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དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རློམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁྱབ་བརལ་དུ་འགློ་བཞིན་ཡློད་པ་ནི་དགའ་འློས་པ་ལྟ་བུར་

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

ཤློར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐློན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་ལྷད་དང་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་

འཇློག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནློར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

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

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

འགློས་སློར་བཞག་གིས་རློམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དློན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡློད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སློན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་སྡུར་བཞིན་ཡློད།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སློ་སློར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སློགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀློད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡློད། 

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རློམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀློག་སྐབས་ངེས་དགློས་པ་འགའ་ཞིག་ངློ་

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

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

དགློས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀློད་ཡློད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀློད་ཡློད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡློད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤློད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕྲད་སྦྱློར་སྟངས་སློགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆློག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀློད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀློག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡློད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པློ། ཞློལ། སྐུ་

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

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

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

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

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

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དློན་ནི། མ་ཕིའི་ཤློག་གངས་

༩༨མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡློད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཡིག་ནློར་བསབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅློས་ཡློད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གློ་དགློས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངློས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀློད་འདུག་ཅེས་གློ་

དགློས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལློ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།
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༄༅། །རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་

བསྐྱེད་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་རོ་རྱེ་འཆང་དབང་ 

བླ་མའི་གསུང་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །

དག་ཅིང་འློད་གསལ་མཁའ་ལྟར་དྲི་མ་མེད། །དབང་པློའི་གཞུ་ལྟར་དྭངས་པའི་

རློ་རེའི་སྐུ། །ཟུང་འཇུག་ལྷན་སྐེས་དགའ་བའི་ངློ་བློ་ཉིད། །འཁློར་ལློའི་བདག་པློ་དེ་

ཡིས་བདག་སྐློངས་ཤིག ། འདིར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་

པའི་བསྐེད་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་འཆད་པར་བེད་པ་ལ། 

༼བསྐེད་རིམ་གི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ།༽

གང་དུ་བསློམ་པ་གནས་ཀི་མཚན་ཉིད། གང་གིས་བསློམ་པ་རེན་གི་མཚན་

ཉིད། གང་བསློམ་པ་མངློན་རློགས་ཀི་རྣམ་གཞག དེ་ལྟར་བསློམས་པས་འབས་བུ་

དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་དང་བཞི། 

དང་པློ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། དགློན་པ་ཆེན་པློའི་ས་ཕློགས་

སུ། །མེ་ཏློག་འབས་བུ་སློགས་ཀིས་བརྒྱན། །རི་བློ་དབེན་པའི་ས་ཕློགས་སུ། །དངློས་

གྲུབ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐེ་བློའི་འདུ་འཛིས་རྣམ་

པར་དབེན་ཞིང་མེ་ཏློག་དང་འབས་བུ་ལ་སློགས་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པ། སྒྲུབ་པ་པློ་

རང་གི་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་གནས་རྣམས་སུ་བསློམ་པར་བའློ། །
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཉིས་པ་ནི། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སློབ་མ་ཡློན་ཏན་གང་ལྡན་

ན། །རྣལ་འབློར་རྒྱུད་ཀི་སྣློད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། དད་ཅིང་བ་མ་ལ་

ཡང་གུས། །རག་ཏུ་དགེ་བའི་ལམ་ལ་གནས། །རློག་པ་ངན་པ་རྣམ་པར་སངས། །ལུང་

ནི་མང་དུ་ཐློས་པ་དང་། །གསློད་པ་དང་ནི་འཚེ་བ་སངས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་

འདློན་པའི་བློ། །ཀུན་ཏུ་བརློན་དང་ཡང་དག་ལྡན། །དེ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་

ལྡན། །དད་པ་ཆེན་པློའི་སློབ་མ་བཟང་། །ཞེས་གསུངས། 

ལུང་དེའི་དློན་ནི། རློ་རེ་ཐེག་པ་ལ་དད་ཅིང་བ་མ་ལ་གུས་པ། ཐློས་པའི་ཕ་རློལ་

ཏུ་སློན་ཞིང་ཚུལ་མིན་ཡིད་བེད་ཀི་རྣམ་རློག་སངས་པ། སློག་གཅློད་ཀིས་མཚོན་པའི་

མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ལམ་སངས་པ། བསམ་པ་བང་ཆུབ་ཀི་མཆློག་ཏུ་སེམས་

བསྐེད་ནས་སྤློད་པ་ཕིན་དྲུག་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སློབ་པ་ལ་བརློན་པ་ཞིག་དགློས་པ་

ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་སྣློད་རུང་དང་པློ་ལམ་ཐུན་མློང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་པའི་རེན་གི་

གང་ཟག་དེས་ཀང་། སྣློད་རུང་གཉིས་པ་རྒྱུད་སེ་ནས་བཤད་ཅིང་ཚད་ལྡན་གིས་

བཀྲལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཆློ་ག་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐུ་བཞིའི་ས་བློན་

ཐེབས་ངེས་ཀི་དབང་བསྐུར་རྣམ་པར་དག་པ་ཐློབ་པ་ཞིག་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། བཤད་

རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། ཐློག་མར་སློབ་མ་གང་གི་ཚེ། །བློ་ལྡན་ཡང་དག་དབང་

བསྐུར་ན། །རློགས་པའི་རིམ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། །དེ་ཡི་ཚེ་ན་སྣློད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་འདྲ་བའི་སྣློད་རུང་གཉིས་པ་དབང་རྣམ་པར་དག་པ་ཐློབ་པ་

དེས་ཀང་དབང་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྲུང་

བ་ལ་བརློན་པ་ཞིག་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་སློམ་འབྱུང་ལས། ཇི་ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པ་བཞིན། །ཕིས་ནས་དམ་ཚིག་སྤློད་ལ་བརློན། །སྣློད་དུ་བ་བའི་རྒྱུན་ལ་ནི། །འཁློར་

ལློ་ལ་སློགས་བསློམ་རིམ་གིས། །ཡང་དག་མན་ངག་ཕུན་ཚོགས་ཀིས། །འགྲུབ་པར་

འགྱུར་གིས་གཞན་དུ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་འདྲ་བའི་རེན་གི་གང་ཟག་

