འགྩོ་ལས་སྡུག་པའི་འཛམ་གིང་། དྲང་བདེན་མེད་པ། ཞི་བདེ་བརན་ལྷིང་མེད་པ། 

ཆགས་སང་རུ་འཛིང་གིས་དམག་འཁྲུག་སྩོགས་བས་ཏེ་དེ་རང་གཞན་ཀུན་ལ་

གནྩོད་ནས་རེ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཀི་ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རང་གི་མི་ཚེ་

དང་། ཁྱིམ་ཚང་། སྤི་ཚོགས། འཛམ་གིང་བཅས་བདེ་སྐིད་དང་ལྡན་པ་དགྩོས་ན། མི་

ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀུན་ལ་དགྩོས་

མཁྩོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ལ། ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ཞེས་པ་ཡང་གཞི་ར་ཡ་རབས་སྤྩོད་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བཟང་གི་ཐྩོག་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་མེད་ན་ཆྩོས་ཉམས་

ལེན་ཡང་འྩོང་ས་མེད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཚང་མས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ལ་

དྩོ་སང་དང་ནན་ཏན་ཉམས་ལེན་གནང་དགྩོས་པ་ཡིན།

དྲི་བ། འྩོ་ན། ཡ་རབས་ཀི་བསམ་པ་དང་མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་གཉིས་ཀི་

ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཡ་རབས་ཀི་བསམ་པ་ནི། བམས་སིང་རེ་སྩོགས་ཀི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་

དང་། དེ་གཞིར་བས་པའི་སྩོ་ནས་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་མི་བེད་པའི་བསམ་པ་དང་། བརྐུ་

རྫུན་གཡྩོ་སྒྱུ་དང་དབེན་དཀྲུག་མི་བེད་པའི་བསམ་པ། ལྩོག་ཟ་རུལ་སུང་སྩོགས་མི་བ་

བར་དྲང་བདེན་གི་བསམ་པ། ངྩོ་ཚ་ཁེལ་ཡྩོད་ཀི་བསམ་པ། གཞན་ལ་ལྩོག་ལབ་འཕྱ་

སྩོད་སྩོགས་མི་བེད་པར་ཀུན་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཅི་ཐུབ་བེད་པའི་བསམ་པ། རང་གི་མི་

ཚེ་དྩོན་ལྡན་ངང་སྐེལ་བའི་བསམ་པ། ཁྱིམ་ཚང་དང་ཚོགས་པའི་ནང་དུ་ཡང་། ཕ་མས་

བུ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་གིས་དགེ་ཕྲུག་ལ་བམས་བརེའི་སྩོ་ནས་ཕན་སེམས་རྣམ་དག་

སྐེ་བ། ཡང་བུ་ཕྲུག་དང་དགེ་ཕྲུག་གིས་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ལ་བརེ་ཞེན་དང་བཀའ་དྲིན་

རེས་དྲན་གི་བརི་བཀུར་གི་བསམ་པ། ཁྱིམ་ཚང་ནང་དུ་ཡང་ཕ་མ་གཉིས་དབར་

བམས་བརེ་ལྷད་མེད་ཀི་བསམ་པ། ཁྱྩོ་ག་སྐེས་དམན་གཉིས་དབར་འདྩོད་སྤྩོད་ཙམ་

གི་བསམ་བྩོ་མིན་པར་བམས་བརེ་ལྷད་མེད་དང་འགན་འཁུར་གི་བསམ་པ་རྣམ་དག་

འཁུར་བ། རང་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་

གཞན་ལ་ཕན་པ་བེད་པའི་བསམ་པ། གཞན་གནྩོད་སིག་པ་སྩོང་ཞིང་རང་གཞན་ལ་

ཕན་པའི་དགེ་སྒྲུབ་ཀི་བསམ་པ། རང་སྩོད་སའི་ཁྱིམ་ཚང་ལ་ཕན་པ་རྣམ་དག་སྒྲུབ་པའི་
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གེང་བརྩོད།།

བསམ་པ། དེ་འདྲའི་སེམས་བཟང་དེ་ད་དུང་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། རང་ལས་གཞན་

གཅེས་པར་འཛིན་པའི་བསམ་པས་རང་སྩོད་སའི་གྩོང་གསེབ་དང་། གྩོང་སེ་ལ་ཕན་

འདྩོགས་པའི་བསམ་པ། ལུང་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་དང་འཛམ་གིང་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་

བསམ་པ། གཞན་ཕན་སྤི་སེམས་དང་ལྷག་པའི་བསམ་པ། དེའི་སྩོ་ནས་སྤི་ཚོགས་

ཞབས་ཞུ་སྩོགས་གཞན་ཕན་གང་ཡང་བེད་འདྩོད་ཀི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་རྣམས་ཡིན། 

མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པའི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་རྣམས་ལས་ལྡྩོག་ཏེ་

རང་གཞན་ལ་གནྩོད་པའི་བསམ་པ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། འྩོ་ན། ཡ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་དང་མ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་

པར་གང་ཡིན་ནམ།

 ཡ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་ནི། གྩོང་གསལ་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་དེ་

དག་ལ་བརེན་ནས། གཞན་ལ་གནྩོད་པ་མི་བེད་པའི་བ་སྤྩོད་དང་། གཞན་ལ་ཕན་

བཏགས་པའི་སྤྩོད་པ། གཞན་ལ་ལྩོག་ལབ་འཕྱ་སྩོད་སྩོགས་མི་བེད་པར་ཀུན་ལ་

ཕན་ཐྩོགས་ཅི་ཐུབ་བེད་པ། བམས་བརེའི་སྤྩོད་པ། དྲང་བདེན་བེད་པ། ངྩོ་ཚ་ཁེལ་

ཡྩོད་བེད་པ། གཞན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ཉམ་ཐག་ལ་སྦིན་གཏྩོང་བེད་པ། ཕ་མས་བུ་

ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་གིས་དགེ་ཕྲུག་ལ་བམས་བརེའི་སྩོ་ནས་ཕན་པ་རྣམ་དག་བེད་པ། 

ཡང་བུ་ཕྲུག་དང་དགེ་ཕྲུག་གིས་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་ལ་བརེ་ཞེན་དང་བཀའ་དྲིན་རེས་

དྲན་གི་བརི་བཀུར་བེད་པ། ཁྱད་པར་བཀིན་ཅན་གི་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་རྣམས་ནད་

དང་རྒས་པ་སྩོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྐབས་ངེས་པར་ཕན་རྩོགས་བེད་པ། ཁྱིམ་ཚང་

ནང་དུ་ཡང་། ཕ་མ་གཉིས་དབར་དང་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དབར་ཁ་བཤད་ལག་འཛིངས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

འཁྲུག་པ་རྐྱང་རྐྱང་རྒྱག་ནས་མི་སྩོད་པར། བམས་བརེ་ལྷད་མེད་ཀི་སྩོ་ནས་ཕན་

ཚུན་འཆམ་མཐུན། བཟྩོད་སྩོམ་དང་བརྩོན་འགྲུས་བརན་པྩོའི་སྩོ་ནས་གཅིག་ཕན་

གཅིག་གྩོགས་ཀིས་འཕལ་དང་ཡུན་གི་ཕན་ཐྩོགས་རྣམ་དག་བེད་པ། ཁྱྩོ་ག་སྐེས་

དམན་གཉིས་རང་མྩོས་ཀིས་ཆང་ས་རྒྱག་པ་ནི་མི་ཚེའི་ནང་རེད་མྩོ་རེ་བ་མ་ཡིན་ལ། 

མི་ཚེའི་ནང་རྒྱག་རེས་བརྒྱབས་ཏེ་ཕན་ཚུན་སྡུག་པྩོ་གཏྩོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དེ་བས་ཀང་

མ་ཡིན་པས། ཕན་ཚུན་དབར་ཐྩོག་མར་བམས་བརེ་ལྷད་མེད་ཡྩོད་པ་ལྟར། ཕན་

ཚུན་བམས་བརེ་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་གཏན་བེད་པ་བརྒྱུད་འགན་འཁུར་གི་བསམ་པ་

རྣམ་དག་གིས་ཕན་ཚུན་འཁུར་མཉམ་ལེན་གི་སྩོ་ནས་མི་ཚེ་མཐའ་འཁྱྩོངས་མིག་

དཔེར་འྩོས་པ་བེད་དགྩོས་པ་ལྟར་བེད་པ། རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཙམ་མིན་པར་ཁྱིམ་

མཚེས་དང་ཡུལ་མི་ཀུན་དང་མཐུན་ལམ་མཛའ་འབེལ་བེད་པ། ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་

གིས་གཅིག་ལ་སྤིར་རྩོགས་ཕན་དང་། ཁྱད་པར་དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས་ངེས་པར་

ཕན་འདྩོགས་རེས་བེད་པ། རང་སྩོད་སའི་ཁང་པ་ཙམ་མིན་པར་གཡས་གཡྩོན་

ཕྱྩོགས་ཀུན་ཏུ་སྤི་ཕན་བསམ་པས་གཙང་སྦྲ་བེད་པ། རང་གི་གྩོང་གསེབ་དང་རང་

ཡུལ་དུ་སེམས་ཅན་སྤིས་ལྩོངས་སྤད་བའི་འགྩོ་ལམ་དང་། སྩོབ་གྲྭ་དང་སན་ཁང་། 

སྤི་ཁང་དང་ལྡུམ་རྭ། སང་ལྩོངས་དང་སྐེས་མྩོས་ཚལ། སང་རི་དང་ནགས་རི། རྫ་རི་

དང་བག་རི། གངས་རི་སྩོགས་ཀི་ཁྩོར་ཡུག་དང་ཡུལ་ལྩོངས། བ་དང་རི་དྭགས་

སྩོགས་སྤི་རྫས་དང་སྤི་ནྩོར་ཀུན་ལ་སྤི་སེམས་བཟང་པྩོས་སྲུང་སྐྩོབ་བདག་གཅེས་

གྩོང་སེལ་བེད་པ། གཞན་ཡང་ཡུལ་ཆུ་འཐུང་ནས་ཡུལ་ཁིམས་ལེགས་པར་འཁྱེར་

བ། རང་གང་གི་ཁྩོངས་སུ་གཏྩོགས་པའི་མི་རིགས་ཀི་སྒིག་འཛུགས་སམ་གཞུང་
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གེང་བརྩོད།།

དེར་ཤ་ཞེན་དང་མི་ཉམས་གྩོང་སེལ་གི་འགན་འཁུར་ལྷག་བསམ་བེད་པ། གཞན་ལ་

གནྩོད་རིགས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་མི་དགེ་བ་བཅུའི་སྤྩོད་ངན་སྩོང་ཞིང་དགེ་བཅུའི་སྤྩོད་

པ་ལ་གནས་པ་སྟེ། ལུས་ཀི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད་པ་དང་། མ་བིན་པར་ལེན་པ། རྫུན། 

ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་ཀལ། བརྣབ་སེམས། གནྩོད་སེམས། ལྩོག་ལྟ་སྩོང་བ་བཅས་

ཀི་སྤྩོད་བཟང་བེད་པ། གཡྩོ་བ་མེད་པའི་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་སེམས་ལྡན་ཀུན་དང་

མཛའ་བརེ་དང་མཐུན་ལམ་བེད་པ། གལ་ཏེ་རང་གིས་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བས་པ་

ཡིན་ཡང་། ལམ་སེང་ངམ་དུས་ཡུན་མི་རིང་བར་དགྩོངས་དག་ཞུ་བ། གཞན་གིས་

རང་ལ་དགྩོངས་དག་ཅེས་བརྩོད་པ་ལ་ཡ་ལན་དང་རེས་སུ་ཡི་རང་བེད་པ། ཁྱད་

པར་ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་དང་བ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀི་ཐུགས་སེམས་མ་

དཀྲུག་པ་དང་། དཀྲུག་ཀང་ལམ་སེང་དགྩོངས་དག་ཞུ་བ། མི་གཞུང་བཟང་པྩོ་དང་

རྒྱུད་དག་ཡྩོད་པ་བེད་པ། ཚོང་ཁང་དང་ཟ་ཁང་སྩོགས་ཀི་ཚོང་ལས་གང་བེད་ཀང་

འགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་པས་འཛུམ་བསུའི་གནས་སེ་ལེན་གང་

ལེགས་བེད་ཐྩོག་ཁིམས་འགལ་གི་སྩོ་ནས་མགྩོ་བརྡུང་ཧམ་བཟའ་མི་བེད་པར་

ལུགས་མཐུན་བེད་པ། 

 གཞན་ཡང་། གྩོང་དུ་བཤད་པའི་སྤྩོད་པ་བཟང་པྩོ་དེ་རྒྱ་བསྐེད་བཏང་སྟེ། 

རང་ལས་གཞན་དང་། སེར་ལས་སྤི་གལ་ཆེར་བརིས་ཏེ་གཞན་དྩོན་དེ་རང་དྩོན་

ལས་གལ་ཆེར་འཛིན་པ། ལས་ཀ་གང་བེད་ཀང་རྒྱབ་མདུན་ངྩོ་ལྩོག་མེད་པར་སྤི་

དང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་དྲང་བདེན་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་བེད་པ། སྤི་དངུལ་ལྩོག་ཟ་

མི་བེད་པ། སྤི་དྩོན་འཐུས་ཤྩོར་མི་གཏྩོང་བ། རང་དྩོན་དུ་སྤི་དྩོན་བྩོས་མི་གཏྩོང་བ། 
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མ་རབས་ཀི་བསམ་པས་ཐྩོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་བེད་པ་སྩོང་བ། ལས་ག་ལེན་པ་ལྟར་

ལས་དྩོན་ཧུར་ཐག་བེད་པ། སྤི་མིང་ཁ་ལ་ཁྱེར་ཏེ་སེར་དྩོན་སྒྲུབ་པ་སྩོང་བ། སྤི་

གནྩོད་སེར་ཕན་མི་བེད་པ། རང་གི་གྩོང་མར་སྤེལ་ལས་དང་འྩོག་མ་ཉམ་ཐག་པ་ལ་

མཐྩོང་ཆུང་ཁྱད་གསྩོད་མི་བ་བ། རང་གི་ངྩོ་ཤེས་ལ་སེ་ལེན་གང་ཟབ་དང་རང་གི་ངྩོ་

ཤེས་མེད་པའམ་མ་དགའ་སར་མ་མཐྩོང་མདྩོག་མདྩོག་དང་ཁ་ཡ་མི་བེད་པ་དེ་འདྲ་

མི་བ་བ། རང་དགའ་ན་སྤི་དང་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བེད་མཁན་ཡིན་ཡང་ཡག་པྩོར་

ངྩོས་འཛིན་དང་སེར་ཞེན་རྩོགས་ཕན་བེད་པ་དང་། རང་མ་དགའ་ན་སྤི་དང་གཞན་

ལ་ཕན་ཐྩོགས་བེད་མཁན་ཡིན་ཡང་ལྩོག་ལབ་སྩོགས་ཀིས་བརི་མེད་གནྩོད་སྐེལ་

བེད་པ་དེ་འདྲ་མི་བ་བ། སྤི་ཕན་སྒྲུབ་པའི་སྤི་སེམས་ཅན་དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་ལ་བརི་

ཞེན་དང་བསགས་བརྩོད་ཀིས་སྤི་ཕན་གི་བ་བར་འགྩོག་རྐྱེན་མེད་པར་མཐུན་

གྩོགས་བབས་ཏེ་གྩོང་སེལ་གི་གྩོགས་དན་བེད་པ། གཞན་ཕན་གི་བསམ་པའི་སྩོ་

ནས་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དང་། སྤི་ཚོགས། འཛམ་གིང་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་བ་སྤྩོད་

གང་ཡང་ལག་ཏུ་ལེན་པ། སྤི་ཕན་ལྷག་བསམ་གི་སྩོ་ནས་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་དང་། 

རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་ཐབས་ལམ་ས་ཚོགས་ཀི་སྩོ་ནས་འཕལ་

ཕུགས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་བེད་པའི་བ་སྤྩོད་རྣམས་ནི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཡིན་ལ། 

 མ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་ནི། གྩོང་གསལ་ཡ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་དེ་དག་ལས་

ལྡྩོག་ཏེ་ཀུན་སྩོང་ངན་པའི་དབང་དུ་སྩོང་སྟེ། རང་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བེད་པའི་བ་

སྤྩོད་རྣམས་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། ཡང་གྩོང་མ་བཀུར་ལུགས་ཀི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་དེ་གང་
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ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི། རང་གི་གྩོང་མ་བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་དང་། དགེ་རྒན་དང་ཕ་མ་

སྩོགས་རྒན་པ་རྣམས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ། གུས་ཞབས་བརི་འཇྩོག་

དང་། ཞེ་ས་བཀུར་བསྟི་བེད་པ། ཕྱག་མཆྩོད་བེད་པ། དེ་དག་གིས་རང་ལ་ཕན་པའི་

བཀའ་གསུང་ལ་དང་ལེན་བེད་པ། བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་དྲིན་ལན་འཇལ་བའི་སྩོ་ནས་མི་

རྒྱུད་དག་ཡྩོད་པ་བེད་པ་ལས་ཆུ་ཐྩོན་ཟམ་པའི་དཔེ་ལྟར་མི་བེད་པ། ཁྱད་པར་དེ་

དག་ནད་མནར་དང་རྒས་པ་སྩོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྐབས་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་

པའི་སྩོ་ནས་དམིགས་བསལ་རྩོགས་ཕན་བེད་པ་སྩོགས་ཡིན། 

དྲི་བ། ཡང་རང་མཉམ་འགྩོགས་ལུགས་ཀི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་དེ་

གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི། རང་དང་མཉམ་པའི་གཉེན་ཉེ་འབེལ། གྩོགས་དགའ་མཐུན། 

ཡུལ་མི་ཁྱིམ་མཚེས་སུ་ལ་ཡང་བརྐུ་རྫུན། གཡྩོ་སྒྱུ་དང་དབེན་དཀྲུག་མི་བེད་པ་

དང་། ངྩོ་ཚ་ཁེལ་མེད་དང་། ལྩོག་ལབ་འཕྱ་སྩོད་སྩོགས་མི་བེད་པར་ཀུན་ལ་ཕན་

ཐྩོགས་ཅི་ཐུབ་བེད་པ། རང་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀི་བཀའ་

དྲིན་དྲན་ཏེ་ལྷག་བསམ་དག་པས་རྩོགས་ཕན་བེད་པ། བ་སྤྩོད་ཅུང་ཟད་རེ་ལ་ཡང་

དགའ་ཆྩོག་ཆྩོག་དང་། སྡུག་ཆྩོག་ཆྩོག་མི་བེད་པར་སྐིད་ཐེག་སྡུག་ཐེག་བེད་པ། 

སེམས་ལ་གང་དྲན་ལམ་སེང་མི་བེད་པར་རང་གཞན་ལ་ཕན་གནྩོད་ཅིར་འགྱུར་

བརགས་ཏེ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་རྣམས་བེད་པ། འཁྲུགས་རྐྱེན་སྩོགས་རྐྱེན་ངན་ཕད་

ཙ་ན། བཟྩོད་སྩོམ་བརེན་པ་དང་། རྐྱེན་སེལ་ཐབས་སུ་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བ། 
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དཔེར་ན། གྩོས་བསྡུར་གསལ་བཤད་བས་ཏེ་རྐྱེན་ངན་སེལ་ཐབས་དང་འགིགས་

ཐབས་བེད་པ་ལྟ་བུ། གཞན་ཡང་། རང་གིས་གཞན་གི་སྐྩོན་མཐྩོང་ཐྩོས་དྲན་གསུམ་

གི་སྐབས་སུའང་། རང་ཉིད་སྩོ་སྐེ་བིས་པ་དང་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངྩོན་ཤེས་

མེད་ཐྩོག སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྩོགས་པའི་སྐེས་བུ་དམ་པ་

གང་ན་ཡང་ཡྩོད་སིད་པས། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་ལ་བཟང་ངན་དང་། དགེ་སྐྩོན་

གང་ཡིན་མི་ཤེས་པས། རང་གིས་མཐྩོང་ཐྩོས་དྲན་གསུམ་གིས་ལམ་སེང་ཐག་ཆྩོད་

བས་ནས་འདི་རེད་འདི་མ་རེད། ཅེས་ལམ་སེང་སྐྩོན་བརྩོད་དང་གནྩོད་ལན་མི་བེད་

པ། རང་ས་མི་ལ་བཞག །མི་ས་རང་ལ་བཞག་ནས་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་བས་ནས་

ཐག་གཅྩོད་ལག་ལེན་བེད་པ། ཡང་། ཞེ་སང་གི་གྩོགས་པྩོ་མེད་ན་དགའ། །ཤིག་ཚང་

གི་དུག་ལྩོག་མེད་ན་སྐིད། །ཅེས་པ་ལྟར། དངྩོས་ཡྩོད་ལ་སྤི་ཚོགས་ནང་མི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་དང་མ་རབས་ཀི་གྩོགས་ངན་ཡང་ཡྩོད་པས། དེ་དག་ལ་བྩོ་འདྲིས་

རྒྱུན་འགྩོགས་མི་བེད་པར། བ་མ་དང་དགེ་རྒན། ཕ་མ་བཟང་པྩོ། ཡ་རབས་ཀི་

གྩོགས་བཟང་ལ་བྩོ་འདྲིས་རྒྱུན་འགྩོགས་བེད་པ་བཅས་ཡིན། 

དྲི་བ། ཡང་འྩོག་མ་སྐྩོང་ལུགས་ཀི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་

ནམ།

ལན། དེ་ནི། མི་ཚེ་སྐིད་གསུམ་སྡུག་གསུམ་དེ་རང་གཞན་ཀུན་ལའང་འྩོང་བ་

དང་། མཐྩོ་དམན་སྐིད་སྡུག་ཅེས་པ་དེ་རག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པ་དཀའ་བས། མི་གྩོ་ས་

མཐྩོ་པྩོ་དང་། དཔལ་འབྩོར་ཆེན་པྩོ། གཏམ་སན་གགས་ཅན་གི་རིགས་ལ་ཧ་ཅང་

མཐྩོ་དགའ་ཅན་དང་། ཡང་མི་མཐྩོ་གྩོ་ས་མེད་པ་དང་། དཔལ་འབྩོར་མེད་པའི་དབུལ་
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པྩོ། གཏམ་སན་གགས་མེད་པའི་རིགས་ལ་ཧ་ཅང་དམའ་སང་ཅན་མི་བ། སྤིར་

སེམས་ཅན་ཀུན་དང་ལྷག་པར་ཉམ་ཐག་པ་དམན་པའི་རིགས་ལ་བརེ་བ་བ་རྒྱུ་གལ་

ཆེ་བས། སྤིར་རང་ལས་གཞྩོན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཟས་གྩོས་གནས་མལ་དང་། 

ཤེས་བ་ཡྩོན་ཏན་སྩོགས་ཀིས་ཁ་ཐབས་ཞན་པ་རྣམས་མཐྩོང་བ་ན། མཐྩོང་ཆུང་ཁྱད་

གསྩོད་ཀི་སྩོ་ནས། དམན་སང་བརས་བཅྩོས་དང་། ཐུབ་ཚོད་དང་གནྩོད་པའི་རིགས་

མི་བ་བའི་ཐྩོག ཉམས་ཆུང་དེ་དག་ལ་མཛའ་བརེའི་སྩོ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་

སྐེད་བས་ཏེ་དེ་སེམས་གསྩོ་བེད་པ་དང་། དམིགས་བསལ་བལྟ་སྐྩོང་གིས་བྩོ་སྟྩོབས་

སེལ་བ། ཐབས་ས་ཚོགས་ཀི་གྩོགས་དན་བ་དགྩོས་པ་ལྟར་བ་བ་སྩོགས་ཡིན། 

དྲི་བ། ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་མདྩོ་དྩོན་སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི། རང་གཞན་ལ་གནྩོད་རིགས་སངས་ཏེ་གཞན་ཕན་བསྒྲུབ་པ་

རྣམས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཕ་མས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་བམས་བརེ་དང་། དེའི་སྩོ་ནས་

ཕྲུ་གུར་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་ཕན་འདྩོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། གཞན་

ཡང་དགེ་རྒན་གིས་དགེ་ཕྲུག་ལ་དང་། སན་པས་ནད་པ་ལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་རྣམས་

དང་། གཞན་ཡང་སྤི་ཚོགས་དང་འཛམ་གིང་ལ་ཕན་འདྩོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

དྲི་བ། མ་རབས་སྤྩོད་ངན་ཞེས་པ་མདྩོ་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་དང་། ཕག་དྩོག་འགན་སེམས་འཁྩོན་

འཛིན་སྩོགས་དང་། གཞན་ལ་གནྩོད་སེམས། གཞན་ལས་རང་གཅེས་པར་འཛིན་

པའི་བསམ་པ་རྣམས་ནི་མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་ཡིན། མ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་ནི། དེ་ལྟ་

བུའི་མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་ལ་བརེན་ནས་སྤྩོད་པ་ངན་པ་བེད་པ་རྣམས་ཡིན། དཔེར་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ན། ཆགས་སང་རྨྩོངས་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་རང་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བེད་པ་དང་། 

མི་དགེ་བ་བཅུའི་བསམ་སྤྩོད། ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་སྩོགས་བཀིན་ཅན་གི་རིགས་ལ་

བཀའ་དྲིན་བསམ་ཤེས་མེད་ཐྩོག་གནྩོད་པ་བེད་པ། གཞན་ལ་མཐྩོང་ཆུང་ཁྱད་

གསྩོད་བེད་པ། བམས་བརེ་མི་བེད་པ། དྲང་བདེན་མི་བེད་པ། བརྐུ་རྫུན་གཡྩོ་ཁམ་

བེད་པ། ངྩོ་ཚ་ཁེལ་མེད་བེད་པ། སྤི་དངུལ་ལྩོག་ཟ་བེད་པ་སྩོགས་ཏེ། མདྩོ་དྩོན། 

གྩོང་གསལ་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་པ་དང་སྤྩོད་པ་བཟང་པྩོ་རྣམས་ལས་ལྡྩོག་ཏེ་བེད་པ་

རྣམས་དང་། ཁྱིམ་ཚང་དང་སྤི་ཚོགས་དང་། འཛམ་གིང་སྩོགས་ལ་གནྩོད་པ་བེད་

པའི་བསམ་པ་ངན་པ་དང་སྤྩོད་པ་ངན་པ་རྣམས་ཡིན། 

དྲི་བ། ཡ་རབས་དང་མ་རབས་གཉིས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་གཉིས་ལ་བང་དྩོར་

བེད་ལུགས་གང་འདྲ་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི། ཐྩོག་མར་དེ་གཉིས་ཀི་སྐྩོར་ལ་ཕ་མ་བཟང་པྩོ་དང་དགེ་རྒན་

བཟང་པྩོ་རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་ཁ་ཏ་སྩོབ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་

སྩོབ་གྲྭ་དང་སྤི་ཚོགས་སྩོགས་སུ་དེ་གཉིས་ཀི་སྐྩོར་ལ་གལ་འགངས་ཆེན་པྩོས་སྩོབ་

སྦྩོང་དང་སྩོབ་གསྩོ་སྤད་དེ། མི་རྣམས་ཀིས་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་རྣམས་ཡག་པྩོ་

ཡིན་པ་དང་བང་བར་ངྩོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། མ་རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་རྣམས་སྡུག་

ཅག་ཡིན་པ་དང་དྩོར་བར་ངྩོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བས་ཏེ་། རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་སྤི་སེར་

གང་གི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་། རྒྱུན་གཏན་དུ་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་བཟང་པྩོ་

རྣམས་རང་གི་སྩོག་བཞིན་གལ་ཆེར་བཟུང་སྟེ་གཅེས་འཛིན་དང་དུ་བང་བ་དང་། མ་

རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་ངན་པ་རྣམས་དུག་བཞིན་བལྟས་ཏེ་དྩོར་བར་བ་བ་སྟེ། མདྩོ་
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གེང་བརྩོད།།

དྩོན་མི་ཚེའི་ནང་མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་སྤྩོད་པ་ངན་པ་རྣམས་དྩོར་བ་དང་། ཡ་

རབས་ཀི་བསམ་པ་དང་སྤྩོད་པ་བཟང་པྩོ་རྣམས་ལག་ལེན་བ་རྒྱུ་གྩོམས་གཤིས་སུ་

འཇགས་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནྩོ། །

སེ་ཚན་གཉིས་པ། ནང་ཆྩོས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགྩོས་པ་རྒྱུ་

མཚན་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན།

དྲི་བ། དམ་པའི་ལྷ་ཆྩོས་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། དེ་ནི་ནང་པ་ལྟར་ན། དམ་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལྷའི་ལྷ་

ཞེས་ཆེ་བསྟྩོད་མཛད་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ལ་ལྷ་ཆྩོས་

ཞེས་རྩོད་ཀི་ཡྩོད། དེ་ཡང་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་སྐབས་

འགྩོའི་ཉམས་ལེན་བ་བ་སྩོགས་ཡིན་ལ། དེའི་སྐྩོར་གཤམ་དུ་བཀྩོད་ཡྩོད་པ་ལས་

ཤེས་དགྩོས། 

དྲི་བ། ཆྩོས་དང་ཆྩོས་ལུགས་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཡྩོད་དེ། ཆྩོས་ཞེས་པ་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་འགྩོག་པའི་

ཐབས་ལམ་དང་། དེ་ཡང་ང་ཚོས་རྒྱུན་གཏན་གི་ཟས་གྩོས་སྩོགས་ཀི་ཐབས་ལ་

བརེན་ནས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་ཐབས་བེད་པ་དེ་ཙམ་མིན་པར། 

གིང་འདིར་བྩོན་པའི་ཆྩོས་ལུགས་ཀི་སྟྩོན་པ་ཞིག་གིས་བསྟན་པའི་བང་དྩོར་ཉམས་

སུ་བང་བ་ཞིག་ལ་ཆྩོས་ཞེས་པ་དང་། ཆྩོས་ལུགས་ཞེས་པ་དེ་ཆྩོས་དེ་དང་འབེལ་

ནས་ལམ་ལུགས་ཤིག་ཆགས་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་གྩོ་དགྩོས།
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དྲི་བ། ཆྩོས་ལུགས་དེ་ལ་ཇི་ཙམ་ཡྩོད་དམ།

ལན། དེ་ལ་ལྟ་གྲུབ་མེད་པ་དང་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་ལུགས་གཉིས་དང་། ཡང་ན་

འཇིག་རེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་མི་འདྩོད་ཀི་ཆྩོས་ལུགས་གཉིས། ཡང་ན་བདག་མེད་

པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་མི་ལེན་པའི་ཆྩོས་ལུགས་གཉིས་བཅས་ཡྩོད། དེང་ཡྩོངས་

གགས་ཀི་ལྟ་གྲུབ་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་ལུགས་ནི། ནང་པའི་ཆྩོས་ལུགས་དང་། ཧིན་དུ། ཁ་

ཆེ། ཡེ་ཤུ། རེན་ཆྩོས་ལུགས་སྩོགས་ཡིན་ལ། བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པའི་

ཆྩོས་ལུགས་ནི་འཛམ་གིང་འདིའི་ནང་དུ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན། 

དྲི་བ། ནང་པའི་ཆྩོས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ངམ། ལན། ནང་ཆྩོས་ནི་ད་ནས་རིས་པའི་

ལྩོ་ཉིས་སྟྩོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་གྩོང་དུ་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རེན་དུ་ཕེབས་

ཏེ། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་སྩོགས་སུ་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བ་ནས་བཟུང་བྱུང་བ་

ཡིན་ལ། ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྩོར་ཚུལ་རྣམས་གཤམ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །

དྲི་བ། ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་སྩོགས་བེད་ན་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡྩོད་དམ།

ལན། ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་སྩོགས་བེད་ན་ཕན་ཡྩོན་མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་ཀང་། 

མདྩོར་ན་གསུམ་ཡྩོད་པ་སྟེ། ནང་ཆྩོས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང་། ཉམས་

ལེན་བེད་པའི་ཕན་ཡྩོན། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དེང་རབས་ཀི་སྤི་ཚོགས་སུ་ཡང་

དམིགས་བསལ་གི་ཕན་ཡྩོན་ཡྩོད་པ་བཅས་གསུམ་ཡྩོད། 

དྲི་བ། དང་པྩོ་ནང་ཆྩོས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པའི་ཕན་ཡྩོན་གང་ཡྩོད་དམ། ལན། 

མདྩོ་ལས། ཐྩོས་པས་ཆྩོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔེར་

ན། དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྩོན་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་བས་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང་མ་བས་པའི་
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གེང་བརྩོད།།

ཉེེས་དམིགས་གཉིས་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་ལ་རྨང་གཞིའི་སྩོབ་སྦྩོང་ནས་ཌྩོག་ཊར་གཙུག་

ལག་སྩོབ་དཔྩོན་ནམ་མཁས་པ་སྩོགས་བར་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་བས་ནས་འཛམ་

གིང་ནང་མཁས་པར་གྱུར་ཏེ་འཛམ་གིང་གི་མཁས་པའི་སིངསཆར་སེབས་བསེབ་ཀི་

ཡྩོད་པ་ནང་བཞིན། ནང་ཆྩོས་ལ་ཡང་། དེ་ལྟར་རྨང་གཞིའི་སྩོབ་སྦྩོང་ནས་ཌྩོཀ་ཊྩོར་

བར་ཡྩོད་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་འཛམ་གིང་མཁས་པའི་སིངས་ཆའི་བར་སེབས་ཐུབ་

པ་ཡིན། གཞན་ཡང་ནང་ཆྩོས་ཀི་ཚན་རིག་དང་། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། ནང་པའི་

སྩོམ་ཉམས་ལེན་སྩོགས་རེ་རེ་ནས་ཤེས་པའི་ཕན་ཡྩོན་སྩོགས་བསམ་ན་ཕན་ཡྩོན་

མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་དྩོ། །

དྲི་བ། གཉིས་པ་ཉམས་ལེན་དང་འབེལ་བའི་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡྩོད་དམ། 

ལན། ༡། དང་པྩོ་རང་ཉིད་མི་ཚེ་སྐེལ་བའི་ཚེ་ལུས་སེམས་ཁ་བལ་ནས་མི་ཚེ་

སྐེལ་ཐབས་མེད། སེམས་དང་བལ་ཐབས་མེད་ཐྩོག་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སྩོ་ནས་མི་

ཚེ་སྐེལ་དགྩོས། དེ་ཡང་སེམས་ཀིས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་གིན་མི་ཚེ་སྐེལ་དགྩོས། དེའི་

ཚེ་བསམ་བྩོ་བཟང་པྩོ་ཞིག་གམ་ངན་པ་གཉིས་ཀི་རིམ་བཞིན་མི་ཚེ་བཟང་ངན་དུ་

འགྱུར་བས། བསམ་བྩོ་བཟང་པྩོ་དགྩོས། དེ་ལ་བསམ་བྩོ་བཟང་པྩོ་དེ་ཡང་བསམ་བྩོ་

བཟང་པྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ཤེས་དགྩོས་པས། བསམ་བྩོ་བཟང་པྩོ་གཏྩོང་ཚུལ་ཀུན་ཆྩོས་

ནས་གསུངས་ཡྩོད་པས་དེ་ཤེས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ། རང་གི་བསམ་བྩོ་བཟང་

པྩོར་འགྱུར་བར་བེད་དགྩོས་པས། ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་ཉམས་ལེན་བེད་ན་བསམ་

བྩོ་བཟང་པྩོར་འགྱུར་བར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད།

 ༢། ཡང་དེའི་ཐྩོག་དམ་པའི་ལྷ་ཆྩོས་ཀི་བསབ་བ་སྩོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ་
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བརེན་ནས་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད། དཔེར་ན། རང་ལ་ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་དང་སྤྩོད་པ་

འཚེ་མེད་གཉིས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཡྩོད་ན། རང་ལ་ཕྲུ་གུ་སྩོགས་གཞན་དང་མཉམ་

དཀའ་ངལ་འཕད་སྐབས། བསམ་བྩོར་བྩོ་སྟྩོབས་ལྡན་ཞིང་གུ་ཡངས་པ། ལྷིང་པྩོར་

གནས་ཤིང་རྩོག་དཔྩོད་ལ་མཁས་པ། རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བའི་སྩོ་ནས་དཀའ་ངལ་གི་རྒྱུ་

རྐྱེན་སྩོགས་ཞིབ་པར་དཔད་དེ། དཀའ་ངལ་དེ་རང་ལས་བྱུང་ན་གཞན་ལ་དགྩོངས་

གསྩོལ་དང་། གཞན་ལས་བྱུང་ཡྩོད་ན། གཞན་དེ་མི་རང་ཡིན་དུས་སྐད་ཆ་བཤད་ན་

གྩོ་བས། གཞན་དེ་ཞི་བདེར་གནས་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ། གནྩོད་ལན་ཕན་པས་

འཇལ་ཏེ་འགེལ་བཤད་ཀིས་བདེན་པ་ར་སྤད་ནས་ཞི་བདེ་དང་མཐུན་འབེལ་དུ་

གནས་ཐུབ་པ་སྩོགས་ཀི་ཕན་ཐྩོགས་བེད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་བརེན་

ནས་ཁྱིམ་གི་དཀའ་ངལ་ནས་འཛམ་གིང་དཀའ་ངལ་ཀུན་ཞི་བའི་སྩོ་ནས་སེལ་ཐུབ་

པ་ཡིན། 

 ༣། ཡང་ང་རང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་རྐྱེན་ངན་པ་ས་ཚོགས་པ་ཕད་སིད་པས་

དེའི་སྐབས་གདྩོང་ལེན་བེད་ཐབས་ཤེས་དགྩོས། དཔེར་ན། ལུས་ལ་ནད་ས་ཚོགས་

པ་དང་། སེམས་ལ་དཀའ་ངལ་ས་ཚོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་རྒས་པ་དང་ཤི་བ་

སྩོགས་འབྱུང་བས། དེའི་སྐབས་ཀི་ལུས་སེམས་ཀི་སྡུག་བསལ་སེལ་ཐབས་དང་། 

དེ་ཡང་གཙོ་བྩོ་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ཀུན་ནང་པའི་ཆྩོས་སྤི་དང་། ཁྱད་

པར་བྩོ་སྦྩོང་གི་ཉམས་ལེན་ནས་གསུངས་ཡྩོད་ལ། གསུངས་པ་ལྟར་ལག་ཏུ་ལེན་

པས་ཕན་ངེས་པ་ཡྩོད།  ༤། ཡང་གལ་ཏེ་རང་ཤི་རེས་ངན་སྩོང་གི་སྡུག་བསལ་

དང་། འཁྩོར་བའི་སྡུག་བསལ་མང་བར་འགྱུར་བ་ལས་ཐར་ཏེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་
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ཅད་མཁྱེན་པ་ཐྩོབ་ཐབས་ཀང་ནང་ཆྩོས་ནས་གསུངས་ཡྩོད་པས། དེ་ལྟར་ཉམས་

ལེན་ཐུབ་ན་དཀའ་ངལ་རྣམས་སེལ་ཐུབ། 

 ༥། དེ་ལྟར་ནང་ཆྩོས་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ཐབས་ལམ་གི་ཆྩོས་ཀི་སན་

རྣམས་བེད་སྤྩོད་བས་ཏེ། རང་གིས་རང་ཉིད་སྐྩོབ་དགྩོས་ཞེས་སྟྩོན་པས་གསུངས་པ་

ལྟར། སྐྩོབ་ཐུབ་པའམ་སྐྩོབ་ཚུལ་གི་གནད་འགག་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ན། དེ་ནས་

རང་ཙམ་མ་ཟད་གཞན་སེམས་ཅན་མང་པྩོར་འཕལ་ཕུགས་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་བེད་ཐུབ་

པ་དང། དེ་བཞིན་ཁྱིམ་ཚང་དང་གྩོང་སེ། ལུང་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡང་

སེལ་ཐུབ་པ་འྩོང་བས་ངེས་པ་དྩོན་གི་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་ཞིག་

ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་འྩོང་།

དྲི་བ། གསུམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དེང་རབས་ཀི་སྤི་ཚོགས་སུ་དམིགས་

བསལ་གི་ཕན་ཡྩོན་གང་ཡྩོད་དམ། 

ལན། ༡། དང་པྩོ་དུས་རབས་གསར་རིང་གི་འགྩོ་བ་རྣམས་ཀི་ལྩོངས་སྤད་

བའི་ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་སྩོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་ངེས་པར་ཡྩོད་ཀང་། ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་

ལྩོངས་སྤྩོད་པ་པྩོ་འགྩོ་བ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་མི་རྣམས་ལ་སེམས་ཡྩོད་པ་དང་། སེམས་

དེའི་ཐྩོག་ནས་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པའི་བསམ་པ་སྐེ་བ་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་པས། ཇི་སིད་བསམ་བྩོ་དེ་ཡྩོད་ཕྱིན་ཆད་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཐབས་དང་སྡུག་

བསལ་སེལ་ཐབས་སུ། ཤེས་ཡྩོན་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ནང་ཆྩོས་ཀི་ཤེས་ཡྩོན་དེ་ཤིན་

ཏུ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡྩོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་ཡང་། འགྩོ་བ་རྣམས་ཀི་བསམ་བྩོའི་ནང་

དུ་རྣམ་རྩོག་འཕྩོ་རྒྩོད་ཀིས་སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་མང་དུ་ཕྱིན་པ་དེའི་ཚོད་ཀིས་ནང་
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ཆྩོས་ནས་གསུངས་པའི་སེམས་ཀི་ཞི་བདེ་སྐྲུན་ཐབས་ཀི་མན་ངག་རྣམས་ཤིན་ཏུ་

གནད་ཆེན་དང་དགྩོས་མཁྩོ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད།

 ༢། གཞན་ཡང་། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་སྤི་ཚོགས་གསར་པ་དེ་དང་

ས་མའི་སྤི་ཚོགས་རིང་པ་གཉིས་ལ། ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་དང་དཔལ་འབྩོར་ཡར་རྒྱས་ཡྩོད་

མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡྩོད་ཀང་། དུས་རབས་གསར་པའི་སྐབས་ཀང་། སར་ལྟར་ལུས་

སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་ཡྩོད་པའི་ཐྩོག་ལ། ད་དུང་ཡང་སར་མེད་པའི་ནད་གཞི་གསར་

པ་མང་པྩོའི་ཐྩོག་ནས་ལུས་ལ་དཀའ་ངལ་གསར་པ། ཡང་ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་

ཕྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མི་རྣམས་བེལ་ཚུབ་ཆེ་བ་དང་། སེམས་ལ་རྣམ་རྩོག་མང་

ཞིང་འཕྩོ་རྒྩོད་ཆེ་བ། དྲན་རྒྱུ་མང་བ། སྐད་ཅིག་ཀང་སྩོད་མི་ཚུགས་པ། ལུས་སེམས་

ངལ་དུབ་ཆེ་བ། འདས་མ་འྩོངས་ད་ལྟ་གསུམ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་སེམས་པའི་རྩོག་

དཔྩོད་མང་བ། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་དང་དགེ་རྒན་དགེ་ཕྲུག་དབར་གི་དཀའ་ངལ་སྩོགས་ཀི་

ཐྩོག་ནས། སེམས་ཀི་དཀའ་ངལ་གསར་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད། དཀའ་ངལ་དེ་དག་སེལ་

ཆེད་དུ་ཆྩོས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་ནང་ཆྩོས། དེའི་ནང་ནས་བསམ་བྩོའི་སྦྩོང་བརྡར་གི་

ཉམས་ལེན་དེ་ཧ་ཅང་དགྩོས་མཁྩོ་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དེ་འདྲའི་

བསམ་བྩོའི་སྦྩོང་བརྡར་གི་ཉམས་ལེན་གི་སྐྩོར་ལ། ནང་ཆྩོས་ལས་ཟབ་པ་མེད་པས་

ནང་ཆྩོས་དེ་ཧ་ཅང་གནད་ཆེན་ཆགས་ཡྩོད། དེ་ལྟར་ ང་ཚོས་ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་

བསམ་སྩོམ་གསུམ་བེད་པར་ཕན་ཐྩོགས་རླབས་ཆེན་ཡྩོད་པ་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་

ཡིན། 
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སེ་ཚན་གསུམ་པ་སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་

འབེལ་བའི་དྲི་ལན།

སེ་ཚན་གསུམ་པ་སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་འབེལ་བའི་

དྲི་ལན་ལ་བཞི། སྟྩོན་པའི་མཛད་རྣམས་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན་དང་། ཆྩོས་འཁྩོར་

བཞི་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན། ཆྩོས་འཁྩོར་བཞིའི་ནང་དྩོན་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་

དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན། མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་སིང་དྩོན་དང་བསྡུ་

ཚུལ་གི་དྲི་ལན་ནྩོ། །

༡༽ སྟྩོན་པའི་མཛད་རྣམས་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན།

དྲི་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྟྩོན་པའི་མཚན་ལ་གང་ཞུ་གི་ཡྩོད་དམ།

ལན། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གཽ་ཏམ་བུདྡྷ་དང་བུདྡྷ་ཤཱཀ་མུ་ནི་སྩོགས་དང་། བྩོད་

སྐད་དུ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་། ཤཱཀ་སེང་གེ་ཞེས་སྩོགས་མཚན་མང་པྩོ་

ཡྩོད།

དྲི་བ། སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་ཡབ་ཡུམ་གི་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཡབ་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་མ་དང། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ཡིན། 

དྲི་བ། སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རིགས་གང་དུ་འཁྲུངས་སམ།

ལན། ཡུལ་སེར་སྐ་ཞེས་བ་བའི་ཤཱཀའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན། 

དྲི་བ། སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡུལ་གང་དུ་འཁྲུངས་པ་ཡིན་ནམ།

ལན། བཀ་ཤིས་ལུམ་བིའི་ཚལ་ཏེ་དེང་སང་ལུམ་བི་ནི་ཞེས་པ་དེར་འཁྲུངས་
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པ་ཡིན།

དྲི་བ། ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་སྐབས་ཡུམ་ལ་མཚན་ལྟས་བཟང་པྩོ་གང་

བྱུང་ངམ། 

ལན། གང་ཆེན་མཆེ་བ་དྲུག་ལྡན་ཞིག་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པར་རྨིས་

པ་སྩོགས་བྱུང།

དྲི་བ། སྟྩོན་པ་རབ་ཏུ་མ་བྱུང་གྩོང་གི་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། རྒྱལ་སས་གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་ཡིན།

དྲི་བ། རྒྱལ་སས་གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་ཀི་བཙུན་མྩོ་སུ་ཡིན་ནམ།

ལན། བཙུན་མྩོ་ས་འཚོ་མ་དང་གགས་འཛིན་མ་སྩོགས་ཡིན།

དྲི་བ། རྒྱལ་སས་གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་དགུང་ལྩོ་ག་ཚོད་སྟེང་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་

བ་ཡིན་ནམ།

ལན། དགུང་ལྩོ་ཉེར་དགུའི་ཐྩོག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རེད། 

དྲི་བ། རྒྱལ་སས་གཞྩོན་ནུ་དྩོན་གྲུབ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཡུལ་གང་དུ་དཀའ་བ་

སྤད་དམ། 

ལན། རྡྩོ་རེ་གདན་གི་ཤར་ངྩོས་ཆུ་བྩོ་ནཻ་རན་ཛཱ་ན་ཞེས་པ་དེར་ལྩོ་དྲུག་རིང་

དཀའ་སྤད་མཛད་གནང་བ་རེད། 

དྲི་བ། སྟྩོན་པ་གནས་གང་དུ་སངས་རྒྱས་པ་རེད་དམ།

ལན། དགུང་ལྩོ་སྩོ་ལྔའི་ཐྩོག་གནས་མཆྩོག་རྡྩོ་རེ་གདན་དུ་ས་ཟླའི་ཚེས་བཅྩོ་

ལྔའི་ཐྩོ་རེངས་སངས་རྒྱས་པ་རེད།
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དྲི་བ། སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཡུལ་གང་དུ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་

བསྟན་པ་ཡིན་ནམ། 

ལན། ར་མཆྩོག་གྩོང་ཞེས་བ་བར་དགུང་ལྩོ་ག་གཅིག་ཐྩོག་སྐུ་མ་ངན་ལས་

འདས་པའི་མཛད་པ་མཛད་པ་བསྟན་པ་རེད། 

དྲི་བ། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་རྣམ་མདྩོར་ཙམ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆྩོག་ནི། རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་

མེད་ལ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར། ཁྩོང་ནི་ཐྩོག་མར་མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པ་དང་སིང་རེ་ཤུགས་དྲག་གི་སྩོ་ནས། དང་པྩོར་བང་ཆུབ་

མཆྩོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་

བསགས། མཐར་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། འགྩོ་བའི་དྩོན་དུ་སྤྲུལ་པ་

མང་པྩོ་མཛད། དེའི་ནང་ནས་སྤྲུལ་པ་གཅིག་གིས་དགའ་ལྡན་དུ་ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏྩོག་

དཀར་པྩོར་སྐེ་བ་བཞེས། དེ་ནས་འཛམ་གིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཆྩོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་

མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་མཛད་པ་ཡིན། དེ་ཡང་། ༡། དང་པྩོར་དགའ་ལྡན་གི་གནས་

ནས་འཛམ་གིང་དུ་འཕྩོ་བའི་མཛད་པ། ༢། དེ་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་མ་དང་

ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་དང་འབེལ་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ། 

༣། དེ་ནས་བཀ་ཤིས་ལུམ་བྷིའི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ། ༤། དེ་ནས་རིག་

པའི་གནས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ། ༥། དེ་ནས་བཙུན་མྩོའི་འཁྩོར་གིས་རྩོལ་པའི་

མཛད་པ། ༦། དེ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ། ༧། དེ་ནས་ཆུ་བྩོ་ནཻ་རཉྫ་ནའི་
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འགམ་དུ་ལྩོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཛད་པ། ༨། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སིང་པྩོར་

གཤེགས་པའི་མཛད་པ། ༩། དེ་ནས་བང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་སྩོད་ལ་བདུད་བཏུལ། 

དགུང་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཛད་པ། ༡༠། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ། 

༡༡། དེ་ནས་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བའི་མཛད་པ། ༡༢། དེ་ནས་དེ་ལྟར་སྟྩོན་པས་

ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་མ་ལུས་པ་བསྐྩོར་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བ་ན་མེད་པ་མཛད་པའི་

རེས་སུ་རྩྭ་མཆྩོག་གྩོང་དུ་ཕེབས་ནས། མང་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ། དེ་ནས་

ཞིང་རབ་འབམས་ལ་མཛད་པ་ས་ཚོགས་མཛད་དང་མཛད་བཞིན་པ་ཡིན། 

༢༽ ཆྩོས་འཁྩོར་བཞི་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན།

དྲི་བ། འཛམ་གིང་འདིར་ནང་ཆྩོས་དང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་དེ་ཇི་

ལྟར་བྱུང་ངམ།

ལན། སྟྩོན་པས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སི་སྩོགས་སུ་བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་སྩོགས་

གསུངས་པའི་རེས་ནས་འཛམ་གིང་འདིར་ནང་ཆྩོས་དང་ནང་པ་ཞེས་པ་དེ་བྱུང་བ་རེད། 

དྲི་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། གྩོ་ས་བར་བས་ན། དཔེར་ན། འཇིག་རེན་ན་ཕྱི་མི་དང་ནང་མི་ཞེས་

གཉིས་ལས། ནང་མི་ཞེས་པ་ནང་གི་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་ལ་གྩོ་བ་ལྟར། ནང་པ་ཞེས་པ་

ཡང་སྟྩོན་པས་ཆྩོས་གསུངས་པ་ན་སྟྩོན་པའི་རེས་འཇུག་འཁྩོར་ལྔ་སེ་སྩོགས་བྱུང་བ་

དང་། སྟྩོན་པའི་རེས་འབངས་རྣམས་སྟྩོན་པའི་ངྩོས་ནས་ནང་འཁྩོར་དང་ནང་མི་ལྟ་བུ་

ཡིན་པས་ནང་པ་དང་། དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་སུ་འབང་མཁན་ཡིན་པས་

སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་བ། ཡང་ཅུང་ཟད་ཞིབ་པར་བས་ན། སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་
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གེང་བརྩོད།།

ཞིང་། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར། སྟྩོན་པའི་ཆྩོས་དེ་བདེ་སྡུག་གི་ར་བའི་འབྱུང་ཁུངས་ཕྱི་

ནས་མིན་པར་ནང་སེམས་ལ་ཐུག་ཚུལ་ཞིབ་ཕའི་འགེལ་བཤད་རྒྱག་གནང་ནས། 

ནང་སེམས་ཀི་ནང་ནས་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་སེལ་ཞིང་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་

ཐབས་ཤིག་ཡིན་པས་ན་ནང་ཆྩོས་ཞེས་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་ནི། པ་དེ་

བདག་སྒ་ཡིན་པས་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་རེས་སུ་འབང་མཁན་ཡིན་པས་སངས་

རྒྱས་པ་ཞེས་བརྩོད་པ་ཡིན་སམ། 

དྲི་བ། སྟྩོན་པས་ཕུན་ཚོགས་ལྔ་ལྡན་གི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བ་ཡིན་

པས་དེ་ལྔ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྟྩོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ཡུལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ། གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སི་འམ་སར་ནཱ་ཐ་རུ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྩོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན། 

འཁྩོར་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎི་ན་ཡ་སྩོགས་ལྔ་སེ་བཟང་པྩོ་ལ། ཆྩོས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་བ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོའི་རི་

སྩོགས་སུ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་སྩོགས་བསྐྩོར་གནང་ཡྩོད་པ་རེད། 

དྲི་བ། རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་ཞེས་པའི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ། སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ་མཆྩོག་ལ། སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་སྩོགས་ཡྩོན་

ཏན་མང་པྩོ་གསུངས་འདུག་པ་དེ་དག་གི་དྩོན་རྣམས་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པའི་ནང་གི་སྟྩོན་པ་ཞེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་བཤད་པ་

ལ། སྟྩོན་པ་ཞེས་པ་ནི། བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པའི་སེམས་ཅན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

རྣམས་ལ་སྡུག་བསལ་སང་བ་དང་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་

ཆྩོས་ཚུལ་ཐྩོག་མར་སྟྩོན་པའི་སྟྩོན་པ་ཡིན་པས་སྟྩོན་པ་ཞེས་བ། བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

སམ་བྷ་ག་ཝཱན་ཞེས་པ། བཞི་བཅྩོམ་དྲུག་ལྡན་ཞེས་པ་ལྟར། བདུད་བཞི་བཅྩོམ་ཞིང་

ལེགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་སྩོ་ནས་སིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་

དྩོན་ཡིན། བདུད་ཅེས་པ་ནི།  འདིར་འཆི་བ་མེད་པ་ཐར་པའི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་

དུ་གཅྩོད་པའི་ཆ་ནས་བདུད་ཅེས་ཟེར་ལ། བདུད་དེ་ལ། ཕུང་པྩོའི་བདུད་དང་། ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་བདུད་དང་། འཆི་བདག་གི་བདུད་དང་། ལྷའི་བུའི་བདུད་བཅས་བཞི་

ཡྩོད། དང་པྩོ་ཕུང་པྩོའི་བདུད་ལ། དྩོན་ནི། རང་རྒྱུ་ལས་ཉྩོན་ནམ་མ་རིག་བག་ཆགས་

ཀི་ས་དང་ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་གང་རུང་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕུང་པྩོ་དེ་ཡིན། 

མཚན་གཞི་ནི། ཕུང་པྩོ་རགས་པ་ང་ཚོའི་གཟུགས་ཕུང་སྩོགས་ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང་། ཕུང་

པྩོ་ཕ་མྩོ་མ་རིག་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་ལུས་ལྟ་བུ་ཡིན། གཉིས་པ་ཉྩོན་

མྩོངས་པའི་བདུད་ལ། དྩོན་ནི། གཙོ་བྩོ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གང་རུང་

ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་

ནི། རགས་པ་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། ཕ་བ་ཤེས་སྒིབ་བྩོ།། གསུམ་པ་འཆི་བདག་གི་བདུད་

ལ། དྩོན་ནི། སྩོག་གི་དབང་པྩོ་རང་དབང་མེད་པར་འགག་པའི་ཆའི་རིགས་སུ་གནས་

པ་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། རགས་པ་ལས་ཉྩོན་གི་དབང་གིས་སྩོག་གི་དབང་པྩོ་རང་

དབང་མེད་པར་འགག་པའི་ཆ་དང་། ཕ་མྩོ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཆི་འཕྩོ་བ་ལྟ་

བུ། བཞི་པ་ལྷའི་བུའི་བདུད་ལ། དྩོན་ནི། བདུད་གཞན་གསུམ་ལས་འདའ་བ་ལ་བར་

དུ་གཅྩོད་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། རགས་པ་དགའ་རབ་



  27  

གེང་བརྩོད།།

དབང་ཕྱུག་དང་། ཕ་མྩོ་བདུད་གཞན་གསུམ་ལས་འདའ་བ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་ཆ་

ལྟ་བུའྩོ།། 

ལེགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཞེས་པ། ར་རྒྱུད་ལས། དབང་ཕྱུག་

དང་ནི་གཟུགས་བཟང་དང་། །དཔལ་དང་གགས་དང་ཡེ་ཤེས་དང་། །བརྩོན་འགྲུས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། །དྲུག་པྩོ་རྣམས་ལ་སྐལ་ཞེས་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་དང་། དེའི་

དྩོན་ཡང་། བརྒྱད་སྟྩོང་གི་འགེལ་པ་སིང་པྩོ་མཆྩོག་ལྟར་ན། ༡། དབང་ཕྱུག་ནི། སྒིབ་

པ་ཐམས་ཅད་སངས་པས་རང་དབང་དང་ལྡན་པ་དང་། ༢། གཟུགས་བཟང་ནི། སྐུ་

མཚན་དཔེས་སྤས་པ། ༣། དཔལ་ནི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མང་པྩོ་དང་ལྡན་པ། ༤། 

གགས་པ་ནི། སན་པས་པའི་གགས་པས་ཕྱྩོགས་ཀུན་གགས་པ། ༥། ཡེ་ཤེས་ནི། 

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་ཐྩོགས་མེད་པ། ༦། བརྩོན་འགྲུས་ནི། གཞན་དྩོན་

རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བེད་པ་བཅས་ཀི་ལེགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཡིན། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་དྩོན་ལ། ཐུན་མྩོང་བ་ནི། འདས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལམ་

གང་ལས་གཤེགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཤེགས་པའྩོ། །མཐུན་མིན་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་

གཤེགས་པ་སྟེ། སེམས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཆྩོས་དབིངས་མཐར་ཐུག་པར་གཤེགས་

པའྩོ། །དག་བཅྩོམ་པ་ནི། འདིར་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀ་སངས་པའི་དག་བཅྩོམ་པ་ཆེན་

པྩོའ ྩོ། །ཡང་དག་པར་རྫྩོགས་པ་ནི། ཡང་དག་པ་ནི་སངས་པ་མཐར་ཐུག་དང་རྫྩོགས་

པ་ནི་རྩོགས་པ་མཐར་ཐུག་སྟེ་སངས་རྩོགས་མཐར་ཕྱིན་པའྩོ། །སངས་རྒྱས་ནི། སྐྩོན་

ཀུན་སངས་ཤིང་ཤེས་བ་མཐའ་དག་ལ་བྩོ་གྩོས་རྒྱས་པའྩོ། །རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་

ལྡན་པ་ནི། ཐུན་མྩོང་བ་ནི། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྩོབ་པ་ནི། རྒྱུ་མེད་སྩོགས་ཀིས་
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མི་རིགས་པས་ངེས་པར་རྒྱུ་དགྩོས་ལ། དེ་ཡང་འདིར་། རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་

པ་ཞེས་པའི། རིག་པ་ནི། རྣམ་འགེལ་ལས། སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བས་གྩོལ་འགྱུར་གི། །ཞེས་

སྩོགས་ལྟར། ཐྩོབ་བའི་འབས་བུ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བྩོ་འགྩོག་བདེན་གི་སྟེང་

གི་རྣམ་པ་བཞིའི་ནང་གི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་སིན་གྩོལ་གི་ལམ་གཉིས་

ལས་གྩོལ་ལམ་ཡིན། ཞབས་སུ་ལྡན་པ་ནི། གྩོང་གི་རིག་པ་དེའི་འཁྩོར་དུ་ལྡན་པའམ་

ཡན་ལག་གི་ལམ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཆར་གཏྩོགས་པའི་ལམ་རྣམས་

ཡིན། དེ་ནི་སིན་གྩོལ་གི་ལམ་གཉིས་ལས་སིན་བེད་ཀི་ལམ་ཡིན། མདྩོ་དྩོན། གཙོ་

འཁྩོར་རམ་སིན་གྩོལ་གི་ལམ་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་སྩོ་ནས་འབས་བུ་ཐྩོབ་པའི་དྩོན་

ཡིན། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཞེས་པ། ལམ་བདེ་བ་ནས་བདེ་བར་གཤེགས་པའམ། 

སངས་རྩོགས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐྩོབ་པའྩོ། །འཇིག་རེན་མཁྱེན་པ་ཞེས་པ། སྩོད་

བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་གང་དུ་འགྩོ་བ་སྩོགས་འགྩོ་བའི་རྒྱུད་

མ་ལུས་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའྩོ། །སྐེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལྩོ་བསྒྱུར་བ་ཞེས་པ། 

གཏན་གི་འདུན་མ་ལེན་པའི་ནུས་པ་ཅན་གི་སྐེས་བུ་འདུལ་ཏེ་ཐར་པའི་ལམ་མིན་པ་

ལས་ལྡྩོག་ནས་གཏན་བདེའི་གིང་དུ་འཁིད་པའྩོ། །བ་ན་མེད་པ་ཞེས་པ། གནྩོད་

སེམས་ཅན་དྲང་སྩོང་གིས་གཞན་ངན་སགས་ཀིས་འདུལ་བ་ལྟ་བུ་མིན་པར་སིང་རེ་

སྩོགས་ཀུན་སྩོང་རྣམ་པར་དག་པས་འདུལ་བ་དང་། ཕན་གནྩོད་འདྲེས་པའི་རྒྱལ་

པྩོས་ཁིམས་ཀིས་འདུལ་བ་ལྟ་བུ་མིན་པར་ཕན་པའི་བསམ་པ་འབའ་ཞིག་གིས་སྦྩོར་

བ་རྣམ་པར་དག་པས་འདུལ་བ་དང་། དྲག་པྩོས་གཡྩོ་ཐབས་ཀིས་འདུལ་བ་ལྟ་བུ་

འབས་བུ་ལྩོག་པར་སིན་པ་ལྟ་བུ་མིན་པར་འབས་བུ་རྣམ་པར་དག་པའམ་གྩོང་ན་
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མེད་པ་སྟེར་བས་བ་མེད་ཅེས་བ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་

ལྡན་འདས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་ཞེས་པ། གྩོང་གསལ་ལྟར་

གི་ཡྩོན་ཏན་ལྡན་པའི་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀའི་རིགས་ཀི་གཙོ་བྩོ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོ་ལ་

སྩོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ་ཞེས་པའྩོ། །ཕྱག་འཚལ་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ནི། 

རང་ཉིད་སྐབས་ཡུལ་དེའི་ ཕྱག་ལ་ཡྩོད་པའི་དྩོན་ནམ། ཡང་ན་སྐབས་ཡུལ་གི་སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་རང་ལ་འཚལ་བ་སྟེ་ཐྩོབ་པར་འདྩོད་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་རྣམས་གང་དག་

ཡིན་ནམ། 

ལན། ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་། ཡུལ་བ་རྒྩོད་ཕུང་

པྩོའི་རིར་མཚན་ཉིད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་སྟེ་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་

གསུམ་ལྟ་བུ། ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སིང་པྩོ་བསྟན་པའི་མདྩོ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་ཐྩོགས་མེད་ལྟར་ན་ལེགས་པར་རྣམ་

པར་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་འཁྩོར་བཅས་མདྩོའི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་། ཡང་ཡུལ་ཨ་མྲ་ཝ་ཏི་

སྩོགས་སུ་དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོས་མཚོན་གསང་བ་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་། 

གཞན་ཡང་གནས་དུས་ངེས་པ་མེད་པར་ཆྩོས་འཁྩོར་ཇི་སེད་བསྐྩོར་གནང་ཡྩོད། 

དྲི་བ། ཆྩོས་འཁྩོར་དེ་དག་སྐད་རིགས་གང་གི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་

སམ། 

ལན། གཙོ་བྩོ་ནི་ཝཱ་ཎར་གསུངས་པའི་བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གིས་

མཚོན་ཐེག་དམན་གི་ཆྩོས་འཁྩོར་རྣམས་པཱ་ལིའི་སྐད་དེ་ཡུལ་མི་རང་བཞིན་པའི་
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སྐད་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་མང་ཆེ་བ་ནི་སཾསྐྲ�ཏ་སྟེ་ལེགས་

སྦར་ལྷའི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་དེ་པཱ་ལི་དང་སཾསྐྲ�ཏ་

སྐད་གཉིས་སུ་བསྡུས་པར་གསུང་གི་ཡྩོད། 

དྲི་བ། ཆྩོས་འཁྩོར་དང་པྩོ་དེའི་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོ་བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་ཞེས་ཞུ་གི་ཡྩོད།

དྲི་བ། ཆྩོས་འཁྩོར་དང་པྩོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་གཙོ་བྩོ་སུ་ཡིན་ནམ།

ལན། འཁྩོར་ལྔ་སེ་བཟང་པྩོ་སྟེ། ཀུན་ཤེས་དང་། ར་ཐུལ། རླངས་པ། མིང་

ཆེན། བཟང་ལྡན་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གི་བརྩོད་དྩོན་སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སིང་དྩོན་ནི། འགྩོ་བ་སེམས་ཅན་གི་ནང་དུ་རིགས་དང་། སྐེ་གནས། 

ལུས་ཀི་གནས་སྟངས་ས་ཚོགས་ཡྩོད་ཀང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཅིག་གྱུར་

ཡྩོད་པ་ནི་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པ་དེ་ཡིན། བསམ་པ་དེ་ལྟར་

སྐེ་བ་བཞིན། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སུ་སྟྩོན་པས་བསམ་བྩོ་དེ་དང་འཚམ་པར་གྩོང་གི་

ཆྩོས་འཁྩོར་དེ་རྣམས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང༌མདྩོར་ཙམ་བཤད་ན། ཐྩོག་མར་

སྟྩོན་པས་ ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་བདེན་བཞི་གསུངས་པ་ན། སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་མི་

འདྩོད་པའི་བསམ་བྩོ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་བདེན་བཞི་ལས་བདེན་པ་དང་པྩོ་གཉིས་

གསུངས། དེ་ཡང་མི་འདྩོད་པའི་སྡུག་བསལ་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་སྡུག་བསལ་གི་བདེན་པ་

དང་། དེ་འདྲའི་སྡུག་བསལ་དེ་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་ཡིན་པས། དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་

རྒྱུ་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དེ་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་བདེ་བ་འདྩོད་
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པའི་བསམ་བྩོ་དང་བསྟུན་ནས་བདེན་པ་བཞི་ལས་བདེན་པ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཏེ་འགྩོག་

བདེན་དང་ལམ་བདེན་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་ང་ཚོ་བདེ་བ་འདྩོད་པ་ལྟར་བདེ་བ་གང་

ཡིན་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་འགྩོག་བདེན་དང་། བདེ་བ་དངྩོས་འགྩོག་བདེན་དེ་ཐྩོབ་བའི་འབས་བུ་

ཡིན་པས་དེ་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སམ་རྒྱུ་གང་ཡིན་སམ་པ་ན། དེ་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་ལམ་

བདེན་གསུངས་པ་བཅས་ཡིན། 

དྲི་བ། སྟྩོན་པས་བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་འཁྩོར་སྩོགས་གསུངས་པའི་རེས་ནས་

སྟྩོན་པའི་རེས་འཇུག་ནང་པ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཕྱི་པ་དང་ནང་པ་གཉིས་ཀི་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྤིར་བཏང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ། གཙོ་བྩོ་བསམ་བྩོའི་ཐྩོག་

ནས་བཞག་དགྩོས། དེ་ཡང་། སྐབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སིང་ཐག་པ་

ནས་སྐབས་སུ་འགྩོ་མཁན་དེ་ནང་པ་དང་། དེ་ལས་ལྡྩོག་སྟེ་སྟྩོན་པ་དང་སྐབས་

གནས་གཞན་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་མཁན་དེ་ཕྱི་རྩོལ་པ་ཡིན། 

དྲི་བ། ནང་པ་ཞེས་པ་དེ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་མཁན་ལ་

བཞག་ན། ནམ་རྒྱུན་སྐབས་འགྩོ་འདྩོན་སྐབས་བ་མ་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའྩོ་ཞེས། ཐེག་

ཆེན་པ་རྣམས་ཀིས་འདྩོན་གིན་འདུག་པས། སྐབས་ཡུལ་བཞི་ཡྩོད་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན།

ལན། སྤིར་བ་མ་ལ་ཡྩོན་ཏན་གི་ངྩོས་ནས་སངས་རྒྱས་ཡིན་མིན་རིམ་པ་

མང་པྩོྩོ་ཞིག་ཡྩོད་ཀང་། བཀའ་དྲིན་གི་ངྩོས་ནས། ཇི་སྐད་དུ། བཀའ་འགྱུར་རྒྱུད་

ལས། གང་གིས་དྲིན་གིས་བདེ་ཆེན་ཉིད། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་འཆར་བ་གང་། །བ་མ་

རིན་ཆེན་ལྟ་བུའི་སྐུ། །རྡྩོ་རེ་ཅན་ཞབས་པད་ལ་འདུད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

མས་རང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་གནང་བ་སྩོགས་ཀིས་ཕན་ཐྩོགས་རླབས་ཆེན་

མཐའ་ཡས་པ། སངས་རྒྱས་ལས་ཀང་བཀིན་ཆེ་བར་གནང་བའི་ཆ་ནས་སྐབས་

ཡུལ་དུ་འཇྩོག་པ་དང་། དེའི་ནང་ནས་སྐབས་གནས་དང་པྩོར་འཇྩོག་པ་ཡིན།

དྲི་བ། དཀྩོན་མཆྩོག་ཅེས་པའི་སྒ་བཤད་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། འཇིག་རེན་ན་འབྱུང་བ་དཀྩོན་པ་སྩོགས་དང་། ཤེས་བའི་མཆྩོག་ཡིན་

པས་ན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཅེས་གགས་པ་ཡིན།

དྲི་བ། ནང་པའི་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་དྩོན་གང་

ཡིན་ནམ།

ལན། སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་ཚིག་དྩོན་ནི། སངས་ཞེས་པ་སེམས་ཀི་རྨྩོངས་

པའི་མུན་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པའམ་མེད་པ་བཟྩོས་པ་དང་། རྒྱས་ཞེས་པ་ཤེས་

བའི་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལ་བྩོ་གྩོས་རྒྱས་པ་སྟེ་ཆྩོས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཆ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་ལ། དྩོན་དངྩོས་ནི། གང་ཟག་གང་གིས་གཞི་བདེན་པ་གཉིས་

ཤེས་པར་བས། དེ་ནས་ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ། མཐར་སེམས་

སྟེང་གི་དྲི་མའམ་སྐྩོན་ཉྩོན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་སྩོགས་ཐམས་ཅད་སངས་པའམ་

སངས་པའི་སངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་བའི་

ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མངྩོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་རྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཏེ། དེ་འདྲའི་

སངས་རྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པའི་གྩོ་འཕང་ཞིག་ལ་སངས་རྒྱས་

ཞེས་ཟེར། མདྩོ་དྩོན། སངས་རྒྱས་ཞེས་པ། སངས་རྩོགས་མཐར་ཕྱིན་པའི་གནས་

སྐབས་སམ་གྩོ་འཕང་དེ་ཡིན། 
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དྲི་བ། ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཅེས་པའི་ཆྩོས་ཀི་དྩོན་གང་ཞེ་ན།

ལན། སྐབས་འདིའི་ཆྩོས་ཞེས་པ་ནི། ཆྩོས་འགྩོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་

གཉིས་ལ་གྩོ་གི་ཡྩོད། དེ་ཡང་འགྩོག་བདེན་ནི་འཐྩོབ་བའི་ཆྩོས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཉྩོན་

མྩོངས་རགས་པ་དང་ཕ་བ། གཞན་ཡང་ཤེས་སྒིབ་སྩོགས་ཅི་རིགས་པ་སངས་པའམ་

འགྩོག་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཞིག་ཡིན། ལམ་བདེན་ནི་འཐྩོབ་བེད་ཀི་ཆྩོས་ཡིན། དེ་ཡང་། 

གྩོང་གསལ་འགྩོག་བདེན་དེ་འཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་པ་མངྩོན་

སུམ་མཐྩོང་བའི་ལམ་གི་ཡྩོན་ཏན་ཞིག་ཡིན། མདྩོ་དྩོན། ཉྩོན་མྩོངས་རགས་ཕ་

སྩོགས་ཀི་དྲི་མ་ཅི་རིགས་སྩོང་བེད་ཀི་ལམ་བདེན་དང་། དྲི་མ་དེ་སངས་པའི་འགྩོག་

བདེན་གཉིས་ལ་ཆྩོས་ཞེས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་འགྩོག་བདེན་ཐར་པ་ནི། སྡུག་བསལ་

འགྩོག་པའི་འགྩོག་པའམ་སྡུག་བསལ་ལས་གྩོལ་ཟིན་པའི་སྐབས་དངྩོས་ཡིན་པས་

ཆྩོས་ཡིན་ལ། ལམ་བདེན་ནི་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྩོབ་བེད་ཡིན་པས་ཆྩོས་དཀྩོན་

མཆྩོག་ཏུ་བཞག་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཅེས་པ་དེ་གཙོ་བྩོ་

འགྩོག་ལམ་གཉིས་པྩོ་གང་རུང་ཞིག་ལ་འཇྩོག་གི་ཡྩོད། ཡིན་ནའང་ལས་དང་པྩོ་བས་

ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་དེ་གཉིས་ཐད་ཀར་ལམ་སང་སྒྲུབ་དཀའ་བར་སྩོང་ཙང་། སྟྩོན་

པས་དེ་འྩོང་ཐབས་སུ་ཐྩོག་མར་ལས་འབས་ཀི་ཆྩོས་དང་བསབ་གསུམ་ནས་བཟུང་

སྟེ་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་ཐབས་མཁས་པས་ལམ་སྟྩོན་གནང་ཡྩོད་པ་རེད། 

དྲི་བ། དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཅེས་པའི་དགེ་འདུན་གི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། དགེ་འདུན་གི་སྒ་དྩོན་ནི། དགེ་བ་ཐར་པ་དང་དེ་ལ་དྩོན་གཉེར་གི་

འདུན་པ་དང་ལྡན་པས་དགེ་འདུན་ཞེས་ཟེར་ལ། སྤིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་དགེ་
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འདུན་ཞེས་རྩོད་ཀི་ཡྩོད། འྩོན་ཏེ་སྐབས་འདིའི་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་དྩོན་

དངྩོས་ནི། གྩོང་གསལ་འགྩོག་ལམ་གི་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་གཉིས་པྩོ་གང་རུང་རྒྱུད་

ལ་ལྡན་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཞིག་ལ་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཅེས་ཟེར་གི་

ཡྩོད། སྐབས་གསུམ་སྩོ་སྩོའི་མཚན་ཉིད་དང་། དེའི་ངྩོ་སྤྩོད་ཞིབ་ཚགས་ནི་བདེན་

བཞི་དང་སྦར་ནས་ཤེས་དགྩོས་པས་གཤམ་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།། 

དྲི་བ། ནང་པ་ཡང་དག་པ་ཞེས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར་རམ།

ལན། དེ་ནི་བསམ་བྩོའི་ཐྩོག་ནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་

བའི་བྩོ་ཡང་དག་པ་ཡྩོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དྲི་བ། སྐབས་འགྩོ་ཡང་དག་པ་ཞིག་ཡྩོང་བ་ལ་གང་བེད་དགྩོས་སམ།

ལན། སྐབས་འགྩོའི་སྐྩོར་ཤེས་ནས་སྐབས་འགྩོའི་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་བེད་

དགྩོས་པ་ཡིན།

དྲི་བ། འྩོ་ན་སྐབས་འགྩོ་སྐྩོར་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། སྐབས་འགྩོའི་སྐྩོར་མདྩོར་ཙམ་བཤད་ན། སྐབས་འགྩོ་འདི་ནི། སྐབས་

འགྩོའི་ཕན་ཡྩོན་དང་། སྐབས་འགྩོའི་རྒྱུ། སྐབས་འགྩོའི་ཡུལ། སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་

ཚུལ། སྐབས་འགྩོའི་བསབ་བ་བཅས་ལྔའི་སྩོ་ནས་ཤེས་དགྩོས།

དྲི་བ། འྩོ་ན་དང་པྩོ་སྐབས་འགྩོའི་ཕན་ཡྩོན་གང་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

ལན། དེ་ལ་གཙོ་བྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད་པ་ནི། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པར་ཚུད་པ། ནང་

པའི་སྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བེད་པ། སྩོན་བསགས་པའི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་རྣམས་

ཟད་པར་འགྱུར་བ། བསྩོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་བདེ་བག་ཏུ་སྩོག་པ། མི་དང་མི་མིན་
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གི་གནྩོད་པས་མི་ཚུགས་པ། ངན་སྩོང་དུ་མི་ལྟུང་བ། ཅི་བསམ་པའི་དྩོན་ཐམས་ཅད་

འགྲུབ་པ། མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་བཅས་ཡིན། 

དྲི་བ། གཉིས་པ་སྐབས་འགྩོའི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། 

ལན། འདི་ནི་གཙོ་བྩོ་རྒྱུ་འཇིགས་དད་གཉིས་ཡིན། དེ་ཡང་། འཁྩོར་བ་དང་

ངན་སྩོང་གི་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇིགས་པ་དང་དེ་ལས་སྐྩོབ་པའི་

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཡྩོད་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པའྩོ།།

གསུམ་པ་སྐབས་འགྩོའི་ཡུལ་གང་ཞེ་ན།

ལན། དེ་ལ་གཉིས། སྐབས་ཡུལ་ངྩོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་སྐབས་སུ་འྩོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནྩོ། །དང་པྩོ་ནི། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་སྟེ་སངས་རྒྱས་དང་ཆྩོས་དང་དགེ་

འདུན་གསུམ་ཡིན། གཉིས་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ནི་རང་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་

གྩོལ་བ་དང་། གཞན་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྩོལ་བའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ། 

ཀུན་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྩོ་ཉེ་རིང་མེད་པར་འཇུག་པ། ཕན་བཏགས་མ་བཏགས་

ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་མཛད་པ་ཡིན་པས་སྐབས་སུ་འྩོས་པ་ཡིན། ཆྩོས་ནི་གྩོང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་སྐབས་དངྩོས་ཡིན་པ་དང་། དགེ་འདུན་ནི་གྩོང་བཤད་ལྟར་ཆྩོས་

དཀྩོན་མཆྩོག་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་སྐབས་སྒྲུབ་པའི་གྩོགས་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་པས་

སྐབས་སུ་འྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། གསུམ་པ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། འདི་ནི། སྐབས་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་དམ་ཡྩོན་ཏན་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་

རེ་གཅིག་པས་སྐབས་སུ་འགྩོ་བ་ལས། བྩོད་ཀི་འཕན་པྩོ་ཨ་མའི་སྐབས་འགྩོ་ལྟར་ཁ་
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གཏིང་མི་མཚུངས་པ་བ་རྒྱུ་མེད། དེའི་སྐྩོར་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། བྩོད་ལ་འཕན་པྩོ་ཟེར་

སའི་ལུང་པའི་ནང་ཨ་མ་ཞིག་ཡྩོད། ཨ་མ་དེ་ལ་མྩོ་རང་གི་རྒྱུན་གཏན་སྐབས་གནས་

བརི་ས་སགས་པའི་བ་མ་ཞིག་ཡྩོད་པ་རེད། ཉིན་གཅིག་ཨ་མས་སགས་པ་དེ་ནང་དུ་

ཞབས་བརན་གནང་བར་གདན་འདྲེན་ཞུས། སགས་པ་དེ་ནང་ལ་འབྩོར་བ་ན། ཨ་

མས་ལག་གཉིས་ཐལ་སྦར་དང་མིག་ཆུ་འཁྲུག་འཁྲུག་བས་ནས་སགས་པ་དེར་ཞུས་

དྩོན་ལ། ད་ངའི་བ་མ་ཟེར་ནའང་འདྲ། འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀི་སྐབས་གནས་ཟེར་ནའང་

འདྲ། མགྩོན་དང་རེ་ས་གཅིག་པུ་ཟེར་ན་ཡང་འདྲ། སགས་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་ཁྱེད་ཉིད་

ཡིན་པས། བདག་ལ་ཐུགས་བརེ་བས་སྐབས་མཛད་དུ་གསྩོལ། ད་རིང་འདིར་

མཆྩོད་ཁང་ནང་བཞུགས་ནས་ཞབས་བརན་གནང་རྩོགས་གནང་ཞེས་ཞུས། དེ་ནས་

ཨ་མ་དེར་ཕྲུ་གུ་ཞིག་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་ཨ་མས་སགས་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་དང་མཉམ་དུ་སྩོད་

ཨང་། ཨ་མ་ཞིང་ཁར་ལས་ཀ་བེད་དུ་འགྩོ་ཅེས་བརྩོད། དེ་ནས་ཕྲུ་གུ་དེ་སགས་པའི་

མཉམ་བསད་པ་ན་སགས་པ་ཞབས་བརན་གནང་དགྩོས་སྟབས་ཕྲུ་གུ་དེ་ལ་ཁ་ཡ་

བེད་ལྩོང་མེད། ཕྲུ་གུ་དེ་གང་མཚམས་ནས་ཉྩོབ་ཏེ། ཨ་མ་ལ་སྐད་ཆེན་པྩོའི་ཐྩོག་

ནས། ཨ་མ་ཨ་མ། ང་མར་འྩོང་གི་ཡིན་ད། ཞེས་སྐད་རྒྱག་པ་ན། ཨ་མ་ལམ་སེང་

ཚབ་ཚུབ་ངང་ཕྲུ་གུ་ལ་འདི་ལྟར་བརྩོད། མར་མ་ཡྩོང་ཨ། མར་མ་ཡྩོང་ཨ། སགས་

པས་རྐུ་མ་བརྐུ་ཡྩོང་ཞེས་སྐད་ཆེན་པྩོས་བརྩོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཨ་མས་

སགས་པ་རིན་པྩོ་ཆེ་ལ་སྐབས་འགྩོ་བས་པ་དེ། ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་ལས་སེམས་

གཏིང་གི་ནང་སྐབས་འགྩོའི་བྩོ་མེད་པར་ད་དུང་རྐུ་མ་བརྐུ་ཡྩོང་བསམ་པ་དེ་འདྲ་

ཡྩོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོས་ཀང་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་སྟངས་
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གེང་བརྩོད།།

དེ་ཡག་པྩོ་ཞིག་དགྩོས་པ་ལས། གྩོང་གསལ་འཕན་པྩོ་ཨ་མའི་སྐབས་འགྩོ་ལྟ་བུ་བེད་

ན་ཕན་ཐྩོགས་མེད་པས། སྐབས་ཡུལ་མཆྩོག་གསུམ་ལ་དད་པ་རེ་གཅིག་པའི་

སྐབས་འགྩོ་རྣམ་དག་བ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། 

དྲི་བ། སྐབས་ཡུལ་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐྩོབ་པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་ན་ང་ཚོ་འདི་

འདྲའི་སྡུག་བསལ་ནང་ལྷག་པ་ཅི་ཡིན་ནམ།

ལན། སྐབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཡྩོན་ཏན་དང་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་

ནི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན། འྩོན་ཏེ་ང་ཚོ་ད་ལྟ་ཡང་སྡུག་བསལ་ངང་ལྷག་པ་

དེ། སྐབས་གནས་ཀི་སྐྩོན་མིན། ནང་ཆྩོས་ནས་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་གཙོ་བྩོར་

གསུངས་པ་ལས་འཇིག་རེན་བཀྩོད་པྩོ་གསུང་གི་མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་ཚོར་

སྡུག་བསལ་གིས་མནར་ཏེ་ལྷག་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་

ཡང་། མདྩོ་ལས། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགྩོན་ཡང་ཡིན། །བདག་ཉིད་བདག་གི་དག་

ཡང་ཡིན། །ལེགས་དང་ཉེས་པ་བེད་པ་ལ། །བདག་ཉིད་བདག་གི་དཔང་པྩོ་ཡིན། 

ཅེེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ནི། གཅིག་ནས་རང་ངྩོས་ནས་ལས་འབས་རྩོག་

སྟེ་སིག་པའི་རྒྱུ་འམ་ལས་ངན་པ་བས་པའི་དབང་གིས་འདི་འདྲ་བྱུང་བ་དང་། གཉིས་

ནས་ང་ཚོས་སྐབས་འགྩོ་ཞིག་བེད་ཀང་སྐབས་འགྩོ་རྣམ་དག་མེད་པའི་དབང་གིས་

ཡིན། མདྩོ་དྩོན། ཕྱི་ཡི་ཡན་ལག་སྟྩོབས་ཀུན་ནི། །ཁྱྩོད་ཀིས་ཡང་དག་བསྒྲུབས་

ལགས་ཏེ། །ནང་གི་སྟྩོབས་དག་མ་ཚང་བས། །བིས་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་བསལ་བསྟེན། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐབས་ཡུལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་ངྩོས་ནས་ང་རང་ཚོར་ཕན་པ་

སྒྲུབ་པའི་ནུས་པའམ་སྟྩོབས་ཀུན་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཡིན་ནའང་། ང་རང་ཚོ་བིས་པ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་ནང་ན་སྐབས་ཡུལ་གི་ཡྩོན་ཏན་དང་བིན་མཐུ་ཐྩོབ་པར་བེད་

པའི་ཆ་རྐྱེན་བསྒྲུབས་མ་ཐུབ་པའི་དབང་གིས་སྡུག་བསལ་མང་པྩོ་བསྟེན་པ་སྟེ་མྩོང་

དགྩོས་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན། མདྩོ་དྩོན། སྐབས་ཡུལ་ལ་ང་རང་ཚོ་སྡུག་བསལ་ལས་

སྐྩོབ་པའི་ཐུགས་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་ཡྩོད་ཀང་། ང་རང་ཚོར་སྐབས་ཡུལ་གི་ལྕགས་ཀྱུ་

འཁྩོན་སའི་དད་པ་སྩོགས་ཀི་ཨ་ལྩོང་མེད་ན་བེད་ཐབས་མེད་པ་བཞིན་ཡིན། དེས་

ན་སྐབས་ཡུལ་གི་འཕིན་ལས་སམ་ཕན་ཐྩོགས་རང་ལ་ཐྩོབ་ཚུལ་ཡང་། སྐབས་ཡུལ་

གི་ནུས་པ་གཅིག་པུ་མིན་པར་རང་ངྩོས་ནས་ཆ་རྐྱེན་གཙོ་བྩོ་དད་པ་དམ་ཚིག་གཡྩོ་

བ་མེད་པ་ཞིག་དགྩོས་པ་ཡིན། དཔེར་ན། རང་གི་ཁང་པ་ལ་ཉི་མའི་འྩོད་དེ་དགྩོས་

མཁྩོ་ཡྩོད་ན། ཁང་པའི་སེའུ་ཁུང་ཁ་ཤར་ལ་གཏད་ན་ཉི་འྩོད་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་སེབ་པ་

དང་། ཡང་སེའུ་ཁུང་ཁ་བང་ལ་གཏད་ན་སེའུ་ཁུང་དེ་ནས་ནང་དུ་ཉི་འྩོད་མི་འབྱུང་བ་

སྩོགས་དཔེ་སྦར་ཏེ། སྐབས་ཡུལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་འཕིན་ལས་ཀི་འྩོད་ཟེར་དེ་ཡང་

རང་ལ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐྩོབ་མིན་དེ། སྐབས་ཡུལ་དེ་དག་ལ་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་སང་

གིས་གི་ཉེ་རིང་མེད་ཀང་། སེམས་ཅན་སྩོ་སྩོའི་ངྩོས་ནས་བྩོས་འགེལ་ཡིད་ཆེས་

བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་བེད་མ་བེད་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས་དེའི་གནད་དེ་ཤེས་པར་བས་

ནས་སྩོ་སྩོའི་ངྩོས་ནས་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བར་བེད་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན།

དྲི་བ། འྩོ་ན་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གིས་ང་ཚོར་སྐྩོབ་ཀི་ཡྩོད་ན། དེ་གསུམ་

ལས་དང་པྩོ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྐྩོབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། དྲི་བ་འདི་ལ་ལན་རྒྱས་པར་ཞུ་རྒྱུ་ཡྩོད་ཀང་། འདིར་མདྩོ་དྩོན་སིང་པྩོ་

ཞུ་ན། དཔེར་ན། ནད་པ་རྣམས་ནད་ཀིས་གཟིར་ནས་སན་པའི་སར་འགྩོ་དུས་སན་
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པས་ནད་པ་སྐྩོབ་ཚུལ་དེ། སན་པས་ནད་པ་ལ་ནད་ལས་ཐར་ཐབས་ཀི་སན་སྦིན་ཏེ་

སན་བཟར་བཅུག་པའི་སྩོ་ནས་སྐྩོབ་ཀི་ཡྩོད་པ་ལྟར། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་། 

ཇི་སྐད་དུ་མདྩོ་ལས། ཐུབ་རྣམས་སིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འཁྲུ་ཞིང་། །འགྩོ་བའི་སྡུག་

བསལ་ཕྱག་གིས་མི་སེལ་ལ། །ཉིད་ཀི་རྩོགས་པ་གཞན་ལ་སྩོ་མིན་ཏེ། །ཆྩོས་ཉིད་

བདེན་པ་བསྟན་པས་གྩོལ་བར་འགྱུར། ཞེས་དང་། ངས་ནི་ཁྱེད་ལ་ཐར་པ་རབ་བསྟན་

གི། །ཐར་པ་རང་ལ་རག་ལས་ཤེས་པར་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐྩོབ་སྟངས་

གཙོ་བྩོ་ནི། ང་ཚོ་སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བྩོ་ནི། རང་སེམས་ཀི་

དབང་དུ་སྩོང་། སེམས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཆགས་སང་གི་དབང་དུ་སྩོང། ཆགས་སང་དེ་

ཡང་ར་བ་བདག་འཛིན་གི་དབང་དུ་སྩོང་ནས། ལས་ངན་ས་ཚོགས་བས་ཏེ་སྡུག་

བསལ་དེ་དག་འྩོང་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གལ་ཏེ་སྡུག་བསལ་མི་དགྩོས་ན། 

སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་རད་བཅད་ནས་དེ་མེད་པ་བཟྩོ་དགྩོས་སྟབས། སྟྩོན་པས་ང་ཚོར་

སྡུག་བསལ་གི་ངྩོ་བྩོ་དང་དེའི་རྒྱུ་ཇི་ཡིན། དེ་མེད་པ་བཟྩོ་ཐབས་ཀི་ཐབས་ལམ་

རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་ཞིབ་གསལ་བསྟན། དེ་ནས་ང་ཚོས་ཀང་དེ་བཞིན་ལེགས་

པར་ཤེས་ནས་སྡུག་བསལ་མེད་པ་བཟྩོ་ཐབས་ཀི་ཐབས་ལམ་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་

ཐུབ་ན་སྡུག་བསལ་མེད་པར་འགྱུར་བས། སྟྩོན་པས་ང་ཚོར་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྩོབ་

སྟངས་དེ། སྤིར་མང་ཡང་གཙོ་བྩོ་སྡུག་བསལ་མེད་པ་བཟྩོ་ཐབས་ཀི་ཐབས་ལམ་གི་

ཆྩོས་ཚུལ་བསྟན་ནས་སྐྩོབ་པར་བེད་ཀི་ཡྩོད་པ་དེ་ཡིན།

དྲི་བ། འྩོ་ན་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་གིས་ང་ཚོར་སྐྩོབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི་དཔེར་ན། སན་གིས་ནད་པ་སྐྩོབ་པ་ལྟར། ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་
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ཅེས་པ་གཙོ་བྩོ་འགྩོག་བདེན་དང་ལམ་བདེན་གཉིས་ཡིན་ལ། དུག་གསུམ་གི་ནད་

ཀིས་མནར་བའི་ང་ཚོ་ཡང་། ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ལམ་བདེན་དེས་ང་ཚོའི་སྡུག་

བསལ་གི་ར་བ་བདག་འཛིན་ལ་དངྩོས་སུ་གནྩོད་པ་བེད་དེ་ང་ཚོ་སྡུག་བསལ་ལས་

ཐར་བར་བེད་པ་དང་། ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་འགྩོག་བདེན་དང་ཁྱད་པར་མང་འདས་

ཐྩོབ་དུས། དཔེར་ན། ནད་པ་ནད་ལས་ཐར་པ་ལྟར་ང་ཚོ་ཡང་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་

པ་ཡིན་པས་སྡུག་བསལ་ལས་སྐབས་པའི་སྐབས་ངྩོ་མ་ཆགས་ཀི་ཡྩོད་པ་རེད། 

དྲི་བ། འྩོ་ན་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་གིས་ང་ཚོར་སྐྩོབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ནམ།

ལན། དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཅེས་པ་གཙོ་བྩོ་འགྩོག་ལམ་རྒྱུད་ལྡན་གི་

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན། དེ་ཡིས་ང་ཚོར་སྐྩོབ་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། ང་ཚོ་སན་

ཁང་དུ་ནད་ཀིས་མནར་ནས་ཡྩོད་སྐབས། སན་ཞབས་པའམ་( )ནར་སི་ཡིས་ནད་

པར་རྩོགས་རམ་བས་ནས་ནད་ལས་སྐྩོབ་པ་ལྟར་དང་། ཡང་ན་ནད་ལས་གྩོལ་བའི་

མི་ཞིག་གིས་ནད་པ་ལ་མིག་དཔེ་བསྟན། ནད་པ་དེས་ཀང་དཔེ་བལྟས་ཏེ་ནད་ལས་

ཐཪ་བར་བེད་པ་ལྟར། དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་གིས་ཀང་ང་ཚོ་སྡུག་བསལ་ལས་

ཐར་པའི་ཆེད་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་ཐབས་ཆྩོས་སྒྲུབ་ཚུལ་ཐྩོག་རྩོགས་རམ་བས་

ནས་ང་ཚོ་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྩོབ་ཐབས་བེད་ཀི་ཡྩོད། གཞན་ཡང་དགེ་འདུན་དཀྩོན་

མཆྩོག་གིས་ང་ཚོར་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་ཐབས་ཀི་ལམ་སྟྩོན་དང་མིག་དཔེ་བསྟན་

ནས་ང་ཚོ་སྡུག་བསལ་ལས་སྐྩོབ་ཐབས་བེད་ཀི་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། བཞི་པ་སྐབས་འགྩོའི་བསབ་བ་གང་ཡིན་ནམ། ལན། འདི་ནི། དཀྩོན་
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མཆྩོག་གསུམ་ལ་བསྟེན་པའི་དགག་པའི་བསབ་བ་དང་སྒྲུབ་པའི་བསབ་བ་ལེགས་

པར་ལག་ལེན་དུ་བ་བ་སྟེ། ༡། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བས། དགག་བ་ནི་མུ་

སྟེགས་པའི་སྟྩོན་པ་སྩོགས་ལ་སྐབས་གནས་སུ་བསྟེན་པ་བཀག་ཏེ་བསྒྲུབ་པའི་ 

བསབ་བ་སངས་རྒྱས་དངྩོས་ལྟ་ཅི་བིས་འབུར་ཚུན་ལ་དེ་དངྩོས་སུ་བལྟས་ཏེ་སྐབས་

སུ་འགྩོ་བའྩོ།། ༢། ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བས། དགག་བ་ནི་སིག་པ་

མི་དགེ་བ་བཅུ་སྩོགས་ལས་ངན་པ་ཀུན་བཀག་སྟེ་བསྒྲུབ་བ་ནི་དགེ་བ་བཅུ་སྩོགས་

དགེ་བ་ཕན་ཚེགས་ཡན་སྒྲུབ་པ་དང་ལུང་རྩོགས་ཀི་ཆྩོས་ལ་མ་གུས་པ་མེད་པར་

དད་པར་བེད་པའྩོ།། ༣། དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བས། དགག་

བ་མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་སིག་པའི་གྩོགས་པྩོ་དང་ལྟ་བ་ལྩོག་པ་རྣམས་ཡིད་

ཁྱེད་ཤེས་ཀིས་གྩོགས་སུ་བསྟེན་པ་བཀག་སྟེ་བསྒྲུབ་བ་དགེ་འདུན་གང་ཟག་ཡན་

ཆད་ལ་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཏུ་མྩོས་ཏེ་དད་གུས་བེད་པ་ཡིན། མདྩོ་ལས། དགེ་

འདུན་དམན་ལ་བརས་པར་མི་བའྩོ། །བསྐལ་པ་གཅིག་གིས་ཐར་པ་འཐྩོབ་མི་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའང་ཤེས་དགྩོས་པ་ཡིན། 

དྲི་བ། ཕྱི་པ་དང་ནང་པའི་ཁྱད་པར་དེ་ལྟ་བའི་སྩོ་ནས་ཕྱེ་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། མདྩོར་ན། བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་མཁན་དེ་ནང་པ་དང་། དེ་

ལས་ལྡྩོག་སྟེ་བདག་ཡྩོད་པར་ལྟ་བའི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་མཁན་དེ་ཕྱི་རྩོལ་པ་ཡིན། ཡང་

ན། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་

མཁན་དང་། ཕྱི་རྩོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་

ཁས་མི་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡིན། 
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དྲི་བ། འྩོ་ན་བདག་མེད་ཅེས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སྤིར་བདག་དང་། ང་དང་། གང་ཟག་དང་། བེད་པ་པྩོ་བཅས་ཡྩོད་པ་དེ་

ང་ཚོས་གསལ་པྩོ་ཤེས་ཀི་ཡྩོད་པས་དེ་དག་ཡྩོད་ཀང་། ནང་པས་བདག་མེད་ཅེས་

པའི་མེད་རྒྱུའི་བདག་ནི། ཕྱི་རྩོལ་པ་རྣམས་ཀིས་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་བདག་དེ་དག་

སྐེ་བ་ས་ཕྱི་བར་གསུམ་དུ་གནས་པས་རག་པ་ཡིན་པ། ཡང་ན། ད་ལྟའི་བདག་གི་

དབང་དུ་བས་ནའང་། སྐེས་ནས་མ་ཤི་བར་བིས་པ་དང་། གཞྩོན་ནུ་དང་། དར་མ་

དང་། རྒས་འཁྩོགས་བཅས་བཞིར་ཕྱེ་བ་དེ་ཕུང་པྩོའི་ཐྩོག་ནས་བཞིར་བཞག་པ། 

བིས་པ་སྩོགས་ཀི་བདག་ཁྩོ་རང་འགྱུར་མེད་དུ་གནས་པར་བཤད་ནས་བདག་རག་

པ་ཡིན་ཟེར། ཡང་ཕུང་པྩོ་ལ་ལུས་སེམས་དང་རྐང་ལག་སྩོགས་ཆ་ཤས་ཕྱེ་རྒྱུ་ཡྩོད་

ཀང་བདག་ཁྩོ་རང་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པས་གཅིག་པུ་ཡིན་ཟེར། ཡང་ཕུང་སྩོགས་རང་

ལ་དབང་མཁན་གི་བདག་གམ་ཨཏྨ་ལ་ལྟྩོས་ཀི་ཡྩོད་ཀང་བདག་ཁྩོ་རང་ཕར་ཕུང་

སྩོགས་གཞན་ལ་མི་ལྟྩོས་པས་རང་དབང་བ་ཡིན་ཅེས་ཟེར་ནས། རག་གཅིག་རང་

དབང་བ་ཡིན་མཁན་གི་བདག་གམ། བདག་ཁྱད་ཆྩོས་གསུམ་ལྡན་ཞིག་འདྩོད་ཀི་

ཡྩོད། ནང་པའི་ངྩོས་ནས་དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པས་དཔད་པ་ན། དེ་འདྲའི་ཁྱད་ཆྩོས་

གསུམ་ལྡན་གི་བདག་དེ་མེད་པས་བདག་མེད་ཅེས་གསུངས་ནས་བདག་མེད་པའི་

ལྟ་གྲུབ་འཛིན་གི་ཡྩོྩོད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལ་ལྟ་བའི་སྩོ་ནས་

ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད།

དྲི་བ། འྩོ་ན། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི། སྟྩོན་པས། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། །ཟག་བཅས་
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ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། །ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པ། །མང་ངན་

ལས་འདས་པ་དགེ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། 

དྲི་བ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། རྒྱུ་རྐྱེན་དུ་མ་འདུས་པ་ལ་བརེན་ནས་བས་པའི་ཆྩོས་ལ་འདུས་བས་

ཞེས་བ་ལ། དེ་ལྟའི་འདུས་བས་ཀི་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་

འགྱུར་བ་འགྩོ་གི་ཡྩོད་པའི་ཆ་ནས་མི་རག་པ་ཡིན་ཅེས་པ་ཡིན།

དྲི་བ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། །ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཟག་བཅས་ཞེས་པ། འཁྩོར་བ་དང་ངན་སྩོང་ལ་ཟག་པར་བེད་མཁན་

གི་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་ཟག་པ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཟག་པ་ཉྩོན་མྩོངས་དེའི་དབང་དུ་

སྩོང་བ་ལ་ཟག་བཅས་ཞེས་པ་ཡིན། སྡུག་བསལ་བ་ཞེས་པ། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་

བསལ་དང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་དང་། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་གསུམ་

ཅི་རིགས་ལ་ཟེར། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། །ཞེས་

པ་ཟག་པ་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་དབང་དུ་སྩོང་བ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་

བསལ་དང་། འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་དང་། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་གསུམ་

ཅི་རིགས་འདྲེན་པའམ། ཡང་ན། ཟག་བཅས་ཀི་ཆྩོས་ཤིག་ཡིན་ན་ངེས་པར་སྡུག་

བསལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཅེས་པའི་དྩོན་ཡིན། 

དྲི་བ། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པ། ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་

ནམ། 

ལན། སྤིར་ཆྩོས་ལ། གང་ཟག་དང་དེའི་ལྩོངས་སྤད་བའི་ཕུང་སྩོགས་ཀི་
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ཆྩོས་བཅས་གཉིས་ཡྩོད་ལ། དེ་གཉིས་ལས་དང་པྩོ་གང་ཟག་ནི། རང་དབང་བའི་

བདག་མེད་པ་ཡིན་པས་བདག་མེད་ཡིན། གཉིས་པ་གང་ཟག་དེའི་ལྩོངས་སྤད་བའི་

ཕུང་སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་རྣམས་ནི། ཕུང་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་པའི་གང་ཟག་གི་ལྩོངས་སྤད་

བར་ཡྩོད་ཀང་། ཕུང་སྩོགས་ལ་ལྟྩོས་པ་མེད་པའི་གང་ཟག་རང་དབང་བ་དེའི་ལྩོངས་

སྤད་བར་མེད་པའི་ཆ་ནས་སྟྩོང་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་ཞིང་

བདག་མེད་པ་གསུངས།

དྲི་བ། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བའྩོ། །ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྤིར་མ་ངན་ཞེས་པ་སྡུག་བསལ་ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད་ཀང་། འདིར་མ་ངན་

ཞེས་པ་དེ་སྡུག་བསལ་བར་བེད་མཁན་གི་ཉྩོན་མྩོངས་ལ་གྩོ་གི་ཡྩོད། འདས་པ་ཞེས་

པ་ཐར་པའི་དྩོན་དང་། ཞི་བ་ཞེས་པ་སྡུག་བསལ་ཞི་བའི་དྩོན་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། 

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་པ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་ལས་ཐར་པའི་ཐར་པ་ནི་ཞི་བ་

ཡིན་ཅེས་པ་ཡིན། འདི་ཡན་ཆད་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་པྩོའི་སྐྩོར་གི་དྲི་ལན་མདྩོར་

ཙམ་ཟིན་ཏྩོ། །

དྲི་བ། ཆྩོས་འཁྩོར་གཉིས་པའི་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། འཁྩོར་ལྩོ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་ཞེས་རྩོད་ཀི་ཡྩོད།

དྲི་བ། ཆྩོས་འཁྩོར་གཉིས་པའི་བརྩོད་དྩོན་སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། འཁྩོར་ལྩོ་དང་པྩོའི་བདེན་བཞིའི་ནང་གི་འགྩོག་བདེན་གི་རྒྱས་བཤད་

དུ་འཁྩོར་ལྩོ་བར་པ་གསུངས། འཁྩོར་ལྩོ་བར་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་འདིའི་བརྩོད་དྩོན་

གཙོ་བྩོ་ནི། འཁྩོར་ལྩོ་བར་པ་ཤེེར་ཕྱིན་གིས་མདྩོ་དེས་དངྩོས་སུ་བསྟན་པའི་དྩོན་
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གེང་བརྩོད།།

དངྩོས་བསྟན་སྟྩོང་ཉིད་དང་། དངྩོས་སུ་མ་བསྟན་པར་དྩོན་སྦས་ནས་བསྟན་པའི་སྦས་

དྩོན་མངྩོན་རྩོགས་ཀི་རིམ་པའམ་ལམ་བགྩོད་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ཏེ། མདྩོར་ན། སྟྩོང་

ཉིད་དང་བང་སེམས་སྩོགས་ཡིན།

དྲི་བ། སྟྩོང་ཉིད་ཅེས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤཱུནྱ་ཏ་སྟེ་བྩོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྟྩོང་པའི་དྩོན་དང༌། 

སྟྩོང་པ་ཞེས་པ་ཡང༌། བྩོད་ཀི་བརྡ་སྤྩོད་ཀི་བསྟན་བཅྩོས་དག་ལས། དབེན་སྟྩོང་བལ་

གསུམ་དྩོན་གཅིག་གསུངས་པ་ལྟར། སྟྩོང་པ་ནི་དབེན་པ་དང་བལ་བ་དང་མེད་པའི་

ཚིག་དྩོན་དང༌། དེ་ཡང་འདིར་ཆྩོས་རྣམས་སྟྩོང་པ་ཡིན་ཅེས་པ་དེ། ཆྩོས་རྣམས་རང་

དབང་གིས་སམ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་པ་ལས། ར་བ་ནས་མེད་པའི་ཆད་

སྟྩོང་དང་། བག་སྟྩོང་དང་ཁང་སྟྩོང་། སར་ཡྩོད་ཕྱིས་མེད་པ་ཁུག་མ་སྟྩོང་པ་ལྟ་བུའི་

དྩོན་མིན། འདིའི་སྐྩོར་གཤམ་གསལ་ཁ་གསལ་བཀྩོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།།

དྲི་བ། བང་སེམས་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སེམས་བསྐེད་ཀི་སྒ་བཤད་ནི། རང་གི་སེམས་དེ་རང་དྩོན་ཁྩོ་ན་མ་

བསམ་པར། གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་བསམས་ཏེ་སེམས་རྒྱ་ཆེ་རུ་

བཏང་བ་ལ་ཟེར། སེམས་བསྐེད་ཀི་དྩོན་ངྩོ་མ་ནི། མ་གྱུར་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ལས་བསྒལ་ཏེ་བདེ་བ་མཐར་ཐུག་

པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ལ་དགྩོད་པའི་ཆེད་དུ། བདག་གིས་བ་མེད་བང་ཆུབ་

སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་བའྩོ་སམ་པའི་སེམས་དེ་ཡིན་ལ། སེམས་འདི་ནི་

སེམས་ཀི་ནང་ནས་བཟང་ཤྩོས་ཤིག་ཡིན། 
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དྲི་བ། ཆྩོས་འཁྩོར་གསུམ་པའི་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྩོབ་དཔྩོན་ཐྩོགས་མེད་ཀིས་སེམས་ཙམ་པའི་འདྩོད་པ་ལྟར་བས་

ནས། ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་འཁྩོར་ཞེས་དང་། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་བས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་བསྟན་པའི་མདྩོ་ཞེས་

རྩོད་ཀི་ཡྩོད།

དྲི་བ། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟར་ན། འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་པའི་བརྩོད་དྩོན་སིང་པྩོ་

གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སེམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ། 

སེམས་དེའི་གནས་ལུགས་ཤེས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་རུང་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་བཅས་ཏེ། མདྩོ་

དྩོན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་འཚང་རྒྱ་རུང་གི་ནུས་པའམ་རིགས། ཡང་

ན་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོའམ་ཁམས་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། 

དྲི་བ། སྟྩོན་པས་ཆྩོས་འཁྩོར་གསུམ་པ་དེ་གསུངས་པའི་དགྩོས་པ་གང་ཡིན་

ནམ།

ལན། གདུལ་བ་སགས་ལམ་དུ་བཀི་བའི་གཞི་གདིང་ཕྱིར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་བསྟན་པའི་མདྩོ་དེ་གསུངས་པ་ཡིན། 

དྲི་བ། ཨ་མྲ་ཝ་ཏིར་གསང་སགས་གསུངས་པའི་བརྩོད་དྩོན་སིང་པྩོ་གང་ཞེ་ན།

ལན། སྤིར་གསང་སགས་ཀི་སྒ་དྩོན་ནི། གསང་ཞེས་པ་ནི། སྩོད་དང་མི་ལྡན་

པའི་ཉན་རང་སྩོགས་ལ་མ་བསྟན་པར་གསང་ཞིང་སྦས་པས་སྒྲུབ་དགྩོས་པ་དང་། 

སགས་ཞེས་པ་ནི། རྒྱ་སྐད་དུ་མནྟྲ་ཞེས་པ་ཡིད་སྐྩོབ་སྟེ། རང་གི་སེམས་སམ་ཡིད་ཐ་
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གེང་བརྩོད།།

མལ་པའི་སང་ཞེན་ལས་སྐྩོབ་པར་བེད་པ་དང་། རྡྩོ་རེ་ཞེས་པ་ནི། མི་ཕྱེད་པ་སྟེ། 

ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན། དེ་ཡང་རྣལ་འབྩོར་འདི་ལ་ལྷའི་གསལ་སང་

དང་ང་རྒྱལ་ཡྩོད་པ་དང་། འཛིན་སྟངས་སུ་ལྷ་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པས་

ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཚང་ཡྩོད་པ་ཡིན་ཙང་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་པའམ་དབེར་

མི་ཕྱེད་པ་ཡིན། ཐེག་པ་ཞེས་པ་ནི། དེ་ལྟའི་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་དེ་འབས་བུ་རྡྩོ་རེ་འཆང་

དུ་བགྩོད་པར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན་ཐེག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན། 

དྲི་བ། གསང་སགས་ཀི་རྒྱུད་སེ་བཞི་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། བ་རྒྱུད་དང། སྤྩོད་རྒྱུད། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་རྒྱུད་

བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། རྒྱུད་བཞི་གསུངས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མའི་སྐབས། འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་པ་ལྟར། བདེ་བའི་མཐར་ཐུག་པ་དང་ཐྩོབ་བ་མཐར་ཐུག་པ། 

སྐྩོན་ཀུན་ཟད་དང་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་ལ། ཉྩོན་

སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་གཉིས་ཕ་ཤིང་ཕ་བ་ནས་སངས་དགྩོས་པ་ཡིན། ཤེས་སྒིབ་ཕ་བ་

ནས་སྩོང་བ་ལ་མདྩོ་ཕྱྩོགས་ཀི་ཤེས་པ་རགས་པའི་ཉམས་ལེན་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་

པར། སགས་ཕྱྩོགས་ཀི་ཤེས་པ་ཕ་མྩོའི་ཉམས་ལེན་གཉུག་སེམས་ཕ་མྩོའམ་ཡུལ་

ཅན་འྩོད་གསལ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་དགྩོས་ལ། དེ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་གིས་ཀང་མི་

ཆྩོག་པར་གཉུག་སེམས་ཕ་མྩོ་དེས་རང་སྟེང་གི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ཡུལ་གི་འྩོད་

གསལ་ལམ་སེམས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད། ཡང་ན་རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་
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རྩོགས་པའི་སྩོ་ནས་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ་སྒིབ་གཉིས་སངས་ཏེ་འཚང་རྒྱ་དགྩོས་

པས། ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའི་ཉམས་ལེན་གི་དངྩོས་གཞི་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་

སེ་ནས་གཙོ་བྩོར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟའི་ཉམས་ལེན་གི་སྩོན་འགྩོ་ལ་རྒྱུད་སེ་ས་མ་

གསུམ་མམ་འྩོག་མ་གསུམ་གསུངས་པ་ཡིན་པས་རྒྱུད་སེ་བཞི་གསུངས་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ཀི་མདྩོ་དྩོན་སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་བང་གིས། བང་ཆུབ་སུས་ཀང་སྦིན་མ་ཡིན། །སུ་ཡིས་

ཀང་ནི་བཟུང་མ་ཡིན། །རང་ཆྩོས་ཡྩོངས་སུ་ཤེས་པ་ན། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་སངས་

རྒྱས་བརྩོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། གྩོང་དུ་བཤད་པའི་ཆྩོས་ཀི་གནད་རྣམས་

ལེགས་པར་ཤེས་པར་བས་ཏེ། ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་ཕྱི་ནས་འཚོལ་རྒྱུ་མིན་པར་རང་གི་

སེམས་སྟེང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ནུས་པ་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པ་དེ་ཤེས་པར་བས། དེ་

ནས་སྟྩོན་པས་མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཁམས་བདེ་གཤེགས་

སིང་པྩོ་དེ་ཉིད་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཐབས་སུ་འཁྱེར་ཏེ་ཉམས་སུ་བངས་ནས་སྡུག་

བསལ་ལས་གཏན་དུ་ཐར་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་རང་གིས་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་

དང་། གཞན་སེམས་ཅན་ཡང་དེ་ལ་འགྩོད་པར་བ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ནྩོ།། 

༣༽ ཆྩོས་འཁྩོར་བཞིའི་ནང་དྩོན་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་དང་ 

འབེལ་བའི་དྲི་ལན།

ཤེས་བ་གཞིའི་རྣམ་གཞག་སྐབས།

དྲི་བ། གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན་ནི། ཤེས་བ་གཞིའི་རྣམ་གཞག་དང་། གྩོལ་བེད་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་
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དང་། གྩོལ་བ་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་གྩོ ། དེ་ཡང་། འཁྩོར་བ་ལས་གྩོལ་བའི་འབས་

བུ་ཐྩོབ་པ་ལ། གྩོལ་བེད་ཀི་ལམ་ཤེས་ཤིང་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་དགྩོས། ཡང་ལམ་

ཉམས་ལེན་བེད་པ་ཡང་རྨྩོངས་དད་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པས། ཤེས་བ་གཞིའི་འགྩོ་

སྟངས་ཤེས་དགྩོས། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཐྩོག་མར་ཤེས་བ་གཞིའི་རྣམ་གཞག་བདེན་

པ་གཉིས་སྩོགས་ཤེས་པར་བ། དེ་ནས་གྩོལ་བེད་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་ལམ་ལྔ་

གསུམ་བཅྩོ་ལྔ་སྩོགས་ཤེས་ཤིང་དེར་བགྩོད་པར་བེད། དེ་ལ་བརེན་ནས་མཐར་

གྩོལ་བ་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་སྟེ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའམ་སྐུ་བཞིའི་

བདག་ཉིད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ཐྩོབ་པར་བ་དགྩོས་པ་ཡིན་པས། ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པས་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་ཞེས་གལ་ཆེན་པྩོར་གསུང་གི་ཡྩོད།

དྲི་བ། འྩོ་ན། ནང་ཆྩོས་ནས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་གལ་ཆེར་

གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་དེའི་དྩོན་དེ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ཕྱི་ཡི་འཇིག་རེན་ལ་ཡང་ཉི་མ་དང་སྒྩོན་མེ་སྩོགས་མེད་ན་མུན་པ་

འཐིབས་ནས་གང་ཡང་མི་མཐྩོང་བའི་སྐྩོན་ཡྩོད་པས་ཉི་མ་དང་སྒྩོན་མེ་དགྩོས་པ་

ལྟར། ང་ཚོ་སེམས་ལྡན་རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་རྨྩོངས་པ་

མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་པས། ཇི་སིད་རྨྩོངས་པ་ཡྩོད་པ་དེ་སིད་དུ་ཤེས་བའི་ཆྩོས་མི་

ཤེས་པ་དང་། མི་ཤེས་པའི་བྩོ་ངན་དེ་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་མང་པྩོ་འདྲེན་པ་

སྩོགས་ཀི་སྐྩོན་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ནང་སེམས་ཀི་མི་ཤེས་པའི་རྨྩོངས་

མུན་མེད་པ་བཟྩོ་བའི་ཆེད་དུ་ཤེས་རབ་ཀི་སྒྩོན་མེ་དེ་ངེས་པར་དགྩོས་པ་ཡིན། ཤེས་

རབ་དེ་ལ་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཅེས་རྩོད་པ་ནི། སྤིར་ཆྩོས་ཞེས་པ། དྩོན་མང་པྩོ་
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ལ་འཇུག་ཀང་འདིར་ནི་རྒྱ་ཆེ་ས་ནས་ཤེས་བའི་ཆྩོས་ཀུན་དང་། བེ་བག་ཏུ་བང་དྩོར་

བ་བའི་ལེགས་ཉེས་སམ་སེམས་འདུལ་བའི་ཆྩོས་ལ་ཟེར། དེ་ལྟའི་ཆྩོས་རྣམས་ལ་

བདེན་པའི་ལམ་ནས་ལེགས་པར་རྣམ་པར་འབེད་པ་སྟེ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་སང་ཚུལ་གི་

གནས་སྟངས་དང་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་གི་གནས་སྟངས་སྩོགས་གང་ཡིན་ཞིབ་

མྩོར་དབེ་སྟེ་ཤེས་པར་བེད་པའི་ཤེས་རབ་ཅིག་ལ། ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་

ཤེས་རབ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་དེ་ནང་ཆྩོས་ནས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བར་གསུང་

གི་ཡྩོད། 

དྲི་བ། གཞི་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚུལ་ཟེར་ན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ནང་ཆྩོས་ནས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་དུ་གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་

དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་དང་། གཞན་ཡང་བདེན་པ་བཞི་གསུངས་པ་

དེ་ཡིན།

དྲི་བ། བདེན་པ་གཉིས་གྩོ་ས་བའི་དབང་དུ་བས་ན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

ལན། བ་དངྩོས་གང་དང་གང་གི་སྟེང་དུ་སང་ཚུལ་རྫུན་པ་ཞིག་དང་གནས་

ཚུལ་ངྩོ་མ་ཞིག་བཅས་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཡིན། སང་ཚུལ་རྫུན་མ་དེ་ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་

དང་གནས་ཚུལ་ངྩོ་མ་དེ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སང་ཚུལ་རྫུན་པ་དང་གནས་ཚུལ་ལ་བདེན་པ་ཞེས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ནམ།

ལན། དཔེར་ན། མི་འགའ་ཤས་ཕྱིའི་སང་ཚུལ་ལ་འདྲ་ཆགས་མེད་པ་རྩུབ་

སྤྩོད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ཅན་ཡིན་པ་ལ། ནང་ལྟར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། སེམས་
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གེང་བརྩོད།།

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་ཡྩོད་པ་སྩོན་

གི་གྲུབ་ཐྩོབ་བརྒྱད་བཅུ་སྩོགས་ལས་ཤེས། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་བའི་ཆྩོས་འཇའ་

ཚོན་སྩོགས་ཆྩོས་ཀུན་ཀང་། སང་ཚུལ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་སང་གི་ཡྩོད་ཀང་། སང་

བ་ནང་བཞིན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡྩོད་ན་བཙལ་ཡྩོང་དུས་གསལ་དུ་གསལ་དུ་འགྩོ་

དགྩོས་པ་ལ་དེ་མེད་པས་སང་ཚུལ་རྫུན་པ་ཆགས་པ་རེད། འྩོན་ཀང་འཇའ་ཚོན་

སྩོགས་དེ་དག་བདེན་པར་ཡྩོད་མེད་བཙལ་བའི་རེས་དུས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནམ་

ཡང་མ་རེད་པར་སྟྩོང་སང་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཆྩོས་དེའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་

དྩོན་དམ་ཡིན། དེ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་བྩོའམ་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་ངྩོར་

ཤར་བ་ནང་བཞིན་གནས་པས་ན་བདེན་པ་ཡིན་པས་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན། དེ་

འདྲ་ཡིན་དུས་སང་ཚུལ་རྫུན་པའི་ཆྩོས་སམ་ཤེས་བ་དེ་ལ་ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་དང་

གནས་ཚུལ་བདེན་པའི་ཆྩོས་སམ་ཤེས་བ་དེ་ལ་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བདེན་པ་

གཉིས་གསུང་གི་ཡྩོད་པ་རེད། 

དྲི་བ། གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ལས་ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པའི་དྩོན་ངྩོ་མ་གང་ཡིན་

ནམ། 

ལན། དེ་ནི། ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་ཞེས་པ། སྒ་བཤད་ནི། བྩོ་ཀུན་རྫྩོབ་པ་བདེན་

འཛིན་གི་ངྩོར་བདེན་པས་དེ་སྐད་བ་ལ། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ནི། ཐ་སད་

དཔྩོད་བེད་ཀི་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ལ་ཐ་སད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མར་སྩོང་བའི་རེད་

དྩོན་དེ་ཡིན། དཔེར་ན་ཅྩོག་རེ་ལྟ་བུ་ཡིན། འདིར་ཐ་སད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཤེས་པ་ཞེས་

པ་དེ། ཐ་སད་པའི་ཆྩོས་ཏེ་ཀུན་རྫྩོབ་པའི་ཆྩོས་སམ་སང་ཙམ་གི་ཆྩོས་ལ་དཔྩོད་པར་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད།

དྲི་བ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་གང་ཞེ་ན།

ལན། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། ཤེས་བའི་དྩོན་ཡང་ཡིན་ལ་ཤེས་

བའི་མཆྩོག་གམ་དམ་པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའི་ཆ་

ནས་བདེན་པ་ཡིན་པས་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་

དང་མཚན་གཞི་ནི། མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་རང་ཉིད་ལ་མཐར་ཐུག་

དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་སུ་སྩོང་བའི་རེད་དྩོན་དེ་ཡིན། དཔེར་ན་ཅྩོག་རེའི་སྟེང་གི་

སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བུའྩོ། །འདིར་མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ཞེས་པ་དེ། མཐར་

ཐུག་ནི་ཤེས་བའི་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ་ཤེས་བ་དེའི་གནས་ལུགས་ཇི་ཡིན་ལེགས་པར་

དཔད་པ་ན་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་པའི་གྲུབ་ཚུལ་ཞིག་ཡྩོད་པས་དེ་ལ་གྩོ་དགྩོས་

ལ། དེ་ནི་དྩོན་དམ་མམ་སྟྩོང་ཉིད་ལས་གཞན་མེད་པས་སྟྩོང་ཉིད་དེ་མཐར་ཐུག་

ཆགས་ཀི་ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་མཐར་ཐུག་སྟྩོང་ཉིད་ལ་དཔྩོད་པར་བེད་པའི་ཤེས་

པ་ལ། མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ཞེས་ཟེར། རིགས་ཤེས་ཞེས་པ་ཡང་། 

ཤེས་རབ་ཙམ་ལ་མི་ཟེར་བར་སྟྩོང་ཉིད་ལ་དཔྩོད་མཁན་གི་ཤེས་རབ་ལ་རིགས་

ཤེས་ཞེས་རྩོད་ཀི་ཡྩོད།

 སྐབས་འདིར་བདེན་པ་གཉིས་དང་འབེལ་ཚིག་དྩོན་བཤད་ན། 

དྩོན་དམ་ལ་དཔྩོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཞེས་པ། དྩོན་དམ་པ་ནི་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་

དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་རེན་འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དཔྩོད་པའི་བྩོ་དེ་ལ་

དེ་ལྟར་བརྩོད་དྩོ། །འཇིག་རེན་པའི་བརྡའམ་ཐ་སད་ཅེས་པ། ཆྩོས་རང་གི་གནས་
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གེང་བརྩོད།།

ལུགས་སམ་དྩོན་དམ་ལ་དཔྩོད་པའི་བྩོ་མིན་པར་འཇིག་རེན་ལ་ཇི་ལྟར་གགས་པ་ལྟར་

འཇུག་པའི་བརྡའམ་ཐ་སད་ལ་ཟེར། སང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་ཞེས་པ། 

བྩོ་ལ་སང་ཚུལ་དང་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་གཉིས་མི་མཐུན་པ་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ང་

ཚོར་གང་སང་ཡང་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པར་སང་ཡང་དངྩོས་ཡྩོད་ལ་ཡུལ་གི་གནས་

ཚུལ་དེ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའྩོ། །བྩོ་ཡི་རེད་དྩོན་ཞེས་པ། བྩོ་དེས་རྩོགས་

པའི་དྩོན་ཡིན། ངྩོ་བྩོ་ཐ་དད་ཅེས་པ། དེ་ཡང་ཐ་དད་པའི་ཆྩོས་གཉིས་པྩོ་དེ་རྩོག་ངྩོར་ཐ་

དད་དུ་ཤར་བ་ཙམ་མིན་པར་ཆྩོས་ཅན་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་ཁྩོ་རང་ནས་ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་ལྟ་

བུའི་ངྩོ་བྩོ་སྩོ་སྩོར་བཞག་ཏུ་ཡྩོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་ལྟ་

བུའྩོ། །ལྡྩོག་པ་གཅིག་ཅེས་པ། ཆྩོས་དེ་རྩོག་ངྩོར་ཡང་སྩོ་སྩོར་འབེད་དུ་མེད་པ། དཔེར་

ན་བུམ་པ་དང་བུམ་པ་ཞེས་བརྩོད་ན་བུམ་པ་དེ་གཉིས་རྩོག་པར་འཆར་ཚུལ་སྩོ་སྩོར་

མེད་པ་ཆུ་དང་འྩོ་མ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་ལྡྩོག་པ་གཅིག་ཟེར། དཔེར་ན། ཆུ་

དང་འྩོ་མ་འདྲེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། ། ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་ཅེས་པ། མངྩོན་སུམ་ལ་

སང་ཚུལ་ཐ་དད་མེད་ལ་རྩོག་ངྩོར་སང་ཚུལ་ཐ་དད་ཡྩོད་པའྩོ། །

དྲི་བ། གཞིའི་སྐབས་སུ་མཁས་བའི་དངྩོས་པྩོ་ལ་ལྔའམ་དྲུག་འཇྩོག་ཚུལ་

གཉིས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པ་དང་། དེའི་དྩོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན།

ལན། མཁས་བའི་དངྩོས་པྩོ་ལྔ་ནི། ཕུང་པྩོ་ལྔ་དང་། ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད། སྐེ་

མཆེད་བཅུ་གཉིས། རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པའྩོ། །དེ་

དག་ལས། ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཞེས་པ། རྡུལ་སྩོགས་དུ་མ་སྤུངས་པས་ན་ཕུང་པྩོ་དང་། དེ་ལ་

གཟུགས་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་
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ཕུང་པྩོ་བཅས་ལྔ་ཡྩོད་དྩོ། །ཁམས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཅེས་པ། རིགས་ཀི་དྩོན་ཡིན་པས་ན་

ཁམས་ཞེས་བ་སྟེ། དཔེར་ན་གསེར་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའི་རི་ལ་གསེར་གི་ཁམས་ཞེས་

བརྩོད་པ་བཞིན་ཡིན་གསུངས། དེ་ཡང་ཉན་ཐྩོས་ཀི་རིགས་ལྟ་བུ་རྒྱུའི་དྩོན་དང་། 

རྒྱལ་པྩོའི་རིགས་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གི་དྩོན་གཉིས་ལ་འཇུག་ཅིང་། ཁམས་དེ་ལ་དབེ་

ན། གཟུགས་སྒ་སྩོགས་དམིགས་པ་ཡུལ་གི་ཁམས་དྲུག་དང་། མིག་རྣ་སྩོགས་རེན་

དབང་པྩོའི་ཁམས་དྲུག་དང་། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སྩོགས་བརེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་

ཁམས་དྲུག་བཅས་བཅྩོ་བརྒྱད་ཡྩོད་དྩོ། །སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ། མིག་

སྩོགས་དབང་པྩོ་རྣམས་ཀི་རེན་དང་གཟུགས་སྩོགས་ཀིས་དམིགས་རྐྱེན་བས་པའི་

སྩོ་ནས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྐེ་ཞིང་མཆེད་པ་སྟེ་འཕེལ་བའི་སྩོ་བེད་པས་ན་སྐེ་

མཆེད་ཅེས་བ་ལ། དེ་ལ་རེན་མིག་རྣ་བ་ས་ལྕེ་ལུས་ཡིད་ཀི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་། 

དམིགས་པ་གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་ཆྩོས་ཀི་སྐེ་མཆེད་དྲུག་བཅས་བཅུ་གཉིས་

ཡྩོད་དྩོ། །རེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་པ། ཐྩོག་མ་མ་རིག་པ་དང་། གཉིས་པ་འདུ་

བེད་ཀི་ལས། གསུམ་པ་རྣམ་ཤེས། བཞི་པ་མིང་གཟུགས། ལྔ་པ་སྐེ་མཆེད། དྲུག་པ་

རེག་པ། བདུན་པ་ཚོར་བ། བརྒྱད་པ་སེད་པ། དགུ་པ་ལེན་པ། བཅུ་པ་སིད་པ། བཅུ་

གཅིག་པ་སྐེ་བ། བཅུ་གཉིས་པ་རྒ་ཤི་ཅི་རིགས་ཀི་རེན་འབེལ་ཡིན་ལ། དེ་བཅུ་

གཉིས་ནི་རྒྱུ་རྐྱེན་ས་མ་ས་ལ་བརེན་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྱུང་བས་དེ་སྐད་ཟེར། གནས་

དང་གནས་མིན་ཞེས་པ། ལས་ཉྩོན་གིས་འཁྩོར་བར་སྐེ་བ་གནས་དང་རང་དབང་

བའི་བདག་དང་བེད་པ་པྩོ་དང་བཀྩོད་པ་པྩོ་ལས་འཁྩོར་བར་སྐེ་བ་གནས་མིན་པ་

དང་། ཡང་དགེ་བ་ལས་མཐྩོ་རིས་ལྷ་དང་མིར་སྐེ་བ་ནི་གནས་དང་དེ་ལས་ངན་
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འགྩོར་སྐེ་བ་ནི་གནས་མིན་པ་སྩོགས་ཡིན།

དྲི་བ། ཡང་མཁས་བའི་དངྩོས་པྩོ་དྲུག་གསུངས་པས་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། 

ལན། ཕུང་པྩོ་དང་། ཁམས། སྐེ་མཆེད། རེན་འབེལ། བདེན་བཞི། ས་དང་ཕ་

རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རྣམ་གཞག་གྩོ །དེ་དག་ལས་དང་པྩོ་བཞི་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་ལ། ལྔ་

པ་བདེན་པ་བཞི་ནི། སྡུག་བསལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགྩོག་པ་དང་། ལམ་གི་

བདེན་པ་བཅས་སྩོ། །

དྲི་བ། བདེན་པ་བཞི་ལས། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། 

ལན། དེ་ནི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལས་བྱུང་པའི་

འབས་བུ་སྡུག་བསལ་གསུམ་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དྲི་བ། སྡུག་བདེན་ལ་དབེ་ན་གསུམ་ཡྩོད་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། 

ལན། དང་པྩོ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་ནི། སྡུག་བསལ་གང་ཞིག་མྩོང་མ་

ཐག་ནས་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་སྐེ་བར་བེད་པ་རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན་མགྩོ་ན་བ་དང་

གྩོད་པ་ན་བ་སྩོགས་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མྩོང་བཞིན་པ་རྣམས་ཡིན། གཉིས་པ་

འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ནི། གང་ཞིག་མྩོང་བ་ན་ལམ་སེང་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མི་

མྩོང་བར་བདེ་བ་ལྟ་བུར་མྩོང་ཡང་། དེ་མུ་འཐུད་དེ་མྩོང་བ་ན་རིམ་གིས་སྡུག་བསལ་

དུ་འགྱུར་འགྩོ་བའི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་སྟེ། དཔེར་ན་དུག་ཅན་གི་ཁ་ལག་བཟས་

པ་ན། གྩོད་པ་ལྟྩོགས་པའི་སྡུག་བསལ་ལས་གྩོལ་ཏེ་གནས་སྐབས་བདེ་བ་ལྟ་བུ་ཡྩོད་

ཀང་། གང་མཚམས་ནས་དུག་གཟེར་ལངས་ཏེ་སྡུག་བསལ་མྩོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཞན་ཡང་མདྩོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་ལ་བརེན་པའི་
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གནས་སྐབས་ཀི་བདེ་བའི་རིགས་རྣམས་ཡིན། གསུམ་པ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་

བསལ་ནི། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་དང་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་གི་གཞི་རེན་

བེད་མཁན། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ལུས་སེམས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་

ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཞེས་བརྩོད་དྩོན་ནི། སྡུག་བསལ་དེ་ནི་འགྩོ་བ་ཀུན་

ལ་ཁྱབ་ཅིང་། ད་ལྟའི་སྡུག་བསལ་གི་རེན་དང་མ་འྩོངས་པའི་སྡུག་བསལ་མང་པྩོ་འདུ་

བེད་པ་སྟེ། སྡུག་བསལ་མང་པྩོ་སྐེ་བར་བེད་པའི་ཆ་ནས་ཡིན། 

དྲི་བ། འགྩོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསལ་གི་ཁྱད་པར་གང་དང་གང་ཡིན་

ནམ།

ལན། མི་ལ་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསལ་དང་སྐེ་རྒ་ན་འཆི་བཞི་ཡི་

སྡུག་བསལ་ཤུགས་ཆེ་བ་དང་། ལྷ་ལ་འཆི་འཕྩོ་བའི་སྡུག་བསལ་ཤུགས་ཆེ། ལྷ་མིན་

ལ་འཐབ་རྩོད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཤུགས་ཆེ། དུད་འགྩོ་ལ་བཀྩོལ་སྤྩོད་དང་གེན་ལྐུག་གི་

སྡུག་བསལ་ཤུགས་ཆེ། ཡི་དྭགས་ལ་བཀེས་སྐྩོམ་གི་སྡུག་བསལ་ཤུགས་ཆེ། 

དམལ་བ་ལ་ཚ་གང་སྩོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡྩོད།

དྲི་བ། གཉིས་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན།

ལན། དེ་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་སྡུག་བསལ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པ། འབས་བུ་

སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་སའམ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དྲི་བ། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་པ་དེ་གང་ཞེ་ན།

ལན། དེ་ནི་ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་

ཡིན། དེ་ཡང་རང་ལ་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་སྡུག་བསལ་ཡྩོད་པ་ངྩོ་འཕྩོད་པ་ན། དེ་འདྲའི་
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སྡུག་བསལ་དེ་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རྒྱུ་ཡྩོད་དགྩོས། དེ་ཡང་གང་ཞེས་དཔད་པ་

ན། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཡར་ཡར་དེད་ཡྩོང་དུས། འབས་བུ་སྡུག་བསལ་དེ་ནི་རྒྱུ་ལས་ལ་

བརེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་། ལས་དེ་ཡང་གང་ལས་འབྱུང་ངམ་ཞེས་དཔད་པ་ན་རྒྱུ་

ཆགས་སང་གི་ཉྩོན་མྩོངས་ལས་འབྱུང་བ་དང་། ཆགས་སང་གཉིས་དེ་ཡང་ཡར་གང་

ནས་འབྱུང་ཞེས་དཔད་པ་ན་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་ལས་འབྱུང་བར་ཤེས། དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས། འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་དེ་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལས་བྱུང་བ་

དང་། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དེ་ལ་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་གཉིས་ཡྩོད་

པར་གསུང་། 

དྲི་བ། ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་གང་ཞེ་ན།

ལན། ལས་ལ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཀརྨ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་གཞིར་བཞག་ན། སྩོ་གསུམ་གི་ལས་ཞེས་པ་སྩོ་གསུམ་གི་བ་བ་ཞིག་ལ་གྩོ་

དགྩོས། བ་བ་ལ་བཟང་ངན་ཡྩོད་པས་ལས་ལ་དགེ་སིག་ཡྩོད་པར་གསུང་གི་ཡྩོད། 

ལས་དེ་ལ་དབེ་ན། མི་དགེ་བའི་ལས་དང་། དགེ་བའི་ལས། ལུང་མ་བསྟན་གི་ལས་

གསུམ་ཡྩོད། མི་དགེ་བའི་ལས་ནི། འབས་བུ་ངན་པའམ་སྡུག་བསལ་སྐེད་བེད་ཀི་

ལས་ཡིན་པས་སང་བ་ཡིན། དགེ་བའི་ལས་ནི་འབས་བུ་བཟང་པྩོའམ་བདེ་བ་སྐེད་

བེད་ཡིན་པས་བང་བ་ཡིན། ལུང་མ་བསྟན་གི་ལས་ནི། འབས་བུ་བདེ་སྡུག་གང་ཡང་

མིན་པའི་བཏང་སྩོམས་སྐེ་བེད་ཡིན་པས་བང་དྩོར་བཏང་སྩོམས་སུ་གཞག་བ་ཡིན་

པར་གསུང་། 

དྲི་བ། ལས་རྒྱུ་འབས་ཡྩོད་དམ་མེད། ཡྩོད་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།
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ལན། སྤིར་ལས་རྒྱུ་འབས་ངེས་པར་ཡྩོད་ལ། དེའི་སྐྩོར་ལེགས་པར་ཤེས་པ་

ལ། ཐྩོག་མར་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཁིམས་གཞི་ཤེས་དགྩོས། དེ་ནས་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཁིམས་

གཞི་དེའི་འྩོག་ནས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་བ་བ་བས་པའམ་ལས་ཤིག་བསགས་

པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་མྩོང་ཚུལ་ཡྩོད་པ་ཤེས་ནས་ལས་

འབས་སྐྩོར་དེ་བྩོ་ལ་ཤར་ཐུབ་པ་ཡིན། 

དྲི་བ། འྩོ་ན་རྒྱུ་འབས་ཞེས་པའི་གྩོ་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱུ་ཞེས་པ་དེ་སྐེད་བེད་དེ་ཡིན། སྒ་བཤད་ནི། རང་གི་འབས་བུ་གང་

ཡིན་པ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའམ་ཕན་འདྩོགས་པས་ན་རྒྱུ་ཞེས་བ་ལ། དཔེར་

ན། མེ་དེ་དུ་བ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། དུ་བ་ལྟ་བུ་མེའི་འབས་བུ། དེ་བཞིན་ཕ་མ་བུ་

ཕྲུག་སྩོགས་དཔེ་མང་པྩོའི་སྩོ་ནས་ཤེས་ཐུབ།

དྲི་བ། རྒྱུ་ཡི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། སྐེད་བེད་དེ་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡིན། རྒྱུ་ལ་དབེ་ན། བརྒྱུད་རྒྱུ། དངྩོས་

རྒྱུ། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་བཅས་བཞི་ཡྩོད།

དྲི་བ། རྒྱུ་བཞི་པྩོ་དེ་དག་གི་གྩོ་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དང་པྩོ་དངྩོས་རྒྱུ་ནི། རང་འབས་དངྩོས་སུ་སྐེད་བེད་དེ་དངྩོས་རྒྱུའི་

མཚན་ཉིད། དཔེར་ན། བུམ་པ་སྐད་ཅིག་གསུམ་ལ་ཆ་བཞག་ན། བུམ་པ་སྐད་ཅིག་

དང་པྩོ་དེ་བུམ་པ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་དངྩོས་རྒྱུ་ཡིན། གཉིས་པ་བརྒྱུད་རྒྱུ་ནི། 

བརྒྱུད་ནས་སྐེད་བེད་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། བུམ་པ་སྐད་ཅིག་དང་པྩོ་དེ་བུམ་པ་སྐད་

ཅིག་གསུམ་པའི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ནི། རང་འབས་
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རང་གི་རིགས་མཐུན་གི་རྫས་རྒྱུན་དུ་གཙོ་བྩོར་སྐེད་བེད་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། མྩོག་

མྩོག་བཟྩོ་ཡག་གི་རྒྱུ་ཆ་ཤ་སྩོགས་དེ་ཡིན། བཞི་པ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐྱེན་ནི། རྒྱུ་

ཚོགས་གཞན་དང་ལྷན་དུ་འབས་བུ་སྐེད་པ་ལ་ཕན་འདྩོགས་བེད་ཀི་རྐྱེན་རྣམས་

ཡིན། དཔེར་ན། མྩོག་མྩོག་བཟྩོ་མཁན་དང་ཡྩོ་བད་རྣམས་མྩོག་མྩོག་གི་ལྷན་ཅིག་

བེད་རྐྱེན་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེ་ལྟར་འབས་བུ་ཀུན་རྒྱུ་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པར་སྐེས་

པ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཟྩོས་པ་མ་ཡིན་པར་རྒྱུ་

འབས་ཀི་རང་བཞིན་འགྩོ་སྟངས་ཡིན་པས། དེ་ལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཆྩོས་ཉིད་དམ་

ཁིམས་ཟེར་གི་ཡྩོད།

དྲི་བ། ལས་འབས་ཞེས་པ་གང་དང་ལས་འབས་ལ་དབེ་བ་ཇི་ཡྩོད་ཅེ་ན། 

ལན། ལས་འབས་དེ་གྩོང་གསལ་རྒྱུ་འབས་ཀི་ཁིམས་གཞིའི་འྩོག་ནས་

བསམ་བྩོ་གཏྩོང་དགྩོས། མདྩོ་དྩོན་ནི། སྩོ་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་བསམ་བྩོའི་ཐྩོག་

ནས་བ་བའམ་ལས་ཤིག་བསགས་ནས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་ཚུལ་སྐྩོར་དེ་ལ་

ལས་འབས་ཞེས་པ་ཡིན། ལས་ལ་ཕ་རགས་མང་པྩོ་ཡྩོད་དེ། ད་ལྟའི་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གི་བ་བ་རྣམས་ལས་རགས་པ་ཡིན་ཞིང། སྐེ་བ་ས་མ་རྣམས་སུ་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གིས་བས་པའི་ལས་ནི་ལས་ཕ་བ་ཡིན། གཞན་ཡང་ལས་འབས་ལ་དགེ་

མི་དགེའི་ལས་འབས་ཡྩོད།

དྲི་བ། འྩོ་ན་དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབས་ཞེས་པ་དེ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱུ་དགེ་བའམ་ལེགས་པ་ཞིག་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་བདེ་བ་

འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་མི་དགེ་བའམ་ངན་པ་ཞིག་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་སྡུག་
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བསལ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་དེ་ལ་ཟེར།

དྲི་བ། འྩོ་ན་དགེ་མི་དགེའི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མངྩོན་མཐྩོ་དང་ངེས་ལེགས་ཀི་བདེ་བ་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་གྱུར་པ་

ཞིག་ལ་དགེ་བ་དང། འབས་བུ་ངན་སྩོང་གི་སྡུག་བསལ་སྐེད་བེད་ཅིག་ལ་མི་དགེ་བ་

ཟེར་བ་ཡིན། 

དྲི་བ། དགེ་བ་བཅུ་གང་དག་ཡིན་ནམ། ལན། སེམས་ཅན་གཞན་གི་སྩོག་མི་

གཅྩོད་པ། རང་གི་མ་ཡིན་པའི་གཞན་གི་ནྩོར་སྩོགས་མ་བིན་པ་མི་ལེན་པ། གཞན་

གི་ཆུང་མ་སྩོགས་ལ་ལྩོག་གཡེམ་མི་བེད་པ། མི་ཆྩོས་བ་མའི་རྫུན་སྩོགས་མི་སྨྲ་བ། 

ཚིག་རྩུབ་མི་བཤད་པ། ངག་འཁྱལ་མི་སྨྲ་བ། བ་སྩོབ་དང་ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་སྩོགས་ཀི་

བར་ལ་ཕ་མ་མི་སྨྲ་བ། གཞན་ལ་གནྩོད་སེམས་མི་བེད་པ། གཞན་གི་ནྩོར་སྩོགས་ལ་

བརྣབ་སེམས་མི་བེད་པ། ལས་འབས་དང་མཆྩོག་གསུམ་སྩོགས་ཡྩོད་པ་ལ་མེད་

ཅེས་ལྩོག་ལྟ་མི་བེད་པ་བཅས་བཅུའྩོ། །

དྲི་བ། མི་དགེ་བའི་ལས་བཅུ་གང་ཞེ་ན། 

ལན། ལུས་ཀི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད། མ་བིན་པར་ལེན་པ་སྟེ་རྐུ་མ་དང་ཇག་པ་

རྒྱག་པ། གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་ལ་ལྩོག་གཡེམ་བེད་པ་དང་གསུམ། ངག་གི་

སྩོ་ནས་རྫུན། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཁྱལ་དང་བཞི། ཡིད་ཀི་སྩོ་ནས་བརྣབ་སེམས། 

གནྩོད་སེམས། ལྩོག་ལྟ་དང་གསུམ་བཅས་སྩོ་གསུམ་གི་ལས་བཅུ་ཡྩོད།

དྲི་བ། སྐེ་བ་ས་ཕྱི་བརྒྱུད་ནས་ལས་ཀི་འབས་བུ་མྩོང་བ་ཡྩོད་ན། འྩོ་ན་སྐེ་བ་

ས་ཕྱི་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན།
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ལན། འགའ་ཞིག་གི་བསམ་པར། ད་ལྟའི་སེམས་འདི་ལུས་ལ་བརེན་པ་ཙམ་

ལས། སྐེ་བ་ས་ཕྱི་རང་གིས་མངྩོན་སུམ་གིས་མ་མཐྩོང་བས་མེད་བསམ་པ་དང་། 

ཡང་ན། སེམས་ནི་ལུས་ལ་བརེན་ནས་སྐེ། ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པྩོ་བཞི་ལ་བརེན་

ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་སྐེ་བ་ས་མ་མེད་པ་དང། འཆི་བའི་ཚེ་ལུས་ནི་འབྱུང་བ་ཆེན་པྩོ་

བཞི་སྟེ། རགས་པའི་ཁམས་དེ་ས་ལ་ཐིམ། རླུང་དེ་ཆུ་ལ་ཐིམ། དྲྩོད་དེ་མེ་ལ་ཐིམ། 

དབུགས་དེ་རླུང་ལ་ཐིམ་པ་དང། སེམས་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་འགྱུར་

བས་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་ཟེར་བ་མེད་བསམས་ཏེ་སྐེ་བ་ས་ཕྱི་མེད་ཅེས་ཟེར། 

 འྩོན་ཏེ། དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་སྩོ་ནས་སྐེ་བ་ས་ཕྱི་ཡྩོད་མེད་བརག་པ་

ན། ཐྩོག་མར་གཙོ་བྩོ་སེམས་ཀི་གནས་སྟངས་ལ་བརག་པ་གལ་ཆེ། བརག་པའི་ཚེ། 

སྐེ་བ་ས་ཕྱི་ངེས་པར་ཡྩོད་དེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་གཞི་རིམ་ནས་བསམ་ན། ང་ཚོས་

ཐྩོག་མར་ཤེས་བའི་དཀིལ་འཁྩོར་ནང་སེམས་ལྡན་སེམས་མེད་གཉིས་ཀི་ཤེས་བ་

ཡྩོད་པ་ཤེས་པར་བ། དེ་ནས་ཤེས་བ་ལ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་རིགས་

གཉིས་ཡྩོད་པ་ཤེས། དེ་ནས་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་

ལེགས་པར་བསམ་སྐབས། རྒྱུ་རྐྱེན་གིས་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པར་ཤེས་ལ་དེ་ལས་རྒྱུ་

འབས་ཀི་ཆྩོས་ཡྩོད་པར་ཤེས། དེ་ཤེས་པ་ན་འབས་བུ་ཀུན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གིས་བས་

པ་ཡིན་པར་ཤེས།

 དེ་ནས་འབས་བུའི་རིགས་ཀི་ནང་དུ་ཡྩོད་པའི་ད་ལྟའི་ང་དེ་ལ་རྒྱུ་ཡྩོད་པར་

ཤེས། དེ་ནས་ང་དང་། ངའི་ལུས། ངའི་སེམས་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་ཤེས། དེ་ནས། 

ངའི་ལུས་ལས་གཞན་པའི་ངའི་སེམས་ཡྩོད་པར་ཤེས། དེ་ནས་ངའི་ད་ལྟའི་སེམས་



  62  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཀི་ཉེར་ལེན་དཔད་དུས་ཐ་མལ་པ་སྐེས་མ་ཐག་པའི་སེམས་སམ་རིག་པ་ཞིག་ཡྩོད་

པར་ཤེས། དེ་ཤེས་དུས། གཞི་ནས་དེ་འདྲའི་ཐ་མལ་པ་སྐེས་མ་ཐག་པའི་རིག་པ་དེ། 

རིག་པ་ས་མ་སྩོན་དུ་སྩོང་སྟེ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་དང་། ཡང་འཆི་ཁའི་

ཡིད་བྩོ་རྩོག་པ་ཆྩོས་ཅན། རིག་པ་ཕྱི་མ་མཚམས་སྦྩོར་ཏེ། ཆགས་ཅན་གི་རིག་པ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དཔད་པ་ན། དཔེར་ན། དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་

སེམས་སམ་རིག་པ་འདིའི་རྒྱུན་ས་མར་རིག་པ་ཞིག་ཡྩོད་པ་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

པ་ལྟར། ཚེ་འདིའི་རིག་པའི་ནང་གི་ཐྩོག་མའི་སེམས་སམ་རིག་པ་དེ་ཡང་། རྒྱུ་མེད་

ལས་མི་སྐེ་ཞིང། རག་པ་ལས་ཀང་མི་སྐེ། སེམས་མིན་བེམ་པྩོ་ལས་ཀང་མི་སྐེ་བར། 

དེ་ནི་སེམས་ཁྩོ་རང་གི་ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་རུང་གི་ཉེར་ལེན་རིགས་མཐུན་པ་ཞིག་ལས་

ངེས་པར་སྐེ་དགྩོས། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཉིང་མཚམས་སྦར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་

སེམས་དེའི་ཉེར་ལེན་བེད་མཁན་གི་རིག་པ་ས་མ་དེ་སྐེ་བ་ས་མའི་རེན་ལ་སྐེ་བ་

ལས་འྩོས་མེད།  དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ད་ལྟའི་གཟུགས་ཅན་ལུས་དང། གཟུགས་

མེད་སེམས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་ལུས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གིས་བས་ནས་

བྱུང་བ་ཡིན་ཡང། སེམས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཕ་མའི་སེམས་དེས་ནམ་ཡང་བེད་མེད། 

དཔེར་ན། སྩོ་སྩོའི་ཤེས་པ་ས་ཕྱི་རྒྱུན་གཅིག་པས་ཚེ་སྟྩོད་སྦངས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཚེ་

སད་ལ་དྲན་པ་ཡྩོད་པ་ལྟར། ཕ་མ་ཤེས་རབ་ཅན་ཤེས་བ་རིག་གནས་ལ་ཇི་ལྟར་

མཁས་ཀང་བུ་གེན་ལྐུགས་སྐེས་པ་ན། བུ་དེས་ཕ་མ་མཁས་པས་ཤེས་པའི་རིག་

གནས་དྲན་རྒྱུ་བཞག་ནས་ཕྱྩོགས་ཙམ་ཡང་མི་ཤེས་པ་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་

ཤེས་ཐུབ། གཞན་ཡང་ཕ་མའི་ལུས་སེམས་ཀི་ཆ་གང་ཡང་དེའི་བུ་ཕྲུག་སེམས་ཀི་
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གེང་བརྩོད།།

ངྩོ་བྩོར་འགྱུར་བ་མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གནས་ཚུལ་ངྩོ་མ་ནི། སྐེ་བ་ས་མ་ནས་ཡྩོང་

བའི་སེམས་དེས་སེམས་ཀི་ཉེར་ལེན་དང། ད་ལྟའི་ཕ་མའི་ཁུ་ཁག་གིས་ལུས་ཀི་ཉེར་

ལེན་བས། དེ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་ཚེ་རབས་ས་མའི་ལས་ཤིག་གིས་བསྒྲུབས་

ནས་ཚེ་འདིའི་ལུས་སེམས་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པ་མ་གཏྩོགས་དེ་ལས་གཞན་བསམ་

བྩོ་གཏྩོང་ས་མེད། 

  ཡང་སྐེ་བ་ས་ཕྱི་རང་གི་མངྩོན་སུམ་གིས་མ་མཐྩོང་བས་མེད་བསམ་

པའང་ཤིན་ཏུ་ནྩོར་འཁྲུལ་ཡིན། རང་གིས་མ་མཐྩོང་བ་ཙམ་གིས་མེད་པ་ཆགས་ཀི་

ཡྩོད་ན། སྤིར་ཤེས་བའི་གངས་ཀི་ནང་རང་གིས་མངྩོན་སུམ་དུ་མ་མཐྩོང་བ་མཐའ་

ཡས་པ་ཡྩོད་པས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། དུས་རབས་འགྱུར་བ་

འགྩོ་བའི་དབང་གིས་སར་ཡྩོད་ཀང་མ་ཤེས་པ་མང་པྩོ་ཞིག་རིག་གསར་ལ་བརེན་

ནས་གསར་དུ་ཤེས་པ་ཇི་སེད་ཅིག་ཡྩོད་པ་དེ་ཀུན་སར་ནས་མེད་པར་འགྱུར་བའི་

སྐྩོན་ཡྩོད། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡང་། སྐེ་བ་ས་མའི་བག་ཆགས་ཀིས་སྐེ་བ་ས་མའི་

གནས་ཚུལ་དྲན་པའི་མི་མང་པྩོ་ཡྩོད། དཔེར་ན། འཛམ་གིང་ཡུལ་གྲུ་མང་པྩོར་རང་

གི་སྐེ་བ་སྩོན་མ་དྲན་ནས་དེའི་དུས་ཀི་མི་དང་ཡྩོ་བད་སྩོགས་ངྩོ་ཤེས་པ། སྩོན་མའི་

གནས་ཚུལ་བརྩོད་པ་སྩོགས་དུ་མ་བྱུང་ཡྩོད། དེ་ཙམ་མ་ཟད་དཔལ་བ་རུང་གི་

མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀི་སིང་གཏམ་སྤིན་གི་རྩོལ་མྩོ་དང་། དེའི་

མཁན་ཚབ་ཚུལ་ཁིམས་བྩོ་གྩོས་ཀི་གསུང་དེབ་པྩོད་དང་པྩོའི་སྐེ་བ་ས་ཕྱིའི་རྣམ་

གཞག་སིད་པ་གསལ་བའི་མེ་ལྩོང་སྩོགས་ལས། སྐེ་བ་ས་མ་ཡྩོད་ཚུལ་དང་དེ་དྲན་

མཁན་གངས་ཁི་ཕག་མང་པྩོ་ཡྩོྩོད་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་ལྡན་བཀྩོད་པ་སྩོགས་ལས་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཀང་ཤེས་ནུས། དེས་ན་མདྩོ་དྩོན་ནི། གྲུབ་ར་ལས། སེམས་ཕྱིར་དེ་སྩོན་སྩོང་གྲུབ་

གཡྩོ་དྲནའང་ཕྱིར། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར། སྐེ་བ་ས་ཕྱི་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པ་

བཤད་རྒྱུ་མེད་ཐྩོག་སྐེ་བ་ས་ཕྱི་ཡྩོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡྩོད་པ་དང་གཅིག 

ཡང་སྐེ་བ་ས་མ་དྲན་པའི་ལྩོ་རྒྱུས་ཁུངས་ཐུབ་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་གཉིས། དེང་

ཚན་རིག་པས་ཞིབ་འཇུག་བས་དང་བེད་བཞིན་པ་ལྟར། ལུས་ལས་ལྩོགས་སུ་

སེམས་དང་ཀུན་སྩོང་གི་རྣམ་རྩོག་སྩོགས་ཡྩོད་པའི་ཕྱྩོགས་ལ་ངེས་ཤེས་ཇེ་ཆེར་

འགྩོ་བས། གལ་ཏེ་དེ་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཐག་ཆྩོད་པ་བྱུང་སྩོང་ན་ལུས་ལས་གཞན་པའི་

སེམས་དང་སེམས་ཕ་མྩོ་དེ་ལས་སྐེ་བ་ས་ཕྱི་ཡྩོད་པར་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། 

སྐེ་བ་ས་ཕྱི་ཡྩོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཐག་ཆྩོད་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་སྐེ་བ་ས་ཕྱི་ཡྩོད་ན་སྐེ་

བ་ས་མའི་སྐབས་སུ་ལས་བསགས་ཏེ་ལས་དེའི་ནུས་པའམ་ལས་དེ་ཞིག་པའི་ཞིག་

པའི་རྒྱུན་ལས་སྐེ་བ་ཕྱི་མ་དེ་ལ་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་སིན་པ་ཡང་འཇྩོག་ཐུབ་པས་སྐེ་

བ་ས་མའི་ལས་ཀིས་སྐེ་བ་ཕྱི་མར་འབས་བུ་སིན་པའི་ལས་འབས་ཀང་ཡྩོད་ཆྩོག་པ་

ཤེས་ཐུབ་བྩོ།། 

དྲི་བ། འྩོ་ན་ཉྩོན་མྩོངས་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། ལན། ཉྩོན་མྩོངས་ཞེས་པ་ནི། རྒྱ་

གར་སྐད་དུ། ཀེཤ་ཞེས་ཟེར་ལ། དེ་ནི་རང་གི་སེམས་རྒྱུད་མ་ཞི་བར་བེད་པ་དང་

འཁྲུག་པར་བེད་པའི་བྩོ་ངན་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ལ་ཆགས་སང་རྨྩོངས་གསུམ་

དང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕག་དྩོག་དང་། འཁྩོན་འཛིན། འཚིག་པ་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་

ཀི་གངས་མང་པྩོ་ཡྩོད། 

དྲི་བ། འགྩོག་བདེན་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན།
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གེང་བརྩོད།།

ལན། འགྩོག་བདེན་ཐྩོབ་བེད་ཀི་ཐབས་ལམ་བདེན་ལ་བརེན་ནས། སེམས་

ཀི་སྐྩོན་ཉྩོན་མྩོངས་རགས་ཕ་དང་ཤེས་སྒིབ་སྩོགས་ཅི་རིགས་སངས་པའམ་འགྩོག་

པའི་ཡྩོན་ཏན་ཞིག་ལ་ཟེར། 

དྲི་བ། འགྩོག་བདེན་ཤེས་པ་ལ་བདག་མེད་དང་སྟྩོང་ཉིད་ཤེས་དགྩོས་པས། 

བདག་མེད་ཅེས་པ་གང་ཞེ་ན།

ལན། ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། བདག་དང་ང་དང་གང་ཟག་ཅེས་པ་ཡྩོད་པས་དེ་

ཙམ་ནང་པས་ཁས་ལེན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་བདག་མེད་ཅེས་པ་ནི། རང་དབང་བ་ལ་

བདག་བཞག་ནས་དེ་མེད་ཅེས་པ་ཡིན་པས། རང་དབང་གིས་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན། 

སྟྩོང་ཉིད་ནི་གྩོང་བཤད་ལྟར་དང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་གཤམ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།།

དྲི་བ། ལམ་བདེན་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན།

ལན། འཐྩོབ་བར་གྱུར་པའི་འགྩོག་བདེན་དེ། ཐྩོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་

པའི་འཕགས་པའི་ལམ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། བདག་མེད་པའམ་སྟྩོང་པ་ཉིད་མངྩོན་

སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་འཁྩོར་བ་སྡུག་བསལ་གི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བས། དེ་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བྩོ་སྐེས་ཏེ། གྩོམས་པར་བས་

ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་ནམ་སྐེ་བ་ན། ཐར་པའི་ལམ་དུ་

ཞུགས་ཏེ་ལམ་ལྔ་ལས་ཚོགས་ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཉམས་ལེན་ཡར་ལྡན་དུ་

བཏང་སྟེ་སྦྩོར་ལམ་དང་། མཐྩོང་ལམ་དང་། སྩོམ་ལམ་དང་། མི་སྩོབ་ལམ་བཅས་ཐྩོབ། 

དེ་ལྟའི་ལམ་ལྔ་ལས་ཚོགས་ལམ་དང་སྦྩོར་ལམ་གཉིས་ལ་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་མམ་

སྩོ་སྐེའི་ལམ་ཞེས་ཟེར་ལ། ལམ་དེ་གཉིས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་དེ་སྩོ་སྩོ་སྐེ་བྩོ་ཡིན། 
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ལམ་ལྔ་ལས་མཐྩོང་ལམ་དང་། སྩོམ་ལམ་དང་། མི་སྩོབ་པའི་ལམ་བཅས་གསུམ་ལ་

འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མམ་འཕགས་ལམ་ཞེས་བ་ལ། ལམ་དེ་གསུམ་རྒྱུད་

ལྡན་གི་གང་ཟག་རྣམས་འཕགས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ལམ་བདེན་ཞེས་པ་དེ་

ལམ་ལྔ་ལས་མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡན་ཆད་ནས་བཞག་དགྩོས་པ་ཡིན། 

གྩོལ་བེད་ལམ་གི་རྣམ་གཞག་སྐབས།

དྲི་བ། ལམ་བགྩོད་པའི་རིམ་པ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ནང་པའི་ཆྩོས་ནས། འགྩོ་བའམ་གང་ཟག་གམ་གདུལ་བ་རིགས་ཅན་

གསུམ་ལ་སྩོགས་པ་གང་ཞིག་གིས་ཐྩོག་མར་ཐྩོས་བསམ་ལ་བརེན་ནས། གཞི་

བདེན་པ་གཉིས་དང་ཡང་ན་བདེན་པ་བཞི་ལེགས་པར་ཤེས་རེས་དེ་དག་ཉམས་

ལེན་དུ་འཁྱེར་ཏེ། ཐར་པ་དྩོན་གཉེར་གི་བྩོ་བཅྩོས་མིན་ནམ་སྐེས་པ་ན། ཚོགས་ལམ་

དུ་ཞུགས། དེ་ནས་སྦྩོར་ལམ་དང་། དེ་ནས་མཐྩོང་ལམ། དེ་ནས་སྩོམ་ལམ། དེ་ནས་

མི་སྩོབ་ལམ་བཅས་ལམ་ལྔ་བགྩོད་ཚུལ་གསུངས་པ་དེ་ཡིན། 

 འདིར་ཚིག་དྩོན་འགའ་ཤས་བཤད་ན། འགྩོ་བ་ཞེས་པ། ལས་ཉྩོན་གི་

དབང་གིས་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་འགྩོ་བའི་སྩོག་ལྡན་གི་སྐེས་བུ་སྟེ་དཔེར་ན། འགྩོ་བ་

རིགས་དྲུག་སྟེ། ལྷ། ལྷ་མིན། མི། དུད་འགྩོ། ཡི་དྭགས། དམལ་བ་ལྟ་བུ། ཤེས་རིག་

བཀ་བའི་མི་ཞེས་པ། རྣམ་དཔྩོད་དམ་རིག་པ་སྤང་པྩོ་དང་གྲུང་པྩོ་ཡྩོད་པའི་མི། རྫས་

མཚོན་གི་བསྐལ་པའི་དུས་ཀི་མི་ཞེས་པ། རྫས་དང་མཚོན་དར་བའི་དུས་སམ། 

འཛམ་གིང་ལན་གངས་དྲུག་ཅུར་གཏྩོར་བཤིག་གཏྩོང་ནུས་པའི་རྫས་འདུས་ཀི་

མཚོན་བ་དར་བའི་དུས་ཀི་མི་ཞེས་པ་ཡིན། ཕྱི་དངྩོས་པྩོའི་རིག་གནས་ཞེས་པ། ཕྱི་
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དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་བ་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་ཡྩོན་རིག་གནས་ཏེ་དེང་རབས་

ཀི་ཤེས་ཡྩོན་ལྟ་བུའྩོ། །ནང་བསམ་པའི་འཕེལ་རྒྱས་ཞེས་པ། མིའི་ནང་སེམས་

ཁམས་སུ་ཡྩོད་པའི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་བམས་སིང་རེ་སྩོགས་ཀི་བསམ་པའི་འཕེལ་

རྒྱས་སྩོ། །བསྐལ་བཟང་ཞེས་པ། བསྐལ་པ་ནི། འཇིག་རེན་ཆགས་ནས་མ་འཇིག་

པའི་བར་དེར་བར་བརྒལ་ཞེས་བ་ལ། འདི་ལ་བཟང་ངན་དང་སྒྩོན་མུན་སྩོགས་ཡྩོད། 

བསྐལ་བཟང་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་བྩོན་པའི་སྐལ་པའྩོ། །སྟྩོན་པ་རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་

བསྟན་པ་ཞེས་པ། བསྐལ་བཟང་གི་དུས་ལ་རྣམ་འདྲེན་སྟེ་སངས་རྒྱས་སྟྩོང་བྩོན་ལ། 

དེ་དག་ལས་བཞི་པ་ཞེས་འཁྩོར་བ་འཇིག་དང་གསེར་ཐུབ་དང་འྩོད་སྲུང་དང་ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་བཞི་ལས་བཞི་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་བ། ལྔ་བརྒྱ་པ་

ཕག་བཅུའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པའི་

གནས་ཚད་ལྩོ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཕག་བཅུ་སྟེ་ལྩོ་སྟྩོང་ལྔ་གནས་པ་དང་། དེ་དག་ལས་ད་

ལྟའི་བསྟན་པའི་གནས་དུས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ལེའུ་ཡིན་ནྩོ། །ཆྩོས་ཀི་གནད་དྩོན་

རྩོགས་པ་དང་མ་རྩོགས་པ་ཞེས་པ། ཆྩོས་ནས་གསུངས་པའི་གནད་འགག་ཤེས་པ་

དང་མ་ཤེས་པའྩོ། །རེད་དང་མ་རེད་བདེ་དང་མི་བདེ་སྩོགས་ལ་བརེན་པའི་རེ་དྩོགས་

ཞེས་པ། འཇིག་རེན་ཆྩོས་བརྒྱད་ཅེས་པ་དེ་ཡིན། དེ་ནི། རེད་ན་དགའ་མི་རེད་ན་མི་

དགའ། བདེ་ན་དགའ་མི་བདེ་ན་མི་དགའ་བ། སན་པ་ཐྩོས་ན་དགའ་མི་སན་པ་ཐྩོས་ན་

མི་དགའ་བ། བསྟྩོད་ན་དགའ་སད་ན་མི་དགའ་བ་རྣམས་སྩོ། །དེ་ལྟར་འཇིག་རེན་

ཆྩོས་བརྒྱད་ལ་རེ་དྩོགས་བེད་པའྩོ། །རྒྱུ་མཚན་དཔིས་ཕྱིན་པར་མ་ཤེས་པ་ཞེས་པ། 

རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཕྱིན་པ་མ་ཤེས་པའྩོ། །ནང་དྩོན་རིག་པ་ཞེས་པ། སེམས་ཀི་རིག་པ་
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ཞེས་པའི་དྩོན་ཡིན། གཞུང་ཆེན་ཞེས་པ། དབུ་མ་དང་། ཕར་ཕྱིན། ཚད་མ། མཛོད་

དང་། འདུལ་ལྟ་བུ། དགག་བཞག་སྩོང་གསུམ་གིས་སྤྩོས་པ་དང་བཅས་ལྟ་སྤྩོད་

སྩོགས་ཀི་བརྩོད་དྩོན་ཟབ་རྒྱས་རྣམས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གསུང་རབ་ཆེན་པྩོ་

རྣམས་ལ་གྩོ་བ་ཡིན། བསྩོད་ནམས་ཀི་བགྩོ་སྐལ་ཞེས་པ། རང་གིས་སྩོན་བསགས་

དགེ་བའི་ལས་སམ་བསྩོད་ནམས་བསགས་པའི་སྟྩོབས་ཀིས་ཐྩོབ་པའི་སྐལ་

བའྩོ། །བསྟན་བཅྩོས་ཞེས་པ། ལམ་བསྟན་ཞིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་འགྱུར་

བཅྩོས་བེད་པའི་དྩོན་ཡིན། ཡང་ནང་པ་གཞིར་བཞག་ན། ཉྩོན་མྩོངས་སྐྩོན་རྣམས་མ་

ལུས་འཆྩོས་པ་དང་། །ངན་འགྩོའི་འཇིག་ལས་སྐྩོབ་པ་གང་ཡིན་པ། །འཆྩོས་སྐྩོབ་

ཡྩོན་ཏན་ཕྱིར་ན་བསྟན་བཅྩོས་ཏེ། །གཉིས་པྩོ་འདི་དག་གཞན་གི་ལུགས་ལ་

མེད། །ཅེས་པ་ལྟར། བསྟན་བཅྩོས་ཞེས་པ་སེམས་འཆྩོས་ཤིང་སྡུག་བསལ་ལས་

སྐྩོབ་པའི་ཁྱད་ཆྩོས་གཉིས་ཚང་བའི་གསུང་ཞིག་ཡིན་དགྩོས་པར་གསུངས། ཐྩོས་

བསམ་སྩོམ་གསུམ་ཞེས་པ། ཆྩོས་ལ་ཐྩོག་མར་ཐྩོས་པ་སྟེ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པ་དང་། 

བསམ་པ་ཞེས་པ། རྣ་བར་ཐྩོས་པ་དེ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་བ་དང་། 

སྩོམ་པ་ཞེས་པ་བསམ་བྩོ་བཏང་ནས་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་དྩོན་དེ་ལ་གྩོམས་འདྲིས་

བེད་པའྩོ། །ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་གི་ཤེས་རབ་ཅེས་པ། གྩོང་བཤད་ལྟར་ཆྩོས་ལ་

ཐྩོས་པ་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་སྟེ་ཡིད་དཔྩོད་ཙམ་གི་གྩོ་བ་རེད་པའི་ཤེས་

རབ་དེ་ཡིན། བསམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ཅེས་པ། ཡིད་དཔྩོད་ཙམ་གིས་གྩོ་དྩོན་རེད་

པ་ལ་ཆ་མ་བཞག་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བསམས་པའི་མཐར་དྩོན་དེ་ཐག་ཆྩོད་པར་

ཤེས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་སྐེས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཡིན། བསྩོམས་བྱུང་གི་ཤེས་
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རབ་ཅེས་པ། གྩོང་གི་ཚད་མས་ངེས་པ་རེད་པའི་དྩོན་དེ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རང་གི་

བྩོ་འདྲིས་པར་བས་ཏེ་ཉམས་མྩོང་སྐེས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན། ཉམས་མྩོང་དེ་ལ་ཡང་

བཅྩོས་མ་དང་བཅྩོས་མིན་གི་ཉམས་མྩོང་གཉིས་ཡྩོད། ཟབ་ཅིང་བརླིང་བ། ཞེས་པ་

དྩོན་དེ་བྩོ་གྩོས་ཀིས་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དྩོན་ཡིན། 

དྲི་བ། འྩོ་ན་གདུལ་བ་རིགས་ཅན་གསུམ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་རིགས་ཅན། རང་རྒྱལ་གི་རིགས་ཅན། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་

རིགས་ཅན་བཅས་གསུམ་ཡིན།

དྲི་བ། ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཅན་ཡིན་མིན་ཇི་ལྟར་ཤེས་སམ།

ལན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཆྩོས་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་མིག་ནས་མཆི་མ་དང་ལུས་

ཀི་བ་སྤུ་ལྡང་བ་བྱུང་བ་ན། གང་ཟག་དེ་ཉན་ཐྩོས་རིགས་ཅན་ཡིན་པ་དང། གཞན་

གཉིས་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་ཡིན།

དྲི་བ། ཐེག་པ་ཞེས་པའི་གྩོ་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྤིར་ཐེག་པ་ཞེས་པ་ལ་གྩོ་དྩོན་མང་ཡང་། འདིར་ཐེག་པ་ཞེས་པ་རང་

རྒྱུད་ཀི་ལམ་ལ་གྩོ་བ་ཡིན།

དྲི་བ། ཐེག་ཆེན་དང་ཐེག་དམན་གི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྤིར་འདི་ལ་དྩོན་མང་ཡང་། གྩོ་བདེར་བས་ན། ཐེག་ཆེན་ཞེས་པ་

འགན་འཁུར་ཆེན་པྩོ་འཁྱེར་བ་སྟེ། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་སྒྲུབ་པའི་

འཁུར་ཐེག་པས་ན་ཐེག་ཆེན་དང་། དེ་ལྟར་མིན་པར་རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཐར་པ་ཐྩོབ་

པའི་དྩོན་གི་འཁུར་འཁྱེར་བས་ན་ཐེག་དམན་ཞེས་པ་ཡིན། འགའ་ཞིག་གིས་ཐེག་
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དམན་གི་གྩོ་དྩོན་དེ། ཐེག་པ་དམན་པ་ཞེས་ཐབས་སྐྩོ་བྩོ་ལ་གྩོ་གི་འདུག་པས་དེ་ནྩོར་

བ་ཡིན་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་གིས་གྩོ་དྩོན་དེ་བདེན་པར་བཟུང་སྟེ་ང་ཚོར་ཐེག་

དམན་ཞེས་ལབ་ན་འགིག་གི་མ་རེད་ཅེས་མི་བཟྩོད་པ་ལྟ་བུ་གནང་གི་འདུག་པ་དེ་

ཡང་ནྩོར་བ་ཡིན། མདྩོ་དྩོན་ཐེག་དམན་ཞེས་པ་གྩོང་གསལ་ལྟར་ལས་མཐྩོང་ཆུང་

གཏྩོང་བའི་དྩོན་མིན། དངྩོས་ཡྩོད་ལས་ཐེག་དམན་གི་ཆྩོས་ཚུལ་གི་གཞི་རིམ་མེད་

པར་ཐེག་ཆེན་འྩོང་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་པས། ཐེག་ཆེན་པས་ཀང་ཐེག་དམན་གལ་

ཆེར་ལྟ་དགྩོས་ལ། ཐེག་དམན་པས་ཀང་ཐེག་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་ཡིན་

པར་འཛིན་ཏེ་ཕན་ཚུན་གུས་ཞབས་མཛའ་འབེལ་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན།

དྲི་བ། ཐེག་པ་གསུམ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཐེག་པ། རང་རྒྱལ་གི་ཐེག་པ། བང་སེམས་ཀི་ཐེག་པ་

བཅས་གསུམ་མྩོ། །

དྲི་བ། ཚོགས་གཉིས་གསྩོག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། ཕྱག་དང་མཆྩོད་པ་སྩོགས་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ལས་ཐབས་དང་འབེལ་

བའི་ཚོགས་གསྩོག་པ་ལ་འབད་པ་ནི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསྩོག་ཚུལ་དང། 

ཉྩོན་མྩོངས་དུག་གསུམ་གི་གཉེན་པྩོར་ལམ་སྩོམ་པ་སྩོགས་ཤེས་རབ་དང་འབེལ་

བའི་ཚོགས་གསྩོག་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གསྩོག་ཚུལ་ཡིན།

དྲི་བ། ནང་པའི་བསབ་པ་གསུམ་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དཔེར་ན། མྩོ་ཊའམ་རླངས་འཁྩོར་གཏྩོང་མཁན་ཞིག་ལ་མཚོན་ན། མྩོ་

ཊའམ་རླངས་འཁྩོར་གཏྩོང་བའི་སྐབས་སུ་མྩོ་ཀ་ཇི་ལྟར་གཏྩོང་ཆྩོག་མིན་གི་ཁིམས་
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སྲུང་དགྩོས་པ་དང་། ཡང་དེའི་ཚེ་མྩོ་ཀ་ལེགས་པྩོར་འགྩོ་ཆེད་སེམས་སྒིམ་དགྩོས་པ་

དང་། ཡང་དེའི་ཚེ་ཆྩོག་དང་མི་ཆྩོག་དང་བེད་མི་བེད་ཀི་རྣམ་པ་འབེད་པའི་ཤེས་

རབ་དགྩོས་པ་ལྟར། ཆྩོས་ཉམས་ལེན་སྐབས་ཀང་། ལུས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་སྩོགས་

སྩོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དེའི་ཚེ་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་འཛིན་དང་། དེའི་ཚེ་

དགེ་མི་དགེ་ལེགས་ཉེས་སྩོགས་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་གསུམ་དགྩོས་

པ་ཡིན་པས། ལམ་ཉམས་ལེན་སྐབས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་

གསུམ་ལ་བསབ་གསུམ་ཞེས་བ་བ་ཡིན།

དྲི་བ། ལམ་དང་ས་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ལམ་ཞེས་པ་ནི། འབས་བུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཅི་རིགས་

ཀི་གྩོ་འཕང་དུ་བགྩོད་པར་བེད་པའི་སེམས་ནང་གི་མངྩོན་པར་རྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་

ཞིག་ལ་ཟེར་བ་དང་། ས་ཞེས་པ་ནི། སའི་སྐད་དྩོད་བྷུ་མི་ཞེས་པ་སྩོད་བཅུད་ཀི་རེན་

བེད་པའི་ཆ་ནས་འཇྩོག་པ་ལྟར། འདིར་ཡང་ས་ལམ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ས་ཞེས་པ་ནི། 

སྒིབ་གཉིས་གང་རུང་གི་འཇིགས་པ་མེད་པའི་རེན་དང་ཐྩོབ་བའི་ཡྩོན་ཏན་མང་པྩོའི་

རེན་བེད་པའི་སེམས་ནང་གི་མངྩོན་པར་རྩོགས་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཞིག་ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད། 

དྲི་བ། འྩོ་ན། ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅྩོ་ལྔ་ཞེས་པ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཉན་ཐྩོས་ཀི་ཚོགས་ལམ་དང། སྦྩོར་ལམ། མཐྩོང་ལམ། སྩོམ་ལམ། མི་

སྩོབ་ལམ་བཅས་ལྔ་དང་། དེ་བཞིན་རང་རྒྱལ་དང་བང་སེམས་གཉིས་ལ་ཚོགས་

སྦྩོར་སྩོགས་ལྔ་ལྔ་བཅས་བསྩོམས་པའི་ལམ་དེ་ལ་བཅྩོ་ལྔ་ཡྩོད།

དྲི་བ། ཚོགས་ལམ་གི་སྒ་བཤད་དང་དྩོན། དབེ་བ་བཅས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།
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ལན། སྒ་བཤད་ནི། བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསྩོག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་

ལམ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཟེར་ལ། དྩོན་ནི། ཆྩོས་མངྩོན་རྩོགས་ཡིན། 

དྲི་བ། ཚོགས་ལམ་ལ་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་ཚོགས་ལམ་གསུམ་མམ། ཚོགས་ལམ་

ལ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་ཡྩོད།

དྲི་བ། སྦྩོར་ལམ་གི་སྒ་བཤད་དང་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྒ་བཤད་ནི། མཐྩོང་ལམ་ལ་སྦྩོར་བར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་

ཟེར་ལ། དྩོན་ནི། དྩོན་མངྩོན་རྩོགས་ཡིན། 

དྲི་བ། སྦྩོར་ལམ་ལ་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་སྦྩོར་ལམ་གསུམ་མམ། སྦྩོར་ལམ་ལ་

དྲྩོད་དང། རེ་མྩོ། བཟྩོད་པ། ཆྩོས་མཆྩོག་བཅས་བཞི་ཡྩོད།

དྲི་བ། མཐྩོང་ལམ་གི་སྒ་བཤད་དང་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྒ་བཤད་ནི། བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་མཐྩོང་བའི་ལམ་ཡིན་

པས་དེ་སྐད་ཟེར་ལ། དྩོན་ནི། བདེན་པ་མངྩོན་རྩོགས་ཡིན། 

དྲི་བ། མཐྩོང་ལམ་ལ་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་མཐྩོང་ལམ་གསུམ་མམ། མཐྩོང་ལམ་

མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སྩོ།།

དྲི་བ། སྩོམ་ལམ་གི་སྒ་བཤད་དང་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྒ་བཤད་ནི། བདེན་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཐྩོང་བ་ལ་གྩོམས་པར་བེད་
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པའི་ལམ་ཡིན་པས་སྩོམ་ལམ་ཞེས་བ་ལ། དྩོན་ནི། རེས་ལ་མངྩོན་རྩོགས་ཡིན། 

དྲི་བ། སྩོམ་ལམ་ལ་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་སྩོམ་ལམ་གསུམ་མམ། སྩོམ་ལམ་མཉམ་

བཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། རེས་ཐྩོབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སྩོ།།

དྲི་བ། མི་སྩོབ་ལམ་གི་སྒ་བཤད་དང་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྒ་བཤད་ནི། རང་རང་གི་ལམ་གི་བགྩོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྩོབ་མི་

དགྩོས་པའི་ལམ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་ཟེར་ལ། དྩོན་ནི། ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གང་

རུང་གི་རང་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་མངྩོན་རྩོགས་དེ་ཡིན། 

དྲི་བ། མི་སྩོབ་ལམ་ལ་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་མི་སྩོབ་ལམ་གསུམ་མྩོ།། 

དྲི་བ། སྐེས་བུ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་གྩོ་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། གཙོ་བྩོ་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་འཇྩོག་གི་ཡྩོད། དགྩོས་པ་རང་ཁྩོ་ནའི་ཆེད་