དེས་ཀང་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ལ་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་ལྔ་ལས། གང་ཞིག་བ་མ་ལ་གུས་དད་དང་

ལྡན། །མློས་པས་བསྙེན་བཀུར་བེད་ལ་རག་ཏུ་བརློན། །ཐློས་པ་འཛིན་གང་སློབ་མ་

དམ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

༼གང་བསློམ་པའི་མངློན་རློགས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ།༽

གསུམ་པ་གང་བསློམ་པ་མངློན་རློགས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ལ། སྔློན་འགློ། 

དངློས་གཞི། སྤིའི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

༼སྔློན་འགློ་བཤད་པ།༽

དང་པློ་ལ་སྔློན་དུ་བ་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ་དང་། སྔློན་འགློ་དངློས་བཤད་པ་

གཉིས། དང་པློ་ལ། རང་ཞེ་སང་རློ་རེར་བསྐེད་ནས་རློར་དྲིལ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་

ཚུལ། ནང་མཆློད་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ། སྔློན་འགློ་གཏློར་མ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་

ཚུལ་བཤད་པ། བདག་བསྐེད་ཀི་མཆློད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ། རློ་རེ་སེམས་

དཔའི་བསློམ་བཟླས་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། རང་ཞེ་སང་རློ་རེར་བསྐེད་ནས་རློར་དྲིལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་

ཆློས་ཅན། དགློས་པ་ཡློད་དེ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་ཐློག་མ་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་དམ་ཚིག་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གསུམ་དང་མ་བལ་བ་ཞིག་དགློས་སློ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དམ་ཚིག་གསུམ་ནི། རང་ཞེ་སང་རློ་རེར་བསྐེད་པ་སྐུ་ཕག་རྒྱའི་དམ་ཚིག 

དྲིལ་བུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་གསུང་དྲིལ་བུའི་དམ་ཚིག རློ་རེ་བིན་གིས་བརླབ་པ་

ཐུགས་རློ་རེའི་དམ་ཚིག 

དེ་ཡང་རློ་རེས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན། དྲིལ་བུས་སྟློང་ཉིད་

རློགས་པའི་ཤེས་རབ་མཚོན། མཚོན་དློན་དེ་ལྟར་དྲན་པའི་སློ་ནས་རློར་དྲིལ་ལག་ཏུ་

འཛིན་པ་ནི་མཚོན་དློན་གི་སློ་ནས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ཡིན་ལ། རློར་དྲིལ་བིན་གིས་

བརླབ་པའི་སྔགས་དང་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ནི་བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་གུར་དང་། སཾ་བྷུ་ཊ་

ལས་བཤད་པ་ལྟར་འདིར་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེའི་སྔགས་དང་ཚིགས་བཅད་ནི་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སིདྡི་བཛྲ་ཞེས་སློགས་

ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་དློན་ནི་ༀ་དེ་ལ་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་ཡློད་པའི། ཨཱཿས་སྐུ་རློ་རེ་མཚོན། 

ཨུས་གསུང་རློ་རེ་མཚོན། མས་ཐུགས་རློ་རེ་མཚོན། དེ་ཡང་ཨ་ལ་ཨུ་བཅུག་པས་ༀ་

དང་དེ་ལ་མ་ཡིག་ཐིག་ལེ་བིན་པས་ༀ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པ་དེ་མཚོན། མཚོན་དློན་དེ་ལྟར་དྲན་པའི་སློ་ནས་ༀ་

ཞེས་ལན་ཅིག་ངག་ཏུ་བརློད་པས་རང་རྒྱུད་ལ་བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་

མེད་པ་ལེན་ཅིང་འཛིན་པར་བེད་པས་ན་ནློར་བུ་འཛིན་པའི་སྔགས་སུ་བཤད་དློ། །

སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། སིདྡི་བཛྲ་ནི་གྲུབ་པའི་

རློ་རེ། ས་མ་ཡ་ནི་དམ་ཚིག ཏིཥྛ་ནི་ཉེ་བར་མནློས་ཤིག ཨེ་ཥ་སྟྭཾ་ནི་མི་འདའ་བར། 

དྷ་ར་ཡ་མི་ནི་བཟུང་བར་བགིའློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བཛྲ་སཏྭ་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ། ཧཱུཾ་གསུམ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

གསུམ་མཚོན། ཧི་ལྔས་དེ་ལ་ལྡློག་པའི་སློ་ནས་ཕེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡློད་པ་དེ་མཚོན། 

བཛྲ་གྷཎྜ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་བདེན་སྟློང་དུ་དྲིལ་ནས་མཉམ་པར་རློགས་པའི་ངེས་

དློན་གི་དྲིལ་བུ་དེ་མཚོན། ཧློ་ནི་དགེས་བཞིན་པའི་དློན་དང་། ཧཱུཾ་གིས་ངེས་དློན་གི་

རློ་རེ་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་དེ་མཚོན། དེ་འདྲ་བའི་ངེས་དློན་གི་རློར་དྲིལ་

གཉིས་པློ་དེས་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་མཉེས་པར་བེད་

པའམ་བསྐེད་པའི་དློན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་ངེས་དློན་གི་རློར་དྲིལ་གསློར་བ་ནི་མཛེས་

པའམ་བཟང་པློར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་རློངས་པ་མ་རིག་པ་དང་ཕྲལ་ནས་

འཁློར་བ་ལས་སྒློལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་བ་བ་གང་གིས་བེད་ན་རྣམ་པར་ཐར་པའི་ཆློས་ཀི་བ་བ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མངློན་

སུམ་རློགས་པའི་བ་བ་སྟེ་འབས་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་ནློ། །མཚོན་དློན་དེ་ལྟར་དྲན་པའི་

སློ་ནས་ཡིད་སྤློ་བ་དང་བཅས་ཏེ་རློར་དྲིལ་ལག་ཏུ་འཛིན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཧཱུཾ་

གསུམ་གིས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་མཚོན། ཧློ་གསུམ་གིས་འགློ་བ་རབ་

འབིང་ཐ་མ་གསུམ་སྒློལ་བར་བེད་པ་དེ་མཚོན། བཛྲ་དྷརྨཱ་ར་ཎི་ཏ་ནི་རློ་རེའི་ཆློས་

སྒློག་པ། པྲ་ར་ཎི་ཏ་ནི་རབ་ཏུ་སྒློག་པ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ་ནི་ཤིན་ཏུ་རབ་ཏུ་སྒློག་པ། སརྦ་

བུདྡ་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད། ཀེ་ཏྲ་ནི་ཞིང་། པྲ་ཙ་ལི་ནི་གཡློ་བ། པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏ་

ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ། ནཱ་ད་ནི་སྒ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན། བཛྲ་སཏྭ་ནི་

རློ་རེ་སེམས་དཔའ། ཧི་ད་ནི་ཐུགས། སནྡུ་ཥ་ནི་མཉེས་པར་བེད་པ། ཧཱུཾ་གསུམ་དང་

ཧློ་གསུམ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཉིས་པ་ནང་མཆློད་བིན་གིས་བརླབ་པ་ལ་ཆློས་ཅན། དགློས་པ་ཡློད་དེ། 

འློག་ནས་འབྱུང་བའི་མཆློད་རས་ལ་གནས་པའི་བགེགས་དང་མ་དག་པ་རྣམས་སེལ་

བར་བེད་པའི་བསང་རས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གྲུབ་ཆེན་བིར་ཝ་པས། 

དེ ་རེས་ཡི་གེ ་གསུམ་སྔགས་ཀིས། །མངློན་པར་བསྔགས་པའི་དམ་ཚིག་

ཆུས། །མཆློད་རས་རྣམས་ལ་བསང་གཏློར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྔློན་འགློ་གཏློར་མ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། འདུས་པ་ར་

བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་སྔློན་འགློ་གཏློར་མ་བ་བར་

མ་བཤད་ཀང་། གྲུབ་ཆེན་མཚོ་སྐེས་ཀིས་ཀྱཻ་རློ་རེ་ལས་བཤད་པ་དང་། བི་བྷུ་རི་

ཙནྡྲས་བདེ་མཆློག་ལས་བཤད་པ་དང་། བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་ཕག་ལེན་ལ་ཡློད་པ་

ལྟར་འདིར་ཡང་སྔློན་འགློ་གཏློར་མ་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་གང་ལ་འབུལ་བའི་ཡུལ་ནི། 

འདུས་པ་ལུགས་གཉིས་ཀ་ལས། འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་མགློན་

གཉིས་ཡློད་པས་འདིར་ནི་སྔ་མ་ལ་འབུལ་བ་ཡིན་ནློ། །དགློས་པ་གང་གི་ཕིར་འབུལ་

ན། སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་བཞིར་བས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐློག་མ་ནས་བཟུང་སྟེ་འདུ་

འཛི་དང་རྣམ་གཡེང་ལ་སློགས་པའི་བགེགས་ཀི་བར་ཆད་མི་འབྱུང་བར་བ་བའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཏློར་མའི་སྣློད་དང་རས་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་རྒྱུད་

ཕི་མ་ར་འགེལ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་འློག་ནས་འབྱུང་བ་ལས་ཤེས་པར་བའློ། །

༼བདག་བསྐེད་ཀི་མཆློད་པ་བིན་གིས་རླབས་ཚུལ།༽

བཞི་པ་བདག་བསྐེད་ཀི་མཆློད་པ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ལ། བསང་བ། 

སྦྱང་བ། བསྐེད་པ། བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་དང་བཞི། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དང་པློ་ནི། ལས་སྔགས་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང་སྔགས་དློན་དྲན་པའི་སློ་ནས་བིན་

གིས་བརླབ་པའི་ནང་མཆློད་མཐེབ་སིན་གིས་བངས་ཏེ་མཆློད་རས་རྣམས་ལ་འཐློར་

བས། མཆློད་རས་ལ་གནས་པའི་བགེགས་དང་མ་དག་པ་རྣམས་སེལ་བར་བེད་པ་ནི་

བསང་བའི་དློན་དང་། 

གཉིས་པ་ནི། ཤུ་ནྱཱ་ཏའི་སྔགས་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང་སྔགས་དློན་དྲན་པའི་སློ་

ནས་མཆློད་རས་རྣམས་ངེས་ངློར་སྟློང་ཉིད་ངེས་ཤིང་། སྣང་ངློར་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་

ཀི་ངློ་བློར་མློས་པ་ནི་སྦྱང་བའི་དློན་དང་། 

གསུམ་པ་ནི། ཨ་ལས་བྱུང་བའི་ཐློད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་

རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པློ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མཆློད་རས་

རྣམས་ངློ་བློ་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་ལ། རྣམ་པ་མཆློད་རས་སློ་སློའི་

རྣམ་པ་ཅན། བེད་ལས་དབང་པློ་དྲུག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་

པར་ཅན་སྟེར་ནུས་སུ་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ནི། མཆློད་རས་རྣམས་ཀི་མིང་སྔགས་དང་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་སེལ་བ་

ངག་ཏུ་བརློད་པའི་སློ་ནས་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཡིན་ལ། མཆློད་རས་རྣམས་ཀི་མིང་

ཡིག་དང་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་སེལ་བ་ལ་ཆློས་ཅན། དགློས་པ་ཡློད་དེ། ཡི་གེ་འབྲུ་

གསུམ་པློ་དེ་རློ་རེ་གསུམ་གི་ས་བློན་ཡིན་པས། མཆློད་རས་རྣམས་ཀང་རློ་རེ་གསུམ་

དང་མ་བལ་བ་ཞིག་དགློས་སློ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སློམ་བཟླས་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ནི། བསྟན་བཅློས་

སྙིང་པློ་རྒྱན་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གཅིག་པློ། །པད་དཀར་ཟླ་བའི་དབུས་



  8  

དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གནས་པ། །རློ་རེ་དྲིལ་བུས་རྒྱན་སྤས་པའི། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ལེགས་དམིགས་

ཤིང་། །ཞེས་པས། རང་གི་སྤི་བློར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་

མདློག་དཀར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པ་རློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་རིན་པློ་ཆེའི་

རྒྱན་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྤས་པ་ཞིག་བསློམ་པར་བསྟན་ནློ། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཆློ་ག་