ལྷ་མིའི་མངྩོན་མཐྩོ་ཙམ་དྩོན་དུ་གཉེར་པའི་བསམ་པ་ཅན་དེ་སྐེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང། 

དགྩོས་པ་རང་ཁྩོ་ནའི་ཆེད་མངྩོན་མཐྩོ་ཙམ་མིན་པར་འཁྩོར་བ་ལས་ཐར་པའི་ཐར་པ་

དྩོན་དུ་གཉེར་པའི་བསམ་པ་ཅན་དེ་སྐེས་བུ་འབིང་། དགྩོས་པ་རང་ཙམ་མིན་པར་

མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ལས་བལ་ཏེ་བདེ་བ་ལ་འགྩོད་

ཕྱིར་རྫྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་དྩོན་དུ་གཉེར་བའི་བསམ་པ་ཅན་དེ་སྐེས་བུ་ཆེན་པྩོ་ཡིན།

དྲི་བ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གི་ཚད་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ནམ།
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ལན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ལས་བལ་ཏེ་བ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་

འགྩོད་པར་འདྩོད་པའི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་ མ་ཡིན་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་

ཞིག་ཡིན།

དྲི་བ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དམ།

ལན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་ལ་གཉིས་ཡྩོད་དེ། བདག་གཞན་

མཉམ་བརེའི་སྩོ་ནས་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་དང། རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་སྩོ་ནས་

སེམས་བསྐེད་ཚུལ་གཉིས་ཡྩོད། 

དྲི་བ། དང་པྩོ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྩོ་ནས་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་གང་

ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི། བདག་གཞན་མཉམ་པ་དང་། བདག་གཅེས་འཛིན་དང་གཞན་

གཅེས་འཛིན་གཉིས་ཀི་སྐྩོན་དང་ཡྩོན་ཏན་བསམ་པ། བདག་གཞན་བརེ་བའི་བསམ་

པ་དངྩོས་སྩོགས་རིམ་གིས་བསྩོམས་པའི་མཐར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསལ་ལས་བལ་ཏེ་བ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྩོད་པར་འདྩོད་པའི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་

མ་ཡིན་པ་བསྐེད་པ་དེ་ཡིན།

དྲི་བ། གཉིས་པ་རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་གི་སྩོ་ནས་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་

གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མར་ཤེས། དྲིན་དྲན། དྲིན་གཟྩོ། ཡིད་འྩོང་གི་བམས་པ། སིང་རེ། ལྷག་

བསམ་རྣམས་ལེགས་པར་བསྩོམས་པའི་མཐར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་

བསལ་ལས་བལ་ཏེ་བ་མེད་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྩོད་པར་འདྩོད་པའི་བསམ་པ་བཅྩོས་མ་ 
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མ་ཡིན་པ་བསྐེད་པ་དེ་ཡིན།

དྲི་བ། སིང་རེ་གསུམ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ། ཆྩོས་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ། 

དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་བཅས་གསུམ་ཡིན།

དྲི་བ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་རྒྱལ་བའི་སས་ཞེས་བརྩོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ཀི་ཡྩོད་ཏན་ལས་བྱུང་བས་ན་དེ་ལྟར་བརྩོད་པ་

ཡིན།

དྲི་བ། སྩོན་པ་སེམས་བསྐེད་དང་འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་གཉིས་ཀི་ཁྱད་

པར་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་ལས་བལ་ཏེ་བདེ་བ་འཐྩོབ་ན་ཅི་

མ་རུང་སམ་པ་དེ་སྩོན་པ་སེམས་བསྐེད་དང། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྡུག་

བསལ་བདག་གིས་བསལ་ཏེ་བང་ཆུབ་ས་ལ་བདག་གིས་འགྩོད་པར་བའྩོ་སམ་པའི་

སེམས་བསྐེད་ལྟ་བུ་འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་ཡིན།

དྲི་བ། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ཚུལ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱུ་འབས་མང་ངག་བདུན་དང། བདག་གཞན་མཉམ་བརེ། ཚད་མེད་

བཞི་བཅས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྐེད་དགྩོས་པ་ཡིན། 

དྲི་བ། ཚད་མེད་བཞི་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བ་ལྡན་འདྩོད་ཀི་བམས་པ། སྡུག་
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བསལ་དང་འབལ་འདྩོད་ཀི་སིང་རེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བདེ་དང་ལྡན་

པས་དགའ་བ། ཉེ་རིང་ཆགས་སང་དང་བལ་བའི་བཏང་སྩོམས་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། ས་དང་ཕར་ཕྱིན་གང་ཞེ་ན།

ལན། སའི་དྩོན་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དང་། ས་དེ་ལ་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་

རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་ས་གསུམ་ཡྩོད། ཡང་ན། ཐེག་པ་སྩོ་སྩོའི་སྩོབ་པ་དང་མི་

སྩོབ་པའི་ས་གཉིས་ཡྩོད། ཡང་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ས་དེ་ལ་བཅུ་ཡྩོད་པ་སྟེ། ས་

དང་པྩོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གཉིས་པ་དྲི་མ་མེད་པ། གསུམ་པ་འྩོད་བེད་པ། བཞི་པ་འྩོད་

འཕྩོ་བ། ལྔ་པ་སྦངས་དཀའ་བ། དྲུག་པ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པ། བདུན་པ་རིང་དུ་སྩོང་བ། 

བརྒྱད་པ་མི་གཡྩོ་བ། དགུ་པ་ལེགས་པའི་བྩོ་གྩོས། བཅུ་པ་ཆྩོས་ཀི་སྤིན་བཅས་ཡིན། 

ཕར་ཕྱིན་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་སྟེ། སྦིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་

དང་། བཟྩོད་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕར་ཕྱིན་ནྩོ། །

དྲི་བ། སྦིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་གི་གྩོ་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སེམས་བསྐེད་ཀིས་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་སྩོགས་གཏྩོང་

བའི་སེམས་པ་དེ། སྦིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་གི་དྩོན་ཡིན། 

དྲི་བ། སྦིན་པ་གསུམ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། དམ་པའི་ཆྩོས་སྦིན་པ་སྩོགས་ཆྩོས་ཀི་སྦིན་པ། བཟའ་བཏུང་སྦིན་པ་

སྩོགས་ཟང་ཟིང་གི་སྦིན་པ། སྩོག་སྐྩོབ་བེད་པ་སྩོགས་མི་འཇིགས་པའི་སྦིན་པ་

བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། ཚུལ་ཁིམས་ཕར་ཕྱིན་གི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 
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ལན། སེམས་བསྐེད་ཀིས་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་སྩོར་བང་སགས་གསུམ་གི་ལྟུང་

བ་སྩོགས་ལས་ལྡྩོག་པའི་སྲུང་བའི་སེམས་པ་དེ། ཚུལ་ཁིམས་ཕར་ཕྱིན་གི་དྩོན་

ཡིན། 

དྲི་བ། ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ཉེས་སྤྩོད་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས། དགེ་བ་ཆྩོས་སྡུད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས། 

སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་བཅས་ཡིན། 

དྲི་བ། བཟྩོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་གི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སེམས་བསྐེད་ཀིས་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་དཀའ་སྤད་སྩོགས་ལ་བཟྩོད་

སན་ཐུབ་པ་བཟྩོད་པའི་ཕར་ཕྱིན། 

དྲི་བ། བཟྩོད་པ་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། སྡུག་བསལ་དང་ལེན་གི་བཟྩོད་པ། གཞན་གིས་གནྩོད་པ་ལ་ཅི་མི་

སམ་པའི་བཟྩོད་པ། ཆྩོས་ལ་ངེས་ཤེས་ཀི་བཟྩོད་པ་བཅས་སྩོ།། 

དྲི་བ། བརྩོན་འགྲུས་ཕར་ཕྱིན་གི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སེམས་བསྐེད་ཀིས་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་དགེ་བའི་བ་བ་ལ་སྤྩོ་བས་འཇུག་

པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀི་ཕར་ཕྱིན། 

དྲི་བ། བརྩོན་འགྲུས་གསུམ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། གྩོ་ཆའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། དགེ་བའི་ཆྩོས་སྡུད་པའི་བརྩོན་འགྲུས། 

སེམས་ཅན་དྩོན་བེད་ཀི་བརྩོན་འགྲུས་སྩོ།།

དྲི་བ། བསམ་གཏན་ཕར་ཕྱིན་གི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 
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ལན། སེམས་བསྐེད་ཀིས་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་དགེ་བ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་

གཏད་པ་བསམ་གཏན་གི་ཕར་ཕྱིན། 

དྲི་བ། བསམ་གཏན་གཉིས་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། འཇིག་རེན་པའི་བསམ་གཏན་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་

བསམ་གཏན་ནྩོ།།

དྲི་བ་། ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་གི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། སེམས་བསྐེད་ཀིས་ཟིན་པའི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་

སྩོགས་ཅི་རིགས་རྩོགས་པའི་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་དྩོ།།

དྲི་བ། ཤེས་རབ་གསུམ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། གནས་ལྔ་རིག་པ་ཀུན་རྫྩོབ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ། གནས་ལུགས་རིག་

པ་དྩོན་དམ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བ་བ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་

བྩོ། །

དྲི་བ། ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཁྱད་ཆྩོས་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཕར་ཕྱིན་རང་རང་གི་མི་མཐུན་ཕྱྩོགས་དང་བལ་བ། གྩོགས་འཁྩོར་

གསུམ་མི་རྩོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པ། གཞན་གི་འདྩོད་དྩོན་རྫྩོགས་པར་བེད་

པའི་བེད་ལས་དང་ལྡན་པ། འབས་བུ་བང་ཆུབ་གསུམ་སིན་པར་བེད་པ་བཅས་ཡིན། 

དྲི་བ། བསྡུ་བའི་དངྩོས་པྩོ་བཞི་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། མཁྩོ་བ་སྦིན་པ། སན་པར་སྨྲ་བ། དྩོན་སྤྩོད་པ། དྩོན་མཐུན་པ་བཅས་

ཡིན། 
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གྩོལ་བ་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་དང་འབེལ་བའི་དྲི་བ་དྲི་ལན།

དྲི་བ། འབས་བུ་མངྩོན་དུ་བེད་ཚུལ་གསུངས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། གྩོང་དུ་བཤད་པའི་གཞི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་ཤེས། དེ་ནས་ལམ་

ལ་ཞུགས་ཏེ་ལམ་ལྔ་རིམ་གིས་བགྩོད། དེ་ནས་དེ་ལ་བརེན་ནས་འཐྩོབ་བའི་འབས་

བུ་ཐར་པའམ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གྩོ་འཕང་མངྩོན་དུ་བས་པ་སྟེ། གང་ཟག་དེའི་

རྒྱུད་ལ་མངྩོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་ཐྩོབ་པའམ་མངྩོན་སུམ་དུ་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དེ་

ཡིན།

དྲི་བ། ཐར་པ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། གྩོང་དུ་བཤད་པའི་འགྩོག་པ་དང་ལམ་བདེན་རྣམས་བསམས་ནས། 

ལམ་བདེན་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོབ་པའི་ཉྩོན་སྒིབ་དང་ཤེས་སྒིབ་གང་རུང་ལས་ཐར་པའི་

ཐར་པ་མང་འདས་ལ་ཟེར།

དྲི་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གྩོ་འཕང་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྒིབ་པ་གཉིས་སངས་ཏེ་ཤེས་བའི་ཆྩོས་ཀུན་མངྩོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་

ཐུབ་པའི་གྩོ་འཕང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ལ་ཟེར།

དྲི་བ། ཉྩོན་སྒིབ་ཅེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། གཙོ་བྩོ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་ལ་ཟེར།

དྲི་བ། ཤེས་སྒིབ་ཅེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། གཙོ་བྩོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་

ལ་ཟེར།
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དྲི་བ། ཐེག་ཆེན་གཉིས་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་དང། གསང་སགས་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་གཉིས་

ཡིན།

དྲི་བ། སངས་རྒྱས་ལ་སྟྩོབས་བཅུ་མངའ་བ་ཞེས་པའི་སྟྩོབས་བཅུ་གང་ཡིན་

ནམ།

ལན། གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། ལས་ཀི་རྣམ་པར་

སིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། མྩོས་པ་ས་ཚོགས་པ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། ཁམས་ས་

ཚོགས་པ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། དབང་པྩོ་མཆྩོག་དམན་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། ཐམས་

ཅད་དུ་འགྩོ་བའི་ལམ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། ཀུན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་

བ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། སྩོན་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། འཆི་འཕྩོ་བ་

དང་སྐེ་བ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་སྟྩོབས་བཅས་སྩོ།།

དྲི་བ། རྣམ་མཁྱེན་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་

མཐར་ཐུག་གི་མཁྱེན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།

དྲི་བ། རྣམ་མཁྱེན་ལ་དབེ་ན་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཇི་ལྟ་བ་རྩོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་དང། ཇི་སེད་པ་རྩོགས་པའི་རྣམ་མཁྱེན་

གཉིས་ཡྩོད། 

དྲི་བ། མཐར་ཐུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། གྩོང་གི་ཆྩོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཉིད་ཡར་ལྡན་དུ་
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སྩོང་སྟེ་མཐར་ཐུག་པའམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ཡེ་ཤེས་སམ་ལམ་ཡིན། ཡང་ཡེ་ཤེས་

ཞེས་པ། སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཡེ་གདྩོད་མ་ནས་གནས་པའི་ཆྩོས་ཉིད་དེ་ཉིད་ཤེས་

པ་ཞེས་པའྩོ།།

དྲི་བ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མེ་ལྩོང་ཡེ་ཤེས། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། སྩོར་རྩོག་ཡེ་ཤེས། བ་སྒྲུབ་ཡེ་

ཤེས། ཆྩོས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། ལྩོངས་སྐུ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་ཞེས་པའི་ངེས་པ་ལྔ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། གནས་འྩོག་མིན་སྟུག་པྩོ་བཀྩོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཁྩོ་ནར་བཞུགས་པར་

ངེས་པ། ཆྩོས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་གསུངས་པར་ངེས་པ། འཁྩོར་ཐེག་ཆེན་

རིགས་ངེས་ཁྩོ་ནར་ངེས་པ། དུས་འཁྩོར་བ་ཇི་སིད་དུ་གནས་པར་ངེས་པ། སྐུ་མཚན་

དཔེས་བརྒྱན་པར་ངེས་པ་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། སགས་སུ་རིགས་བདག་རྡྩོ་རེ་འཆང་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྡྩོ་རེ་འཆང་དེ་རྒྱལ་བ་རིགས་གསུམ་རིགས་ལྔ་རིགས་བརྒྱ་ཀུན་ལ་

ཁྱབ་པའི་ཁྱབ་བདག་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན་པའམ་རིགས་ཀུན་གི་སྤྲུལ་གཞི་ཡིན་པས་དེ་

ལྟ་བ།

དྲི་བ། འྩོ་ན་རིགས་གསུམ་མགྩོན་པྩོ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། སྤན་རས་གཟིགས། འཇམ་དབངས། ཕྱག་ན་རྡྩོ་རེ་བཅས་ཡིན། དེ་

དག་ལས་དང་པྩོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་སིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ལྷ་སྐུར་ཤར་

བ་དང་། གཉིས་པ་ནི། དེའི་ཤེས་རབ་ལྷ་སྐུར་ཤར་བ། གསུམ་པ་ནི། དེའི་མཐུ་ནུས་
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ལྷ་སྐུར་ཤར་བ་ཡིན། 

དྲི་བ། རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྣམ་པར་སང་མཛད། མི་བསྐྩོད་པ། འྩོད་དཔག་མེད། རིན་འབྱུང། དྩོན་

ཡྩོད་གྲུབ་པ་བཅས་ཡིན།

༤༽ མདྩོ་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་རྣམས་ཀི་སིང་དྩོན་བསྡུ་ཚུལ་གི་ 

དྲི་ལན།

དྲི་བ། སྤིར་ཆྩོས་འཁྩོར་རམ་བསྟན་པ་ལ་དབེ་ན་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། ལུང་གི་ཆྩོས་འཁྩོར་རམ་བསྟན་པ་དང་རྩོགས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་རམ་

བསྟན་པ་གཉིས་ཡྩོད། 

དྲི་བ། ལུང་རྩོགས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱལ་བའི་ལུང་གི་བསྟན་པ་ལ་ཐྩོས་བསམ་བེད་པ་ནི། ལུང་གི་བསྟན་

པ་འཛིན་ཚུལ་དང། ཐྩོས་བསམ་སྩོན་དུ་བཏང་སྟེ་ཐྩོས་བསམ་ཙམ་མིན་པར་སྩོམ་

ཉམས་ལེན་བེད་པ་ནི། རྩོགས་པའི་བསྟན་པ་འཛིན་ཚུལ་ཡིན།

དྲི་བ། སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ལ་རྒྱས་པར་བས་ན་ཆྩོས་ཕུང་བརྒྱད་

ཁི་བཞི་སྟྩོང་ཡྩོད་པ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། ཆྩོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྩོང་དེ། ཉྩོན་མྩོངས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟྩོང་གི་

གཉེན་པྩོར་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་འདྩོད་ཆགས་གི་གཉེན་པྩོར་ཆྩོས་ཕུང་ཉིས་ཁི་

ཆིག་སྟྩོང་གསུངས། ཞེ་སང་གི་གཉེན་པྩོར་ཆྩོས་ཕུང་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་གསུངས། 

གཏི་མུག་གི་གཉེན་པྩོར་ཆྩོས་ཕུང་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་གསུངས། དུག་གསུམ་ཆ་
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གེང་བརྩོད།།

སྩོམས་ཀི་གཉེན་པྩོར་ཆྩོས་ཕུང་ཉིས་ཁི་ཆིག་སྟྩོང་བཅས་བསྩོམས་བརྒྱད་ཁི་བཞི་

སྟྩོང་ཡྩོད་པ་དེ་ཡིན།

དྲི་བ། སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ལ་འབིང་དུ་བས་ན་གསུང་རབ་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པ་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། མདྩོ་སེའི་སེ། དབངས་ཀིས་བསད་པའི་སེ། ལུང་དུ་བསྟན་པའི་སེ། 

ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་སེ། ཆེད་དུ་བརྩོད་པའི་སེ། གེང་གཞིའི་སེ། རྩོགས་པ་བརྩོད་

པའི་སེ། དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་སེ། སྐེས་རབས་ཀི་སེ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ། རྨད་དུ་བྱུང་

བའི་སེ། གཏན་ལ་ཕབ་པ་བསྟན་པའི་སེའྩོ།།

དྲི་བ། སྟྩོན་པས་གསུང་པའི་ཆྩོས་ལ་བསྡུས་ན་སེ་སྩོད་གསུམ་ཡྩོད་པ་གང་

དག་ཡིན་ནམ།

ལན། འདུལ་བའི་སེ་སྩོད་དང་། མདྩོ་སེའི་སེ་སྩོད་དང་། མངྩོན་པའི་སེ་སྩོད་

བཅས་གསུམ་ཡྩོད། 

དྲི་བ། སེ་སྩོད་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། 

ལན། དེ་ནི། བརྩོད་བ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བྩོར་སྟྩོན་པའི་ཆ་ནས་

འདུལ་བའི་སེ་སྩོད་དང་། བརྩོད་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་གཙོ་བྩོར་སྟྩོན་པའི་ཆ་

ནས་མདྩོ་སེ་དང་། བརྩོད་བ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་གཙོ་བྩོར་སྟྩོན་པའི་ཆ་ནས་

མངྩོན་པའི་སེ་སྩོད་དུ་འཇྩོག་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སྟྩོན་པའི་ཆྩོས་དེ་སེ་ཚན་བས་ན་གང་དང་གང་དུ་བསྡུས་ཀི་ཡྩོད་དམ།

ལན། གྩོ་བདེར་བས་ན། ༡། ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་དང་སྤྩོད་པ་འཚེ་བ་མི་བེད་པ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གཉིས་སུ་བསྡུས་པ་དང་། ༢། ཡང་ན། ཧིན་ཡཱན་དང་། མཧཱ་ཡཱན་དང་། བཛྲ་ཡཱན་

གསུམ་དང་། ༣། ཡང་ན། ས་དེང་གཉིས་ཀའི་གསུང་ཚུལ་བས་ན། སྟྩོན་པའི་ཆྩོས་

ཀུན་གཞི་ལམ་འབས་བུ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པར་གསུང་སྟེ། གཞི་བདེན་པ་གཉིས། 

ལམ་ཐབས་ཤེས་གཉིས། འབས་བུ་སྐུ་གསུམ་མམ་བཞི། ཡང་ན་བཤད་སྟངས་

གཞན་ལ། གཞི་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ཚུལ། ལམ་བགྩོད་པའི་རིམ་པ། འབས་བུ་མངྩོན་

དུ་བེད་ཚུལ་གསུམ་དུ་སྡུད་ཀི་ཡྩོད། ༤། ཡང་དེང་རབས་ཀི་གསུང་སྟངས་གསར་

བ་བས་ན། སྟྩོན་པའི་ཆྩོས་ཀུན། ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ། ནང་པའི་

སྩོམ་ཉམས་ལེན་གསུམ་དུ་སྡུད་ཀི་ཡྩོད།

དྲི་བ། སྟྩོན་པའི་ཆྩོས་ཀུན་གི་སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་དང་སྤྩོད་པ་འཚེ་བ་མི་བེད་པ་གཉིས་ཡིན། ཡང་ན། 

གཞི་ལམ་འབས་བུའི་ཆྩོས་གསུམ་ཡིན།

དྲི་བ། ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་དང་སྤྩོད་པ་འཚེ་བ་མེད་པ་གཉིས་ཀི་གྩོ་དྩོན་གང་

ཡིན་ནམ།

ལན། ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་ནི། སྤིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་ཆྩོས་ཀུན་

རེན་འབྱུང་དུ་གསུང་ཞིང་། དེ་ལ་ཡང་རེན་འབྱུང་རིམ་པ་མང་པྩོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡྩོད། 

འྩོན་ཏེ་འདིར་བཤད་པའི་རེན་འབྱུང་དེ་གཙོ་བྩོ་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་ཡིན། དེ་ནས་

སྤྩོད་པ་འཚེ་མེད་ཅེས་པ་ནི། སྟྩོན་པས་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་གཞི་ལ་བཞག་པའི་ཐྩོག་

ནས་གཞན་ལ་འཚེ་བ་སྩོང་དགྩོས་པར་གསུངས། རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རང་གིས་མངས་

དང་མྩོང་བཞིན་པའི་བདེ་སྡུག་ཀུན་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པ་དང་། དེ་
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གེང་བརྩོད།།

ཡང་ཞིབ་པར་བསམ་ན། གཞན་ལ་གནྩོད་ཅིང་འཚེ་བ་བེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརེན་

ནས་རང་ལ་སྡུག་བསལ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་པ་བེད་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་རང་

ལ་བདེ་བ་འབྱུང་བ་ཡིན་པས། རང་ཉིད་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པ་དང་རང་ལ་སྡུག་

བསལ་མི་དགྩོས་ན། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ལ་འཚེ་བ་སྩོང་དགྩོས། ཞེས་ལྟ་བ་རེན་

འབྱུང་གི་སྩོ་ནས་དེ་ལྟར་གསུང་གི་ཡྩོད། ད་དུང་ཞིབ་པར་བས་ན། ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་

ལ་ཡང་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་སྩོགས་དུ་མ་ཡྩོད་པ་གཤམ་གསལ་ལྟར་དང་། སྤྩོད་པ་

འཚེ་བ་མེད་པ་དེ་ལ་ཡང་། གཞན་ལ་གནྩོད་པ་མི་བེད་པ་དང་། གནྩོད་པ་མི་བེད་

པའི་ཐྩོག་རབ་གཞན་ལ་ཕན་འདྩོགས་པ་བཅས་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཡིན། མདྩོ་དྩོན། སྤྩོད་

འཇུག་ལས། བདག་གིས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་བསལ། །སྡུག་བསལ་ཡིན་ཕྱིར་

བདག་སྡུག་བཞིན། །བདག་གིས་གཞན་ལ་ཕན་པར་བ། །སེམས་ཅན་ཡིན་ཕྱིར་

བདག་ལུས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྒྱུ་མཚན་བསམས་ཏེ་ལག་ལེན་བསྟར་

དགྩོས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།

དྲི་བ། སྟྩོན་པས་བསྟན་པ་རིས་སྤད་སའི་གཏད་རབས་བདུན་གང་དག་ཡིན་

ནམ། 

ལན། སྟྩོན་པ་སྐུ་མང་ངན་ལས་འདའ་ཁར་ཉན་ཐྩོས་ཆེན་པྩོ་འྩོད་སྲུང་ལ་

བསྟན་པ་གཏད། འྩོད་སྲུང་གིས་ཀུན་དགའ་བྩོ་ལ་གཏད། ཀུན་དགའ་བྩོས་ཤ་ནའི་

གྩོས་ཅན་ལ་གཏད། དེས་ཉེར་སྦས་ལ་གཏད། དེས་དྷི་དྷི་ཀ་ལ་གཏད། དེས་ནག་པྩོ་

ལ་གཏད། དེས་ལེགས་མཐྩོང་ལ་གཏད་པ་བཅས་བདུན་ནྩོ།།

དྲི་བ། སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་རེས་འཇུག་མཐའ་ཡས་པའི་ནང་ནས་རྒྱན་དྲུག་
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མཆྩོག་གཉིས་ཞེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་པྩོ་དང་མཆྩོག་གཉིས་སམ་ཡང་ན་དཔལ་ནཱ་ལེན་

ཌའི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ཞེས་པ་སུ་དང་སུ་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱན་དྲུག་ནི། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ། འཕགས་པ་ལྷ། འཕགས་པ་ཐྩོགས་

མེད། སྩོབ་དཔྩོན་དབིག་གཉེན། སྩོབ་དཔྩོན་ཕྱྩོགས་གང། དཔལ་ལྡན་ཆྩོས་གགས་

བཅས་ཡིན། མཆྩོག་གཉིས་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཤཱཀ་འྩོད་དང། ཡྩོན་ཏན་འྩོད་གཉིས་

ཡིན་ལ། པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་ནི། རྒྱན་དྲུག་དང་མཆྩོག་གཉིས་ཀི་སྟེང་དུ། སངས་

རྒྱས་བསྐངས། ལེགས་ལྡན་འབེད། ཟླ་བ་གགས་པ། རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷ། མཁན་

ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། པདའི་ངང་ཚུལ་ཅན། འཕགས་པ་གྩོལ་སེ། སེངེ་བཟང་པྩོ། ཇྩོ་བྩོ་ཨ་

ཏི་ཤ་བཅས་བསྩོམས་པས་བཅུ་བདུན་ཡྩོད་པ་དེ་རྣམས་ཡིན། (འདིར་པན་གྲུབ་བཅུ་

བདུན་གི་སྐུ་དཔར་འཇྩོག་རྒྱུ།)

དྲི་བ། དེ་དག་ལ་རྒྱན་དང་མཆྩོག་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། མཁས་པའི་དབང་པྩོ་ཀུན་གི་གཙུག་གི་མཛེས་རྒྱན་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ན་

རྒྱན་དང་། བསྟན་པའི་ར་བ་འདུལ་བའི་སེ་སྩོད་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་ཤིང་ཉམས་ལེན་

གི་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་མཆྩོག་ཅེས་བརྩོད་པར་བསམ།

སེ་ཚན་བཞི་པ། ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་ཉམས་ལེན་དང་ 

འབེལ་བའི་དྲི་ལན།

ནང་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཕྱག་འཚལ་སྐྩོར་བསྐྩོད་སྩོགས་ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་

ཉམས་ལེན་བེད་མཁན་མང་ཡང་་བེད་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་མཁན་དཀྩོན་པས་སྤི་
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ཚོགས་ནང་གི་ཉམས་ལེན་བེད་སྟངས་དེ་རིགས་སྤུས་དག་པྩོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་

ཆེད་འདིར་སེ་ཚན་བཞི་པ་ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་ཉམས་ལེན་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན་དེ་

བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་ལ་གཉིས། ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་དངྩོས་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན་

དང་། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་དང་འབེལ་ཚོགས་

གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་བེད་ཚུལ་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན་ནྩོ། །

༡༽ ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་དངྩོས་དང་འབེལ་བའི་དྲི་ལན།

དྲི་བ། ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བེད་པ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཞིག་ངེས་

པར་བསྟེན་དགྩོས་སམ།

ལན། ཆྩོས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་དང་ཉམས་ལེན་བེད་པ་ཙམ་ལ་ཆྩོས་གྩོགས་དང་

དགེ་རྒན་ཙམ་བསྟེན་པས་ཆྩོག་པ་ལས་ངེས་པར་བ་མ་བསྟེན་མི་དགྩོས་ཀང་། ནང་

ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་ནང་ཆྩོས་བེད་སྟངས་མ་ནྩོར་བ་ཤེས་པ་དང་། ཁྱད་པར་ནང་ཆྩོས་

ཀི་གཏིང་ཟབ་པའི་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་སྩོགས་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིང་ཉམས་

ལེན་དུ་འཁྱེར་ཤེས་པ་དང་། འཁྱེར་ནས་མདྩོ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ལུང་

རྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་ཇི་བཞིན་པ་ཞིག་རང་ལ་དགྩོས་ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་

བ་མ་ཞིག་ངེས་པར་བསྟེན་དགྩོས་པ་ཡིན། དེ་ཡི་རིགས་པ་ཞིག་འགྩོད་ན། བདག་

གིས་བ་མ་བསྟེན་དགྩོས་ཏེ། རང་ཉིད་ཁེ་འདྩོད་ལ་གྩོང་མི་འདྩོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་

དེ་ཡིན། འདིའི་ཁེ་བཟང་ནི་འཕལ་ཕུགས་ཀི་ཁེ་བཟང་དང་ཁྱད་དཔར་ཕུགས་ཀི་ཁེ་

བཟང་ལ་གྩོ་དགྩོས་པ་ཡིན། བསྟེན་སའི་བ་མ་དེ་ཡང་བྱུང་ན་དཔེ་ཆ་ནས་གསུངས་

པ་ལྟར་གི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་། དེ་མིན་ནའང་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་
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གི་སྐེས་བུ་སྩོབ་མ་སྐྩོང་ནུས་མཁན་ཞིག་ངེས་པར་དགྩོས་གལ་ཆེ། འྩོན་ཏེ་བ་སྩོབ་

འབེལ་བ་ལམ་སེང་མི་བ་བར་ཕན་ཚུན་བརགས་ནས་ཡིད་ཆེས་ལེགས་པར་རེད་པ་

ན་བ་སྩོབ་འབེལ་བ་འཇྩོག་རྒྱུ་ལས་ཚབ་ཚུབ་ཀིས་བ་མ་གང་བྱུང་བསྟེན་རྒྱུ་མེད་ལ། 

བསྟེན་པའི་རེས་ནས་བ་སྩོབ་ཀི་འབེལ་བ་ཡག་པྩོ་ཉར་རྒྱུ་དང་དམ་ཚིག་ལེགས་པྩོ་

སྲུང་དགྩོས་གལ་ཆེ་ཡིན། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ནམ་བ་མའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ལ་དགེ་བཤེས་རབ་འབིང་མཐའ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྩོགས་

བཤད་ཚུལ་མང་ཡང་། སིང་པྩོ་ནི། ནང་རིག་ལ་མཁས་པའི་མཁས་པའི་ཡྩོན་ཏན་

དང་། མཁས་པ་ཙམ་མིན་པར་སྩོམ་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བས་ཏེ་གྲུབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་

བཅས་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ཞིག་དང་། ཡང་ན་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་

ཡྩོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་དེ་ཡིན།

དྲི་བ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། བསམ་པ་དང་སྦྩོར་བ་གཉིས་ཀིས་བསྟེན་དགྩོས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་བསམ་

པས་བསྟེན་ཚུལ་ནི། ར་བ་བ་མ་དེའི་ཡྩོན་ཏན་བསམས་ཏེ་དད་པ་སྦངས་ཏེ་དད་པ་

སྩོམ་པ་དང་། བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྩོ་བཞི་ལ་སྩོགས་པ་བསམས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་རེས་སུ་

དྲན་ཏེ་གུས་པ་བསྐེད་པ་གཉིས་ཡིན། སྦྩོར་བས་བསྟེན་ཚུལ་ནི། མཉེས་པ་ཟང་ཟིང་

འབུལ་བ་སྟེ་ནྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་འབུལ་བ་དང་། བཀུར་བསྟི་རིམ་གྩོ་བེད་པ་སྟེ་གྩོང་དུ་

བཀུར་ཏེ་ཞབས་ཞུ་སྒྲུབ་པ་དང་། བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་བཅས་ཡིན། དེ་གསུམ་ལས་

གཙོ་བྩོ་གསུམ་དེ་ཡིན། རྒྱུ་མཚན་ནི། གསུམ་པ་དེ་བྱུང་ན་སྩོབ་མས་བ་མ་བསྟེན་པ་
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གེང་བརྩོད།།

དང་བ་མས་སྩོབ་མ་ཉར་བའི་དགྩོས་པ་ལེགས་པར་འགྲུབ་ཐུབ་པས་ཡིན།

དྲི་བ། སྩོབ་མའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་པ། བྩོ་གྩོས་དང་ལྡན་པ། དྩོན་གཉེར་གི་བརྩོན་

འགྲུས་དང་ལྡན་པ་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། ཆྩོས་ཉན་སྐབས་སང་བར་གསུངས་པའི་སྩོད་ཀི་སྐྩོན་གསུམ་གང་

ཡིན་ནམ།

ལན། མདྩོ་ལས། ལེགས་པར་རབ་ཏུ་ཉྩོན་ལ་ཡིད་ལ་གཟུང་ཞིག་དང་། ངས་

བསྟན་པར་བའྩོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པྩོ་ཆྩོས་ཉན་སྐབས་ཀུན་སྩོང་ཆགས་

སྩོགས་ཀི་གཞན་དབང་དུ་སྩོང་ནས་ཉན་པ་སྩོད་མི་གཙང་བ་ལྟ་བུའི་སྐྩོན་དང་། 

གཉིས་པ་ཆྩོས་ལ་རྣ་བ་མ་གཏད་པ་སྩོད་ཁ་སྦུབས་ལྟ་བུའི་སྐྩོན། གསུམ་པ་གང་ཉན་

པ་བརེད་དུ་བཅུག་པ་སྩོད་ཞབས་རྡྩོལ་ལྟ་བུའི་སྐྩོན་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། ཆྩོས་ཉན་སྐབས་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་འདུ་ཤེས་དྲུག་བསྟེན་ཚུལ་གང་ཡིན་

ནམ།

ལན། རང་ལ་ནད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས་དང། ཆྩོས་ལ་སན་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་སན་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས། ནན་ཏན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་

ལ་ནད་འཚོ་བ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སྐེས་བུ་དམ་པའི་འདུ་

ཤེས། ཆྩོས་ཀི་ཚུལ་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་འདུ་ཤེས་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། ནང་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ང་ཚོས་ནང་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

འདྩོད་པ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་བའང་དམ་པའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་

ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། བདེ་སྡུག་གི་ར་བ་སེམས་ལ་ཐུག་ཅིང་སེམས་ངན་པ་

བཟང་པྩོའི་ཕྱྩོགས་སུ་བསྒྱུར་བཅྩོས་དེ་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རྩོ།།

དྲི་བ། ཆྩོས་བེད་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ང་ཚོས་ཆྩོས་བེད་ནུས་ཏེ། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་ཞིང༌དྲི་

མ་གྩོ་བུར་བ་གང་ཞིག ཕྱིའི་རྐྱེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང༌། ནང་གི་རྐྱེན་དལ་

འབྩོར་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རྩོ། འདིར་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་ལས་རྒྱུ་མཚན་དང་པྩོ་དེ་

གནད་ཆེ་བས་དེའི་དྩོན་བཤད་ན། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་བ་ཞེས་པ་ནི། 

སེམས་དེ་འྩོད་ཟེར་ཡིན་ཟེར་བ་མ་ཡིན་པར་དེ་ནི། དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་

སྩོ་སངས་གཡའ་དག་པ་ཡིན་པ་ཡིན་པ་བཞིན་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ངྩོ་མ་དེ་ལ་

སྐྩོན་མེད་པར་ཤེས་བ་ཀུན་ཤེས་ནུས་པའི་གསལ་རིག་ཙམ་ཡིན་ཞེས་པ་ཡིན།

དྲི་བ་གྩོ་བུར་བ་ཞེས་པ་ནི། དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་གཡའ་དག་པ་

ཡིན་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་ལྷག་པ་སྩོགས་ཀི་རྐྱེན་གིས་སྤིན་ནག་སྩོགས་གྩོ་བུར་དུ་

ལྷག་ནས་ཡྩོད་པ་བཞིན། སེམས་ཀི་སྟེང་དུ་ཡང་ཉྩོན་མྩོངས་སྐེ་བའི་རྐྱེན་སྩོགས་

ལས་ཆགས་སང་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་ཀི་དྲི་བ་མ་རྣམས་གྩོ་བུར་བའི་ཚུལ་དུ་ཡྩོད་

ཅེས་པ་ཡིན། རྒྱས་པར་གཤམ་ལས་ཤེས་པར་བ་ལ། རྒྱུ་མཚན་གཞན་གཉིས་ནི་ས་

བས་མ་བཤད་དྩོ།།

དྲི་བ། ཆྩོས་དེ་ཡང་ཚེ་འདིར་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ང་ཚོས་ཚེ་འདིར་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། ད་ལྟ་དལ་འབྩོར་ཐྩོབ་པའི་ཚེ་
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གེང་བརྩོད།།

འདིར་མ་བས་ན་མ་འྩོངས་པར་སྐེ་བ་དུ་མར་དལ་འབྩོར་གི་མི་ལུས་འདི་འདྲ་བ་ཤིན་

ཏུ་རེད་དཀའ་བའི་ཕྱིར་རྩོ།།

དྲི་བ། ཆྩོས་དེ་ཡང་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ང་ཚོས་ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། འཆི་བར་ནི་ངེས་ཤིང༌། 

ནམ་འཆི་ལ་ངེས་པ་མེད་པ་དང༌། འཆི་བའི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་གཞན་གང་གིས་

ཀང་མི་ཕན་པའི་ཕྱིར་རྩོ།།

དྲི་བ། འགྩོ་བ་ལ་རིགས་དྲུག་སྟེ་བདེ་འགྩོ་གསུམ་དང་ངན་འགྩོ་གསུམ་བཤད་

པ་དེ་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། བདེ་འགྩོ་གསུམ་ནི། ལྷ་དང། མི། ལྷ་མ་ཡིན་བཅས་ཡིན། ངན་འགྩོ་

གསུམ་ནི། དམལ་བ། ཡི་དྭགས། དུད་འགྩོ་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྩོར་པ་བཅུ་ཚང་བའི་མི་ལུས་ཞེས་པ་གང་ཡིན་

ནམ། 

ལན། དལ་བ་བརྒྱད་ནི། དམལ་བ་དང། ཡི་དྭགས། དུད་འགྩོ ཀ་ཀྩོ། ལྷ་ཚེ་

རིང་བ། ལྩོག་ལྟ་ཅན། ཡུལ་མཐའ་འཁྩོབ། ལྐུག་པར་སྐེས་པ་ཡིན་ན། ཆྩོས་བེད་པ་

སྩོགས་ལ་མི་ཁྩོམ་པས་མི་ཁྩོམ་པ་བརྒྱད་ཅེས་བ་ལ། དེ་བརྒྱད་ལས་ལྡྩོག་པ་ལ་དལ་

བ་བརྒྱད་ཅེས་བ། དེ་ནས་འབྩོར་བ་བཅུ་ནི། མིའི་ལུས་རེན་ཐྩོབ་པས་ལུས་ཀི་འབྩོར་

བ། དམ་པའི་ཆྩོས་ཡྩོད་སར་སྐེས་པས་ཡུལ་གི་འབྩོར་བ། རང་གི་དབང་པྩོ་རྣམས་

ལ་སྐྩོན་མེད་པས་དབང་པྩོའི་ཡྩོན་ཏན་གི་འབྩོར་བ། མཚམས་མེད་ལྔ་སྩོགས་མི་

བས་པར་དགེ་བ་ལ་དད་པས་བསམ་པའི་ཁྱད་པར་གི་འབྩོར་བ། བྩོ་ཆྩོས་ལ་གནས་
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པས་དད་པའི་འབྩོར་བ་བཅས་ཏེ་རང་འབྩོར་ལྔ་དང་། སངས་རྒྱས་བྩོན་པའི་དུས་

དང་འཕད་པས་སྟྩོན་པའི་འབྩོར་བ། སངས་རྒྱས་བྩོན་ཏེ་ཆྩོས་བསྟན་པ་དང་འཕད་

པས་བསྟན་པའི་འབྩོར་བ། ཆྩོས་བསྟན་པ་བཞིན་རང་ཉིད་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་

གསུམ་གིས་ཞུགས་པས་རང་གི་སྐལ་བའི་འབྩོར་བ། ཆྩོས་བེད་པ་ལ་སིང་བརེའི་

ཕན་གྩོགས་བེད་མཁན་ཡྩོད་པས་སིང་བརེའི་འབྩོར་བ་བཅས་ཏེ་གཞན་འབྩོར་ལྔ་

ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་དལ་བརྒྱད་འབྩོར་བཅུ་ཚང་བའི་མི་ལུས་ཤིག་ལ་དེ་སྐད་བ་བ་ཡིན། 

དེ་ལྟ་བུའི་མི་ལུས་དེ་རྒྱུ་དང་གངས་སྩོགས་ཀིས་རེད་དཀའ་བ་དང་། མི་ལུས་འདི་ལ་

བརེན་ནས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དྩོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་ནུས་པས་དལ་

འབྩོར་དྩོན་ཆེ་རེད་དཀའ་ཞེས་གསུངས་ལ། མི་ལུས་འདི་འདྲ་བ་ཐྩོབ་དུས་སུ། ཇི་

སྐད་དུ་སྤྩོད་འཇུག་ལས། དལ་འབྩོར་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ། །སྐེས་བུའི་

དྩོན་འགྲུབ་ཐྩོབ་པར་འགྱུར་བ་ལ། །གལ་ཏེ་འདི་ལ་ཕན་པ་མ་འགྲུབ་ན། །ཕྱིས་འདི་

ཡང་དག་འབྩོར་བ་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྩོན་མེད་གི་ནར་མི་སྩོད་

པར་མི་ལུས་དེ་དྩོན་ལྡན་དང་། མི་ལུས་འདི་ལ་སིང་པྩོ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་ཞིག་

ངེས་པར་ལེན་དགྩོས་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བ་གལ་ཆེའྩོ།

འྩོ་ན། མི་ལུས་ལ་སིང་པྩོ་ལེན་དགྩོས་ཞེས་པའི་སིང་པྩོ་རབ་འབིང་ཐ་གསུམ་

ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མི་ལུས་འདི་ཆྩོས་ཕྱྩོགས་སུ་བེད་སྤྩོད་བཏང་ནས་རབ་ཤི་བ་ལ་བྩོད། 

འབིང་མི་འཚེར། ཐ་མ་མི་འགྩོད་པ་དེ་གསུམ་ཡིན། དེའི་དྩོན་ལ་བཤད་རྒྱུ་མང་ཡང་། 

མདྩོར་ཙམ་བཤད་ན། དང་པྩོ་སིང་པྩོ་རབ་འཆི་བ་ལ་བྩོད་ཅེས་པ་ནི། བྩོད་ཅེས་པ་
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བརྡ་རིང་སྟེ་དགའ་བའི་དྩོན་ཡིན། དེ་ནི་མི་ལུས་འདིར་རང་གི་སྩོ་གསུམ་གི་ནུས་པ་

དེ་བག་མེད་ཆུད་སྩོས་སིག་པའི་ཕྱྩོགས་སུ་མ་བཏང་བ་ཆྩོས་ཕྱྩོགས་ལ་ལེགས་པར་

འབད་བརྩོན་བསྟེན་ནས་རབ་ལ་སངས་རྒྱས་དེ་མིན་ཡང་སེམས་ལ་ཡྩོན་ཏན་དང་

ནུས་པ་གང་མཚམས་ཐྩོབ་སྟེ། མཐར་ཤི་བའི་དུས་ཀི་ཚེ་ཨམ་ཆེ་སྩོགས་ཀིས་རང་

ལ་ད་ཁྱྩོད་ཀེན་སར་སྩོགས་ནད་ཀིས་ཤི་བར་ངེས་སྩོ་ཞེས་བརྩོད་པ་ན། རང་གི་

སེམས་ལ་ཡ་ད་ངས་ད་བར་ཆྩོས་ལེགས་པར་བས་ནས་གདེངས་ཚོད་ལེགས་པྩོ་

ཐྩོབ་ཡྩོད་པས། ང་ཤི་ན་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་ཐྩོག་ད་དུང་ལེགས་པྩོ་འདུག སྩོང་ངའི་

ནང་གི་བིའུ་ཆུང་ཞིག་སྩོང་ངའི་ནང་ནས་ཐྩོན་པ་ལ་དགའ་བ་ཡྩོད་པ་དང་། ཡང་ན་བུ་

ཕ་ཁྱིམ་དུ་འགྩོ་བ་ལྟ་བུའི་དགའ་ཚོར་དང་བཅས། ད་ང་རང་རྒྱུན་དུ་དད་པ་བ་ཡུལ་

ཡི་དམ་སྩོགས་སྐབས་གནས་བཞུགས་སར་འགྩོ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དགའ་བ་བེད་པ་དེ་

ཡིན། གཉིས་པ་སིང་པྩོ་འབིང་འཆི་བ་ལ་མི་འཚེར་ཞེས་པ་ནི། ཡང་རང་ཉིད་ཤི་ཁར་

སེབས་པ་ན། ངས་ཆྩོས་གང་འཚམས་བས་ཡྩོད་པས་ད་ཤི་བའི་དུས་ལ་བབ་ཀང་

འཚེར་དགྩོས་པ་མེད་བསམ་སྟེ་མི་འཇིགས་པ་དེ་ཡིན། གསུམ་པ་སིང་པྩོ་ཐ་མ་འཆི་

བ་ལ་མི་འགྩོད་ཅེས་པ་ནི། རང་ངྩོས་ནས་ཆྩོས་བས་ནས་མཐར་འཆི་བའི་དུས་ལ་

བབ་པའི་ཚེ་ད་ངས་ཆྩོས་ཅི་ཐུབ་བས་པ་ཡིན་པས་འགྩོད་པ་མེད་སམ་དུ་འགྩོད་པ་

མེད་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། ཡང་ནང་ཆྩོས་ནས་གསུངས་པའི་འཇུག་སྩོ་བཞི་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། ནང་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་བྩོ། ཐར་པ་ལ་འཇུག་པའི་

སྩོ་འཁྩོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་སྐེས་པའི་བྩོ། ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་བང་ཆུབ་ཀི་
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སེམས། སགས་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་དབང་བཅས་བཞི་ཡྩོད། ནང་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་

སྐབས་འགྩོའི་སྐྩོར་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན།

དྲི་བ། སྩོ་ཐར་རིགས་བདུན་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། དགེ་བསེན་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་གཉིས། དགེ་སྩོབ་མ། དགེ་

སྩོང་ཕ་མ་གཉིས་བཅས་ཀི་སྩོ་ཐར་རྩོ།།

དྲི་བ། ཐར་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་གང་ཞེ་ན།

ལན། བདེན་བཞི་སྩོགས་བསམས་ཏེ་འཁྩོར་བ་ལ་ངེས་འབྱུང་གི་བྩོ་སྐེས་པ་

དེ་ཡིན།

དྲི་བ། ཐེག་ཆེན་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་གང་ཞེ་ན།

ལན། རྒྱུ་འབས་མན་ངག་བདུན་སྩོགས་བསྩོམས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

བསྐེད་པ་དེ་ཡིན། 

དྲི་བ། བྩོ་སྦྩོང་གི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རང་གི་བསམ་བྩོ་བསྒྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་བའི་ཐབས་མང་པྩོ་ཡྩོད་པའི་

ནང་ནས། བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྩོ་ནས་རྐྱེན་ངན་བང་ཆུབ་ལམ་འཁྱེར་གི་བྩོ་

སྦྩོང་ཚུལ་གི་མན་ངག་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད།

དྲི་བ། སགས་ལ་འཇུག་པའི་སྩོ་གང་ཞེ་ན།

ལན། རྒྱུད་སེ་ཚད་ལྡན་ནས་བྱུང་བའི་དབང་རྣམ་དག་ཐྩོབ་པ་དེ་ཡིན།

དྲི་བ། དབང་ཐྩོབ་ནས་གང་བེད་དགྩོས་སམ།

ལན། དབང་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་ལེགས་པར་སྲུང་
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བའི་ཐྩོག་ནས། སགས་ཀི་ཐབས་ཤེས་ཀི་ལམ་དང་བསྐེད་རྫྩོགས་སྩོགས་ཅི་རིགས་

ཉམས་ལེན་བེད་དགྩོས།

དྲི་བ། སྐེས་བུ་དམ་པའི་འཁྩོར་ལྩོ་གསུམ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཀྩོག་པ་ཐྩོས་བསམ་གི་འཁྩོར་ལྩོ། སྩོང་བ་བསམ་གཏན་གི་འཁྩོར་ལྩོ། 

བ་བ་ལས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བཅས་ཡིན། 

དྲི་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྩོམ་སྒྲུབ་ཀི་ཁུངས་དང་། སྩོམ་སྒྲུབ་གལ་ཆེ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མདྩོར་ཙམ་བཤད་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་སྤི་དང་ཁྱད་པར་

སྩོམ་ཉམས་ལེན་ཡང་། ཆུ་མགྩོ་གངས་ལ་ཐུག་པ་ལྟར་བསྟན་པའི་བདག་པྩོ་སྟྩོན་པ་

བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཐུག་གི་ཡྩོད། ཁྩོང་ནས་ཆུ་བྩོ་ན་ར་ཛ་ན་དང་རྡྩོ་རེ་གདན་

སྩོགས་སུ་སྩོམ་སྐྩོན་གནང་བ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆྩོས་སྐུ་མངྩོན་དུ་གྱུར་ཏེ་

མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན། དེའི་རེས་སུ་ཁྩོང་གི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་

མཁན་རྒྱ་གར་དུ་ན་ལན་དྲའི་པན་གྲུབ་དང་གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་བཅུ་སྩོགས་སྩོམ་ཆེན་

པ་ཇི་སེད་བྱུང་བ་དང་། བྩོད་དུའང་ས་སྐ་དཀའ་སིང་རིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་ནང་

སྩོམ་ཆེན་པ་ཇི་སེད་ཅིག་བྱུང་ཡྩོད། 

 སྩོམ་སྒྲུབ་གལ་ཆེ་བ་དང་དེ་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བཀའ་འགྱུར་

ལྷག་བསམ་བསྐུལ་བ་ལས། བུ་རམ་ཤིང་ཤུན་སིང་པྩོ་ཅི་ཡང་མེད། དགའ་བར་བ་

བའི་རྩོ་ནི་ནང་ན་འདུག །ཤུན་པ་ཟྩོས་པས་མིས་ནི་བུ་རམ་རྩོ། །ཞིམ་པྩོ་རེད་པར་

ནུས་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཇི་ལྟར་ཤུན་པ་དེ་བཞིན་སྨྲ་བ་སྟེ། །རྩོ་ལྟ་བུ་ནི་འདི་ལ་དྩོན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

སེམས་ཡིན། དེ་ལྟ་བས་ན་སྨྲ་ལ་དགའ་སངས་ཏེ། །རག་ཏུ་བག་ཡྩོད་བྩོས་ལ་དྩོན་

སེམས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་དང་། བསྟན་འགྱུར་སྤྩོད་འཇུག་ལེའུ་ལྔ་པའི་

མཇུག་མཐར། ལུས་ཀི་འདི་དག་སྤད་པར་བ། །ཚིག་ཙམ་བརྩོད་པས་ཅི་ཞིག་

འགྲུབ། །སན་དཔད་བཀགས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །ནད་པ་དག་ལ་ཕན་འགྱུར་

རམ། །ཞེས་དང་། ལེའུ་བརྒྱད་པའི་དཀིལ་ཙམ་དེར། དེ་ལ་སྩོགས་པའི་རྣམ་པ་

ཡིས། །དབེན་པའི་ཡྩོན་ཏན་བསམ་བས་ནས། །རྣམ་རྩོག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། །བང་

ཆུབ་སེམས་ནི་བསྩོམ་པར་བ། །ཞེས་དང་། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་ན་རྩོ་པས་ཀང་གུས་

བཀུར་ཞུ་ས་བྩོད་གངས་ཅན་ལྩོངས་ཀི་གྲུབ་ཐྩོབ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་རེ་རྣལ་འབྩོར་

གི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པའི་རྡྩོ་རེས་ཀང་། ཚིག་ལ་དྩོན་ཉིད་མི་སྐེ་

ཞིང་། །མཚོན་པ་ཙམ་གིས་མི་རྩོགས་པས། །སད་ནས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་

རྣམས། །སིང་རུས་སྐེ་ནས་བསྩོམ་པར་ཞུ། ཞེས་དང་། འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་བ་

ཆེན་པྩོས་ཀང་། དེས་ན་ནན་ཏན་ལ་ནི་ནད་སེལ་བའི་འདུ་ཤེས་བསྐེད་པར་བའྩོ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ནན་ཏན་ནི། བཤེས་གཉེན་གིས་གདམས་པའི་བང་དྩོར་གི་

གནས་རྣམས་ལ་ལག་ལེན་དུ་བེད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བེད་པ་ལ་ཤེས་དགྩོས་ཤིང་། དེ་

ལ་ཐྩོས་དགྩོས་པ་དང་ཐྩོས་ནས་ཤེས་པར་བས་པའི་དགྩོས་པའང་བེད་པ་ཡིན་པས། 

ཐྩོས་པའི་དྩོན་ལ་ནུས་པ་དང་བསྟུན་པའི་ལག་ལེན་རེ་གནད་དུ་ཆེའྩོ། ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། སྟྩོན་པའི་ཆྩོས་ཀི་ར་བ་རང་གཞན་གི་སེམས་འདུལ་དགྩོས་པ་དེ་ཡིན་ལ། 

དེ་ལ་སན་པ་ལྟ་བུ་སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་སན་ལྟ་

བུའི་སེམས་འདུལ་བེད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཚུལ་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་
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ངེས་པར་བེད་དགྩོས། དེ་ཡང་ཐྩོག་མར་ཐྩོས་པ་མ་བེད་ན་ཆྩོས་བསམ་ཚུལ་དང་

སྩོམ་ཚུལ་མི་ཤེས་པས་ཐྩོས་པ་གལ་ཆེ། ཆྩོས་ཐྩོས་ནས་ཡང་ཡང་མ་བསམ་ན་ཆྩོས་

ནས་གསུངས་པའི་དྩོན་ལ་ཚད་མས་ངེས་ཤེས་སྐེས་ཏེ་སྒྩོ་འདྩོགས་མི་ཆྩོད་པས་

བསམ་པ་ངེས་པར་དགྩོས། ཡང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་ཡྩོད་ཀང་སྩོམ་ཉམས་ལེན་མ་

བེད་ན་ཨ་ཁུ་ནེ་ཙོས་མ་ནི་འདྩོན་པ་དང་། སན་བཟའ་དགྩོས་ཀི་ནད་པས་སན་དཔད་

ཀྩོག་ཙམ་ལས་སན་མ་བཟའ་བ་ལྟར། ཆྩོས་ཀི་སན་དེས་རང་གི་སྩོ་གསུམ་དང་ཁྱད་

པར་རང་གི་སེམས་ངན་པ་དེ་འགྱུར་བཅྩོས་ཐེབས་ཏེ་བཟང་པྩོར་འགྱུར་མི་སིད་ལ། 

དེ་མ་བྱུང་ན་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྣམས་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་པྩོ་ཡིན་པས། 

སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་

སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སྩོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །འགྩོ་

ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སངས་རྒྱས་པའི་སྩོན་ལམ་བཏབ་

པ་དང་། སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང་། །འབལ་མེད་ཆྩོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་

སྤྩོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྫྩོགས་ནས། །རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་

ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པའི་སྩོན་ལམ་དུས་རག་ཏུ་བཏབ་

ཀང་སངས་རྒྱས་དང་རྡྩོ་རེ་འཆང་ཐྩོབ་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་

དུས་ཆྩོས་ཀི་དགྩོས་པ་སེམས་བཟང་ཕྱྩོགས་སུ་འགྱུར་བཅྩོས་ཐེབས་དང་། དེ་ལ་

བརེན་ནས་གནས་སྐབས་མི་ཚེ་ད་ག་རང་ལ་ཡང་རང་སྐིད་པ་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ། 

སྐེ་བ་གཞན་དུ་རང་ངན་སྩོང་གི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བ། མཐར་འཁྩོར་བ་ལས་ཐར་

པ་དང་གཞན་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་སེམས་གཏིང་ནས་འདྩོད་ཕྱིན་ཆད་ཆྩོས་
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ལ་སྩོམ་ཉམས་ལེན་མ་བེད་ན་འགིག་ཐབས་མེད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། སྤིར་

ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་སྩོམ་ཉམས་ལེན་དེ་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནས་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་

གསུམ་དང་ཁྱད་པར་སྩོམ་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ།། 

དྲི་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྩོམ་གི་ངྩོ་སྤྩོད་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། མདྩོར་ཙམ་བཤད་ན། སྩོམ་ཞེས་པའི་དྩོན་ནི། སེམས་དགེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཏྩོད་པའི་དམིགས་རྣམ་སྐྩོང་བ་དེ་ཡིན། དེའི་

དགྩོས་དྩོན་ཡང་། ཐྩོག་མེད་ནས་རང་སེམས་ཀི་དབང་དུ་སྩོང་། སེམས་ཉྩོན་མྩོངས་

ཀི་དབང་དུ་སྩོང་ནས་རང་ལ་རང་དབང་མེད་པར་ཆགས་སང་གི་དབང་དུ་སྩོང་ནས་

ལས་ངན་བསགས་ཏེ་སྡུག་བསལ་འདི་ལྟ་བུ་མངས་དང་མྩོང་བཞིན་འདི་བྱུང་བ་

ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་ན་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐྩོབ་པར་བེད་

དགྩོས་པས། དེ་ལ་སྩོམ་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། སྩོམ་བེད་པའི་སྐབས་

གནད་འགག་ཤེས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན། སྩོམ་དེ་ལ་རིགས་མང་པྩོ་ཡྩོད། ཡང་

སྩོམ་དེ་ལ་དཔད་འཇྩོག་གི་སྩོམ་གཉིས་ཡྩོད། འཇྩོག་སྩོམ་ནི། སྩོམ་གང་ཞིག་བསྩོམ་

བའི་དགེ་བའི་དམིགས་པ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཏེ་འདྲིས་པའམ་བྩོ་ལྷན་ནེ་

འཇྩོག་པ་དང༌། དཔད་སྩོམ་ནི། སྩོམ་གང་ཞིག་བསྩོམ་བའི་དགེ་བའི་དམིགས་པ་དེ་

མ་བརླག་པའི་ངང་ནས་དྩོན་དེའི་གནས་ལུགས་སྩོགས་ཅི་རིགས་ལ་དཔད་དེ་བྩོ་དེ་

དྩོན་དེ་ལ་འདྲིས་པའམ་ཉེ་རུ་བཏང་བའམ་གྩོམས་པར་བེད་པའྩོ། དེ་གཉིས་ལ་ཞི་

ལྷག་གི་སྩོམ་ཡང་རྩོད་ཀི་ཡྩོད་པ་བཅས་ཤེས་པར་བའྩོ།།
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དྲི་བ། སྟྩོན་པའི་རྣམ་ཐར་དང་སྦར་ནས་སྩོམ་ཉམས་ལེན་གང་དག་ཡིན་ནམ།

ལན། སྟྩོན་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་དེས་བསབ་པ་གསུམ་ལས་བསབ་

པ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཐྩོག་མར་ཉམས་ལེན་བེད་པ་དང་། དེ་ནས་སྟྩོན་པས་ལྩོ་

དྲུག་དཀའ་དཔད་གནང་བ་དེས་བསབ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་ཉམས་ལེན་

བེད། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པའི་སྐབས་བང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་ཞི་ལྷག་ཟུང་

འབེལ་གི་བདག་མེད་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་བསབ་པ་ཤེས་རབ་

ཀི་བསབ་པ་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་དེ་སངས་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ལྟར། 

བདག་ཅག་གིས་ཀང་། བ་མ་གྩོང་མའི་རྣམ་ཐར། རེས་འཇུག་གདུལ་བས་ཉམས་

ལེན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྩོག་མར་བདག་མེད་པ་ལྟ་གྲུབ་དང་འབེལ་བའི་ཐར་པ་

དྩོན་གཉེར་གིས་བསམ་པས་སྐབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སིང་ཐག་པ་

ནས་སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་སྐབས་འགྩོའི་བསམ་པ་གཞི་རར་བས་ཏེ། ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ལྷག་པའི་བསབ་པ་གསུམ་སྟེ། ༡། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དགེ་བསེན་

སྩོགས་སྩོ་ཐར་རིགས་བདུན་གང་རུང་གི་སྩོམ་པ་བངས་ཏེ་སིག་སྩོང་དགེ་སྒྲུབ་ཀི་

ལས་འབས་ཀི་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བེད་དེ་སེམས་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་དབང་གིས་བྱུང་

བའི་ཕྱི་ལུས་ངག་གིས་སྤྩོད་ངན་སིག་པའི་ལས་ལྡྩོག་པར་བེད་པ་དང་། ༢། དེ་ནས་

ཏིང་ངེ་འཛིན་བསབ་པ་སྟེ། སེམས་གནས་དགུ་རིམ་པར་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ་སེམས་

བིང་རྒྩོད་ཀི་སྐྩོན་སྩོགས་དང་བལ་ཏེ་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཏིང་

འཛིན་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་སེམས་སྟེང་གི་དྲི་མ་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་མངྩོན་གྱུར་བ་ལྡྩོག་

པར་བེད་པ་དང་། ༣། དེ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྟེ། བདེན་གཉིས་བདེན་བཞི་
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དང་ཁྱད་པར་རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྩོད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཉམས་

སུ་ལེན་ཏེ་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་ར་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོ་

བསྟེན་ཏེ་དངྩོས་སུ་སྩོང་ཞིང་སངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་ཤེར་སིང་ལས། ཏྱཐ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་ག་

ཏེ་པྲ་ག་ཏེ་པྲ་སང་གྷ་ཏེ་བྩོ་དྷི་སྭཧཱ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསབ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་

ས་ལམ་བགྩོད་དེ་མཐར་བང་ཆུབ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གྩོ་འཕང་དུ་

བགྩོད་པར་བེད་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ།། 

དྲི་བ། སྩོམ་རྒྱག་སྐབས་ལུས་རྣམ་སང་གི་ཆྩོས་བདུན་ལྡན་བེད་ཚུལ་གང་

ཡིན་ནམ།

ལན། རྐང་པ་རྡྩོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང། ལག་པ་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ལྟེ་འྩོག་ཏུ་

བཅའ་བ། སལ་ཚིགས་དྲང་དྲང་པྩོར་སྩོང་བ། ཐལ་གྩོང་དགེད་པ་སྟེ་དཔུང་པ་རྒྩོད་

གཤྩོག་ལྟར་བརྐྱངས་པ། མགིན་པ་ཅུང་ཟད་གུག་པ་ཨྩོག་སྐྩོས་མདུད་པ་ནྩོན་ཙམ་བ་

བ། སྩོ་ཆུ་རང་བབས་སུ་འཇྩོག་ཅིང་ལྕེ་རེ་རྐན་ལ་སྦར་བ། མིག་ས་རེར་ཕབས་

པའམ་མིག་མི་འཛུམ་མི་འགུལ་བར་གཉའ་ཤིང་གང་ཙམ་གི་ཐད་དུ་བལྟ་བ་བཅས་

སྩོ།།

དྲི་བ། སྦྩོར་བའི་ཆྩོས་དྲུག་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། གནས་ཁང་བི་དྩོར་བས་ཏེ་གཙང་མ་བཟྩོ་བ། མཆྩོད་པ་གཡྩོ་མེད་ཅིང་

བཀྩོད་པ་མཛེས་པར་བཤམས་པ། སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་རྣམ་སང་གི་ཆྩོས་བདུན་ལྡན་

དུ་འཁྩོད་དེ་དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས་སྐབས་འགྩོ་སེམས་བསྐེད་

སྩོགས་བ་བ། ཚོགས་ཞིང་གསལ་འདེབས་པ། བསགས་སྦང་གི་གནད་བསྡུས་པ་



  101  

གེང་བརྩོད།།

ཡན་ལག་བདུན་པ་མནྲལ་དང་བཅས་པ་བ་བ། གསྩོལ་བ་འདེབས་པ་མན་ངག་

བཞིན་རྒྱུད་དང་འདྲེས་ངེས་བ་བ་བཅས་སྩོ།།

དྲི་བ། སྦྩོར་ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཀུན་སྩོང་ཁྱད་པར་ཅན་སྐབས་འགྩོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞི་བ་བ་

དང་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན་བ་བ་དེ་ཡིན།

དྲི་བ། སྩོམ་ཉམས་ལེན་གི་གཙོ་བྩོ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། མདྩོ་དྩོན། ༡། རང་ཉིད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་ཀི་

བསབ་བའི་ལག་ལེན་གཞི་རར་ཡྩོད་པའི་ཐྩོག་ལ། ༢། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། 

ནང་ཆྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏེ་སྐབས་འགྩོ་དང་ལས་འབས། ངེས་འབྱུང་ཉམས་སུ་ལེན་

པ་དང་། ༣། ཡང་ནང་པ་མ་ཟད་དེའི་ཐྩོག་ཐེག་ཆེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། གྩོང་གསལ་

གཉིས་ཀི་ཐྩོག་ལ་བདག་པས་བང་སེམས་དང་སྟྩོང་ཉིད་སྩོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་དང་། 

༤། ད་དུང་དེའི་ཐྩོག་སགས་ཀི་སྩོམ་པ་ཡྩོད་པའི་ནང་པའི་སགས་ཉམས་ལེན་པ་

ཞིག་ཡིན་ན་ནི། གྩོང་གསལ་བཞིའི་ཐྩོག བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་དང་། དམ་ཚིག་དང་

སྩོམ་པ་ལ་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་། རྒྱུད་བཞི་གང་རུང་དང་བསྐེད་རྫྩོགས་ཅི་

རིགས་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་གནང་དགྩོས་བཅས་ཡིན་ནྩོ།། 

༢༽ གཉིས་པ་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་

དང་འབེལ་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་བེད་ཚུལ་དང་ 
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འབེལ་བའི་དྲི་ལན།།

ཕྱག་འཚལ་མཆྩོད་འབུལ་སྩོགས་ཀི་སྐྩོར།

དྲི་བ། རེས་དྲན་དྲུག་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

ལན། སངས་རྒྱས་དང། ཆྩོས། དགེ་འདུན། སྦིན་པ་གཏྩོང་བ། ཚུལ་ཁིམས། 

ལྷ་རེས་སུ་དྲན་པ་བཅས་དྲུག་གྩོ །

དྲི་བ། དགྩོན་པ་ཞེས་པ་གང་འདྲ་ཞིག་ལ་ཟེར་རམ།

ལན། དགྩོན་པ་ཞེས་པ་གྩོང་ལས་རྒྱང་ཕག་གཅིག་གི་སར་ཡྩོད་པའི་དགེ་

འདུན་བཞུགས་སའི་དབེན་གནས་ཤིག་ལ་ཟེར།

དྲི་བ། གཙུག་ལག་ཁང་ཟེར་བ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི་གཙུག་ཏུ་བཀུར་བའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཏེ་

དགྩོངས་འགེལ་བསྟན་བཅྩོས་གཉིས་བཞུགས་སའི་ཁང་པ་ལ་ཟེར། 

དྲི་བ། དགྩོན་པའི་སྟེང་གི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་རི་དྭགས་ཕྩོ་མྩོ་གཉིས་དེས་ཅི་

ཞིག་མཚོན་གི་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོས་འགྩོ་བ་རྣམས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་

བདེ་སྐིད་ལ་འདྲེན་པར་བེད་པ་དང། རི་དྭགས་ཕྩོ་མྩོ་གཉིས་ཀིས་ནི། དཀྩོན་མཆྩོག་

རེས་སུ་དྲན་པ་དང་ལུང་རྩོགས་ཀི་བསྟན་པ་གཉིས་ཀིས་འཇིག་རེན་དགེ་ལེགས་སུ་

བེད་པའི་བཀ་ཤིས་པར་མཚོན་པ་ཡིན།

དྲི་བ། འདུ་ཁང་སྟེང་གི་རྒྱལ་མཚན་གིས་གང་མཚོན་པ་ཡིན་ནམ།

ལན། དེས་ནི་དུས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་
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པྩོ་ཆེ་དར་སེལ་བེད་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་པའི་ནག་ཕྱྩོགས་བདུད་ཀི་སེ་སྩོགས་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་མཚོན་པ་ཡིན།

དྲི་བ། རེན་གསུམ་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྐུ་རེན་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་སྐུ། གསུང་རེན་བརྒྱད་སྟྩོང་

པ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དང་། ཐུགས་རེན་མཚོན་

བེད་མཆྩོད་རེན་དང་རྡྩོར་དྲིལ་རྣམས་ཡིན།

དྲི་བ། ཡན་ལག་བདུན་པ་གང་དག་ཡིན་ནམ། ལན། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། 

མཆྩོད་པ་འབུལ་བ། སིག་པ་བཤགས་པ། དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ། ཆྩོས་འཁྩོར་

བསྐྩོར་བར་བསྐུལ་བ། མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྩོལ་བ་འདེབས་པ། དགེ་བ་

རྫྩོགས་བང་ལ་བསྩོ་བའི་ཡན་ལག་བཅས་སྩོ།།

དྲི་བ། བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་སྩོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགྩོས་

པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི། གནས་སྐབས་སུ་གཙོ་བྩོ་ལུས་ཀི་སྒིབ་པ་འདག་པ་དང་། བསྩོད་

ནམས་ཀི་ཚོགས་གསྩོག་པའི་ཆེད་དུ་དང་། བད་ཀན་གི་ནད་སྩོགས་ཞི་བ་དང་ང་

རྒྱལ་གི་གཉེན་པྩོར་འགྩོ་བ་དང་། མཐར་སངས་རྒྱས་པའྩོ།།

དྲི་བ། ཕྱག་འཚལ་སྐབས་ཀུན་སྩོང་གང་བཟུང་ནས་ཁ་འདྩོན་གང་ཞིག་བེད་

དགྩོས་སམ།

ལན། ཕྱག་འཚལ་ཡུལ་དེའི་ཡྩོན་ཏན་དྲན་པར་བས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་

ཚོགས་མའི་སྩོ་ནས་སྐབས་སེམས་གཉིས་ཀི་ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་པ་དང་། གཞན་ཡང་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་སིག་སྒིབ་ཐམས་ཅད་འདག་

པའི་ཆེད་དང། ལྷག་པར་ལུས་ཀི་སྒིབ་པ་འདག་པ་དང་རྫྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་ས་

ལ་རེག་པའི་ཀུན་སྩོང་དང་བཅས་འཚལ་དགྩོས། ངག་ཏུ་ཁ་ཏྩོན་ནི། སྐབས་འགྩོ་

དང་། ལྟུང་བཤགས་སྩོགས་དང་། ཕྱག་འཕེལ་འགྱུར་གི་སགས་སྩོགས་བ་བ་ཡིན། 

སགས་ནི། ༀ་ན་མྩོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མ་སཱུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མ་ཨུཏྟམ་ཤྲི་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་

དེ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། ཕྱག་འཚལ་བ་གང་གི་གཉེན་པྩོར་འགྩོ་བ་ཡིན་ནམ།

ལན། ཕྱག་འཚལ་བ་གཙོ་བྩོ་ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པྩོ་ཡིན།

དྲི་བ། ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་དབེ་ན་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། སྤིར་ཕྱག་འཚལ་བ་ལ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡྩོད་

ཀང་འདིར་གཙོ་བྩོ་ལུས་ཀི་ཕྱག་ཡིན་པས་ལུས་ཀི་ཕྱག་ལ་བསྐུམ་ཕྱག་དང་བརྐྱང་

ཕྱག་སྩོགས་ལུས་ཀི་སྩོ་ནས་གུས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དྩོ། །

དྲི་བ། བསྐུམ་ཕྱག་འཚལ་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། ཐལ་མྩོའི་ཕྱིའི་དབིབས་ནྩོར་བུའི་གཟུགས་ལྟར་དང། ནང་ཁྩོང་སྟྩོང་དུ་

མཐེ་བྩོང་གཉིས་བཅུགས་ཏེ། ཐྩོག་མར་སྤི་གཙུག་གམ་དཔྲལ་བར་བཞག གཉིས་པ་

མགིན་པ། གསུམ་པ་སིང་ཁར་བཞག། དེ་ནས་པུས་མྩོ་གཉིས་དང་། ལག་མཐིལ་

གཉིས། དཔྲལ་བ་བཅས་ཡན་ལག་ལྔ་ས་ལ་ཕབ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་ཡིན།

དྲི་བ། མཐེ་བྩོང་གཉིས་ཐལ་མྩོ་སྦར་བའི་ཁྩོང་དུ་འཇུག་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ།
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ལན། དེ་ནི། ཐབས་ཤེས་གཉིས་ལས་འབས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཐྩོབ་པའི་མཚོན་

ཆེད་ཡིན་པར་གསུངས།

དྲི་བ། བརྐྱང་ཕྱག་འཚལ་སྟངས་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཐལ་མྩོ་སྦྩོར་སྟངས་གྩོང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ། ལུས་ཡྩོངས་རྫྩོགས་ས་ལ་

ཕབ་སྟེ་ལག་པ་གཉིས་བརྐྱངས་ནས་མགྩོའི་ཐད་དུ་ཐལ་མྩོ་སྦར་བ་དང་མཉམ་དུ་

དཔྲལ་བ་ས་ལ་གཏུགས་པའི་སྩོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཚུལ་དེ་ཡིན།

དྲི་བ། ཕྱག་འཚལ་སྐབས་ལག་པ་གཉིས་རང་གི་སྩོ་གསུམ་ལ་འཇྩོག་དུས་

གང་བསམ་དགྩོས་སམ།

ལན། ལག་པ་གཉིས་ལུས་ཀི་སྩོ་སྟེ་དཔྲལ་བར་འཇྩོག་དུས་རང་གི་ལུས་ཀི་

དྲི་མ་དག་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་རྡྩོ་རེ་ཐྩོབ་པར་བསམ། དེ་ནས་ལག་པ་ངག་གི་

མགྩོ་སྟེ་མགིན་པར་འཇྩོག་དུས་རང་གི་ངག་གི་དྲི་མ་དག་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་

གསུང་རྡྩོ་རེ་ཐྩོབ་པར་བསམ། ལག་པ་གཉིས་ཡིད་ཀི་སྩོ་སྟེ་སིང་གར་་འཇྩོག་དུས་

རང་གི་ཡིད་ཀི་དྲི་མ་དག་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྡྩོ་རེ་ཐྩོབ་པར་བསམ་

དགྩོས། 

དྲི་བ། མཆྩོད་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། རྒྱ་སྐད་དུ་པུ་ཇ་སྟེ་དེ་ནི་མཆྩོད་ཡུལ་དེ་མཉེས་པར་བེད་པའི་དྩོན་ཡིན། 

དྲི་བ། མཆྩོད་པ་འབུལ་སྐབས་ཀུན་སྩོང་གང་བཅྩོས་དགྩོས་སམ།

ལན། དགེ་བ་གང་བེད་ཀང་སྐབས་འགྩོ་སེམས་བསྐེད་ཀི་ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་

ཐུབ་ན་ལེགས་པ་ལྟར་བ།
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དྲི་བ། མཆྩོད་པ་འབུལ་རྒྱུའི་རྫས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དམ།

ལན། མཆྩོད་པ་འབུལ་རྒྱུའི་རྫས་ལ། གཙོ་བྩོ་རང་གི་ཀུན་སྩོང་ཡང་དག་པ་

ཞིག་དང་འབུལ་རྫས་རྣམས་རྒྱུའི་གཡྩོ་མེད་པ་བྱུང་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སམ། དེ་མིན་

རང་ལ་གང་ཡྩོད་པ་དེ་འབུལ་ཆྩོག།།

དྲི་བ། མཆྩོད་པ་བརྒྱད་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མཆྩོད་པ་བརྒྱད་ནི། མཆྩོད་ཡྩོན་དང། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏྩོག། བདུག་

སྩོས། སང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རྩོལ་མྩོ་བཅས་ཡིན།

  འདིར་དེ་དག་གི་དཔེ་རིས་འཇྩོག་རྒྱུ། 

དྲི་བ། ཇ་མཆྩོད་སྩོགས་འབུལ་སྐབས་དམིགས་བསལ་མཆྩོད་བསྟྩོད་ལ་

ཁྱད་པར་ཡྩོད་དམ།

ལན། སྤིར་བཏང་ནང་པའི་ངྩོས་ནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་འབུལ་རྒྱུ་དང་། 

ཡང་སྩོས་ཆྩོས་བརྒྱུད་སྩོ་སྩོའི་ཕྱག་སྩོལ་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་ཁྱད་པར་ཡྩོད་

པས་རང་གི་ཕྱག་སྩོལ་བཞིན་གནང་ཆྩོག་པ་ཡིན།

དྲི་བ། མཆྩོད་མེ་འབུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མཆྩོད་མེ་འབུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གཙོ་བྩོ་མ་རིག་པའི་རྨྩོངས་པ་སངས་

པ་དང་ཤེས་བ་ལ་བྩོ་གྩོས་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

དྲི་བ། མཆྩོད་མེ་འབུལ་སྐབས་ངེས་པར་དུ་མར་དང་སྣུམ་གང་རུང་དགྩོས་

པ་ཡིན་ནམ།

ལན། ངེས་པར་མི་དགྩོས། གྩོག་དང་ཡང་ལ་སྩོགས་ཀང་རུང་། གཙོ་བྩོ་སང་
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ཆ་གསལ་བྩོ་ཞིག་དགྩོས། ཡང་ཕྱེ་ལེབ་སྩོགས་འབུ་རིགས་ལ་མི་གནྩོད་པའི་ཐབས་

ཤེས་ཀང་ངེས་བེད་དགྩོས། 

དྲི་བ། མཆྩོད་མེ་ཡི་སྩོང་རས་ཀི་སྩོག་ཤིང་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དམ།

ལན། སྤིར་བཏང་མཆྩོད་ཀྩོང་གི་མཆྩོད་སྩོང་དེ་གསེར་དངུལ་ཟངས་ལྕགས་

སྩོགས་ཀི་ཁབ་ལྟ་བུའི་རེ་ཧ་ཅང་རྣྩོན་པྩོ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕན་ཡྩོན་ཆེ་བར་རེ་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྩོན་མེས་གསུངས་ཀང་། མ་

བྱུང་ན་གང་བདེ་བ་རུང་བ་ཡིན།

དྲི་བ། སྩོང་རས་དང་སྩོང་རས་དཀི་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་དམ།

ལན། སྩོང་རས་ལ་མེས་ཚིགས་ས་བ་དང་ཚིགས་རེས་དྲི་མ་མེད་པ་སྤིན་

བལ་ལེགས་ཤྩོས་ཡིན་པར་སམ། དཀི་སྟངས་ལ་མཆྩོད་མེའི་སྩོག་ཤིང་གི་སྟེང་དུ་

སྩོང་རས་ན་བཟའ་གསུམ་གི་ཚུལ་དུ་དཀི་སྩོལ་ཡྩོད།

དྲི་བ། ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་སྐབས་ཀུན་སྩོང་གང་ཞིག་བཟུང་ནས་ཁ་འདྩོན་གང་

ཞིག་འདྩོན་དགྩོས་སམ།

ལན། རང་གི་སྩོ་གསུམ་གི་ཉེས་པ་སྦྩོངས་པ་དང་སྐུ་གསུམ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག་

སམ་པའི་ཀུན་སྩོང་དང་། ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་བདུད་རི་དེས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ལ་ཁྱབ་སྟེ། བྩོ་ཆྩོས་སུ་སྩོང་བ་དང་། ཆྩོས་ལམ་དུ་འགྩོ་བ། 

ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་སྩོགས་བསམ་ཡང་ལེགས་པྩོ་ཡྩོྩོད། མཆྩོད་པའི་སྐབས། 

ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ་དང་ཡང་ན་མཆྩོད་པ་འཕེལ་འགྱུར་གི་གཟུངས་སགས་འདྩོན་དགྩོས་པར་

གསུངས།
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དྲི་བ། ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་སྟངས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། ཐྩོག་མར་ཏིང་རྣམས་ལེགས་པར་ཕྱིས་བདར་བཏང་། དེ་ནས་ༀ་ཨཱ་

ཧཱུཾ་ འདྩོན་གིན་སྐབས་ཡུལ་གི་མདུན་དུ་སྐབས་ཡུལ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱག་གཡས་ཕྱྩོགས་

ནས་དབུ་བརམས་ནས་མར་ཏིང་སྒིག ཏིང་དེ་ཡང་སྟྩོང་པ་མ་སྒིག་པར་ཆུ་ཏྩོག་ཙམ་

བླུག་གིན་བླུག་གིན་ཏིང་རྣམས་བཤམ། དེ་ནས་ཏིང་བཤམས་ཟིན་པ་ན་ཡྩོན་ཆབ་

འབུལ། ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་དུས་ཆུའི་འབབ་རྒྱུན་ཕ་མྩོ་ནས་རིམ་པར་སྦྩོམ་དུ་བཏང་སྟེ་

གང་ཁར་སར་ཡང་ཕ་རུ་བཏང་ནས་འབུལ། དེ་ནས་ཡྩོན་ཆབ་ནང་དུ་གུར་ཀུམ་

སྩོགས་བླུག་རྒྱུ་ཡྩོད་ན་བླུག་དགྩོས་པ་བཅས་ཡིན།

དྲི་བ། ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་སྐབས་ཏིང་ནང་དུ་ཆུ་མང་དྲགས་པ་དང་ཁ་མ་གང་བ་

དེ་འདྲ་བྱུང་ན་ཉེས་པ་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཉེས་པ་ཡྩོད། ཆུ་མང་དྲགས་སྟེ་ཕྱིར་འཕྩོ་བ་བྱུང་ན་ཚུལ་འཆལ་གི་

ཉེས་པ་དང། ཆུས་མ་གང་ན་རང་རྒྱུད་ལ་ཡྩོན་ཏན་དང་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀིས་སྟྩོང་པའི་

ཉེས་པ་ཡྩོད་པར་གསུངས།

དྲི་བ། ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་སྐབས་ཏིང་གི་བར་ཐག་དང་ཆུ་ཡི་བླུག་ཚད་གང་འདྲ་

ཞིག་བཞག་དགྩོས་སམ།

ལན། ཏིང་རྣམས་ཀི་བར་ནས་འབྲུ་རེ་ཤྩོང་བའི་བར་སྟྩོང་དང། ཏིང་གི་ནང་

ཆུའི་ཁེངས་ཚད་ཆུ་དང་ཏིང་གི་ཞལ་ཁའི་བར་ནས་འབྲུ་གཅིག་གི་ཚད་ཀི་སྟྩོང་ཆ་

ཡྩོད་པ་ཞིག་བྱུང་ན་འགིག་པར་གསུངས།

དྲི་བ། ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་བའི་ཕན་ཡྩོན་ནམ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།
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ལན། བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསྩོག་པའི་ཆེད་དུ་ཕྱྩོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་

གི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་སྤན་སར། ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་གི་ཆབ་ཕུལ་བ་

ཡིན་ན། ཚེ་འདིར་ཚེ་བསྩོད་ལྩོངས་སྤྩོད་རྒྱས་པ་དང་། ཕྱི་མར་ཆྩོས་བེད་པ་ལ་

ལྩོངས་སྤྩོད་སྩོགས་ཀིས་ཕྩོངས་པ་མེད་པ་སྩོགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན་པར་གསུང་།

དྲི་བ། ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་བ་ལ་ཏིང་གི་གངས་ཀ་ངེས་པ་ཡྩོད་དམ།

ལན། དམིགས་བསལ་གངས་ཀ་ཚད་བཟུང་ཡྩོད་པ་ཁ་གསལ་མ་མཐྩོང་

བས་གང་མང་མང་བྱུང་ན་བཟང་སམ། དཔེར་ན་རང་ལྟྩོ་སྩོད་བཞིན་ནྩོ།

དྲི་བ། ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་སྐབས་ཏིང་བདུན་ནང་ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་སྩོལ་ཡྩོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། རྒྱ་གར་དུ་མཆྩོད་པ་འབུལ་སྐབས། མཆྩོད་ཡྩོན། ཞབས་བསིལ། མེ་

ཏྩོག། བདུག་སྩོས། སང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས་བཅས་མཆྩོད་པ་བདུན་འབུལ་

སྩོལ་ཡྩོད་པ་དེ་དག་འབུལ་བཤམ་བ་བའི་གཞི་དང་བསྟུན་ཏེ་བས་པར་སམ་ལ། དེ་

བྩོད་དུ་ཡང་དར་བར་ཡིན་ངེས་སམ་མྩོ།

དྲི་བ། མཎལ་རེན་གསུམ་གི་མཚོན་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མཎལ་རེན་གསུམ་གི་མཚོན་དྩོན་ནི། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གསུམ་

མཚོན་པ་ཡིན། རེན་གསུམ་འབུལ་ཡུལ་དེ་ལ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་

བཅས་པ་ཕུལ་ནས་ཚུར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངྩོས་གྲུབ་ཞུ་བ་མཚོན་པར་སམ།

དྲི་བ། རྒྱུན་དུ་སིག་པ་བཤགས་པའི་ཐབས་ལ་ཇི་ལྟར་འབད་དགྩོས་སམ།

ལན། སར་བས་སིག་པ་བཤགས་པའི་ཆེད་དུ། སྩོ་ཐར་སྐབས་ཕྱིར་བཅྩོས་
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དང་། ཐེག་ཆེན་སྤིར་གཉེན་པྩོ་སྟྩོབས་བཞི་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞི་ལས་རྡྩོར་སེམས་

སྩོམ་བཟླས་དང་འབེལ་ཡིག་བརྒྱ་རིང་ཐུང་བཟླ་བ་སྩོགས་གསུངས་ཤིང་། དེ་དག་

ལས་གཙོ་བྩོ་ནི་ཀུན་རྫྩོབ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་དྩོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

གཉིས་སྩོམ་པ་དང་། གཉེན་པྩོ་སྟྩོབས་བཞི་དང་འབེལ་བ་མེད་ལུགས་ཀི་རྡྩོར་

སེམས་སྩོམ་པ་དེ་གནད་ཆེ་བ་ཡིན། འྩོན་ཏེ་སྤི་ཡྩོངས་ཀིས་ཀིས་གཉེན་པྩོ་སྟྩོབས་

བཞི་ཡི་སྩོ་ནས་སིག་བཤགས་བེད་ན་འགིག་པ་ཡིན། 

 དེ་ཡང་གཉེན་པྩོ་སྟྩོབས་བཞི་ནི། ༡། རེན་གི་སྟྩོབས་ནི། སྐབས་འགྩོ་

སེམས་བསྐེད་བེད་པ། ༢། རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟྩོབས་ནི། རང་གིས་སིག་པ་

བསགས་པ་ལ་དུག་ཁྩོང་དུ་སྩོང་བ་ལྟ་བུའི་འགྩོད་པ་བེད་པ་དང་། ༣། གཉེན་པྩོ་ཀུན་

ཏུ་སྤྩོད་པའི་སྟྩོབས་ནི། སིག་པ་དག་པའི་ཐབས་སུ་སེམས་བསྐེད་ཉམས་ལེན་དང་། 

ལྟུང་བཤགས་དང་། རྡྩོར་སེམས་སྩོམ་བཟླས་སྩོགས་ཉམས་ལེན་བེད་པ། འདི་ཡང་

ཉིན་ལྟར་དུ། ཡིག་བརྒྱ་རྒྱས་པ་གངས་ཉེར་གཅིག་དམའ་མཐར་བགངས་ལ། བསྡུས་

ན། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུཾ་ཞེས་པ་ཉེར་གཅིག་བགང་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད། ༤། ཉེས་པ་ལས་

སར་ལྡྩོག་པའི་སྟྩོབས་ནི། སིག་པ་དེ་རིགས་ཕྱིན་ཆད་ནམ་ཡང་མི་བ་སམ་ཏུ་བསམ་

པ་དེ་ཡིན་ནྩོ།།    

དུས་ཆེན་དང་ཚེས་བཟང་སྩོགས་ཀི་སྐྩོར།

དྲི་བ། སྤིར་བཏང་རག་ཏུ་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་

གསྩོག་པ་ལ་འབད་དགྩོས་པར་གསུངས་པས་ན། དུས་ཆེན་ཁག་ལ་དམིགས་

བསལ་དགེ་བ་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྩོད་དམ།
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གེང་བརྩོད།།

ལན། སྟྩོན་པས་མདྩོ་ལས། བསྩོད་ནམས་ལྡན་པས་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་

ཀང་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་ཤིང་། གསུངས་པ་ལྟར། སྤིར་བསྩོད་ནམས་བསགས་

རྒྱབ་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་སྩོ་ནས་རང་གི་བསམ་དྩོན་འགྲུབ་དང་མི་འགྲུབ་

དང་། འགྲུབ་པ་ལ་ཡང་ལམ་འགྩོ་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་མེད་པའི་ཁྱད་པར་སྩོགས་ནི། 

སྤི་དང་བེ་བག་གི་གནས་ཚུལ་དང་། ཁྱད་པར་སྩོ་སྩོའི་མི་ཚེའི་ནང་གི་ཉམས་མྩོང་

ལས་ལེགས་པར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་སྩོང་ཙང་། ནང་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་ཕ་

མེས་ནས་བཟུང་རྒན་རབ་གྩོང་མ་རྣམས་ཀིས་འྩོག་མ་རྣམས་ལ་བསྩོད་ནམས་

བསགས་དགྩོས་པའི་བསྐུལ་མ་དང་ལམ་སྟྩོན་བསབ་བ་གནང་སྩོལ་ཡྩོད། དེ་ནི་རྒྱུ་

མཚན་ལྡན་པ་དང་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པའི་གནས་དྩོན་ཞིག་ཡྩོད། དེ་འདྲ་སྩོང་ཙང་། ང་

ཚོས་བསྩོད་ནམས་བསགས་པ་ལ་འབད་བརྩོན་བསྟེན་དགྩོས། དེ་ལ་དཀའ་ཚེགས་

ཆུང་ངུས་བསྩོད་ནམས་ཆེན་པྩོ་བསགས་པའི་ཐབས་ལ། ཞིང་དང་། བསམ་པ་དང་། 

སྦྩོར་བ་དང་། དུས་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་བསྩོད་ནམས་ཆེན་པྩོའམ་དགེ་བ་སྟྩོབས་ཆེན་

པྩོར་འགྱུར་གི་ཡྩོད་པ་ཡིན་དུས། དུས་ཆེན་ཁག་དང་ཚེས་བཟང་སྩོགས་ལ་དགེ་བ་

བེད་ན་དུས་ཀི་སྩོ་ནས་དགེ་བ་སྟྩོབས་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཀི་ཡྩོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གི་

ཡིན་པ་རེད།

དྲི་བ། འྩོ་ན་དཀའ་ཚེགས་ཆུང་ངུས་བསྩོད་ནམས་ཆེན་པྩོ་བསགས་པའི་

ཐབས་རྣམས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 

ལན། གྩོང་གསལ་ལྟར། ཞིང་དང་བསམ་པ་དང་དུས་དང་སྦྩོར་བའི་སྩོ་ནས་

ཁྱད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་གི་ནང་ནས་ཞིང་ཞེས་པ་ནི་དགེ་བ་བ་ཡུལ་གི་རེན་དང་། 
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བསམ་པ་ཞེས་པ་ནི་ཀུན་སྩོང་གི་ཁྱེར་གསྩོ་དང་། དུས་ཞེས་པ་ཚེས་བཟང་དུས་

བཟང་ལྟ་བུ་དང་། སྦྩོར་བ་ཞེས་པ་ནི་རང་གི་བ་བ་དེ་བེད་ཐབས་དང་། སྩོགས་སྒས་

བསྡུས་པ་དངྩོས་པྩོ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྦིན་པ་གཏྩོང་དུས་ཀི་རྫས་ལྟ་བུ་ལ་གྩོ་བ་ཡིན། དེ་

དག་དཔེ་མཚོན་དང་བཅས་མདྩོར་ཙམ་ཞུ་ན། དཔེར་ན། ༡། རང་གིས་གཞན་ཞིག་

ལ་ཤིང་ཏྩོག་ཀུ་ཤུ་ལྟ་བུ་ཞིག་འབུལ་བའི་ཚེ། འབུལ་ཡུལ་གི་ཞིང་ངམ་རེན་དེ་ལ་

ཡྩོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་གཉིས་ལྡན་གི་ཞིང་བ་མ་དང་མཆྩོག་གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་

འབུལ་བའམ། ཡང་ན་ཕན་འདྩོགས་པའི་ཞིང་བཀའ་དྲིན་ཅན་ཕ་མ་སྩོགས་དང་། 

ཡང་ན་ཉམ་ཐག་པའི་ཞིང་ནད་པ་ཉམ་ཐག་པ་སྩོགས་ལ་འབུལ་བ་ན་ཞིང་དེ་སྟྩོབས་

ཆེ་བའི་དབང་གིས་རང་ལ་བསྩོད་ནམས་ཆེན་པྩོ་ཐྩོབ། ༢། ཡང་ཀུ་ཤུ་སྩོགས་སྦིན་

པ་གཏྩོང་བའི་ཚེ། སྦིན་ཡུལ་གྩོང་ལྟར་མིན་པར་སྤེའུ་ཞིག་དང་། དེ་ཡང་སྦིན་རྫས་

དངྩོས་པྩོ་ཀུ་ཤུ་གཅིག་ལས་མེད་ཀང་། འབུལ་བའི་ཚེ་ཀུན་སྩོང་གི་བསམ་པ་ལ་

སྐབས་འགྩོ་སེམས་བསྐེད་དང་། ཁྱད་པར་བདག་པས་གཞན་གཅེས་པའི་བམས་པ་

དང་སིང་རེ་ཆེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་སྤེའུ་འདིས་མཚོན་མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་ལས་བསྒལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ལ་བདག་རང་གིས་

དགྩོད་པར་བའྩོ་སམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཤུགས་དྲག་དང་བཅས་པས་འབུལ་

ན། བསམ་པ་བཟང་པྩོ་དེའི་སྟྩོབས་ཀིས་དགེ་བ་ཆེན་པྩོར་འགྱུར་གི་ཡྩོད། ༣། ཡང་

ཀུ་ཤུ་སྩོགས་སྦིན་པ་གཏྩོང་བའི་ཚེ་ སྦིན་ཡུལ་མཆྩོག་དམན་དང་སྦིན་རྫས་དངྩོས་

པྩོ་བཟང་ངན་གང་ཡིན་ཀང་། སྦིན་ཡུལ་མཐྩོང་ཆུང་སྩོགས་མི་བེད་པར་འབུལ་བའི་

ཚེ། སྤྩོད་འཇུག་ལས། མིག་གིས་སེམས་ཅན་མཐྩོང་ན་ཡང་། །དེ་དག་རྣམས་ལ་
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གེང་བརྩོད།།

བརེན་ནས་བདག །སངས་རྒྱས་ཉིད་དུ་འགྱུར་རྩོ་ཞེས། །དྲང་ཞིང་བམས་པའི་ཚུལ་

གིས་བལྟ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། སྦིན་ཡུལ་ལ་ཐྩོག་མར་མིག་གིས་ལྟ་

བའི་ཚེ་དགའ་གུས་ཀིས་བལྟས། གདྩོང་གིས་ཀང་རྫུམ་གིས་བསུ། ངག་གིས་ཀང་

སན་པར་སྨྲས། ལུས་ཀིས་ཀང་གུས་ཞབས་དང་བཅས་ཀུ་ཤུ་སྩོགས་སྦིན་ན་སྦྩོར་

བའམ་སྦིན་པ་གཏྩོང་བའི་བ་བ་བེད་ཚུལ་དེ་ལེགས་པྩོ་བྱུང་བ་ཡིན་པས། སྦྩོར་བ་དེ་

འདྲའི་སྟྩོབས་ཀིས་བསྩོད་ནམས་སྟྩོབས་ཆེན་འགྱུར་གི་ཡྩོད། ༤། ཡང་གྩོང་ལྟར་ཀུ་

ཤུ་སྩོགས་སྦིན་པ་གཏྩོང་བའི་ཚེ། དུས་ཆེན་དང་ཚེས་བཟང་དུས་བཟང་དང་ཡུལ་

དང་རང་གནས་ལ་མུ་གེ་དང་ས་ཡྩོམ་མམ་ཆུ་ལྩོག་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་ཟས་ཀིས་ཕྩོངས་

སྟེ་ཉམ་ཐག་པར་གྱུར་པའི་དུས་དེ་འདྲ་ལ་སྦིན་གཏྩོང་བེད་ན། དུས་ཀི་སྩོ་ནས་

བསྩོད་ནམས་སྟྩོབས་ཆེན་འགྱུར་གི་ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་

གི་ཐབས་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བསྩོད་ནམས་གསྩོག་ཐབས་ལ་བརྩོན་ཚུལ་

གི་ལམ་སྩོལ་བཟང་པྩོ་དེ་དག་ཕ་མེས་ནས་ད་བར་རྒྱུན་འཛིན་གནང་དང་གནང་

བཞིན་པ་ལྟར། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ལམ་སྩོལ་

བཟང་པྩོ་དེ་དག་མུ་མཐུད་ནས་རྒྱུན་འཛིན་གནང་ཐུབ་པ་དགྩོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་

ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

དྲི་བ། ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དུས་ཆེན་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། ནམ་རྒྱུན་ཉ་སྟྩོང་བརྒྱད་གསུམ་དང། འཆར་ཅན་གི་ཚེས་བཅུ་དང་ཉེར་

ལྔ་བཅས་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དུས་ཆེན་ལྔ་ཙམ་དུ་ངེས་མྩོད། འྩོན་ཀང་འདུལ་བ་

གཞུང་ལས་གསུང་པ་ལྟར་བས་ན་དྲུག་ཡྩོད། ཡར་ངྩོ་ཚེས་བརྒྱད་དང། བཅུ་བཞི་
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བཅྩོ་ལྔ་བཅས་གསུམ་དང། མར་ངྩོའི་ཉེར་གསུམ། ཉེར་དགུ སུམ་བཅུ་བཅས་དྲུག་

ཡྩོད་པར་གསུངས། དེ་ལྟར་དུས་ཆེན་དྲུག་གི་སྟེང་དུ་ཚེས་བཅུ་དང་ཉེར་ལྔ་གཉིས་

བསན་ན་ཟླ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དུས་ཆེན་བརྒྱད་ཆགས་ཀི་ཡྩོད་པར་གསུངས། ཉ་

ཞེས་པ་ནི། ཉ་གང་བ་སྟེ་ཡར་ངྩོའི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་དང་། སྟྩོང་ཞེས་པ་གནམ་སྟྩོང་སྟེ་

མར་ངྩོའི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་དང་། བརྒྱད་ཞེས་པ་ཚེས་པ་བརྒྱད་ཡིན།

དྲི་བ། དུས་ཆེན་དེ་དག་ལ་དམིགས་བསལ་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྩོད་དམ།

ལན། ཡར་ངྩོའི་ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་བཅྩོ་ལྔ་བཅས་དང། མར་ངྩོའི་ཉེར་

གསུམ་ཉེར་དགུ །སུམ་བཅུ་བཅས་ཀི་སྐབས་སུ་ལྷ་རྣམས་འཛམ་གིང་འདིར་ཕེབས་

ཏེ་སྐེ་བྩོ་རྣམས་དགེ་སིག་གང་བེད་པར་གཟིགས་ཀི་ཡྩོད་པ་དང། མར་ངྩོའི་ཚེས་

ཉེར་གསུམ་ལ་ལྷའི་འཁྩོར་རྣམས་དང། ཚེས་ཉེར་དགུ་ལ་ལྷའི་བུ་དང་བུ་མྩོ་རྣམས། 

ཚེས་སུམ་ཅུ་ལ་ལྷའི་གཙོ་བྩོ་རྣམས་གཟིགས་སྐྩོར་ལ་ཕེབས་པའི་དུས་ཡིན་པར་

གསུངས།

དྲི་བ། ཟླ་རེའི་ནང་གི་ཉ་སྟྩོང་བརྒྱད་གསུམ་ལ་སིག་སྩོང་དགེ་སྒྲུབ་ཤུགས་

ཆེན་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཟླ་བ་རེ་རེའི་ནང་གི་ཉ་གང་བ་སྟེ་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་དང་གནམ་སྟྩོང་གཉིས་

ལ་ལྷ་དང་ལྷ་མ་ཡིན་གཉིས་འཐབ་པའི་དུས་དང། ཉི་ཟླ་གཉིས་སྒ་གཅན་གིས་ཟིན་

པར་སངས་རྒྱས་ཀིས་གྩོལ་ཐབས་མཛད་པའི་དུས་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང། ཐུན་

མྩོང་མ་ཡིན་པའི་གསུང་ཚུལ་བས་ན་ཕྱིའི་ཟླ་བའི་དཀར་ཆ་ཡར་མར་དུ་འཕེལ་

འགིབ་དང། ནང་གི་ཐིག་ལེ་ཡར་མར་དུ་བགྩོད་པའི་རེན་འབེལ་གི་གནད་དང། ལྷག་
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པར་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་སྒ་གཅན་གིས་ཟིན་ཡང་ནང་གི་ལས་རླུང་ར་ཁམས་སུ་རྒྱུ་ཚུལ་

བཅས་ཕྱི་ནང་གི་རེན་འབེལ་གི་དབང་གིས་དགེ་སིག་གང་བས་ཀང་འགྱུར་ཆེ་བར་

གསུངས། དེ་བཞིན་དུ་ཚེས་བརྒྱད་གང་ཡིན་ལ་ཆུ་སིན་རྣམས་ཀིས་རྒྱ་མཚོའི་ནང་

གི་སྩོག་ཆགས་མང་པྩོ་བསད་པའི་དུས་སྐབས་ཡིན་པར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

རྣམས་ཀིས་གསུངས། 

དྲི་བ། ཟླ་རེའི་ནང་གི་ཚེས་བཅུ་དང་ཉེར་ལྔ་གཉིས་དམིགས་བསལ་དུས་

ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཚེས་བཅུ་དང་ཚེས་ཉེར་ལྔའི་ཞྩོགས་པ་ས་པྩོ་ཉི་མའི་འྩོད་ཟེར་འཕྩོས་

པའི་སྐབས། སྩོབ་དཔྩོན་ཆེན་པྩོ་པད་འབྱུང་གནས་ཀིས་བྩོད་གངས་ཅན་ལྩོངས་སུ་

ཞལ་གཟིགས་ཀི་ཡྩོད་པས་ཚེས་བཅུ་དང་ཉེར་ལྔ་ནི་གུ་རུ་རིན་པྩོ་ཆེའི་དུས་ཆེན་

ཡིན་པར་གསུངས།

དྲི་བ། ལྩོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དུས་ཆེན་གལ་ཆེ་ག་ཚོད་ཡྩོད་དམ།

ལན། སྤིར་བཏང་ཆྩོས་རྒྱུད་སྩོ་སྩོ་དང་ཡུལ་ལུང་སྩོ་སྩོའི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་དུས་ཆེན་གལ་ཆེ་དེ་འདྲ་སྲུང་བརི་ཞུ་སྩོལ་ཡྩོད་མྩོད་ཀང་སྤི་ཡྩོངས་ཐུན་མྩོང་

གི་དབང་དུ་བས་ན། ལྩོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དུས་ཆེན་ཆེ་ཁག་བཞི་ཡྩོད། དེ་དག་ནི། ཆྩོ་

འཕྲུལ་དུས་ཆེན་དང། ས་ཟླའི་དུས་ཆེན། ཆྩོས་འཁྩོར་དུས་ཆེན། ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་

བཅས་བཞི་ཡིན། དེ་དག་བྩོད་ཚེས་བས་ན། བྩོད་ཟླ་དང་པྩོའི་ནང་ཆྩོས་འཕྲུལ་དུས་

ཆེན།

དྲི་བ། ཆྩོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།
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ལན། སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆྩོག་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་

རེས་སྟྩོན་པ་ཉིད་ཀི་མཛད་འཕིན་ལ་མུ་སྟེགས་སྟྩོན་པ་དྲུག་གིས་ཡི་མ་རངས་པས་

འགན་སེམས་ཡང་ཡང་བས། དེ་ཡང་མཉན་ཡྩོད་ཛེ་ཏའི་ཡུལ་དུ་བྩོད་ཟླ་དང་པྩོའི་

ཚེས་གཅིག་ནས་མུ་སྟེགས་སྟྩོན་པ་དྲུག་ལ་ཆྩོ་འཕྲུལ་འགན་པའི་འགྩོ་བརམས་ཏེ་

ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་བར་དུ་ཆྩོ་འཕྲུལ་འགན་པས་མཐར་ཚེས་བཅྩོ་ལྔའི་ཉིན་སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་

ཐུབ་པས་མུ་སྟེགས་ཀི་སྟྩོན་པ་དྲུག་འཁྩོར་དང་བཅས་བཏུལ་བ་དང། སྐལ་ལྡན་གི་

གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་དག་པའི་ལམ་དུ་བཀྩོད་པ་སྩོགས་ཕྱྩོགས་ཐམས་ཅད་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡིན་པས་བྩོད་ཟླ་དང་པྩོ་ལ་ཆྩོ་འཕྲུལ་ཟླ་བར་གསུངས། 

དྲི་བ། ཆྩོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་ཉིན་སྩོན་ལམ་ཆེན་མྩོ་ཚོགས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ།

ལན། འཇམ་མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས་ཆྩོ་འཕྲུལ་དུས་ཆེན་དང་

སྟབས་བསྟུན་སྩོན་ལམ་ཆེན་མྩོ་གསར་འཛུགས་གནང་། དེ་ནས་བཟུང་དེང་གི་བར་

དུ་ལྷ་ལྡན་སྩོན་ལམ་ཆེན་མྩོ་ཞེས་གགས་ཤིང། དེའི་སྐབས་སུ་བསྩོད་ནམས་ཀི་

ཚོགས་གསྩོག་པར་བརྩོན་གི་ཡྩོད།

དྲི་བ། ས་ཟླའི་དུས་ཆེན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། གནས་བརན་སེ་པའི་ལུགས་ལྟར་ན། བྩོད་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་

ནས་བཞི་པ་ཆ་ཚང་ལ་ས་ཟླ་ཞེས་ར་ཆེན་པྩོར་བརི་ཡི་ཡྩོད་པ་ཡྩོངས་གགས་དང་། 

བྩོད་ལུགས་ལ་བྩོད་ཟླ་བཞི་པ་ཆ་ཚང་དང་ཁྱད་པར་དེའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་རབ་ཏུ་

བྱུང་བ་དང་། ཡང་སྩོས་སུ་ཚེས་བཅྩོ་ལྔ་དེ། སངས་རྒྱས་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་

པའི་དུས་ཆེན་དང། སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ཆེན། སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་
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ཆེན་བཅས་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམས་ཡིན་པར་ངྩོས་འཛིན་བས་ཏེ། དེའི་སྐབས་སྐེ་

བྩོ་འབུམ་ཕག་མང་པྩོས་རྣམ་དཀར་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྩོ་གང་ས་ནས་བརྩོན་ཏེ་

ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་གསྩོག་གི་ཡྩོད།

དྲི་བ། ཆྩོས་འཁྩོར་དུས་ཆེན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི་བྩོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞིའི་ཉིན་འཁེལ་ཞིང་། སྟྩོན་པས་ཡུལ་ཝ་

ར་ཎཱ་སིར་འཁྩོར་ལྔ་སེ་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ཐྩོག་མར་བསྐྩོར་བའི་དུས་

ཆེན་ཡིན། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་ས་ཕྱྩོགས་གཞན་དང་གཞན་དུ་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་

ཚུལ་མཐའ་ཡས་བསྐྩོར་གནང་བ་ཡིན།

དྲི་བ། ལྷ་བབ་དུས་ཆེན་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྟྩོན་པས་ཉིད་ཀི་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་ལྷ་གནས་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་

ལྷའི་སྐེ་བ་བཞེས་ནས་བཞུགས་ཡྩོད་པ་ལ་ཆྩོས་སྟྩོན་དུ་བྩོན་ཏེ་ཆྩོས་གསུངས་ཤིང། 

ལྷ་མང་པྩོ་བདེ་བར་བཀྩོད་དེ་བྩོད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་སར་ཡུལ་

གསལ་ལྡན་ཞེས་བ་བར་མར་ཕེབས་པའི་ཚེ་སྐལ་ལྡན་གི་སྐེ་བྩོ་མང་པྩོས་སྟྩོན་པ་ལྷ་

ཡུལ་ནས་རིན་པྩོ་ཆེའི་སྐས་ལས་ལྷའི་དབང་པྩོ་བརྒྱ་བིན་དང་ཚངས་པ་བཅས་བྩོན་

པ་དངྩོས་སུ་མཇལ་བའི་དུས་ཆེན་ཡིན།

དྲི་བ། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གི་ཕན་ཡྩོན་དང་ནང་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། མ་ཎི་ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་ཡིན། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མདྩོ་སེ་པད་དཀར་

དང་མ་ཎི་བཀའ་འབུམ་སྩོགས་ནས་ཕན་ཡྩོན་ཚད་མེད་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡྩོད་ཀང་། ཕན་ཡྩོན་དེ་དག་ནི་ཀུན་སྩོང་དང་མ་ཎིའི་དྩོན་སིང་ཤེས་ནས་ཉམས་ལེན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

རྣམ་དག་བས་ན་ཐྩོབ་པར་བསམ། དེ་བས་ན། ང་ཚོས་མ་ཎིའི་དྩོན་ཤེས་རྒྱུ་གལ་

ཆེན་ཡིན་པས། འདིར་བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་སྤི་ནྩོར་༸གྩོང་ས་སྐབས་མགྩོན་

ཆེན་པྩོའི་གསུང་ལྟར་བཤད་ན། ༀ་མ་ཎི་པདེ་ཧཱུཾ༔ ཞེས་པའི་གཟུངས་སགས་འདི་

བགང་ན་ཡག་པྩོ་ཡྩོད་ཅིང། དེ་བགང་སྐབས་དེའི་དྩོན་ལ་བསམ་བྩོ་ངེས་པར་དུ་

གཏྩོང་དགྩོས། གང་ཡིན་ཟེར་ན། ཡིག་འབྲུ་དྲུག་པྩོའི་དྩོན་དེ་ཟབ་པྩོ་དང་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་

ཡྩོད། དང་པྩོ་ༀ་ཞེས་པའི་པས་ཡི་གེ་ཨ་དང་ཨུ། མ་བཅས་གསུམ་བསྡུས་ཡྩོད། 

འདི་རྣམས་ཀིས་ཉམས་ལེན་པའི་མ་དག་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང། དེ་བཞིན་

སངས་རྒྱས་ཀི་དག་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མཚོན་གི་ཡྩོད། མ་དག་པའི་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་རྣམས་དག་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ངྩོ་བྩོར་བསྒྱུར་ཐུབ་བམ། 

ཡང་ན་འདི་གཉིས་ར་བ་ནས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྩོན་

སྐབས་ཤིག་ན་ང་ཚོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་དང། དེ་ནས་ལམ་ལ་བརེན་ཏེ་བང་ཆུབ་ཀི་གྩོ་

འཕང་ཐྩོབ་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ལས། ནང་པའི་ཆྩོས་ནང་ཐྩོག་མ་ཉིད་ནས་སྐྩོན་ཀུན་ཟད་

དང་ཡྩོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཞིག་བཞེད་ཀི་མེད། དག་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་ནི། མ་དག་

པའི་ངྩོ་བྩོ་རྣམས་རིམ་པས་དྩོར་ནས་དག་པའི་ངྩོ་བྩོར་གྱུར་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན། 

འདི་ལྟར་སྒྲུབ་ཤེས་ན། དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ལམ་ནི་ཡིག་འབྲུ་ཕྱི་མ་ མ་ཎི་ 

ཞེས་པ་ནྩོར་བུའི་དྩོན་ཡིན་ལ། འདིས་ཐབས་ཀི་ཆ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང། སིང་རེ། 

བམས་པ་བཅས་མཚོན་གི་ཡྩོད། ནྩོར་བུར་དབུལ་ཕྩོངས་སེལ་བའི་ནུས་པ་ཡྩོད་པ་

བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལའང་སིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་སེལ་བའི་ནུས་པ་

ཡྩོད། དེ་བཞིན་དུ་ནྩོར་བུས་སེམས་ཅན་གི་རེ་བ་སྐྩོང་བ་བཞིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་
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ཀིས་ཀང་སེམས་ཅན་གི་རེ་བ་སྐྩོང་གི་ཡྩོད། པད་ ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་པྩོ་དེ་

མེ་ཏྩོག་པདའི་དྩོན་ཡིན་ལ། དེས་ཤེས་རབ་མཚོན་གི་ཡྩོད། པད་དེ་འདམ་ལས་

སྐེས་ན་ཡང་འདམ་གི་སྐྩོན་གིས་མ་གྩོས་པ་བཞིན་དུ། ཤེས་རབ་ལའང་རང་ཉིད་

འགལ་འདུ་མི་ཡྩོང་བའི་སར་འཇྩོག་པའི་ནུས་པ་ཡྩོད་ལ། གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་མེད་ན་

འགལ་འདུ་ཡྩོང་གི་ཡྩོད། ཤེས་རབ་ལ་མི་རག་པ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང། གང་

ཟག་རང་རྐྱ་བའམ་རྫས་ཡྩོད་ཀིས་སྟྩོང་བ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ངྩོ་

བྩོ་ཐ་དད་པས་སྟྩོང་པ་གཉིས་སྟྩོང་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པས་སྟྩོང་པ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་བཅས་ཤེས་རབ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་

ཡྩོད་རུང། གཙོ་བྩོ་ནི་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་ཡིན། ཡིག་འབྲུ་ཐ་མ་ཧཱུཾ་ 

གིས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་བསྟན་པ་དང། དེས་རང་རྒྱུད་ཀི་སྐྩོན་དག་པ་དེ་ངེས་པར་དུ་

ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོབ་དགྩོས་པ་མཚོན་གི་ཡྩོད། མདྩོ་ཕྱྩོགས་

ལྟར་ན། འདི་ལྟ་བུའི་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་ནི་ཐབས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཤེས་རབ་དང། 

ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་ཐབས་ལ་གྩོ་བ་དང་། སགས་སམ་རྒྱུད་ཀི་ཐེག་པ་ལྟར་ན། 

དེ་ཉིད་ཐབས་ཤེས་ངྩོ་བྩོ་དབེར་མེད་ཀི་ཆ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གཅིག་ལ་གྩོ །རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་ས་བྩོན་གི་ཡིག་འབྲུ་ལྟར་ན། ཧཱུཾཾ༔ ཞེས་པ་ནི་གང་

གིས་ཀང་རྒྱུད་དཀྲུགས་མི་ནུས་ཤིང་། མི་གཡྩོ་བའི་རྒྱལ་བ་མི་བསྐྩོད་པའི་ས་བྩོན་

གི་ཡིག་འབྲུ་ཡིན། དེས་ན་ ༀ་མ་ཎི་པདེ་ཧཱུཾ༔ ཞེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་དྲུག་པྩོས་ཐབས་

ཤེས་དབེར་མེད་ཟུང་འབེལ་གི་ལམ་གི་ཉམས་ལེན་ལ་བརེན་ནས། རང་ཉིད་ཀི་མ་

དག་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀི་དག་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་ངྩོ་
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བྩོར་བསྒྱུར་ཐུབ་པ་བསྟན་གི་ཡྩོད། སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་དེ་རང་གིས་ཕྱི་ནས་

བཙལ་མི་དགྩོས་པར། དེ་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུའམ། ནུས་པ་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད་པར་

གསུངས། རེ་བཙུན་བམས་མགྩོན་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་རྒྱུད་བ་མའི་ནང་ལ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ངྩོ་བྩོ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་འགྲུབ་རྒྱུའི་དག་པའི་

ས་བྩོན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་དེ་ང་རང་ཚོ་སྩོ་སྩོའི་རྒྱུད་ལ་ཡྩོད། །ཅེས་

གསུངས། 

 མདྩོ་དྩོན་སིང་པྩོ་རང་གི་བསམ་དྩོན་ནི། བ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་

མཁྱེན། མར་གྱུར་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མ་དག་

པའི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དེ་དག་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསུམ་དུ་འགྱུར་རྒྱུ་ཡྩོད་

པ་ལྟར། མ་ཎི་ཐབས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། པད་ཤེས་རབ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་

ཤེས་རབ་གཉིས་ཟུང་དུ་འབེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་ཆྩོས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་

གཉིས་ཐྩོབ་པར་མཛད་དུ་གསྩོལ། །ཞེས་གསྩོལ་འདེབས་པའི་དྩོན་ཡིན་པས། མ་ཎི་

འདྩོན་དུས་དྩོན་དེ་ལྟར་བསམ་ན་ལེགས་ཞེས་སན་བསྐུལ་ལྩོ། །

དྲི་བ། འྩོ་ན་རྒྱུན་དུ་མ་ཎི་འདྩོན་པའི་སྐབས་སུ་ ༀ་མ་ཎི་པདེ་ཧཱུཾ་ཧྲི་ ཞེས་མ་

ཎིའི་མཇུག་ཏུ་ ཧྲི་ ཞེས་སྦྩོར་མི་རུང་ངམ་མི་རུང་ཞེ་ན།

ལན། རེ་གུང་ཐང་བསྟན་པའི་སྒྩོན་མེའི་ཟབ་མྩོ་ལྟ་བའི་ཟིན་བིས་ནང་དུ་

གསུང་དྩོན་ལྟར་ན། མ་ཎིའི་མཇུག་ཏུ་ ཧཱི་ རྒྱུན་དུ་སྦྩོར་མི་རུང་། དེ་བས་ན་ཡི་གེ་

བདུན་དུ་འགྩོ་ཞིང། འདི་ལ་རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུའང་གཟུངས་སགས་ཡིག་གེ་དྲུག་པ་

སྟེ། ཡི་གེ་དྲུག་གི་སྦང་གཞི་འགྩོ་བ་རིགས་དྲུག་དང། སྦྩོང་བེད་ལམ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག། 
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འབས་བུ་རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་འབྱུང་ཞིང་ཞེས་གསུངས་འདུག་པས་སྦྩོར་མི་རུང་བ་

ཡིན་སམ།

དྲི་བ། མ་ཎི་ཡིག་དྲུག་གི་ཕན་ཡྩོན་དམིགས་བསལ་གང་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན།

ལན། ཚོགས་བསགས་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦྩོང་བ་ལ་མཆྩོག་ཏུ་མངགས་པ་ཡིན་

ལ། རྒྱས་པ་ནི། མ་ནིའི་ཕན་ཡྩོན་གི་ཆ་དཔེ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།

དྲི་བ། སགས་བགང་དུས་ཕེང་བ་ལ་གངས་ཀ་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཡྩོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། སྤིར་བགང་ཕེང་ཞེས་པ་ལྟར་སགས་སྩོགས་ཀི་གངས་ཁ་བགང་བའི་

ཆེད་ཕེང་བ་བེད་སྤྩོད་བེད་པ་དང་། ཡང་ཕེང་བ་ལ་ཕེང་བ་ལ་ཕེང་རྡྩོག་བརྒྱ་དང་

བརྒྱད་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དམིགས་བསལ་མི་ཤེས་ཀང་། སགས་བགང་སྐབས་

ཆད་སིད་པས་ཆད་པ་ཁ་སྐྩོང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན་སིད་སམ། གལ་ཏེ་དེ་ཡིན་ན་ངྩོས་ཀི་

བསམ་པ་ལ་བཅུ་ཚན་རེ་རེ་ལ་གཅིག་རེ་ཆད་སྐྩོང་བས་ན། བརྒྱ་ལ་བཅུ་ཁ་སྐྩོང་ན་

བརྒྱ་དང་བཅུ། ཡང་བཅུ་ལ་གཅིག་ཁ་སྐྩོང་བ་ན་གཅིག་བཅས་བསྩོམས་ཕེང་རྡྩོག་

བརྒྱ་དང་བཅུ་གཅིག་ཡྩོད་ན་ལེགས་པར་སམ་མྩོ།།  

གནས་སྐྩོར་དང་འབེལ་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་བེད་ཚུལ།

ནང་པའི་སྤི་ཚོགས་ནང་གནས་སྐྩོར་ལ་འགྩོ་བ་དེ་ལེགས་ཀང་འགྩོ་སྟངས་

ཡག་པྩོ་མ་བཤད་ན་ཚོགས་བསགས་ཆེན་པྩོ་མི་འབྱུང་ཁར་ད་དུང་ངལ་དུབ་དང་

འགྩོ་གྩོན་ཆེ་ཙམ་དང་སིག་གསྩོག་ཏུ་འགྩོ་སིད་པ་ཡིན་པས་ཚུལ་དེ་ལེགས་པར་

ཤེས་གལ་ཆེ། དེ་བས་འདི་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དེ་བེད་དགྩོས་པའི་ཚུལ། དེ་བས་
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པའི་ཕན་ཡྩོན། དེ་བེད་ཚུལ་དངྩོས་བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། 

དྲི་བ། ང་ཚོས་གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་

བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན།

ལན། དེ་ནི། བདག་གིས་གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་དང་འབེལ་

ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་བེད་དགྩོས་ཏེ། བདག་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་

འདྩོད་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན་ལ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་བའང་དམ་པའི་ཆྩོས་

ཁྩོ་ན་ལ་རག་ལས་ཤིང་། དེ་ལེགས་པར་འབྱུང་བ་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦྩོང་ལ་

ངེས་པར་ལྟྩོས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན། བདག་ཆྩོས་ཅན། གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་

སྩོགས་དང་འབེལ་ཚོགས་གསྩོག་སྒིབ་སྦྩོང་བེད་དགྩོས་ཏེ། རང་ཉིད་ཁེ་འདྩོད་ལ་

གྩོང་མི་འདྩོད་པ་གང་ཞིག །དེ་ལེགས་པར་འབྱུང་བ་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦྩོང་

སྩོགས་རེན་འབེལ་ཚོགས་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟྩོས་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་མདྩོ་ལས། བསྩོད་

ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡི་བསམ་པ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ། །བསྩོད་ནམས་རྣམ་མིན་བདེ་

སྟེར་སྡུག་བསལ་ཐམས་ཅད་སེལ། །ཞེས་དང༌། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དབུ་མ་རིན་

ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །བསྩོད་ནམས་ཚོགས་

ལས་བྱུང་བ་སྟེ། །ཆྩོས་ཀི་སྐུ་ནི་མདྩོར་བསྡུས་ན། །རྒྱལ་པྩོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་

འཁྲུངས། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཚོགས་འདི་གཉིས། སངས་རྒྱས་ཉིད་ནི་ཐྩོབ་པའི་རྒྱུ། །དེ་

ལྟར་མདྩོར་ན་བསྩོད་ནམས་དང༌། །ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་རག་བརེན་མཛོད། །ཅེས་དང་། 

ཇྩོ་བྩོ་བཀའ་གདམས་པས། ཚོགས་བསགས་མེད་ན་བརླན་མེད་ས་དང་འདྲ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་གྩོ་ས། གཞན་ཡང་སིགས་མའི་ཡང་སིགས་མར་གྱུར་པའི་དུས་
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གེང་བརྩོད།།

འདིར་དེ་ངེས་པར་དགྩོས་ཏེ། གུང་ཐང་ཚང་གིས། སིགས་དུས་བྩོ་དང་བསྩོད་ནམས་

དམན་པའི་ཕྱིར། །ལྷག་པའི་ལྷ་དང་ཡི་དམ་ཆྩོས་སྲུང་ལ། །རེ་གཅིག་གསྩོལ་འདེབས་

ཕྱག་མཆྩོད་མཎལ་སྩོགས། །ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦྩོང་འབད་པ་དྲག་པྩོ་ཡིས། ། 

ཞིང་གི་མཐུ་ལ་རྒྱབ་རེན་གིས་ཤིག་ཨང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་དྩོན་ནི་གྩོ་ས་

བས་མ་བཤད་དྩོ།། 

གཉིས་པ་དེ་བས་པའི་ཕན་ཡྩོན་ནི། 

དྲི་བ། ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦྩོང་བས་ན་ཕན་ཡྩོན་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན།

ལན། ཡྩོད་དེ། དེ་ཡང་མདྩོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཡྩོན་ཏན་བསམ་མི་

ཁྱབ། །ཆྩོས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། །དགེ་འདུན་ཡྩོན་ཏན་བསམ་མི་ཁྱབ། 

བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་དད་བས་པའི། རྣམ་པར་སིན་པའང་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་དང༌། 

དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། གང་ཞིག་དཔག་མེད་དུས་གནས་ཏེ། །ལུས་ཅན་

དཔག་ཏུ་མེད་དྩོན་དུ། །བང་ཆུབ་དཔག་ཏུ་མེད་འདྩོད་ཅིང༌། །དགེ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་

འདྩོད་པ། །དེས་ཀྩོ་བང་ཆུབ་དཔག་མེད་ཀང༌། །དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམ་བཞི་

ཡི། །ཚོགས་ཀིས་རིང་པྩོ་མི་ཐྩོགས་པར། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་འཐྩོབ་མི་འགྱུར། །ཅེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཡྩོན་མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་ལ། 

དེའི་ཐྩོག་ལ་ཞིང་དང་བསམ་པ་དང་རེན་དང་དངྩོས་པྩོ་དང་དུས་ཀི་སྩོ་ནས་ཆེས་

ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་ཡྩོད་དྩོ།། 

དྲི་བ། གནས་སྐྩོར་འགྩོ་ས་གང་དག་ཡིན་ནམ། 

ལན། མདྩོར་ཙམ་ནི་གཤམ་གསལ་རིས་མྩོར་གསལ་བ་ལྟར་དང་རྒྱས་པར་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ནི་གནས་ཡིག་ལས་ཤེས་པར་བ། 

(འདིར་གནས་སྐྩོར་རིས་མྩོ་བཀྩོད།)

 

 གསུམ་པ་དེ་བེད་ཚུལ་དངྩོས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྩོན་འགྩོ་དང༌། དངྩོས་

གཞི། མཇུག་གྩོ ། 

དང་པྩོ་སྩོན་འགྩོའི་སྐབས།

དྲི་བ། གནས་སྐྩོར་དང་ཚོགས་བསགས་སྒིབ་སྦྩོང་སྐབས་སྩོན་འགྩོ་ཀུན་

སྩོང་གང་འདྲ་དགྩོས་སམ་ཞེ་ན།

ལན། དེ་ནི། མདྩོ་ལས། ཆྩོས་ཀི་སྩོན་དུ་ཡིད་འགྩོ་སྟེ། །ཡིད་མགྩོགས་ཡིད་

ནི་གཙོ་བྩོ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཡིད་རབ་གདུག་པ་ཡིས། །སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བེད་ཀང་

རུང༌། །དེ་ནི་དེ་ཡིས་སྡུག་བསལ་ཐྩོབ། །འཁྩོར་ལྩོས་མགྩོ་བྩོ་བཅད་པ་བཞིན། །གང་

ཞིག་ཡིད་རབ་དྭངས་པ་ཡིས། །སྨྲས་སམ་ཡང་ན་བེད་ཀང་རུང༌། །དེ་ནི་དེ་ཡིས་

བདེ་བ་ཐྩོབ། །གིབ་པ་རེས་སུ་འབངས་པ་བཞིན། །ཞེས་དང༌། སྤྩོད་འཇུག་ལས། འདི་

ནི་འཐད་པ་དང་བཅས་པར། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར། ཀུན་སྩོང་ཇི་ཙམ་བཟང་བས་དགེ་

བའི་ལས་ཀང་བཟང་བར་འགྱུར་བས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཀུན་སྩོང་བཟང་པྩོ་གལ་ཆེ་ལ། 

ཀུན་སྩོང་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མའི་སྩོ་ནས་སྐབས་འགྩོ་དང་སེམས་

བསྐེད། དེ་བཞིན་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་འགྩོ་བ་བདེ་བའི་ཆེད་ཡིན་བསམ་པ་སྩོགས་

གནང་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེའྩོ།།
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གེང་བརྩོད།།

གཉིས་པ་དངྩོས་གཞིའི་སྐབས།

དྲི་བ། སྩོན་འགྩོ་ཀུན་སྩོང་ཟིན་རེས་དངྩོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་བེད་

དགྩོས་སམ།

ལན། སྩོན་འགྩོ་ཀུན་སྩོང་བཟང་པྩོ་དེ་གཙོ་བྩོ་རྒྱུའི་ཀུན་སྩོང་ཆགས་ཡྩོད་

པས་དེ་ཡྩོད་པ་གཞིར་བས་ནས། དངྩོས་གཞི་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་བེད་སྐབས་ཀང་

བ་བ་དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་དུས་ཀི་ཀུན་སྩོང་ཡང་བཟང་པྩོ་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ། ཁྱད་

པར་དུ་གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་སྩོགས་བེད་པའི་སྐབས་སུ། གང་བེད་པ་དེ་

ཁུངས་ལྡན་དཔེ་ཆ་དང་མཐུན་པ། ཚད་ལྡན་བ་མའི་གསུང་དང་མཐུན་པ། རྣམ་པར་

དག་པ། ཡིད་ཚིམ་པ། བརག་ཐུབ་འཕེར་བ་ཞིག་བེད་དགྩོས།

 དེ་ལྟ་མིན་པར་གནས་སྐྩོར་སྩོགས་ལ་འགྩོ་སྩོང་མང་པྩོ་དང་དཀའ་ལས་

མང་པྩོ་བརྒྱབས་ནས་འགྩོ་གི་ཡྩོད་ཀང་། ཀུན་སྩོང་དང་ཕྱག་སྐྩོར་བེད་ཚུལ་ལེགས་

པྩོ་མི་བེད་པར། དགེ་བ་གསྩོག་གིན་སིག་པ་གསྩོག་གིན་བས་ཏེ་རྐང་རེས་ལག་

སུབ་བེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནྩོར་འཁྲུལ་དང་འཕང་པྩོ་ཞིག་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་

ཚོས་སྤིར་ན་དགེ་བའི་ལས་བེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཉུང་ལ། ཅུང་ཟད་བེད་པ་དེ་ཡང་ཀུན་

སྩོང་སྩོགས་གང་ཅིར་ལྟ་ཁུངས་འདི་ཁུངས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་ན་དཔེ་མ་སིད་པའི་

སྐྩོན་ཡིན་པས། དགེ་ལས་གང་འདྲ་ཞིག་བེད་ཀང་བེད་ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་

ལག་ལེན་བསྟར་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ།
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གསུམ་པ་མཇུག་གི་སྐབས།

དྲི་བ། གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ཇི་ལྟར་བ་དགྩོས་སམ་ཞེ་ན།

ལན། དེ་ལྟར་གནས་སྐྩོར་སྩོགས་གྲུབ་པ་ན། རང་གིས་དགེ་བ་གང་བས་

འབས་བུ་ལྩོག་པར་མ་སིན་པར་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་སྩོགས་

འབས་བུ་བཟང་པྩོ་སིན་པའི་ཆེད། མཇུག་ཏུ་བཟང་སྤྩོད་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་དགེ་བ་

རྫྩོགས་བང་དུ་བསྩོ་བའི་བསྩོ་བ་དང་སྩོན་ལམ་བཟང་པྩོ་རྣམས་གང་རྒྱས་རྒྱས་དང་

སྤུས་དག་པྩོ་ཡིད་ཚིམ་ངེས་ཤིག་བེད་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཡིན། 

དྲི་བ། འྩོ་ན་སྩོན་ལམ་བཟང་པྩོ་རྒྱག་དགྩོས་པར་གསུངས་པས། དེ་གལ་ཆེན་

ཡིན་པའི་སྐྩོར་དང་བསྩོ་བ་དང་སྩོན་ལམ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།

ལན། ཐྩོག་མར་ང་ཚོས་ཤེས་དགྩོས་པ་ནི། དགེ་ར་ར་དང་འདྲ་བ་ཡིན། སྩོན་

ལམ་སབ་དང་འདྲ་བ་ཡིན། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེང་སང་གི་དཔེ་དང་སྦར་ནས་

བཤད་ན། སྟེང་འྩོག་གི་ལམ་གཉིས་ཡྩོད་སར་མྩོ་ཀ་ཞིག་འབྩོར་བ་ན། དེ་འདྲའི་མྩོ་ཀ་

དེ་སྟེང་ལམ་དང་འྩོག་ལམ་གང་དུ་འགྩོ་དང་མི་འགྩོ་དེ། གཙོ་བྩོ་མྩོ་ཀའི་ཁ་ལྩོ་སྒྱུར་

སྟངས་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན། མྩོ་ཀའི་ཁ་ལྩོ་དེ་སྟེང་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ན་མྩོ་ཀ་དེ་སྟེང་

ལམ་དུ་འགྩོ་བ་དང་། འྩོག་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ན་འྩོག་ལམ་དུ་འགྩོ་བ་ལྟར། ང་ཚོས་དགེ་

བ་བས་པ་དེ་ལེགས་པྩོ་ཡིན་ཀང་། དགེ་ར་དེ་ལ་དམིགས་ནས་བསྩོ་སྩོན་བེད་སྟངས་

ལེགས་ངན་གཉིས་ལས་འབས་བུ་ཡང་ལེགས་ངན་གཉིས་འབྱུང་བར་གསུང་གི་

ཡྩོད། དཔེར་ན། རྒྱལ་སས་བང་སེམས་རྣམས་ཀིས། དགེ་ར་བསགས་པའི་རེས་སུ་

བཟང་སྤྩོད་སྩོགས་ཀི་སྩོན་ལམ་བཟང་པྩོ་རྒྱབ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཁྩོང་ཚོ་རིམ་གིས་
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སངས་རྒྱས་ཀི་ས་ལ་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་

དུ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པའི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་གི་ཡྩོད། ཡང་དཔེ་གྩོ་བདེ་བར་

བཤད་ན། འཛམ་གིང་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ནང་དུ་མི་འབུམ་ཕག་ས་ཡ་མང་པྩོར་ཕན་པ་བས་

པའི་བ་བ་བཟང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་སྐད་གགས་ཡྩོད་པའི་འཛམ་གིང་གི་ཞི་བདེའི་

གཟེངས་རགས་བཞེས་མཁན་གན་དྷི་དང་༧གྩོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་སྐབས་

མགྩོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པྩོའི་གཙོས་འཛམ་གིང་ཞི་བདེའི་དེད་དཔྩོན་ཆེན་པྩོྩོ་

རྣམས་ལྟ་བུ་ཡིན། 

 ཡང་དགེ་བ་བསགས་ཀང་སྩོན་ལམ་རྒྱབ་སྟངས་ནྩོར་ན། སྩོན་ལམ་ལྩོག་

པས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ལ། །འཁུ་བའི་ནག་ཕྱྩོགས་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་

སེའི། །བསམ་སྦྩོར་ངན་པའི་འཇུག་པ་མ་ལུས་པ། །མཆྩོག་གསུམ་བདེན་པས་རད་

ནས་གཅྩོད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་ལྟར། སྩོན་ལམ་ལྩོག་པའི་དབང་གིས་ཕན་བདེའི་

གཞི་ར་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་འགྩོ་བ་མང་པྩོ་ལ་གནྩོད་པ་བེད་མཁན་གི་

གཟུགས་ཅན་མི་དང་གཟུགས་མེད་དྩོལ་རྒྱལ་ལྟ་བུའི་འདྲེ་སྩོགས་མི་མིན་གདུག་པ་

ཅན་གི་རིགས་ལ་སྐེས་ཏེ། སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་གནྩོད་སྐེལ་བེད་མཁན་

དེ་འདྲར་འགྱུར་གི་ཡྩོད། དཔེར་ན། འཛམ་གིང་གི་ལྩོ་རྒྱུས་ནང་དུ་སར་བསྩོད་

ནམས་བསགས་པ་དང་སྩོན་ལམ་ལྩོག་པའི་དབང་གིས་མི་ཡི་སྤི་ཚོགས་ནང་དབང་

དང་སྟྩོབས་སྩོགས་ཡྩོད་པའི་རྒྱལ་བྩོན་སིད་འཛིན་སྩོགས་སུ་གྱུར་ཀང་སེམས་ཅན་

མང་པྩོ་ལ་གནྩོད་པ་བེད་མཁན་ཆགས་ཏེ་འཛམ་གིང་ནང་བ་བ་ངན་པ་བས་པའི་སྩོ་

ནས་སྐད་གགས་ཡྩོད་པའི་དམག་ཆེན་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པའི་སྐབས་ཀི་དཔྩོན་ངན་
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ལྟ་བུ་ཡིན། གཞན་ཡང་། སྟྩོན་པའི་དུས་སུ་ཨ་མ་ཞིག་གིས་དགེ་སྩོང་ལྔ་བརྒྱ་ལ་ཟས་

ཕུལ་རེས་དགེ་སྩོང་དེ་དག་ངའི་ཞིང་ཁའི་ནང་གི་རྨྩོས་གང་དུ་སྐེ་བར་ཤྩོག་ཅེས་པའི་

སྩོན་ལམ་ངན་པ་རྒྱབ་པ་ལ་སྟྩོན་པས་སྩོན་ལམ་ངན་པ་བཟླྩོག་ཐབས་མཛད་གནང་

བ་བཞིན་ཡིན། དེ་འདྲ་སྩོང་ཙང་། དགེ་ར་བསགས་པའི་རེས་སྩོན་ལམ་རྒྱག་དགྩོས་

པ་གལ་ཆེ་ཡང་སྩོན་ལམ་དེ་ལེགས་པྩོ་ཞིག་རྒྱག་དགྩོས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ། བསྩོ་བ་

དང་སྩོན་ལམ་གི་ཁྱད་པར་ནི། དམིགས་སའི་དགེ་ར་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན། དེ་

ཡང་རང་གིས་བས་པའི་དགེ་ར་ཞིག་ཡྩོད་པ་དེ་ལ་དམིགས་ནས་དགེ་བའི་ར་བ་འདི་

ལ་བརེན་ནས་འདི་འདྲ་ཞིག་འྩོང་བར་ཤྩོག་ཅེས་སྩོན་ལམ་བས་ན་བསྩོ་བ་དང་སྩོན་

ལམ་གཉིས་ཀ་ཡིན། དམིགས་ས་དགེ་ར་མེད་པར་འདི་འདྲ་ཞིག་འྩོང་བར་ཤྩོག་ཅེས་

སྩོན་ལམ་བས་ན། སྩོན་ལམ་ཡིན་ཡང་བསྩོ་བ་མིན། མདྩོ་དྩོན་བསྩོ་བ་ལ་དམིགས་

སའི་དགེ་ར་ཞིག་ངེས་པར་དགྩོས་པ་ཡིན། 

སྩོན་ལམ་རྒྱག་ཚུལ་ཡང་། ཐྩོག་མར་རང་གི་དྩོན་དུ་རྒྱག་པ་མིན་པར་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྩོད་

པ་ལ་བསབ་ཅིང་མཐར་ཕྱིན་པ་སྩོགས་སྩོན་ལམ་གི་རྒྱལ་པྩོ་བཟང་སྤྩོད་སྩོན་ལམ་

ལྟར་རམ། བཟང་སྤྩོད་བསྡུས་པ་གཤམ་གསལ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྩོ་སྩོགས་ཀིས་

སྩོན་ལམ་ལྟར་རྒྱག། དེ་ནས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་

བ་སྩོགས་ཀི་སྩོན་ལམ། དེ་ནས་འགྩོ་བ་ཡྩོངས་ཀི་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པའི་གཞི་ར་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་སྩོན་ལམ། གཞན་ཡང་སྩོ་

སྩོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པ་ལུང་ཚན་སྩོགས་དང་། དེ་བཞིན་རང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཤིན་
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གེང་བརྩོད།།

ཏུ་ཆེ་བའི་བ་མ་དང་དགེ་རྒན། ཕ་མ་སྩོགས་གཞན་དྩོན་དང་འབེལ་བའི་སྩོན་ལམ་

རྣམས་རྒྱབ། དེ་ནས་མཐར་རང་དྩོན་དང་འབེལ་བའི་སྩོན་ལམ་རྒྱག་ན་ལེགས་པྩོ་

ཡྩོད་པས། མདྩོར་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར་སྩོན་ལམ་བེད་ན་སིང་པྩོ་ཚང་བས་ལེགས་

པྩོ་ཡྩོད་པ་རེད། 

༡། བཟང་སྤྩོད་སྩོན་ལམ་བསྡུས་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྩོས་ཇི་ལྟར་

མཁྱེན་པ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་

བདག་སྩོབ་ཅིང༌། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྩོ། དུས་གསུམ་གཤེགས་

པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བསྩོ་བ་གང་ལ་མཆྩོག་ཏུ་བསགས་པ་དེ། །བདག་གི་

དགེ་བ་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀང༌། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྩོ་བར་བགི།།

༢། ཕ་མ་སེམས་ཅན་གི་དྩོན་དུ་སྩོན་ལམ། ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་

དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །ངན་འགྩོ་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་སྟྩོང་པ་དང༌། །བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་གང་ན་སུ་བཞུགས་པ། །དེ་དག་ཀུན་གི་སྩོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །

༣། བསྟན་པ་རྒྱས་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོན་ལམ། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་

པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་སྐེས་བུ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་བཟང༌། །ལུས་ཅན་

ཀུན་ལ་བདེ་སྐིད་འབྱུང་བའི་གནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

༤། འགྩོ་དྩོན་གི་སྩོན་ལམ། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྩོ་བ་ཇི་

སིད་གནས་གྱུར་པ། །དེ་སིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྩོ་བའི་སྡུག་བསལ་

སེལ་བར་ཤྩོག །

༥། རང་བ་མ་དང་མ་འབལ་བར་ཆྩོས་སྤྩོད་སྩོགས་ཀི་སྩོན་ལམ། སྐེ་བ་ཀུན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང༌། །འབལ་མེད་ཆྩོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅིང༌། །ས་དང་

ལམ་གི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྫྩོགས་ནས། །རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །

༦། རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆྩོད་པ་དང༌། །བམས་སིང་རེ་བང་སེམས་

འབྩོངས་བ་དང༌། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྩོ་ཡི། །མཆྩོག་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པར་

བིན་གིས་རླྩོབས། །

༨། བཀ་ཤིས་པའི་ཚིག་ནི། ར་བརྒྱུད་བ་མ་རྣམས་ཀིས་བཀ་ཤིས་ཤྩོག །ཡི་

དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་བཀ་ཤིས་ཤྩོག །མ་དང་མཁའ་འགྩོ་རྣམས་ཀིས་བཀ་

ཤིས་ཤྩོག །ཆྩོས་སྐྩོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀིས་བཀ་ཤིས་ཤྩོག ། 

༩། སྩོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་སགས་ནི། ཏདྱ་ཐཱ་ༀ་པཉྩ་ག�་ཡ་ཨ་ཝ་བྩོ་དྷ་ནི་

སྭཱཧཱ། ཞེས་དང་། དགེ་བ་གྩོང་འཕེལ་བེད་པའི་སགས་ནི། ༀ་དྷུ་རུ་དྷུ་རུ་ཛ་ཡ་མུ་ཁེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་པ་དེ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ཏུ་བསྩོ་སྩོན་བཀ་ཤིས་སྩོགས་བའྩོ།།

དྲི་བ། གྩོང་དུ་ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་དང་། ཡང་ཕྱག་དང་

མཆྩོད་འབུལ་སྩོགས་བེད་ཚུལ་མང་པྩོ་གསུངས་འདུག་པས་དེ་དག་ལས་གང་གལ་

ཆེ་བ་དང་། ང་ཚོས་གཙོ་བྩོ་གང་ཞིག་བེད་དགྩོས་པ་ཡིན་ནམ།

ལན། ཐྩོག་མར་ང་ཚོས་ཤེས་དགྩོས་པ་ནི། ཤེས་ཡྩོན་གི་ནང་དུ་སྩོབ་སྦྩོང་

དང་ལག་ལེན་གཉིས་བཤད་པ་ལྟར། ནང་ཆྩོས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོབ་

སྦྩོང་དང་ལག་ལེན་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཤེས་དགྩོས་ལ། དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་ནང་པ་ཞིག་ལ་

མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པ་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ནས་ང་ཚོས་ནང་ཆྩོས་

ཀི་ལག་ལེན་ཡག་པྩོ་ཞིག་འྩོང་བ་ལ་ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོབ་སྦྩོང་ཡག་པྩོ་དགྩོས་པ་ཤིན་
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གེང་བརྩོད།།

ཏུ་གལ་ཆེ་བས། ཐྩོག་མར་ང་ཚོས་ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོབ་སྦྩོང་སྤུད་དག་པྩོ་ཞིག་བེད་

དགྩོས་པ་གལ་ཆེ། ཡིན་ནའང་ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོབ་སྦྩོང་མ་ཚར་བར་ནང་ཆྩོས་ཀི་ལག་

ལེན་ནམ་ཉམས་ལེན་མ་བས་ནས་སྩོད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད། འབྩོམ་སྟྩོན་

རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཀིས། ང་ཐྩོས་དུས་ཙ་ན་བསམ་སྩོམ་བདྩོ། །ང་བསམ་དུས་

ཙ་ན་ཐྩོས་སྩོམ་བདྩོ། །ང་སྩོམ་དུས་ཙ་ན་ཐྩོས་བསམ་མདྩོ། །ང་བཀའ་གདམས་

ཕྱྩོགས་ཆར་མི་ལྷུང་བ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནད་པས་སན་ག་དུས་ཡིན་ན་ཡང་

བཟའ་དགྩོས་པ་ལྟར། སྩོ་སྩོས་ཆྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ནས་ཤེས་རིམ་བཞིན་ལག་ལེན་

སྟྩོར་གིན་བེད་དེ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་ཡ་མ་བལ་བར་བེད་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ། 

ཡང་ལག་ལེན་ནམ་ཉམས་ལེན་དེ་ལ་གཙོ་ཕལ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ཤེས་དགྩོས། ལག་

ལེན་ནམ་ཉམས་ལེན་གཙོ་བྩོ་ནི། ཐད་ཀར་སེམས་ལ་འགྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་བའི་ཆྩོས་

རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན། བམས་པ་དང་སིང་རེ་བང་སེམས་སྩོམ་པ་དང་། སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་

བ་སྩོམ་པ་སྩོགས་སྩོམ་དངྩོས་རྣམས་ཡིན། ཕལ་པ་ནི། ཆྩོས་གཙོ་བྩོ་དེ་བེད་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་བསྩོད་ནམས་གསྩོག་པའི་ཆེད་ལུས་དང་ངག་གི་སྩོ་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་

དང་སྐྩོར་བ་སྐྩོར་བ་དང་གཟུངས་སགས་འདྲེན་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོ་ནས་ཚོགས་

བསགས་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦྩོང་བའི་ཐབས་ཚུལ་རྣམས་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ང་

ཚོས་ནང་ཆྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ནས་ཉམས་ལེན་སྐབས་གཙོ་བྩོའི་ཆྩོས་ཐབས་ཤེས་

ཀི་ལམ་སྩོམ་པ་དེ་གཙོ་བྩོ་བ་རྒྱུ་དང་། ཞར་དང་ཞྩོར་ལ་ཆྩོས་ཕལ་པའི་ཆྩོས་ཚོགས་

བསགས་སྒིབ་སྦྩོང་གི་ཉམས་ལེན་བེད་རྒྱུ་ལ་ཡང་མཐྩོང་ཆུང་མི་བེད་པར་གང་ཐུབ་

བེད་དགྩོས་པ་ཡིན།  འྩོན་ཏེ་ང་ཚོས་རང་གི་ལུས་སེམས་ཀི་ནུས་པ་དང་



  132  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དུས་ཚོད་རྣམས་གཙོ་བྩོ་སེམས་ལ་ཐད་ཀར་འགྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་བའི་ནང་བསམ་

བྩོའི་སྩོ་ནས་ཆྩོས་བེད་སྟངས་གཙོ་བྩོ་དེ་ལ་ཤུགས་གནྩོན་རྒྱག་དགྩོས་པ་ཡིན། དེ་

མིན། ཉྩོན་མྩོངས་མ་ཟད་སེན་མྩོ་ཟད། ཅེས་དང་། ལྟྩོ་བགངས་ཉི་མས་དྲྩོད་ཚེ་ཆྩོས་

པའི་གཟུགས། །རྐྱེན་ངན་ཐྩོག་ཏུ་འབབ་ཚེ་ཐ་མལ་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ནང་

བསམ་པ་ཆྩོས་ལ་མ་འགྩོ་ན་ཕྱི་ཆྩོས་པས་ཅི་ཡང་ཕན་ཐྩོགས་མེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་

ཉམས་མྩོང་གིས་ཤེས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ནང་བསམ་བྩོ་འགྱུར་བཅྩོས་དང་

འབེལ་བའི་ཆྩོས་དེ་གཙོ་བྩོ་དང་གལ་འགངས་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ལ། དེ་བེད་དུས་ཀང་

གཙོ་བྩོ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྩོགས་ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་དང་། གཞན་ལ་

གནྩོད་པ་མི་བེད་པ་དང་ཕན་བཏགས་པའི་གཞན་ཕན་གི་བསམ་པ་བམས་སིང་རེ་

དང་བང་སེམས་སྩོགས་ཐབས་ཀི་ཆ་བཅས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ལམ་གཉིས་ལ་

ངེས་པར་ཤུགས་རྒྱབ་ཐུབ་ན་སེམས་འགྱུར་བཅྩོས་འགྩོ་བ་ལ་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས། 

ཆྩོས་དེའི་རང་ལ་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀིས་ཕན་ཐྩོགས་འབྱུང་གི་ཡྩོད་ལ་ཆྩོས་ཀི་

དགྩོས་པ་ཡང་འགྲུབ་ཀི་ཡྩོད་པས། སེམས་ལ་འགྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་ཐབས་ཀི་གཙོ་

བྩོའི་ཆྩོས་ལ་འབད་བརྩོན་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ།། 

སེ་ཚན་ལྔ་པ། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབེལ་བའི་དྲི་བ་དྲི་ལན།

དྲི་བ། འྩོ་ན་གྩོང་དུ་ནང་ཆྩོས་ཀི་གཙོ་བྩོའི་ཆྩོས་དེ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་

ལམ་གཉིས་ཡིན་ན། དེ་གཉིས་ལས། ཤེས་རབ་ཀི་ལམ་ཤེས་པ་ལ་གང་བེད་དགྩོས་

སམ།
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ལན། ཤེས་རབ་ཀི་ལམ་ལེགས་པར་ཤེས་པ་ལ་ལྟ་གྲུབ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་

ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ལེགས་པྩོ་ཤེས་དགྩོས་པ་ཡིན།

དྲི་བ། སྤིར་ལྟ་གྲུབ་ཅེས་པ་གང་ཡིན་ནམ། 

ལན། ལྟ་གྲུབ་ཅེས་པ་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་གྩོ་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ལྟ་ཞེས་པ། 

སེམས་ལྡན་གི་སྐེས་བུ་ཞིག་གི་བསམ་བྩོ་བཏང་ནས་བསམ་བྩོའི་ལྟ་ཕྱྩོགས་ཤིག་

དང་། གྲུབ་ཅེས་པ། རྒྱུ་མཚན་ཞིག་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་བྩོ་ངྩོར་འདི་རེད་ཅེས་ཐག་

བཅད་པའི་གྲུབ་དྩོན་ཞིག་ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད། འྩོན་ཏེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བེད་ན། ལྟ་བ་

ལ་ཡང་བ་བེད་ལས་གསུམ་གི་ཐྩོག་ནས་གསུམ་ཡྩོད་པ་སྟེ། འདིས་ལྟ་བ་ཞེས་ལབ་

ན། ལྟ་མཁན་དང་ལྟ་བེད་ཀི་བྩོ་ལ་འཇྩོག་པ་དང་། འདི་ལྟ་བ་ཞེས་ལབ་ན་ལྟ་སའི་དྩོན་

དེ་ལ་གྩོ་བ་དང་། ཡང་འདི་ལྟར་ལྟ་ཞེས་ལབ་ན་ལྟ་སྟངས་ངམ་ལྟ་ཚུལ་ལ་གྩོ་གི་ཡྩོད། 

ལྟ་བ་ལ་ཡང་དག་པ་དང་ལྩོག་པ་གཉིས་ཡྩོད། དེ་ནི། དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་དང་

འཚམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་བརེན་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་དག་པ་དང་། དེ་འདྲའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་མ་བརེན་པར་རྒྱུ་མཚན་ལྩོག་པ་ལ་བརེན་པའི་ལྟ་བ་དེ་ལྩོག་

པ་ཡིན། དེ་བཞིན་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཡང་ཡང་དག་པ་དང་་ལྩོག་པ་གཉིས་ཡྩོད་པར་

ཤེས་དགྩོས།

དྲི་བ། ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་ལྟ་གྲུབ་དེ་དགྩོས་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ནམ།

ལན། བླུན་པྩོའི་མི་ཚེ་སྐེལ་མཁན་ལ་དེ་ཙམ་གལ་མི་ཆེ་ཡང་། རྣམ་དཔྩོད་

དང་ལྡན་པའི་སྩོ་ནས་མི་ཚེ་དྩོན་ལྡན་སྐེལ་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།

ལྟ་གྲུབ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡྩོད། དེ་ཡང་ལྟ་གྲུབ་ངན་པའི་དབང་
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གིས་རང་གཞན་འདི་ཕྱི་འཕལ་ཕུགས་ཀུན་ལ་གནྩོད་པ་བེད་པས་དེ་སང་དགྩོས་པ་

དང་། ལྟ་གྲུབ་ཡང་དག་པ་ལ་བརེན་ན་དེ་ལས་ལྡྩོག་ཏེ་འདི་ཕྱི་འཕལ་ཕུགས་རང་

གཞན་ཀུན་ལ་ཕན་པས་དང་དུ་བང་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེན་ཆགས་ཡྩོད། 

དྲི་བ། སྤིར་འཛམ་གིང་འདིར་ལྟ་གྲུབ་ཇི་ཙམ་ཡྩོད་དམ།

ལན། གིང་འདིར་ལྟ་གྲུབ་ལ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་ཡྩོད་ཀང་། ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་

བསྡུ་ན་གཉིས་སུ་བསྡུས། ཆྩོས་དང་མ་འབེལ་བའི་ལྟ་གྲུབ་དང་། ཆྩོས་དང་འབེལ་

བའི་ལྟ་གྲུབ་གཉིས། ཆྩོས་དང་འབེལ་བ་ལ་ཡང་། བདག་ཡྩོད་པར་ལྟ་བ་དང་། བདག་

མེད་པར་ལྟ་བ་གཉིས་ཡྩོད། བདག་ཡྩོད་པར་ལྟ་བ་ལ་ཡང་། ཆད་སྨྲ་དང་རག་སྨྲ་བའི་

ལྟ་གྲུབ་གཉིས་ཡྩོད། བདག་མེད་པར་ལྟ་བ་ལ་ཡང་། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་

ཡིས་འགེལ་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཡྩོད་དྩོ། 

དྲི་བ། བདག་ཡྩོད་པར་ལྟ་བ་ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། བདག་ཡྩོད་པར་ལྟ་མཁན་ནི། ཕལ་ཆེར་ནང་པའི་ཆྩོས་ལུགས་མ་

གཏྩོགས་ཕྱི་རྩོལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིན། དེ་དག་གིས། བདག་འདྩོད་

ཚུལ་ནི། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་ཅེས་པ་དེ་ལ་ཨཏྨ་དང་སྩོལ་ཞེས་སྩོགས་ཐ་

སད་ས་ཚོགས་བས་ཏེ། དེ་འདྲའི་བདག་དེ་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འདྩོད། དེ་

ཡང་། སྐད་ཅིག་གིས་མི་འགྱུར་བར་རྒྱུན་གནས་པས་རག་པ་དང་། ཆ་ཤས་ལ་མི་

ལྟྩོས་པར་ཆ་མེད་ཡན་གར་དུ་གནས་པས་གཅིག་པུ། ཕུང་སྩོགས་གཞན་ལ་མ་ལྟྩོས་

པས་རང་དབང་བ་ཡིན་ཅེས་འདྩོད་ཀི་ཡྩོད།

དྲི་བ། ཆད་སྨྲ་དང་རག་སྨྲའི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་ནམ།
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ལན། བདག་ལ་སྐེ་བ་ས་ཕྱི་མེད་པ་དང་། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

སྩོགས་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཆ་ནས་ཆད་སྨྲ་དང་། བདག་གི་ཕུང་པྩོ་ལ་འགྱུར་བ་ཡྩོད་

པས་མི་རག་པ་ཡིན་ཡང་། བདག་ཁྩོ་རང་ལ་དུས་བཞི་སྩོགས་གང་དུ་ཡང་འགྱུར་བ་

མེད་པར་རག་ཏུ་གནས་པར་སྨྲ་བའི་ཆ་ནས་རག་སྨྲ་ཞེས་བའྩོ།

དྲི་བ། བདག་མེད་པར་སྨྲ་མཁན་དེ་ནང་པ་ཡིན་ན། ནང་པའི་སངས་རྒྱས་

པའི་ལྟ་གྲུབ་ཇི་ལྟར་བྱུང་ངམ།

ལན། སྟྩོན་པས་ཆྩོས་འཁྩོར་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བ་རེད། དེ་ཡང་

ཆྩོས་འཁྩོར་དང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་། རྒྱུ་

འབས་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་དང་། ལས་འབས་ཀི་ལྟ་བ་རྣམས་བྱུང་བ་དང་། ཡང་ཆྩོས་

འཁྩོར་གཉིས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པའི་ལྟ་བ་དང་

རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སྩོགས་བྱུང་། ཡང་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་ལ་

བརེན་ནས་ཡུལ་ཅན་གི་ལྟ་བ་ཕ་མྩོ་རྣམས་བྱུང་བ་རེད།

དྲི་བ། ནང་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་གལ་ཆེན་ཡིན་མིན་དང་དེ་རང་གི་

མི་ཚེར་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡྩོད་དམ།

ལན། སྤིར་འཛམ་གིང་ནང་རྒྱུ་མཚན་གཏིང་ཟབ་ལ་བརེན་པའི་ལྟ་གྲུབ་

ཐམས་ཅད་ཤེས་བ་གལ་ཆེ་ཞིག་ཏུ་འཛིན་པ་ལྟར། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀང་དེ་ལྟར་ཡིན་

པས། དེང་འཛམ་གིང་ལྡིངས་ཆའི་སྟེང་དུ་གལ་ཆེར་བརི་གི་ཡྩོད་པས་གལ་ཆེན་

ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་ནང་ལུས་སེམས་བདེ་ཐང་དང་བསམ་བྩོ་ཞི་བདེ་

ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའི་ཆ་ནས་ཀང་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན། དེ་
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ཡང་།  མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། གང་གི་ཐུགས་བརེ་ཉེར་བཟུང་ནས། །ལྟ་བ་

ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆྩོས་ནི་སྟྩོན་མཛད་པ་། །གྩོ་དམ་དེ་ལ་ཕྱག་

འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོ་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་

མི་འདྩོད་པ་ཡིན་པས། སྡུག་བསལ་དེ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ངམ་བརག་དཔད་བེད་ན། སྡུག་

བསལ་ར་བ་རང་གི་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ནྩོར་བ་ལ་བརེན་ནས་འྩོང་གི་ཡྩོད་པ་

གསལ་པྩོ་ཡིན། བསམ་བྩོ་ནྩོར་འཁྲུལ་དེ་ལ་ཡང་རིམ་པ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ལས། གཙོ་

བྩོ་ང་ཚོའི་ཤེས་བའི་ཆྩོས་ཀི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་མི་ཤེས་པ་དང་། མི་ཤེས་པའི་

ཐྩོག་ལ་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་དང་རྒྱབ་འགལ་བའི་བསམ་བྩོ་མ་རིག་པ་ལྟ་བུ་ལྟ་

བ་ངན་པ་རྣམས་ཡྩོད་པ་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ལྟ་བ་ངན་པ་མ་རིག་པ་ལྟ་བུ་བྩོ་ངན་

དེས་རྒྱུ་བས་ནས་ཆགས་སང་གི་བྩོ་ངན་མང་པྩོ་བསྐེད་དེ་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་

དཔག་ཏུ་མེད་པ་འྩོང་གི་ཡྩོད་པ་ལེགས་པར་བསམ་ན་ཤེས་ཐུབ། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་། 

ང་ཚོས་ཇི་སིད་ལྟ་བ་ངན་པ་སངས་མ་ཐུབ་པ་དེ་སིད་དུ་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་

སངས་ཐབས་མེད་པ་ཡིན་དུས། ལྟ་བ་ངན་པ་སང་དགྩོས། དེ་སང་ཚུལ་ཡང་སྩོན་

ལམ་རྒྱག་པ་དང་། ཐབས་བང་སེམས་སྩོམ་པ་སྩོགས་དེ་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པས། 

ལྟ་བ་ངན་པ་དེ་དང་འགལ་བའི་ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་སྐེ་དགྩོས། དེ་ནི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་

སམ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་བྩོ་ཡིན་པས་དེ་སྐེ་དགྩོས། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ནང་པའི་ལྟ་བ་

ཡང་དག་སྤི་དང་ཁྱད་པར་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་ང་ཚོའི་སྡུག་བསལ་མངྩོན་གྱུར་བ་

དང་ར་བ་དང་བཅས་པ་མེད་པ་བཟྩོ་བ་ལ་ངེས་པར་དགྩོས་མཁྩོ་ཆེན་པྩོ་ཡིན་ལ། དེ་

མེད་ཐབས་མེད་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པས་ནང་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡྩོད། 
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དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། སྟྩོན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརེ་

བ་ཆེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསལ་བར་བེད་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་

སང་བའི་ཕྱིར་དུ་ལྟ་བ་ཡང་དག་པ་ལ་བརེན་པའི་དམ་པའི་ཆྩོས་སྟྩོན་པར་མཛད་པ་

ཡིན་ཅེས་གསུངས་པ་རེད། མདྩོ་དྩོན། རང་ཉིད་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པ་དང་བདེ་བ་

འདྩོད་ཕྱིན་ཆད། སྡུག་བསལ་སང་ཞིང་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མ་ནྩོར་བ་ཞིག་

དགྩོས་པས། དེ་འདྲའི་ཐབས་མ་ནྩོར་བ་དེ་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་

ཀིས་ལེགས་པར་དཔད་ན། བདག་མེད་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ཤེས་རབ་དང་། བམས་

སིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་དང་འབེལ་བའི་ཆྩོས་ཚུལ་ཞིག་ལ་ངེས་པར་

བསྟེན་དགྩོས་པས་དེ་ནི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་ཞིག་ཆགས་ཡྩོད། དེ་

བས་ན་ནང་ཆྩོས་དེ་ང་ཚོར་དགྩོས་མཁྩོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སམ། རྒྱས་པར་མི་མང་ལམ་

སྒྩོན་དེབ་ཕེང་གསུམ་པ་སྩོགས་སུ་བཤད་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།།

དྲི་བ། ནང་པའི་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན།  སིང་པྩོ་ནི། རེན་འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ཡིན། དེ་ལེགས་པར་

ཤེས་པ་ལ། ཐྩོག་མར་རེན་འབྱུང་ཤེས་དགྩོས། རེན་འབྱུང་དེ་ལ་གསུམ་ཡྩོད། དེ་

ཡང་། རེན་འབྱུང་ལ་གསུམ་ཡྩོད་པ་ལས། 

 དང་པྩོ་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་ནི། མདྩོ་ལས། ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་

ལས་འབྱུང༌། །སྩོགས་དང༌། འདི་ཡྩོད་པས་འདི་འབྱུང༌། འདི་སྐེས་པས་འདི་སྐེ། གང་

འདི་མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་བེད། །ཅེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། དེའི་དྩོན་

ཡང་། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀི་མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ། མདྩོ་དེས་འབས་བུ་
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ཐམས་ཅད་རྐྱེན་གསུམ་ལས་བྱུང་བར་བསྟན་ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་། ༡། གཡྩོ་བ་

མེད་པའི་རྐྱེན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་བཀག་སྟེ་འབས་བུ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ལས་སྐེས་པ་

དང༌། ༢། མི་རག་པའི་རྐྱེན་ཏེ། རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་བཀག་སྟེ་མི་རག་པའི་རྒྱུ་ལས་

སྐེས་པ་དང༌། ༣། ནུས་པའི་རྐྱེན་ཏེ། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་བཀག་ཏེ་མཐུན་

པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་བཅས་རྐྱེན་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་གསུངས། 

ད་དུང་དེའི་ཐྩོག་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་བུ་སྐེ་དགྩོས་པ་ལས་རྒྱུ་མ་ཚོགས་པ་

ལས་འབས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་སྩོགས་ཤེས་དགྩོས། མདྩོར་ན། འབས་བུའི་

རིགས་ཀུན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཞེས་སྩོམ་དེ་གསུང་གི་ཡྩོད། དེ་

ནས་སངས་རྒྱས་པས་རེན་འབྱུང་དེའི་ཐྩོག་ད་དུང་ཡང་དཔད་ན་ཆ་ལ་བརེན་པའི་

རེན་འབྱུང་ཡྩོད་པར་གསུངས། 

 གཉིས་པ་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་འབྱུང་ནི། དེ་ཡང་ཆ་བཅས་ཀི་ཤེས་བ་

ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་འབྱུང་ཡིན། དཔེར་ན་ལག་འདྩོགས་ཆུ་

ཚོད་ལྟ་བུ་དེ་ལ་གྩོང་གི་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་ཐྩོག །ཆུ་ཚོད་ཀི་མདའ་ལ་སྩོགས་པའི་

ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུས་ཡྩོད་པས་དེ་ཆ་བཅས་ཆགས་ཡྩོད། དེ་འདྲ་སྩོང་ཙང་། ཆ་

བཅས་ཆུ་ཚོད་དེ་ཆ་ཤས་དེ་དག་ལ་བརེན་པ་དང་། ཆ་ཤས་དེ་དག་ཀང་ཆ་བཅས་ཆུ་

ཚོད་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡྩོད་པས་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་འབྱུང་ཡིན་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

པྩོ་ཡིན། གཞན་ཡང་། ཤིང་ནགས་དང་། གཟུགས་མཐྩོང་གྩོག་བརན་དང་། མྩོ་བྷལ་

དང་། ཀམ་པུའི་ཀར་སྩོགས་དཔེ་དུ་མ་ལས་ཤེས་ས་བས་རྒྱས་པར་མ་བཤད། ཡང་

རེན་འབྱུང་དེ་གཉིས་ཀི་ཐྩོག་ད་དུང་ཡང་དཔད་ན་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་རེན་
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འབྱུང་ཡྩོད་པར་གསུངས།

  གསུམ་པ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་རེན་འབྱུང་ནི། མདྩོ་ལས། ཇི་

ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརེན་ནས་ཤིང་ར་བརྩོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་

པྩོ་རྣམས་བརེན་ནས། །ཀུན་རྫྩོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར། དཔེ་གྩོ་བདེ་

བ་ནི། དཔེར་ན། རིང་ཐུང་དང་། ཆེ་ཆུང་། གཡས་གཡྩོན། བ་བེད་ལས་གསུམ་ལྟ་བུ་

རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་ནས་སམ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ས། དེ་བཞིན་

དུ། ཆྩོས་དབིངས་བསྟྩོད་པ་ལས། རྣལ་འབྩོར་པ་དང་ཆགས་ཅན་དང་ཝ་མྩོ་གསུམ་

གིས་བུད་མེད་ཀི་རྩོ་ལ་བལྟ་བ་ན། ལྟ་མཁན་གི་བྩོས་བཏགས་ཚུལ་གསུམ་ལས་

དྩོན་གསུམ་འཇྩོག་ཚུལ་གསུངས་པ་སྩོགས་དཔེ་མང་པྩོ་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྩོད། 

འདི་འདྲ་ཡིན་དུས། གྩོང་གི་མདྩོ་ཚིག་གིས་ཀང་། དེང་སང་གི་སྣུམ་འཁྩོར་རམ་མྩོ་

ཀ་ལྟ་བུ་དེ། གདགས་གཞི་མྩོ་ཀ་དེའི་འཁྩོར་ལྩོ་སྩོགས་ཕྱི་ནང་གི་ཆྩོས་ས་ཚོགས་ལ་

བརེན་ནས་བྩོས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་བཙལ་ན་མེད་པ་

གསལ་པྩོ་ཡིན་པས། དེ་དཔེ་ལ་བཀྩོད་ནས། བདག་གམ་གང་ཟག་ཀང་གདགས་

གཞི་ཕུང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་ཙམ་མ་གཏྩོགས། དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་མེད་

པར་གསུངས་པ་ཡིན ། དེ་ལྟར་རེན་འབྱུང་གསུམ་ལེགས་པར་ཤེས་ན། ཤེས་

རབ་སིང་པྩོ་སྩོགས་མདྩོ་མང་པྩོ་ལས། སྟྩོང་ཉིད་གསུངས་པ་ན། གཟུགས་མེད། སྒ་

མེད། དྲི་མེད། རྩོ་མེད། རེག་བ་མེད་ཅེས་སྩོགས་གསུངས་ཀང་། དེའི་དྩོན་ནི། 

གཟུགས་སྩོགས་ར་བ་ནས་མེད་པའི་དྩོན་མིན་པ་དང་། ཡང་སྟྩོང་ཉིད་ཅེས་པ་ཁང་

སྟྩོང་དང་བག་ཕུག་སྟྩོང་པ་ལག་པ་སྟྩོང་པ་ལྟ་བུའི་དྩོན་མིན་པར། མདྩོ་ལང་གཤེགས་
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ལས། བྩོ་གྩོས་ཆེན་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་ངས་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་མ་སྐེས་པར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་དེའི་དགྩོངས་

དྩོན་གསུངས་པ་ལྟར། གཟུགས་མེད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཡང་། གཟུགས་དང་། སྒ་

སྩོགས་ར་བ་ནས་མེད་པའི་དྩོན་མིན་པར། གཟུགས་སྒ་སྩོགས་རེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་དབང་གིས་སམ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན་པ་དང་། 

སྟྩོང་པ་ཉིད་ཅེས་པ་ཡང་གཞན་ལ་ལྟྩོས་ནས་གྲུབ་པས་ལྟྩོས་མེད་རང་དབང་གིས་

སྟྩོང་པ་ཞེས་པ་ཞིག་འཇྩོག་ཐུབ་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། 

 སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ནི། ༡། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ར་ཤེས་རབ་བེད་ཉེར་

བཞི་པ་ལས། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་

ནི་བརེན་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །འདི་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཕྱིར་རེན་

འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་ཡིན་

པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རེན་འབྱུང་ཡིན་པས་

རང་དབང་གིས་མེད་པའམ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་

ན་ཉིད་ཅེས་ཀང་བ། དེ་ནི་ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀི་སིང་པྩོ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་ན་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ནམ།

ལན། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྟ་

བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་དང་། རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་ཁས་ལེན་པའི་ཆ་ནས་

གཅིག་གྱུར་ཡིན་ཡང་། ནང་གསེས་ཀི་གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་འཇྩོག་སྟངས་ཀི་སྩོ་
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གེང་བརྩོད།།

ནས་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པ་ཡིན་དུས། རྡྩོ་རེ་སིང་འགེལ་ལས། སངས་རྒྱས་པ་ལ་བཞི་

དང་། །ལྔ་པ་ཐུབ་པའི་དགྩོངས་པ་མིན། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་པ་སངས་རྒྱས་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ལ་བཞི་ཡི་དབེ་བ་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ཡང་། བེ་བག་ སྨྲ་བ་

དང་། མདྩོ་སེ་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་དང་། དབུ་མ་པ་བཅས་ཡིན། དེ་དག་གི་ཁྱད་

པར་སྩོགས་ནི་གཤམ་ལས་ཤེས་པར་བ།

དྲི་བ། འྩོ་ན། བེ་བག་སྨྲ་བ་ཞེས་པའི་དྩོན་དང་དེའི་གྲུབ་མཐའི་འདྩོད་ཚུལ་

སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི་སྒ་བཤད་དང་། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་དབེ་བ། འདྩོད་ཚུལ་

གསུམ་གི་སྩོ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྩོ་བེ་བག་སྨྲ་བའི་སྒ་བཤད་ནི། ཆྩོས་མངྩོན་

པ་བེ་བག་ཤེས་མཛོད་ཆེན་མྩོ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅྩོས་དེའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་བརྩོད་ལ། བེ་སྨྲའི་མཚན་ཉིད་དམ་དྩོན་ནི། རང་

རིག་མི་འདྩོད་ཅིང་ཕྱི་དྩོན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྩོད་པའི་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བའི་གང་ཟག་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། བཙུན་པ་ཆྩོས་སྐྩོབ་དང་དབིག་བཤེས་

སྩོགས་ཡིན། དབེ་བ་ནི་གསུམ་སྟེ། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་། ཉི་འྩོག་པ། ཡུལ་དབུས་

ཀི་བེ་བག་སྨྲ་བ་བཅས་ཡིན། གསུམ་པ་འདྩོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབས་

བུ་གསུམ་མྩོ།

 དང་པྩོ་ནི། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་གཞི་ལྔར་འདུས་པར་འདྩོད་པ་ཡིན། དེ་

ཡང་། ༡། སང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི་དང་། ༢། གཙོ་བྩོ་སེམས་ཀི་གཞི། ༣། འཁྩོར་

སེམས་འབྱུང་གི་གཞི། ༤། ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་གཞི། ༥། འདུས་མ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བས་ཀི་གཞིའྩོ། དང་པྩོ་སང་བ་གཟུགས་ཀི་གཞི་ཞེས་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་

བ་སྩོགས་ཕྱི་ཡི་གཟུགས་དང་ནང་གི་གཟུགས་འདྩོད་ཚུལ་རྣམས་ཡིན། ༢། གཙོ་བྩོ་

སེམས་ཀི་གཞི་ཞེས་པ་ནི། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་བར་རྣམ་ཤེས་སམ་གཙོ་སེམས་དྲུག་ཡྩོད་པ་དེ་དག་གི་འདྩོད་ཚུལ་རྣམས་

ཡིན། ༣། འཁྩོར་སེམས་འབྱུང་གི་གཞི་ཞེས་པ། གཙོ་སེམས་ཀི་འཁྩོར་དུ་བྱུང་བའི་

སེམས་འབྱུང་ལྔ་བཅུ་ང་གཅིག་ཡྩོད་པ་དེ་དག་གི་འདྩོད་ཚུལ་རྣམས་ཡིན། ༤། ལྡན་

པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་གཞི་ཞེས་པ་ནི། གཟུགས་ཤེས་གང་ཡང་མིན་པའི་

འདུས་བས་ཀི་ཆྩོས་ཏེ། དཔེར་ན། སྐེ་འགག་གནས་གསུམ་སྩོགས་དང་། གྩོ་བདེར་

བས་ན། གང་ཟག་ཡིན་པ་དང་གང་ཟག་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ལྡན་མིན་འདུས་བས་

ཀི་རིགས་འདྩོད་ཚུལ་རྣམས་ཡིན། ༥། འདུས་མ་བས་ཀི་གཞི་ཞེས་པ་ནི། རྒྱུ་རྐྱེན་

གིས་འདུས་མ་བས་པའི་ཆྩོས་ཏེ་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གིས་སྐེས་པ་མིན་པ་དང་མི་འགྱུར་

བའི་རག་པའི་ཆྩོས་ཀི་འདྩོད་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་ཡང་སྩོ་སྩོར་བརག་འགྩོག་དང་། 

བརགས་མིན་གི་འགྩོག་པ་སྩོགས་འདྩོད་ཚུལ་ཡྩོད་པ་དེ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ། 

 གཉིས་པ་ལམ་གི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། གྩོང་གསལ་ཤེས་བ་གཞི་ལྔའི་རྣམ་

བཞག་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཐྩོག་ནས་ཉན་རང་བང་སེམས་གསུམ་གི་ལམ་གི་

བགྩོད་ཚུལ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ལམ་གི་དམིགས་པ་ནི། བདེན་བཞི་མི་རག་སྩོགས་བཅུ་

དྲུག་དང་། བདག་མེད་རགས་ཕ་སྩོགས་ཡིན། ལུགས་འདིས་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ལས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཁས་མི་ལེན། ལམ་གི་སང་བ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་དང་ཉྩོན་

མྩོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་གཉིས་ཡིན། དང་པྩོ་ནི་འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་
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གཏི་མུག་སྩོགས་དང་། གཉིས་པ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྟེ། 

ཡུལ་བསྐལ་བས་མི་ཤེས་པ་དང་། དུས་བསྐལ་བས་མི་ཤེས་པ་དང་། རབ་དབེ་

མཐའ་ཡས་པས་མི་ཤེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆྩོས་ཟབ་ཅིང་ཕ་བས་མི་

ཤེས་པ་བཅས་ཡིན། ལམ་གི་རང་བཞིན་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཉན་ཐྩོས་དང་

རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅྩོ་ལྔ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ།

 གསུམ་པ་འབས་བུའི་རྣམ་གཞག་ནི། གདུལ་བ་ཉན་ཐྩོས་རིགས་ཅན་

རྣམས་ཀིས་གྩོང་གསལ་ཤེས་བ་གཞི་ལྔ་དང་མི་རག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཤེས་

པར་བས། དེ་ནས་ལམ་ལྔ་བསྩོམས་ཏེ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་པ་ཐྩོབ་པ་ཆད་པའི་

ཚུལ་གིས་སངས་ཏེ་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དང་། གདུལ་བ་རང་

རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཤེས་པར་བས་ནས་བསྐལ་ཆེན་བརྒྱ་

ལ་སྩོགས་པའི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་ཏེ་མཐར་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་

བུ་ཐྩོབ་པར་བེད། གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་རྣམས་ཀིས་གྩོང་ལྟར་ཤེས་བ་གཞི་རྣམས་

ཤེས་པར་བས་ནས་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་རྫྩོགས་པར་བེད་

ཅིང་། དེ་ནས་བསྐལ་པ་བརྒྱར་མཚན་བཟང་གི་རྒྱུ་བསྒྲུབས་ཏེ་མཐར་སངས་རྒྱས་

ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། འྩོ་ན། མདྩོ་སེ་པ་ཞེས་པའི་དྩོན་དང་དེའི་གྲུབ་མཐའི་འདྩོད་ཚུལ་སིང་

པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན།  དེ་ནི་སྒ་བཤད་དང་། མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དབེ་བ། འདྩོད་

ཚུལ་གསུམ་གི་སྩོ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྩོ་ནི། བེ་བག་ཤེས་མཛོད་ཆེན་མྩོའི་
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རེས་སུ་མི་འབངས་བར་གཙོ་བྩོར་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀི་མདྩོ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་བརྩོད། གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། རང་རིག་དང་ཕྱི་

དྩོན་གཉིས་ཀ་བདེན་ཞེན་གིས་ཁས་ལེན་པའི་ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་

ཟག་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་བཙུན་པ་རཏྣ་སྩོགས་སྩོ། དབེ་བ་ནི། ལུང་

གི་རེས་འབངས་ཀི་མདྩོ་སེ་པ་དང་། རིགས་པའི་རེས་འབངས་ཀི་མདྩོ་སེ་པ་གཉིས་

སྩོ།  གསུམ་པ་འདྩོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབས་བུའྩོ། དང་པྩོ་ནི། 

ལུགས་འདིར་སྤིར་གཞིའི་རྣམ་གཞག་སྐབས། གཞི་གྲུབ་དང་དྩོན་གཅིག་པའི་ཆྩོས་

དང་། དེའི་དབེ་བ་བཅས་གངས་མང་པྩོ་ཞིག་གསུང་གི་ཡྩོད། འྩོན་ཏེ། གཙོ་བྩོ་ནི། 

གཞི་ལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང་། མངྩོན་ལྩོག་གཉིས། དགག་སྒྲུབ་གཉིས། 

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན། དུས་གསུམ་དུ་དབེ་བ་རྣམས་ཡིན། དང་པྩོ་བདེན་པ་གཉིས་

ལས། དྩོན་དམ་བདེན་པ་ནི། རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་ཡུལ་རང་གི་སྩོད་

ལུགས་ཀི་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། གཟུགས་ཤེས་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ལྟ་

བུའྩོ། ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་ནི། རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། 

ཤིང་གི་སྒ་སྤི་དང་དྩོན་སྤི་སྩོགས་རག་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ལྟ་བུའྩོ། གཉིས་པ་མངྩོན་

ལྩོག་གཉིས་ལས། མངྩོན་གྱུར་ནི། རང་ཉིད་ཐྩོག་མར་རྩོགས་པའི་ཚེ་རགས་ལ་བརེན་

མི་དགྩོས་པར་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པར་བ་བ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། སྒ་ལྟ་བུའྩོ། ལྩོག་