བཞིན། །ཉི་ཤུ་ར་ནི་རེ་རེ་བཟླས། །ལྟུང་སློགས་བིན་གིས་བརླབ་གྱུར་པས། །འཕེལ་

བ་རུ་ནི་མི་འགྱུར་ཞེས། །གྲུབ་པ་མཆློག་རྣམས་ཀིས་བཤད་པ། །ཞེས་པས་གཉེན་པློ་

སྟློབས་བཞི་ཚང་ཞིང་འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སློ་

ནས་ཉིན་ཞག་རེ་ལ་ཉི་ཤུ་ར་རེ་རེ་མ་ཆག་པར་བཟླས་ན་ར་ལྟུང་གི་འཕེལ་ཁ་ཆད་པ་

དེ་བསྟན། ཐུན་མཚམས་སུ་ནི་སྤད་པར་བ། །ཞེས་པས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླ་བའི་དུས་

དེ་བསྟན། འབུམ་ཕྲག་ཏུ་ནི་བཟླས་གྱུར་ན། །རྣམ་པར་དག་པའི་བདག་ཉིད་

འགྱུར། །ཞེས་པས་འབུམ་ཕྲག་རེ་བཟླས་ན་ར་ལྟུང་གི་དྲི་མ་ཡང་མ་ལུས་པར་འདག་

པར་གསུངས་སློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། 

བཛྲ་སཏྭ་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ། ས་མ་ཡ་ནི་དམ་ཚིག མ་ནུ་ནི་རེས་སུ། པ་

ལ་ཡ་ནི་སྐློངས་ཤིག བཛྲ་སཏྭ་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའ། ཏྭེ་ནློ་པ་ཏིཥྛ་ནི་ཉེ་བར་མནློས་

ཤིག དྲ�་ཌློ་མེ་བྷ་ཝ་ནི་བདག་ལ་བརེན་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཛོད་ཅིག ཨ་ནུ་རཀློ་མེ་

བྷ་ཝ་ནི་བདག་ལ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཛོད་ཅིག སུ་ཏློ་ཥློ་མེ་བྷ་ཝ་ནི་བདག་

ལ་དགེས་པའི་རང་བཞིན་དུ་མཛོད་ཅིག སུ་པློ་ཥློ་མེ་བྷ་ཝ་ནི་བདག་ལ་རྒྱས་པའི་

རང་བཞིན་དུ་མཛོད་ཅིག སརྦ་སིདྡི་མེ་པྲ་ཡཙྪ་ནི་བདག་ལ་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་

སློལ་ཅིག སརྦ་ཀར་སུ་ཙ་མེ་ནི་བདག་གི་ལས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དང་། ཙིཏྟ་ནི་སྙིང་། ཤྲི་ཡཾ་ནི་དཔལ། ཀུ་རུ་ནི་མཛོད་ཅིག་པ་སྟེ་བདག་གི་སྙིང་ལ་

དཔལ་གནས་པར་མཛོད་ཅིག དཔལ་གང་ན་ཧཱུཾ་གཅིག་དང་ཧ་བཞི་དང་ལྔས་མཚོན་

པའི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དཔལ་བདག་གི་སྙིང་ལ་གནས་པར་མཛོད་ཅིག ཧློ་ནི་དགེས་

བཞིན་པའི་དློན་དང་། བྷ་ག་ཝཱན་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་ནི་རློ་རེས་བདག་མ་བཏང་ཞིག བཛྲི་བྷ་ཝ་

ནི་རློ་རེའི་རང་བཞིན། མཧཱ་ནི་ཆེན་པློ། ས་མ་ཡ་ནི་དམ་ཚིག སཏྭ་ནི་སེམས་དཔའ་

སྟེ། མདློར་ན་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རློ་རེའི་རང་

བཞིན་གི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློས་བདག་དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་མ་བཏང་ཞིག་ཅེས་པའི་

དློན་དང་། ཨཱཿ ས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་མཚོན། ཧཱུཾ་གིས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་

ཡེ་ཤེས་མཚོན། ཕཊ་ཀིས་དེ་གཉིས་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བ་དེ་མཚོན་པ་

ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་སྔློན་འགློ་དངློས་བཤད་པ་ལ། མཐུན་རྐེན་བསྟེན་པ་ཚོགས་བསག་

པ། འགལ་རྐེན་འགློག་པ་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་བསློམ་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་ཚོགས་

ཞིང་བསྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལ་ཚོགས་གསློག་པའི་རིམ་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། རང་མི་བསྐློད་རློ་རེར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་

ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་སྔློན་པློའི་འློད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་རང་བཞིན་

གི་གནས་ནས་བ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མི་བསྐློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤན་འདྲེན་

པ་ནི་ཚོགས་ཀི་ཞིང་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་རང་མི་བསྐློད་རློ་རེར་བསྐེད་པ་ལ་ཆློས་ཅན། 

དགློས་པ་ཡློད་དེ། དེའི་ཚེ་རང་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་དང་བལ་བ་ཞིག་དགློས་སློ་ཞེས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་གི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མ་

ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་གི་འློད་ཟེར་གིས་སྤན་འདྲེན་པར་སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་དང་། ཁ་

ཆེ་ལག་སྨི་གཉིས་ཀིས་མདློར་བས་ཀི་འགེལ་པར་བཤད། ཧཱུཾ་ཡིག་ཁ་དློག་སྔློན་པློ་

བེད་པ་དློན་ཐློབ་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། སྤན་དྲངས་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་འློད་ཟེར་

རང་གི་སྙིང་གར་སྡུད་པ་ནི་མན་སྙེ་ལས་གསུངས་སློ། །གང་ནས་སྤན་འདྲེན་པའི་རང་

བཞིན་གི་གནས་དེ་ལ་ཡང་ཆློས་སྐུ་ལ་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་བས་ནས་དེ་ནས་

གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་པར་སྤན་འདྲེན་པ་དང་། ལློངས་སྐུ་ལ་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་

བས་ནས་དེ་ནས་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་སྤན་འདྲེན་པ་དང་། གནས་བེ་བག་པ་འློག་མིན་

ལྟ་བུ་ལ་རང་བཞིན་གི་གནས་སུ་བས་ནས་དེ་ནས་སྤན་འདྲེན་པ་དང་གསུམ་ཡློད་པ་

ལས་འདིར་ནི་སྔ་མ་ལྟར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

བ་མ་ཚོགས་ཞིང་དུ་སྤན་འདྲེན་པ་འདུས་པ་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་ལས་མ་བཤད་