གྱུར་ནི། རང་ཉིད་ཐྩོག་མར་རྩོགས་པའི་ཚེ་ངེས་པར་རགས་ལ་བརེན་ནས་རྩོགས་

པར་བ་བ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། སྒ་མི་རག་པ་ལྟ་བུའྩོ། གསུམ་པ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་

ལས། དགག་པ་ནི། དྩོན་དེ་བྩོ་ལ་ཤར་བའི་ཚེ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་དེ་
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ཡིན། དཔེར་ན། ཤིང་མེད་པའི་ས་ཕྱྩོགས་ལྟ་བུའྩོ། སྒྲུབ་པ་ནི། དྩོན་དེ་བྩོ་ལ་ཤར་བའི་

ཚེ་དགག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་མ་འཆར་བར་སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་དེ་

ཡིན། དཔེར་ན། ཤིང་ལྟ་བུའྩོ། བཞི་པ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ལས། ཡུལ་གི་དྩོན་

ནི། བྩོས་རིག་པར་བ་བ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་དབེ་ན། བྩོ་ལ་ལྟྩོས་ཏེ་སང་ཡུལ་ལམ་གཟུང་

ཡུལ། འཇུག་ཡུལ་སྩོགས་མང་པྩོ་ཡྩོད། སང་ཡུལ་ནི་བྩོ་དེ་ལ་སང་བའི་ཆ་ནས་

བཞག་པའི་ཡུལ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། མེ་ལྩོང་ནང་དུ་གདྩོང་ལ་སྩོགས་པ་སང་བ་

བཞིན་ཡིན། འཇུག་ཡུལ་ནི་བྩོ་དེས་ཡུལ་དེ་འཛིན་པ་དང་ངྩོས་བཟུང་བའི་ཆ་ནས་

བཞག་པ་ཡིན། དཔེར་ན། གྩོག་བཞུ་སར་བའི་ཚེ་གྩོག་འྩོད་འགྩོ་ལམ་དུ་ཕྩོག་སྟེ་འགྩོ་

ལམ་དེ་ངྩོས་འཛིན་བེད་པ་བཞིན་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། མིག་ཤེས་ལ་བུམ་པ་སང་

དུས་བུམ་པའི་ཁ་དྩོག་དང་དབིབས་སྩོགས་ཁྱད་ཆྩོས་མང་པྩོ་ཞིག་སང་གི་ཡྩོད་ཀང་

ངྩོས་འཛིན་ཐུབ་པའི་ངེས་པ་མེད་པས་བྩོ་གཅིག་ལ་སང་ཆ་དང་འཇུག་ཆ་གཉིས་རེ་

བཞག་ཆྩོག་པ་གསལ་པྩོ་ཡིན། ཡུལ་ཅན་གི་དྩོན་ནི། རང་ཡུལ་ཅི་རིགས་དང་ལྡན་

པའི་དངྩོས་པྩོ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་རྩོད་བེད་ཀི་སྒ་དང་། བྩོ། སྐེས་བུ་གསུམ་ཡྩོད། དེ་

གསུམ་ལས་ཡུལ་ཅན་གི་གཙོ་བྩོ་དེ་བྩོ་ཡིན། བྩོ་ཡི་ནང་ནས་ཚད་མ་དེ་བང་དྩོར་

འབེད་པ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་པས་གཙོ་བྩོ་དེ་ཆགས་ཡྩོད། དེ་བས་ན། ནང་

པའི་གཞུང་ནས་བྩོའི་རྣམ་གཞག་ཧ་ཅང་རྒྱས་པྩོ་བས་ནས་གསུངས་ཡྩོད་པ་རེད། 

ལུགས་འདིར་བྩོ་བཤད་སྐབས། བྩོ་ལ་བདུན་དང་། གསུམ་དང་། གཉིས་སུ་དབེ་བའི་

སྩོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པས་དེའི་ཚུལ་བྩོ་རིག་ལས་ཤེས་པར་བ་ལ་མདྩོར་བསྡུས་

པ་ཙམ་ནི་གཤམ་དུ་བཀྩོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།
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 ལྔ་པ་དུས་གསུམ་དུ་དབེ་བ་ནི། འདས་པ་དང་། ད་ལྟ་དང་། མ་འྩོངས་པ་

གསུམ་ལས། འདས་པའི་དྩོན་ནི། ཞིག་ཟིན་པའི་ཆ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། བྩོད་ཚེས་

གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཚེས་གཅིག་ཞིག་པ་ལྟ་བུའྩོ། མ་འྩོངས་པ་ནི། སྐེས་པའི་རྒྱུ་

ཡྩོད་ཀང་རྐྱེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་མ་སྐེས་པའིི་ཆ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། ཚེས་

གཅིག་གི་དུས་སུ་ཚེས་གཉིས་དེ་མ་སྐེས་པ་ལྟ་བུའྩོ། ད་ལྟ་བ་ནི། སྐེས་ལ་མ་

འགགས་པ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། ཚེས་གཅིག་གི་དུས་སུ་ཚེས་གཅིག་དེ་སྐེས་ཟིན་ལ་

མ་འགགས་པར་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུའྩོ།།

 གཉིས་པ་ལམ་གི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། གྩོང་གསལ་ཤེས་བ་གཞི་ཡི་རྣམ་བཞག་

ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཐྩོག་ནས་ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་ལམ་གི་བགྩོད་ཚུལ་

དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ལམ་གི་དམིགས་པ་ནི། བདེན་བཞི་མི་རག་སྩོགས་བཅུ་དྲུག་དང་། 

བདག་མེད་རགས་ཕ་སྩོགས་སྩོ། ལུགས་འདིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ལས་ཆྩོས་

ཀི་བདག་མེད་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི་བེ་སྨྲ་དང་འདྲ། ལམ་གི་སང་བ་ནི། ཉྩོན་མྩོངས་དང་

ཉྩོན་མྩོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མི་ཤེས་པ་སྟེ་བེ་སྨྲ་དང་འདྲའྩོ། ལམ་གི་རང་བཞིན་ནི། 

གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཉན་ཐྩོས་དང་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་གསུམ་

བཅྩོ་ལྔ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ།།

 གསུམ་པ་འབས་བུའི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། བེ་བག་སྨྲ་བས་དག་བཅྩོམ་པ་སངས་

རྩོགས་ལས་ཉམས་པར་འདྩོད་ཀང་ལུགས་འདིས་མི་འདྩོད་པས་དེ་འདྲའི་ཁྱད་པར་

ཕན་བུ་མ་གཏྩོགས་བེ་སྨྲ་དང་འདྲ་བར་འདྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། འྩོ་ན། སེམས་ཙམ་པ་ཞེས་པའི་དྩོན་དང་དེའི་གྲུབ་མཐའི་འདྩོད་ཚུལ་
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སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི་སྒ་བཤད་དང་། མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དབེ་བ། འདྩོད་ཚུལ་

གསུམ་གི་སྩོ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ནང་སེམས་ཀི་

བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་འདྩོད་པའི་སྩོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་བརྩོད་ལ། 

གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། ཕྱི་དྩོན་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

འདྩོད་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། སྩོབ་

དཔྩོན་ཐྩོག་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་གནས་བརན་ཆྩོས་སྐྩོང་སྩོགས་སྩོ། དབེ་བ་ནི། ལུང་

གི་རེས་འབངས་དང་རིགས་པའི་རེས་འབངས་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི། ས་སེ་ལྔའི་

རེས་འབངས་ཀི་དེ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཚད་མ་ཀུན་བཏུས་དང་རྣམ་འགེལ་གི་རེས་

འབངས་ཀི་དེའྩོ། 

 གསུམ་པ་འདྩོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབས་བུའྩོ། དང་པྩོ་ནི། 

སྤིར་གཞིའི་འདྩོད་ཚུལ་ལ་མང་ཡང་། གཙོ་བྩོ་ནི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་

གསུམ་དུ་འདུས་པར་འདྩོད་ལ། དེ་ཡང་། ཀུན་བཏགས་དང་། གཞན་དབང་། ཡྩོངས་

གྲུབ་བྩོ། ཀུན་བཏགས་ཀི་དྩོན་ནི། རྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ཡིན། དེ་

ལ་མཚན་ཉིད་ཡྩོངས་སུ་ཆད་པའི་ཀུན་བཏགས་དང་། རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་བཏགས་

གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་དེ་ནི། མེད་པར་གྱུར་པའི་ཀུན་བཏགས་ཡིན། དེ་ནི་རི་བྩོང་རྭ་ལྟ་

བུ་དང་། སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དགག་བའི་རིགས་ཀི་ཀུན་བཏགས་དེ་ཡིན། དེ་ནི་སྒ་རག་པ་

དང་། ཕྱི་དྩོན་དང་། མིང་དང་རྩོག་པའི་འཇུག་གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན། གཉིས་པ་དེ་ནི། ཡྩོད་པར་གྱུར་པའི་ཀུན་བཏགས་ནི་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་
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མཁའ་ལྟ་བུ་དང་། མིང་དང་རྩོག་པའི་འཇུག་གཞི་དང་། ཞེན་གཞི་ལྟ་བུ་ཡིན། གཉིས་

པ་གཞན་དབང་ཞེས་པ་ནི། རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གཞན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཆྩོས་དེ་ཡིན། 

དེ་ནི་གཟུགས་དང་ཤེས་པ་དང་ལྡན་མིན་འདུས་བས་སྩོགས་མི་རག་པའི་རིགས་

རྣམས་ཡིན། སྤིར་གཞན་དབང་ལ་གཉིས་ཡྩོད། དག་པའི་གཞན་དབང་དང་། མ་དག་

པའི་གཞན་དབང་ངྩོ་། དང་པྩོ་ནི། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་ཟག་

བཅས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ལྟ་བུ་ཡིན། གསུམ་པ་ཡྩོངས་གྲུབ་ཀི་དྩོན་ནི། རྣམ་དག་ལམ་གི་

དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་དེ་ཡིན། རྣམ་དག་གི་ལམ་ཅེས་པ་ཟག་མེད་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་

པའི་རྣམ་པར་མི་རྩོག་པའི་ལམ་ལ་གྩོ་དགྩོས་ལ། དེའི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཅེས་

པ་བྩོ་དེས་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དམིགས་པའམ་རྩོགས་བ་མཐར་ཐུག་

ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད། དེ་དང་དྩོན་དམ་བདེན་པ། ཆྩོས་ཉིད་སྩོགས་དྩོན་གཅིག་ཡིན། སྤིར་

ཡྩོངས་གྲུབ་ལ་དབེ་ན་གཉིས་ཡྩོད། འགྱུར་མེད་ཡྩོངས་གྲུབ་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་

པའི་ཡྩོངས་གྲུབ་གཉིས་ཡིན། དང་པྩོ་ནི། ཡུལ་གི་ལྟ་བ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་། གཉིས་པ་

ནི། ཡུལ་ཅན་གི་ལྟ་བ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་རྣམ་དག་ལམ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་གཞི་ལ་

གསུམ་ཡྩོད་པ་ལ་འདིར་ཤེས་བ་གཞིའི་གཙོ་བྩོ་ནི་ཡྩོངས་གྲུབ་དེ་ཡིན། ཡང་ལུགས་

འདི་ལའང་གཞི་བདེན་པ་གཉིས་ཡྩོད། ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པའི་དྩོན་ནི། ཐ་སད་དཔྩོད་

བེད་ཀི་ཚད་མས་རེད་པའི་དྩོན་དེ་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་ནི། གྩོང་གསལ་ཀུན་

བཏགས་ཀི་ཆྩོས་དེ་དང་གཞན་དབང་གཉིས་ལྟ་བུའྩོ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་དྩོན་ནི། 

དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ཀི་ཚད་མས་རེད་པའི་དྩོན་དེ་ཡིན་ལ། མཚན་

གཞི་ནི། གྩོང་གསལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལས་ཡྩོངས་གྲུབ་དེ་ཡིན་ནྩོ།།
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གེང་བརྩོད།།

 གཉིས་པ་ལམ་གི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། གྩོང་གསལ་ཤེས་བའི་གཞི་མཚན་ཉིད་

གསུམ་དང་བདེན་པ་གཉིས་སྩོགས་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཐྩོག་ནས་ཉན་རང་ཐེག་

ཆེན་གསུམ་གི་ལམ་གི་བགྩོད་ཚུལ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ལམ་གི་དམིགས་པ་ནི། བདེན་

བཞི་དང་། བདེན་གཉིས། མཚན་ཉིད་གསུམ་སྩོགས་ཡིན། ལུགས་འདིས་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་གཉིས་ཀ་ཁས་ལེན་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ལ། རགས་པ་ནི་གང་ཟག་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གིས་སྟྩོང་པའི་བདག་མེད་

དང་། ཕ་བ་ནི། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའི་རྫས་སུ་མེད་པའི་བདག་མེད་དེ་ཡིན། 

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ནི། གྩོང་གསལ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཡྩོངས་གྲུབ་དེ་

ཡིན། ལམ་གི་སང་བ་ནི། གཙོ་བྩོ་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། ཤེས་སྒིབ་གཉིས་ཡིན། ཉྩོན་སྒིབ་

ནི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཉིས་ལས་གཙོ་བྩོ་ཐར་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། གང་ཟག་བདག་འཛིན་དང་། ཆགས་སང་

ལྟ་བུའྩོ། ཤེས་སྒིབ་ནི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་གཉིས་ལས་གཙོ་བྩོ་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཐྩོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྩོད་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན་གཟུགས་

ཕྱི་རྩོལ་དྩོན་དུ་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྟ་བུའྩོ། ལམ་གི་རང་བཞིན་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། 

ཉན་ཐྩོས་དང་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅྩོ་ལྔ་ཡྩོད་པ་རྣམས་

དང་། དེའི་ཐྩོག་ལུགས་འདིའི་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་ས་དེ་ལ་ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་

ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནྩོ།།

 གསུམ་པ་འབས་བུའི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། གདུལ་བ་ཉན་ཐྩོས་རིགས་ཅན་

རྣམས་ཀིས་གཙོ་བྩོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཤེས་པར་བས། དེ་ནས་ལམ་ལྔ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

བསྩོམས་ཏེ་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་སྒིབ་པ་སངས་ཏེ་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་

བེད་པ་དང་། གདུལ་བ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྐལ་

ཆེན་བརྒྱ་ལ་སྩོགས་པའི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་ནས་མཐར་དག་བཅྩོམ་

པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་བེད། གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་གཙོ་བྩོ་

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཤེས་པར་བས་ནས། བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་

རྫྩོགས་པར་བས་ཏེ་མཐཪ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་ཡིན། ཡང་

ལུང་གི་རེས་འབངས་ཀི་སེམས་ཙམ་པས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་འདྩོད་པ་དང་། 

རིགས་པའི་རེས་འབངས་ཀི་སེམས་ཙམ་པས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་འདྩོད་པ་

ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཀིས་ལམ་གིས་བགྩོད་ཚུལ་དང་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཚུལ་ལ་ཅུང་ཟད་

ཁྱད་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། འྩོ་ན། དབུ་མ་པ་ཞེས་པའི་དྩོན་དང་དེའི་གྲུབ་མཐའི་འདྩོད་ཚུལ་སིང་

པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི་སྒ་བཤད་དང་། མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དབེ་བ། འདྩོད་ཚུལ་

གསུམ་གི་སྩོ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་ལ་རག་ཆད་ཀི་

མཐའ་་གཉིས་དང་བལ་བར་ཁས་ལེན་པའི་སྩོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཆ་ནས་དེ་

ལྟར་བརྩོད་ལ། འདིའི་རག་མཐའ་ནི། ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་ཡྩོད་པ་དང་། ཆད་མཐའ་ནི། རི་

བྩོང་རྭ་ལྟ་བུ་ར་བ་ནས་མེད་པའམ་རེན་འབྱུང་ཙམ་དུ་ཡང་མེད་པ་དེ་ཡིན། དེ་བས་

ལུགས་འདིས། ཆྩོས་ཀུན་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་འདྩོད་པས་རག་མཐའ་ལས་བལ་

བ་དང་། ཡང་ཆྩོས་ཀུན་ར་བ་ནས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་རེན་འབྱུང་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པའམ་
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གེང་བརྩོད།།

ཐ་སད་ཀུན་རྫྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པར་འདྩོད་པས་ཆད་མཐའ་ལས་བལ་བར་འདྩོད་དྩོ། གཉིས་

པ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། བདེན་གྲུབ་ཀི་ཆྩོས་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ནང་

པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་གང་ཟག་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། 

སྩོབ་དཔྩོན་འཕགས་པ་ལྷ་དང་། སངས་རྒྱས་བསྐངས་སྩོགས་གཤམ་གསལ་དབུ་

མ་ཐལ་རང་གི་སྩོབ་དཔྩོན་རྣམས་ཡིན། དབེ་བ་ནི། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཐལ་

འགྱུར་བ་གཉིས་སྩོ། གསུམ་པ་འདྩོད་ཚུལ་ནི། གཤམ་གསལ་དབུ་མ་ཐལ་རང་གི་

འདྩོད་ཚུལ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།།

དྲི་བ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་པའི་དྩོན་དང་དེའི་གྲུབ་མཐའི་འདྩོད་ཚུལ་

སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། དེ་ནི་སྒ་བཤད་དང་། མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དབེ་བ། འདྩོད་ཚུལ་

གསུམ་གི་སྩོ་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྩོ་ནི། ཆྩོས་ཀུན་བདེན་པར་མེད་པར་ཁས་

ལེན་ཀང་ཚུལ་གསུམ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་བདེན་

དངྩོས་འགྩོག་པར་ཁས་ལེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་བརྩོད་ལ། 

གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། དབུ་མ་པ་གང་ཞིག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་

སད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་ཡིན་ལ། མཚན་གཞི་ནི། སྩོབ་

དཔྩོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་ཞི་བ་འཚོ་སྩོགས་ཡིན། དབེ་བ་ནི། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་

དབུ་མ་པ་རང་རྒྱུད་པ་དང་རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་པ་གཉིས་སྩོ།

 གསུམ་པ་འདྩོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞི། ལམ། འབས་བུའྩོ། སྤིར་གཞིའི་

འདྩོད་ཚུལ་མང་ཡང་། གཙོ་བྩོ་ནི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་གཉིས་སུ་འདུས་པར་
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འདྩོད་ལ། དེ་ཡང་། ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པའི་དྩོན་ནི། ཐ་སད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་

རེད་པའི་དྩོན་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། སྟྩོང་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཆྩོས་རྣམས་ཏེ། དཔེར་

ན་ཕུང་པྩོ་དང་། ཁམས་དང་། སྐེ་མཆེད་སྩོགས་ལྟ་བུའྩོ། ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་ལ་དབེ་

ན་ཡང་དག་དང་ལྩོག་པའི་ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ནི། ཆུ་ལྟ་བུ་དང་། 

གཉིས་པ་ནི་སིག་རྒྱུའི་ཆུ་ལྟ་བུའྩོ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་དྩོན་ནི། དྩོན་དམ་དཔྩོད་བེད་

ཀི་རིགས་ཤེས་ཚད་མས་རེད་པའི་དྩོན་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། ཆྩོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་པས་སྟྩོང་པའི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་ཡིན། དྩོན་དམ་བདེན་པ་ལ་རྒྱས་པར་ཕྱེ་ན། སྟྩོང་

ཉིད་བཞི་དང་བཅུ་དྲུག་དང་ཉི་ཤུ་སྩོགས་ཡྩོད་དྩོ།

 ལམ་གི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། གྩོང་གསལ་ཤེས་བའི་གཞི་བདེན་པ་གཉིས་

སྩོགས་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཐྩོག་ནས་ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་ལམ་གི་

བགྩོད་ཚུལ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ལམ་དེ་ལ་གསུམ་ལས། །ལམ་གི་དམིགས་པ་ལ་གཙོ་

བྩོ་བདག་མེད་གཉིས་ཡིན་ལ། གང་ཟག་བདག་མེད་ནི་སེམས་ཙམ་པ་དང་འདྲ་ཡང་། 

ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ནི། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཆྩོས་ཀུན་བདེན་

པས་སྟྩོང་པའི་སྟྩོང་ཉིད་དེར་འདྩོད་ལ། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་

ནི། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ཕྱི་རྩོལ་དྩོན་དུ་མེད་པའི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་

རགས་པ་དང་། ཆྩོས་རྣམས་བདེན་པས་སྟྩོང་པ་དེ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་མྩོར་

འདྩོད། ལམ་གི་སང་བ་ཡང་། གཙོ་བྩོ་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། ཤེས་སྒིབ་གཉིས་ཡིན་ལ། 

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཉྩོན་སྒིབ་འདྩོད་ཚུལ་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་འདྩོད་པ་དང་། ཤེས་

སྒིབ་ལ། ལུགས་འདིར་ཆྩོས་ཀུན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་ལ་
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འདྩོད་ཅིང་། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཕྱི་དྩོན་འཛིན་པ་དེ་རང་རྒྱལ་

གི་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པའི་སང་བར་མི་འཛིན་ཡང་། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པས་དེ་འདྩོད་པ་ཡིན། སྒིབ་གཉིས་ཀི་དྩོན་སྩོགས་ནི་སེམས་ཙམ་པ་དང་འདྲ། 

ལམ་གི་རང་བཞིན་ནི། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་གསུམ་

བཅྩོ་ལྔ་དང་ས་བཅུ་སྩོགས་སྩོ། 

 འབས་བུའི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། མདྩོ་སེ་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། 

གདུལ་བ་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་རྒྱལ་གཉིས་ཀིས་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་

ལས་དེ་གཉིས་ཀི་སང་བ་དང་འབས་བུ་ཐྩོབ་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་སེམས་ཙམ་

པ་ལྟར་དང་། རྣལ་འབྩོར་སྤྩོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། གདུལ་བ་ཉན་ཐྩོས་

རིགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་གཙོ་བྩོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཤེས་པར་བས། དེ་ནས་

ལམ་ལྔ་བསྩོམས་ཏེ་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་ཏེ་དག་བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་

དང་། གདུལ་བ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་ཕྱི་དྩོན་མེད་པའི་སྟྩོང་པ་སྩོམ་ནས་བསྐལ་

ཆེན་བརྒྱ་ལ་སྩོགས་པའི་བསྩོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་ཏེ་མཐར་རང་རྒྱལ་དག་

བཅྩོམ་པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་བེད། གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་རྣམས་ཀིས་གཙོ་བྩོ་བང་

ཆུབ་སེམས་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཤེས་པར་བས་ནས་དེ་བསྩོམས་ཏེ་བསྐལ་

ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་རྫྩོགས་པར་བས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་

ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་པའི་དྩོན་དང་དེའི་གྲུབ་མཐའི་འདྩོད་ཚུལ་

སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།
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ལན། དེ་ནི་སྒ་བཤད་དང་། མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་དབེ་བ། འདྩོད་ཚུལ་

གསུམ་གི་སྩོ་ནས་ཅུང་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དང་པྩོ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཡང་དག་ལ་

མི་ལྟྩོས་པར་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དགག་བ་འགྩོག་ཅིང་བསྒྲུབ་བ་རྩོགས་

ནུས་པར་སྨྲ་བའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་བརྩོད་ལ། གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། དབུ་མ་པ་

གང་ཞིག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ་དེ་

ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། སྩོབ་དཔྩོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགས་པ་། སྩོབ་དཔྩོན་ཞི་བ་ལྷ་སྩོགས་སྩོ། གསུམ་པ་འདྩོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཞི། 

ལམ། འབས་བུའྩོ། དང་པྩོ་ནི། ཤེས་བའི་གཞི་དེ་ལ་གཉིས་ཡྩོད། ཡུལ་གི་ཤེས་བ་

དང་། ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་བ་གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ཡུལ་གི་ཤེས་བ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་

སྩོགས་མང་ཡང་འདིར་གཙོ་བྩོ་བདེན་གཉིས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་པས། འདི་ལ་ལྔ། 

བདེན་གཉིས་ཀི་ཁུངས་དང༌། བདེན་གཉིས་ཀི་སྒ་བཤད། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དང་མཚན་གཞི། བདེན་གཉིས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ལ་ལྡྩོག་པ་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ། 

དྩོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། འཇིག་

རེན་མཁྱེན་པས་གཞན་ལ་མ་གསན་པར། །བདེན་པ་འདི་གཉིས་ཀིས་ནི་འདྩོམས་

པར་མཛད། །གང་ཞིག་ཀུན་རྫྩོབ་དེ་བཞིན་དྩོན་དམ་སྟེ། །བདེན་པ་གསུམ་པ་ནམ་

ཡང་མ་མཆིས་སྩོ།། ཞེས་དང་། བསྟན་བཅྩོས་ནི། ར་ཤེས་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་

ཀིས་ཆྩོས་བསྟན་པ། །བདེན་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་དང༌། དབུ་མ་

འཇུག་པ་ལས། དངྩོས་ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་པ་མཐྩོང་བ་ཡིས། །དངྩོས་རེད་ངྩོ་བྩོ་

གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། 
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ཀུན་རྩོབ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། འདིར་བདེན་འཛིན་མ་རིག་པའི་ངྩོར་བདེན་པས་

ན་དེ་སྐད་བརྩོད་དྩོ། །དྩོན་དམ་བདེན་པའི་སྒ་བཤད་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། དྩོན་ཡང་

དེ་ཡིན་ལ་དམ་པ་ཡང་དེ་ཡིན་པས་ན་དྩོན་དམ་པའྩོ། །དེ་ཉིད་བདེན་པ་ཡིན་པས་

དྩོན་དམ་པའི་བདེན་པའྩོ་ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན། གསུམ་པ་ནི། སྤིར་བདེན་གཉིས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ནི། ཐ་སད་དཔྩོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་རེད་དྩོན། ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པའི་

མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བ་ལྟ་བུའྩོ། །མཐར་ཐུག་དཔྩོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་

ཚད་མས་རེད་དྩོན་དེ། དྩོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། ཀ་བའི་སྟྩོང་

ཉིད་ལྟ་བུའྩོ། ཐལ་རང་གི་དགག་བ་ལ་ཕ་རགས་ཆེ་བས་བདེན་གཉིས་ཀི་དྩོན་ལའང་

ཕ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཡིན་པས་ཞིབ་ཏུ་ཤེས་གལ་ཆེའྩོ། །བཞི་པ་ནི། ཤེས་

རབ་སིང་པྩོ་ལས། གཟུགས་སྟྩོང་པའྩོ། །སྟྩོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སྩོ། །གཟུགས་ལས་

སྟྩོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན། སྟྩོང་པ་ཉིན་ལས་ཀང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་

དང༌། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཀུན་རྩོབ་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །དེ་ཉིད་དམིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཀུན་རྩོབ་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །སྟྩོང་ཉིད་ཁྩོ་ན་ཀུན་རྩོབ་ཡིན། །ཅེས་

པ་ལྟར། གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དང་དེའི་སྟྩོང་ཉིད་གཉིས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆྩོས་ཡིན་པ་

དང་། བུམ་པ་རང་ཉིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་བུམ་པ་རང་བཞིན་གིས་སྟྩོང་པ་ཡང་གྲུབ་པ་

དང་། བུམ་པ་དང་དེའི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཆུ་དང་འྩོ་མ་འདྲེས་པ་ལྟར་མངྩོན་སུམ་ལ་སང་

ཚུལ་ཐ་དད་མེད་ཅིང་། ཡུལ་སྟེང་དུ་ཡང་ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་ལྟ་བུར་སྩོ་སྩོར་འཇྩོག་ཏུ་

མེད་པས་ངྩོ་བྩོ་གཅིག་ཡིན། ལྔ་པ་དྩོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་ཀུན་རྫྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཚུལ་

ལ་གཉིས། ཤེས་བེད་ཀི་མདྩོ་བསྟན་གི་ཁུངས་འགྩོད་པ་དང༌། དེའི་དྩོན་གི་སིང་པྩོ་
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བཤད་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། ས་ཚོགས་ཡིད་དགའ་མེ་ཏྩོག་ཁ་བེ་

ཞིང༌། །གསེར་གི་ཁང་མཆྩོག་འབར་བ་ཡིད་འྩོང་བ། །འདི་ན་དེ་ལའང་བེད་པྩོ་འགའ་

མེད་དེ། །དེ་དག་རྩོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡིན། །རྩོག་པའི་དབང་གིས་འཇིག་

རེན་རྣམ་བརགས་ཏེ། །ཞེས་དང༌། དངྩོས་རྣམས་སྐེ་བ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ། །དམ་པའི་དྩོན་དུ་

རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་བ་གང༌། །དེ་ནི་ཡང་དག་ཀུན་རྩོབ་

འདྩོད། །ཅེས་དང༌། རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སྐེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་མིན་རླུང་

མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་སྐེས་བུ་

གང༌། །སྐེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕྱིར། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཇི་ལྟ་བར། །དེ་

བཞིན་ཁམས་ནི་རེ་རེ་ཡང༌། །འདུས་ཕྱིར་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མིན། །ཞེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ནྩོ།

 གཉིས་པ་དེའི་དྩོན་གི་སིང་པྩོ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དྩོན་དམ་དུ་མེད་པའི་

ཚུལ་དང༌། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཚུལ་དང༌། དྩོན་དམ་དུ་མེད་ཀང་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་

པར་འཇྩོག་ཤེས་པ་ངྩོ་མཚར་རྨད་བྱུང་དུ་བསྟན་པའྩོ། །དང་པྩོ་ནི། བདེ་སྡུག་མྩོང་

བའི་བདག་ཆྩོས་ཅན། དྩོན་དམ་པར་མེད་དེ། རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྒྱུ་

མའི་ར་བཞིན། ཡང་ན་གཟུགས་བརན་བཞིན། ཞེས་སྩོགས་ཀི་རགས་སམ་རྒྱུ་

མཚན་མང་པྩོས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་ཡིན། འདིར་དྩོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའི་དྩོན་དམ་

པ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དགག་བ་བདག་གམ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་ཡིན། །དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས་བདག་ཏུ་མེད་པའམ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པ་དེ་ལ་དྩོན་དམ་པར་མེད་པའམ་

སྟྩོང་པ་ཉིད་ཅེས་འཇྩོྩོག་གི་ཡྩོད། ཡང་ན་དྩོན་དམ་དུ་མེད་ཅེས་པ་ནི་ཆྩོས་ཅན་དེ་དང་
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དེ་ཡུལ་ཅན་རྩོག་པའི་དབང་གིས་ཡྩོད་པའམ་རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པ་མ་

གཏྩོགས། ཆྩོས་ཅན་དེ་དང་དེ་ཡུལ་ཅན་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་ཡུལ་ཁྩོ་རང་ངམ་དྩོན་ཁྩོ་

རང་གིས་ངྩོས་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་དུ་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན། དེ་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡྩོད་ན་ཡྩོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཆྩོས་ཅན་དེ་ཡུལ་ཁྩོ་རང་ངྩོས་

ནས་ཡྩོད་ཚུལ་ལེགས་པར་བཙལ་བ་ན་ཇེ་གསལ་ཇེ་གསལ་དུ་འགྩོ་ནས་རེད་

དགྩོས་པ་ལ། དེ་ལྟར་བཙལ་ཚེ་ཇེ་གསལ་དུ་འགྩོ་ནས་རེད་རྒྱུའི་ཚབ་ལ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་

འགྩོ་ནས་ཡུལ་ངྩོས་ནས་ཆ་ཤས་ཙམ་དུ་ཡང་རེད་རྒྱུ་མེད་པར་སྟྩོང་སང་དུ་འགྩོ་གི་

ཡྩོད་པ་ནི། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆྩོས་ཀུན་

དྩོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པ་ཡིན། གཉིས་པ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པའི་ཚུལ་ནི། བདེ་སྡུག་

མྩོང་བའི་བདག་ཆྩོས་ཅན། ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་དེ། གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་པྩོ་གང་

རུང་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་སྐེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། ཐག་ཕ་དང་ཐག་

ཕའི་སྦྲུལ་གཉིས་རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་མཚུངས་ཀང་། དེ་གཉིས་རེན་འབྱུང་

ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་ལས་ཕྱི་མ་ཐག་ཕའི་སྦྲུལ་དེ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་མེད་ཅིང་། ས་མ་ཐག་

ཕ་དེ་ཀུན་རྩོབ་ཏུ་ཡྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། གཞན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མང་ངྩོ་། གསུམ་པ་ནི། 

བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། ཆྩོས་རྣམས་སྟྩོང་པ་འདི་ཤེས་ནས། །ལས་དང་འབས་

བུ་སྟེན་གང༌། །ངྩོ་མཚར་བས་ཀང་འདི་ངྩོ་མཚར། །རྨད་བྱུང་བས་ཀང་འདི་རྨད་

བྱུང༌། །ཞེས་དང༌། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གི 

།རྒྱུ་ལ་སྩོགས་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས། །དངྩོས་རྣམས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་མ་

ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་དངྩོས་པྩོ་བརེན་ནས་
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རབ་འབྱུང་བས། །རྩོག་པ་འདི་དག་བརག་པར་མི་ནུས་པ། །དེ་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་

རིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །ལྟ་ངན་དྲ་བ་བཐའ་དག་གཅྩོད་པར་བེད། །ཅེས་སྩོགས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མེད་ཀང་རེན་འབྱུང་ཙམ་དུ་བ་བེད་

སྩོགས་འཐད་ཚུལ་ཤེས་པ་ནི་ངྩོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནྩོ།

 དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉིས་ལས། ཀུན་རྫྩོབ་བདེན་པ་དེ་ལ་མངྩོན་ལྩོག་གཉིས་

དང་། རག་མི་རག་གཉིས་དང་། དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སྩོགས་དུ་མ་ཡྩོད། དྩོན་དམ་

བདེན་པ་དེ་ལ། ལྩོག་གྱུར་མ་གཏྩོགས་མངྩོན་གྱུར་མེད་ལ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་ལས་

དགག་པ་ཁྩོ་ན་ཡིན། འྩོན་ཏེ་ལུགས་འདིར་དྩོན་དམ་བདེན་པ་ལ་ཆྩོས་ཉིད་དང་

འགྩོག་བདེན་གཉིས་གསུང་གི་ཡྩོད་ལ། འགྩོག་བདེན་ཆྩོས་ཉིད་ཡིན་མིན་གི་སྐྩོར་

ལ་མཁས་པས་གསུང་ཚུལ་ས་ཚོགས་ཡྩོད། 

 དེ་ནས་གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་བ་ནི། ང་ཚོའི་རྒྱུད་ཀི་བསམ་བྩོའམ་

ཤེས་རིག་གམ་བྩོ་རིག་དེ་ཡིན། ནང་ཆྩོས་ནས་བྩོ་རིག་གསུངས་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་

ཆེ། རྒྱུ་མཚན་ནི་བདེ་སྡུག་གི་ར་བ་བྩོའམ་སེམས་ལ་རག་ལས་ཀི་ཡྩོད་པ་དང་། ནང་

ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་ཡང་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས་ནང་སེམས་བསྒྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་ཡག་དེ་

ཡིན་པས། བསྒྱུར་བཅྩོས་བ་ཡག་གི་སེམས་སམ་བྩོའི་སྐྩོར་མ་ཤེས་ན་བསྒྱུར་

བཅྩོས་ལེགས་པར་བཏང་ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་འདིར་དེ་

ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཤད་རྒྱུ་དང་། དེ་ཡང་འདིར་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་གཞིར་

བཞག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། སྤིར་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་

ལ། འདིར་གསལ་རིག་གི་དྩོན་ནི། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་བའམ་ཡུལ་གསལ་
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བའི་ནུས་པ་རང་ཆས་སུ་ཡྩོད་པས་ཡུལ་གསལ་བ་དང་། ཤེས་པ་རང་གི་སང་ཆ་དེ་

རང་ཉིད་ཀིས་མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་རིག་པས་ན་རིག་པ་ཡིན། བྩོ་དང་རིག་པ་ཤེས་པ་

གསུམ་དྩོན་གཅིག། བྩོ་ལ་དབེ་བ་ནི། བདུན་དུ་དབེ་བ་དང་། གཉིས་སུ་དབེ་བ་

གཉིས་ཡྩོད། དང་པྩོ་ལ་ས་བཅད་བདུན་ལས། 

 དང་པྩོ་མངྩོན་སུམ་གི་བྩོ་བཤད་པ་ལ། དེའི་དྩོན་ནི། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་

ལ་མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། སྤིར་མྩོང་བ་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་ཀང་

འདིའི་མྩོང་བ་ནི་མངྩོན་སུམ་གིས་མྩོང་བ་སྟེ་རང་ཡུལ་རེན་ཆར་དུ་གསལ་བར་སང་བ་

དེ་ཡིན། དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་དང་། ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་

དང་། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་མྩོ། དེའི་དང་པྩོ་དབང་པྩོའི་མངྩོན་སུམ་ལ། མཚན་ཉིད་

ནི། བྩོ་གང་ཞིག་རང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་རྐྱེན་དབང་པྩོ་གཟུགས་ཅན་པ་

ལ་བརེན་ནས་རང་ཡུལ་མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་རིག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་དབེ་ན་ལྔ་ཡྩོད་དེ། 

མིག་གི་མངྩོན་སུམ་དང་། རྣ་བའི་མངྩོན་སུམ་དང་། སའི་མངྩོན་སུམ་དང་། ལྕེའི་མངྩོན་

སུམ་དང་། ལུས་ཀི་མངྩོན་སུམ་མྩོ།

 གཉིས་པ་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ལ། མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་

པའི་བདག་རྐྱེན་ཡིད་ཀི་དབང་པྩོ་ལ་བརེན་ནས་རང་ཡུལ་མྩོང་སྟྩོབས་ཀིས་རིག་པ་

དེ་ཡིན། དེ་ལ་དབེ་ན། གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་ཆྩོས་བཅས་ཡུལ་དྲུག་འཛིན་པའི་

ཡིད་མངྩོན་དྲུག་ཡྩོད། ཡིད་མངྩོན་སྐེ་ཚུལ་ནི། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མ་དང་མི་འདྲ་སྟེ། 

དཔེར་ན་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངྩོན་ལ་ཆ་བཞག་ན། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་

སྐེས་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་དེས་དྲངས་པའི་
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གཟུགས་དྲན་པའི་ངེས་ཤེས་སྐེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། སྤིར་ཡིད་མངྩོན་ལ། དབང་མངྩོན་

གིས་དྲངས་པའི་ཡིད་མངྩོན་དང་། ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་གིས་དྲངས་པའི་ཡིད་

མངྩོན། སྐེས་སྟྩོབས་ཀི་ཡིད་མངྩོན་བཅས་ཡྩོད་པར་གསུངས་སྩོ།

 གསུམ་པ་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་ལ། མཚན་ཉིད་ནི། ནང་གི་བདག་རྐྱེན་

ཞི་ལྷག་ཟུང་འབེལ་གི་སྟྩོབས་ཀིས་བདེན་བཞི་ཕ་རགས་སྩོགས་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་

འཇུག་པའི་རྩོག་བལ་གི་རིག་པ་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། སྩོ་སྐེ་དང་འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ཀི་བདེན་བཞི་ཕ་རགས་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུའྩོ། ཡང་ན་

རེན་གི་སྩོ་ནས། ཉན་ཐྩོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་

གསུམ་ཡྩོད། རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་འདི་ཡིད་ཀི་མངྩོན་སུམ་ཡིན་མྩོད། ཡིད་མངྩོན་

ལས་ལྩོགས་སུ་གསུངས་པ་ནི་ཡིད་མངྩོན་གྩོམས་པ་ལས་རྣལ་འབྩོར་མངྩོན་སུམ་

དུ་འགྱུར་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་ནྩོ།

 གཉིས་པ་རེས་དཔག་བཤད་པ་ལ། ཚིག་གསལ་ལྟར། མཚན་ཉིད་ནི། རང་

གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་གཞལ་བ་ལྩོག་གྱུར་ལ་མི་

བསླུ་བའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། འདིར་བཤད་པའི་རགས་ཡང་དག་ནི། སྤིར་ཚད་མ་རིག་

པ་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་རགས་ཀི་འགྩོ་ལུགས་ཡིན་ཀང་། རགས་དེ་ཁས་ལེན་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ནི། གྲུབ་མཐའ་འྩོག་མས་རགས་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་རགས་

སམ་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་སུ་ཁས་ལེན་ལ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འདིས་དེ་མིན་

པར་གཞན་གགས་ཀི་རགས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། རེས་དཔག་དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་

ཡྩོད་དེ། དངྩོས་སྟྩོབས་ཀི་རེས་དཔག་དང་། གགས་པའི་རེས་དཔག། ཡིད་ཆེས་ཀི་
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རེས་དཔག་གྩོ །དང་པྩོ་ནི་དཔེར་ན། བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་རྩོགས་

པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། རྩོགས་ཡུལ་ན་ཡྩོད་པའི་རགས་ཀིས་རི་བྩོང་

ཅན་ལ་ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་བརྩོད་རུང་བ་རྩོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། 

དཔད་གསུམ་དག་པའི་ལུང་གི་རགས་ཀིས་སྦིན་པའི་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་ཀི་བདེ་

ཞེས་པའི་ལུང་དེ་རང་གི་བསྟན་བའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བར་རྩོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་

བུ། སྐབས་འདིར་རགས་ཡང་དག་གི་སྐྩོར་ཤེས་གལ་ཆེའྩོ།

 གསུམ་པ་བཅད་ཤེས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ནི། རྩོགས་ཟིན་གི་དྩོན་ལ་

བསན་ནས་དྲན་པའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། ལུགས་འདིར་བཅད་ཤེས་ལ་ཡིད་མངྩོན་དང་

ཁྱད་པར་དུ་དྲན་ཤེས་ཡིན་དགྩོས་པས་དབང་ཤེས་དང་རེས་དཔག་ཡིན་མཁན་གི་

བཅད་ཤེས་མེད། དེ་ལ་དབེ་ན། མངྩོན་སུམ་གིས་དྲངས་པའི་བཅད་ཤེས་དང་རེས་

དཔག་གིས་དྲངས་པའི་བཅད་ཤེས་གཉིས་ཡྩོད་དྩོ།

 བཞི་པ་ཡིད་དཔྩོད་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་མྩོང་བ་དང་རེན་

རགས་ཡང་དག་གང་ལའང་མ་བརེན་པར་རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་དྩོན་མཐུན་དུ་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་ཞེན་རིག་དེ་ཡིན། །མཚན་གཞི་ནི། བདེན་གཉིས་སྩོགས་ལ་

དཔད་པའི་ཐྩོས་བྱུང་གི་བྩོ་སྩོགས་ཐྩོས་དྩོན་ལ་དཔད་དྩོན་མ་ཐྩོབ་ཀང་དེར་མཐའ་

གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་བྩོ་རྣམས་སྩོ། དེ་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་མ་ངེས་པའི་

ཡིད་དཔྩོད་དང་། རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སང་ལ་བརེན་པའི་ཡིད་དཔྩོད་དང་། རྒྱུ་མཚན་མེད་

པའི་ཡིད་དཔྩོད་དྩོ། དང་པྩོ་ནི་རང་རྒྱུད་པའི་རྒྱུད་ཀི་རེན་འབེལ་གི་རགས་ལས་ཆྩོས་

རྣམས་བདེན་མེད་དུ་ངེས་པའི་བྩོ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི་ལུང་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཆྩོས་
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རྣམས་རང་དབང་གིས་མེད་སམ་པའི་བྩོ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི་ལྷ་མི་བར་དྩོ་སྩོགས་ལ་

ཡྩོད་པའི་ལས་ཀི་མངྩོན་ཤེས་ལྟ་བུའྩོ།

 ལྔ་པ་སང་ལ་མ་ངེས་པ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ནི། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་

ལ་རྩོག་བལ་གང་ཞིག་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། འདི་གྲུབ་

མཐའ་འྩོག་མ་དང་མི་འདྲ། མཚན་གཞི་ནི། ཡིད་གཟུགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་དུས་

ཀི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུའྩོ། 

 དྲུག་པ་ཐེ་ཚོམ་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་ནི། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་

མཐའ་གཉིས་སུ་དྭྩོགས་པའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན། སྐེ་བ་ས་ཕྱི་ཡྩོད་དམ་མེད་

སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བུའྩོ། ཐེ་ཚོམ་དེ་ལ་དབེ་ན། དྩོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་དང་། དྩོན་མི་

འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ། ཆ་མཉམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དང་གསུམ་མྩོ། དང་པྩོ་ནི། དཔེར་ན། སྒ་

ཕལ་ཆེར་རང་དབང་གིས་སྟྩོང་ངྩོ་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བུ་དང་པྩོ་དང་། སྒ་ཕལ་ཆེར་

རང་དབང་གིས་མི་སྟྩོང་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་བྩོ་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བུ་གཉིས་

པ། སྒ་རང་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པའམ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པ་གང་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་ཐེ་

ཚོམ་ལྟ་བུ་གསུམ་པ་ཡིན་ནྩོ།

 བདུན་པ་ལྩོག་ཤེས་ལ། མཚན་ཉིད་ནི། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་ཕྱིན་ཅི་

ལྩོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་དབེ་ན་གཉིས། རྩོག་མེད་ལྩོག་ཤེས་དང་། 

རྩོག་པ་ལྩོག་ཤེས་སྩོ། དཔེར་ན་གངས་རི་སྩོན་པྩོར་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ལྟ་བུ་དང་

པྩོ་དང་། མིག་ཤེས་དེས་དྲངས་པའི་རྩོག་པ་ལ་གངས་རི་སྩོན་པྩོའྩོ་སམ་པའི་རྩོག་པ་

ལྟ་བུ་གཉིས་པའྩོ། 
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གཉིས་པ་བྩོ་ལ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལ་དུ་མ་ཡྩོད་པ་ལས་གལ་ཆེ་

བ་འགའ་ཤས་བཤད་ན།

རྩོག་པ་དང་རྩོག་མེད་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལ། རྩོག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྒ་དྩོན་

འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་རིག་དེ་ཡིན། དབེ་ན་གཟུགས་འཛིན་རྩོག་པ་ནས་

ཆྩོས་འཛིན་རྩོག་པའི་བར་དྲུག་ཡྩོད། འདིར་བཤད་པའི་སྒ་དྩོན་ནི། སྒ་སྤི་དང་དྩོན་སྤི་

གཉིས་ལ་གྩོ་དགྩོས་ལ་དེ་ནི་དཔེར་ན། སྒ་ལ་བརེན་ནས་སམ་ཡང་ན་དྩོན་འཛིན་པ་

ལ་བརེན་ནས་རྩོག་པ་ལ་སང་ཆ་ཞིག་ཤར་གི་ཡྩོད་པ་དེ་ཡིན། དེ་རྩོག་པས་བཏགས་

ཙམ་གི་བྩོ་ཡི་སང་ཆ་ཡིན། དཔེར་ན། ཤིང་མེད་པའི་ས་ཕྱྩོགས་སུ་ཤིང་མཁན་གི་

རྩོག་པ་ལ་ཤིང་སང་བའི་སང་བ་ལྟ་བུའྩོ།  རྩོག་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་

ནི། སྒ་དྩོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་ཞེན་པ་དང་བལ་བའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། དཔེར་ན་

མངྩོན་སུམ་གི་བྩོའི་རིགས་རྣམས་སྩོ། དེ་ལྟའི་རྩོག་པ་དང་རྩོག་མེད་གཉིས་ལ་ལྩོག་

ཤེས་ཡིན་མིན་གི་ཆ་གཉིས་རེ་ཡྩོད།

དེ་ནས་འཁྲུལ་ཤེས་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལ། འཁྲུལ་

ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་

ནི། ལུགས་འདིར་མཉམ་བཞག་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་མ་གཏྩོགས་པའི་ཤེས་པ་ཀུན་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་ཆ་ནས་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་གསུངས་ལ། 

ལུགས་འདིར་འཁྲུལ་ཤེས་དང་ཚད་མ་གཉིས་མི་འགལ་ཞིང་ཆྩོས་དེ་ལ་འཁྲུལ་ན་
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ཆྩོས་དེ་མ་རྩོགས་མི་དགྩོས་པའི་གནད་རྣམས་ཀང་ཤེས་དགྩོས་པ་ཡྩོད།

 མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་སང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་

རིག་པ་དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི། མཉམ་བཞག་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་རང་གི་

སང་བའི་ཆ་གང་ལའང་སང་གནས་མཐུན་པས་མ་འཁྲུལ་བ་མེད། གྩོང་བཤད་དེ་

གཉིས་ཀ་ལ་རྩོག་པ་དང་རྩོག་མེད་ཀི་ཆ་གཉིས་རེ་ཡྩོད་དྩོ།

 དེ་ནས་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་བྩོ་བཤད་པ་ལ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

རང་མཚན་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀི་དངྩོས་སྨྲ་བས་ནི། 

གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ཀང་ཚད་མ་ལ་གསར་

རྩོག་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་ལ། འཇིག་རེན་ནའང་དེ་ལྟར་མ་གགས་པས་མི་

འཐད་པ་ཡིན། ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་མཚན་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པའི་དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལུགས་འདིར་ནི་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་དང་མཐུན་པར་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད་སྩོགས་འཇྩོག་གི་ཡྩོད། དེ་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་

ནི་འཇིག་རེན་ན་ཚད་མ་ཉིད་དུ་མཐྩོང་ན། ཞེས་སྩོགས་ལྟར། ལེགས་སྦར་གི་སྐད་ཀི་

དབང་དུ་བས་ནས་པྲ་མ་ན་ཞེས་པ། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་འཇལ་བའི་རིག་པ་དེ། 

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་སྒ་སྦར་དང་། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་མི་བསླུ་བའི་

རིག་པ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་དྩོན་སྦར་གི་དབང་དུ་བས་པར་གསུངས་

སྩོ། ཚད་མ་ལ་དབེ་ན། ཚིག་གསལ་ལས། མངྩོན་སུམ་གི་ཚད་མ་དང་། རེས་སུ་

དཔག་པའི་ཚད་མ། ལུང་ཚད་མ། དཔེར་ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་མ་དང་བཞིའྩོ། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་བཞི་ཡྩོད། དེ་བཞི་ལས་དང་པྩོ་དང་གཉིས་པའི་དཔེ་ནི་སར་མངྩོན་
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སུམ་དང་རེས་དཔག་བཤད་པའི་སྐབས་ལྟར་རྩོ།  

 གསུམ་པ་ལུང་ཚད་མ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། དབང་པྩོ་ལས་འདས་པའི་

དྩོན་མངྩོན་སུམ་དུ་རིག་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་པ་དག་གིས་ཚིག་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་ལུང་ངྩོ་། ཞེས་པ་ལྟར། ཤིན་ལྩོགས་ཀི་དྩོན་གང་ཞིག་དཔྩོག་བེད་བསླུ་བ་མེད་པའི་

ལུང་རེས་སུ་བས་ནས་རྩོགས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཡིན། མཚན་ཉིད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན། 

རང་གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་གཞལ་

བ་ཤིན་ལྩོག་ལ་མི་བསླུ་བའི་རིག་པ། དེ་ལ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཀང་བ། མཚན་

གཞི་ནི། དཔད་གསུམ་དག་པའི་ལུང་གི་རགས་ཀིས། སྦིན་པས་ལྩོངས་སྤྩོད་ཁིམས་

ཀི་བདེ། ཞེས་པའི་ལུང་དེ་རང་གི་བསྟན་བའི་དྩོན་ལ་མི་བསླུ་བར་རྩོགས་པའི་རེས་

དཔག་ལྟ་བུའྩོ། 

 བཞི་པ་དཔེ་ཉེར་འཇལ་གི་ཚད་མ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། འདྲ་བ་ལས་

ཉམས་སུ་མྩོང་བའི་དྩོན་རྩོགས་པ་ནི་ཉེ་བར་འཇལ་བ་སྟེ། དཔེར་ན། བ་མིན་ནི་བ་

གང་དང་འདྲ་བའྩོ་སམ་པ་ལྟ་བུའྩོ། ཞེས་པ་ལྟར། དྩོན་ལ་མངྩོན་གྱུར་ཡིན་ཡང་གང་

ཟག་འགའ་ཞིག་དང་ཡུལ་དུས་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ། དཔེའི་སྟེང་དུ་རགས་དང་

ཁྱབ་པ་མངྩོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ལས་གཞི་གཞན་གི་སྟེང་དུ་རེས་སུ་

དཔྩོག་པའི་ཚད་མ་ལྟ་བུར་འཇྩོག་དགྩོས་པར་གསུངས་སྩོ།

 ཚད་མིན་གི་བྩོའི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་ཡུལ་གི་གཙོ་བྩོ་ལ་བསླུ་བའི་རིག་པ་

དེ་ཡིན། མཚན་གཞི་ནི་ལྩོག་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཡིན། གྩོང་གསལ་ཚད་མ་དང་ཚད་

མིན་གི་བྩོ་གཉིས་ཀ་ལ་རྩོག་པ་དང་རྩོག་མེད་གཉིས་རེ་ཡྩོད་དྩོ།
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 འདིར་རང་མཚན་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡང་

རང་མཚན་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པའི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ལ། ཚད་མའིི་ངྩོ་

བྩོ་དང་བེད་ལས། ཡུལ་ལ་ཚད་མར་སྩོང་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡྩོད་པ་རྣམས་ལེགས་པར་

ཤེས་གལ་ཆེ་བས། མདྩོར་ཙམ་ཞུ་ན། ལུགས་དེ་གཉིས་ཀི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

འཇྩོག་ཚུལ་ནི་སར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་དང་།  དངྩོས་སྨྲ་བ་ནི། གཞལ་བ་རང་

ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ལྟར་འཇལ་བེད་ཚད་མ་ཡང་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་དང་། ཚད་མ་

དེ་གཞལ་བ་ལ་ཚད་མར་སྩོང་ཚུལ་ཡང་གཞལ་བའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ཚད་མར་

སྩོང་བར་འདྩོད་ལ། 

 ཐལ་འགྱུར་བ་ནི། དངྩོས་སྨྲ་བས་དེ་ལྟར་འདྩོད་ན། རྩོད་བཟླྩོག་ལྟར། 

གཞལ་བ་དང་འཇལ་བེད་ཚད་མ་གཉིས་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་ན་རང་དབང་གིས་གྲུབ་

དགྩོས། དེ་ལྟ་ན་དེ་གཉིས་ལྟྩོས་མེད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཐལ་ལྩོ་ཞེས་སྩོགས་ཀིས་

བཀག་ནས། ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ལུགས་ལ། གཞལ་བ་དང་འཇལ་བེད་ཚད་མ་གཉིས་

རེ་རེ་ནས་རང་ངྩོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཟད། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་བལྟྩོས་ནས་གྲུབ་པ་

དང་། ཚད་མ་དེ་ཡུལ་ལ་ཚད་མར་སྩོང་ཚུལ་ཡང་། ཡུལ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་

ཚད་མར་སྩོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་དེ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པ་བཏགས་ཡྩོད་ཙམ་ལ་

ཚད་མ་སྩོང་བར་འདྩོད། དེ་བས་ན་ལུགས་དེ་གཉིས་ཀི་ཚད་མ་དང་ཚད་མར་སྩོང་

ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཆེ་བས་ཞིབ་ཤེས་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡྩོད་དྩོ། 

 དྲུག་པ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ནི། ཚིག་གསལ་སྩོགས་

ལས། སེམས་སེམས་འབྱུང་སྐྩོར་ཁ་གསལ་མེད་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འདིར་
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སེམས་སེམས་འབྱུང་ཁས་ལེན་དགྩོས་པ་རིགས་པས་གྲུབ་པས་དེ་སྐྩོར་མདྩོར་ཙམ་

བཤད་ན། སྤིར་སེམས་སེམས་འབྱུང་ནི། དབུས་མཐའ་ལས། དེ་ལ་དྩོན་མཐྩོང་རྣམ་

པར་ཤེས། །དེ་ཡི་ཁྱད་པར་སེམས་ལས་བྱུང་། །ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་པ་ལས། 

དྩོན་ཙམ་མཐྩོང་བ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྩོ། དེའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་ནི་སེམས་ལས་

བྱུང་བ་འྩོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དྩོན་རང་གི་ངྩོ་བྩོ་རིག་པའི་བེད་ལས་ཅན་དེ་

སེམས་དང་། དྩོན་གི་ཁྱད་པར་རིག་པའི་བེད་ལས་ཅན་དེ་སེམས་འབྱུང་ཡིན། 

དཔེར་ན། ཡིག་ཚང་གཅིག་གི་ནང་འགན་འཛིན་ནི་ཡིག་ཚང་དེའི་བ་བ་ཐུན་མྩོང་བ་

བེད་པ་དང་། རིས་པ་དང་དངུལ་གཉེར་སྩོགས་ནི་རང་རང་གི་བེད་ལས་ཐུན་མྩོང་

མ་ཡིན་པ་བེད་པ་ལྟར། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དང་དེའི་འཁྩོར་སེམས་འབྱུང་ལ་ཆ་

བཞག་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ནི་གཟུགས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་རིག་ཙམ་དུ་སྐེས་པ་དང་། དེའི་

འཁྩོར་གི་སེམས་བྱུང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལྟ་བུ་ནི། ཡུལ་གི་བེ་བག་ཕྱེ་ནས་ཡུལ་དེ་མི་

བརེད་པར་དྲན་པ་སྐེད་པར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཐུན་མྩོང་མིན་པ་བེད་པ་ལྟ་བུའྩོ། དེ་

བཞིན་སེམས་བྱུང་གཞན་ཚོར་བ་སྩོགས་ལ་རིགས་བསྒེས་ཏེ་ཤེས་དགྩོས། 

 སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་འཁྩོར་སེམས་འབྱུང་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་པའི་རིག་པ་དེ་ཡིན། སེམས་ལ་དབེ་ན་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་

ཤེས་བར་དྲུག་ཡྩོད། སེམས་འབྱུང་གི་མཚན་ཉིད་ནི། རང་གི་གྩོགས་ཀི་གཙོ་བྩོ་

སེམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དེ་ཡིན། མཚུངས་པར་ལྡན་ཚུལ་ལ་ལྔ་ཡྩོད་དེ། 

དཔེར་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དང་དེའི་འཁྩོར་གི་སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ལྟ་བུ་ལ། དེ་

གཉིས། ༡། བདག་རྐྱེན་དྩོན་གཅིག་པས་རེན་མཚུངས་པ་དང་། ༢། དམིགས་ཡུལ་



  168  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དྩོན་གཅིག་པས་དམིགས་པ་མཚུངས་པ་དང་། ༣། གཟུང་ཡུལ་དྩོན་གཅིག་པས་

རྣམ་པ་མཚུངས་པ་དང་། ༤། གྲུབ་དུས་དྩོན་གཅིག་པས་དུས་མཚུངས་པ་དང་། ༥། 

གཙོ་སེམས་དེའི་འཁྩོར་དུ་ཚོར་བ་རྫས་རེ་རེ་བ་ཁྩོ་ན་འབྱུང་གི་ཚོར་བ་རྫས་ཐ་དད་

པ་གཉིས་མི་འབྱུང་བས་རས་མཚུངས་པ་ཡིན་ནྩོ།

 སེམས་འབྱུང་ལ་དབེ་ན་ང་གཅིག་ཡྩོད་པ་དེ་དག་ནི་བྩོ་སྩོམ་ལས། ཀུན་

འགྩོ་ལྔ་དང་ཡུལ་ངེས་ལྔ། །དགེ་བ་བཅུ་གཅིག་ར་ཉྩོན་དྲུག །ཉེ་ཉྩོན་ཉི་ཤུ་གཞན་

འགྱུར་བཞི། །སེམས་བྱུང་ང་གཅིག་འདི་དག་གྩོ །ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་སེམས་པ་

དང༌། །ཡིད་ལ་བེད་དང་རེག་པ་ལྔ༌། །གཙོ་སེམས་ཀུན་གི་འཁྩོར་དུ་ནི། །འགྩོ་ཕྱིར་

ཀུན་འགྩོ་ཞེས་བ་འྩོ། །འདུན་པ་མྩོས་པ་དྲན་པ་དང༌། །ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ལྔ་པྩོ་

ཡུལ། །བེ་བག་པ་ལ་འཇུག་ངེས་ཕྱིར། །ཡུལ་ངེས་ཞེས་པར་བཤད་པ་ཡིན། །དད་

དང་ངྩོ་ཚ་ཤེས་ཁེལ་ཡྩོད། །འདྩོད་ཆགས་དང་ནི་ཞེ་སང་དང༌། །གཏི་མུག་མེད་པའི་

དགེ་ར་གསུམ། །བརྩོན་འགྲུས་ཤིན་སྦང་བག་ཡྩོད་དང༌། །བཏང་སྩོམས་རྣམ་པར་མི་

འཚེ་རྣམས། །གཉེན་པྩོ་ངྩོ་བྩོ་མཚུངས་ལྡན་སྩོགས། །ཅི་རིགས་སྩོ་ནས་དགེ་བ་

འྩོ། །འདྩོད་ཆགས་ཁྩོང་ཁྩོ་ང་རྒྱལ་དང༌། །མ་རིག་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བ་དྲུག །འདི་གསུམ་ཉྩོན་

མྩོངས་ཅན་ཞེས་སྦར། །ར་ཉྩོན་ཡིན་ཏེ་སེམས་རྒྱུད་ནི། །ཉྩོན་མྩོངས་བེད་པའི་གཙོ་

བྩོ་འྩོ། །ཁྩོ་བ་འཁྩོན་འཛིན་འཆབ་དང་འཚིག །ཕག་དྩོག་སེར་ས་སྒྱུ་དང་

གཡྩོ། །རྒྱགས་དང་རྣམ་འཚེ་ངྩོ་ཚ་མེད། །ཁེལ་མེད་རྨུག་རྒྩོད་མ་དད་པ། །ལེ་ལྩོ་བག་

མེད་བརེད་ངས་དང༌། །ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་གཡེང་བཅས། །ཉི་ཤུ་ར་ཉྩོན་འཕེལ་

སྐེ་དང༌། །ཉེ་ཕྱིར་ཉེ་བའི་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོ། ། གཉིད་འགྩོད་རྩོག་དཔྩོད་གཞན་འགྱུར་
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ཏེ། །ཀུན་སྩོང་མཚུངས་ལྡན་ཅི་རིགས་ཀིས། །དགེ་དང་མི་དགེ་ལུང་མ་

བསྟན། །གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན། དེ་ལྟར་

གཞིའི་འདྩོད་ཚུལ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུན་ཅན་གཉིས་སུ་ཡྩོད་ཚུལ་ཤེས་པར་བ། འདི་

ཡན་ཆད་ཀི་གཞིའི་སྐྩོར་སིང་པྩོ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ།། 

 གཉིས་པ་ལམ་གི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། གྩོང་གསལ་ཤེས་བའི་གཞི་བདེན་པ་

གཉིས་ཕ་བ་ནས་ལེགས་པར་ཤེས་པའི་ཐྩོག་ནས་ཉན་རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་གི་ལམ་

གི་བགྩོད་ཚུལ་དེ་ཡིན། དེ་ཡང་ལམ་གི་དམིགས་པ་ནི། གཙོ་བྩོ་བདག་མེད་གཉིས་

ཡིན་ལ། ལུགས་འདིར་གང་ཟག་བདག་མེད་དང་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་གཉིས་ལ་ཕ་

རགས་མེད། དེ་གཉིས་ནི། ཁྱད་གཞི་གང་ཟག་དང་དེའི་ལྩོངས་སྤད་བའི་ཆྩོས་

གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་ཀང་། དེ་གཉིས་ཀི་དགག་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པས་དགག་

བ་དེ་བཀག་པའི་བདག་མེད་དང་སྟྩོང་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཡིན་ནྩོ། མདྩོ་དྩོན། 

གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་བདག་མེད་པ་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། གང་ཟག་དང་

ཆྩོས་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཆྩོས་ཀི་སྟེང་དུ་བདག་མེད་པ་དེ་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་ཡིན། 

ལུགས་འདིར་ཆྩོས་རྣམས་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་སྟྩོང་པ་དེ་བདག་མེད་ཕ་མྩོར་འདྩོད་དྩོ། 

ལམ་གི་སང་བ་ཡང་། གཙོ་བྩོ་ཉྩོན་སྒིབ་དང་། ཤེས་སྒིབ་གཉིས་ཡིན་ལ། ལུགས་

འདིར་ཆྩོས་ཀུན་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ས་བྩོན་དང་བཅས་པ་དེ་ཉྩོན་སྒིབ་

དང་། ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་བག་ཆགས་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འདྩོད་དྩོ། སྒིབ་གཉིས་ཀི་དྩོན་

སྩོགས་ནི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དང་འདྲའྩོ། ལམ་གི་རང་བཞིན་ནི། གྩོང་བཤད་ལྟར། 

ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅྩོ་ལྔ་དང་ས་བཅུ་སྩོགས་ཡིན་ནྩོ། 
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 གསུམ་པ་འབས་བུའི་འདྩོད་ཚུལ་ནི། གདུལ་བ་ཉན་ཐྩོས་དང་རང་རྒྱལ་

གཉིས་ཀིས་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ལས་དེ་གཉིས་ཀི་་སང་བ་དང་

འབས་བུ་ཐྩོབ་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ལ། དེ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བྩོ་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ཤེས་པར་བས། དེ་ནས་ལམ་ལྔ་བསྩོམས་ཏེ་ཉྩོན་སྒིབ་སངས་ཏེ་དག་བཅྩོམ་

པའི་འབས་བུ་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དང་། གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་

གཙོ་བྩོར་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་ཆྩོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའམ་

བདག་མེད་ཤེས་པར་བས་ནས་དེ་བསྩོམས་ཏེ་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་རྫྩོགས་པར་བས་ནས་ས་ལམ་ཐམས་ཅད་བགྩོད་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་

ཐྩོབ་པར་བེད་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། འྩོ་ན་གྩོང་དུ་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་ཡི་འདྩོད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་

ན། དེ་གཞི་ལ་ཁྱད་པར་གང་ཡྩོད་དམ།

ལན། དེ་བཞི་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་རྒྱུ་མང་ཡང་། གཙོ་བྩོ་ལྟ་བའི་

སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པས་དེའི་སིང་པྩོ་གལ་ཆེན་ཞིག་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་

ཡང་། སྤྩོད་འཇུག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་དམན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བེ་མདྩོ་

གཉིས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་འཇྩོག་ཐུབ་ཀང་། ཐེག་

ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པས་འཇྩོག་པའི་ཆྩོས་ཀི་བདག་

མེད་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་འཇྩོག་མི་ནུས་པས་དབུ་སེམས་གཉིས་དེ་བེ་མདྩོ་ལས་

ཁྱད་པར་འཕགས་པ་དང་། ཡང་སེམས་ཙམ་པས་ཆྩོས་ཀི་བདག་མེད་འཇྩོག་པ་ན་

གཟུང་བ་ཕྱི་དྩོན་མེད་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ལ་ཆྩོས་ཀུན་ལ་བདེན་པས་སྟྩོང་པའི་སྟྩོང་ཉིད་
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འཇྩོག་མི་ཐུབ་ལ། དབུ་མ་པས་འཇྩོག་པས་དབུ་མ་པ་དེ་སེམས་ཙམ་ལས་ཁྱད་པར་

འཕགས། ཡང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་ཆྩོས་ཀུན་ལ་བདེན་པས་སྟྩོང་པ་འཇྩོག་གི་ཡྩོད་

ཀང་། དེས་འདྩོད་པས་བདེན་པས་སྟྩོང་པ་དེ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་སྟྩོང་པ་དེ་མིན་པར། བྩོ་

གནྩོད་མེད་ལ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་སྩོད་ལུགས་ཀིས་ངྩོས་

ནས་གྲུབ་པས་སྟྩོང་པ་དེ་ཙམ་ཡིན་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས་སྟྩོང་པ་དེ་འཇྩོག་པ་ན་བྩོ་

གནྩོད་མེད་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་སྩོད་ལུགས་ཀིས་གྲུབ་པས་

སྟྩོང་པ་དེ་མིན་པར། ཆྩོས་ཀུན་བྩོ་འཁྲུལ་པ་རྩོག་པས་གདགས་གཞི་ལ་བརེན་ནས་

བཏགས་ཙམ་ལས་ཡུལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་སྟྩོང་པ་དེ་གསུང་གི་ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་

ཐལ་འགྱུར་བའི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་རང་རྒྱུད་པའི་སྟྩོང་ཉིད་དེ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་

ཆགས་ཀི་ཡྩོད། མདྩོ་དྩོན་ཡང་སིང་། མདྩོ་སེ་པ་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་བར་ཚང་

མས་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞལ་གི་བཞེས་པས་དེ་ཀུན་ལ་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་

པའམ་རང་མཚན་ཁས་ལེན་པའི་ཆ་ནས་དངྩོས་སྨྲ་བ་ཞེས་ཐ་སད་བས་ནས་སེ་ཚན་

གཅིག་དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ཆྩོས་གང་ལ་ཡང་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་ཡྩོད་པའམ་རང་

མཚན་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པས་དེ་ལ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་

བས་ནས་སེ་ཚན་གཅིག་བས་ནས་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕྱེ། དེ་ལྟར་དངྩོས་སྨྲ་བ་དང་

དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་སེ་ཚན་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས་། དངྩོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་

བདེན་གཉིས་དང་བདག་མེད་དང་སྟྩོང་ཉིད་ཅེས་གང་བརྩོད་ཀང་། དེ་དག་གིས་

བཞག་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་རང་ངྩོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་

པར་དེ་གཞི་རར་བཞག་ནས་འཇྩོག་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཡིན་དུས། དེ་དངྩོས་པྩོ་མེད་པར་སྨྲ་
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བ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ངྩོས་ནས་བཤད་ན་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་དགག་བ་ཕ་མྩོ་ད་དུང་མ་བཀག་

པར་ལྷག་ཡྩོད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་ཙང་དངྩོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་གིས་བཤད་པའི་སྟྩོང་

ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་དག་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་ཞིག་ཆགས་ཀི་མེད། ཐལ་འགྱུར་

བས་ནི། ར་ཤེས་ལས། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། ཞེས་སྩོགས་ལྟར། 

བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆྩོས་ཀུན་རང་གི་ངྩོ་བྩོས་མེད་པའི་སྟྩོང་ཉིད་

ཀི་ལྟ་བ་དེ་གསུངས་ཤིང་། ལྟ་བ་དེ་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ཀ་སངས་པའི་དབུ་

མའི་ལྟ་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པ་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཆགས་ཀི་ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཐལ་

འགྱུར་བས་གསུངས་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དེ་དངྩོས་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་

ཅད་ཀི་བྩོ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དང་རྣམ་པར་དག་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ཆགས་ཀི་

ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། དངྩོས་སྨྲ་བ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་དང་། དངྩོས་པྩོར་མེད་པ་

ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་ལ། སྟྩོང་ཉིད་ཀི་དགག་བ་འཇྩོག་སྟངས་ལ་ཕ་རགས་་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བས་དགག་བ་དེ་བཀག་པའི་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པྩོ་

ཆགས་ཡྩོད་པས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྩོད་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཚུལ་ཤེས་པ་ཤིན་ཏུ་

གནད་ཆེ་བ་ཡིན་ནྩོ།།

དྲི་བ། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དེ་དག་ལས་ལྟ་བའི་རེ་མྩོ་གང་ཡིན་དང་། ལྟ་བ་དེ་ལ་

ཐྩོས་བསམ་བེད་སྟངས་སིང་པྩོ་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ལྟ་བའི་རེ་མྩོ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་ལྟ་བ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་

ལ་ཐྩོས་བསམ་བེད་ཚུལ་ནི། ཐྩོག་མར་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་མཁས་པའི་བ་མ་ཞིག་

བསྟེན་ནས་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་སྐྩོར་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད། དེ་ནས་སྟྩོང་ཉིད་དང་འབེལ་དཔེ་ཆ་



  173  

གེང་བརྩོད།།

མདྩོར་བསྡུས་པ་དང་འབིང་བ་དང་རྒྱས་པ་བཅས་ལ་རིམ་བཞིན་ཐྩོས་བསམ་མང་

ཙམ་བེད། དེ་ནས་སྟྩོང་ཉིད་དང་འབེལ་བའི་བྩོད་མཁས་པས་མཛད་པའི་བྩོད་འགེལ་

དང་རྒྱ་གར་མཁས་པས་མཛད་པའི་རྒྱ་འགེལ་རྣམས་སྦྲེལ་ནས་ཞིབ་པར་མཇལ། དེ་

ནས་བཀའ་འགྱུར་རང་གི་ནང་དུ་ཡྩོད་པའི་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདྩོ་བསྡུས་འབིང་རྒྱས་

གསུམ་སྩོགས་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་བེད་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་སམ་མྩོ།།

དྲི་བ། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་རྒྱས་པར་ཤེས་འདྩོད་རྣམས་ཀིས་གང་ལ་དྩོ་སང་

སྤྩོད་དགྩོས་སམ།

ལན། ལྟ་གྲུབ་རྣམ་དག་རྣམས་མདྩོར་རྒྱས་ཐག་ཆྩོད་པའི་ཚུལ་གིས་སྟྩོན་

ནུས་པའི་དགེ་རྒན་ནམ་བ་མ་མཁས་པ་བསྟེན་པ་དང་། ལྟ་གྲུབ་བསྟན་པའི་གཞུང་

ལམ་མན་ངག་གསུམ་ལ་རག་གུས་གཉིས་ཀི་བརྩོན་འགྲུས་ལ་བརེན་ནས་ཐྩོས་

བསམ་རྣམ་དག་བ་རྒྱུ་ལ་དྩོ་སང་ཆེན་པྩོ་སྤྩོད་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ།། 

དྲི་བ། འྩོ་ན་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་ནང་ཆྩོས་ཀི་གཙོ་བྩོའི་ཆྩོས་ཐབས་ཤེས་ཀི་

ལམ་གཉིས་ལས། ཐབས་ཀི་ལམ་རྣམས་གང་ཡིན་ནམ།

ལན། ཐབས་ཀི་ལམ་གི་སིང་པྩོ་ནི། གྩོང་དུ་བམས་སིང་རེ་བང་སེམས་ཀི་

སྐྩོར་དང་ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅྩོ་ལྔ་སྩོགས་བཤད་ཟིན་པ་དང་། གཞན་ཡང་གཤམ་དུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སྟྩོན་པའི་གསུང་གི་བདུད་རི་ལས་ཀང་ཐབས་ལམ་སིང་པྩོ་

རྣམས་ཁ་གསལ་བཀྩོད་ཡྩོད་པས་དེ་ལས་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་འདིར་མ་བིས་ལ། 

ཡང་རྒྱས་པར་ཤེས་འདྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། གཞུང་ཆེན་མྩོ་རྣམས་དང་ལམ་རིམ་

ཆེ་མྩོ་སྩོགས་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།།   
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འདི་ཡན་གིས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་སྩོགས་སིང་

བསྡུས་ཤིག་དྲི་བ་དྲི་ལན་གི་ཚུལ་དུ་བས་ནས་མདྩོར་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ། །
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༄༅། །དངྩོས་གཞི་སྟྩོན་པའི་གསུང་གི་བདུད་རི་ཞེས་བ་བ་

བཞུགས་སྩོ།།

༄༅།། ན་མྩོ་ཏསྶ་བྷ་ག་ཝ་ཏྩོ་ཨརྷ་ཏྩོ་སམྨཱ་སཾ་བུདྡྷསྶ། 

བུདྡྷཾ་ཤྲ་ཎཾ་གཙྪཱ་མི། དྷརྨྨཾ་ཤྲ་ཎཾ་གཙྪཱ་མི། སངྒྷཾ་ཤྲ་ཎཾ་གཙྪཱ་མི། ཞེས། ཐྩོག་

མར། སྐབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དང་། བདག་ཅག་གི་སྟྩོན་པ་ཐུབ་པའི་

དབང་པྩོའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་གུས་ཕྱག་སྩོན་དུ་བཏང་ནས། བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་

སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པ་གཅིག་གྱུར་གི་སྐེ་འགྩོ་སྤི་དང་། བེ་བག་ནང་ཆྩོས་དྩོན་

གཉེར་བ་ཚང་མ་ལ་འཚམས་འདྲི་བཀ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་གི་ཡྩོད། དེང་དུས་

རབས་ཉེར་གཅིག་རྫས་མཚོན་གི་དུས་དང་ཕྱི་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་ཀི་སྐབས་འདིར་

ཡང་། ཤེས་ཡྩོན་ལ་དྩོ་སང་ཆེར་སྩོང་གི་རྐྱེན་པས་ནང་པ་ཙམ་མ་ཟད། གཟུ་བྩོར་

གནས་པའི་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་གི་སྐེ་འགྩོ་མང་པྩོས་ནང་ཆྩོས་ལ་དྩོ་སང་ཆེན་པྩོ་བས་ཏེ། 

ཐྩོས་བསམ་སྩོབ་སྦྩོང་དང་ཉམས་ལེན་གནང་གི་ཡྩོད་པ་ལ་སིང་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་

ཞུ་གི་ཡྩོད། 

 ད་ལམ་འདིར་འཛམ་གིང་ཕྱི་ནང་གང་སར་ཡྩོད་པའི་སྟྩོན་པའི་རེས་འཇུག་

ནང་པ་གཙོ་བྩོར་བས་པའི་ཕྱི་ནང་མི་རིགས་ནང་ཆྩོས་ལ་དྩོ་སང་ཡྩོད་ཀང་། བཀའ་

བསྟན་སྩོགས་གཞུང་ཆེན་པྩོ་རྣམས་ལ་ལྟ་བར་མི་ཁྩོམ་པའི་སྐེ་བྩོ་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་

ཕན་དུ་རེ་བས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་དེ་སྩོབ་སྦྩོང་ངམ་ཤེས་ཡྩོན་གི་ངྩོ་བྩོའི་

ཐྩོག་ནས། ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་བསྡུས་ལ་སིང་པྩོ་ཚང་བ་དང་གྩོ་བདེ་བ་ཞིག་ཅི་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་

ཡིན། 
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ལེའུ་དང་པྩོ་ནང་ཆྩོས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགྩོས་པ་རྒྱུ་མཚན།

དེ་ཡང་འདིར་ར་བའི་ས་བཅད་དམ་ལེའུ་གསུམ་གི་ཐྩོག་ནས་བཤད་རྒྱུ་ཡིན་

པས། འདི་ལ་གསུམ། ༡། ནང་ཆྩོས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགྩོས་པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། 

༢། སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་པ། ༣། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་འཕྩོད་ནས་ཇི་ལྟར་

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་བཤད་པའྩོ། །

 དང་པྩོ་ནང་ཆྩོས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགྩོས་པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནི། སྤིར་

ཤེས་བའི་ཆྩོས་ཀི་གནས་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་བརེན་ནས་འཕལ་ཕུགས་གཉིས་སུ་ཁེ་

ཕན་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་གྩོང་དང་གནྩོད་པ་ཆེན་པྩོ་

ཡྩོད་པར་བརེན། འཛམ་གིང་གང་སར་མི་ཤེས་པའི་རྨྩོངས་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། 

ཤེས་ཡྩོན་ཐྩོག་འབད་བརྩོན་ཆེན་པྩོ་བེད་དགྩོས་པར་གསུང་གི་ཡྩོད། དེ་བཞིན་དུ་

ནང་ཆྩོས་ནས་ཀང་། བཀའ་འགྱུར་ལས། ཐྩོས་པས་ཆྩོས་རྣམས་ཤེས་པར་

འགྱུར། །ཐྩོས་པས་སིག་ལས་ལྡྩོག་པར་བེད། །ཐྩོས་པས་དྩོན་མ་ཡིན་པ་སྩོང་། །ཐྩོས་

པས་མ་ངན་འདས་པ་ཐྩོབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་པ་སྟེ་སྩོབ་སྦྩོང་

བས་པ་ཡིན་ན་ཤེས་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པྩོ་ཞིག་ཤེས་ཏེ། རང་ལ་འཕལ་ཕུགས་

གཉིས་དང་། སྤི་དང་སེར། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པྩོ་

ཡྩོད་པར་གསུང་གི་ཡྩོད། དེ་ཡང་སྤིར་བཏང་ནས་བཤད་ན། 

 དེང་འཛམ་གིང་གང་སར་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་ཤིང་རིག་གནས་ཀི་ཆུ་ཚད་

ལེགས་པྩོ་ཡྩོད་པ། མིག་རྒྱང་རིང་བའི་མི་མང་པྩོ་ཞིག་ནས་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་

ནས་གསུངས་པའི་ཚན་རིག་དང་། ལྟ་གྲུབ། ཉམས་ལེན་སྩོགས་ཀི་ཤེས་བ་རིག་
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པའི་ཡྩོན་ཏན་གཏིང་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་དེས། ཆྩོས་ཁས་ལེན་རུང་མིན་རུང་འཛམ་

གིང་གི་སྩོད་བཅུད་སྤི་ལ་ཕན་པ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་འགྩོ་བ་མི་ཡི་རྣམ་དཔྩོད་

གྩོང་འཕེལ་དང་། ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་གྩོང་སེལ། བསམ་བྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ཡར་

རྒྱས། རང་ལས་གཞན་དང་། སེར་ལས་སྤི་གལ་ཆེར་བསམ་པའི་སེམས་བཟང་

བསྐེད་པ། ལུས་སེམས་ལ་བདེ་སྐིད་སྐྲུན་པ་སྩོགས་ཀི་དངྩོས་ཡྩོད་ཕན་ཐྩོགས་

རླབས་ཆེན་ཡྩོད་པའི་རིག་གནས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ངྩོས་འཛིན་བས་ཏེ། གང་ཟག་

སེར་ངྩོས་ནས་སྩོབ་སྦྩོང་དང་ལག་ལེན་གྩོམས་འདྲིས་བེད་མཁན་མཐའ་ཡས་པ་

ཞིག་ཡྩོད་ལ། ད་དུང་ཡང་ཇེ་མང་ཇེ་མང་དུ་འགྩོ་གི་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རི་དང་ཡུ་

རྩོབ་སྩོགས་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་དང་། དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྩོན་དང་ཚན་རིག་དར་

རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལུང་པའི་ནང་མཐྩོ་རིམ་སྩོབ་གྲྭས་མཚོན། ཤེས་ཡྩོན་གི་

བསྟི་གནས་མང་པྩོའི་ནང་དུ་ནང་ཆྩོས་ནས་གསུངས་པའི་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་། 

ལྟ་གྲུབ། སྩོམ་སྒྲུབ་སྩོགས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པའི་ལམ་སྩོལ་གསར་གཏྩོད་བས་དང་

བེད་བཞིན་ཡྩོད་པ་དེས་ཤེས་ཐུབ། 

 གྩོང་གསལ་མདྩོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕན་ཡྩོན་ནི། ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་པ་སྟེ་

སྩོབ་སྦྩོང་བས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་དགེ་སིག་བང་དྩོར་

སྩོགས་ཀི་ཤེས་བའི་ཆྩོས་ཀི་གནས་ཚུལ་མང་པྩོ་ཞིག་ཤེས་ཏེ། བསམ་བྩོ་གཏྩོང་

སྟངས་ལ་དམིགས་བསལ་འགྱུར་བ་འགྩོ་བ་དང་། དེ་ལས་དགེ་སིག་བང་དྩོར་ལ་

ཞུགས་པ་ན། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརེན་ནས་སིག་པ་མི་

དགེ་བ་བཅུ་སྩོགས་སངས་ཏེ། ཚེ་འདིར་ཡང་རང་ཉིད་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ལ་
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གནས་ཏེ་མི་ཚེ་དྩོན་ལྡན་དང་། སྐེ་བ་ཕྱི་མར་ཡང་ངན་འགྩོའི་སྡུག་བསལ་མྩོང་མི་

དགྩོས་པར་བདེ་འགྩོ་ལྷ་དང་མིར་སྐེས་ཏེ་བདེ་འགྩོའི་བདེ་སྐིད་ཐྩོབ་པའི་ཕན་ཡྩོན་

ཡྩོད། གཞན་ཡང་། ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ལ་དབང་

སྒྱུར་བེད་ཐབས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་རྣམ་དག་ཐྩོབ་པ་དང་། དེ་

ལ་བརེན་ནས་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐྩོབ་པ། སེམས་ལ་རྣམ་རྩོག་

འདྲ་མིན་གིས་བསམ་བྩོ་ཡང་འདྲ་མིན་འཁྩོར་ཏེ། སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་

དཀའ་ངལ་བྱུང་བ་རྣམས་མེད་པ་བཟྩོ་ཐུབ་པ། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་སེམས་དེ་རྣམ་

གཡེང་གི་དབང་དུ་སྩོང་སྟེ། ར་ཆེན་གི་དུས་ཚོད་མང་པྩོ་འཕྩོ་བརླག་ཏུ་འགྩོ་བ་

རྣམས་འགྩོག་ཐུབ་པ། ཆགས་སང་རྨྩོངས་གསུམ་དང་བིང་རྒྩོད་ཀི་དབང་དུ་སྩོང་སྟེ། 

བསམ་ངན་མང་པྩོར་འཕེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་གཞན་ལ་གནྩོད་པའི་སིག་པ་མི་དགེ་བ་

སྩོགས་སྩོང་བར་བེད་དེ། སེམས་ཞི་བདེ་ལ་གནས་ཐུབ་པའི་ཕན་ཡྩོན་ཡྩོད། གཞན་

ཡང་། ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཆྩོས་རབ་ཏུ་རྣམ་

པར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཆྩོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་རེན་འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པའི་ཡྩོན་ཏན་

རྣམ་པར་དག་པ་ཐྩོབ་སྟེ། ཚེ་འདིར་ཡང་གནས་ཚུལ་བཟང་ངན་གང་བྱུང་ན་ཡང་། 

བསམ་བྩོ་གུ་དྩོག་མེད་པར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གཏྩོང་ཐུབ་པ། བྩོ་གྩོས་གཏིང་ཟབ་

དང་ལྡན་པ། ཁྱད་པར་བདེ་སྡུག་བང་དྩོར་ལ་ཞུགས་པ་ན། སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་དེ་

སེམས་ཀི་ཕྱི་ལྩོགས་ལ་མེད་པར་སེམས་ཀི་ནང་དུ་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་ཡང་གཙོ་བྩོ་

བདག་འཛིན་དང་རང་གཅེས་འཛིན་གཉིས་ཀིས་བེད་ཀི་ཡྩོད་པར་ཤེས་ནས། 
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བདག་འཛིན་དང་རང་གཅེས་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་ཏེ། མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཐར་པ་དང་ཐར་པ་ཆེན་པྩོ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་སངས་རྒྱས་ཀི་

གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་སྩོགས་ཀི་ཕན་ཐྩོགས་མཐའ་ཡས་པ་ཡྩོད་པ་ཡིན། 

མདྩོ་དྩོན། ༡། ནང་ཆྩོས་དེ་མི་ཡི་རྣམ་དཔྩོད་གྩོང་སེལ་གི་ཤེས་ཡྩོན་གཏིང་

ཟབ་ཅིག་དང་། ༢། ཡང་ནང་ཆྩོས་དེ་ལྟ་གྲུབ་གཏིང་ཟབ་གཞི་རར་བཟུང་བའི་ཤེས་

རབ་ཅན་གི་སྩོབ་སྦྩོང་ཞིག་དང། ༣། ཡང་ནང་ཆྩོས་དེ་ཤེས་རབ་ཀི་གྩོགས་དང་

བཅས་པའི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་དང་སིང་རེ་ར་བ་ཅན་གི་ཆྩོས་ཤིག་དང་། ༤། ཡང་

ནང་ཆྩོས་དེ་ནི་མི་ཡི་བསམ་བྩོ་ལ་བསྒྱུར་བཅྩོས་གཏྩོང་བའི་སྩོ་ནས་བདེ་སྐིད་སྒྲུབ་

པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་བའི་ཐབས་བཟང་ཞིག་སྟེ། དེ་ཡང་ནང་ཆྩོས་ཀིས་མི་ཡི་

བསམ་བྩོ་གཏྩོང་སྟངས་སྡུག་ཅག་དང་ནྩོར་འཁྲུལ་ཅན་དེ་ལ་བསྒྱུར་བཅྩོས་བཏང་

ནས། བསམ་བྩོ་བཟང་ཕྱྩོགས་དང་ཡང་དག་པའི་ཕྱྩོགས་སུ་འགྱུར་བ་གཏྩོང་གི་ཡྩོད་

ལ། བསམ་བྩོ་བཟང་ཕྱྩོགས་སུ་འགྱུར་བ་སྩོང་བ་དེའི་ཐྩོག་ནས་ལུས་ངག་གི་ཀུན་

སྤྩོད་ངན་པ་དེ་ཡང་བཟང་ཕྱྩོགས་སུ་འགྱུར་ཐབས་བེད་པས། བསམ་བྩོར་སྦྩོང་

བརྡར་དང་བསམ་སྤྩོད་བཟང་པྩོར་འགྱུར་བའི་བསབ་བ་གཏིང་ཟབ་ཡྩོད། དེའི་གནད་

ཀིས་བསམ་བྩོ་བཟང་ཕྱྩོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ་སེམས་ལ་ཞི་བདེ་མང་བ། དེའི་རྐྱེན་པས་

ལུས་ལ་ཡང་ནད་ན་ཚ་ཉུང་བ། འབྱུང་འཕྩོད་སྩོམས་པས་ལུས་བདེ་བ་བཅས་འབྱུང་

གི་ཡྩོད། དེ་ལྟའི་བསབ་བ་བཟང་པྩོ་དེ་སྤི་ཚོགས་སུ་ཁྱབ་སྟེ། བསབ་བ་དེས་སྤི་

ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཡང་མི་སྤིའི་བསམ་པ་དང་སྤྩོད་པ་བཟང་ཕྱྩོགས་སུ་འགྱུར་ཏེ། 

བདེ་སྐིད་ལྡན་པའི་སྤི་ཚོགས་བཟང་པྩོ་ཞིག་འཛུགས་བསྐྲུན་ཐུབ་པའི་ཐབས་ཤིག་
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ཡིན། དེ་བས་ན་ནང་ཆྩོས་ནི། སྤི་སེར་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པའི་བསམ་བྩོའི་

དཔལ་ཡྩོན་སྟེར་བའི་བསབ་བའི་ཤེས་ཡྩོན་ཡང་དག་པ་དང་། མི་ཡི་བསམ་བྩོ་

གཏྩོང་སྟངས་ཀི་སྩོབ་གསྩོ་དང་འབེལ་བའི་ཤེས་ཡྩོན་ཤིན་ཏུ་ར་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་

ཀང་ཡིན་ལ། སེར་སེམས་སྩོང་བའི་སྤི་སན་གི་སྩོབ་གསྩོའི་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་

ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཀང་ཡིན། ༥། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་། ནང་པའི་གཞུང་ནས་ལྟ་བ་རེན་

འབྱུང་གི་ལྟ་བ་དང་སྤྩོད་པ་འཚེ་བ་མི་བེད་པའི་ཚུལ་ཞིབ་ཚགས་སུ་གསུངས་པ་

དེས། དངྩོས་ཡྩོད་འཇིག་རེན་གི་སྩོད་བཅུད་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་