ཀང་། མངློན་བརློད་བ་མ་དང་སློམ་འབྱུང་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། བ་མ་སྔ་

མ་རྣམས་ཀི་ཕག་ལེན་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་དང་ཐ་མི་དད་དུ་སྤན་འདྲེན་པ་

དང་། གཙོ་བློའི་རིགས་བདག་གི་ཚུལ་དུ་སྤན་འདྲེན་པ་དང་། དཀིལ་འཁློར་གི་ཤར་

སློའི་ཐད་ཀི་དུར་ཁློད་ན་བཞུགས་པར་མློས་ནས་སྤན་འདྲེན་པ་དང་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་

ལས་འདིར་ནི་སྔ་མ་ལྟར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

སྐབས་འདིར་བ་མ་ཚོགས་ཞིང་དུ་སྤན་དྲངས་པ་ལ་ཆློས་ཅན། དགློས་པ་

ཡློད་དེ། ལམ་འདིའི་དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་བ་མ་ལ་རག་ལས་སློ་ཞེས་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

༼ཚོགས་གསློག་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་ལ་ཚོགས་གསློག་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ་ལ། མཆློད་པ་ལ་སློགས་

པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡློད་པའི་དང་པློ་ནི། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཾ་ཞེས་སློགས་ཡིན་

ལ། དེ་དག་གི་ཚེ་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བེད་ཚུལ་ཡློད་དེ། ༀ་ཞེས་ངག་ཏུ་བརློད་པ་

དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བློན་གི་འློད་ཟེར་གི་སྣེ་མློ་ལ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་

རང་རང་གི་མཆློད་རས་ཐློགས་པ་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤློས་ཏེ་ཚོགས་ཞིང་གི་ལྷ་ལ་

མཆློད་པས། དེ་དག་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་འཁྲུངས་

ནས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བས་པའི་མཐར། ཧཱུཾ་ཞེས་ངག་ཏུ་བརློད་པ་དང་དུས་མཉམ་

དུ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བློན་ལ་བསྡུ་བར་བེད་པ་ཡིན་

ནློ། །མཆློད་སྔགས་ཀི་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། ཨཾ་ནི་མཆློད་ཡློན། པཱུ་ཛ་ནི་མཆློད་པ། མེ་གྷ་ནི་སྤིན། ས་

མུ་ཏྲ་ནི་རྒྱ་མཚོ། སྥ་ར་ཎ་ནི་འཕྲློ་བ། ས་མ་ཡ་ཤི་ནི་དམ་ཚིག་བཞིན་དུ་སློ་སློར་

བཞེས་ཤིག དེ་བཞིན་དུ་པཱདྱཾ་ནས་ཤཔྟའི་བར་དུ་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ཕག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཕག་འཚལ་ལློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་

ལ་ན་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་རློ་རེ་འཆང་དང་སངས་རློགས་རློགས་པ་དང་འདྲ་བར་གྱུར་

པའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་དཀིལ་འཁློར་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་སྤན་སྔར་རློ། །

ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། གང་ཞིག་གཟུགས་དང་ཞེས་སློགས་ཀིས་བསྟན་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་གང་ཞིག་གཟུགས་དང་ཞེས་པས་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་

སྣང་། ཚོར་བ་ཞེས་པས་རིན་འབྱུང་། འདུ་ཤེས་ཞེས་པས་འློད་དཔག་མེད། འདུ་བེད་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཅེས་པས་དློན་གྲུབ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་པས་མི་བསྐློད་པ་སྟེ་རིགས་ལྔ་དང་། སྐེ་

མཆེད་དྲུག་ཅེས་པས་རློ་རེ་མ་ལྔ་ཀུན་བཟང་དང་དྲུག དབང་པློ་དྲུག་ཅེས་པས་བམས་

པ་ས་སྙིང་གཉིས། ཕག་རློར་ནམ་སྙིང་གཉིས། འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་སྒིབ་སེལ་

གཉིས། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ཞེས་པས་ས་སྤན་མ། ཆུ་མཱ་མ་ཀི། མེ་གློས་དཀར་མློ། རླུང་

སྒློལ་མ། ནམ་མཁའ་འཇམ་དཔལ་ཏེ་ལྔ་དང་། དེར་མ་ཟད་གཏི་མུག་ཅེས་པས་རྣམ་

སྣང་གི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་གཤིན་རེ་གཤེད། ཉེས་པ་ཞེས་པས་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་

ཁློ་བློ་ཤེས་རབ་མཐར་བེད། འདློད་ཆགས་ཞེས་པས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་

ཁློ་བློ་ར་མགིན། རློ་རེ་ཞེས་པས་དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་

རྣམས་བསྟན་ནློ། །

དེ་རྣམས་ཡློན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ཞེ་ན། རིག་པ་སྟེ་རིག་མ་

དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་དང་དུས་རག་ཏུ་

འབེལ་བའི་དབང་གིས་ཡུལ་སྣང་གི་དངློས་པློ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་བདེ་སྟློང་དབེར་

མེད་ཀི་དགའ་བ་ཉམས་སུ་མློང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་རློལ་དུ་འཆར་བའི་ཡློན་ཏན་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྡུད་དང་ཞེས་པས་འདློད་རྒྱལ། དགའ་དང་ཞེས་

པས་དབྱུག་སྔློན་ཅན། རྣམ་པ་དེ་བཞིན་ཞེས་པས་སྟློབས་པློ་ཆེ། མི་འགྱུར་ཞེས་པས་

མི་གཡློ་བ། རྒྱུ་ཞེས་པས་གནློད་མཛེས། འབས་བུ་ཞེས་པས་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་

སྒྱུར་བ་རྣམས་བསྟན་ནློ། །དེ་ཡང་རློངས་དང་ཞེས་པས་མི་གཡློ་བ་རྣམ་སྣང་གི་

རིགས་དང་། ཞེ་སང་ཞེས་པས་སྟེང་འློག་གི་ཁློ་བློ་གཉིས་མི་བསྐློད་པའི་རིགས་དང་། 

འདློད་ཆགས་ཞེས་པས་དབྱུག་སྔློན་ཅན་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་དང་། སྒིབ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཞེས་པས་འདློད་རྒྱལ་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་དང་། རློ་རེ་ཞེས་པས་སྟློབས་པློ་ཆེ་དློན་