ཞིག་ཀང་ཡིན། ༦། ད་དུང་ཡང་སྐེ་བ་ས་ཕྱི་དང་ལས་རྒྱུ་འབས། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། དེ་བས་ཀང་ནང་ཆྩོས་དེ་ཕན་ཡྩོན་

ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་རིགས་ལུང་ཉམས་མྩོང་དཔེ་སྩོགས་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན།

མདྩོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་དུ་ནང་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་པའི་རིགས་པའམ་རྒྱུ་

མཚན་བཀྩོད་ན། བདག་གིས་ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་བེད་དགྩོས་ཏེ། བདག་བདེ་

བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པ་ཡིན་ལ།བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་

སེལ་བའང་དམ་པའི་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་ནི། སྡུག་བསལ་

ཟད་ན་བདེ་བ་མཐར་ཐུག་ཡིན་ལ། སྡུག་བསལ་ཟད་པ་ལ། དེའི་ར་བ་བདག་འཛིན་

དང་རང་གཅེས་འཛིན་གཉིས་སང་དགྩོས། བདག་འཛིན་སྩོང་བ་ལ་བདག་མེད་པ་

སྟྩོང་པ་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། རང་གཅེས་འཛིན་སྩོང་བ་ལ་རང་ལས་

གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་བང་སེམས་དགྩོས་པས་དེ་གཉིས་ནང་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་

ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རྩོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མང་ངྩོ་།།
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ལེའུ་གཉིས་པ་སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད།

གཉིས་པ་སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ལ། སྤིར་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་

སྤྩོད་བེད་ཚུལ་ལ་ས་ཚོགས་ཡྩོད་ཀང་། འདིར་སྟྩོན་པ་རང་གིས་ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྩོར་

ཚུལ་ལྟར་དུ་བས་ནས་ངྩོ་སྤྩོད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པས། འདི་ལ་ལྔ། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་

རྣམ་ཐར་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ་དང་། སྟྩོན་པས་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་གསུངས་པའི་

ཆྩོས་འཁྩོར་དང་པྩོ་དང་དེའི་ནང་དྩོན་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ། སྟྩོན་པས་བ་རྒྩོད་ཕུང་

པྩོའི་རིར་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གཉིས་པ་དང་དེའི་ནང་དྩོན་མདྩོར་ཙམ་བཤད་

པ། སྟྩོན་པས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གསུམ་པ་དང་དེའི་ནང་

དྩོན་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ། སྟྩོན་པས་ཨམྲ་ཝ་ཏི་སྩོགས་སུ་གསུངས་པའི་སགས་ཀི་

ཆྩོས་འཁྩོར་དང་དེའི་ནང་དྩོན་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པའྩོ། ། 

༡༽ སྟྩོན་པའི་རྣམ་ཐར་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ།

འཛམ་གིང་འདིར་སན་གགས་ཅན་གི་སྟྩོན་པ་མང་པྩོ་བྩོན་པའི་ནང་ནས་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྟྩོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆྩོག་ནི། རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་ཀི་རག་པ་རང་

བྱུང་གི་འཇིག་རེན་བཀྩོད་པ་པྩོ་ལྟ་བུ་མིན་པར། ཐྩོག་མར་ང་ཚོ་ནང་བཞིན་ཆགས་

སང་རྨྩོངས་གསུམ་གི་གཞན་དབང་ཅན་སིག་པ་ལ་སྤྩོད་པའི་སྐེས་བུ་ཞིག་ཡིན་པ་

ལ། གང་མཚམས་ནས་རང་ཉིད་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་བའི་ཐབས་ལམ་བཟང་ཤྩོས་དེ་

གང་ཡིན་ནམ་སམ་དུ་ཐུགས་བསམ་ལེགས་པྩོ་ནན་ཏན་དུ་བཞེས་ནས་། མཐར་
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འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟྩོས་པའི་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་གཞི་རར་བས་ཏེ། མ་ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པ་དང་སིང་རེ་ཤུགས་དྲག་བསྐེད། དེ་

ནས་དང་པྩོར་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གངས་མེད་

གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། འགྩོ་

བའི་དྩོན་དུ་སྤྲུལ་པ་མང་པྩོ་མཛད། དེའི་ནང་ནས་སྤྲུལ་པ་གཅིག་གིས་དགའ་ལྡན་དུ་

ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏྩོག་དཀར་པྩོར་སྐེ་བ་བཞེས་ཏེ་ལྷའི་གདུལ་བ་མང་པྩོ་སིན་གྩོལ་ལ་

བཀྩོད། དེ་ནས་འཛམ་གིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་མཆྩོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་

མཛད་པ་ཡིན། ( འདིར་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཡྩོད་པའི་སྐུ་དཔར་ཞིག་འཇྩོག་རྒྱུ། )

དེ་ཡང་། ༡། དང་པྩོར་དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཛམ་གིང་དུ་འཕྩོ་བའི་

མཛད་པ། ༢། དེ་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པྩོ་ཟས་གཙང་མ་དང་ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་གཉིས་

དང་འབེལ་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ། ༣། དེ་ནས་བཀ་ཤིས་ལུམ་

བྷིའི་ཚལ་དུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ། ༤། དེ་ནས་སྒྱུ་རལ་སྩོགས་རིག་པའི་

གནས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ། ༥། དེ་ནས་ཡབ་རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་ཀི་ཐུགས་འདྩོད་

དང་བསྟུན་ཏེ་ས་འཚོ་མ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་བཙུན་མྩོའི་འཁྩོར་གིས་རྩོལ་པའི་

མཛད་པ། ༦། དེ་ནས་རྒྱལ་པྩོའི་ཕྩོ་བང་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་ཏེ། འཁྩོར་བའི་མི་མང་གི་

གནས་སྟངས་གཟིགས་སྐྩོར་དུ་ཕེབས་པ་ན། སྐེ་བ་དང། རྒ་བ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་

བའི་སྡུག་བསལ་སྩོགས་འཁྩོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་སྡུག་བསལ་དངྩོས་སུ་

གཟིགས་པའི་རྐྱེན་བས། འཁྩོར་བར་ངེས་འབྱུང་གི་སྐྩོ་ཤས་དྲག་པྩོའི་བག་ཆགས་

སད་དེ་རྒྱལ་སིད་དང་། གཉེན་ཉེ་དུ། ནྩོར་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀུན་དྩོར་ཏེ། མཆྩོད་རེན་རྣམ་
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དག་གི་དྲུང་དུ་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ། ༧། དེ་ནས་

བསྩོད་སྩོམས་ལ་བརེན་ནས་ལུས་འཚོ་ཙམ་དུ་གནས་ཏེ། གང་ལ་ཡང་ཆགས་ཞེན་

མེད་པར་ངེས་འབྱུང་དྲག་པྩོས་བརྩོན་པ་ཆེན་པྩོས་དམ་ཆྩོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཞིང་། 

ཁྱད་པར་དུ་དཀའ་སྤད་དྲག་པྩོས་དམ་ཆྩོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་དགྩོངས་ཏེ། ཆུ་བྩོ་

ནཻ་རཉྫ་ནའི་འགམ་དུ་ལྩོ་དྲུག་དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཛད་པ། ༨། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སིང་

པྩོར་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་སྟེ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། རྡྩོ་རེ་གདན་གི་

བང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་དུ་གཤེགས་པའི་མཛད་པ། ༩། དེ་ནས་བང་ཆུབ་ཤིང་གི་དྲུང་

དུ་འདུག་ནས་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་དགྩོང་དྲྩོའི་སྩོད་ལ་བདུད་བཏུལ། 

དགུང་ལ་སྩོམ་ལམ་རྡྩོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་མཛད་པ། 

༡༠། དེ་ནས་དེའི་ཕྱི་ཉིན་གི་ཚེས་བཅྩོ་ལྔའི་ཐྩོ་རངས་ཀི་ཆ་ལ་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་

པར་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ། དེ་ནས་རང་གིས་མཁྱེན་པའི་ཆྩོས་རྣམས་གཞན་

སེམས་ཅན་ལ་བསྟན་པར་སྤྩོ་ཡང། རེ་ཞིག་ཆྩོས་གསུངས་པའི་དུས་ལ་མ་བབ་པར་

དགྩོངས་ནས། ཇི་སྐད་དུ། ཟབ་ཞི་སྤྩོས་བལ་འྩོད་གསལ་འདུས་མ་བས། །བདུད་རི་

ལྟ་བུའི་ཆྩོས་ཤིག་བདག་གིས་བརེས། །སུ་ལ་བསྟན་ཀང་གྩོ་བར་མི་ནུས་པས། །མི་

སྨྲ་ནགས་ཀི་ནང་དུ་གནས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆྩོས་མ་གསུངས་པར་

ནགས་གསེབ་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང་ཞུགས། ༡༡། དེ་ནས་བྩོད་

ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞི་ལ། སྟྩོན་པས་ཀང་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་སྐྩོར་བའི་དུས་ལ་བབ་

པར་གཟིགས་ཏེ། གཤམ་གསལ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པའི་ཆྩོས་

ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་བསྐྩོར་བའི་མཛད་པ། ༡༢། དེ་ནས་དེ་ལྟར་སྟྩོན་པས་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་



  184  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

མ་ལུས་པ་བསྐྩོར་ཏེ། སེམས་ཅན་གི་དྩོན་བ་ན་མེད་པ་མཛད་ནས་རྩྭ་མཆྩོག་གྩོང་དུ་

མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་བཅས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་མཛད་པ་ཡིན་ནྩོ།། 

༢༽ ནང་ཆྩོས་ཀི་སྒྩོམ་གཞི་བདེན་བཞིའི་སྐྩོར།

གཉིས་པ་སྟྩོན་པས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་པྩོ་དང་དེའི་

ནང་དྩོན་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ་ལ། 

སྟྩོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྩོམ་པ་ཡང་དག་

པར་རྫྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མཆྩོག་

གིས། ཡུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིའི་སར་ནཱཐ་སྟེ། བྩོད་སྐད་དུ་དྲང་སྩོང་

ལྷུང་བ་ རི་དྭགས་ཀི་ནགས་སུ། དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བྩོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་

བཞི་ལ། འཁྩོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀུན་ཤེས་ཀཽཎིནྱ་སྩོགས་འཁྩོར་ལྔ་སེ་བཟང་པྩོ་

ལ། ཆྩོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདེན་པ་བཞི་ཡི་ཆྩོས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོ་ངྩོ་མཚར་རྨད་དུ་

བྱུང་བ། སྩོན་ རྒྱ་གར་གི་མུ་སྟེགས་པའི་སྟྩོན་པ་དང་ཡུ་རྩོབ་སྩོགས་ཀི་འཇིག་རེན་

བཀྩོད་པ་པྩོ་འདྩོད་པའི་སྟྩོན་པ་སྩོགས་གཞན་སུས་ཀང་མ་གསུངས་པ་ཞིག་

གསུངས་ལ། ཆྩོས་དེ་ཡང་སྐད་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་པཱ་ལིའི་སྐད་དུ་གསུངས། དེ་ལྟར་

ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བ་ན་ཤིན་ཏུ་སན་གགས་ཅན་གི་མུ་སྟེགས་པའི་བ་ཆེན་འྩོད་སྲུང་

ཆེན་པྩོ་ལ་སྩོགས་པ་དང་། མི་ཆེན་རྒྱལ་པྩོ་གཟུགས་ཅན་སིང་པྩོ་སྩོགས་རྒྱལ་པྩོའི་

རིགས་དང་། རྣམ་དཔྩོད་ཅན་བམ་ཟེའི་རིགས་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་མཽདྒལ་བུ་སྩོགས་

ཀིས་སྟྩོན་པའི་ཡྩོན་ཏན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐྩོབ་སྟེ་སྟྩོན་པའི་བུ་སྩོབ་ཏུ་གྱུར་པ་མང་

དུ་བྱུང་། 
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དུས་དེ་ནས་བཟུང་འཛམ་གིང་འདིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་དང་། 

ནང་པའམ་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པའི་ཆྩོས་ལུགས་པ་བྱུང་བ་ཡིན། ནང་པ་ཞེས་པ་ནི། 

ཕྱི་ལྩོགས་ཀི་དུག་སྩོག་གྩོན་སྟངས་དང་། ཁང་པའི་སྟེང་དུ་དར་ལྕྩོག་ཡྩོད་མེད་དང་། 

ཁ་ནས་བུདྷཾ་སྩོགས་འདྩོན་པ་དང་། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་མཆྩོད་འབུལ་བེད་པ་

ཙམ་གི་ཐྩོག་ནས་ནང་པ་ཟེར་གི་མེད། འྩོ་ན་ནང་པ་ཞེས་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་བསམ་

བྩོའི་ཐྩོག་ནས་འཇྩོག་དགྩོས། དེ་ཡང་སྤིར་བཏང་ནས་བཤད་ན། སེམས་ལྡན་ཞིག་

གི་བསམ་བྩོའི་ནང་སངས་རྒྱས་དང་ཆྩོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་

ལ་ཁ་ཙམ་མིན་པར་སིང་ཐག་པ་ནས་སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་བསམ་པ་ཡྩོད་ན། དེ་ལ་

ནང་པ་ཟེར་གི་ཡྩོད། 

ཡང་ལྟ་བའི་ཆ་ནས་བཤད་ན། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ། །ཟག་

བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བ། །ཆྩོས་ཐམས་ཅད་སྟྩོང་ཞིང་བདག་མེད་པ། །མ་

ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་ཞིང་དགེ་བའྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་ལྟ་བ་བཀར་

བཏགས་ཀི་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་མཁན་ཞིག་ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད། 

འྩོ་ན་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་བསམ་པ་ཇི་ལྟར་སྐེ་

དགྩོས་ཤེ་ན། སྤིར་སྐབས་འགྩོའི་བསམ་པ་སྐེ་བ་ཙམ་ལ་བདེན་བཞི་སྩོགས་བསམ་

མི་དགྩོས་ཀང་། སྐབས་འགྩོའི་བསམ་པ་ཚད་ལྩོངས་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞིག་སྐེ་བ་

ལ། གཤམ་གི་བདེན་བཞི་སྩོགས་བསམས་ཏེ་སྐབས་འགྩོ་བེད་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པྩོ་

ཡྩོད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཐྩོག་མར་བདེན་བཞི་བསམས་ཏེ་འཁྩོར་བ་དང་ངན་སྩོང་ལ་

འཇིགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་། འཇིགས་པ་དེ་ལས་སྐྩོབ་པའི་ནུས་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་
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གསུམ་ལ་ཡྩོད་པར་བརྒྱ་ཆ་བརྒྱ་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་བཅས་གཉིས་སྐེ་ཐུབ་པར་

འབད་དགྩོས། དེ་གཉིས་བྱུང་ན་སྐབས་འགྩོའི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡག་པྩོ་

ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྩོད། དེ་མིན་བ་མ་གྩོང་མ་ཚོས་འཕན་པྩོ་ཨ་མའི་སྐབས་འགྩོ་ནང་

བཞིན་བེད་རྒྱུ་མེད་ཅེས་གསུངས་པའི་འཕན་པྩོ་ཨ་མའི་སྐབས་འགྩོ་ལྟར་དང་། 

གཞན་ཡང་བྩོ་ཕྱི་གཏད་གྩོད་པ་ནང་གཏད་ཀི་སྐབས་འགྩོ། ཆུ་ཐྩོན་ཟམ་པའི་དཔེ་

ལྟར་གི་སྐབས་འགྩོ། བྩོ་རེ་གཉིས་ཀི་སྐབས་འགྩོ། ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་གི་སྐབས་འགྩོ་

ཆགས་ཡག་གི་ཉེན་ཁ་ཡྩོད། ཁྱད་པར་དུ་དེང་སང་སར་དང་མི་འདྲ་བར། བསྩོད་

ནམས་དམན་པའི་དབང་གིས་ཆྩོས་ལ་བར་ཆད་ཀི་རྐྱེན་ངན་ས་ཚོགས་ཕད་དེ། 

ཆྩོས་ལ་ལྩོག་ལྟ་སྐེ་བའི་ཉེན་ཁ་ཡྩོད་པའི་དུས་ཡིན། འདི་འདྲའི་སྐབས་འདིར། ནང་

པ་རྣམས་ཀིས་དྩོ་འཁུར་ཆེན་པྩོས་ཆྩོས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏེ། སྐབས་དང་སྐབས་

མིན་གི་ཁྱད་པར་དང་། སྐབས་ཡུལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ངྩོ་ཤེས་པར་བས་ནས་

སྐབས་འགྩོ་བེད་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན་པར་མཐྩོང་།  

མདྩོ་དྩོན་ཡང་སིང་། རང་ཉིད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་

དང་ཤེས་ཡྩོན་ཅན་གི་མི་ཡག་པྩོ་ཞིག་བ་རྒྱུ་དང་། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། 

ནང་ཆྩོས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ནས་ཤེས་པའི་ཐྩོག །ནང་ཆྩོས་ལ་དད་གུས་ཉམས་ལེན་

བེད་མཁན་གི་ནང་པ་ཡང་དག་པའམ་ནང་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞིག་བ་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་

གལ་ཆེ་ཡིན།

ཝྭ་རཱ་ཎ་སིར་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གི་ནང་དྩོན་གཙོ་བྩོ་ནི་བདེན་པ་བཞི་

ཡིན། དེ་ནི་ཇི་སྐད་དུ་སྟྩོན་པས་མདྩོ་ལས། འདི་ནི་སྡུག་བསལ་འཕགས་པའི་བདེན་
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པའྩོ། །འདི་ནི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པའྩོ། །འདི་ནི་འགྩོག་པ་འཕགས་པའི་

བདེན་པའྩོ། །འདི་ནི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པའྩོ། །ཞེས་བདེན་བཞིའི་ངྩོ་བྩོ་ལ་

བཟླས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ཤེས་པར་བ། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ། འགྩོག་པ་མངྩོན་

དུ་བ། ལམ་བསྩོམ་པར་བ། ཞེས་བདེན་བཞིའི་བ་བ་ལ་བཟླས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་

ཤེས་པར་བ་སྟེ་ཤེས་པར་བར་མེད། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བ་སྟེ་སང་བར་བར་མེད། 

འགྩོག་པ་མངྩོན་དུ་བ་སྟེ་མངྩོན་དུ་བར་མེད། ལམ་བསྩོམ་པར་བ་སྟེ་བསྩོམ་པར་བར་

མེད། །ཅེས་བ་བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་བཟླས་པ་བཅས་བདེན་བཞི་ལན་

གསུམ་གསུངས། 

སྟྩོན་པས་བདེན་བཞི་གསུངས་པ་ན། ཐྩོག་མར་སྡུག་བདེན། དེ་ནས་ཀུན་

འབྱུང་བདེན་པ། དེ་ནས་འགྩོག་པའི་བདེན་པ། དེ་ནས་ལམ་བདེན་བཅས་གྩོ་རིམ་དེ་

ལྟར་གསུང་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རྒྱུད་བ་མ་ལས། ནད་ནི་ཤེས་བ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི་སང་

བ་ལ། །བདེ་གནས་ཐྩོབ་བེད་སན་ནི་བསྟེན་པར་བ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་དེ་

འགྩོག་པ་དང་དེ་བཞིན་ལམ། །ཤེས་བ་སང་བ་རིག་པར་བ་ཞིང་བསྟེན་པར་

བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དཔེར་ན་ནད་ཀིས་མནར་ཏེ་སྡུག་བསལ་བའི་ནད་པ་

ཞིག་གིས། རང་ཉིད་ནད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བའི་བདེ་བ་ཞིག་དགྩོས་ན། ཐྩོག་

མར་ནད་ངྩོས་འཛིན། དེ་ནས་ནད་ལ་དཔག་པའི་སན་བསྟེན་ནས་ནད་ལས་ཐར་བའི་

བདེ་བ་འཐྩོབ་པར་བེད་དགྩོས་པ་ལྟར། སྡུག་བསལ་གིས་མནར་བའི་སྐེ་བྩོ་ཞིག་

གིས་ཀང་། རང་ཉིད་སྡུག་བསལ་དེ་ལས་ཐར་བའི་སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་

འགྩོག་པ་ཞིག་ཐྩོབ་པ་ལ་ཡང་། ཐྩོག་མར་སྡུག་བསལ་ངྩོས་འཛིན། དེ་ནས་སྡུག་
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བསལ་གི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་གང་ཡིན་བརགས་ཏེ་དེ་ངྩོས་བཟུང་། དེ་ནས་སྡུག་བསལ་

དང་དེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་འགྩོག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་བདེན་ལ་བསྟེན་ནས་སྡུག་

བསལ་ལས་ཐར་བའི་འགྩོག་པ་ཐྩོབ་དགྩོས་པ་ཡིན།

 སྟྩོན་པས་བདེན་བཞི་གསུངས་པ་ནི། མདྩོ་ལས། བདག་ཉིད་བདག་གི་

མགྩོན་ཡང་ཡིན། །བདག་ཉིད་བདག་གི་དག་ཡང་ཡིན། །ལེགས་དང་ཉེས་པ་བེད་པ་

ལ། །བདག་ཉིད་བདག་གི་དཔང་པྩོ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར། རང་གི་བདེ་སྡུག་དང་རང་

གི་དགྩོས་དྩོན་འགྲུབ་ཡག་དེ་གཙོ་བྩོ་རང་གི་ལག་པར་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ཡིན། 

གསུང་ཚུལ་འདི་གཞན་དང་མི་འདྲ་བ་ཞིག་ཡིན་ལ་དེས་སེམས་ནང་སྩོབས་པ་སྐེ་

རྒྱུར་ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པ་མ་ཟད། བདེན་བཞིའི་ཚུལ་འདི་ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་ཆེན་པྩོ་

ཞིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་ང་ཚོས་གྩོ་བ་ཆགས་པ་ཞིག་ངེས་པར་བེད་དགྩོས།

 དེ་ཡང་། དང་པྩོར་སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་བདེན་བཞི་དེ་དང་ང་ཚོའི་མི་ཚེ་

གཉིས་ལ་འབེལ་བ་གང་ཡྩོད་པ་དང་། ང་ཚོར་ཕན་ཐྩོགས་གང་ཡྩོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་སང་

སིད་ཀི་ཤེས་བའི་ཆྩོས་འདི་ལ་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ཡྩོད་པའི་སེམས་ལྡན་དང་

སེམས་མེད་ཀི་རིགས་གཉིས་ཡྩོད། རང་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་སེམས་ལྡན་

ཡིན་ལ། སེམས་དང་ནམ་ཡང་འབལ་ཐབས་མེད་པར་རག་ཏུ་སེམས་དང་ལྡན་པའི་

སྩོ་ནས་ཚེ་འགྩོ་ཡི་ཡྩོད། སེམས་ཅན་གི་ནང་རིགས་དང། སྐེ་གནས། ལུས་ཀི་

གནས་སྟངས་ས་ཚོགས་ཡྩོད་ཀང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ཡྩོད་པ་ནི་

གཅིག་གྱུར་ཡིན། ང་ཚོར་སེམས་དེ་ཡྩོད་པ་ཡིན་དུས། དེ་དང་མཉམ་དུ་སྡུག་བསལ་

མི་འདྩོད་པ་དང་བདེ་བ་འདྩོད་པའི་བསམ་བྩོ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་སྩོང་
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གེང་བརྩོད།།

ཙང་། སྟྩོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པ་དང་བདེ་བ་འདྩོད་པའི་

བསམ་བྩོའམ་འདྩོད་པ་དེ་གཉིས་དང་བསྟུན་ནས། རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་གྲུབ་གཞི་རར་

བས་པའི་སྩོ་ནས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྡུག་བསལ་འགྩོག་པའི་ཐབས་སུ་བདེན་བཞི་

སྩོགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་རྣམས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ང་ཚོའི་མི་ཚེའི་

ནང་དངྩོས་གནས་བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་འགྩོག་འདྩོད་ཡྩོད་ན་བདེན་བཞི་

དེ་གནད་འགག་ཆེན་པྩོ་ཆགས་ཡྩོད། 

 དེ་ཡང༌། ཐྩོག་མར་བདེན་བཞི་གསུང་པ་ན། སེམས་ཅན་གི་སྡུག་བསལ་

མི་འདྩོད་པའི་བསམ་བྩོ་དེ་དང་བསྟུན་ནས་བདེན་བཞི་ལས་བདེན་པ་དང་པྩོ་གཉིས་

གསུངས། དེ་ཡང་མི་འདྩོད་པའི་སྡུག་བསལ་ངྩོ་ཆ་སྤྩོད་པའི་ཆེད་དུ་སྡུག་བསལ་

བདེན་པ་དང་། དེའི་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་རྒྱུ་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་གསུངས། དེ་

བཞིན་དུ་བདེ་བ་འདྩོད་པའི་བསམ་བྩོ་དང་བསྟུན་ནས་བདེན་པ་བཞི་ལས་བདེན་པ་

ཕྱི་མ་གཉིས་གསུངས། དེ་ཡང་ང་ཚོ་བདེ་བ་འདྩོད་པ་ལྟར་བདེ་བ་གང་ཡིན་ངྩོ་སྤྩོད་

དུ་འགྩོག་བདེན་དང་། བདེ་བ་དངྩོས་འགྩོག་བདེན་དེ་ཐྩོབ་པའི་ཐབས་གང་ཡིན་སམ་

པ་ན། དེ་ངྩོ་སྤྩོད་དུ་ལམ་བདེན་གསུངས་པ་ཡིན། མདྩོར་ན་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པ་

དང་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དེ་གཞིར་བས་ནས་བདེན་པ་བཞི་བཀའ་སྩལ། འདྩོད་པའི་བདེ་

བ་དང་མི་འདྩོད་པའི་སྡུག་བསལ་འདི་དག་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པའི་མི་རག་པ་དང་། རྒྱུ་

དང་རྐྱེན་གིས་བས་པའི་ཆྩོས་ཡིན་ཙང་། དེ་དག་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་

བའི་རེན་འབྱུང་ཙམ་དུ་གསུངས་ཤིང་། འདི་དག་རྒྱུ་རྐྱེན་ཙམ་གིས་བྱུང་བར་བརེན་

རང་རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་གསུངས་པ་ཡིན། 
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

 འྩོ་ན་དང་པྩོ་སྡུག་བསལ་གི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉྩོན་

མྩོངས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་ལས་བྱུང་པའི་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་གསུམ་ཅི་

རིགས་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། སྡུག་བསལ་གསུམ་གང་ཞེ་ན། དང་པྩོ་སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་

བསལ་ནི། སྡུག་བསལ་གང་ཞིག་མྩོང་མ་ཐག་ནས་སྡུག་བསལ་གི་ཚོར་བ་སྐེ་བར་

བེད་པ་རྣམས་ཏེ། དཔེར་ན་མགྩོ་ན་བ་དང་གྩོད་པ་ན་བ་སྩོགས་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་

མྩོང་བཞིན་པ་རྣམས་ཡིན། གཉིས་པ་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་ནི། གང་ཞིག་མྩོང་བ་

ན་ལམ་སེང་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མི་མྩོང་བར་བདེ་བ་ལྟ་བུར་མྩོང་ཡང་། དེ་མུ་འཐུད་

དེ་མྩོང་བ་ན་རིམ་གིས་སྡུག་བསལ་དུ་འགྱུར་འགྩོ་བའི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་སྟེ། 

དཔེར་ན་དུག་ཅན་གི་ཁ་ལག་བཟས་པ་ན། གྩོད་པ་ལྟྩོགས་པའི་སྡུག་བསལ་ལས་

གྩོལ་ཏེ་གནས་སྐབས་བདེ་བ་ལྟ་བུ་ཡྩོད་ཀང་། གང་མཚམས་ནས་དུག་གཟེར་

ལངས་ཏེ་སྡུག་བསལ་མྩོང་བ་ལྟ་བུ་དང་། གཞན་ཡང་མདྩོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། 

གཟུགས་སྒ་དྲི་རྩོ་རེག་བ་ལ་བརེན་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བདེ་བའི་རིགས་རྣམས་

ཡིན། གསུམ་པ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ནི། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་

དང་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསལ་གི་གཞི་རེན་བེད་མཁན། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ལུས་

སེམས་ཀི་ཕུང་པྩོ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཞེས་བརྩོད་

དྩོན་ནི། སྡུག་བསལ་དེ་ནི་འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་། ད་ལྟའི་སྡུག་བསལ་གི་རེན་དང་

མ་འྩོངས་པའི་སྡུག་བསལ་མང་པྩོ་འདུ་བེད་པ་སྟེ། སྡུག་བསལ་མང་པྩོ་སྐེ་བར་བེད་

པའི་ཆ་ནས་ཡིན། མདྩོར་ན་ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཞེས་པ་དེ། ལས་ཉྩོན་

གི་གཞན་དབང་དུ་སྩོང་སྟེ་རང་དབང་མེད་ཅིང་གཞན་དབང་དུ་སྩོང་བ་དེ་ཉིད་ལ་
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གེང་བརྩོད།།

འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ཞེས་བ། དེ་ལ་ཟག་བཅས་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པྩོ་ལྔ་ཡྩོད། 

དེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་གསུམ་གསུངས་པ་ཡིན། 

 གཉིས་པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་སྡུག་

བསལ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པ། འབས་བུ་སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་སའམ་སྐེད་བེད་ཀི་

རྒྱུ་ཞིག་ལ་ཟེར་གི་ཡྩོད། དེ་ལ་ལས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་དང་། ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཀུན་འབྱུང་

གཉིས་ཡྩོད། དེ་ཡང་རང་ལ་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་སྡུག་བསལ་ཡྩོད་པ་དེ་ངྩོ་འཕྩོད་པ་ན། 

དེ་འདྲའི་སྡུག་བསལ་དེ་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེ་ལ་རྒྱུ་ཡྩོད་དགྩོས། དེ་ཡང་གང་ཞེས་

དཔད་པ་ན། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཡར་ཡར་དེད་ཡྩོང་དུས། འབས་བུ་སྡུག་བསལ་དེ་ནི་རྒྱུ་

ཀརྨ་འམ་ལས་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ཡང་ཡར་དེད་པ་ན་རྒྱུ་ཆགས་སང་

གི་ཉྩོན་མྩོངས་ལས་འབྱུང་བ་དང་། དེ་ཡང་ཡར་དེད་ན་བདག་འཛིན་མ་རིག་པ་ལས་

འབྱུང་བར་ཤེས། དེ་བས་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་དེ་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་

པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན། ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དེ་ལ་ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་པའི་ཀུན་

འབྱུང་གཉིས་ཡྩོད། ལས་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ་ཀརྨ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ལ་དབེ་ན། མི་དགེ་བའི་

ལས་དང་། དགེ་བའི་ལས། ལུང་མ་བསྟན་གི་ལས་གསུམ་ཡྩོད། མི་དགེ་བའི་ལས་

ནི། འབས་བུ་ངན་པའམ་སྡུག་བསལ་སྐེད་བེད་ཀི་ལས་ཡིན་པས་སང་བ་ཡིན། མི་

དགེ་བའི་ལས་ལ་བཅུ་གསུངས་པ་ནི། ལུས་ཀི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད། མ་བིན་ལེན། 

ལྩོག་གཡེམ་དང་གསུམ། ངག་གི་སྩོ་ནས་རྫུན། ཕ་མ། ཚིག་རྩུབ། ངག་འཁྱལ་དང་

བཞི། ཡིད་ཀི་སྩོ་ནས་བརྣབ་སེམས། གནྩོད་སེམས། ལྩོག་ལྟ་དང་གསུམ་བཅས་སྩོ་

གསུམ་གི་ལས་བཅུ་ཡྩོད།
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 དང་པྩོ་སྩོག་གཅྩོད་ནི། སྤིར་འབུ་སིན་སྩོགས་སྩོག་དང་ལྡན་པའི་སྐེས་

བུའི་སྩོག་གཅྩོད་པར་བས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་སྩོག་གཅྩོད་

ཀི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། གཞི་རང་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ལྡན། 

བསམ་པ་ལ་གཉིས་ཀི་རྒྱུའི་ཀུན་སྩོང་ཉྩོན་མྩོངས་ནི། འདྩོད་ཆགས། ཞེ་སང། གཏི་

མུག་གསུམ་དང། ཁྱད་པར་ཞེ་སང་ཡིན། འདུ་ཤེས་ནི། མི་དེ་ལ་དེ་ཡིན་པར་འདུ་

ཤེས་ཤིང་མ་འཁྲུལ་བ། སྦྩོར་བའམ་བེད་ལས་ནི་དུག་མཚོན་རིག་སགས་སྩོགས་

ཀི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་རང་གིས་གསྩོད་པའམ་གཞན་ལ་གསྩོད་དུ་འཇུག་པ། 

མཐར་ཐུག་ནི་གསད་བ་དེ་རང་ཉིད་མ་ཤི་བའི་སྩོན་དུ་ཤི་བ། དེ་ལྔས་ནི་སྩོག་གཅྩོད་

ཀི་ལས་ལམ་རྫྩོགས་པ་སྟེ་ཆ་ཚང་བར་གྲུབ་པ་ཡིན། གྩོང་གསལ་སྩོག་གཅྩོད་ཀི་

གཞི་བསམ་སྩོགས་ལས་ཡན་ལག་ཅི་རིགས་མ་ཚང་ན་ཉེས་པ་འབྱུང་ཡང་ལས་

ལམ་རྫྩོགས་པ་མིན། དེ་འདྲ་སྩོང་ཙང་། སྩོག་གཅྩོད་ཀི་ལས་ཙམ་དང་སྩོག་གཅྩོད་

ཀི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡྩོད་པས། དེ་ལྟའི་ཁྱད་པར་

ཡྩོད་ཚུལ་འདི་མ་བིན་ལེན་སྩོགས་འྩོག་མ་རྣམས་ལའང་སྦྩོར་ཤེས་པ་དགྩོས། སྩོག་

གཅྩོད་འདི་ལ་དབེ་ན། ཤ་ལ་སེད་པའི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད་པ་ལྟ་བུ་འདྩོད་ཆགས་ཀི་

སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད་པ་དང། གཞན་ལ་འཁྩོན་ཞུགས་པའི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད་པ་ལྟ་

བུ་ཞེ་སང་གི་སྩོ་ནས་སྩོག་གཅྩོད་པ། དཀྩོན་མཆྩོག་མཆྩོད་པའི་ཕྱིར་ར་དང་ལུག་

སྩོགས་བསད་ན་བསྩོད་ནམས་ཡྩོད་སམ་སྟེ་དེ་ལྟར་བསད་ནས་མཆྩོད་པ་ལ་ཕྱུགས་

ཀི་མཆྩོད་སྦིན་ཟེར་བས་དེ་ལྟ་བུའི་སྩོག་གཅྩོད་པ་ནི། གཏི་མུག་གི་སྩོ་ནས་སྩོག་

གཅྩོད་པ་སྟེ་གསུམ་ཡྩོད། ད་ལྟའི་དུས་སུའང་ལུང་ཁུང་འགར་སར་གི་སྩོལ་ངན་མུ་
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འཐུད་དེ་དཀྩོན་མཆྩོག་དང་གཞི་བདག་སྩོགས་ལ་མཆྩོད་པའི་ཕྱིར་ར་ལུག་སྩོག་

གཅྩོད་བེད་མཁན་ཡྩོད་པར་གྩོ་བས། དེ་འདྲ་བེད་པ་ལ་དགེ་བ་མེད་པའི་ཐྩོག་སིག་

པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་རང་ཉིད་ནང་པ་ཡིན་ན་འཚེ་བའི་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སང་

དགྩོས་པས་དེ་རིགས་ནམ་ཡང་བེད་མི་ཆྩོག་པ་ངེས་པར་ཤེས་གལ་ཆེ། སྩོག་

གཅྩོད་ཀི་ནང་ནས་ཀང་ཡྩོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་གཉིས་ཀ་ཆེ་བ་རང་གི་བ་མ་དང་། 

ཡྩོན་ཏན་ཆེ་བ་དག་བཅྩོམ་པ། དྲིན་ཆེ་བ་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་སྩོག་གཅྩོད་པ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་

ཆེ་བ་ཡིན་ནྩོ།།

 གཉིས་པ་མ་བིན་ལེན་ནི། སྤིར་གཞན་གི་ནྩོར་སྩོགས་རྐུ་བ་ཐམས་ཅད་

ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་མ་བིན་ལེན་གི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། གཞི་རང་ལ་

མི་དབང་བའི་གཞན་གི་རྫས་དང། དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་བསྩོས་པའི་ཡྩོ་བད་སྩོགས་དང། 

བསམ་པ་ལ་ཀུན་སྩོང་ནི། སར་ལྟར་དུག་གསུམ་གང་རུང་དང་ཁྱད་པར་འདྩོད་

ཆགས། དེ་བཞིན་གཡྩོ་སྒྱུའི་སེམས་དང་མཐུ་དང་འཇབ་བུས་ལེན་པར་འདྩོད་པ། 

སྦྩོར་བའམ་བེད་ལས་རང་ངམ་གཞན་ལ་བེད་དུ་འཇུག་པ། མཐར་ཐུག་ནི་རྫས་དེ་

དག་གནས་ནས་སྩོས་སམ་མ་སྩོས་ཀང་རང་ལ་ཐྩོབ་བྩོ་སྐེས་པ་དེ་ཡིན། མ་བིན་

ལེན་གི་ནང་ནས་བ་མ་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་རྫས་རྐུ་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

གཞན་ཕན་སྦིན་པར་གནྩོད་པའི་ཆེད་དེའི་རྫས་རྐུ་བ་ལྟ་བུ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་

ཡིན་ནྩོ།།

 གསུམ་པ་ལྩོག་གཡེམ་ནི། སྤིར་གཞན་གི་བུད་མེད་སྩོགས་ལ་ལྩོག་པར་

གཡེམ་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལྩོག་གཡེམ་གི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་
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པ་ནི། གཞི་གཞན་གིས་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་བུད་མེད་དང། བདུན་བརྒྱུད་ཚུན་གི་ཉེ་

དུ། བསམ་པ་ཀུན་སྩོང་ནི། དུག་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་འདྩོད་ཆགས། སྦྩོར་བ་ལས་དེ་

རྩོམ་པ། མཐར་ཐུག་ནི་དབང་པྩོ་གཉིས་རེག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཉམས་

སུ་མྩོང་བ་ལ་སེད་པས་བདག་གིར་བས་པ། འདི་ལ་དབེ་ན། དགེ་སྩོང་མ་ལྟ་བུ་ཆྩོས་

ཀིས་སྲུང་བ་ལ་ལྩོག་པར་གཡེམ་པ། མ་སིང་ལྟ་བུ་རིགས་ཀིས་སྲུང་བ་ལ་ལྩོག་པར་

གཡེམ་པ། གཞན་གི་ཆུང་མ་ལྟ་བུ་བདག་པྩོས་སྲུང་བ་ལ་ལྩོག་པར་གཡེམ་པ་སྟེ་

གསུམ། ལྩོག་གཡེམ་གི་ནང་ནས་མ་ཡང་ཡིན་ལ་དག་བཅྩོམ་མ་ཡང་ཡིན་པ་ཞིག་

ལ་ལྩོག་པར་སྤྩོད་པ་ལྟ་བུ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ། གཞན་ཡང་། ༡། བགྩོད་བ་མ་ཡིན་པ་

ནི། ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བའི་དགེ་སྩོང་མ་སྩོགས་དང་། ༢། གནས་མ་ཡིན་པ་ནི། རང་

གི་ཆུང་མ་ཡིན་ཡང་དཀྩོན་མཆྩོག་གི་རེན་དྲུང་སྩོགས་དང་། ༣། ལམ་མ་ཡིན་པ་ནི། 

མངལ་སྩོ་མ་གཏྩོགས་པའི་ལམ་གཞན་དང་། ༤། དུས་མ་ཡིན་པ་ནི། གསྩོ་སྦྩོང་ལ་

གནས་པ་དང། སྦྲུམ་མ། ཟླ་མཚན་ལྡན་དུས་དང། ཉིན་མྩོ་སྩོགས་སུ་མི་ཚངས་པར་

སྤད་པ་ཡང་ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེའྩོ།། 

བཞི་པ་རྫུན་ནི། སྤིར་གཞན་ལ་རྫུན་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་

རྫུན་གི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། གཞི་རང་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ལྡན། 

བསམ་པ་ཀུན་སྩོང་ནི། དུག་གསུམ་གང་རུང་དང་། གཞན་སླུ་སེམས་ཀིས་སྨྲ་འདྩོད། 

སྦྩོར་བ་ལས་དེ་ལུས་ངག་གང་རུང་གི་རྣམ་འགྱུར་དུ་ཐྩོན་པ། མཐར་ཐུག་ཕ་རྩོལ་

པྩོས་དྩོན་གྩོ་བ། འདིའི་སྦྩོར་བའམ་བ་བ་ངག་གི་རྩོད་པ་ཁྩོ་ན་མིན་པར། ལུས་ཀི་

བརྡ་ལས་རྫུན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་ཡྩོད་གསུང་། འདི་ལ་དབེ་ན། མིའི་ཆྩོས་བ་མ་སྟེ་
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གེང་བརྩོད།།

མིའི་ཁྱད་ཆྩོས་སམ་ཡྩོན་ཏན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་གྩོང་མའི་བསམ་གཏན་དང་། 

མངྩོན་ཤེས། ས་དང་ལམ་སྩོགས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡྩོན་

ཏན་གྩོང་མ་རང་གིས་མ་ཐྩོབ་པ་ལ་ཐྩོབ་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟ་བུ་ཕམ་པའི་རྫུན། བདག་

གཞན་ལ་གནྩོད་པ་སྐེལ་བའི་ངག་རྫུན་ལྟ་བུ་རྫུན་ཆེན་པྩོ། ཕན་གནྩོད་མེད་པའི་རྫུན་

ཕ་མྩོ་སྟེ་གསུམ། རྫུན་གི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པ་དང། བ་མ་དང། 

ཕ་མ་སྩོགས་ལ་དབུ་བསྐྩོར་བ་སིག་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནྩོ།།

 ལྔ་པ་ཕ་མ་ནི། སྤིར་སེམས་ལྡན་གི་སྐེས་བུ་མཐུན་པ་གཉིས་མི་མཐུན་

པར་བེད་པའི་ཕ་མའི་ཚིག་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཕ་མའི་ལས་ལམ་

ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། གཞི་རང་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ལྡན་མཐུན་པ་གཉིས། 

བསམ་པ་ཀུན་སྩོང་ནི། དུག་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་ཞེ་སང་། དེ་བཞིན་ཕ་རྩོལ་མཐུན་

པ་གཉིས་དབེ་བར་འདྩོད་པ། སྦྩོར་བ་ལས་དེ་རྩོམ་པ་། མཐར་ཐུག་ཕ་རྩོལ་པྩོས་དྩོན་

གྩོ་བ། ཕ་མའི་ནང་ནས་བ་སྩོབ་དང་དགེ་འདུན་དབེན་འབེད་པ་ལྟ་བུ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་

ཆེའྩོ།། 

 དྲུག་པ་ཚིག་རྩུབ་ནི། སྤིར་གཞན་གི་སེམལ་ལ་གནྩོད་པའི་ཚིག་རྩུབ་སྨྲས་

པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཚིག་རྩུབ་ཀི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། 

གཞི་རང་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ལྡན། བསམ་པ་ཀུན་སྩོང་ནི། དུག་གསུམ་དང་

ཁྱད་པར་ཞེ་སང། དེ་བཞིན་དུ་མི་སན་པ་བརྩོད་འདྩོད། སྦྩོར་བ་ལས་དེ་རྩོམ་པ། 

མཐར་ཐུག་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དུ་ཐྩོན་པ། ཚིག་རྩུབ་ཀི་ནང་ནས་ཕ་མ་དང་། 

བ་མ་སྩོགས་ལ་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེའྩོ།།



  196  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

 བདུན་པ་ངག་འཁྱལ་ནི། སྤིར་གཞན་གཡེང་བར་བེད་པ་སྩོགས་ཀི་ངག་

ཀལ་གི་ཚིག་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ངག་འཁྱལ་གི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་

སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། གཞི་རང་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ལྡན། བསམ་པ་ཀུན་སྩོང་ནི། 

དུག་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་གཏི་མུག །དེ་བཞིན་དུ་བག་མེད་པས་ཅལ་ཅྩོལ་མང་པྩོ་སྨྲ་

འདྩོད། སྦྩོར་བ་ཁ་གསག་དང་གླུ་སྩོགས་བརྩོད་པར་རྩོམ་པ། མཐར་ཐུག་ངག་གི་

རིག་བེད་དུ་ཐྩོན་པ། ངག་ཀལ་གི་ནང་ནས་ཆྩོས་ཁྩོ་ན་དྩོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་

གཡེང་བར་བེད་པའི་ངག་ཀལ་དེ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

 བརྒྱད་པ་བརྣབ་སེམས་ནི། སྤིར་གཞན་གི་ནྩོར་སྩོགས་རང་ལ་བྱུང་ན་

བསམ་པའི་བརྣབ་སེམས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་བརྣབ་སེམས་ཀི་ལས་ལམ་

ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། གཞི་ཕ་རྩོལ་པྩོའི་རྫས། བསམ་པ་ཀུན་སྩོང་ནི། དུག་གསུམ་

དང་ཁྱད་པར་འདྩོད་ཆགས། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་དང་ཡྩོ་བད་ལ་རེ་བ་

དང་སྩོན་པ། སྦྩོར་བ་རྫས་དེ་རང་ལ་ཐྩོབ་ན་བསམ་པ་ཡང་ཡང་སེམས་པ། མཐར་

ཐུག་ལས་དེ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བེད་ཅིང་ཁེེལ་དང་ངྩོ་ཚ་དྩོར་ནས་གཉེན་པྩོ་མ་བསྟེན་

པ། བརྣབ་སེམས་ཀི་ནང་ནས་བསམ་གཏན་པའི་རེད་པ་ལ་བརྣབ་སེམས་པ་ལྟ་བུ་

སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེའྩོ།།

 དགུ་པ་གནྩོད་སེམས་ནི། སྤིར་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བེད་འདྩོད་ཀི་སེམས་

པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་གནྩོད་སེམས་ཀི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། 

གཞི་རང་ལས་གཞན་པའི་སེམས་ལྡན། བསམ་པ་ཀུན་སྩོང་ནི། དུག་གསུམ་དང་

ཁྱད་པར་ཞེ་སང། དེ་བཞིན་གསྩོད་པ་དང་བརྡེག་པ་སྩོགས་གནྩོད་པར་བེད་འདྩོད། 
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གེང་བརྩོད།།

སྦྩོར་བ་དེར་སེམས་བཞིན་པའི་གནས་སྐབས། མཐར་ཐུག་དེ་ལ་ཡྩོན་ཏན་དུ་བལྟ་

ཞིང་གཉེན་པྩོ་བསྟེན་འདྩོད་མེད་པ། གནྩོད་སེམས་ཀི་ནང་ནས་མཚམས་མེད་ལྔའི་

ལས་ཀུན་ནས་སྩོང་བེད་ཀི་གནྩོད་སེམས་ལྟ་བུ་སིག་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།  མཚམས་མེད་

ལྔ་ནི། ཕ་བསད་པ། མ་བསད་པ། དག་བཅྩོམ་པ་བསད་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ། དགེ་འདུན་དབེན་འབེད་པ་བཅས་ཡིན་ནྩོ།།

 བཅུ་པ་ལྩོག་ལྟ་ནི། སྤིར་དཀྩོན་མཆྩོག་དང་ལས་འབས་སྩོགས་ཡྩོད་པ་ལ་

མེད་བསམ་པའི་ལྩོག་ལྟ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ལྩོག་ལྟའི་ལས་ལམ་ཡྩོངས་

སུ་རྫྩོགས་པ་ནི། གཞི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབས་དང་དཀྩོན་མཆྩོག་སྩོགས་ཤེས་བ་

ལ་ཡྩོད་པ། བསམ་པ་ཀུན་སྩོང་ནི་དུག་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་གཏི་མུག དེ་བཞིན་དུ་

དགེ་སིག་མེད་པར་ལྟ་བ་དང། རྒྱུ་འབས་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་ཏུ་ལྟ་བ་སྩོགས། སྦྩོར་བ་དེར་

ཡང་ཡང་སེམས་པ། མཐར་ཐུག་ནི་དེར་ཐག་བཅད་ཅིང་གཉེན་པྩོ་མེད་པ། དཔེར་ན། 

དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཡྩོད་པ་ལ་མེད་ཅེས་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྩོག་ལྟ་བེད་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ལ། ལྩོག་ལྟ་ནི་ཡིད་ཀི་མི་དགེ་བའི་ནང་ནས་ལྕི་ཤྩོས་ཡིན་པ་མ་ཟད། འདི་ཡྩོད་

ན་མི་དགེ་བ་གཞན་རྣམས་ཀང་འབྱུང་ས་བས་ངེས་པར་གཟབ་དགྩོས་པ་ཡྩོད། བེ་

བག་ཏུ་ད་ལྟའི་དུས་ལྟ་བུ་དངྩོས་པྩོ་ཡར་རྒྱས་སྩོང་སྟབས་ཀིས་ཕྱྩོགས་གཅིག་ནས་

འཛམ་གིང་གི་གནས་ཚུལ་མང་པྩོ་མཐྩོང་ཐྩོས་ཤེས་གསུམ་ས་བས་ལེགས་ཀང་། 

ཕྱྩོགས་གཞན་ནས་རང་ལ་ལེགས་ཉེས་འབེད་པའི་བྩོ་གྩོས་ཀི་ནུས་པ་ལེགས་པྩོ་

མེད་ན་ལྩོག་ལྟ་སྐེ་ཡག་གི་རྐྱེན་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བས། ལྩོག་ལྟ་སྐེས་ཏེ་རང་གིས་རང་ལ་

འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་གནྩོད་པའི་ཉེན་ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་མཐྩོང་བས་གཟབ་གཟབ་བེད་
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དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའྩོ།། 

 དེ་ནས་དགེ་བའི་ལས་སྐྩོར་བཤད་ན། སྤིར་དགེ་བའི་ལས་ཞེས་པ་ནི། 

འབས་བུ་བཟང་པྩོའམ་བདེ་བ་སྐེད་བེད་ཀི་ལས་བཟང་པྩོ་ཞིག་ལ་ཟེར་ལ། དེ་ལས་

བཟང་པྩོ་ཡིན་པས་བང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གྩོང་གི་མི་དགེ་བ་བཅུ་རྣམས་སྩོང་བའི་

དགེ་བ་བཅུ་རྣམས་ཡིན། གཞན་ཡང་གཤམ་གསལ་ལྟར་དགེ་བའི་ལས་མང་ཞིང་དེ་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀང་མང་བས་ཅི་ཐུབ་ཉམས་ལེན་བེད་དགྩོས་པ་ཡིན། ལུང་མ་བསྟན་གི་

ལས་ནི། འབས་བུ་བཟང་ངན་ནམ་བདེ་སྡུག་གང་ཡང་མི་སྐེ་བར་བཏང་སྩོམས་སྐེད་

བེད་ཀི་ལས་ཡིན་པས་བཟང་ངན་གང་ཡང་མིན་པའི་བར་མ་ཡིན། 

 དེ་ནས་ཀུན་འབྱུང་ལ་ལས་ཉྩོན་གཉིས་ལས། ཉྩོན་མྩོངས་ཞེས་པ་ནི། རྒྱ་

སྐད་དུ། ཀེཤ་ཞེས་ཟེར་ལ། དེ་ནི་རང་གི་སེམས་རྒྱུད་མ་ཞི་བར་བེད་པ་དང་འཁྲུག་

པར་བེད་པའི་བྩོ་ངན་ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ལ་ཆགས་སང་རྨྩོངས་གསུམ་དང་། དེ་

ལས་བྱུང་བའི་ཕག་དྩོག་དང་། འཁྩོན་འཛིན། འཚིག་པ་སྩོགས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་གངས་

མང་པྩོ་ཡྩོད། 

 ནང་པའི་གཞུང་ནས་རིགས་པ་དང་ཉམས་མྩོང་གཞི་ལ་བཞག་པའི་སྩོ་

ནས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་ཚུལ་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས། བདག་ཡྩོད་ན་

ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །བདག་གཞན་ཆ་ལས་འཛིན་དང་སང་། །འདི་དག་དང་ནི་ཡྩོངས་

འབེལ་ལས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དྩོན་ནི། 

ཐྩོག་མར་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ངའྩོ་སམ་པའི་སེམས་ག་དུས་ཡིན་ནའང་ཡྩོད་པས། བསམ་

པ་དེའི་ཐྩོག་ནས་ངའམ་བདག་ཅེས་པ་དེ་བྩོ་ལ་ཤར་ཡྩོང་དུས། གྩོམས་པའི་དབང་



  199  

གེང་བརྩོད།།

གིས་ལམ་སེང་ངའམ་བདག་ཅེས་པ་དེ། རང་དབང་གིས་ཡྩོད་པར་འཛིན་པའི་བདག་

འཛིན་སྐེ་གི་ཡྩོད། བདག་འཛིན་དེ་ལས་བདག་ལིང་ངེ་བའམ་ཚུགས་ཐུབ་པ་ཞིག་

ཤར་ནས། བདག་དེ་ལ་ཕན་པ་བེད་མཁན་ལ་བདག་གི་ཕྱྩོགས་དང་། བདག་དེ་ལ་

གནྩོད་པ་བེད་མཁན་ལ་གཞན་གི་ཕྱྩོགས་ཞེས། རང་ཕྱྩོགས་དང་གཞན་ཕྱྩོགས་ཀི་

སེ་ཚན་གི་ཆ་གཉིས་དབེ་བ་འབེད་ཀི་ཡྩོད། དེ་ནས་དེ་ལྟར་བདག་གཞན་གི་ཕྱྩོགས་

ཀི་ཆ་གཉིས་ཕྱེ་བ་ན། དེ་ནས་བདག་ཕྱྩོགས་ཀིས་བདག་ལ་ཕན་པ་བེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་བདག་གི་གཉེན་ནམ་གྩོགས་ཡིན་ཞེས་ཆགས་པ་སྐེ་བ་དང་། གཞན་

ཕྱྩོགས་ཀིས་བདག་ལ་གནྩོད་པ་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བདག་གི་དག་ཡིན་ཅེས་

སང་བའི་བྩོ་སྐེ་གི་ཡྩོད། དེ་ལྟར་ཆགས་སང་གི་བྩོ་སྐེས་པ་ན་བྩོ་ངན་དེ་ལ་བརེན་ནས་

སིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་འཇུག་པ་སྩོགས་ཀིས་སིག་པའི་ལས་རྣམ་པ་ས་ཚོགས་

པ་གསྩོག་གི་ཡྩོད་པ་དང་། ལས་བསགས་པ་དེ་ལས་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་

ས་ཚོགས་པ་འབྱུང་གི་ཡྩོད་པར་གསུང་གི་ཡྩོད། ཚུལ་དེ་ང་ཚོས་ལེགས་པར་

བསམས་ན་བྩོ་ལ་འཆར་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཞིག་ཏན་ཏན་ཡིན་པས་ལེགས་པར་བསམ་ཞིབ་

བ་བ་གནད་དྩོ། །

 དེ་ནས་གསུམ་པ་འགྩོག་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། འགྩོག་བདེན་འཐྩོབ་

བེད་ཀི་ཐབས་ལམ་བདེན་ལ་བརེན་ནས། སེམས་ཀི་སྐྩོན་ཉྩོན་མྩོངས་ཕ་རགས་དང་

ཤེས་སྒིབ་སྩོགས་ཅི་རིགས་སངས་པའམ་འགྩོག་པའི་ཡྩོན་ཏན་ཞིག་ལ་ཟེར། འྩོ་ན། 

འགྩོག་བདེན་ཞེས་པ་དེ་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་སེམས་ཀི་སྐྩོན་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་

སངས་པ་ལ་ཟེར་ན། ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་ར་བ་ནས་སང་རྒྱུ་ཅང་ཡྩོད་དམ་ཞེ་ན། འདི་
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ནི་དྲི་བ་ཤིན་ཏུ་གནད་འགག་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན། འདི་ཡི་ལན་སིང་པྩོ་ཞིག་བཤད་པར་

བ་ལ་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ། །དེ་ལ་ཉྩོན་མྩོངས་སང་རྒྱུ་

ཡྩོད་པ་དེའི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། དང་པྩོ། དཔེར་ན་ཕྱི་ཡི་འབྱུང་བའི་ནང་གི་ཚ་

གང་གཉིས་ལ་ཆ་བཞག་ན། དེ་གཉིས་མི་རག་པ་ཡིན་པས་སྤིར་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པ་

དང་། དེའི་ཐྩོག་ཕན་ཚུན་འགལ་ཟླར་གནས་པའི་དབང་གིས་ཚ་བས་གང་བ་འགྩོག་

ཐུབ་པ་བཞིན། སེམས་སྟེང་གི་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོགས་ཀང་། རྒྱུ་རྐྱེན་གིས་བས་པ་ཡིན་

པས་འགྱུར་བ་ཡྩོད་པའི་མི་རག་པ་དང་། རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བས་

རེན་འབྱུང་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཉྩོན་མྩོངས་དེ་གཞན་རྒྱུ་རྐྱེན་སྩོགས་ལ་བརེན་

ནས་འགྱུར་བ་འགྩོ་ཡག་ཡྩོད་པ་དང་། དེའི་ཐྩོག་སེམས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་གཉེན་པྩོ་བདག་

མེད་པ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་དེ། སེམས་ཀི་སྐྩོན་ཉྩོན་མྩོངས་དང་འཛིན་སྟངས་འགལ་

བའི་སྩོ་ནས་འགལ་ཟླར་གནས་ཡྩོད། དེ་ལྟར་འགལ་ཟླར་གནས་པའི་དབང་གིས་

ཤེས་རབ་དེས་ཉྩོན་མྩོངས་འགྩོག་ཐུབ་པ་ཡིན། གཉིས་པ། གཞན་ཡང་། རྣམ་འགེལ་

ལས། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་བ། །དྲི་མ་རྣམས་ནི་གྩོ་བུར་བ། །ཞེེས་

གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་བ་ཞེས་པ། སེམས་ཀི་དྩོན་དམ་

གི་རང་བཞིན་ནི་གནས་ལུགས་སྟྩོང་པ་ཉིད་དང་། སེམས་ཀི་ཀུན་རྫྩོབ་ཀི་རང་

བཞིན་ནི་གསལ་རིག་ཙམ་མམ། མྩོང་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཤེས་བ་ཀུན་ཤེས་ནུས་པ་

ཡིན་ལ། སེམས་སྟེང་གི་དྲི་མ་ཆགས་སང་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ཡང་

ཀུན་རྫྩོབ་དང་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཐྩོག་ལ། སེམས་ཀི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ལུགས་

དྩོན་དམ་རྩོགས་པའི་བྩོ་དེ་དྲི་མ་དེ་དག་གི་གཉེན་པྩོར་སྐེས་པའི་སྩོ་ནས་དྲི་མ་དེ་དག་
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སང་དུ་ཡྩོད་པས་གྩོ་བུར་བ་ཡིན། གྩོང་གསལ་དྩོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་ཞེས་པ་དེ་

སྟྩོང་པ་ཉིད་ཡིན། སྟྩོང་ཉིད་ཀི་སྐྩོར་དེ་གཤམ་དུ་འཁྩོར་ལྩོ་བར་པའི་སྐབས་སིང་པྩོ་

ཞིག་དགྩོད་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེ་ལས་ཤེས་པར་བ། 

 གསུམ་པ། དེ་བཞིན་དུ་ཡང་ཆགས་སང་སྩོགས་བྩོ་ངན་རྣམས་ཡུལ་གི་

དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་འཇུག་པ་ཡིན་པས། བྩོ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་

ཡིན་པར་སྩོང་དེ་ལ་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད། གཉེན་པྩོའི་བྩོ་བདག་མེད་པ་རྩོགས་པའི་

ཤེས་རབ་རྣམས་ཡུལ་གི་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་ལྟར་འཇུག་པ་ཡིན་པས་ཡང་དག་

པ་ཡིན་པ་སྩོང་ཙང་དེ་ལ་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཡྩོད་པ་ཡིན། 

 བཞི་པ། གཞན་ཡང་དེའི་ཐྩོག །བྩོ་བཟང་པྩོ་དེ་རྣམས་རེན་རགས་པ་ལུས་

ལ་བརེན་པ་མིན་པར། རེན་ཕ་མྩོ་བེམ་མིན་རྣམ་ཤེས་ལ་བརེན་པས་གྩོམས་པར་

བས་ན་གྩོམས་ཟིན་འབད་བརྩོན་བསྐར་མ་ལ་མ་ལྟྩོས་པར་མཐའ་མེད་དུ་འཕེལ་རུང་

ཡིན།

 དེ་ལྟར་གྩོང་དུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཞི་ལེགས་པར་བསམ་པ་ཡིན་ན། 

ཆགས་སང་གི་དྲི་མ་རྣམས་སུན་འབིན་པའི་གཉེན་པྩོ་བམས་སྩོགས་ལ་བརེན་ནས་

ཆུང་དུ་འགྩོ་བ་དང་། སྩོང་བའི་གཉེན་པྩོ་བདག་མེད་པ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་

བརེན་ནས་ར་བ་ནས་སང་དུ་ཡྩོད་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ལ་

བརེན་ནས་ཉྩོན་མྩོངས་པའིི་ཀུན་འབྱུང་སང་དུ་ཡྩོད་པ་ལེགས་པར་བསམས་ན། ཉྩོན་

མྩོངས་རྣམས་ར་བ་ནས་སང་དུ་ཡྩོད་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་པྩོ་ཡིན་པས་སྡུག་བསལ་གི་

རྒྱུ་ཉྩོན་མྩོངས་ར་བ་ནས་སངས་པའི་འགྩོག་པ་ངེས་པར་ཐྩོབ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ། །
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 དེ་ནས་བཞི་པ་ལམ་བདེན་གང་ཞེ་ན། འཐྩོབ་བ་འགྩོག་བདེན་དེ་འཐྩོབ་

པར་བེད་པའི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པའི་ལམ་ཞིག་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། བདག་

མེད་པའམ་སྟྩོང་པ་ཉིད་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལྟ་བུ་དེ་ཡིན། དེ་ཤེས་

པ་ལ་ཐྩོག་མར་རང་རྒྱུད་ཀི་སེམས་ཀི་སྐྩོར་ཤེས་དགྩོས། དེ་ཡང་། སྤིར་སེམས་

ཞེས་པ་དེ་གསལ་ཙམ་རིག་ཙམ་ཡིན། དེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལྩོག་ཤེས་གཉིས་ཡྩོད། 

སེམས་སམ་བྩོ་ཡང་དག་པ་ནི། སེམས་སམ་བྩོ་གང་ཞིག་གིས་ཡུལ་ཇི་ལྟར་བཟུང་

བ་ལྟར་དྩོན་ལ་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཡང་དག་པ་ཟེར། དཔེར་ན། ཤྩོག་བུ་

དཀར་པྩོ་ཡིན་པ་ལ་དཀར་པྩོར་འཛིན་པའི་བྩོ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཡང་སེམས་སམ་བྩོ་ལྩོག་

པ་ཞེས་པ་ནི། སེམས་སམ་བྩོ་གང་ཞིག་གིས་ཇི་ལྟར་རང་ཡུལ་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་

ལྟར་ལྟར་དྩོན་ལ་མི་གནས་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ལ་བྩོ་ལྩོག་པའམ་ཕྱིན་ཅི་ལྩོག་པ་

ཞེས་ཟེར། དཔེར་ན། མཁིས་ནད་ཀིས་རྐྱེན་པས་ཤྩོག་བུ་དཀར་པྩོ་དེ་སེར་པྩོ་ཡིན་

པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། དེས་ན་སེེམས་ལ་རིགས་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས། སེམས་

ཡང་དག་པ་དེས་ཤེས་བའི་རིགས་མི་རག་པ་དང་སྡུག་བསལ་བ་དང་སྟྩོང་བ་དང་

བདག་མེད་པ་རྣམས་ཤེས་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཤེས་པ་ལས་འཁྩོར་བ་སྡུག་

བསལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ཤེས་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བྩོ་བཅྩོས་མ་སྐེས། དེ་ནས་བྩོ་

བཅྩོས་མ་དེ་ཡང་ཡང་གྩོམས་པར་བས་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བྩོའམ་བསམ་པ་བཅྩོས་

མ་མ་ཡིན་པ་ནམ་སྐེ་བ་ན། ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ལམ་ལྔ་ལས་ཚོགས་ལམ་

ཐྩོབ་པ་ཡིན། དེ་ནས་ཉམས་ལེན་ཡར་ལྡན་དུ་བཏང་སྟེ་སྦྩོར་ལམ་དང་། མཐྩོང་ལམ་

དང་། སྩོམ་ལམ་དང་། མི་སྩོབ་ལམ་བཅས་ཐྩོབ། དེ་ལྟའི་ལམ་ལྔ་ལས་ཚོགས་ལམ་
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དང་སྦྩོར་ལམ་གཉིས་ལ་འཇིག་རེན་པའི་ལམ་མམ་སྩོ་སྐེའི་ལམ་ཞེས་ཟེར་ལ། ལམ་

དེ་གཉིས་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་དེ་སྩོ་སྩོའི་སྐེ་བྩོ་ཡིན། ལམ་ལྔ་ལས་མཐྩོང་ལམ་

དང་། སྩོམ་ལམ་དང་། མི་སྩོབ་པའི་ལམ་བཅས་གསུམ་ལ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་

པའི་ལམ་མམ་འཕགས་ལམ་ཞེས་བ་ལ། ལམ་དེ་གསུམ་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་

རྣམས་འཕགས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ལམ་བདེན་ཞེས་པ་དེ་ལམ་ལྔ་ལས་

མཐྩོང་ལམ་ཐྩོབ་པ་ཡན་ཆད་ནས་འཇྩོག་དགྩོས་པ་ཡིན། 

 མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ལམ་བདེན་སྐབས་བསབ་པ་གསུམ་གསུང་གི་ཡྩོད། 

དེ་ནི། བསབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེེས་རབ་ཀི་བསབ་པའྩོ། །དེ་

ཡང་བདག་མེད་པ་མངྩོན་སུམ་དུ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་དེ་ལམ་བདེན་

དངྩོས་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྩོག་མེད་ལྷག་མཐྩོང་ཡིན་པས་དེ་འྩོང་བ་ལ། རྩོག་བཅས་ལྷག་

མཐྩོང་སྩོན་དུ་འགྩོ་དགྩོས། དེ་ལ་སེམས་བིང་རྒྩོད་དང་བལ་བའི་ཞི་གནས་སྩོན་དུ་

འགྩོ་དགྩོས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བསབ་པ་དགྩོས། དེ་ལ་སྩོན་དུ་ལུས་ངག་གི་ཉེས་

སྐྩོན་ཞི་བའི་ཉེས་སྤྩོད་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དགྩོས་པས་ན་བསབ་པ་

གསུམ་གསུངས་པ་ཡིན། 

 དེ་ལྟར་མཐྩོང་ལམ་སྐབས་ལམ་བདེན་ཐྩོབ་ནས་ཡར་ལྡན་དུ་སྩོང་སྟེ། ལྷན་

སྐེས་ཀི་ཉྩོན་མྩོངས་སྩོང་བའི་སྩོམ་ལམ་ཐྩོབ། དེ་ནས་ཉྩོན་སྒིབ་མ་ལུས་པ་སངས་

ནས་མི་སྩོབ་ལམ་ཐྩོབ་པ་ན་དག་བཅྩོམ་པ་དང་། ཤེས་སྒིབ་སངས་པ་ན་སངས་རྒྱས་

ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་ཀི་ཡྩོད་པར་གསུངས། འྩོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་ཚུལ་

ཞིབ་ཕ་ཤེས་པ་ལ་གཤམ་གསལ་ཐེག་ཆེན་དང་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་རྣམས་ཤེས་
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དགྩོས། 

 མདྩོ་དྩོན། ཐྩོག་མར་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་པར་བེད། དེ་ནས་བདེན་པ་བཞི་

ལས་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་འགྩོག་ལམ་གཉིས་ཤེས། དེ་ལ་བརེན་ནས་འགྩོག་ལམ་

གཉིས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དེ་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་ཡིན་པར་ཤེས། དེ་

ནས་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་དེས་ལམ་བདེན་གྩོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། འགྩོག་

བདེན་མཐར་ཐུག་པ་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཐྩོབ་པ་ན། གང་ཟག་དེ་ཉིད་སངས་

རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་ཏུ་གྱུར་པར་ཤེས། དེ་ལྟར་མཆྩོག་གསུམ་རྣམས་རིམ་གིས་

འབྱུང་གི་ཡྩོད་པ་ཤེས་པ་ན། སྐབས་ཡུལ་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་དེ་དངྩོས་གནས་

ཤེས་བ་ལ་ཡྩོད་པ་དང་། དེ་ཡང་རང་གིས་འབད་བརྩོན་བསྟེན་ན་ཐྩོབ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་

ཤེས་ཡྩོང་བས། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཟེར་དུས་རང་ལ་ཧ་ཅང་གི་ར་བ་ཆེན་པྩོ་ཞིག་

དང་། བྩོ་ལ་ཉེ་པྩོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྩོད། དེ་ལྟར་བྱུང་ན། བཀའ་བསྟན་སྤི་དང་ཁྱད་

པར་ཚད་མའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྟན་པ་དང་སྟྩོན་པ་ལ་ཤེས་ནས་ཡིད་

ཆེས་ཐྩོབ་པ་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲ་ཞིག་གི་བྩོ་ཞིག་རང་ལ་བྱུང་ན་ནང་པ་མཚན་

ཉིད་པ་བརན་པྩོ་ཞིག་ཆགས་ཀི་ཡྩོད་པ་རེད། 

 དེ་ལྟར་བདེན་བཞིའི་ཚུལ་ལས་སྐབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་

དད་དེ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བ་ན། དེ་འདྲའི་སྐབས་འགྩོའི་བསམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་ལ་ནང་པ་

ཞེས་བ་བ་ཡིན། དེ་ལྟར་ནང་ཆྩོས་ཀི་བདེན་བཞིའི་ཚུལ་སྩོགས་ལས་ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་སྐབས་གསུམ་ལ་ཤེས་ནས་ངེས་ཤེས་བསྐེད་པའི་ཐྩོག། དེང་རབས་ཀི་

ཤེས་ཡྩོན་སྤི་དང་ཚན་རིག་སྩོགས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་གནང་སྟེ་ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡྩོན་
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གཉིས་ལྡན་ནམ། རིག་གནས་གཉིས་ལྡན་གི་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཆགས་ན། 

དེ་ལ་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་པ་མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ཞེས་རྩོད་ཀི་ཡྩོད་པའི་

གནད་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བའྩོ།།

 

༣༽ བ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོའི་རིར་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གཉིས་པ་ 

དང་དེའི་ནང་དྩོན་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ་ལ།

དེ་ནས་སར་ཡང་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། རྒྱལ་པྩོའི་ཁབ་ཀི་བ་རྒྩོད་

ཕུང་པྩོའི་རི་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བམས་འཇམ་དབངས་སྩོགས་གདུལ་བ་

ལས་དག་རྣམས་ལ། ཤེར་ཕྱིན་གི་ཆྩོས་ཏེ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར། 

ཆྩོས་དེ་སཾསྐྲ�ཏའི་སྐད་དུ་གསུངས་ཤིང་། དེ་ལས་བམས་འཇམ་དབངས་སྩོགས་ལྷའི་

ཚོགས་དུ་མ་བྱུང་སྟེ་སིན་གྩོལ་ལ་འཁྩོད་པ་མང་དུ་བྱུང་། ཆྩོས་དེ་གསུངས་རེས་ནང་

པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཐེག་ཆེན་གི་ཆྩོས་དང་། ཐེག་ཆེན་པ་བྱུང་བ་ཡིན། ཐེག་ཆེན་པ་

རྣམས་ཀིས་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་བེད་དགྩོས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གཙོ་བྩོ་ནི། ཆྩོས་

འཁྩོར་གཉིས་པ་ཤེར་ཕྱིན་གི་ཆྩོས་ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་ཞུ་བ་དེ་ཡིན། 

དེའི་བརྩོད་བ་གཙོ་བྩོ་ནི། བསྒྲུབ་བ་མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པའི་

ཐབས་ལམ། ཐབས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་། ཤེས་རབ་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་

རབ་གཉིས་ཡིན། 
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ནང་ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་བང་སེམས་སྐྩོར།

དེ་ལ་དང་པྩོ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་སྐྩོར་མདྩོར་ཙམ་བཤད་ན། བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་སམ་སེམས་བསྐེད་ཀི་ཕན་ཡྩོན་ནི། མདྩོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་ནི་སེམས་

ཆེ་སྟེ། །སེམས་ཀུན་ནང་ན་དགེ་བ་མཆྩོག །ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་

ཚོགས། །ནད་ཀུན་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བགིད། །ཅེས་དང༌། སེམས་འདི་ལ་ནི་གང་དགའ་

བ། །ཤཱཀ་སེང་གེ་མི་ཡི་མཆྩོག །སངས་རྒྱས་ཅི་འདྲ་དེ་འདྲར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། རྒྱས་པར་སྤྩོད་འཇུག་སྩོགས་ལས་ཤེས་པར་བ།

 སེམས་བསྐེད་ཀི་ངྩོ་སྤྩོད་ལ། ཐྩོག་མར་སེམས་བསྐེད་ཀི་སྒ་བཤད་ནི། 

རང་གི་སེམས་དེ་རང་དྩོན་ཁྩོ་ན་མ་བསམ་པར། གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་

དྩོན་བསམས་ཏེ་སེམས་རྒྱ་ཆེ་རུ་བཏང་བ་ལ་ཟེར། སེམས་བསྐེད་ཀི་དྩོན་ངྩོ་མ་ནི། 

མ་གྱུར་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད། སྡུག་བསལ་མཐའ་དག་

ལས་བསྒལ་ཏེ་བདེ་བ་མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ལ་དགྩོད་པའི་ཆེད་དུ། 

བདག་གིས་བ་མེད་བང་ཆུབ་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་བའྩོ་སམ་པའི་

སེམས་དེ་ཡིན་ལ། སེམས་འདི་ནི་སེམས་ཀི་ནང་ནས་བཟང་ཤྩོས་ཤིག་ཡིན། 

སེམས་བསྐེད་ལ་དབེ་ན། སྤྩོད་འཇུག་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དེ་མདྩོར་བསྡུས་

ན། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཤེས་བ་སྟེ། །ཞེས་སྩོགས་ལྟར། སྩོན་སེམས་དང་འཇུག་

སེམས་གཉིས་ཡྩོད། སྩོན་སེམས་ནི། སེམས་བསྐེད་ཡིན་པ་གཞིར་བས་པ་ལ། རང་

གི་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་ན་སམ་དུ་ཡིད་ཀིས་ཡང་ཡང་སྩོན་པའི་སེམས་དེ་ཡིན། འཇུག་

སེམས་ནི། སེམས་བསྐེད་ཡིན་པ་གཞིར་བས་པ་ལ། རང་གི་བང་ཆུབ་ཐྩོབ་ན་སམ་
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དུ་ཡིད་ཀི་སྩོན་པ་ཙམ་མིན་པར། བང་ཆུབ་ཐྩོབ་པའི་ཆེད་དུ་བང་སྩོམ་བཟུང་ནས་

སྤྩོད་པ་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ལ་དངྩོས་སུ་ལག་ལེན་ལ་འཇུག་པའི་སེམས་དེ་ཡིན། 

 དེ་ལྟའི་སེམས་བསྐེད་དེ་ཇི་ལྟར་སྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་འབས་མན་

ངག་བདུན་གི་སྩོ་ནས་སེམས་བསྐེད་པ་དང༌། བདག་གཞན་མཉམ་བརེའི་སྩོ་ནས་སྩོ་

ནས་སེམས་བསྐེད་པའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ནི། མར་ཤེས། དྲིན་དྲན། དྲིན་གཟྩོ། ཡིད་

འྩོང་གི་བམས་པ། སིང་རེ། ལྷག་བསམ་བཅས་རྒྱུ་དྲུག་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་འབས་

བུ་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་བཅས་བདུན་ཡྩོད།

 དེ་ལས་མར་ཤེས་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་སར་རང་གི་མ་བས་

མྩོང་བར་ཤེས་པ་དེ་ཡིན། ཡང་འདིར་མར་ཤེས་ཀི་ཚབ་ཕར་ཤེེས་སྩོགས་ཀང་

སྩོམ་ཆྩོག་པར་གསུངས། དྲིན་དྲན་ནི། དེ་ལྟའི་མ་བེད་པའི་སྐབས་སུ་མ་དེས་རང་ལ་

བཀའ་དྲིན་མཐའ་ཡས་པས་བསྐངས་ཡྩོད་པར་དྲན་པ་དེ་ཡིན། དྲིན་གཟྩོ་ནི། དེ་ལྟའི་

བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྩོ་ནས་བདག་གིས་དྲིན་ལན་འཇལ་བར་བའྩོ་སམ་དུ་བསམ་པ་

དེ་ཡིན། ཡིད་འྩོང་གི་བམས་པ་ནི། མར་ཤེས། དྲིན་དྲན། དྲིན་གཟྩོ་གསུམ་ལེགས་

པར་བསམས་པ་ན། རང་གི་ངང་གིས་མ་རྒན་སེམས་ཅན་རྣམས་རང་གི་བྩོ་ལ་ཡིད་

དུ་སྡུག་པ་གཅེས་ཤིང་ཕངས་པ་ལྟ་བུར་ཤར་བ་དེ་ཡིན། དེ་དང་ལྷན་དུ་བམས་པ་

ཆེན་པྩོ་སྩོམ་དགྩོས་པས། སྤིར་བམས་པ་ལ་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦར་སྐད་དུ་མཻ་ཏི་ཡ་

དང། བམས་པ་ཆེན་པྩོ་ལ་མཧཱ་མཻ་ཏི་ཡ་ཞེས་བ་ལ། དེ་ནི། དམིགས་པ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་བདེ་བ་ལ་འགྩོད་པར་འདྩོད་པའི་བྩོ་བཅྩོས་མ་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ནས་སིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ནི། སྤིར་སིང་རེ་ལ་རྒྱ་གར་ལེགས་
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སྦར་སྐད་དུ་ཀ་རུ་ཎ་ཞེས་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པྩོ་ལ་མཧཱ་ཀ་རུ་ཎ་ཞེས་བ་ཞིང་། དེ་ནི་

དམིགས་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་སྡུག་བསལ་ལས་

འབལ་བར་འདྩོད་པའི་བརེ་བའི་རྣམ་ཅན་བཅྩོས་མ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར། ལྷག་བསམ་

ནི། གྩོང་གི་བམས་སིང་རེ་ལེགས་པར་བསྩོམས་པ་ན། གང་མཚམས་ནས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་བདག་གིས་བ། སྡུག་བསལ་དང་བལ་བ་བདག་

གིས་བ་སམ་དུ་ལྷག་བསམ་གི་འཁུར་འཁྱེར་བའི་བསམ་བྩོ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་རྒྱུ་དྲུག་

ལེགས་པར་གྩོམས་ཏེ་མཐར་འབས་བུ་སེམས་བསྐེད་པར་བེད་པ་ནི་རྒྱུ་འབས་མན་

ངག་བདུན་གི་སྩོ་ནས་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་ཡིན། 

གཉིས་པ་བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་ཡི་སྩོ་ནས་སེམས་བསྐེད་པའི་ཚུལ་ལ་

ལྔ། བདག་གཞན་མཉམ་པ། བདག་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྩོན་བསམ་པ། གཞན་གཅེས་

འཛིན་གི་ཡྩོན་ཏན་བསམ་པ། བདག་གཞན་བརེ་བ་དངྩོས། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཏྩོང་

ལེན་བསྩོམས་ཏེ་སེམས་བསྐེད་པའྩོ། །

  དེ་ལ་དང་པྩོ་བདག་གཞན་མཉམ་པ་ནི། བདག་གཞན་གཉིས་

བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པར་མཉམ་པ་སྩོམ་པ་དེ་ཡིན། གཉིས་པ་

བདག་གཅེས་འཛིན་གི་སྐྩོན་བསམ་པ་ནི། བདག་གཅེས་འཛིན་ནི། བདག་གམ་རང་

ཉིད། གཞན་སེམས་ཅན་ལས་གཅེས་པ་སྟེ་གལ་ཆེ་བར་འཛིན་པ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་

རང་ཉིད་གཞན་ལས་གལ་ཆེ་བར་འཛིན་པ་ལ་བརེན་ནས། བདག་འཛིན་དང་ང་རྒྱལ་

སྩོགས་བསྐེད་དེ་སིག་པའི་བ་བ་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྩོགས་ལ་འཇུག་པ་སྩོགས་ཀིས། 

འདི་ཕྱི་རང་གཞན་སྤི་སེར་ཀུན་ལ་གནྩོད་པའི་ལས་ངན་བེད་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་
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ནས་རང་ཉིད་འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསལ་བར་བེད་པ་སྩོགས་ཀི་སྐྩོན་རྣམས་སྩོ་དུ་མ་

ནས་བསམ་པ་དེ་ཡིན། 

གསུམ་པ་གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་ཡྩོན་ཏན་བསམ་པ་ནི། གྩོང་གི་རང་

གཅེས་འཛིན་གི་གཉེན་པྩོ་ཡིན། གཞན་གཅེས་འཛིན་ནི། རང་ལས་གཞན་ལྷག་པར་

གཅེས་པ་སྟེ་གལ་འགངས་ཆེ་བར་འཛིན་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་། རང་གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་པ་གཅིག་གྱུར་མ་ཟད། 

རང་ཟེར་ན་གཅིག་ཁྩོ་ན་ཡིན་པས་དེའི་བདེ་སྡུག་ཀང་མི་གཅིག་གི་བདེ་སྡུག་ཙམ་

ཡིན་པས་གངས་ཧ་ཅང་ཉུང་ལ་གལ་ཡང་ཆུང་། གཞན་ནི་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་མཐའ་ཡས་

པས་དེ་དག་གི་བདེ་སྡུག་ཀང་གངས་ཧ་ཅང་མང་བ་ཡིན་ལ་གལ་ཡང་ཆེ། དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས། རང་གི་བདེ་སྡུག་ལས་གཞན་གི་བདེ་སྡུག་ལ་སེམས་པ་གནད་ཆེ་བ་

དང་། རང་གི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་སྐིད་ཚང་མ་གཞན་སེམས་ཅན་

ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱལ་བ་སས་བཅས་ཀུན་གཞན་གཅེས་འཛིན་ཉམས་

སུ་བངས་ཏེ་རང་གཞན་གི་དྩོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་པ་འདི་བྱུང་བ་ཡིན་བསམས་

ནས། མདྩོ་དྩོན། གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་སྩོ་ནས་དགེ་བ་བཅུ་སྩོགས་འདི་ཕྱི་རང་

གཞན་སྤི་སེར་ཀུན་ཕན་གི་བ་བ་བཟང་པྩོ་རྣམས་བས་ཏེ། འདི་ཕྱི་ཀུན་བདེ་བར་

བེད་པ་སྩོགས་ཀི་ཡྩོན་ཏན་རྣམས་ཡང་ཡང་བསམ་པ་དེ་ཡིན་ནྩོ། །

  བཞི་པ་བདག་གཞན་བརེ་བ་དངྩོས་ནི། གྩོང་བཤད་ལྟར། རང་

གཅེས་འཛིན་དང་གཞན་གཅེས་འཛིན་གཉིས་ཀི་ སྐྩོན་དང་ཡྩོན་ཏན་ལེགས་པར་

བསམས་ཏེ། མདྩོར་ན། སྤྩོད་འཇུག་ལས། མང་དུ་བཤད་ལྟ་ཅི་ཞིག་དགྩོས། །བིས་
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པ་རང་གི་དྩོན་བེད་དང་། །ཐུབ་པ་གཞན་གི་དྩོན་མཛད་པ། །དེ་གཉིས་ཀི་ནི་ཁྱད་

པར་ལྟྩོས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བིས་པ་བདག་ཅག་སྩོ་སྩོ་སྐེ་བྩོ་ནི། རང་གཅེས་

འཛིན་གི་དབང་གིས་སེམས་རྒྱུད་མ་དུལ་ཞིང་། སེམས་འཁྲུགས་པའི་དབང་གིས་

ཆགས་སང་སྐེས་ཏེ། ལས་ངན་བསགས་པས་ད་བར་སྡུག་བསལ་ཆུ་ཡི་གཉེར་མ་

བཞིན་གངས་མེད་པ་ཞིག་མངས་དང་མྩོང་བཞིན་པ་འདི་བྱུང་། ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་

ནི། གཞན་གཅེས་འཛིན་གི་སྩོ་ནས་བམས་སིང་རེ་བང་སེམས་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ། 

ཐྩོག་མར་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐེད། བར་དུ་སྐལ་ཆེན་གངས་མེད་གསུམ་དུ་

ཚོགས་བསགས། མཐར་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། རང་གཞན་དྩོན་

གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་། ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་མཐྩོང་ཐྩོས་དྲན་རེག་

གིས་སེམས་ཅན་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་ཐྩོགས་པ་འདི་བྱུང་བ་

ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། རང་གཅེས་འཛིན་དང་གཞན་གཅེས་འཛིན་གཉིས་ཀི་སྐྩོན་

ཡྩོན་གི་ཁྱད་པར་ལེགས་པར་བསམས་ཏེ། ད་ནི་རང་གཅེས་འཛིན་སངས་ཏེ་རང་

ལས་གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་སྩོ་ནས། སར་གཞན་གི་སྟེང་དུ་ཡལ་བར་དྩོར་

བའི་བསམ་པ་དེ་དྩོར་ཏེ་དེ་རང་སྟེང་དུ་ཚུར་བང། སར་བདག་གི་སྟེང་དུ་གཅེས་པར་

འཛིན་པ་དེ་དྩོར་ཏེ། གཞན་སྟེང་དུ་ཕར་བསམས་ཏེ་བདག་གཞན་བརེ་བ་སྩོམ་པའྩོ། །

 ལྔ་པ་དེ་ལས་གཏྩོང་ལེན་བསྩོམས་ཏེ་སེམས་བསྐེད་པ་ནི། དེ་ལྟར་བདག་

གཞན་བརེ་བའི་བསམ་པ་གྩོམས་པ་ན། བྩོགས་འདྩོན་དུ་གཏྩོང་ལེན་སྩོམ་དགྩོས། 

དེ་ནི། དཔལ་མགྩོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། དབུ་མ་རིན་ཕེང་ལས། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་

དང་རླུང་། །སན་དང་དགྩོན་པའི་ཤིང་བཞིན་དུ། །རག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
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ཀིས། །རང་དགར་འགགས་མེད་སྤད་བར་ཤྩོག །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྩོག་བཞིན་

ཕངས། །བདག་ལས་དེ་དག་ཆེས་ཕངས་ཤྩོག །བདག་ལ་དེ་དག་སིག་སིན་

ཅིང་། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སིན་ཤྩོག །ཞེས་སྩོགས་ལྟར་སྩོམ་དགྩོས། དེ་ཡང་

གཏྩོང་ལེན་ཞེས་པའི་གཏྩོང་བ་ནི། བམས་པའི་དམིགས་པ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་རང་

གི་བདེ་སྐིད་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་གཞན་ལ་ཕར་གཏྩོང་བར་སྩོམ་པ་དང་། ལེན་པ་ནི། 

སིང་རེའི་དམིགས་པ་རལ་དུ་བཏྩོན་ནས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་

རང་གི་སྟེང་དུ་ཚུར་ལེན་པར་སྩོམ་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་ལེགས་པར་གྩོམས་པ་ན་

བམས་སིང་རེ་ལྷག་བསམ་བཅས་གྩོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་མཐར་བང་ཆུབ་མཆྩོག་ཏུ་

སེམས་བསྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནྩོ། །མདྩོར་ན། དེ་ལྟར་སེམས་བསྐེད་བསྩོམས་

ནས། རྒྱུན་གཏན་དུ་འདི་ལྟར་སེམས་ཀིན་ཉམས་ལེན་དགྩོས་པ་སྟེ། འགྩོ་བའི་ཚེ་ན་

བང་ཆུབ་སེམས་དྲན་བ། །འཆག་པའི་ཚེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དྲན་བ། །ཉལ་བའི་ཚེ་

ན་བང་ཆུབ་སེམས་དྲན་བ། །འདུག་པའི་ཚེ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དྲན་བ། །ཞེས་

སྩོགས་ལྟར་སྤྩོད་ལམ་རྣམ་བཞི་དང་། སྐིད་སྡུག་དར་རྒུད་ཀི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དང། 

ཁྱད་པར་དུས་ཆེན་དང་ཚེས་བཟང་སྩོགས་ལ་འབད་བརྩོན་ཆེན་པྩོའི་སྩོ་ནས་

གྩོམས་པར་བ་དགྩོས་སྩོ། ། 

ནང་ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་སྐྩོར།

གཉིས་པ་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་སྐྩོར་གྩོ་བདེ་ལ་མདྩོར་བསྡུས་པ་ཞིག་བཤད་ན། 

འདི་ལ་གཉིས། སྟྩོང་ཉིད་ཤེས་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང་ མ་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྟན་

པའི་སྩོ་ནས་དེ་ཤེས་དགྩོས་པར་བསྟན་པ་དང་། སྟྩོང་ཉིད་བཤད་པ་དངྩོས་སྩོ།།
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 དང་པྩོ་ནི། ཤེར་སིང་ལས། དུས་གསུམ་དུ་མངྩོན་པར་བཞུགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མྩོ་འདི་ལ་བརེན་

ནས་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫྩོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྩོན་པར་རྫྩོགས་པར་

སངས་རྒྱས་སྩོ། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ཡུལ་འཁྩོར་སྐྩོང་གིས་ཞུས་པའི་མདྩོ་ལས། 

སྟྩོང་པ་ཞི་བ་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །མི་ཤེས་པས་ནི་འགྩོ་བ་འཁྱམས་གྱུར་པ། །དེ་

དག་ཐུགས་བརེ་མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང༌། །རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཛུད་

པར་མཛད། །ཅེས་དང༌། ར་ཤེས་ལས། ལས་དང་ཉྩོན་མྩོངས་ཟད་པས་ཐར། །ལས་

དང་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམ་རྩོག་ལས། །དེ་དག་སྤྩོས་ལས་སྤྩོས་པ་ནི། །སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀིས་

འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྟྩོང་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་འཁྩོར་བར་འཁྩོར་ནས་

སྐེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་སྩོགས་ཀི་སྡུག་བསལ་མང་པྩོ་དང་ཤུགས་

ཆེན་པྩོ་མྩོང་བ་དང། སྟྩོང་ཉིད་ཤེས་ཤིང་གྩོམས་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་

བསལ་གི་རྒྱུའི་ར་བ་བདག་འཛིན་སངས་ཏེ། འཁྩོར་བ་ལས་ཐར་པར་གསུངས་པ་

ལྟར་ཡིན།  

གཉིས་པ་སྟྩོང་ཉིད་བཤད་པ་དངྩོས་ལ་གཉིས། བདག་མེད་དང་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་

ཚིག་དྩོན་དང༌། དེའི་དྩོན་དངྩོས་བཤད་པའྩོ།།

དང་པྩོ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤཱུནྱཏ་སྟེ་བྩོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། སྟྩོང་པའི་དྩོན་

དང༌། སྟྩོང་པ་ཞེས་པ་ཡང༌། བྩོད་ཀི་བརྡ་སྤྩོད་ཀི་བསྟན་བཅྩོས་དག་ལས། དབེན་སྟྩོང་

བལ་གསུམ་དྩོན་གཅིག་གསུངས་པ་ལྟར། སྟྩོང་པ་ནི་དབེན་པ་དང་བལ་བ་དང་མེད་

པའི་ཚིག་དྩོན་དང༌། དེ་ཡང་འདིར་རང་དབང་གིས་སམ་རང་ངྩོས་ནས་མེད་པའི་དྩོན་



  213  

གེང་བརྩོད།།

ཡིན་པ་ལས། ར་བ་ནས་མེད་པའི་ཆད་སྟྩོང་དང་། བག་སྟྩོང་དང་ཁང་སྟྩོང་། སར་ཡྩོད་

ཕྱིས་མེད་པ་ཁུག་མ་སྟྩོང་པ་ལྟ་བུའི་དྩོན་མིན།

 གཉིས་པ་དེའི་དྩོན་དངྩོས་བཤད་པ་ནི། ལས་དང་པྩོ་བ་རྣམས་ཀིས་སྟྩོང་

ཉིད་ཀི་དྩོན་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ། གཤམ་གསལ་གི་གྩོ་རིམ་ལྟར་བསམ་ན་ལེགས་

སམ་སམ། དེ་ཡང་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལྩོག་པར་རྩོགས་པ་ལ། ཐྩོག་མར་

རེན་འབྱུང་གི་དྩོན་ཤེས་པའི་སྩོ་ནས་དེར་འཇུག་ན། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་ལ་མི་

གནས་པའི་དབུ་མའི་དྩོན་འཁྲུལ་མེད་དུ་འཇྩོག་པ་ལ་ཆེས་ལེགས་པས། འདིར་ཐྩོག་

མར་རེན་འབྱུང་སྐྩོར་མདྩོར་ཙམ་བཤད་རྒྱུ་ཡིན། སྤིར་རེན་འབྱུང་ཞེས་པ་ནི། རྒྱུ་དང་

རྐྱེན་སྩོགས་གཞན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་ཟེར། 

 དེ་ཡང་། རེན་འབྱུང་ལ་གསུམ་ཡྩོད་པ་ལས། དང་པྩོ་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་

ནི། མདྩོ་ལས། ཆྩོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་ལས་འབྱུང༌། །སྩོགས་དང༌། འདི་ཡྩོད་

པས་འདི་འབྱུང༌། འདི་སྐེས་པས་འདི་སྐེ། གང་འདི་མ་རིག་པའི་རྐྱེན་གིས་འདུ་

བེད། །ཅེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། དེའི་དྩོན་ཡང་། འཕགས་པ་ཐྩོགས་མེད་ཀི་

མངྩོན་པ་ཀུན་བཏུས་སུ། མདྩོ་དེས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་རྐྱེན་གསུམ་ལས་བྱུང་བར་

བསྟན་ཅེས་གསུངས། དེ་ཡང་། ༡། གཡྩོ་བ་མེད་པའི་རྐྱེན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་

བཀག་སྟེ་འབས་བུ་རྒྱུ་ཡྩོད་པ་ལས་སྐེས་པ་དང༌། ༢། མི་རག་པའི་རྐྱེན་ཏེ། རག་པའི་

རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་བཀག་སྟེ་མི་རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་དང༌། ༣། ནུས་པའི་རྐྱེན་ཏེ། 

མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བ་བཀག་ཏེ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་བཅས་རྐྱེན་

གསུམ་གི་སྩོ་ནས་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། མདྩོར་ན། འབས་
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བུའི་རིགས་ཀུན་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཞེས་སྩོམ་དེ་གསུང་གི་ཡྩོད། 

དེ་ནས་སངས་རྒྱས་པས་རེན་འབྱུང་དེའི་ཐྩོག་ད་དུང་ཡང་དཔད་ན་ཆ་ལ་བརེན་པའི་

རེན་འབྱུང་ཡྩོད་པར་གསུངས། གཉིས་པ་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་འབྱུང་ནི། དེ་ཡང་ཆ་

བཅས་ཀི་ཤེས་བ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཆད་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་འབྱུང་ཡིན། དཔེར་ན་

ལག་འདྩོགས་ཆུ་ཚོད་ལྟ་བུ་དེ་ལ་གྩོང་གི་རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་ཐྩོག །ཆུ་ཚོད་ཀི་

མདའ་ལ་སྩོགས་པའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་འདུས་ཡྩོད་པས་དེ་ཆ་བཅས་ཆགས་ཡྩོད། དེ་

འདྲ་སྩོང་ཙང་། ཆ་བཅས་ཆུ་ཚོད་དེ་ཆ་ཤས་དེ་དག་ལ་བརེན་པ་དང་། ཆ་ཤས་དེ་

དག་ཀང་ཆ་བཅས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡྩོད་པས་ཆ་ལ་བརེན་པའི་རེན་འབྱུང་ཡིན་པ་

ཤིན་ཏུ་གསལ་པྩོ་ཡིན། གཞན་ཡང་། ཤིང་ནགས་དང་། གཟུགས་མཐྩོང་གྩོག་བརན་

དང་། མྩོ་བྷལ་དང་། ཀམ་པུའི་ཀར་སྩོགས་དཔེ་དུ་མ་ལས་ཤེས་ས་བས་རྒྱས་པར་མ་

བཤད། ཡང་རེན་འབྱུང་དེ་གཉིས་ཀི་ཐྩོག་ད་དུང་ཡང་དཔད་ན་བརེན་ནས་བཏགས་

པའི་རེན་འབྱུང་ཡྩོད་པར་གསུངས།

གསུམ་པ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་རེན་འབྱུང་ནི། མདྩོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཡན་

ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརེན་ནས་ཤིང་ར་བརྩོད་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པྩོ་རྣམས་

བརེན་ནས། །ཀུན་རྫྩོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར། དཔེ་གྩོ་བདེ་བ་ནི། 

དཔེར་ན། རིང་ཐུང་དང་། ཆེ་ཆུང་། གཡས་གཡྩོན། བ་བེད་ལས་གསུམ་ལྟ་བུ་རྣམས་

ཕན་ཚུན་ལྟྩོས་ནས་སམ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པ་ཤེས་ས། དེ་བཞིན་དུ། ཆྩོས་

དབིངས་བསྟྩོད་པ་ལས། རྣལ་འབྩོར་པ་དང་ཆགས་ཅན་དང་ཝ་མྩོ་གསུམ་གིས་བུད་

མེད་ཀི་རྩོ་ལ་བལྟ་བ་ན། ལྟ་མཁན་གི་བྩོས་བཏགས་ཚུལ་གསུམ་ལས་དྩོན་གསུམ་
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འཇྩོག་ཚུལ་གསུངས་པ་སྩོགས་དཔེ་མང་པྩོ་ལས་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡྩོད། འདི་འདྲ་ཡིན་

དུས། གྩོང་གི་མདྩོ་ཚིག་གིས་ཀང་།

དེང་སང་གི་སྣུམ་འཁྩོར་ལྟ་བུ་དེ། གདགས་གཞི་སྣུམ་འཁྩོར་དེའི་ཕྱི་ནང་གི་

ཆྩོས་ས་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་བྩོས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་དྩོན་གི་ངྩོས་ནས་

མེད་པ་དཔེ་ལ་བཀྩོད་ནས། བདག་གམ་གང་ཟག་ཀང་གདགས་གཞི་ཕུང་པྩོ་ལ་

བརེན་ནས་བཏགས་ཙམ་མ་གཏྩོགས། དྩོན་རང་གི་ངྩོས་ནས་མེད་པར་གསུངས་པ་

ཡིན། འྩོ་ན། རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་གི་སྩོ་ནས་ཡྩོད་པར་འཇྩོག་ནུས་ན། རི་བྩོང་གི་

རྭ་དང་བ་གང་གི་རྭ་གཉིས་ཀ་མིང་དང་རྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་ཡུལ་རང་གི་

ངྩོ་བྩོ་ཉིད་ཀིས་མེད་པར་འདྲ་བས། དེ་གཉིས་ཡྩོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་

ན། དེ་ནི་རེན་འབྱུང་གི་སྩོ་ནས་ཁྱད་པར་བཞག་སྟེ། ས་མ་རི་བྩོང་གི་རྭ་དེ་རེན་འབྱུང་

མིན་ལ་ཕན་གནྩོད་སྩོགས་ཀི་བ་བ་གང་ཡང་བ་རྒྱུ་མེད། ཕྱི་མ་བ་གང་གི་རྭ་དེ་རེན་

འབྱུང་ཡིན་པས་མ་ཟད་མ་ཟད་ཕན་གནྩོད་སྩོགས་ཀི་བ་བ་བེད་ནུས་ཡིན་པའི་

གནད་ཀིས་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་མང་པྩོ་ཡྩོད།

 དེ་ལྟར་རེན་འབྱུང་གསུམ་ལེགས་པར་ཤེས་ན། ཤེས་རབ་སིང་པྩོ་སྩོགས་

མདྩོ་མང་པྩོ་ལས། སྟྩོང་ཉིད་གསུངས་པ་ན། གཟུགས་མེད། སྒ་མེད། དྲི་མེད། རྩོ་

མེད། རེག་བ་མེད་ཅེས་སྩོགས་གསུངས་ཀང་། དེའི་དྩོན་ནི། མདྩོ་ལང་གཤེགས་

ལས། བྩོ་གྩོས་ཆེན་པྩོ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པ་ལ་དགྩོངས་ནས་ངས་ཆྩོས་

ཐམས་ཅད་མ་སྐེས་པར་གསུངས་སྩོ། །ཞེས་སྟྩོན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་དེའི་དགྩོངས་

དྩོན་གསུངས་པ་ལྟར། གཟུགས་མེད་ཅེས་སྩོགས་ཀི་དྩོན་ཡང་། གཟུགས་དང་། སྒ་
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སྩོགས་ར་བ་ནས་མེད་པའི་དྩོན་མིན་པར། གཟུགས་སྒ་སྩོགས་རང་དབང་གིས་

སམ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན། 

དེ་བས་ན་སྟྩོང་པ་ཉིད་ཀི་དྩོན་ནི། ༡། མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ར་ཤེས་རབ་

བེད་ཉེར་བཞི་པ་ལས། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་

བཤད། །དེ་ནི་བརེན་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །འདི་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །གང་

ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་

ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་དང༌། ༢། ཨཱརྱ་དེ་བས་བཞི་བརྒྱ་

པར། གང་ལ་རེན་ཅིང་འབྱུང་ཡྩོད་པ། །དེ་ནི་རང་དབང་མི་འགྱུར་རྩོ། །འདི་ཀུན་རང་

དབང་མེད་པ་སྟེ། །དེས་ན་བདག་ནི་ཡྩོད་མ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། ༣། དཔལ་མགྩོན་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སྐེས་བུ་ས་མིན་ཆུ་མ་ཡིན། །མེ་

མིན་རླུང་མིན་ནམ་མཁའ་མིན། །རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་ཀུན་མིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་

སྐེས་བུ་གང༌། །སྐེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའི་ཕྱིར། །ཡང་དག་མ་ཡིན་ཇི་ལྟ་

བར། །དེ་བཞིན་ཁམས་ནི་རེ་རེ་ཡང༌། །འདུས་ཕྱིར་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མིན། །ཞེས་

སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་བ་བེད་པའི་བེད་པྩོ་བདག་རེན་འབྱུང་དེ་བཏགས་དྩོན་

བཙལ་བ་ན། ༡། བདག་གམ་སྐེས་བུ་དེ། མུ་སྟེགས་པ་ལྟར། ཕུང་པྩོ་ལས་ངྩོ་བྩོ་ཐ་

དད་པ་ཀ་བ་དང་བུམ་པ། ཟླ་བ་དང་སྐར་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན། འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་

སྩོགས་ཀི་སྐྩོན་ཆེ་བ་དང་། ༢། ཡང་བེད་པྩོ་བདག་དེ། རང་རྒྱུད་པ་མན་གི་ནང་སེ་

ལྟར། ཕུང་པྩོ་དང་གཅིག་དང་ཚོགས་པ་སྩོགས་ཡིན་ན། ཕུང་པྩོ་མང་པྩོ་ཡྩོད་པ་ལྟར་

བདག་ཀང་མང་པྩོར་འགྱུར་བ་སྩོགས་ཀི་སྐྩོན་ཡྩོད་པ་དང་། ༣། ཡང་བེད་པྩོ་བདག་
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དེ། རི་བྩོང་རྭ་ལྟར་ར་བ་ནས་མེད་ན། བ་བ་བེད་པ་སྩོགས་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ན་

ཡང་། བེད་པྩོ་བདག་དེས་བ་བ་བེད་པ་ཉམས་མྩོང་གི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་ཀི་ཡྩོད། དེ་

འདྲ་ཡིན་དུས། བདག་དེ་མེད་ན་ནི། མངྩོན་སུམ་གི་མྩོང་བས་གནྩོད་པས་ཡྩོད་ནི་

ཡྩོད་ལ། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། བདག་གམ་སྐེས་བུ་ཡྩོད་ཚུལ་དེ་ལ། ཡུལ་གི་ངྩོས་ནས་

ཡྩོད་པ་དང་ཡུལ་ཅན་གི་ངྩོས་ནས་ཡྩོད་པ་གཉིས་ལས་མེད་པས། བདག་དེ་ཡུལ་གི་

ངྩོས་ནས་མེད་པ་ཡིན་ཙང་། ཡུལ་ཅན་བྩོའམ་རྩོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་ཡྩོད་པ་

གསལ་པྩོ་ཡིན། དེ་བས་ན། བདག་དེ་ཡུལ་ཅན་རྩོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་

ལས་རང་གི་ངྩོས་ནས་མེད་པར་ཐག་ཆྩོད་པ་ཡིན།

 མདྩོ་དྩོན་རིགས་པ་བཀྩོད་ན། བདག་ཆྩོས་ཅན། རང་དབང་གིས་མེད་དེ། 

རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། གཟུགས་མཐྩོང་གྩོག་བརན་བཞིན། ཞེས་

རིགས་པའི་རྒྱལ་པྩོ་རེན་འབེལ་ལ་བརེན་ནས་བདག་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་རེན་

འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་བ་ལ། རིགས་པ་འདི་ཆྩོས་ཀུན་ལ་སྦར་ཏེ་ཆྩོས་ཀུན་

སྟྩོང་པར་ཤེས་པར་བའྩོ།། 

 མདྩོ་དྩོན་ཡང་སིང་། ཤེས་བ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། རེན་འབྱུང་ཡིན་

ཚུལ་ལ་བསམ་བྩོ་ལེགས་པར་བཏང་ནས། མཐར་རེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས། ལྟྩོས་མེད་རང་དབང་གིས་གྲུབ་པ་མེད་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་སྟྩོང་ཉིད་བསམ་

དགྩོས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་གྩོང་གསལ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་སྟྩོང་ཉིད་གཉིས་ལ་

ཐྩོས་བསམ་གྩོམས་པར་བེད་པ་ནི། བཀའ་འགྱུར་བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་བའི་སིང་པྩོ་

དང་། མི་ལུས་རིན་ཆེན་ལ་ནང་ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་ལེན་པ་ཡིན་པས་འབད་པར་འཚལ་
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ཞེེས་ཞུའྩོ།།

༤༽ ཡངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གསུམ་པ་དང་དེའི་

ནང་དྩོན་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ་ལ།

དེ་ནས་མགྩོན་པྩོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལྟར་ན། ཡང་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུལ་

ཡངས་པ་ཅན་དུ། ལས་དག་པའི་གདུལ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རིགས་ཅན་ལ། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་བསྟན་པའི་མདྩོ་ཡི་ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྩོར་ལ། ཆྩོས་དེ་

སཾསྐྲ�ཏའི་སྐད་དུ་གསུངས་ཤིང་དེ་ལས་གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སིན་གྩོལ་ལ་འཁྩོད་

པ་བྱུང་། འདིའི་བརྩོད་དྩོན་གཙོ་བྩོ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སེམས་

རང་བཞིན་གིས་འྩོད་གསལ་བ་ཡྩོད་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀི་རིགས་སམ་ནུས་པ། ཡང་ན། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པྩོའམ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སིང་པྩོ་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ཡིན། འདི་ཡི་སྐྩོར་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་

ཞིག་གཞན་དུ་བཤད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།།

༥༽ ཨམྲ་ཝ་ཏི་སྩོགས་སུ་གསུངས་པའི་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་

དེའི་ནང་དྩོན་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པ་ནི།

དེ་ནས་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་ནི། སྤིར་སགས་ཀི་ཆྩོས་ནི། སྐལ་ལྡན་གི་

གདུལ་བ་དབང་པྩོ་ཤིན་ཏུ་རྣྩོན་པྩོ་དག་ལ་གནས་དུས་ངེས་པ་མེད་པར་རེན་དང་

བརེན་པའི་དཀིལ་འཁྩོར་དག་སང་དུ་ཤར་ཏེ། སྟྩོན་པས་ཡི་དམ་ལྷའི་རྣམ་ཅན་དུ་

བས་ནས་ཆྩོས་འཁྩོར་སྐྩོར་བ་ཡིན་ལ། ཡང་ཡུལ་བེ་བག་པ་ཞིག་ཏུ་གསུང་ཚུལ་
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བཤད་ན། དུས་འཁྩོར་ར་རྒྱུད་ལས། སྟྩོན་པས་བ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོ་རིར། །ཤེས་རབ་ཕ་

རྩོལ་ཕྱིན་ཚུལ་བཞིན། །ཆྩོས་བསྟན་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ། །གསང་སགས་

ཚུལ་རབ་མཐའ་དག་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་རྒྱ་གར་ལྷྩོ་ཕྱྩོགས་ཨམྲ་ཝ་ཏིར་ཡྩོད་པའི་དཔལ་ལྡན་འབས་སྤུངས་སུ་སགས་

ཀི་གདུལ་བ། དབང་པྩོ་ཡང་རབ་ཀི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྩོ་ཟླ་བཟང་ལ་

སྩོགས་པའི་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཚོགས་ལ། དཔལ་དུས་ཀི་འཁྩོར་ལྩོས་མཚོན་

གསང་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བ་ཡིན། ཆྩོས་དེ་ཡང་སཾསྐྲ�ཏའི་སྐད་དུ་

གསུངས་ཏེ་གདུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སིན་ཅིང་གྩོལ་བ་བྱུང་བ་དང་། ཆྩོས་འདི་

གསུངས་ནས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སགས་དང་། དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ནང་པའི་

སགས་པ་བྱུང་བ་ཡིན། 

ནང་པའི་སགས་དང་ཕྱི་རྩོལ་པའི་སགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། དེ་ཡང་

མདྩོར་ཙམ་བཤད་ན། ནང་པའི་སགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལ། ༡། ནང་པའི་སགས་དེ་

ནང་པའི་ཆྩོས་སུ་འགྩོ་དགྩོས་པས་དེ་ལ་གཞི་རེན་དུ་ནང་པའི་སྐབས་འགྩོ་དགྩོས་པ་

དང་། ༢། ཡང་དེ་ཐར་པའི་ཆྩོས་སུ་འགྩོ་དགྩོས་པས་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་དང་། 

༣། ཡང་དེ་ཐེག་ཆེན་གི་ཆྩོས་སུ་འགྩོ་དགྩོས་པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས། ༤། ཡང་དེ་

བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་མཚན་འཛིན་དང་བལ་དགྩོས་པ་དང་། ཡང་ན། སགས་ལམ་གི་

ཉམས་ལེན་གང་བེད་ཀང་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་དང་འབེལ་དགྩོས་པས། དེ་ལ་ངེས་པར་

བདག་མེད་དམ་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་དགྩོས། ༥། ཡང་ནང་པའི་སགས་ལམ་གི་ཉམས་

ལེན་བེད་པ་ལ། བ་མ་མཚན་ལྡན་ལས་དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐྩོབ་ཅིང་། དབང་
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དུས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་ལ་གནས་པ་བཅས་ངེས་པར་དགྩོས་

ལ། ཕྱི་རྩོལ་པའི་སགས་ལ་དེ་ལྔ་ངེས་པར་མི་དགྩོས་པས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའྩོ། ། 

འྩོ་ན་གསང་སགས་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པ་ཞེས་པའི་དྩོན་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི། གསང་

ཞེས་པ་ནི། སྩོད་དང་མི་ལྡན་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་མ་བསྟན་པར་གསང་ཞིང་སྦས་

པས་སྒྲུབ་དགྩོས་པ་དང་། སགས་ཞེས་པ་ནི། རྒྱ་སྐད་དུ་མནྟྲ་ཞེས་པ་ཡིད་སྐྩོབ་སྟེ། 

རང་གི་སེམས་སམ་ཡིད་ཐ་མལ་པའི་སང་བ་དང་ཞེན་པ་ལས་སྐྩོབ་པར་བེད་པ་

དང་། རྡྩོ་རེ་ཞེས་པ་ནི། མི་ཕྱེད་པ་སྟེ། ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་པའི་དྩོན་ཡིན། དེ་

ཡང་སགས་ཀི་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་འདི་ལ་ལྷའི་གསལ་སང་དང་ང་རྒྱལ་ཡྩོད་པ་དང་། 

འཛིན་སྟངས་སུ་ལྷ་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡྩོད་པས་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཚང་

ཡྩོད་པ་ཡིན་ཙང་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་པའམ་དབེར་མི་ཕྱེད་པ་ཡིན། ཐེག་པ་

ཞེས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་དེ་འབས་བུ་རྡྩོ་རེ་འཆང་དུ་བགྩོད་པར་བེད་

པའི་ལམ་ཡིན་པས་ན་ཐེག་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན།  

མདྩོ་སགས་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། ཚུལ་གསུམ་སྒྩོན་མེ་ལས། དྩོན་གཅིག་

ན་ཡང་མ་རྨྩོངས་དང༌། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང༌། །དབང་པྩོ་རྣྩོན་པྩོའི་དབང་

བས་ནས། །སགས་ཀི་ཐེག་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཞེས་མདྩོ་སགས་གཉིས་ལ་

མཐར་ཐུག་གི་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་དང་། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་བང་སེམས། རྩོགས་

བ་ཆྩོས་དབིངས་དྩོན་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་། ཐབས་མཁས་པ་སྩོགས་བཞི་ཡི་སྩོ་

ནས་ཁྱད་པར་ཡྩོད། དེ་ཡང་། སགས་ལ། ༡། ཤེས་པ་ཕ་མྩོས་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་ལ་མ་

རྨྩོངས་པ་དང་། ༢། ཐབས་མཁས་པ་མང་བ། ༣། དཀའ་བ་མེད་པར་བང་ཆུབ་མྱུར་
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གེང་བརྩོད།།

དུ་འགྲུབ་པ། ༤། གདུལ་བ་དབང་པྩོ་རྣྩོ་བ་བཅས་བཞི་ཡྩོད་ལ། མདྩོ་ལ་དེ་ལྟར་མེད་

པས། སགས་དེ་མདྩོ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཡིན།

སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་གི་བརྩོད་སིང་ནི། གཙོ་བྩོར་གྩོང་གི་ཆྩོས་འཁྩོར་

གསུམ་པའི་བརྩོད་བ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་བ་དེ་ཉིད། མངྩོན་དུ་འགྱུར་

བར་བེད་པའི་ཐབས་སུ་ཟབ་གསལ་གི་ལམ་སྩོམ་ཚུལ་ཟབ་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ་གསུངས་པ་

དེ་རྣམས་ཡིན། སགས་ཀི་ཆྩོས་སྐྩོར་ལ། རྒྱུད་སེ་བཞི་ཡྩོད་པ་ནི། བ་རྒྱུད། སྤྩོད་

རྒྱུད། རྣལ་འབྩོར་རྒྱུད། རྣལ་འབྩོར་བ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་དང་བཞི་ཡིན་ལ། དེ་དག་

ལས་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འྩོད་གསལ་དེ་མངྩོན་དུ་འགྱུར་བར་བེད་པའི་ཐབས་ཀི་

གཙོ་བྩོ་ནི་རྒྱུད་སེ་བཞི་པ་རྣལ་འབྩོར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་སེ་དེ་ཡིན་པ་དང་། རྒྱུད་

གཞན་གསུམ་ནི་རྒྱུད་སེ་བཞི་པ་དེའི་སྩོན་འགྩོའི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ལྟར་

སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་དེ་ཀུན་བསྡུ་ན། སཾསྐྲ�ཏའི་སྐད་དུ་བས་ན། ཧིན་ཡཱན་

དང༌། མཧཱ་ཡཱན། ཏནྟྲ་ཡཱན་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་དང་། ཡང་བྩོད་སྐད་དུ་བས་ན། ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཤིང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ཡང་། རྒྱུ་ཕ་རྩོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཆྩོས་

དང་། འབས་བུ་གསང་སགས་རྡྩོ་རེ་ཐེག་པའི་ཆྩོས་གཉིས་ཡྩོད། གཞན་ཡང་། ཆྩོས་

དེ་དག་བསབ་གསུམ་བརྩོད་བར་བེད་ཚུལ་གི་སྩོ་ནས་སེ་སྩོད་གསུམ་དུ་བསྡུས་ལ། 

སེ་སྩོད་གསུམ་ནི། འདུལ་བ་དང་། མདྩོ་སེ་དང་། མངྩོན་པའི་སེ་སྩོད་རྣམས་ཡིན་ནྩོ།།

༦༽ ནང་ཆྩོས་དར་འཕེལ་བྱུང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།

སྟྩོན་པ་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་རེས། པཱ་ལིའི་སྐད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་རྣམས། 

ཐྩོག་མར་རྒྱ་གར་དུ་སྟྩོན་པའི་གཏད་རབས་བདུན་སྩོགས་བརྒྱུད་དེ་དར་འཕེལ་ཡུན་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དུ་གནས་པ་དང་། སཾསྐྲ�ཏའི་སྐད་དུ་ཡྩོད་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་ཆྩོས་རྣམས། ལྷ་དང་

ཀླུའི་འཇིག་རེན་དུ་གདུལ་བ་ལས་དག་པ་བམས་འཇམ་དབངས་སྩོགས་ནས་འཛིན་

སེལ་དང་། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཉིད་ཀིས་ལུང་བསྟན་ལྟར། སྟྩོན་པ་སྐུ་མ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལྩོ་བཞི་བརྒྱ་ལྩོན་པ་ན་དཔལ་མགྩོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ལྩོ་དགུ་

བརྒྱ་ནས་སྩོབ་དཔྩོན་ཐྩོགས་མེད་ཕེབས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གི་བསྟན་པ་རྒྱ་གར་སྩོགས་

མི་ཡུལ་དུ་དར་འཕེལ་བྱུང་ངྩོ་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་སྐྩོང་སེལ་བའི་

ཚོགས་སེ་ནི། རྒྱ་གར་དུ་ཐྩོག་མར་ཏཀྵ་ཤཱིལ་དང་། དེ་ནས་ནཱ་ལནྜ། དེ་ནས་བིཀམ་

ཤཱིལ་སྩོགས་བྱུང་། དེ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་དར་ཚུལ་ཡང་། རྒྱ་གར་ནས་ཤྲི་ལང་ཀ་

སྩོགས་དང་། དུས་རབས་བཞི་པར་རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་སྩོགས་དང་། ཡང་དུས་

རབས་བདུན་པའམ་བརྒྱད་པའི་ནང་རྒྱ་གར་གི་ནང་ཆྩོས་དེ་རྒྱ་གར་ནས་ཐད་ཀར་

བྩོད་དུ་དར། དེ་ཡང་སྟྩོན་པས་ལུང་བསྟན་ལྟར། ཐྩོག་མར་བྩོད་ཀི་རྒྱལ་པྩོ་ལྷ་ཐྩོ་ཐྩོ་རི་

གཉན་བཙན་གི་སྐབས་བྩོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་དབུ་བརེས་པའི་རེན་འབེལ་

འགིགས། དེ་ནས་ཆྩོས་རྒྱལ་སྩོང་བཙན་སམ་པྩོའི་དུས་སུ་ནང་ཆྩོས་དར། དེ་ནས་

ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྩོང་ལྡེའུ་བཙན་གི་སྐབས་སུ་མཁན་སྩོབ་ཆྩོས་གསུམ་གདན་

འཛོམས་ནས་བྩོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུར་དར། མཁན་

སྩོབ་ཆྩོས་གསུམ་ནི། རྒྱ་གར་ནཱ་ལནྜའི་མཁན་ཆེན་བྷྩོ་དྷི་སཏྭ་དང་། སྩོབ་དཔྩོན་པད་

འབྱུང་གནས། ཆྩོས་རྒྱལ་ཁི་སྩོང་ལྡེའུ་བཙན་གསུམ་ཡིན། ཁྩོང་གསུམ་ནས་དར་

བའི་བྩོད་ཀི་ཆྩོས་དེ་ལ་ས་འགྱུར་རིང་མའི་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཟེར། དེ་ནས་རྒྱ་གར་ནཱ་ལནྜ་

དང་བི་ཀམ་ཤི་ལའི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་དྷི་པཾ་ཀ་ར་ཤྲི་ཛྙཱ་ནའམ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ་
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གེང་བརྩོད།།

བྩོད་དུ་ཕེབས་ནས་ཇྩོ་བྩོ་བཀའ་གདམས་པའི་ཆྩོས་དར། དེ་ནས་མཉམ་མེད་བཀའ་

བརྒྱུད་ཀི་ཆྩོས་བརྒྱུད་དར་ཞིང་། དེ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྒྱ་གར་གི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྩོ་ནཱ་

རྩོ་པ་ཆེན་པྩོ་དང་། རེ་མཻ་ཏི་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་མར་མི་དྭགས་གསུམ་ནས་བརྒྱུད་

པའི་མར་ལུགས་ཀི་བཀའ་བརྒྱུད་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཤ་བ་རི་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་རཱ་

ཧུལ་གུཔྟའི་བརྒྱུད་འཛིན་གྲུབ་ཐྩོབ་ཁྱུང་པྩོ་རྣལ་འབྩོར་ནས་དར་བའི་ཤངས་ལུགས་

ཀི་བཀའ་བརྒྱུད་བཅས་གཉིས་ཡིན། དེ་ནས་ནཱལནྜའི་གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པའི་བརྒྱུད་

འཛིན་འཁྩོན་དཀྩོན་མཆྩོག་རྒྱལ་པྩོ་སྩོགས་ནས་དཔལ་ས་སྐ་དར། དེ་ནས་འཇམ་

མགྩོན་བ་མ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས། གྩོང་གསལ་ཆྩོས་བརྒྱུད་ཀུན་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་

པ་གནང་ཐྩོག བ་མ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ལ་བརེན་ནས་མདྩོ་སགས་ཀི་གནད་མང་

པྩོ་ལ་མཁས་ཤིང་ཉམས་རྩོགས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ། དགེ་ལྡན་བཀའ་གདམས་གསར་

མའི་ཆྩོས་བརྒྱུད་སེལ་བར་མཛད། 

 དེ་ལྟ་བུའི་བྩོད་ཀི་ནང་ཆྩོས་དེ་བྩོད་ནས་རིམ་གིས་སྩོག་པྩོ་དང་། བལ་

ཡུལ་སྩོགས་ཧི་མ་ལའི་རི་རྒྱུད་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་མང་པྩོར་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་

བྩོད་ཀི་ནང་བསྟན་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་པ་བེད་མཁན་སྐེ་བྩོ་ས་ཡ་མང་པྩོ་ཡྩོད། 

 བྩོད་དང་ཧི་མ་ལའི་ནང་ཆྩོས་དེ། རྒྱ་གར་ནས་ཐད་ཀར་བྩོད་དུ་དར་བ་

ཞིག་དང་། ཁྱད་པར་གྩོང་གསལ་ལྟར། རྒྱ་གར་ནཱལནྜའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ནས་

ལེགས་པར་དར་བའི་ནཱལནྜའི་བཞེད་གཞུང་ངམ། ནཱལནྜའི་ཆྩོས་ཚུལ་རྣམ་པར་དག་

པ་ཞིག་ཡིན་པས། མི་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་གིས། ཆྩོས་དེ་བྩོད་ཀི་བ་མས་གང་བྱུང་

གསར་བཟྩོ་བས་པའི་བ་མའི་ཆྩོས་ (Lamasim) ཡིན་ཚུལ་བཤད་པ་དེ་ར་བ་
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ནས་མིན་པ་ངེས་པར་ཤེས་དགྩོས། ད་དུང་བྩོ་གཟུ་བྩོར་གནས་ནས་བལྟས་ན། བྩོད་

དམ་ཧི་མ་ལའི་ནང་ཆྩོས་དེ། སྟྩོན་པས་པཱ་ལི་དང་སཾསྐྲ�ཏའི་སྐད་གཉིས་ཀའི་ནང་

གསུངས་པའི་མདྩོ་སགས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཆ་ཚང་བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་

རིགས་པའམ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ལ་དཔྩོད་པའི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་སྩོབ་སྦྩོང་

དང་། ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་ཐུན་མྩོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཡྩོད། དེ་ལྟའི་ནང་ཆྩོས་དེ་ལྟ་

བའི་ཆ་ནས་ཤེས་རབ་མཆྩོག་གི་བསྟན་པ་དང་། སྤྩོད་པའི་ཆ་ནས་ཤེས་རབ་ཀི་

གྩོགས་དང་བཅས་པའི་སིང་རེའི་ར་བ་ཅན་གི་ཆྩོས་ཡིན་པས་ཀང་། ད་དུང་མུ་འཐུད་

ཡར་རྒྱས་སུ་འགྩོ་ངེས་ཡིན། 

༧༽ རིགས་ལམ་སྦྩོང་བའི་ཕན་ཡྩོན་དང་རེ་སྐུལ།

གྩོང་དུ་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་

པའི་ལམ་ཞེས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། དེའི་སྐྩོར་རྒྱས་པ་ནི་གཞན་དུ་བཤད་རྒྱུ་དང་། འདིར་

རིགས་ལམ་སྦྩོང་བའི་ཕན་ཡྩོན་དང་རེ་སྐུལ་ཅུང་ཟད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ནང་པའི་གཞུང་ནས་གསུངས་པའི་རིགས་ལམ་ཤེས་ན་དེས་གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུགས་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད། དེ་ཡང་། གནས་སྐབས་ཀི་

ཕན་ཡྩོན་ལ།

༡། ཐྩོག་མར་རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྩོད་དམ་རིག་པའི་སྩོ་འབེད་དེ་རྨྩོངས་ཤིང་

ཐྩོམ་པ་བསལ་བར་བེད་པ་དང༌། ༢། ཤེས་བའི་གནས་ལ་བླུན་པྩོ་གར་འཁིད་ལྟར་མ་

ཡིན་པར་བསམ་བྩོའི་ནང་སྩོ་སྩོ་རང་ངྩོས་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་གནས་ཚུལ་ཡིན་མིན་

དང་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་ཞིབ་བེད་པའི་རྩོག་དཔྩོད་ཀི་ནུས་པ་གྩོང་འཕེལ་གིས་རྒྱུ་
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མཚན་ཁུངས་ཐུབ་ཀི་སྩོ་ནས་དངྩོས་ཡྩོད་ཐག་གཅྩོད་བེད་པའི་ནུས་པ་ཐྩོབ་པ།

༣། དྲི་བ་དྲི་ལན་སྩོགས་དང་གནད་དྩོན་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་ཆུང་

ཞིང་ནུས་སྟྩོབས་ཆེ་བ། ༤། ས་རབས་དང་དེང་རབས་ཀི་ཤེས་ཡྩོན་གང་སྦྩོང་ཡང་

རིགས་ལམ་བེད་སྤྩོད་ཀི་ཐྩོག་ནས་ཤེས་ཡྩོན་གཏིང་ཟབ་དང་གྩོང་འཕེལ་འགྩོ་བར་

ས་ཆྩོད་ཆེ་བ། 

༥། ཚོང་ལས་དང་ཁིམས་རྩོད་སྩོགས་ལས་དྩོན་གང་ལའང་གཞན་དང་མི་

འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཐྩོན་ཐུབ་པ། 

༦། གཞན་ཡང་རིག་པ་གྩོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་ལེགས་ཉེས་བང་དྩོར་གི་གནས་

འབེད་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང་། གསལ་བ་དང༌། མྱུར་བ་དང༌། ཟབ་པ་དང༌། འཆད་

པ་དང༌། རྩོད་པ་དང༌། རྩོམ་པ་སྩོགས་ཀི་ཤེས་རབ་གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་ཏེ་དྩོན་

གང་ལའང་བདེ་བག་ཏུ་འཇུག་ཏེ་མཁས་པའི་གདན་སར་བསེགས་ཤིང་རང་དང་སྤི་

པའི་དྩོན་སྒྲུབ་ཐུབ་པ་དང༌།      

༧། ཁྱད་པར་རིགས་ལམ་ཆགས་ཏེ་མཚན་ཉིད་རིགས་པའི་ལམ་ནས་ནང་

ཆྩོས་ཀི་ཤེས་ཡྩོན་ནམ་ནང་པའི་གཞིའི་རྣམ་གཞག་གམ། ནང་པའི་ཚན་རིག་གི་

སིང་པྩོ་རེན་འབྱུང་གི་རང་བཞིན་སྩོགས་དངྩོས་པྩོའི་གནས་ལུགས་གང་ཡང་ཇི་

བཞིན་ལེགས་པར་ཤེས་ཏེ། གནས་སྐབས་ཀི་འདྩོད་དྩོན་མང་པྩོ་ཞིག་བདེ་བག་ཏུ་

འགྲུབ་ཐུབ་པ་འྩོང༌།  གཞན་ཡང་ཕུགས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་ནི།   

༡། ཆྩོས་ཁས་ལེན་མི་ལེན་ཇི་ལྟར་ཡང༌། གྩོང་དུ་བཤད་པའི་རིགས་ལམ་

དང་། རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་དེ་གཉིས་འགྩོ་བ་ཀུན་ལ་བམས་ཤིང་བརེ་བའི་འཚེ་བ་
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མེད་པའི་བསམ་སྤྩོད་དང་ཟུང་འབེལ་གིས་འབད་བརྩོན་བས་ན། རང་དྩོན་དང་

གནས་སྐབས་ཀི་དྩོན་ཙམ་དུ་མ་ཟད། སྤི་ཚོགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་འཛམ་གིང་ཞི་

བདེར་འགྱུར་བ་བཅས་སྤི་དང་བེ་བག་ཀུན་ལ་ཁ་ཡྩོད་ལག་ཡྩོད་ཀི་ཕན་ཐྩོགས་

འབྱུང་ངེས་པ་ཡིན་ལ། 

༢། ནང་པ་ཞིག་ལ་ཆ་བཞག་ན་ཡང༌། རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྩོས། རིགས་ལམ་

རྣམ་པར་འབེད་པའི་རྣམ་དཔྩོད་དང༌། །གཞུང་ལུགས་གདམས་པར་ཤར་བའི་ཉམས་

ལེན་དང༌། །ཚིག་སྦྩོར་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་ངག་གི་དཔལ། །ས་སྟེང་འདི་ན་རིན་ཆེན་

རྣམ་གསུམ་སང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རིགས་ལམ་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏེ་རིགས་

ལམ་ཡག་པྩོ་ཆགས་ན། མཚན་ཉིད་རིགས་པའི་ལམ་ནས་བདེན་གཉིས་དང། དེ་

ནས་བདེན་བཞི་སྐབས་གསུམ་སྩོགས་ལ་ངེས་ཤེས་སྐེས་ཏེ། སྩོམ་ཉམས་ལེན་བས་

པ་ན། ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མ་དང༌། སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་སྩོགས་ཀི་

སྩོན་ལམ་བེད་པའི་དགྩོས་དྩོན་དེ། སྩོན་ལམ་ཙམ་མིན་པར་དངྩོས་ཡྩོད་གྲུབ་འབས་

ཐྩོན་པར་འགྱུར་བས་ཕུགས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། དེ་བས་ན། གྩོང་གསལ་རིགས་

ལམ་གི་སྩོབ་སྦྩོང་དེ་ནི་ནང་པ་ཙམ་མ་ཟད། འཛམ་གིང་ལ་ཡང་ཞབས་འདེགས་ཞུ་

ཐུབ་པའི་ཤེས་ཡྩོན་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ཡིན་པས། ཚང་མས་ཐྩོས་བསམ་སྩོབ་

གཉེར་གིས་འཛིན་སྐྩོང་སེལ་གསུམ་བེད་ཐུབ་པ་གནང་རྩོགས་ཞེས་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་ཡིན། 

 མདྩོ་དྩོན། སྟྩོན་པས་ཆྩོས་འཁྩོར་རྣམས་འགྩོ་བ་རྣམས་ལ་བདེ་སྐིད་སྒྲུབ་པ་

དང་སྡུག་བསལ་འགྩོག་པའི་ཐབས་སུ་ གསུངས་པ་དང་། འཇིག་རེན་སྤི་དང་འཛམ་
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གིང་ཞི་བདེར་གནས་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས། ནང་པ་རྣམས་ཀིས་སྤིར་

འཛམ་གིང་གི་ཕྱི་ནང་གི་ཆྩོས་ལུགས་ཀུན་གིས་སེམས་ཅན་ས་ཡ་མང་པྩོར་ཕན་གི་

ཡྩོད་པས། ཆྩོས་ལུགས་ཀུན་ལ་གུས་ཞབས་དང་མཐུན་ལམ་གནང་དགྩོས་པ་དང་། 

བེ་བག་ཏུ་ཡང་། གྩོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གི་སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ཆྩོས་ཚུལ་ཐེག་པ་

ཆེ་ཆུང་སགས་དང་བཅས་པ་ཆ་ཚང་བ་དེ། ནང་པའི་ཆྩོས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པས་དེ་

དག་ཀུན་ལ་གུས་ཞབས་ཙམ་མ་ཟད། དད་པ་དག་སང་གི་སྩོ་ནས་རང་གིས་ནུས་

ཚད་དང་བསྟུན་ཏེ་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་ཅི་ཐུབ་གནང་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ལས། 

ཆྩོས་ལུགས་དབེན་འབེད་ཀིས་ཆྩོས་སྩོང་གི་ལས་ངན་དང་། ཆྩོས་ལུགས་ཁ་ལ་

ཁྱེར་ཏེ་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བེད་པའི་འཚེ་བའི་ལས་ངན་སྩོགས་ནམ་ཡང་མ་གནང་

རྩོགས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  

 འདི་ཡན་ཆད་ཀི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་མདྩོར་ཙམ་བཤད་ཟིན་ཏྩོ།།
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ལེའུ་གསུམ་པ། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་འཕྩོད་ནས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་

པའི་ཚུལ།

གསུམ་པ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་འཕྩོད་ནས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་

ལ་གསུམ། ཉམས་ལེན་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སྤིར་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་

སིང་པྩོ་བཤད་པ། བེ་བག་ཏུ་ཉིན་རེར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་མདྩོར་ཙམ་བཤད་པའྩོ།། 

༡༽ ཉམས་ལེན་བེད་དགྩོས་པའི་རྒྱུན་མཚན། 

མདྩོ་ལས། རང་ལ་ནད་པ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས། ཆྩོས་སྨྲ་བ་པྩོ་ལ་སན་པ་ལྟ་བུའི་

འདུ་ཤེས། ཆྩོས་ལ་སན་ ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས། ནན་ཏན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་ནད་

འཚོ་བ་ལྟ་བུའི་འདུ་ཤེས། ཞེས་སྩོགས་གསུངས་པ་ལྟར། ང་ཚོས་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་

བསམ་སྩོབ་སྦྩོང་བེད་དགྩོས་པ་མ་ཟད། ཆྩོས་ལ་སྩོམ་ཉམས་ལེན་ཡང་ངེས་པར་

བེད་དགྩོས། དཔེར་ན། ནད་པ་ཞིག་གི་ངྩོས་ནས་རང་གི་ནད་ཀི་སྡུག་བསལ་མེད་པ་

བཟྩོ་བ་ལ། སན་གི་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ནས་སན་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པར་སན་

བཟའ་དགྩོས་པ་ལྟར། ང་ཚོ་ཡང་དྲང་པྩོ་དྲང་བཞག་གིས་བསམ་བྩོ་ཞིབ་ཕ་བཏང་ན། 

རང་ཉིད་སེམས་ཀི་དབང་དུ་སྩོང་། སེམས་དེ་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ཆགས་སང་རྨྩོངས་

གསུམ་དང་། ཕག་དྩོག་འགན་སེམས་སྩོགས་ཀི་དབང་དུ་སྩོང་ནས། ལུས་དང་

སེམས་ལ་སྡུག་བསལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་མང་དང་མྩོང་བཞིན་པ་ཡིན་

པས། དྩོན་དངྩོས་ལ་ང་ཚོ་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་ནད་ཀིས་མནར་བའི་ནད་པ་ཞིག་ཆགས་

ཡྩོད། དེ་འདྲ་སྩོང་ཙང་། ང་ཚོས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་ནད་དེ་མེད་པ་བཟྩོ་བའི་ཆེད་དུ་ཆྩོས་
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ཀི་སན་རྣམས་བཟས་ཏེ། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་བེད་མཁན་སེམས་མ་དུལ་བའི་ན་ཚ་

ཆགས་སང་ཉྩོན་མྩོངས་རྣམས་ངེས་པར་དུ་མེད་པ་བཟྩོ་དགྩོས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་སྩོང་

ཙང་། ཆྩོས་ལ་སྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏེ། ཤེས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆྩོག་པར་ངེས་པར་ཉམས་

ལེན་ལ་འབད་བརྩོན་ནན་ཏན་དུ་བེད་དགྩོས་པ་ཡིན། ཁྱད་པར་དུ་སྩོམ་སྒྲུབ་བེད་

དགྩོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བང་

ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སྩོགས་བགིས་པའི་

ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་སངས་

རྒྱས་པའི་སྩོན་ལམ་བཏབ་པ་དང་། སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བ་མ་དང་། །འབལ་མེད་

ཆྩོས་ཀི་དཔལ་ལ་ལྩོངས་སྤྩོད་ཅིང་། །ས་དང་ལམ་གི་ཡྩོན་ཏན་རབ་རྫྩོགས་ནས། །རྡྩོ་

རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་རྡྩོ་རེ་འཆང་གི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པའི་སྩོན་

ལམ་དུས་རག་ཏུ་བཏབ་ཀང་སངས་རྒྱས་དང་རྡྩོ་རེ་འཆང་ཐྩོབ་ཐབས་ར་བ་ནས་མེད་

པ་ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆྩོས་ཀི་དགྩོས་པ་སེམས་བཟང་ཕྱྩོགས་སུ་འགྱུར་བཅྩོས་

ཐེབས་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་གནས་སྐབས་མི་ཚེ་ད་ག་རང་ལ་ཡང་རང་སྐིད་པ་དང་

གཞན་ལ་ཕན་པ། སྐེ་བ་གཞན་དུ་རང་ངན་སྩོང་གི་སྡུག་བསལ་ལས་ཐར་བ། མཐར་

འཁྩོར་བ་ལས་ཐར་པ་དང་གཞན་དྩོན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ཞིག་སེམས་གཏིང་ནས་

འདྩོད་ཕྱིན་ཆད་ཆྩོས་ལ་སྩོམ་ཉམས་ལེན་མ་བེད་ན་འགིག་ཐབས་མེད་པ་ཡིན། དེ་

འདྲ་ཡིན་དུས། སྤིར་ནང་ཆྩོས་ལ་ཐྩོས་བསམ་སྩོམ་གསུམ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཁྱད་པར་

དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་ཡིན་པས་ཀང་དེ་གསུམ་ལས་

སྩོམ་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་པས། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ནས་ཐྩོས་
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བསམ་སྩོམ་གསུམ་དང་ཁྱད་པར་སྩོམ་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པར་འཚལ་ཞེས་སིང་ཁྩོང་

རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསྩོལ་འདེབས་ཞུ་གི་ཡྩོད། འྩོ་ན་ནང་པའི་སྩོམ་གི་གྩོ་དྩོན་

དང་དབེ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། འདིར་དེའི་སྐྩོར་མདྩོར་ཙམ་བཤད་ན། སྩོམ་གི་ངྩོ་བྩོ་

ལ། རེ་བཙུན་བམས་པའི་མངྩོན་རྩོགས་རྒྱན་ལས། ཡང་དང་ཡང་དུ་སེམས་པ་དང༌། 

ཞེས་སྩོགས་ལྟར། ལམ་རིམ་ཆེན་པྩོ་ལས་ཀང་། སྩོམ་ཞེས་གགས་པ་སེམས་དགེ་

བའི་དམིགས་པ་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གཏྩོད་པའི་དམིགས་རྣམ་སྐྩོང་བ་འདི་ནི་ཐྩོག་

མ་མེད་པ་ནས་རང་སེམས་ཀི་དབང་དུ་གྱུར་ཅིང་སེམས་རང་གི་དབང་མ་གྱུར་ལ། 

སེམས་ཀང་ཉྩོན་མྩོངས་པ་ལ་སྩོགས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་ཕྱྩོགས་པས་

ཉེས་སྐྩོན་ཐམས་ཅད་སྐེད་པར་བེད་པའི་སེམས་འདི་རང་གི་དབང་དུ་འགྱུར་བར་

བས་ནས་དགེ་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འདྩོད་འདྩོད་དུ་བཀྩོལ་དུ་རུང་བར་བེད་

པའི་ཆེད་ཡིན་ནྩོ། དེ་ཡང་གང་ཟིན་ཟིན་ནས་དམིགས་པ་བསྐངས་ན་རང་ཇི་ལྟར་

འདྩོད་པ་ལྟར་གི་དགེ་བའི་དམིགས་པ་གངས་འདི་ཙམ་དང་གྩོ་རིམ་འདི་བཞིན་

བཏང་སམ་ནས་བཏང་ཡང་འགྩོར་མི་ཉན་པས་ཇི་ལྟར་འདྩོད་པ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་

དམིགས་པ་ལ་བཀྩོལ་དུ་རུང་བའི་གེགས་ཆེན་པྩོར་འགྱུར་ཞིང་། དང་པྩོ་ནས་ལང་

དུ་སྩོང་བས་ཚེ་ཧིལ་པྩོའི་དགེ་སྦྩོར་སྐྩོན་ཅན་དུ་འགྩོའ ྩོ། དེས་ན་ ༡། ཐྩོག་མར་གང་

བསྐང་བར་བ་བའི་དམིགས་པ་རྣམས་ཀི་གངས་དང་གྩོ་རིམ་ངེས་ངེས་བ། ༢། དེ་

ནས་ཇི་ལྟར་ངེས་པར་བས་པ་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་བཏང་བར་བའྩོ་སམ་པའི་འཕེན་

པ་དྲག་པྩོ་འགའ་ཞིག་བཏང་ལ། ༣། ཇི་ལྟར་ངེས་པར་བས་པ་དེ་ལས་ལྷག་ཆད་མེད་

པར་དྲན་ཤེས་བཞིན་དང་དང་ལྡན་པར་བསྐང་བར་བའྩོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
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ཐྩོག་མེད་ནས་རང་སེམས་ཀི་དབང་དུ་སྩོང་། སེམས་ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་དབང་་དུ་སྩོང་

ནས་རང་ལ་རང་དབང་མེད་པར་ཆགས་སང་གི་དབང་དུ་སྩོང་ནས་ལས་ངན་

བསགས་ཏེ་སྡུག་བསལ་འདི་ལྟ་བུ་མངས་དང་མྩོང་བཞིན་འདི་བྱུང་བ་ཡིན། དེ་འདྲ་

ཡིན་དུས་སྡུག་བསལ་མི་འདྩོད་ན་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐྩོབ་པར་བེད་དགྩོས་པས། 

དེ་ལ་སྩོམ་ཉམས་ལེན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཅེས་སྩོམ་གི་དགྩོས་པ་སྩོན་དུ་

གསུངས་ནས། སྩོམ་བེད་པའི་སྐབས་གནད་འགག་བཞི་གསུངས་པ་ནི། སྩོམ་གི་

དམིགས་པའི་གངས་ཤེས་པ་དང་གཅིག རང་སེམས་སྩོམ་དམིགས་དེ་ལས་གཞན་

དུ་མི་བཏང་བའི་བྩོའི་འཕེན་པ་གཏྩོང་བ་དང་གཉིས། སྩོམ་དམིགས་གང་ངེས་པ་དེ་

ལས་དྲན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་སྩོམ་པ་དང་གསུམ། སྩོམ་པའི་ཚེ་དཔད་འཇྩོག་ཅི་

རིགས་ཀིས་སྩོམ་དགྩོས་པ་བཅས་བཞི་གསུངས་པ་ལྟར་བཞི་གལ་ཆེ། ཡང་སྩོམ་དེ་

ལ་དཔད་འཇྩོག་གི་སྩོམ་གཉིས་ཡྩོད། འཇྩོག་སྩོམ་ནི། སྩོམ་གང་ཞིག་བསྩོམ་བའི་

དགེ་བའི་དམིགས་པ་དེ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གནས་ཏེ་འདྲིས་པའམ་བྩོ་ལྷན་ནེ་འཇྩོག་པ་

དང༌། དཔད་སྩོམ་ནི། སྩོམ་གང་ཞིག་བསྩོམ་བའི་དགེ་བའི་དམིགས་པ་དེ་མ་བརླག་

པའི་ངང་ནས་དྩོན་དེའི་གནས་ལུགས་སྩོགས་ཅི་རིགས་ལ་དཔད་དེ་བྩོ་དེ་དྩོན་དེ་ལ་

འདྲིས་པའམ་ཉེ་རུ་བཏང་བའམ་གྩོམས་པར་བེད་པའྩོ། དེ་གཉིས་ལ་ཞི་ལྷག་གི་སྩོམ་

ཡང་རྩོད་ཀི་ཡྩོད།  

 ཡང་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞི་པར། སྩོམ་དེ་ལ་དྩོན་རྣམ་སྩོམ་པ་དང༌། ཤེས་

རྣམ་སྩོམ་པ་གསུངས་པ་དང༌། 

གཞན་ཡང་གུང་ཐང་གིས་སྩོམ་དེ་ལ། ༡། འཛིན་སྟངས་ཡུལ་བས་སྩོམ་པ་ནི། 
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མི་རག་པ་རྩོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་མི་རག་པ་སྩོམ་པ་ལྟ་བུ། ༢། ངྩོ་བྩོར་སྐེ་ནས་སྩོམ་

པ་ནི། རང་གི་བྩོ་བམས་པ་དང་སིང་རེའི་ངྩོ་བྩོར་སྐེས་ནས་སྩོམ་པ་ལྟ་བུ། ༣། རེས་

མཐུན་གི་རྣམ་པས་སྩོམ་པ་ནི། ཚོགས་ལམ་པ་ལ་དབང་པྩོ་དང་སྟྩོབས་ལྔ་མཚན་

ཉིད་པ་མེད་ཀང་རེས་མཐུན་པའི་དད་སྩོགས་སྩོམ་པ་ལྟ་བུ། ༤། རྩོགས་རིགས་ཀི་

སྩོ་ནས་སྩོམ་པ་ནི། སྩོ་སྐེས་མཁྱེན་གསུམ་དངྩོས་མ་ཐྩོབ་ཀང་དེའི་རྩོགས་རིགས་མི་

རག་སྩོགས་རྩོགས་པའི་བྩོ་སྩོགས་སྩོམ་པ་ལྟ་བུ། ༥། མཚན་ཉིད་རེས་དཔྩོད་ཀི་

སྩོམ་པ་ནི། ལམ་མ་བཞུགས་ཀིས་དངྩོས་པྩོ་བརྒྱད་ཀི་མཚན་ཉིད་འདི་དང་འདི་ཞེས་

སྩོ་སྩོར་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་དཔད་ནས་སྩོམ་པ་ལྟ་བུ། ༦། སྩོན་ལམ་གི་རྣམ་

པའི་སྩོམ་པ་ནི། ཕྱྩོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་གསང་བ་གསུམ་གི་ཡྩོན་ཏན་ཐྩོབ་

པར་གྱུར་ཅིག་སམ་དུ་ཡང་ཡང་སྩོན་པ་སྩོགས་ཡྩོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དང༌། 

གཞན་ཡང༌། སགས་ནས་གསུངས་པའི་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད། བསྐེད་

རྫྩོགས་དང་། རྫྩོགས་ཆེན་དང་ཕྱག་ཆེན་གི་སྩོམ་སྩོགས་ཡྩོད་པ་ཡིན་ནྩོ།། 

༢༽ སྤིར་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་སིང་པྩོ་བཤད་པ་ནི།

སྩོབ་དཔྩོན་ཨཱརྱ་དྷེ་ཝས། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བསྩོད་ནམས་མིན་པ་དང་པྩོར་

བཟླྩོག །བར་དུ་བདག་ནི་ལྡྩོག་པར་བེད། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་ལྡྩོག་པ། །དེ་ཉིད་ཤེས་

དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་གི་ངྩོས་

ནས། ཐྩོག་མར་མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་གཞི་རར་ཡྩོད་པའི་ཐྩོག་ནས་དམ་པའི་

ལྷ་ཆྩོས་ལ་ཉམས་ལེན་བེད་དགྩོས། དེ་ཡང་། 
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མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་དེ། མི་ཡི་ཁྱད་ནྩོར་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་

ཡྩོད་ན་མི་དེ་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་དང་སྤྩོད་པ་བཟང་པྩོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། མི་རང་ཉིད་

ཀི་སེར་གི་མི་ཚེ་དེ་དྩོན་དང་ལྡན་པའི་ཐྩོག །གཞན་གིས་ཀང་ཆ་འཇྩོག་ཡིད་ཆེས་

བེད་དེ་བྩོས་འགེལ་བེད་པ་འྩོང་། ཡང་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་དེ་ཁྱིམ་ཚང་དང་། སྤི་

ཚོགས་དང་། འཛམ་གིང་དུ་དར་ཁྱབ་ཡག་པྩོ་བྱུང་ན། ཁྱིམ་ཚང་དེ་དང་། སྤི་ཚོགས། 

འཛམ་གིང་དེ་རྩོག་དྲ་ཉུང་བ་དང་ཞི་བདེ་བཟང་པྩོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་གི་ཡྩོད། ཡ་རབས་

སྤྩོད་བཟང་མེད་པར་མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་དང་སྤྩོད་པ་རྐྱང་རྐྱང་བེད་ན། མི་དེ་ཧ་

ལམ་མི་ཕྱེད་ཀ་ལྟ་བུ་དང་། མི་ཚེ་ལ་སིང་པྩོ་མེད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་། གཟུགས་པྩོ་

མི་ཡིན་པ་ལ་བསམ་བྩོ་དུད་འགྩོ་དང་འདྲ་བའམ། ཡང་ན་དུད་འགྩོ་ལས་ཀང་སྡུག་པ་

ཆགས་ཀི་ཡྩོད། ཁྱིམ་ཚང་དང་། སྤི་ཚོགས། འཛམ་གིང་གང་སར་མ་རབས་ཀི་

བསམ་པ་དང་སྤྩོད་པ་ངན་པ་དེ་རིགས་ཀིས་ཁེངས་ན། དུད་འགྩོ་ལས་སྡུག་པའི་

ཁྱིམ་ཚང་དང་། དུད་འགྩོ་ལས་སྡུག་པའི་སྤི་ཚོགས། དུད་འགྩོ་ལས་སྡུག་པའི་འཛམ་

གིང་། དྲང་བདེན་མེད་པ། རེ་བ་གང་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཀི་རེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། 

མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་དེ་རང་གི་མི་ཚེ་དང་། ཁྱིམ་ཚང་། སྤི་ཚོགས། 

འཛམ་གིང་བཅས་ཀུན་ལ་དགྩོས་མཁྩོ་ཡྩོད་པ་དང་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཆགས་ཡྩོད། 

 འྩོ་ན་མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མི་ཡི་ཁྱད་

ཆྩོས་ཡིན་མཁན་གི་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་པ་དང་ཡ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་རང་གཞན་

གཉིས་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར། ཡ་རབས་ཀི་བསམ་པ་ནི། གཞན་ལ་

གནྩོད་པ་མི་བེད་པའི་བསམ་པ་དང་། བམས་སིང་རེ་སྩོགས་ཀི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་
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དང་། དེ་གཞིར་བས་པའི་སྩོ་ནས་གཞན་ལ་ཕན་པ་བེད་པའི་བསམ་པ། རང་ལས་

གཞན་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་རྣམས་ཡིན། ཡ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་

ནི། གྩོང་གི་བསམ་པ་བཟང་པྩོ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས། གཞན་ལ་གནྩོད་པ་མི་བེད་

པའི་སྤྩོད་པ་དང་། གཞན་ལ་ཕན་འདྩོགས་པའི་པའི་སྤྩོད་པ། དགེ་བཅུའི་སྤྩོད་པ་

དང་། བམས་བརེའི་སྤྩོད་པ། དྲང་བདེན་བེད་པ། རྒྱུན་དུ་རང་སྐྩོན་བརག་ཅིང་གཞན་

སྐྩོན་ལ་དགྩོས་མེད་ཀིས་མི་བརག་པ། གལ་ཏེ་རང་གིས་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བས་

ཤྩོར་ན་ཡང་ལམ་སེང་ངམ་དུས་ཡུན་མི་རིང་བར་དགྩོངས་དག་ཞུ་བ། གཞན་གིས་

རང་ལ་དགྩོངས་དག་ཅེས་བརྩོད་པ་ལ་དང་ལེན་དང་རེས་སུ་ཡི་རང་བེད་པ་དང་། 

གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་བེད་པ་རྣམས་ཡིན། 

 གཞན་ཡང་། གྩོང་མ་བཀུར་ལུགས་ཀི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ནི། རང་གི་

གྩོང་མ་བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་དང་། དགེ་རྒན་དང་ཕ་མ་སྩོགས་རྒན་པ་རྣམས་ཀི་ཡྩོན་

ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ། གུས་ཞབས་བརི་འཇྩོག་དང་། ཞེ་ས་བཀུར་བསྟི། ཕྱག་

མཆྩོད་བེད་པ། དེ་དག་གིས་རང་ལ་ཕན་པའི་བཀའ་གསུང་ལ་དང་ལེན་བེད་པ། 

བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་དྲིན་ལན་འཇལ་བ། ཁྱད་པར་དེ་དག་ནད་མནར་དང་རྒས་པ་

སྩོགས་ཀི་དཀའ་ངལ་སྐབས་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་སྩོ་ནས་དམིགས་

བསལ་རྩོགས་ཕན་བེད་པ་སྩོགས་ཡིན།    ཡ ང ་ ར ང ་ མ ཉ མ ་

འགྩོགས་ལུགས་ཀི་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ནི། གཉེན་ཉེ་འབེལ། གྩོགས་དགའ་མཐུན། 

ཡུལ་མི་ཁྱིམ་མཚེས་སུ་ལའང་བརྐུ་རྫུན། གཡྩོ་སྒྱུ་དང་དབེན་དཀྲུག་མི་བེད་པ་དང་། 

ངྩོ་ཚ་ཁེལ་མེད་དང་། ལྩོག་ལབ་འཕྱ་སྩོད་སྩོགས་མི་བེད་པར་ཀུན་ལ་ཕན་ཐྩོགས་ཅི་
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ཐུབ་བེད་པ། རང་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ། 

མི་རྒྱུད་དག་ཡྩོད་པ་བེད་པ་ལས་ཆུ་ཐྩོན་ཟམ་པའི་དཔེ་ལྟར་མི་བེད་པ། ཀུན་དང་

མཐུན་ལམ་བཟང་པྩོ་བེད་པ། བ་སྤྩོད་ཅུང་ཟད་རེ་ལ་ཡང་དགའ་ཆྩོག་ཆྩོག་དང་། 

སྡུག་ཆྩོག་ཆྩོག་མི་བེད་པར་སྐིད་ཐེག་སྡུག་ཐེག་བེད་པ། སེམས་ལ་གང་དྲན་ལམ་

སེང་མི་བེད་པར་རང་གཞན་ལ་ཕན་གནྩོད་ཅིར་འགྱུར་བརགས་ཏེ་ཕན་ཐྩོགས་ཡྩོད་

པ་རྣམས་བེད་པ། འཁྲུགས་རྐྱེན་སྩོགས་རྐྱེན་ངན་ཕད་ཙ་ན། བཟྩོད་སྩོམ་བརེན་པ་

དང་། རྐྱེན་སེལ་ཐབས་སུ་ཞི་བའི་ཐབས་ལམ་འཚོལ་བ། དཔེར་ན། གྩོས་བསྡུར་

གསལ་བཤད་བེད་དེ་རྐྱེན་ངན་སེལ་ཐབས་དང་འགིགས་ཐབས་བེད་པ་ལྟ་བུ། 

གཞན་ཡང་། རང་གིས་གཞན་གི་སྐྩོན་མཐྩོང་ཐྩོས་དྲན་གསུམ་གི་སྐབས་སུའང་། 

རང་ཉིད་སྩོ་སྐེ་བིས་པ་དང་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངྩོན་ཤེས་མེད་ཐྩོག སངས་

རྒྱས་དང་བང་སེམས་སྩོགས་ཀི་སྐེས་བུ་དམ་པ་གང་ན་ཡང་ཡྩོད་སིད་པས། དངྩོས་

ཡྩོད་གནས་ཚུལ་ལ་བཟང་ངན་དང་། དགེ་སྐྩོན་གང་ཡིན་མི་ཤེས་པས། རང་གིས་

མཐྩོང་ཐྩོས་དྲན་གསུམ་གིས་ལམ་སེང་ཐག་གཅྩོད་བས་ནས་འདི་རེད་འདི་མ་རེད། 

ཅེས་ལམ་སེང་སྐྩོན་བརྩོད་དང་གནྩོད་ལན་མི་བེད་པ། རང་ས་མི་ལ་བཞག །མི་ས་

རང་ལ་བཞག་ནས་བསམ་ཞིབ་ནན་ཏན་བས་ནས་ཐག་གཅྩོད་ལག་ལེན་བེད་པ། 

ཡང་། ཞེ་སང་གི་གྩོགས་པྩོ་མེད་ན་དགའ། །ཤིག་ཚང་གི་དུག་སྩོག་མེད་ན་

སྐིད། །ཅེས་པ་ལྟར། དངྩོས་ཡྩོད་ལ་སྤི་ཚོགས་ནང་མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་

མ་རབས་ཀི་གྩོགས་ངན་ཡྩོད་པས། དེ་དག་ལ་བྩོ་འདྲིས་རྒྱུན་འགྩོགས་མི་བེད་པར། 

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། ཕ་མ་བཟང་པྩོ། ཡ་རབས་ཀི་གྩོགས་བཟང་ལ་བྩོ་
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འདྲིས་རྒྱུན་འགྩོགས་བེད་པ་བཅས་ཡིན། ཡང་འྩོག་མ་སྐྩོང་ལུགས་ཀི་ཡ་རབས་

སྤྩོད་བཟང་ནི། མི་ཚེ་སྐིད་གསུམ་སྡུག་གསུམ་དེ་རང་གཞན་ཀུན་ལ་འྩོང་བ་དང་། 

མཐྩོ་དམན་སྐིད་སྡུག་དེ་དུས་རག་ཏུ་གནས་ཐུབ་པ་དཀའ་བས། ཧ་ཅང་མཐྩོ་དགའ་

ཅན་ཏེ། རང་ལས་ཧ་ཅང་མཐྩོ་བའི་མི་ས་ལ་ངྩོ་སྲུང་གིས་དགའ་བྩོ་བེད་པ་དང་། ཡང་

དམའ་སང་ཅན་མི་བ་བ་སྟེ། རང་ལས་དམའ་བའི་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་མི་དགའ་བ་དང་

སང་པྩོ་བེད་པ་བཅས་མི་བ། སྤིར་སེམས་ཅན་ཀུན་དང་ལྷག་པར་ཉམས་ཐག་དམན་

པའི་རིགས་ལ་བརེ་བ་བ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བས། སྤིར་རང་ལས་གཞྩོན་པ་དང་། ཁྱད་པར་

དུ་ཟས་གྩོས་གནས་མལ་དང་། ཤེས་བ་ཡྩོན་ཏན་སྩོགས་ཀིས་ཁ་ཐབས་ཞན་པ་

རྣམས་མཐྩོང་བ་ན། མཐྩོང་ཆུང་ཁྱད་གསྩོད་ཀི་སྩོ་ནས། དམན་སང་བརས་བཅྩོས་

དང་། ཐུབ་ཚོད་དང་གནྩོད་པའི་རིགས་མི་བ་བའི་ཐྩོག ཉམ་ཆུང་དེ་དག་ལ་མཛའ་

བརེའི ་སྩོ ་ནས་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐེད་བེད་དེ ་སེམས་གསྩོ་བེད་པ་དང་། 

དམིགས་བསལ་བལྟ་སྐྩོང་གིས་བྩོ་སྟྩོབས་སེལ་བ། ཐབས་ས་ཚོགས་ཀི་སྩོ་ནས་

གྩོགས་དན་བ་བ་སྩོགས་ཡིན། 

 མདྩོར་ན་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་ཞེས་པ་ནི། རང་གཞན་ལ་གནྩོད་རིགས་

སངས་ཏེ་གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཡིན། དཔེར་ན། ཕ་མས་རང་གི་བུ་ཕྲུག་ལ་

བམས་བརེ་དང་། དེའི་སྩོ་ནས་ཕྲུ་གུར་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་ཕན་

བཏགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། གཞན་ཡང་དགེ་རྒན་གིས་དགེ་ཕྲུག་ལ་དང་། སན་པས་ནད་

པ་ལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་སྤི་ཚོགས་དང་འཛམ་གིང་ལ་ཕན་

བཏགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 
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དེ་ལས་ལྡྩོག་ཏེ་མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་དང་སྤྩོད་པ་ནི། འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་

གཏི་མུག་དང་། ཕག་དྩོག་འགན་སེམས་འཁྩོན་འཛིན་དང་། ངྩོ་ཚ་ཁེལ་མེད་སྩོགས་

དང་། གཞན་ལ་གནྩོད་སེམས། གཞན་ལས་རང་གཅེས་པར་འཛིན་པའི་བསམ་པ་

རྣམས་ནི་མ་རབས་ཀི་བསམ་པ་ཡིན། མ་རབས་ཀི་སྤྩོད་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་མ་རབས་

ཀི་བསམ་པ་ལ་བརེན་ནས་སྤྩོད་པ་ངན་པ་བེད་པ་རྣམས་ཡིན། དཔེར་ན། ཆགས་

སང་རྨྩོངས་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་རང་གཞན་ལ་གནྩོད་པ་བེད་པ་དང་། མི་དགེ་བ་

བཅུའི་བསམ་སྤྩོད། ཕ་མ་དང་དགེ་རྒན་སྩོགས་བཀིན་ཅན་གི་རིགས་ལ་བཀའ་དྲིན་

བསམ་ཤེས་མེད་པ། གཞན་ལ་མཐྩོང་ཆུང་ཁྱད་གསྩོད་བེད་པ། བམས་བརེ་མི་བེད་

པ། དྲང་བདེན་མི་བེད་པ། བརྐུ་རྫུན་གཡྩོ་ཁམ་བེད་པ། ངྩོ་ཚ་ཁེལ་མེད་བེད་པ། སྤི་

དངུལ་ལྩོག་ཟ་བེད་པ། ཁྱིམ་ཚང་དང་སྤི་ཚོགས་དང་། འཛམ་གིང་སྩོགས་ལ་གནྩོད་

པ་བེད་པའི་བསམ་པ་ངན་པ་དང་སྤྩོད་པ་ངན་པ་རྣམས་ཏེ། གྩོང་གསལ་ཡ་རབས་ཀི་

བསམ་པ་དང་སྤྩོད་པ་བཟང་པྩོ་རྣམས་ལས་ལྡྩོག་ཏེ་བེད་པ་རྣམས་ཡིན། 

ཡ་རབས་དང་མ་རབས་གཉིས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་གཉིས་ལ་བང་དྩོར་བེད་

ལུགས་ནི། ཐྩོག་མར་དེ་གཉིས་ཀི་སྐྩོར་ལ་ཕ་མ་བཟང་པྩོ་དང་། དགེ་རྒན་བཟང་པྩོ་

རྣམས་ཀིས་ཕྲུ་གུ་ཆུང་དུས་ནས་ཁ་བརྡ་སྩོབ་རྒྱུ་གལ་ཆེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་སྩོབ་གྲྭ་

དང་སྤི་ཚོགས་སྩོགས་སུ་དེ་གཉིས་ཀི་སྐྩོར་ལ་གལ་འགངས་ཆེན་པྩོས་སྩོབ་སྦྩོང་

དང་སྩོབ་གསྩོ་སྤད་དེ། མི་རྣམས་ཀིས་ཡ་རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་རྣམས་ཡག་པྩོ་ཡིན་

པ་དང་བང་བར་ངྩོས་འཛིན་ཐུབ་པ་དང་། མ་རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་རྣམས་སྡུག་ཅག་

ཡིན་པ་དང་དྩོར་བར་ངྩོས་འཛིན་ཐུབ་པ་བས་ཏེ། རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་རྒྱུན་གཏན་དུ་
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ཡ་རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་བཟང་པྩོ་རྣམས་བང་བ་དང་། མ་རབས་ཀི་བསམ་སྤྩོད་

ངན་པ་རྣམས་དྩོར་བར་བ་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའྩོ།། 

དེ་ནས་དམ་པའི་ལྷ་ཆྩོས་ཀི་ཉམས་ལེན་ནི། ༡། རྒྱུན་གཏན་ནས་དཀྩོན་

མཆྩོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་སྐབས་འགྩོའི་ཉམས་ལེན། ༢། དེ་ནས་ཚོགས་

བསགས་པ་དང་སྒིབ་པ་སྦྩོང་བའི་ཕྱིར་དཀྩོན་མཆྩོག་མཆྩོད་པ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་

སྩོགས་ཡན་ལག་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན། ༣། དེ་ནས་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་གི་ར་བ་

སེམས་པ་བཟང་པྩོ་བེད་དགྩོས་པས། རང་གི་རང་ལ་ཕན་སེམས་བསྐེད་པ་དང་ཕན་

པ་བེད་པ་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། རང་དང་རང་འདྲ་བ་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་

བསལ་མི་འདྩོད་པ་གཅིག་གྱུར་གི་རང་གི་ཕ་མ་སྩོགས། ཁྱིམ་མི་ལ་བམས་སིང་

རེའི་སྩོ་ནས་ཕན་སེམས་དང་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ། དེ་ནས་ད་དུང་ཡང་སེམས་བཟང་པྩོ་རྒྱ་

ཆེ་རུ་བཏང་ནས། རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཙམ་མིན་པར་རང་གི་ཁྱིམ་མཚེས་དང་། རང་

སྩོད་སའི་གྩོང་སེ། རང་ཡུལ། རྒྱལ་ཁབ། འཛམ་གིང་སྩོགས་སེམས་ཅན་སྤི་ལ་ཕན་

སེམས་དང་ཕན་པ་སྒྲུབ་པ། དེ་བཞིན་དུ། རང་དང་རང་གི་མི་རིགས། རང་གི་ཆྩོས་

རིག་ཁྩོ་ན་བསམས་པའི་བསམ་བྩོ་རྒྱ་ཆུང་གུ་དྩོག་དེ་ཙམ་མི་གཏྩོང་བར། བསམ་བྩོ་

རྒྱ་ཆེ་གུ་ཡངས་ཀི་བསམ་པས། གཞན་གི་བདེ་སྐིད་དང་དགྩོས་མཁྩོ་གལ་ཆེར་

འཛིན་པའི་སྩོ་ནས། འཛམ་གིང་ནང་ཡྩོད་པའི་ཆྩོས་དང་རིག་གཞུང་། ཤེས་ཡྩོན་དང་

ལྟ་གྲུབ། མི་རིགས་འདྲ་མིན་སྩོགས་གང་དང་གང་ལ་ཡང་བརི་བཀུར་གིས་མཐུན་

ལམ་དང་རྩོགས་ཕན་བེད་པ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་ཉམས་ཐག་པ་སྐབས་མེད་མགྩོན་

མེད་ཀི་སེམས་ཅན་ལ་བམས་པ་དང་སིང་རེ་ཡི་སྩོ་ནས་སྦིན་པ་གཏྩོང་བ་སྩོགས་ཀི་
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སྩོ་ནས་ཕན་ཐྩོགས་བེད་པ། དེ་བཞིན་དུ་སྤི་ཚོགས་དང་མི་མང་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་དུ་

ཀུན་སྩོང་བཟང་པྩོ་དང་དྲང་བདེན་གི་སྩོ་ནས། སྩོབ་གྲྭ་འཛུགས་པ། སན་ཁང་རྒྱག་

པ། སྤི་སྤྩོད་སྤི་ཁང་དང་ནགས་ཚལ། ལྡུམ་རྭ་སྩོགས་གསར་དུ་སྐྲུན་པ། ཁྩོར་ཡུག་

གཙང་མ་ཉར་བ་དང་སྲུང་སྐྩོབ་བེད་པ་སྩོགས་སྤི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་སྩོ་ནས་སྤི་

ཕན་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་སྩོགས། 

མདྩོ་དྩོན། རང་གི་མི་ཚེའི་ནང་གཞན་དང་སྤི་ལ་ཕན་པའི་སེམས་བཟང་དང་

ལག་ལེན་གི་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་བེད་པ་ཡང་ཆྩོས་ཀི་ཉམས་ལེན་ཡིན་པ་ཤེས་

ཤིང་ལག་ལེན་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ།

༤། དེ་ནས་ནང་པའི་ཆྩོས་ཀི་ཉམས་ལེན་གི་གཙོ་བྩོ་ནི། མདྩོ་ལས། སིག་པ་

ཅི་ཡང་མི་བ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡྩོངས་

སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །ཅེས་དང་། གྩོང་གི་བཞི་བརྒྱ་པའི་

ལུང་དྩོན་ལྟར། རྒྱུ་འབས་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་ལ་བརེན་ནས་ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་

པའི་བསམ་པས། བསྩོད་ནམས་མིན་པ་སྟེ་རང་གཞན་ལ་གནྩོད་པའི་སིག་པ་མི་དགེ་

བ་བཅུ་སྩོགས་ངེས་པར་སྩོང་བ་དང་། དེ་དག་ལས་ཀང་བདེ་སྡུག་གི་ར་བ་སེམས་

ལ་ཐུག་པས་རང་གཞན་གི་སེམས་འདུལ་བར་བེད་པ་དེ་ཡིན་པས་སེམས་འདུལ་

བར་འབད་བརྩོན་གཙོ་བྩོར་བེད་དགྩོས། ༥། གཞན་ཡང་། བརེན་ནས་བཏགས་པའི་

རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་ལ་བརེན་ནས། བདེན་པ་བཞི་བསམས་པའི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བའི་

ཉེས་དམིགས་དང་ཐར་པའི་ཕན་ཡྩོན་བསམས་ཏེ། ངེས་འབྱུང་གི་ཉམས་ལེན་དང་། 

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་བསམ་བྩོ་ངན་པ་སྤི་དང་། བེ་བག་བདག་
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འཛིན་ཡིན་པ་ཤེས་ཏེ། དེ་སྩོང་བེད་དུ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཀི་ལམ་དང་། བདག་མེད་

པ་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བརེན་ནས་བདག་འཛིན་སྩོང་བ་དང་འགྩོག་བདེན་འཐྩོབ་

པར་བེད་དགྩོས། 

༦། དེ་ནས་ཐ་མར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་སིང་པྩོ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་

བསྐེད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པྩོའི་མདྩོ་སགས་གཉིས་ཀི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་བདག་འཛིན་

གི་བག་ཆགས་ཤེས་སྒིབ་སངས་ཏེ་སྒིབ་པ་ཀུན་ལྡྩོག་པར་བེད་དགྩོས། དེ་འདྲ་བའི་

ཉམས་ལེན་གི་གནས་ཀི་ངྩོ་བྩོ་དང་། གྩོ་རིམ་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་ལེགས་

པར་ཉམས་སུ་བངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་བེད་པའི་སྐེས་བུ་ནི་

མཁས་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་སྩོང་ཙང་། ང་ཚོས་མཁས་པའི་ལམ་སྟྩོན་ལྟར་ནང་ཆྩོས་

ཉམས་ལེན་གི་ངྩོ་བྩོ་དང། གངས་དང་གྩོ་རིམ་གི་གནད་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་

ཤིང་ཉམས་སུ་བང་དགྩོས་པ་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ། མདྩོ་དྩོན། སངས་རྒྱས་པའི་ཆྩོས་

ཀུན་ལྟ་བ་རེན་འབྱུང་གི་ལྟ་བ་དང་སྤྩོད་པ་འཚེ་བ་མི་བེད་པ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་བསྡུས་

ཏེ། སྩོབ་སྦྩོང་དང་ཉམས་ལེན་བེད་ཤེས་པ་དགྩོས་སྩོ།།

༣༽ ཉིན་རེའི་སྩོམ་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ།

གསུམ་པ་བེ་བག་ཏུ་ཉིན་རེའི་སྩོམ་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་མདྩོར་ཙམ་བཤད་

པ་ལ། ཐྩོག་མར་ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་བེད་པ་ལ་སྤྩོ་བ་སྐེ་བའི་ཕྱིར་འདི་ཉིད་གལ་

ཆེན་ཡིན་སྐྩོར་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཉི་མ་རེ་རེ་ནས་ཉམས་ལེན་མེད་པར་རང་སེམས་

ཆགས་སང་ཉྩོན་མྩོངས་ཁྩོ་ནའི་དབང་དུ་བཏང་ནས་སིག་པ་གསྩོག་གིན་བེད་དེ། ཉི་

མ་དང་། བདུན་ཕག ཟླ་བ། ལྩོ་བཅས་མི་ཚེ་བསྐལ་བ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་ལ་དུད་འགྩོ་
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གེང་བརྩོད།།

སྩོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་མི་ལུས་ཤིག་ཐྩོབ་ཡྩོད་ཀང། དེ་དྩོན་མེད་

སྟྩོང་ཟད་དང་འཕྩོ་བརླག་ཏུ་བཏང་བ་ཡིན། དེ་ལ་བརེན་ནས་རང་ཉིད་འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་

སྡུག་བསལ་བར་འགྱུར་བས་ཤིན་ཏུ་ཐབས་སྡུག་དང་གེན་པ་ཡིན། དེ་འདྲ་སྩོང་ཙང་། 

ཉམས་ལེན་འདི་ལེགས་པར་ཤེས་པ་དང་ཤེས་ནས་ཀང་རྒྱུན་གཏན་ནས་ཉམས་

ལེན་བེད་ན། ཉིན་གཅིག་ནས་བཟུང་མི་ཚེ་གཅིག་གི་དུས་ཡུན་དེ། འཕྩོ་བརླག་མེད་

པ་དྩོན་དང་ལྡན་པ་འྩོང་ལ། དེའི་རྣམ་སིན་གི་འབས་བུས་སྐེ་བ་ཕྱི་མར་བདེ་འགྩོ་ཐྩོབ་

པ་དང་། རྒྱུ་མཐུན་གི་འབས་བུས་སྐེ་བ་ཕྱི་མར་ཡང་ཉམས་ལེན་འདི་བཞིན་བེད་

ཐུབ་པ་སྩོགས་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་ཕན་ཐྩོགས་ཆེན་པྩོ་ཡྩོད་པས་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་

ཡིན། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས། ཚང་མས་འདི་ལྟར་བེད་ཐུབ་ན་བསམས་ཏེ་འདིར་མདྩོ་

སགས་གཉིས་ཀའི་གནད་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་བཤད་འདྩོད་བྱུང་། དེས་

ན་འདི་བཤད་པ་ལ།  

ས་དྲྩོ་གཉིད་སད་མ་ཐག་ཡར་ལངས་ཏེ། ཉལ་ཁི་རང་དུ་རྐང་པ་དཀིལ་ཀྲུང་

བས་ནས། འདི་ལྟར་བསམ་སྟེ། བ་མ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོའི་རེས་འབང་བདག་གིས། 

ཉིན་རེའི་སྩོམ་ཉམས་ལེན་བ་བ་ལ་དྲུག དང་པྩོ་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྩོར། གཉིས་པ་ཁྲུས་

ཀི་རྣལ་འབྩོར། གསུམ་པ་ཐུན་གི་རྣལ་འབྩོར། བཞི་པ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྩོར། ལྔ་པ་

གཉིད་ཀི་རྣལ་འབྩོར། དྲུག་པ་དུས་གཞན་གི་རྣལ་འབྩོར་རྩོ།།   

 དང་པྩོ་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྩོར་ནི། ༡། གཉིད་སད་མ་ཐག་རང་ཉིད་ནང་པ་

ཡིན་པ་དྲན་ཏེ། རང་གི་སྐབས་དང་མགྩོན་པྩོ་ནི་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཡིན་བསམས་

ཏེ། པཱ་ལིའི་སྐད་དུ་ཡྩོད་པ། ན་མྩོ་ཏསྶ་བྷ་ག་ཝ་ཏྩོ་ཨརྷ་ཏྩོ་སམྨཱ་སཾ་བུདྡྷསྶ། ཞེས་པ་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

དང་། སཾསྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་ཡྩོད་པ། བུདྡྷཾ་ཤྲ་ཎཾ་གཙྪཱ་མི། དྷརྨྨཾ་ཤྲ་ཎཾ་གཙྪཱ་མི། སངྒྷཾ་ཤྲ་ཎཾ་

གཙྪཱ་མི། ཞེས་བཏྩོན་ཏེ་སྐབས་འགྩོ་ལན་གསུམ་བ། 

༢། དེ་ནས་སྟྩོན་པའི་བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ། གང་གིས་ཐུགས་བརེ་ཉེར་བཟུང་

ནས། །ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆྩོས་ནི་སྟྩོན་མཛད་པ། །གཽ་ཏམ་དེ་

ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ཞེས་བཏྩོན་ཏེ་སིང་ནས་ཕྱག་འཚལ། 

༣། དེ་ནས་རང་ཉིད་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངྩོས་ནས། སྐབས་དང་མགྩོན་པྩོ། 

རེ་ས་དང་མིག་དཔེ་བལྟ་ས་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཡིན་པས། ངའི་སྩོ་གསུམ་དེ་

སྟྩོན་པ་ཁྱེད་ཀི་སྐུ་གསུམ་ལྟར་འགྱུར་བ་ཤྩོག་བསམས་ཏེ། ངག་ཏུ། 

མགྩོན་ཁྱྩོད་ཀི་སྐུ་དང་བདག་གི་ལུས། །མགྩོན་ཁྱྩོད་ཀི་གསུང་དང་བདག་གི་

ངག །མགྩོན་ཁྱྩོད་ཀི་ཐུགས་དང་བདག་གི་ཡིད། །དྩོན་དབེར་མེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

བར་ཤྩོག །ཅེས་བཏྩོན་ཅིང་བསམ། 

༤། དེ་ནས་རང་ཉིད་སྟྩོན་པ་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ། གཙོ་བྩོའི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྩོམ་ཉམས་

ལེན་བེད་དགྩོས། དེ་ལ་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཉམས་ལེན་བེད་དགྩོས་བསམས་ཏེ་

ཡར་ལངས། 

དེ་ནས་ཡར་ལང་ཁར་རྐང་མཐིལ་གི་སགས་བ་བ་ནི། རང་གི་རྐང་ལག་གི་

འྩོག་ཏུ་ཤི་བར་འགྱུར་བའི་འབུ་སིན་སྩོགས་ལ་སིང་རེའི་བསམ་པ་ཤུགས་དྲག་སྩོན་

དུ་བཏང་སྟེ་ངག་ཏུ། ༀ་ཁེ་ཙ་ར་གྷ་ན་ཧཱུཾ་ཧྲི་སྭཱཧཱ། ལན་གསུམ་བཟླས་ནས་རྐང་ལག་

ཏུ་མཆིལ་མ་བཏབ་སྟེ། རྐང་ལག་གི་འྩོག་ཏུ་ཤི་བར་འགྱུར་བའི་འབུ་སིན་རྣམས་བདེ་

འགྩོ་ལྷ་མིའི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པ་སྩོགས་ཀི་སྩོན་ལམ་བ། 
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གེང་བརྩོད།།

 དེ་ནས་ཡར་ལངས་ཏེ་གྩོག་སར་སྐབས། གྩོག་དེ་མཆྩོད་གྩོག་ཏུ་མྩོས་ཏེ་

འབུལ་དགྩོས་ལ་དེའི་སྐབས། བདག་གིས་བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་ལ་མཆྩོད་མེ་ཕུལ་

བའི་བསྩོད་ནམས་ལ་བརེན་ནས། མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཆྩོས་

རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་སྤི་དང་། ཁྱད་པར་དུ་རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁྩོ་ན་ཉིད་

རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསྐེད་པར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོན་ནས་ངག་ཏུ། སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བ་རིན་

པྩོ་ཆེ། །མ་སྐེས་པ་རྣམས་བསྐེད་གྱུར་ཅིག །སྐེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་

ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག །ཅེས་སྩོན། ཉམས་ལེན་འདི་མཆྩོད་མེ་ག་དུས་འབུལ་

ཡང་དེ་སྐབས་བེད་རུང་བ་ཡིན། དེ་ནས་འགྩོ་འྩོང་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བམས་སིང་

རེ་བང་སེམས་སྩོགས་དྲན་ཅིང་། བ་མ་ཡི་དམ་གི་མཚན་སགས་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་

ལྷ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་མཚན་སགས། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿ ཞེས་ཤེས་རབ་

ཀི་སགས་དང་། དྷི་དྷི་དྷི་དྷི་ ཞེས་དྲན་པའི་སགས་འདྩོན་ཏེ་ཤེས་རབ་དང་དྲན་པ་

འཕེལ་བར་སྩོན་དགྩོས།    

 གཉིས་པ་ཁྲུས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། དེ་ནས་ཁྲུས་ཀི་སྐབས། ཁྲུས་ཆུ་དེ་རང་

གི་ཡི་དམ་ལྷའི་ཕྱག་ཏུ་ཡྩོད་པའི་བུམ་པའི་ནང་གི་བདུད་རིར་མྩོས་ཏེ། ཐྩོག་མར་བ་

མ་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ལན་གསུམ་མཆྩོད། དེ་ནས་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་