གྲུབ་ཀི་རིགས་སུ་བསྟན་ནློ། །

གསུམ་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ནི། བཤགས་པར་བགིའློ་ཞེས་དྲང་

ངློ་། །གང་བཤགས་ན་དུས་གང་ཞིག་འཁློར་བ་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་གནས་སིད་པའི་

ཆུ་ཀླུང་དུ། ཀུན་སློང་ཉློན་མློངས་པའི་ཀུན་རློག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་བསགས་

པར་གྱུར་པའི་ངློ་བློ་བཅས་པ་དང་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐློ་བའི་ལྟུང་བའི་རློག་པ་

རྣམས་སློ། །ཡུལ་གང་ལ་ཞེ་ན། ཐུགས་རེ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པའི་བ་མ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་སྤན་སྔར་རློ། །ཇི་ལྟར་ན་རྒྱལ་བས་གསུངས་

པའི་ཆློ་ག་བཞིན་དུ་གཉེན་པློ་སྟློབས་བཞི་ཚང་ཞིང་འཁློར་གསུམ་མི་དམིགས་པར་

རློགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཟིན་པའི་སློ་ནས་རྣམ་པ་རེ་རེ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཐམས་

ཅད་ཡིད་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བཤགས་པར་བགིའློ། །

བཞི་པ་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་བསྔློ་བའི་ཡན་ལག་ནི། རློགས་པའི་སངས་

རྒྱས་དང་། དེའི་སས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། འཕགས་པ་ཉན་རང་དག་བཅློམ་

པ་རྣམས་དང་། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་སློ་སློ་སྐེ་བློ་རྣམས་ཀིས་དུས་གསུམ་དུ་

བསགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་དང་། རང་གཞན་གིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་

པའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཐློབ་བ་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་ནས་ཡང་དག་

པར་བསྔློ་བར་བགིའློ། །

ལྔ་པ་སྐབས་སུ་འགློ་བའི་ཡན་ལག་ནི། ཡིད་ཀི་རློལ་པ་དྲི་མེད་ཟླ་འདྲས་

བསྒྲུབས། །ཞེས་པས་ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་བསྟན། སྙིང་རེ་དམ་པ་མཐའ་ཡས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པ་ཡི་ཐབས། །ཞེས་པས་ཐབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་བསྟན། དེ་འདྲ་བའི་ཐབས་

ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས་པློ་དེ་དུས་རག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ལ་འཁྲུངས་པའི་བདེ་བར་

གཤེགས་པ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །ཞེས་པས་སངས་རྒྱས་དཀློན་

མཆློག་ལ་སྐབས་སུ་འགློ་བ་དེ་བསྟན་ནློ། །

རློག་པ་མ་ལུས་པ་ལས་ངེས་གློལ་ཞིང་། །སེམས་དཔའ་དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཕུན་

ཚོགས་གཞི། །ཞེས་པས་མཉམ་གཞག་ལམ་གི་བདེན་པ་དེ་བསྟན། དངློས་པློ་ཐམས་

ཅད་རློ་གཅིག་ངློ་བློ་ཉིད། །ཅེས་པས་འགློག་པ་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་བསྟན། དེ་

འདྲ་བའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་དམ་པའི་ཆློས་ལ་རག་ཏུ་སྐབས་སུ་

མཆིའློ། །ཞེས་པས་ཆློས་དཀློན་མཆློག་ལ་སྐབས་སུ་འགློ་བ་དེ་བསྟན། འཆིང་བ་

རྣམས་ལས་ཡང་དག་གློལ་འགྱུར་ཞིང་། །ཞེས་པས་ས་རང་རང་གི་ངློ་སྐལ་གི་འཆིང་

བ་ལས་ཡང་དག་པར་གློལ་ཞིང་། སྙིང་རེ་མཆློག་སྟེ་ཆེན་པློས་བསྐྲུན་པ་སྟེ་བསྐེད་

པའི་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསྐེད་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་ས་དང་པློ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་

སློགས་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་སེམས་བསྐེད་ཀི་དཔལ་དང་ལྡན་པའི་འཕགས་

པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་སྐབས་སུ་མཆིའློ། །ཞེས་པས་དགེ་འདུན་དཀློན་མཆློག་ལ་

སྐབས་སུ་འགློ་བ་དེ་བསྟན། 

དྲུག་པ་སེམས་བསྐེད་པ་ནི། བསམ་དང་ཞེས་པས་སྨློན་པ་སེམས་བསྐེད་དེ་

བསྟན། རྣམ་པར་སྨིན་པ་དག་གྱུར་པ་ཞེས་པས་འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་དེ་བསྟན། དེ་

འདྲ་བའི་སྨློན་འཇུག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་ཀི་གཞན་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལྷག་

པར་མློས་པས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་སློ་ནས་ཐློབ་བ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ལ་དམིགས་ནས་བསྐེད་པ་ཡིན་ནློ། །

བདུན་པ་ལམ་ལ་གནས་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་

ཀི་བགློད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་གཅིག་པུ་སྦྱིན་སློགས་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་དང་

དཀར་པློ་དགེ་བའི་ལས་ལམ་བཅུའི་ཚུལ་ཁིམས་རྣམས་རློགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་

སའི་གནས་ལུས་ལློངས་སྤློད་མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཡློངས་དག་

བཞིའི་ངློ་བློར་མློས་ནས་ད་ལྟ་ནས་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བེད་པའི་བློས་ཡང་དག་ཉིད་དུ་ད་

ནི་གནས་པར་བགི། ཞེས་པས་ལམ་ལ་གནས་པར་དམ་བཅའ་བ་དེ་བསྟན་ནློ། །

བརྒྱད་པ་སྔགས་སློམ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ནི། སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཀུན། །ཞེས་པ་ནས། སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་འགློད། །ཅེས་པའི་བར་

རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན། །ཞེས་པས་སྔགས་

སློམ་འཛིན་པའི་དཔང་པློ་དེ་བསྟན། བདག་ལ་དགློངས་པར་མཛད་དུ་གསློལ། །ཞེས་

སློགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་སྔགས་སློམ་འཛིན་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་དེ་བསྟན། དུས་

འདི་ནས་ནི་བཟུང་ནས་ནི། །ཞེས་སློགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་སྔགས་སློམ་འཛིན་པའི་

དུས་དེ་བསྟན། ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགློན་པློ་རྣམས། །ཞེས་སློགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་

གིས་སྔགས་སློམ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་པ་དེ་བསྟན། ཚུལ་ཁིམས་

ཀི་ནི་བསབ་པ་དང་། །ཞེས་སློགས་ཤློ་ལློ་ཀ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་ངློ་

སྐལ་གི་དམ་ཚིག་ཚུལ་ཁིམས་གསུམ་ལ་བསབ་པ་དང་། དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་

སྐབས་སུ་འགློ་བ་དེ་བསྟན། རློ་རེ་རིགས་མཆློག་ཆེན་པློ་ཡིས། །ཞེས་སློགས་ཤླཽ་ཀ་

གཅིག་གིས་མི་བསྐློད་པའི་རིགས་ཀི་ངློ་སྐལ་གི་དམ་ཚིག་རློ་རེ་དྲིལ་བུ་ཕག་རྒྱ་སློབ་
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དཔློན་བསྟེན་པར་དམ་བཅའ་བ་དེ་བསྟན། རིན་ཆེན་རིགས་མཆློག་ཆེན་པློ་ཡི། །ཞེས་

སློགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་ངློ་སྐལ་གི་དམ་ཚིག་ཟང་ཟིང་གི་

སྦྱིན་པ་དང་། མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ། ཆློས་ཀི་སྦྱིན་པ། བམས་པའི་སྦྱིན་པ་བཞི་

ལ་དུས་དྲུག་ཏུ་སློབ་པར་དམ་བཅའ་བ་དེ་བསྟན། པདྨའི་རིགས་ཆེན་དག་པ་

ལ། །ཞེས་སློགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་ངློ་སྐལ་གི་དམ་

ཚིག་ཕི་བ་སྤློད་ཀི་རྒྱུད་སེ་དང་། གསང་བ་རྣལ་འབློར་དང་རྣལ་འབློར་བ་ན་མེད་པ་

གཉིས། གཞན་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ཆློས་ཀི་སེ་སྣློད་ལ་དུས་དྲུག་ཏུ་སློབ་པར་དམ་

བཅའ་བ་དེ་བསྟན། ལས་ཀི་རིགས་མཆློག་ཆེན་པློ་ཡིས། །ཞེས་སློགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་

གིས་དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་ངློ་སྐལ་གི་དམ་ཚིག་སློམ་པ་གསུམ་ན་སར་ནས་འཛིན་

པ་དང་། མཆློད་པའི་ལས་ལ་དུས་དྲུག་ཏུ་བརློན་པར་དམ་བཅའ་བ་དེ་བསྟན། བང་

ཆུབ་སེམས་ནི་བ་ན་མེད། །ཅེས་སློགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་སེམས་བསྐེད་ཀི་དློན་

བསྡུ་དེ་བསྟན། མ་བསྒལ་བ་རྣམས་བདག་གིས་བསྒལ། །ཞེས་སློགས་ཀིས་ཉློན་

མློངས་པའི་འཆིང་བས་བཅིངས་པའི་ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་པ་ཉློན་

མློངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་བསྒལ་བར་བདག་གིས་བགིའློ། །ཞེས་དང་། མ་གློལ་བ་

རྣམས་བདག་གིས་དགློལ། །ཞེས་པས་ཤེས་སྒིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལས་མ་

བརྒལ་བའི་ཉན་རང་དག་བཅློམ་པ་རྣམས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་འཆིང་བ་ལས་གློལ་བར་

བདག་གིས་བགིའློ། །ཞེས་དང་། དབུགས་མ་ཕིན་པ་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། །ཞེས་

པས་ངན་སློང་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་གིས་དབུགས་འབིན་པ་ཙམ་ཡང་

མི་ནུས་པ་རྣམས་བདག་གིས་བདེ་བར་དབུགས་དབྱུང་བར་བགིའློ། །ཞེས་པ་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སེམས་ཅན་མ་ངན་འདས་ལ་འགློད། །ཅེས་པས་མདློར་ན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་

གནས་པའི་མང་འདས་རློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་ལ་བདག་གིས་འགློད་པར་བགིའློ་

ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

སྐབས་འདིར་སྔགས་སློམ་འཛིན་པ་ནི་སློམ་པ་སྔར་མེད་གསར་དུ་སྐེ་བ་དང་། 

ཉམས་པ་སློར་ཆུད་པའི་དགློས་པ་མི་འགྲུབ་ཀང་། ཐློབ་ཟིན་བརན་པ་དང་གནས་པ་

གློང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བའི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

ཚོགས་ཞིང་སྤན་དྲངས་ནས་ཚོགས་བསགས་ཟིན་པའི་འློག་ཏུ་ཚོགས་ཞིང་

རང་གནས་སུ་གཤེགས་པ་དང་། སྟློང་པར་སྦྱློང་བ་དང་། མི་དམིགས་པར་བསློམ་པ་

དང་། བིན་གིས་བརླབ་པའི་དློན་དུ་རང་ཉིད་ལ་བསྡུ་བ་བཞིར་ཡློད་པ་ལས་འདིར་ནི་

སྔ་མ་ལྟར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

ཚོགས་ཞིང་སྤན་དྲངས་ནས་ཚོགས་གསློག་པའི་རིམ་པ་འདི་རྣམས་ནི། སློབ་

དཔློན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་མདློར་བས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་འདིར་བཀློད་པ་

ཡིན་ནློ། །མཆློད་སྔགས་རྣམས་ནི་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་བཤད། ཕག་འཚལ་བའི་

ཚིགས་བཅད་རྣམས་ནི་འདུས་པ་ར་རྒྱུད་ལས་བཤད། སིག་པ་བཤགས་པ་ནས་ལམ་

ལ་གནས་པར་དམ་བཅའ་བའི་བར་ནི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་ལས་བཤད། རིགས་

ལྔའི་སློམ་བཟུང་གི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་གུར་དང་། རློ་རེ་རེ་མློ་ནས་

བཤད་པ་ལྟར་འདིར་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

༼འགལ་རྐེན་འགློག་པ་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་བསློམ་པ།༽