དྲི་མ་དག་པའི་མྩོས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ངག་ཏུ། ༀ་ཨཱ་ཧཱུཾ། ཞེས་རྩོད་ཀིན་གདྩོང་བཀྲུ་

བ་སྩོགས་བ། 

 དེ་ནས་མཆྩོད་ཁང་ངམ་སྐབས་ཡུལ་གི་མདུན་དུ་སྩོང་ནས་དེར། གང་ལ་

མྩོས་པ་གཙོ་བས་པ། །དེ་ཡི་མདུན་ན་ཐུབ་པ་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 
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སྐབས་ཡུལ་རྣམས་མངྩོན་སུམ་དུ་ཡྩོད་པར་མྩོས་ཏེ་དད་གུས་ཆེན་པྩོས། ངག་ཏུ་

ཕྱག་འཚལ་གི་སགས། ༀ་ན་མྩོ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མ་སཱུ་ཤྲི་ཡེ། ན་མ་ཨུཏྟམ་ཤྲི་ཡེ་

སྭཱཧཱ། ཞེས་འདྩོན་ཀིན་ཕྱག་གསུམ་སྩོགས་ཅི་ཐུབ་ཕུལ། 

གསུམ་པ་ཐུན་གི་རྣལ་འབྩོར་ལ་གསུམ། སྦྩོར་བའམ་སྩོན་འགྩོ། དངྩོས་གཞི། 

མཇུག་ཏུ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ལྩོ། །དང་པྩོ་ལ་གཉིས། དམ་པའི་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་པ་

སྩོགས་བསམ་པ་དང༌། སྦྩོར་ཆྩོས་སམ་སྩོན་འགྩོ་སིང་པྩོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལྩོ། ། 

 དང་པྩོ་ནི། དེ་ནས་སྟན་ལ་འདུག་ཏེ་རྐང་པ་རྡྩོ་རེ་སྐིལ་ཀྲུང་སྩོགས་ལུས་རྣམ་

སང་གི་ཆྩོས་བརྒྱད་དང་ལྡན་པར་བས་ནས། ལས་དང་པྩོ་བ་རྣམས་ཀིས་འདི་ལྟར་

བསམ་པར་བ་སྟེ། བདག་གིས་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་ཏེ། བདག་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་

བསལ་མི་འདྩོད་པ་ཡིན་ལ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་སྡུག་བསལ་སེལ་བའང་དམ་པའི་ཆྩོས་

ཁྩོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར། ཡང༌། བདག་ཆྩོས་ཅན། ད་ལྟ་ཉིད་ནས་ཆྩོས་བེད་དགྩོས་

ཏེ། འཆི་བར་ནི་ངེས། ནམ་འཆི་ལ་ནི་ངེས་པ་མེད། འཆི་བའི་ཚེ་ཆྩོས་མ་གཏྩོགས་

གཞན་གང་གིས་ཀང་མི་ཕན་པའི་ཕྱིར་རྩོ་སམ་དུ་བསམ། གྩོང་གི་རྣམ་སང་ཆྩོས་

བརྒྱད་ནི། རྐང་པ་སྐིལ་ཀྲུང། ལག་མཉམ་བཞག། སལ་ཚིགས་མདའ་ལྟར་བསང་བ། 

མགིན་པ་ཅུང་ཟད་གུག་པ། དཔུང་པ་རྒྩོད་གཤྩོག་ལྟར་བརྐྱངས་པ། མིག་ས་རེར་ཕབ་

པ། ལྕེ་རེ་ཡ་རྐན་ལ་སྦར་བ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབས་བཅས་ཡིན་ནྩོ།། 

 གཉིས་པ་སྦྩོར་ཆྩོས་སིང་པྩོའམ་སྩོན་འགྩོ་སིང་པྩོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ནི། 

དགེ་སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ངང་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དགེ་

སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་ནི། སྐབས་འགྩོ་སེམས་བསྐེད་ཀི་ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་པ་ཡིན་ལ། 
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དེ་ཡང་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བཤེས་རྣམས་ཀིས། ཀུན་སྩོང་ཁ་ལ་བཅྩོས་རྒྱུ་མ་

ཡིན་སེམས་ལ་བཅྩོས་དགྩོས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐྩོག་མར་སེམས་ཀི་ཐྩོག་ནས་

ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་ཏེ་ཚོར་བ་ཡྩོད་པ་ཞིག་བེད། དེ་ནས་ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་པའི་ཚིག་

ངག་ཏུ་འདྩོན་དགྩོས།  

 སེམས་ཀི་ཐྩོག་ནས་ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་

མའི་ཚིག་དྩོན་ལྟར་བ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་

ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀིས། 

ལམ་ལྩོག་པ་ལས་ཁྱད་པར་འབེད་ཆྩོས་སྐབས་འགྩོ་བསྟན་པ་དང་། དེ་ནས། བདག་

གིས་སྦིན་སྩོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་ཚིག་རྐང་གཉིས་ཀིས་ལམ་དམན་པ་ལས་ཁྱད་པར་འབེད་

ཆྩོས་སེམས་བསྐེད་བསྟན་པ་ཡིན། 

སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མའི་ཚིག་དྩོན་ནི། 

བདག་དང་འགྩོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྩོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་སྡུག་

བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ལ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་ནས། དེ་ལས་སྐྩོབ་པའི་ནུས་པ་སུ་

ལ་ཡྩོད་ན། སྐབས་སྟྩོན་པ་པྩོ་སྐྩོན་ཐམས་ཅད་སངས་ཤིང་ཡྩོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རབ་

ཏུ་རྒྱས་པའི་མཁྱེན་བརེ་ནུས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་དཀྩོན་མཆྩོག་

དང༌། སྐབས་དངྩོས་འགྩོག་ལམ་གི་བསྡུས་པའི་ཆྩོས་དཀྩོན་མཆྩོག་དང་། སྐབས་

སྒྲུབ་པའི་ཟླ་གྩོགས་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་སྟེ་དགེ་འདུན་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་ཡྩོད་

པས། དེ་རྣམས་ལ་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སིད་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་སངས་
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རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་མ་ཐྩོབ་ཀི་བར་དུ། བདག་ནི་སྐིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཤི་གསྩོན་བདེ་

སྡུག་གང་བྱུང་ཡང་ཐེ་ཚོམ་སྩོགས་ཀི་རྣམ་རྩོག་ངན་པ་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མེད་པར། 

སིང་ཁྩོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཁྱེད་ཀིས་མཁྱེན་སམ་དུ་ཡིད་

ཁྱེད་ཤེས་ཀི་སྩོ་ནས་སྐབས་སུ་མཆི། བདག་གིས་ཐྩོག་མེད་ནས་ད་བར་སྦིན་པ་ལ་

སྩོགས་པ་བགིས་པའི་བསྩོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པ་དང་

གསྩོག་བཞིན་པ་དེ་རྣམས་ཀིས། བདག་ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་མ་ཟད་ཀི་བར་དུ་འགྩོ་བ་

རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཀུན་ཏུ་ཕན་

པར་བ་བའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་འགྲུབ་པར་ཤྩོག་ཅེས་པའྩོ།། 

 དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མའི་ཚིག་རྐང་དང་པྩོ་གཉིས་ཀིས་

བསྟན་པ་ལྟར། སྐབས་འགྩོའི་ཉམས་ལེན་སྐབས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ནི། ཐྩོག་

མར་རང་གི་སིན་མཚམས་ཀི་ཐད་ཀི་མདུན་གི་ནམ་མཁར་པད་དང་ཟླ་བའི་གདན་

གི་སྟེང་དུ་ངྩོ་བྩོ་རང་གི་དྲིན་ཆེན་ར་བའི་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྣམ་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོ་

ཞལ་འཛུམ་པ་དང་བཅས་པ་ཞིག་བསྩོམ་ལ། དེ་ཉིད་སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀི་

བདག་ཉིད་ཡིན་བསམ་པ་བ། དེ་ནས་རང་གི་མཐའ་འཁྩོར་དུ་ཚེ་འདིའི་ཕ་མ་སྩོགས་

མ་རྒན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྩོད་པར་བསམ། དེ་ནས་སྐབས་འགྩོ་བེད་དུས། 

སྐབས་འགྩོའི་རྒྱུ་འཇིགས་པ་དང་དད་པ་གཉིས་ཚང་བའི་སྩོ་ནས་སྐབས་འགྩོ་བ་

དགྩོས། ༡། དེ་ལ་འཇིགས་པ་ནི། བྱུང་ན་གྩོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། བདེན་བཞིའི་

ནང་གི་བདེན་པ་དང་པྩོ་གཉིས་ཏེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་

གཉིས་བསམ་པའི་སྩོ་ནས་འཁྩོར་བ་ལ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པའི་འཇིགས་པ་དང་། དེ་
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མ་བྱུང་ན་ཡང་མ་མཐར་ངན་སྩོང་གི་སྡུག་བསལ་བསམས་ཏེ་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་

པའི་འཇིགས་པ་གང་རུང་ངེས་པར་དགྩོས། ༢། དད་པ་ཡང་། གྩོང་གི་འཇིགས་པ་དེ་

ལས་སྐྩོབ་པའི་ནུས་པ་དཀྩོན་མཆྩོག་ལ་ཡྩོད་པར་མཐྩོང་བའི་དད་པ་ཡིན། དད་པ་དེ་

ལ་དང་བའི་དད་པ་དང་། ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ། མངྩོན་འདྩོད་ཀི་དད་པ་གསུམ་ཡྩོད། 

༡) དང་བའི་དད་པ་ནི། སྐབས་ཡུལ་ལ་ཡྩོན་ཏན་མཐྩོང་བའི་སྩོ་ནས་སེམས་དང་བའི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐེས་པ་དེ་ཡིན། ༢) ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་ནི། སྐབས་ཡུལ་ལ་ཡྩོན་

ཏན་མཐྩོང་སྟེ་སེམས་དང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐེས་རེས་ད་དེ་ལ་བྩོ་འགེལ་ཡིད་ཆེས་

བ་བསམ་པ་དེ་ཡིན། ༣) མངྩོན་འདྩོད་ཀི་དད་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྐབས་ཡུལ་ལ་དང་བ་

དང་ཡིད་ཆེས་པའི་སྩོ་ནས་སྐབས་ཡུལ་གི་ཡྩོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་བདག་གིས་ཐྩོབ་པར་

བའྩོ་སམ་དུ་ཐྩོབ་འདྩོད་སྐེ་བ་དེ་ཡིན། དེ་བས་ན་དད་པ་གསུམ་པྩོ་ཅི་རིགས་ངེས་

པར་དགྩོས་ལ། དེ་ཡི་ནང་ནས་ཀང་ནང་ཆྩོས་ཀི་འགྩོ་སྟངས་དངྩོས་ནས་བས་ན། 

སྐབས་འགྩོའི་སྐབས་ཀི་དད་པ་དེ་གཙོ་བྩོ་མངྩོན་འདྩོད་ཀི་དད་པ་ཡིན་པས་དེ་

བསྐེད་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བསམ་བྩོའི་ནང་འཇིགས་དད་གཉིས་ཚང་

བའི་སྩོ་ནས། སྐབས་ཡུལ་ལ་སིང་ཐག་པ་ནས་སྐབས་སུ་འགྩོ་བའི་བསམ་པ་ཚོར་བ་

ཡྩོད་པ་དགྩོས། 

 དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆྩོས་ཚོགས་མའི་ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀིས་བསྟན་

པ་ལྟར། སེམས་བསྐེད་ཉམས་ལེན་སྐབས་བསམ་བྩོ་གཏྩོང་སྟངས་ནི། རབ་ལ་བྱུང་

ན་གྩོང་དུ་འཁྩོར་ལྩོ་བར་པའི་བརྩོད་སིང་བང་སེམས་འགེལ་བཤད་སྐབས་ལྟར། རྒྱུ་

འབས་མན་ངག་བདུན་དང་། བདག་གཞན་མཉམ་བརེ་ཅི་རིགས་བསམས་ནས་
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སེམས་བསྐེད་དགྩོས། གལ་ཏེ་དེ་འདྲ་མ་བྱུང་ཡང་མ་མཐར་ཡང་བདག་གཞན་

མཉམ་པ་དང་བམས་སིང་རེ་ལྷག་བསམ་བཞི་ལེགས་པར་བསམས་ནས་སེམས་

བསྐེད་དགྩོས་པ་གལ་ཆེ། དེའི་ཚུལ་ནི། 

 ༡། ཐྩོག་མར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་འདྩོད་པ་དང་སྡུག་བསལ་མི་

འདྩོད་པ་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པ་བསམ།   ༢། དེ་ནས་རང་གི་སྟེང་དུ་བདེ་བས་འཕྩོངས་

པའམ་བདེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་བསམས་རེས། ཚུལ་དེ་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀི་སྟེང་དུ་བསམས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་ན་སམ་པའི་བམས་

པ་ཆེན་པྩོ་བསྩོམ། ༣། དེ་ནས་རང་གི་སྟེང་དུ་སྡུག་བསལ་གསུམ་ལ་སྩོགས་པས་

མནར་ཚུལ་བསམས་རེས། ཚུལ་དེ་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་དུ་

བསམས་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་འབལ་ན་སམ་པའི་སིང་རེ་

ཆེན་པྩོ་བསྩོམ། ༤། དེ་ནས་བདག་གིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་

སྡུག་བསལ་ལས་བསྒལ་བར་བ་སམ་པའི་ལྷག་བསམ་བསྩོམ། ༥། དེ་ནས་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ལ་འགྩོད་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ། བདག་གིས་མཁྱེན་བརེ་

ནུས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གྩོ་འཕང་ཐྩོབ་པར་བའྩོ་སམ་པའི་

སེམས་བསྐེད་པ་བཅས་བ། དེ་ལྟར་བསམས་ནས་སེམས་ཀི་ནང་སེམས་བསྐེད་ཀི་

ཚོར་བ་ཡྩོད་པ་བ་དགྩོས། དེ་ལྟར་སྐབས་འགྩོ་སེམས་བསྐེད་གཉིས་བསམ་བྩོ་

བཏང་ནས་སེམས་ལ་ཚོར་བ་བྱུང་བ་ན། དེ་ནས་ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་པའི་ཚིག་ངག་ཏུ་

འདྩོན་དགྩོས་པས་དེ་ནི།

 ༡། སྐབས་སེམས་ཀི་ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་པའི་ཚིག་ནི། 
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སངས་རྒྱས་ཆྩོས་དང་ཚོགས་ཀི་མཆྩོག་རྣམས་ལ། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་

ནི་སྐབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་སྦིན་སྩོགས་བགིས་པའི་ཚོགས་རྣམས་

ཀིས། །འགྩོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །ཅེས་དང་།

 ༢། འགྩོ་བ་སྤི་ལ་དམིགས་ནས་ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཀུན་སྩོང་ནི། 

ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་

ཅིག །ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་དང་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་

བར་གྱུར་ཅིག །ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་

འབལ་བར་གྱུར་ཅིག །ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རིང་ཆགས་སང་གཉིས་དང་

བལ་བའི་བཏང་སྩོམས་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག ། 

 ༣། སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་དང་བསྟན་འཛིན་སྤི་ལ་དམིགས་པའི་ཀུན་

སྩོང་ནི།     

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་འཛིན་སྐེས་བུ་

ཐམས་ཅད་སྐུ་ཁམས་བཟང༌། །ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ ་སྐིད་འབྱུང་བའི ་

གནས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

 ༤། རང་རྒྱུད་ལ་བང་སེམས་དང་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་སྐེ་བར་

དམིགས་པའི་ཀུན་སྩོང་ནི། 

༡) བང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐེས་པ་རྣམས་བསྐེད་གྱུར་

ཅིག །  སྐེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག ། 

    ༢) སྟྩོང་ཉིད་ལྟ་བ་རིན་པྩོ་ཆེ། །མ་སྐེས་པ་
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རྣམས་བསྐེད་གྱུར་ཅིག 

སྐེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པར་ཡང༌། །གྩོང་ནས་གྩོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྩོག ། 

 ༣) ཇི་སིད་ནམ་མཁའ་གནས་པ་དང་། །འགྩོ་བ་ཇི་སིད་གནས་གྱུར་པ། 

  དེ་སིད་བདག་ནི་གནས་གྱུར་ནས། །འགྩོ་བའི་སྡུག་བསལ་སེལ་བར་

ཤྩོག །

༥། ཆྩོས་ཀི་བ་བ་གང་བས་ཀང་སྟྩོང་ཉིད་རྩོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་

དགྩོས་པས་དེའི་ཚུལ་ནི། 

རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནི་སྟྩོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་

བརེན་ནས་གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནྩོ། །གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་

ཡིན་པའི། །ཆྩོས་འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སྟྩོང་པ་མ་ཡིན་པའི། །ཆྩོས་

འགའ་ཡྩོད་པ་མ་ཡིན་ནྩོ། །ཞེས་པ་ལྟར་སྟྩོང་ཉིད་བསམ། 

 དེ་ལྟར་ཀུན་སྩོང་ལེགས་པར་བཅྩོས་པའི་རེས་སུ་སྦྩོར་ཆྩོས་སིང་པྩོ་

ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ནི། ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་པ་གྲུབ་ནས་ཡར་བཞེངས་ཏེ། ༡། བི་དྩོར་

བེད་སྐབས། སེམས་ནང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་སྒིབ་སྩོགས་དག་པའི་

མྩོས་པ་བས་ཏེ། ངག་ནས། རྡུལ་སང་དྲི་མ་སང་། ཞེས་འདྩོན་ཀིན་བི་དྩོར་བ། དེ་

ནས་གུས་པ་དང་བཅས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་གཙང་མར་བས་ཏེ། གྩོ་རིམ་མ་

འཆྩོལ་པར་དྲང་པྩོར་དགམ་པ་སྩོགས་བ། ༢། དེ་ནས་མཆྩོད་པ་ཡྩོན་ཆབ་ལྟ་བུ་

འབུལ་སྐབས། མཆྩོད་པ་དེ་རྒྱུའི་གཡྩོ་དང་ཀུན་སྩོང་གི་གཡྩོ་མེད་ཅིང་བཟྩོ་བཀྩོད་

མཛེས་པར་བཤམས་ཏེ། བདག་གིས་ཡྩོན་ཆབ་འབུལ་བའི་བསྩོད་ནམས་ལ་བརེན་
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ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆྩོས་ཀི་བདུད་རིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་སྟེ། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བྩོ་ཆྩོས་སུ་སྩོང་བ་དང༌། ཆྩོས་ལམ་དུ་འགྩོ་བ། ལམ་ལ་

བར་ཆད་མེད་པར་ཆྩོས་མཐར་ཕྱིན་པར་ཤྩོག་ཅིག་སམ་དུ་བསམ། 

༣། ཡང་ཁ་བཏགས་འབུལ་སྐབས། བདག་གིས་ཁ་བཏགས་ཕུལ་བའི་

བསྩོད་ནམས་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་བདག་པས་གཞན་

གཅེས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རྣམ་པར་དག་པ་སྐེ་བར་ཤྩོག་ཅིག་སམ་དུ་

བསམས་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་མཆྩོག་འདྩོན། 

༤། བདུགས་སྩོས་དང་བསང་སྩོགས་དྲི་བཟང་པྩོ་འབུལ་སྐབས། བདག་

གིས་དྲི་བཟང་པྩོ་ཕུལ་བའི་བསྩོད་ནམས་ལ་བརེན་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཐྩོག་མེད་ནས་བསགས་པའི་ཚུལ་འཆལ་གི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དག་སྟེ། ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཕུང་པྩོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག་ཅིག་སམ་དུ་བསམས་ཏེ། ངག་ཏུ། 

ཁིམས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་སྐྩོན་མེད་ཅིང་། །ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་དང་ལྡན། །རླྩོམ་

སེམས་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས། །ཚུལ་ཁིམས་ཕ་རྩོལ་ཕྱིན་རྫྩོགས་ཤྩོག །ཅེས་

འདྩོན། དེ་ནས་སྩོམ་གདན་གི་སྟེང་དུ་ལུས་འདུག་ལུགས་བརྒྱད་དམ་སྤྩོད་ལམ་གང་

བདེར་འཁྩོད་ནས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཐུན་དངྩོས་གཞིའི་ཉམས་ལེན་བ་དགྩོས་སྩོ།།

 གཉིས་པ་ཐུན་དངྩོས་གཞིའི་རྣལ་འབྩོར་ནི། དེ་ནས་སྟན་ལ་འདུག་བཞིན་

དུ། སྩོམ་ནུས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། གཙོ་བྩོ་རང་རང་གི་ར་བའི་བ་མའི་ལམ་སྟྩོན་ལྟར་

ངེས་པར་བ་བ་གནད་ཡིན་ལ། གཞན་ཡང་། འདི་ལྟར་བ་ཡང་རུང་སྟེ། 

༡། ཐྩོག་མར་ངག་བིན་རླབས་སྩོགས་བ། ༢། དེ་ནས་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར། ༣། 
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དེ་ནས་ལམ་རིམ་དང་བྩོ་སྦྩོང་སྩོམ་པ། 

༤། དེ་ནས་ཐུན་གཞན་ཞིག་ཏུ་རྒྱུད་བཞི་གང་རུང་དང་བསྐེད་རྫྩོགས། ཕྱག་

ཆེན་ཆྩོས་དྲུག། གསལ་སྟྩོང་ཟུང་འཇུག །རྫྩོགས་ཆེན་སྩོགས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་སྩོམ་

པ། ༥། དེ་ནས་བཟླས་སགས་དང་འཕིན་བཅྩོལ་སྩོགས་ཉམས་སུ་བང་བར་བའྩོ།། 

དེ་ལ་དང་པྩོ་ངག་བིན་རླབས་སྩོགས་ནི།

 མར་གྱུར་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྩོར་བ་ 

སྡུག་བསལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒལ་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཟུང་འཇུག་ཁྱབ་

བདག་རྡྩོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྩོའི་གྩོ་འཕང་ལ་འགྩོད་པར་བ། དེའི་ཆེད་དུ་ཕྱག་ཆེན་

སྩོགས་ཉམས་སུ་བང་བར་བགིའྩོ། །རང་ཉིད་ཡི་དམ་ལྷར་གསལ་ལྕེ་ཡི་སྟེང། །ཨ་

ལས་ཟླ་སྟེང་ཨ་དཀར་འྩོད་འབར་བའི། །མདུན་ནས་གཡས་སྐྩོར་ༀ་དང་དབངས་

ཡིག་དཀར། །དེ་རྒྱབ་གསལ་བེད་སྭཱ་ཧཱ་གཡྩོན་བསྐྩོར་དམར། །དེ་རྒྱབ་རེན་འབེལ་

སིང་པྩོ་གཡས་བསྐྩོར་སྩོ། །དེ་ལས་འྩོད་འཕྩོས་ར་གསུམ་མཆྩོག་གསུམ་གི། །བིན་

རླབས་ལྷ་སགས་འྩོད་ཟེར་རྣམ་པར་བསྡུས། །སར་ཡང་འྩོད་འཕྩོས་གྲུབ་པ་རིག་

འཛིན་དང་། །དྲང་སྩོང་བདེན་གྲུབ་རྣམས་ཀི་ངག་ནུས་མཐུ། །ཡིག་འབྲུའི་ཚུལ་

བསྡུས་ལྕེ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཡི་དམ་ལྷ་སགས་ཀི་གཤམ་དུ། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་

རི་རཱ�་ལི་ལཱ�་ཨེ་ཨ་ཻཨྩོ་ཨ་ཽཨཾ་ཨཿ ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང་། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། ཏ་ཐ་ད་དྷ་

ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་སྭཱ་ཧཱ། ༀ་ཡེ་དྷརྨ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝ་ཧེ་ཏུནེ་

ཥཱན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏྩོ་ཧྱ་བ་དཏ་ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡྩོ་ནི་རྩོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿ སྭཱ་ཧཱ། 

དབངས་གསལ་རེན་སིང་རྣམས་སྦྲེལ་མར་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག་
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གེང་བརྩོད།།

ཅི་ཐུབ་བཟླས་མཐར། སགས་ཕེང་ཟླ་བ་རིམ་ཞུ་ཨ་ལ་ཐིམ། །དེ་ཡང་བདུད་རི་དཀར་

དམར་རྣམ་པར་ཞུ། །ལྕེ་ལ་ཐིམ་པས་ནུས་པའི་སྟྩོབས་ལྡན་གྱུར། །བདག་གི་ལྕེ་ཡི་

དབང་པྩོ་ལ། །བདེ་གཤེགས་སྩོབས་པ་ལྡན་པར་ཤྩོག །ཚིག་གི་གཟི་བརིད་མཐུ་

ཡིས་ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདུལ་བར་ཤྩོག །བདག་གིས་ཚིག་ནི་ཅི་སྨྲས་

པའི། །དྩོན་དེ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་ཤྩོག །འགྱུར་སགས་ནི། ༀ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་བི་

མ་ན་ས་ར་མ་ཧཱ་ཛ་བ་ཧཱུཾ། ༀ་ས་ར་ས་ར་བི་མ་ན་སྐ་ར་མ་ཧཱ་ཛ་བ་ཧཱུཾ། ལན་བདུན། ༀ་

རུ་ཙི་ར་མ་ཎི་པྲ་བརྡྷ་ནཱ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ལན་བདུན་བ་བ་བཅས་སྩོ།། 

གཉིས་པ་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་ལ།

 བསམ་བ་སིང་པྩོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་སྐུ། །རྡྩོ་རེ་འཛིན་

པའི་ངྩོ་བྩོ་ཉིད། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གི་ར་བ་སྟེ། །བ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་

ལྩོ། །རག་ཏུ་ངུ་ཡིས་ཆྩོས་འཕགས་བསྟེན་པ་ལྟར། །ལུས་སྩོག་ལྩོངས་སྤྩོད་ཀུན་

གིས་གཡྩོ་མེད་པར། །བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལེགས་པར་མཉེས་བས་ནས། །མི་

མཉེས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་བེད་ཤྩོག །ཅེས་བཏྩོན་ཅིང་དྩོན་བསམ། འདིར་ཚིགས་

བཅད་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས་དང་པྩོའི་དྩོན་ས་ལ། གཉིས་པ་ནི། བརྒྱད་སྟྩོང་པའི་མཐའ་

དེར་ཡྩོད་པ་ལྟར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རག་ཏུ་ངུ་ཡིས་ཇི་ལྟར་རང་གི་བ་མ་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆྩོས་འཕགས་མཆྩོད་པའི་དྩོན་དུ། རང་གི་སྩོག་ཀང་བཏང་སྟེ་

ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པ་ལྟར། ངྩོས་ནས་ཀང་རང་གི་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་ཀི་བ་མ་རྣམས་

བསམ་སྦྩོར་གཉིས་ཀིས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ཏེ། བ་མ་ཐུགས་མཉེས་པ་ཀུན་སྒྲུབ་པ་

དང་མི་མཉེས་པ་ཀུན་སྐད་ཅིག་ཀང་མི་བེད་ཅེས་བསྟན་པ་ལྟར་བསམ། ཡང་བ་མེད་
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

ཀི་དབང་ཞུས་ཏེ་ཁས་ལེན་ཡྩོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། ཐུན་དྲུག་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་

ཉམས་ལེན་དགྩོས་པས་དེའི་ཚུལ་ཆྩོས་བརྒྱུད་སྩོ་སྩོའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བ་ལ། 

འདིར་བྩོ་དམན་པ་རྣམས་རྡྩོ་རེ་དམལ་བ་ལས་སྐབས་པའི་ཕྱིར་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་

བསྡུས་པ་བཀྩོད་ན། 

ཀུན་སྩོང་ནི། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སིང་ནས་སྐབས་སུ་མཆི། །འགྩོ་ཀུན་

གདུང་བསྒལ་གཏན་བདེར་འགྩོད་པར་བ། །དེའི་སད་རྫྩོགས་བང་འཐྩོབ་ཕྱིར་བང་

ཆུབ་སེམས། །བསྐེད་ནས་རྒྱལ་སས་སྤྩོད་ལ་བསབ་པར་བགི། ཚོགས་ཞིང་ནི། 

མདུན་གི་ནམ་མཁར་ཁི་པད་ཉི་ཟླའི་སྟེང་། །ར་བའི་བ་མ་ཁྱབ་བདག་རྡྩོ་རེ་

འཆང་། །སྐུ་མདྩོག་སྩོན་པྩོ་རྡྩོར་དྲིལ་བཟུང་ནས་ནི། །དབིངས་ཕྱུག་མར་འཁྱུད་ལྷན་

སྐེས་བདེ་བས་རྩོལ། །གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་མཚན་ཧཱུཾ་འྩོད་ཀིས། །ཡེ་ཤེས་པ་

རྣམས་སྤན་དྲངས་རྩོ་གཅིག་གྱུར། ཚོགས་གསྩོག་ཕྱག་དང་མནྡྲལ་ནི། རྡྩོ་རེ་ཅན་

ཞབས་པདྩོར་ཕྱག་འཚལ་ལྩོ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆྩོད་སྤིན་རྒྱ་མཚོས་

མཆྩོད། །རི་གིང་རིན་ཆེན་གཏེར་འབུམ་ཉི་ཟླ་སྩོགས། །བ་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོའི་

མཆྩོད་པ་འབུལ། བ་རྣལ་དངྩོས་གཞི་ནི། མཆྩོག་དང་ཐུན་མྩོང་དངྩོས་གྲུབ་མ་ལུས་

ཀུན། །མགྩོན་ཁྱྩོད་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པའི་རེས་འགྩོ་བར། །མཐྩོང་ནས་ལུས་དང་

སྩོག་ཀང་ཡྩོངས་བཏང་སྟེ། །ཁྱྩོད་མཉེས་ཁྩོ་ན་སྒྲུབ་པར་བིན་གིས་རླྩོབས། །དེ་ལྟར་

གསྩོལ་བཏབ་བ་མ་སྤི་བྩོར་བྩོན། །རང་ལ་ཐིམ་པས་དབེར་མེད་རྩོ་གཅིག་གྱུར། 

རང་ཉིད་ལྷར་བསྐེད་ནི། བདག་ཉིད་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་བཅྩོམ་ལྡན་མར། །རྡྩོར་དྲིལ་

བཟུང་འཁྱུད་ལྷན་སྐེས་བདེ་བས་རྩོལ། །གནས་ལུས་ལྩོངས་སྤྩོད་དུས་གསུམ་དགེ་
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གེང་བརྩོད།།

ཚོགས་རྣམས། །མ་རྣམས་དྩོན་དུ་ཕངས་མེད་བཏང་བར་བ།  བསྩོ་བགང་ནི། 

སྩོ་ཐར་བང་སེམས་གསང་སགས་རྣམ་གསུམ་གི། །བཅས་མཚམས་སྩོག་གི་ཕྱིར་

ཡང་འདྩོར་མི་བ། །ཐེག་གསུམ་རྒྱུད་སེ་བཞིས་བསྡུས་ལུང་རྩོགས་ཆྩོས། །ལེགས་

བཟུང་ཐབས་ཀིས་འགྩོ་བ་ཡྩོངས་སུ་སྒྩོལ། སྩོན་ཤིས་ནི། དགེ་འདིས་དུས་གསུམ་

བདེ་གཤེགས་སས་བཅས་ཀི། །མཛད་སྩོན་འགྲུབ་དང་དམ་ཆྩོས་འཛིན་ཕྱིར་

བསྩོ། །མཆྩོག་གསུམ་བིན་རླབས་རེན་འབེལ་མི་བསླུའི་མཐུས། །ལེགས་སྩོན་འགྲུབ་

ནས་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྩོབ་ཤྩོག །ཅེས་པ་འདི་ཉམས་ལེན་བའྩོ།། 

གསུམ་པ་ལམ་རིམ་དང་བྩོ་སྦྩོང་དང་། བཞི་པ་གསང་སགས་ཀི་ཟབ་

རྒྱས་ཀི་སྩོམ་ཉམས་ལེན་ལ།

 སིང་པྩོ་ནི། བ་མ་བསྟེན་པའི་རེས་སུ་བ་མ་བསྟེན་པའི་དགྩོས་པ་དེ། སྩོམ་

ཉམས་ལེན་བས་ཏེ་སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ལྟར་འགྱུར་བར་བེད་དགྩོས་པ་ཡིན་

པས། དེ་ལ། སིག་པ་ཅི་ཡང་མི་བ་ཞིང༌། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད། །རང་

གི་སེམས་ནི་ཡྩོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡིན། །ཅེས་པ་ལྟར། 

སིག་སྩོང་དགེ་སྒྲུབ་སྤི་དང་ཁྱད་པར་སེམས་ལ་འགྱུར་བཅྩོས་བཏང་སྟེ་སེམས་

འདུལ་བར་བེད་པའི་སྩོམ་ཉམས་ལེན་དང་། དེ་ནས། རྒྱུད་བདག་འཛིན་འཁི་བ་ཆྩོད་

པ་དང་། །བམས་སིང་རེ་བང་སེམས་སྦྩོང་བ་དང་། །ལམ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་

པྩོ་ཡི། །མཆྩོག་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པར་བིན་གིས་རླྩོབས། །ཞེས་པ་ལྟར། ཐེག་དམན་གི་

ཆྩོས་ཀི་ར་བ་བདག་འཛིན་སངས་ཏེ་ཐར་པ་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་དང་། ཐེག་ཆེན་གི་

ཆྩོས་ཀི་ར་བ་བམས་སིང་རེ་བང་སེམས་སྩོམ་སྟེ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ནས་
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བཞི་པ་ཐེག་ཆེན་སགས་ཀི་ཉམས་ལེན་ནི། བསྐེད་རྫྩོགས་དང་། ར་བ་ཕྱག་ཆེན་ནམ་

འྩོད་གསལ་སྩོགས་སྩོམ་སྟེ་རྡྩོ་རེ་འཆང་མྱུར་དུ་ཐྩོབ་པར་བེད་པ་ཡིན། གཞན་ཡང་། 

རང་ངྩོས་ནས་ལམ་རིམ་བྩོ་སྦྩོང་དང་གསང་སགས་ཉམས་ལེན་རྣམས། ཁིད་རྒྱུན་

ལེགས་པར་ཐྩོབ་ཡྩོད་ན་ནི། སྩོ་སྩོའི་ལུང་ཁིད་ལྟར་བསྩོམ་པར་བ། 

 ཡང་། རང་ཉིད་བཟླས་སགས་ཉམས་ལེན་བེད་ན་གཙོ་བྩོ་གཤམ་གསལ་

ལྟར་བགང་རུང་བས་དེ་ནི།

༡། ནང་པའི་སྟྩོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པྩོའི་མཚན་སགས་ནི། ཏདྱ་ཐཱ་ༀ་མུ་ནི་

མུ་ནི་མ་ཧཱ་མུ་ནི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། 

༢། སིང་རེའི་ལྷ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་མཚན་སགས་ནི། ༀ་མ་ཎི་པདེ་ཧཱུཾ།

༣། ཤེས་རབ་ཀི་ལྷ་འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀི་མཚན་སགས་ནི། ༀ་ཝ་ཀི་

ཤྩོ་ར་མུཾ། ༀ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿ 

༤། མཐུ་སྟྩོབས་ཀི་ལྷ་གསང་བདག་ཕྱག་ན་རྡྩོ་རེའི་མཚན་སགས་ནི། ༀ་

བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུཾ།

༥། འཕིན་ལས་ཀི་ལྷ་འཕགས་མ་སྒྩོལ་མའི་མཚན་སགས་ནི། ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་

རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

༦། ཚེའི་ལྷ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀི་མཚན་སགས་ནི། ༀ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཛི་ཝནི་ཡེ་སྭཱ་

ཧཱ། ༧། ནད་པའི་ཆེད་སན་བའི་མཚན་སགས་ནི། ༀ་ན་མྩོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བྷྱ་ག་ཛེ། གུ་

རུ་བཻ་ཌཱུརྱ། པྲ་བྷ་རཱ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷཏེ་སམཀ་སཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ༀ་བྷྱ་

ག་ཛེ་བྷྱ་ག་ཛེ། མ་ཧཱ་བྷྱ་ག་ཛེ་བྷྱ་ག་ཛེ། རཱ་ཛཱ་སམུདྒཏེ་སྭཱ་ཧཱ། 
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༨། བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་སགས་ནི། ༀ་བཛྲ་ཙཎ་མ་ཧཱ་རྩོ་ཥ་ཎ་ཧཱུཾ་

ཕཊ། ཨ་པྲ་ཏི་ཧ་ཏ་བ་ལ་ཧཱུཾ་ཕཊ། སརྦ་བིགྷྣ་ཨན་རཱ་ཡ། བི་ནཱཤ་ཀ་མཱ་ར་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ། 

གཞན་ཡང་རླུང་ར་དང་འཕིན་བཅྩོལ་སྩོགས་བེད་དགྩོས་ན། ལྷའི་རྣལ་འབྩོར་ཚར་

བའི་མཇུག་དང་། དགྩོང་དྲྩོའི་ཁ་འདྩོན་གི་མཐའ་མཇུག་དེར་བའྩོ།།

 ཡང་སྩོམ་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི། ཁ་ཏྩོན་དང་ཉམས་ལེན་ཅི་ཐུབ་བ་ལ། 

དེ་ཡང་། རང་ལ་བ་མ་ཡྩོད་ན་བ་མའི་གསུང་བཞིན་བ་རྒྱུ་དང་། བ་མ་མེད་ན་ཡང་

གཤམ་གསལ་ལྟར་བ་རུང་། ༡། ཐྩོག་མར་པ་ལི་དང་སཾསྐྲ�་ཏའི་སྐད་ཐྩོག་སྐབས་འགྩོ་

དང་། དེ་ནས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་བ། ༢། དེ་ནས་ངག་བིན་རླབས། ༣། དེ་ནས་བ་

མའི་རྣལ་འབྩོར། ༤། དེ་ནས་ལམ་རིམ་དང་བྩོ་སྦྩོང་། ༥། དེ་ནས་དུས་གཞན་ཞིག་ཏུ་

རང་གིས་དབང་སྩོགས་ཐྩོབ་ནས་བདག་བསྐེད་སྩོགས་ཁས་ལེན་ཡྩོད་ན་དེ་དང་། དེ་

ནས་བཟླས་སགས་འཕིན་བཅྩོལ་སྩོགས་བའྩོ།། 

 དེ་དག་ལས་དང་པྩོ་ནི། ན་མྩོ་ཏསྶ་བྷ་ག་ཝ་ཏྩོ་སྩོགས་དང་། བུདྡྷཾ་ཤྲ་ཎཾ་

སྩོགས་དང་། སྟྩོན་པ་བཅྩོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་སྩོགས་རྒྱུན་ཆགས་གསུམ་པ་དང་། 

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་བཞི་པ་ལྔ་པ་བཅས་ནི་གྩོང་གསལ་ལྟར་རྩོ།།

མདྩོ་དྩོན། རང་ཉིད་ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ངྩོས་ནས་སྐབས་འགྩོ་དང་ལས་

འབས་ཀི་ཉམས་ལེན། ཡང་རང་ཉིད་ཐེག་ཆེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་དེའི་ཐྩོག་བང་སེམས་

དང་སྟྩོང་ཉིད་ཀི་ཉམས་ལེན། ཡང་རང་ཉིད་ནང་པའི་སགས་ལ་དད་པ་དང་འདུན་པ་

ཡྩོད་ན་ནི་དེའི་ཐྩོག་རྒྱུད་སེ་བཞི་གང་རུང་དང་ཁྱད་པར་བསྐེད་རྫྩོགས་ཅི་རིགས་

ཉམས་ལེན་བ་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ།།



  258  

དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

གསུམ་པ་མཇུག་གི་ཉམས་ལེན་ནི། བསྩོ་བ་སྩོན་ལམ་བཟང་པྩོ་བ་བ་ཡིན། 

འདི་ནི་གལ་ཆེ་སྟེ། དགེ་ར་ར་དང་འདྲ་བ་ཡིན། །སྩོན་ལམ་སབ་དང་འདྲ་བ་

ཡིན། །ཅེས་པ་ལྟར། རང་གིས་དགེ་བ་བས་ཀང་བསྩོ་བ་སྩོན་ལམ་ལྩོག་པ་བརྒྱབ་ན་

འབས་བུ་ངན་པ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་རུ་འགྩོ་བ་ཡིན་པས། བསྩོ་བ་སྩོན་ལམ་ཡག་པྩོ་

གནང་དགྩོས་པ་ཡིན་ཞེས་སྟྩོན་པས་གསུངས་ཡྩོད། དེ་བས་ན་སྩོན་ལམ་བཟང་པྩོ་

རྒྱག་དགྩོས་པ་དང་། དེ་ཡང་ས་དྲྩོར་མདྩོར་བསྡུས་དང་དགྩོང་དྲྩོར་རྒྱས་པ་བ་

དགྩོས། འདིར་མདྩོར་བསྡུས་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་དཔའ་བྩོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་

དང༌། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྩོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གི་རེས་སུ་བདག་སྩོབ་

ཅིང༌། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྩོ། །དུས་གསུམ་གཤེགས་པའི་རྒྱལ་

བ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བསྩོ་བ་གང་ལ་མཆྩོག་ཏུ་བསགས་པ་དེར། །བདག་གི་དགེ་

བའི་ར་བ་འདི་ཀུན་ཀང༌། །བཟང་པྩོ་སྤྩོད་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བསྩོ་བར་བགི། ཞེས་སྩོགས་

སར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྩོ།།

བཞི་པ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། 

བ་མ་ཡི་དམ་དཀྩོན་མཆྩོག་རྣམས་ལ་རེ་གཅིག་དད་པས་སྐབས་འགྩོའི་

བསབ་བར་ཡྩོད་པ་ལྟར། བཀའ་དྲིན་དྲན་ཏེ་ཟས་ཕུད་འབུལ་བ་སྩོགས་ཀི་ཉམས་

ལེན་དགྩོས་པས། དེ་བ་བ་ལ།

ས་དྲྩོའི་མཆྩོད་པ་ནི། ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་གསུམ་གིས་བིན་རླབས་བས་ཏེ། 

༡། བདག་སྩོགས་འཁྩོར་བཅས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །དཀྩོན་མཆྩོག་

གསུམ་དང་ནམ་ཡང་མི་འབལ་ཞིང༌། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་པྩོ་རྒྱུན་དུ་མཆྩོད་པ་



  259  

གེང་བརྩོད།།

དང་། །དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་གི་བིན་རླབས་འཇུག་པར་ཤྩོག །

 ༢། ཁ་ཟས་སན་དང་འདྲ་བར་རིག་པ་ཡིས། །འདྩོད་ཆགས་ཞེ་སང་མེད་

པར་བསྟེན་བགི་སྟེ། །རྒྱགས་ཕྱིར་མ་ལགས་སེམས་པའི་ཕྱིར་མ་ལགས། །ཚགས་

ཕྱིར་མ་ལགས་ལུས་གནས་འབའ་ཞིག་ཕྱིར། །

༣། ལུས་ཀི་སིན་བུ་ད་ལྟ་ཟང་ཟིང་གིས། །བསྡུས་ནས་མ་འྩོངས་པ་ན་ཆྩོས་

ཀིས་བསྡུ། །སེམས་ཅན་དྩོན་དུ་རྫྩོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི། །གྩོ་འཕང་བསྒྲུབ་ཕྱིར་

བཟའ་བཏུང་ལྩོངས་སྤད་བ། ། 

དེ་ནས་ཞྩོགས་ཇ་མཆྩོད་པའི་མཇུག་དུ་བསྩོ་སྩོན་བ་བ་ནི།

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐེ་བྩོ་ཀུན། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རྫྩོགས་

ཤིང༌། །བསྩོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི། །དམ་པ་སྐུ་གཉིས་ཐྩོབ་པར་ཤྩོག 

།འབད་དང་རྩོལ་བ་མ་དགྩོས་པའི། །ཡིད་བཞིན་ནྩོར་བུ་དཔག་བསམ་ཤིང༌། །སེམས་

ཅན་རེ་བ་སྐྩོང་མཛད་པའི། །བསམ་པ་འགྲུབ་པའི་བཀ་ཤིས་ཤྩོག །

ཉིན་མྩོའི་མཆྩོད་པ་ནི། རྒྱས་པ་ནི་དཀྩོན་མཆྩོག་རེས་དྲན་གི་མདྩོ་ལྟར་བ་ལ། 

བསྡུས་པ་ནི། 

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། ལན་གསུམ་བས་ཏེ། སྟྩོན་པ་བ་མེད་སངས་རྒྱས་རིན་པྩོ་

ཆེ། །སྐྩོབ་པ་བ་མེད་དམ་ཆྩོས་རིན་པྩོ་ཆེ། །འདྲེན་པ་བ་མེད་དགེ་འདུན་རིན་པྩོ་

ཆེ། །སྐབས་གནས་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་མཆྩོད་པ་འབུལ། །ཁ་ཟས་སན་དང་འདྲ་

བར་རིག་པ་ཡིས། །ཞེས་སྩོགས་སར་བཞིན་བ་ལ། ཡང་ནང་པ་རྣམས་འཚེ་བ་མེད་

པའི་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བྱུང་ན་ཤ་ཆང་སྩོགས་རྣམ་པ་ཐམས་
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ཅད་དུ་སང་བར་བ་ལ། ཅི་སྟེ་ལུས་སྟྩོབས་ཤིན་ཏུ་ཉམས་པ་སྩོགས་ཀི་རྐྱེན་ལས་ཤ་

བཟའ་དགྩོས་པ་བྱུང་ན། རྣམ་གསུམ་དག་པའི་ཤ་ལས་དམིགས་ཤ་ནམ་ཡང་བཟའ་

རྒྱུ་མེད། བཟའ་བའི་ཚེ་ན་ཡང་ཤ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པར་ཤ་གང་ལས་འབྱུང་བའི་

སེམས་ཅན་ལ་སིང་རེ་དང་སྩོན་ལམ་བཟང་པྩོ་འདེབས་པ་སྩོགས་ཀི་འཚེར་སང་དང་

བཅས་ཏེ་བཟའ་བ་ལས། སིང་རེའི་ཚོར་སང་མེད་པར་ཤིང་ཏྩོག་བཟའ་བ་ལྟར་བ་རྒྱུ་

མེད་ལ། དེའི་ཐྩོག་སྟྩོན་པས་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤ་སགས། ༀ་ཨ་བི་ར་ཁེ་

ཙ་ར་ཧཱུཾ། ཞེས་ལན་བདུན་བཟླས་ནས་བཟྩོས་ན། ཤ་ཟྩོས་པའི་ཉེས་པ་ཆུང་དུ་འགྩོ་བ་

སྩོགས་དང་། ཤ་དེ་གང་གི་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་དེ་བདེ་འགྩོར་སྐེ་བར་གསུངས་

པས་སགས་དེ་ཉམས་ལེན་གནང་དགྩོས།

ཞལ་ལག་མཆྩོད་རེས་ཇི་ལྟར་བ་བ་ནི། རྒྱས་པ་སྦིན་པ་རྒྱ་ཆེན་སྩོགས་ལྟར་

བ་ལ། བསྡུས་པ་ནི། གྩོང་དུ་ཞྩོགས་ཇ་མཆྩོད་རེས་ཀི་ཉམས་ལེན་ལྟར། དགེ་བ་འདི་

ཡིས་ཞེས་སྩོགས་ལྟར་བའྩོ། ། 

ལྔ་པ་གཉིད་ཀི་རྣལ་འབྩོར་ནི། 

ཉལ་ཁར་ཁ་འདྩོན་ལྷག་མ་རྣམས་བས་རེས། སྐབས་ཡུལ་གི་མདུན་དུ་ཡན་

ལག་བདུན་པའི་ཉམས་ལེན་ཏེ། 

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆྩོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང༌། །རེས་སུ་ཡི་རང་སྐུལ་ཞིང་

གསྩོལ་བ་ཡི། །དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །ཐམས་ཅད་བདག་

གིས་བང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྩོའ ྩོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ༡། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། ༢། 

མཆྩོད་པ། ༣། བཤགས་པ། ༤། རེས་སུ་ཡི་རང་བ། ༥། ཆྩོས་འཁྩོར་བསྐྩོར་བར་
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བསྐུལ་བ། ༦། མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྩོལ་བ། ༧། དགེ་བ་བསྩོ་བ་བཅས་ཀི་

ཉམས་ལེན་ལེགས་པར་བ་ལ། ཁྱད་པར་དུ་བཤགས་པའི་སྐབས། ཐྩོག་མེད་ནས་

བསགས་པའི་སིག་པ་དང་། ད་རིང་གི་ཉིན་མྩོར་བས་པའི་བས་བསགས་སིག་ལྟུང་

རྣམས་གཉེན་པྩོ་སྟྩོབས་བཞི་ཡི་སྩོ་ནས་བཤགས་པ་བ། གཉེན་པྩོ་སྟྩོབས་བཞི་ནི། ༡། 

རྣམ་པར་སུན་འབིན་པའི་སྟྩོབས་ཞེས་པ་ནི། དུག་ཁྩོང་དུ་སྩོང་བ་ལྟ་བུའི་རང་གིས་

སིག་པ་བསགས་པ་ལ་འགྩོད་པ་བེད་པ་དང་། ༢། རེན་གི་སྟྩོབས་ནི། སྐབས་འགྩོ་

སེམས་བསྐེད་བེད་པ། ༣། གཉེན་པྩོ་ཀུན་ཏུ་སྤྩོད་པའི་སྟྩོབས་ནི། སིག་པ་དག་པའི་

ཐབས་སུ་སེམས་བསྐེད་དང་། རྡྩོར་སེམས་སྩོམ་བཟླས་སྩོགས་ཉམས་ལེན་བེད་པ་

དེ་ཡིན། ། འདི་ཡང་ཉིན་ལྟར་དུ། བྱུང་ན་ཡིག་བརྒྱ་རྒྱས་པ་ཆ་ཚང་གངས་ཉེར་

གཅིག་དམའ་མཐར་བགངས་ལ། དེ་མིན་བསྡུས་པ་། ཉེར་གཅིག་བགང་གལ་ཆེ། 

ཡིག་བརྒྱ་རྒྱས་པ་ནི། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནྩོ་པ་ཏིḌḦ། 

དྲ�་ཌྷྩོ་མེ་བྷ་ཝ། སུ་ཏྩོ་ཥྩོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སུ་པྩོ་ཥྩོ་མེ་བྷཱ་ཝ། ཨ་ནུ་རཀྩོ་མེ་བྷཱ་ཝ། སརྦ་

སིདྡྷིམེ་པྲ་ཡཙྪ། སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿ ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧྩོཿ བྷ་ག་ཝན། 

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། བཛྲི་བྷཱ་ཝ། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ ཞེས་པ་

དེ་ཡིན་ལ། ཡིག་བརྒྱ་བསྡུས་པ་ནི། ༀ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་དེ་ཡིན། ཡིག་བརྒྱའི་

དྩོན་ནི། ༀ། ཞེས་པ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རྡྩོ་རེའི་བདག་ཉིད་

ཡི་གེའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཡིན་ལ། འདི་དྩོན་མང་པྩོར་འཇུག་པ་ལས་འདིར་དམ་

བཅའ་བ་དང་བཀ་ཤིས་པ་དང་མཆྩོག་སྟེར་བའི་དྩོན་ཡིན། བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ། མ་ནུ་

པཱ་ལ་ཡ། ཞེས་པ་ནི། ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཕྱིར་རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས་མཚན་ནས་
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འབྩོད་དེ་ཁྱེད་ཀི་སྩོན་ཐུགས་བསྐེད་པ་སྩོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དམ་ཚིག་རེས་

སུ་དྲན་ནས་སྐྩོངས་ཤིག་ཅེས་པ་ཡིན། བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནྩོ་པ་ཏིḌḦ། ཞེས་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་

སེམས་དཔའ་ཞེས་འབྩོད་ནས་ཁྱྩོད་བདག་ལ་ཉེ་བར་བཞུགས་ཤིག་ཅེས་པ་ཡིན། 

དྲ�་ཌྷྩོ་མེ་བྷ་ཝ། ཞེས་པ་ནི། བདག་གི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་བརན་པར་མཛོད་

ཅེས་པ་ཡིན། སུ་ཏྩོ་ཥྩོ་མེ་བྷཱ་ཝ། ཞེས་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཁྱྩོད་ཀིས་བདག་

ཉྩོན་མྩོངས་ཀི་དབང་དུ་སྩོང་བ་ལ་མི་དགེས་པ་མེད་པར་སིང་རེས་དགེས་པར་

མཛོད་ཅེས་པའམ། ཁྱྩོད་ཀིས་བདག་འཕྩོ་འགྱུར་སྤྩོས་པ་དང་བལ་བའི་ཚུལ་གིས་

དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པྩོའི་རྩོས་ཤིན་ཏུ་ཚིམས་པར་མཛོད་ཅེས་པ་ཡིན། སུ་པྩོ་

ཥྩོ་མེ་བྷཱ་ཝ། ཞེས་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཁྱྩོད་ཀིས་བདག་ལུང་རྩོགས་ཀི་ཡྩོན་

ཏན་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅེས་པའམ། ཁྱྩོད་ཀིས་བདག་བདེ་སྟྩོང་གཉིས་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅེས་པ་ཡིན། ཨ་ནུ་རཀྩོ་མེ་བྷཱ་ཝ། ཞེས་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་སེམས་

དཔའ་ཁྱྩོད་ཀིས་བདག་བང་ཆུབ་ཆེན་པྩོ་མ་ཐྩོབ་པར་རེས་སུ་ཆགས་པ་སྟེ་བརེ་བས་

མ་འདྩོར་ཞིག་ཅེས་པ་ཡིན། སརྦ་སིདྡྷིམེ་པྲ་ཡཙྪ། ཞེས་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་སེམས་དཔའ་

ཁྱྩོད་ཀིས་བདག་ལ་མཆྩོག་ཐུན་གི་དངྩོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩྩོལ་ཅིག་ཅེས་པ་ཡིན། 

སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲི་ཡཿ ཀུ་རུ་ཧཱུཾ། ཞེས་པ་ནི། རྡྩོར་སེམས་ཁྱྩོད་ཀིས་ལས་

སམ་བ་བ་ཐམས་ཅད་ལའང་བདག་གི་སེམས་དགེ་བར་མཛོད་ཅེས་པ་དང་། ཧཱུཾ་ནི་

འདིར་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔ་ལ་རྒྱས་འདེབས་བེད་རྡྩོར་སེམས་ཀི་ས་བྩོན་ཏེ་ཕུང་ལྔ་

རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན། ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཞེས་པ་ནི། དགའ་བཞི་རྣམ་པར་དག་

པའི་རང་བཞིན་དང་། ཧྩོཿ ཞེས་པ་ནི། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དྲུག་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་
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བཞིན་ཡིན། བྷ་ག་ཝན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ། བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ། ཞེས་པ་ནི། ཀེ་བཅྩོམ་ལྡན་

འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྡྩོ་རེར་བདག་མ་དྩོར་ཞེས་པ་ཡིན། བཛྲི་

བྷཱ་ཝ། ཞེས་པ་ནི། རྡྩོ་རེ་ཅན་དུ་མཛོད་ཅེས་པ་ཡིན། མཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་པ་

ནི། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཆེེན་པྩོ་ཨཱཿ ཞེས་པ་དང་། དྩོན་དངྩོས་ནི། དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པྩོ་ཞེས་བྩོད་ནས་ཅི་ཞིག་དྩོན་དུ་གཉེར་ན། ཨཱཿ ཞེས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རྡྩོ་རེའི་བདག་ཉིད་དམ། ཡང་ན་འདིར་མ་ལུས་

པའི་དྩོན་དུ་གྩོ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྩོའི་ངྩོ་བྩོ་

ཉིད་དུ་བདག་སྒྲུབས་ཤིག་ཅེས་པ་ཡིན། །ཡང་ཨཱཿ ཧཱུཾ་ཕཊ ཞེས་པའི་ཨཱ་ནི་སྟྩོང་ཉིད་

རྩོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཧཱུཾ་ནི། བདེ་ཆེན་གི་ཡེ་ཤེས། ཕཊ་ནི་དེ་གཉིས་དབེར་

མེད་པའི་དྩོན་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནྩོ། ༤། ཉེས་པ་ལས་སར་ལྡྩོག་པའི་སྟྩོབས་

ནི། སིག་པ་དེ་རིགས་ཕྱིན་ཆད་ནམ་ཡང་མི་བ་སམ་ཏུ་བསམ་པའྩོ།།

 དེ་ནས་ཁ་སྩོགས་བཀྲུས་ནས་ཉལ་གཟན་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ་རྐང་པ་སྐིལ་

ཀྲུང་བས་ཏེ། ད་རང་ས་དྲྩོ་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྩོར་སྐབས། བ་མ་ཐུབ་དབང་སྩོགས་

མདུན་དུ་སྩོམ་ཡྩོད་པ་དེ་དྲན་ཏེ། དེ་ཉིད་སྤི་བྩོར་གདན་དྲངས། དེ་ནས་སྤི་བྩོ་ནས་

མར་ར་དབུ་མ་བརྒྱུད་ནས་སིང་གར་གདན་དྲངས་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ར་བའི་བ་མ་རིན་

པྩོ་ཆེ། །བདག་གི་སིང་གར་པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་ལ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྩོའི་སྩོ་

ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དངྩོས་གྲུབ་བསྩལ་དུ་གསྩོལ། །ཞེས་

བསམ་ཞིང་ངག་ཏུ་བཏྩོྩོན་ནས། བ་མ་སིང་གར་སྩོམ་བཞིན་ནམ་བ་མ་མཆྩོག་གསུམ་

ལ་དད་པའི་བྩོ་དང་བང་སེམས་སྩོགས་སེམས་བཞིན་ཉལ། ཡང་ན། ནང་པ་སྤི་
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ཡྩོངས་ཀིས་རང་ཉལ་བའི་མགྩོ་ཡྩོད་སར་དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ཡྩོད་པར་བསམས་

ཏེ་དེའི་ཡྩོན་ཏན་དྲན་པའི་དད་པས་དེ་སྩོམ་བཞིན་ཉལ་ལྩོ། །  

དྲུག་པ་དུས་གཞན་གི་རྣལ་འབྩོར་ནི། 

དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་དྲན་ཤེས་བག་ཡྩོད་ཀི་སྩོ་ནས་བ་ལ། དེ་ཡང་རྒྱས་

པར་ནི་ལམ་རིམ་དང་སྤྩོད་འཇུག་སྩོགས་མདྩོ་སགས་ཀི་མན་ངག་ལྟར་བ་རྒྱུ་དང་། 

སིང་པྩོ་ནི། ༡། རང་ཉིད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་མི་ཆྩོས་ཡ་རབས་ཀི་བསབ་བའི་

ལག་ལེན་གཞི་རར་ཡྩོད་པའི་ཐྩོག་ལ། ༢། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། ནང་ཆྩོས་

སྩོབ་སྦྩོང་བས་ཏེ་སྐབས་འགྩོ་དང་ལས་འབས། ངེས་འབྱུང་ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་། 

༣། ཡང་ནང་པ་མ་ཟད་དེའི་ཐྩོག་ཐེག་ཆེན་པ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། སྐབས་འགྩོ་དང་ལས་

འབས། ངེས་འབྱུང་གཉིས་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་བེད་པའི་ཐྩོག །བདག་པས་གཞན་

གཅེས་པའི་བང་སེམས་དང་རེན་འབྱུང་སྟྩོང་པ་ཉིད་སྩོགས་ཀི་ཉམས་ལེན་དང་། ༤། 

ད་དུང་དེའི་ཐྩོག་སགས་ཀི་སྩོམ་པ་ཡྩོད་པའི་ནང་པའི་སགས་ཉམས་ལེན་པ་ཞིག་

ཡིན་ན་ནི། གྩོང་གསལ་བཞིའི་ཐྩོག བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་གི་ཉམས་ལེན་ལམ་གི་སྩོག་

ཏུ་བས་ཏེ་དམ་ཚིག་དང་སྩོམ་པ་ལ་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་། རྒྱུད་བཞི་གང་རུང་

དང་བསྐེད་རྫྩོགས་ཅི་རིགས་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་གནང་དགྩོས། 

 མདྩོ་དྩོན་སིང་པྩོ་ནི། ནང་པ་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན། དཀྩོན་མཆྩོག་གསུམ་ལ་སིང་

ཁྩོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་སྐབས་སུ་འགྩོ་བ་གཞི་རར་ཡྩོད་པའི་ཐྩོག་ནས། ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཅི་རིགས་ཀི་གྩོ་འཕང་དུ་བགྩོད་ནུས་པའི་ལམ་ཉམས་

ལེན་ལ་བརྩོན་པར་བ་དགྩོས་པ་ཡིན་ནྩོ། ། 
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འདི་ཡན་གིས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་སྩོགས་མདྩོར་

ཙམ་བཤད་ཟིན་ལ། འདི་ལས་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པ་ཞིག་རེས་སུ་བཤད་པར་འགྱུར་བས་

དེ་ལས་ཤེས་པར་བའྩོ།།

འདི་ཡང་དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་ནང་ཆྩོས་དྩོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་

ཕན་དུ་རེ་བའི་བསམ་པས། སངས་རྒྱས་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་བལ་ཡུལ་དུ་འཕགས་པ་

འཇམ་དཔལ་དབངས་དང་དབངས་ཅན་མའི་དུས་ཆེན་ ༢༠༡༣།༢།༡༥ ཉིན། རྩོམ་

གི་དབུ་བཙུགས་ཏེ། ༢༠༡༣།༣།༢༠ ཉིན་མཇུག་རྫྩོགས་པར་བས་ཏེ་ཆྩོས་སྦིན་

སེལ་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།
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༄༅།། དགེ་བཤེས་བྩོ་བཟང་ཟླ་བ་ནས་ཕྱི་ལྩོ་༡༩༩༧ནས་བཟུང་

རྡ་ས་རིགསལམ་སྩོབ་གཉེར་ཁང་དུ་ནང་དྩོན་རིག་པ་དང་། ལམ་

རིམ་སྩོགས་ཀི་དཔེ་ཁིད་དང་།  ༢༠༠༥ནས་མི་མང་དང་སྩོབ་གྲྭ་

སྩོགས་སུ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་། ལམ་རིམ་དང་སྤྩོད་འཇུག  སྩོམ་

ཉམས་ལེན་སྩོགས་ཀི་འྩོད་སེ་དང་། དེ་འབེལ་ཡིག་ཆ་བཅས། 

ར་བའི་སེ་ཚན་བདུན་དུ་བསྡུས་ཏེ་མཚན་གཞུང་བཀྩོད་པ་བཞུགས་སྩོ།།

སེ་ཚན་དང་པྩོ། མི་མང་དང་སྩོབ་གྲྭ་སྩོགས་སུ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྩོགས་ཀི་འྩོད་སེར་

ཁག་གཤམ་གསལ། 

འདི་ལ་ནང་གསེས་ཚན་པ་བཞི་ཡྩོད་པ་ལས།

༡༽ དང་པྩོ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ཉམས་ལེན་སྐྩོར།

སྤིའི་

ཨང་།

འྩོད་སེར་ཁག་གི་མཚན་བང་། MP3

001 ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ཉམས་ལེན་དགྩོས་ཚུལ།  2007 1

002 སྐབས་འགྩོ་མ་ཎི་སྒྩོལ་མ་སྩོགས་ཀི་འགེལ་བཤད། 2006 1

003 ནང་ཆྩོས་ཀི་ངྩོ་སྤྩོད་སིང་པྩོ་བཞུགས་སྩོ།    2011 1
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004 ར་བ་ཤེས་རབ་རབ་བེད་ ༢༦།༡༨།༢༤།༢༢། རྣམས་ཀི་འགེལ་བཤད།  

2006

1

005 སྟྩོང་ཉིད་དང་སྐབས་འགྩོ་སེམས་བསྐེད་སྐྩོར།  2011 1

006 གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ནང་གྲུབ་སྐྩོར།  2003 2

007 གྲུབ་རིན་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མའི་ལྟ་གྲུབ།  2007 1

008 བདེན་པ་གཉིས་དང་གྲུབ་མཐའི་སིང་པྩོ།  2010 1

009 འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི།   2007 1

010 ཤེས་རབ་སིང་པྩོའི་འགེལ་བཤད།   2007 1

011 རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སྩོ་བདུན་མ་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ།    2002 1

012 སྐབས་འགྩོ་དང་བདེན་གཉིས་བདེན་བཞི།   2011 voa 1

013 མ་ཎིའི་སྩོ་ནས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང། སྐབས་འགྩོ་འབིང་བ། 2011 

voa

1

014 ལེགས་བཤད་བྩོ་གསར་མིག་འབེད་ཀི་འགེལ་བཤད།    2012 2

015 ལྟ་སྤྩོད་ཀུན་བཏུས།  2009 1

016 ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་པའི་སྩོམ་དང་བརྩོན་འགྲུས།    2010 1

017 ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ།   2011 1

018 དྭང་སྩོབ་ཏུ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད།   2012 1

019 རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་སྩོ་བདུན་མའི་རྒྱས་ཁིད།  2011 1

021 ཐུན་དྲུག་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་རྒྱས་བསྡུས།  2006 1

022 ར་ལྟུང་བཅྩོ་བརྒྱད་དང་ཉེས་བས་ཞེ་དྲུག   2008 1

023 ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའི་དཔེ་ཁེིད།   2003 8

024 ཐུབ་བསྟན་རིས་མེད་རྒྱས་པའི་སྩོན་ལམ། 2007 ད་ལྟ་འཁིད་བཞིན་

པ།

2

025 ཤེས་རབ་དགའ་ཚལ་དུ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད།2010  1

026 ནང་པའི་གནས་སྐྩོར་བ་ཚུལ།  2010 1
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027 བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའི་དཔེ་འཁིད་ཞིབ་ཁིད།   2011 4

028 བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའི་དཔེ་འཁིད་ཞིབ་ཁིད།   2012  4

029 ལམ་རིམ་བསྡུས་དྩོན།   2011 1

030 ལམ་རིམ་ས་ཚོགས།   2006 5

031 ལམ་རིམ་སེར་ཞུན་མ། 1

035 ཐེ་ལྦན་ཆྩོས་གྩོགས་ཚོར་སྤྩོད་འཇུག་དང་སྩོམ་རིམ་བསྐར་བཤད། ནང་

པའི་ལྟ་གབ་འགེལ་བཤད། 2004

1

036 སྤྩོད་འཇུག་རྣམ་བཤད་ཆ་ཚང་།  2004/2005 8

037 སྤྩོད་འཇུག་རྒྱས་བཤད་ལེའུ་དང་པྩོ་ནས་གསུམ་པ/  2006 1

038 སྤྩོད་འཇུག་རྒྱས་བཤད་ལེའུ་བཞི་པ་ནས་དྲུག་པ/  2007 1

039 སྤྩོད་འཇུག་རྒྱས་བཤད་ལེའུ་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ།   2007 1

040 སྤྩོད་འཇུག་རྒྱས་བཤད་ལེའུ་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ།  2007-2008 1

041 སྤྩོད་འཇུག་ 2010 དང་བསམ་གཏན་ལེའུ། 2

045 བྩོ་སྦྩོང་ཚིགས་བརྒྱད་མ།  2012 1

046 བང་སེམས་དང་སྟྩོང་ཉིད།   2011 1

047 སྐབས་འགྩོའི་ངྩོ་སྤྩོད་རྒྱས་པ།  2011 1

048 Introduction to Buddhism and practice 

(English) 2012 

1

049 ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ་དང་། སྟྩོང་ཉིད་སྩོམ་ཚུལ།  2012   1

050 སྤྩོད་འཇུག་དང་སྩོམ་རིམ་བསྐར་བཤད། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ།  2004 2

051 བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའི་དཔེ་འཁིད་ཞིབ་ཁིད།   2013 4  ?

052 ནང་ཆྩོསངྩོ་སྤྩོད་ཕྱྩོགས་བཏུས།   ༢༠༡༢ 1

053 བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའི་དཔེ་འཁིད་ཞིབ་ཁིད།   2014
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༢༽   གཉིས་པ་རྣམ་ཐར་དང་བསབ་བའི་སྐྩོར།

སྤིའི་

ཨང་།

འྩོད་སེར་ཁག་གི་མཚན་བང་། MP3

101 མི་ཆྩོས་ཀི་བསབ་བ་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་། 2008 1

102 དམ་པའི་ལྷ་ཆྩོས་ཀི་བསབ་བ།   2006 1

103 གྩོང་ས་༧སྐབས་མགྩོན་ཆེན་པྩོའི་རྣམ་ཐར། 2004 1

104 ཆྩོས་འཇིག་ཟུང་འབེལ་གི་བསབ་བ།    2012  

105 དགེ་ཚུལ་གི་བསབ་བ།   2007 1

107 ཆྩོས་དང་འབེལ་བའི་བསབ་བ། 2012   ཤེས་རབ་གིང་གི་སྩོབ་

གཉེར་བ།

1

108 དྲི་ལན་བསབ་བ། 1

109 དགེ་སྩོང་གི་བསབ་བ་ཐུབ་དབང་ཞལ་ལུང་དང་། སྩོམ་གསུམ་ནྩོར་ཕེང་།  

2012

1

110 འཇམ་དབངས་ཆྩོས་གིང་དུ་བསབ་བ།   2002 1

 

༣༽   གསུམ་པ་རིགས་ལམ་སྐྩོར།

 
སྤིའི་

ཨང་།

འྩོད་སེར་ཁག་གི་མཚན་བང་། MP3

201 རིགས་ལམ་གི་སྩོབ་སྦྩོང་བསྡུས་གྲྭའི་དཔེ་ཁིད།2009 1

202 རིགས་ལམ་སྩོབ་སྦྩོང་རགས་རིགས་ཀི་དཔེ་ཁིད།2003 2

204 tcv  རིགས་ལམ།   2011 1
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

༤༽  རིག་གནས་སྐྩོར། 
800 སུམ་ཅུ་པ་ལེགས་བཤད་ལྩོན་དབང།

801 རགས་འཇུག་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལྩོང། 1

སེ་ཚན་གཉིས་པ། ནང་དྩོན་རིག་པའི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པྩོའི་འྩོད་སེར་ཁག་གཤམ་

གསལ། འདི་ལ་ཚན་པ་གཉིས་ཡྩོད་པ་ལས། 
༡༽    དང་པྩོ་གཞུང་ཆེན་སྩོན་འགྩོའི་སྐྩོར།

སྤིའི་

ཨང་།

སྤི་ལྩོ། འྩོད་སེར་ཁག་གི་མཚན་བང་། MP3

300 2000 ཚད་མ་རིག་པ་བསྡུས་གྲྭའི་དཔེ་ཁིད། 9

301 2005 ནང་དྩོན་རིག་པ་བྩོ་རིག་དཔེ་ཁིད། 5

302 2003 ཚད་མ་རིག་པ་རགས་རིགས་དཔེ་ཁིད། 2

303 2005 ཚད་མ་རིག་པ་རགས་རིགས་དྩོགས་གཅྩོད། 1

304 2000 གྲུབ་མཐའ་ར་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་རིན་ཕེང་།(see 317-

318)

305 2006 ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་དང་པྩོའི་མཆྩོད་བརྩོད་

སྩོགས།

1

306 2002

2006

 ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་འབས་རང་མ་དམིགས་པ་

སྩོགས།

2

307 2003  ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་བས་མི་རག 6

308 2004  ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་ལུང་འགལ་ལྔ་པ་ནས་གཞན་

སེལ་བར།

1
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མི་མང་དང་སྩོབ་གྲྭ་སྩོགས་སུ་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྩོགས་ཀི་འྩོད་སེར།

309 2007  ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་གཞན་སེལ། 1

310 2005  ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་ཤིང་འཛིན་རྩོག་པ། 1

311 2006

2010

 ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་བརྡ་ཡུལ། 2

312 2007  ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་མཆྩོད་བརྩོད་

སྩོགས། 

2

313 2012  ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་ལུགས་འབྱུང་། 2

314 2011  ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་ལུགས་ལྡྩོག 2

315 2009 གྲུབ་མཐའི་སིང་པྩོ། 1

316 2002 གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་བཤད་པ། 1

317 2007 གྲུབ་རིན་བེ་མདྩོ་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་པའི་ལྟ་གྲུབ། 2

318 2001 ཀུན་མཁྱེན་གྲུབ་མཐའ་ར་བ། ༢༠༠༡ 5

319 2012 ཚད་མ་རིག་པ་རྣམ་འགེལ་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་

དྭྩོྩོགས་གཅྩོད།

1

༢༽   གཉིས་པ་གཞུང་ཆེན་སྐྩོར།

སྤིའི་

ཨང་།

སྤི་ལྩོ། འྩོད་སེར་ཁག་གི་མཚན་བང་། MP3

401 2001  ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་མཆྩོད་བརྩོད་སྩོགས། 5

402 2006

2002

 ནང་དྩོན་རིག་པ་དྲང་ངེས་ལེགས་སིང་སེམས་ཙམ་པ་སྩོགས། 7

403 2003  ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་སེམས་བསྐེད་སྩོགས། 3

404 2005  ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་སེམས་བསྐེད་ནས་སྐབས་གསུམ། 7
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དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་ཟླ་བ།

405 2005

2010

 ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་དགེ་འདུན་ཉི་ཤུ་དྭྩོགས་གཅྩོད་

སྩོགས།

4

406 2002 ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་སྦྩོར་ལམ་དང་རིགས། 4

407 2006  ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་བསམ་གཟུགས། 2

408 2006 ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་རྒྱུད་བ་མ་དང་སའི་ཚོགས་དང་

སྐབས་གཉིས་པ།

3

409 2005

2007

ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞི་པ་དབུ་ནས་ཕྱིར་མི་ལྡྩོག་

སྩོགས།

8

410 2005  ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་ཀུན་གཞིའི་དཀའ་འགེལ། 3

411 2006

2010

 ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བཞི་པ་ཕྱིར་མི་ལྡྩོག་ནས་

སྐབས་བརྒྱད་པ་རྫྩོགས་མཚམས་བར།

10

412 2006  ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་པ། 1

413 2012  ནང་དྩོན་རིག་པ་ཕར་ཕྱིན་དྲང་ངེས་དྭྩོགས་གཅྩོད།

414 2003 རིགས་སྩོབ་ཏུ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་དབུ་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་

ཚུལ་སྩོགས།

13

415 2007  ནང་དྩོན་རིག་པ་དབུ་མ་མཆྩོད་བརྩོད་ནས་དགག་བ་ངྩོས་

འཛིན།

6

416 2008  ནང་དྩོན་རིག་པ་དབུ་མ་བདག་སྐེ་འགྩོག་པ་སྩོགས། 7

417 2011  ནང་དྩོན་རིག་པ་དབུ་མ་བདག་འགྩོག་ནས་རྫྩོགས་མཚམས། 3

418 2012  ནང་དྩོན་རིག་པ་དབུ་མ་ཐལ་བཟླྩོག་གི་དྭྩོགས་དཔྩོད། 1

419 2012  ནང་དྩོན་རིག་པ་དབུ་མ་ཆྩོས་ཅན་མཐུན་སང་བའི་དྭྩོགས་

དཔྩོད།

1

420 2012 ནང་དྩོན་རིག་པ་དབུ་མ་བདེན་གཉིས་སྩོགས་ཀི་དྭྩོགས་གཅྩོད། 1
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སེ་ཚན་གསུམ་པ། སྩོམ་སྒྲུབ་དང་ཉམས་ལེན་སྐྩོར།

སྤིའི་

ཨང་།

སྤི་ལྩོ། འྩོད་སེར་ཁག་གི་མཚན་བང་། MP3

501 2007 རྒྱལ་སས་ལག་ལེན་དང་ལམ་གཙོ་རྣམ་གསུམ། 1

502 2007

2012

ཐུན་དྲུག་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་རྒྱས་བསྡུས། 1

503 2009 ར་ལྟུང་བཅྩོ་བརྒྱད་དང་ཉེས་བས་ཞེ་དྲུག 1

504 2009 ཀུན་སྩོང་བཅྩོས་པའི་སྩོམ་དང་བརྩོན་འགྲུས། 1

505 2012 ༢༠༡༢ ལྩོའི་ནང་པའི་སྩོམ་སྒྲུབ་། 2

506 2010 ཉིན་རེའི་ཉམས་ལེན་བསྡུས་པ། 1

507 2012 ཀུན་བཟང་བ་མའི་ཞལ་ལུང་། 2

508 2007 བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་སྩོགས། 1

509 2012 ཉིན་རེའི་སྩོམ་སྒྲུབ་བསྡུས་པ། 1

510 2012 ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་ཕྱྩོགས་བཏུས། 1

511 2012 བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་གི་དམིགས་རིམ་བསྐྩོང་ཚུལ། སྩོབ་

བཤད།

1

512 2012 བྩོ་ལྡྩོག་རྣམ་བཞི། 1

 

སེ་ཚན་བཞི་པ། ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྩོགས་ཀི་ DVD 

 
སྤིའི་

ཨང་།

སྤི་ལྩོ། འྩོད་སེར་ཁག་གི་མཚན་བང་། DVD

601 2012 ནང་པའི་ཚན་རིག   DVD mp3
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602 2012 ༢༠༡༢ ལྩོའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་སྩོམ་ཉམས་ལེན་ཕྱྩོགས་

བཏུས།  DVD mp3

1

603 ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ། DVD  Mp3 1

604 2012 ཆྩོས་འཇིག་ཟུང་འབེལ་གི་བསབ་བ། mp3

605 ནང་པའི་ཉམས་ལེན། DVD mp3

606 2012 སྟྩོང་ཉིད་ངྩོ་སྤྩོད་དང་སྩོམ་ཚུལ་ཕྱྩོགས་བཏུས། mp3 1

607 2008 སྩོར་མྩོའི་ཕེང་བ་ཅན་གི་ལྟད་མྩོའི་ཐྩོག་ནས་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་

སྤྩོད། tcv video

1

608 2010 བང་སེམས་སའི་སིང་པྩོའི་རྩོགས་བརྩོད་ཐྩོག་ནས་ནང་ཆྩོས་

ངྩོ་སྤྩོད། video

1

609 2011 ནང་ཆྩོས་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ། video 5

610 2011 བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའི་དཔེ་འཁིད་ཞིབ་ཁིད།- vid-

eo

??

611 2011 ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སིང་པྩོ་བཞུགས་སྩོ། video 1

612 2010 སྩོབ་ཕྲུག་ཚོར་བསབ་བ། video 1

613 2011 ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ཕྱྩོགས་བསྒིགས།  mp3 1

614 2011 ༢༠༡༡ ལྩོའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་ཉམས་ལེན་སྩོགས་

ཕྱྩོགས་བསྒིགསdvd mp3

1

615 2012 ༢༠༡༢ ལྩོའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་སྩོགས་ཕྱྩོགས་བསྒིགས།d-

vd mp3

616   ནང་པའི་བྩོ་རིག   (dvd mp3) 1

617 2011 བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའི་ཞིབ་ཁིད།  dvd mp3 ?

618 2011 བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོའི་ཞིབ་ཁིད།  ཞི་ལྷག་གི་རྣམ་

བཤད།

?

619 2010 སྤྩོད་འཇུག་གི་འགེལ་བཤད། ༡



  277  
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620 2007 མི་མང་བཟང་སྤྩོད་སྩོབ་གསྩོ།  video

སེ་ཚན་ལྔ་པ།  ནང་པའི་གསང་སགས་སྐྩོར།

སྤིའི་

ཨང་།

སྤི་ལྩོ། འྩོད་སེར་ཁག་གི་མཚན་བང་། mp3

701 2008

2009

བ་མ་མཆྩོད་པ་དང་བ་མ་ལྔ་བཅུ་པ། 1

702 སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་དབང་གི་ངྩོ་སྤྩོད། 1

703 2011 སྒྩོལ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས། 1

704 2011 སྒྩོལ་མའི་སྩོམ་ཚུལ།      སྩོབ་བཤད།

705 2011 མི་དམངས་ལ་དུས་འཁྩོར་དབང་ཆེན་གི་ངྩོ་སྤྩོད།  1

706 2010 འཇིགས་བེད་དཔའ་གཅིག་དང་བཅུ་གསུམ་མའི་ལས་རུང་གི་

བསེན་པ་གཏྩོང་ཚུལ་དང་བདག་བསྐེད་ངྩོ་སྤྩོད།  སྩོབ་བཤད།

2

707 2008 བ་མ་མཆྩོད་པ་དང་མྱུར་ལམ་དམར་འཁིད། 2

708 2010

2012

ནང་པའི་སགས་ཀི་ས་ལམ་ངྩོ་སྤྩོད་དང་སྩོམ་ཚུལ། ༢༠༡༠་ནས་

༢༠༡༢     སྩོབ་བཤད།

4

709 2012 འཇམ་དབངས་སྩོམ་ཚུལ། ༢༠༡༢      སྩོབ་བཤད། 1

710 2011 དྷ་ས་གཞུང་ཞབས་དང་རྡྩོར་གདན་དུ་དུས་འཁྩོར་དབང་ཆེན་ངྩོ་

སྤྩོད། ༢༠༡༡

1

711 2007 གངས་ཅན་ཁྱད་ནྩོར་དང་གྲུབ་མཐའ། 2

712 2009 Taiwan དུ་གསང་སགས་དང་སྤན་རས་གཟིགས་ཀི་དབང་

ངྩོ་སྤྩོད། 

1

713 2007 གངས་ཅན་ཁྱད་ནྩོར། 3
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714 2011 མཚམས་བསེན་སྒྲུབ་བེད་ཚུལ།    སྩོབ་བཤད། 1

715 2011 རྣལ་འབྩོར་མའི་ཉམས་ལེན།        སྩོབ་བཤད། 1

716 2011

2012

དུས་འཁྩོར་དབང་ཆེན་ངྩོ་སྤྩོད་ཁག་གསུམ། DVD mp3

717 ནང་པའི་གསང་སགས་ཕྱྩོགས་བསྒིགས།

718 གསང་འདུས་བདག་བསྐེད་བསྡུས་པ་ཀྩོག་ཚུལ། 1

719 གསང་འདུས་བདག་བསྐེད་བསྡུས་པ་སྩོམ་ཚུལ། DVD 

mp3      སྩོབ་བཤད།

1

720 གསང་སགས་ཀི་སྩོན་འགྩོའི་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ།DVD 

mp3    སྩོབ་བཤད།

1

721 2007

2012

ཐུན་དྲུག་བ་མའི་རྣལ་འབྩོར་རྒྱས་པ་སྩོབ་བཤད། 1

སེ་ཚན་དྲུག་པ།  དེ་འབེལ་ཡིག་ཆ་སྩོགས།

སྤིའི་

ཨང་།

སྤི་ལྩོ། ཡིག་ཆ་ཁག་གི་མཚན་བང་། ཡིག་ཆ།

901 མི་མང་ལམ་སྒྩོན། 1

902 ལམ་རིམ་ཟིན་བིས་དང་ལམ་རིམ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ། 2

903 སྤྩོད་འཇུག ལེའུ་༡་༢་༣ 1

904 དུས་འཁྩོར་དབང་ཆེན་ངྩོ་སྤྩོད་ཀི་དེབ་ཆུང་། 1

905 ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ་ཞིབ་ཁིད་སྐབས་ཀི་ཡིག་ཆ།

906 གཞུང་ཆེན་སྩོན་འགྩོ་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ།

907 གཞུང་ཆེན་དངྩོས་གཞི་ལས་ནང་རིག་ཕར་ཕྱིན།
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908 གཞུང་ཆེན་དངྩོས་གཞི་ལས་ནང་རིག་ཚད་མ་རིག་པ།

909 གཞུང་ཆེན་དངྩོས་གཞི་ལས་ནང་རིག་དབུ་མ།

910 གཞུང་ཆེན་དངྩོས་གཞི་ལས་ནང་རིག་དྲང་ངེས།

911 ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ་ས་ཚོགས།

912 ནང་ཆྩོས་སྩོམ་སྒྲུབ་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ།    (སྩོབ་བཤད།)

913 ནང་པའི་གསང་སགས་དང་འབེལ་བའི་ཡིག་ཆ།     (སྩོབ་

བཤད།)

 

སེ་ཚན་བདུན་པ། PEN DRIVE 

སྤིའི་ཨང་། སྤི་ལྩོ། མཚན་བང་། PEN DRIVE

1001 ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད། 1

1002 ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ། 1

1003 ལམ་རིམ་ཆེན་མྩོ། 1

1004 སྤྩོད་འཇུག། 1
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དཔེ་དེབ་འདིའི་ནང་དྩོན་སིང་པྩོ་ངྩོ་སྤྩོད།

༡༽ འཛམ་གིང་དུ་ཆྩོས་ལུགས་དར་ཚུལ་དང་ཡ་རབས་སྤྩོད་བཟང་སྩོགས་ཀི་སྐྩོར།

༢༽ ནང་ཆྩོས་ཀི་ཕན་ཡྩོན་དང་དགྩོས་པ་རྒྱུ་མཚན་གི་སྐྩོར། 

༣༽ སྟྩོན་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆྩོས་ངྩོ་སྤྩོད་ལས། སྟྩོན་པའི་མཛད་རྣམ་གི་སྐྩོར། 

༤༽ སྟྩོན་པས་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་དང་པྩོའི་ནང་དྩོན་སྐྩོར། 

༥༽ སྟྩོན་པས་བ་རྒྩོད་ཕུང་པྩོའི་རིར་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གཉིས་པའི་ནང་དྩོན་

སྐྩོར།

༦༽ སྟྩོན་པས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་ཆྩོས་འཁྩོར་གསུམ་པའི་ནང་དྩོན་

སྐྩོར།

༧༽ སྟྩོན་པས་ཨམྲ་ཝ་ཏི་སྩོགས་སུ་གསུངས་པའི་སགས་ཀི་ཆྩོས་འཁྩོར་གི་ནང་

དྩོན་སྐྩོར།

༨༽ རིགས་ལམ་སྦངས་པའི་ཕན་ཡྩོན་དང་རེ་སྐུལ།

༩༽ ནང་ཆྩོས་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་སྤིའི་སྐྩོར།

༡༠༽ གནས་སྐྩོར་དང་ཕྱག་མཆྩོད་ཚོགས་གསྩོག་གི་སྐྩོར།

༡༡༽ ཉིན་རེར་ནང་ཆྩོས་ཀི་སྩོམ་ཉམས་ལེན་བེད་ཚུལ་གི་སྐྩོར་བཅས་སྩོ།།
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རྣམ་གྩོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རྩོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞྩོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆྩོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡྩོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

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

ཡང་དག་ཆྩོས་ཀི་སྩོ་མྩོ་སྟྩོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགྩོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྩོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྩོར་ཤྩོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱྩོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟྩོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་

ལུགས་སྩོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྩོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་

ཆྩོག་པའི་དགེ་བསྩོའི་སྩོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྩོང་ཆྩོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བྩོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྩོ། །

༄༅། །ནམཿ སམནབུདདྷནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགྩོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སྩོ། །


	རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།
	གླེང་བརྗོད།
	༄༅། །སྔོན་འགྲོ་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན་བློ་གསར་རེ་སྐོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

	སྡེ་ཚན་དང་པོ། ཡ་རབས་སྤྱོད་བཟང་སོགས་དང་
འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།
	སྡེ་ཚན་གཉིས་པ། ནང་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།
	སྡེ་ཚན་གསུམ་པ་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།
	༡༽ སྟོན་པའི་མཛད་རྣམས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།
	༢༽ ཆོས་འཁོར་བཞི་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།
	༣༽ ཆོས་འཁོར་བཞིའི་ནང་དོན་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་དང་ འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།
	༤༽ མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་དོན་བསྡུ་ཚུལ་གྱི་ དྲི་ལན།

	སྡེ་ཚན་བཞི་པ། ནང་ཆོས་ཀྱི་སྒོམ་ཉམས་ལེན་དང་
འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།
	༡༽ ནང་ཆོས་ཉམས་ལེན་དངོས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།
	༢༽ གཉིས་པ་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གནས་སྐོར་དང་ཕྱག་མཆོད་སོགས་དང་འབྲེལ་ཚོགས་གསོག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བྱེད་ཚུལ་དང་
འབྲེལ་བའི་དྲི་ལན།།
	དུས་ཆེན་དང་ཚེས་བཟང་སོགས་ཀྱི་སྐོར།
	གཉིས་པ་དེ་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། 
	དང་པོ་སྔོན་འགྲོའི་སྐབས།
	གཉིས་པ་དངོས་གཞིའི་སྐབས།
	གསུམ་པ་མཇུག་གི་སྐབས།

	སྡེ་ཚན་ལྔ་པ། ནང་པའི་ལྟ་གྲུབ་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་དྲི་ལན།
	གཉིས་པ་བློ་ལ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་གལ་ཆེ་བ་འགའ་ཤས་བཤད་ན།
	༄༅། །དངོས་གཞི་སྟོན་པའི་གསུང་གི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

	ལེའུ་དང་པོ་ནང་ཆོས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་དང་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན།
	ལེའུ་གཉིས་པ་སྟོན་པས་གསུངས་པའི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད།
	༡༽ སྟོན་པའི་རྣམ་ཐར་མདོར་ཙམ་བཤད་པ།
	༢༽ ནང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་བདེན་བཞིའི་སྐོར།
	༣༽ བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རིར་གསུངས་པའི་ཆོས་འཁོར་གཉིས་པ་ དང་དེའི་ནང་དོན་མདོར་ཙམ་བཤད་པ་ལ།
	ནང་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱང་སེམས་སྐོར།
	ནང་ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པོ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་སྐོར།
	༤༽ ཡངས་པ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་ཆོས་འཁོར་གསུམ་པ་དང་དེའི་ནང་དོན་མདོར་ཙམ་བཤད་པ་ལ།
	༥༽ ཨམྲ་ཝ་ཏི་སོགས་སུ་གསུངས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་འཁོར་དང་དེའི་ནང་དོན་མདོར་ཙམ་བཤད་པ་ནི།
	༦༽ ནང་ཆོས་དར་འཕེལ་བྱུང་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
	༧༽ རིགས་ལམ་སྦྱོང་བའི་ཕན་ཡོན་དང་རེ་སྐུལ།

	ལེའུ་གསུམ་པ། ནང་ཆོས་ངོ་འཕྲོད་ནས་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ།
	༡༽ ཉམས་ལེན་བྱེད་དགོས་པའི་རྒྱུན་མཚན། 
	༢༽ སྤྱིར་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ་སྙིང་པོ་བཤད་པ་ནི།
	༣༽ ཉིན་རེའི་སྒོམ་ཉམས་ལེན་བྱེད་ཚུལ།
	སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་མའི་ཚིག་དོན་ནི། 
	དེ་ལ་དང་པོ་ངག་བྱིན་རླབས་སོགས་ནི།
	གཉིས་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ།
	གསུམ་པ་ལམ་རིམ་དང་བློ་སྦྱོང་དང་། བཞི་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་སྒོམ་ཉམས་ལེན་ལ།
	བཞི་པ་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། 
	ལྔ་པ་གཉིད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། 
	དྲུག་པ་དུས་གཞན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། 
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