གཉིས་པ་འགལ་རྐེན་འགློག་པ་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་བསློམ་པའི་ཚུལ་བཤད་
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པ་ལ། སྔར་ཡློད་ཀི་བགེགས་བསལ་བའི་ཕིར་ཁློ་བློ་བཅུ་བསྐེད་ནས་ཕུར་གདབ་བ་

བའི་ཚུལ་དང་། ཕིས་བགེགས་མི་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རློ་རེའི་ར་གུར་བསློམ་

པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། ཁློ་བློ་བཅུ་བསྐེད་པ་དང་། ཕུར་གདབ་བ་བ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། སྐབས་འདིར་བསྲུང་འཁློར་གི་སྔློན་དུ་སྟློང་ཉིད་བསློམ་པར་

འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་མ་བཤད་ཀང་། སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་མདློར་བས་ཀི་

འགེལ་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདིར་ཆློས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པའི་ལམ་བསློམས་པས་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་རེན་བརེན་པའི་བསྲུང་འཁློར་

རྣམས་གཟུགས་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་བསློམ་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་

པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

སྟློང་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསློམ་པ་ནི། ༀ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཞེས་སློགས་ཀི་སྔགས་ངག་ཏུ་

བརློད་ཅིང་སྔགས་དློན་དྲན་པའི་སློ་ནས་ཆློས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན། 

ཤུདྡ་ནི་དག་པ། སརྦ་དྷརྨཱ་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད་དེ། གཟུང་བས་བསྡུས་པའི་ཆློས་

ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་དང་། ཡང་སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན། ཤུདྡ་ནི་དག་པ། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའློ་

སྟེ་ང་ཙམ་གིས་མཚོན་ནས་འཛིན་པས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་དང། 

མདློར་ན་གཟུང་འཛིན་གིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་

དག་པའི་བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་ཆློས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་

ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་སྟློང་ཉིད་བསློམས་པའི་རེས་སུ་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་རིབས་

བཅུ་པ་བསློམ་པར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་མ་བཤད་ཀང་། སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་ཀ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རས་མདློར་བས་ཀི་འགེལ་པ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་ཤིང་། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་

ཀང་། ཀུན་ནས་སེར་བའི་འཁློར་ལློ་ནི། །རིབས་བཅུ་དེ་དབུས་རྣམ་པར་

བསློམ། །རིབས་ཀུན་ལ་ནི་ཁློ་བློ་བཅུ། །ཡེ་ཤེས་བདག་ཉིད་བཅུ་ལས་བྱུང་། །འགློག་

པའི་རློ་རེ་བསློམ་བ་ཞིང་། །མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་བསྒྲུབ་པར་བ། །རློ་རེ་འབར་བའི་སྤིན་

སྤློས་པས། །མི་གཡློ་བ་དང་མཚུངས་པར་འཁློར། །ཞེས་གསུངས། མི་གཡློ་བ་དང་

མཚུངས་པར་འཁློར། །ཞེས་པའི་དློན་ནི། འཁློར་ལློ་འཁློར་བ་དང་དུས་མཚུངས་པར་

ཁློ་བློ་རྣམས་མི་གཡློ་བར་རང་རང་གི་ཕློགས་བཟུང་ནས་གནས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

འཁློར་ལློའི་དབིབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྟེང་འློག་གི་རིབས་གཉིས་མདུང་སློ་

གཉིས་མཇུག་སྤད་པ་ལྟ་བུ་ནང་སྦུབས་སྟློང་། རེའི་སྦལ་ཤིན་ཏུ་རྣློ་བ། ཕློགས་

མཚམས་ཀི་རིབས་རྣམས་སྟེང་འློག་གི་རིབས་གཉིས་མཇུག་ཕྲད་མཚམས་ནས་

ཕིར་གེས་པ། རེའི་སྦལ་ཤིན་ཏུ་རྣློ་བ། འཁློར་ལློའི་ལྟེ་བའི་སྦུབས་སྟློང་གི་དབུས་སུ་

བསྲུང་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་དང་། ཡར་རེ་མར་རེའི་སྦུབས་སྟློང་གི་དབུས་སུ་སྟེང་འློག་

གི་ཁློ་བློ་གཉིས་དང་། ཕློགས་མཚམས་ཀི་རིབས་རྣམས་ཀི་རེ་མློར་ཅུང་ཟད་མ་རེག་

ཙམ་གི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་ཕློགས་མཚམས་ཀི་ཁློ་

བློ་རྣམས་འགློད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་ཕིར་བཟླློག་གི་ཚེ་འཁློར་ལློ་གཡློན་བསྐློར་དང་། ཁློ་བློ་རྣམས་ཞལ་

ཕིར་ལ་གཟིགས་པ་དང་། བསྲུང་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་ཡང་གཙུག་ཏློར་འཁློར་ལློས་

བསྒྱུར་བས་མཛད་པ་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་ལས་བཤད་དློ། །བསྲུང་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་

རློ་རེ་འཆང་སྐུ་མདློག་དཀར་པློར་བེད་པར། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས། རྣམ་པར་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སྣང་མཛད་མཚུངས་འདྲའི་འློད། །ཅེས་པས་བསྟན་པར་མདློར་བས་ལས་བཤད། 

ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་བེད་པར་ར་རྒྱུད་ལེའུ་དང་པློ་ལས་བསྟན་པར་སློབ་དཔློན་ཨ་

བྷྱ་ཀ་རས་བཤད། ཡུམ་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པར་སློབ་དཔློན་

ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བཤད། ཁློ་བློ་བཅུ་རྣམས་མངལ་དུ་ཧཱུཾ་རིང་པློ་ལས་བསྐེད་པར་

ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། ཁློ་བློ་ཞེ་སང་གནས་ལས་སྐེས། །ཞེས་པས་བསྟན་

པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད། 

ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བསློམ་པ་ནི། བསྲུང་འཁློར་གི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་

ཟླ་བའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་རློ་རེ་འཆང་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་

དྲུག་པ་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མས་འཁྱུད་པའི་སྤི་བློ་མགིན་པ་སྙིང་གའི་གནས་

གསུམ་དུ་རློ་རེ་གསུམ་གིས་བིན་གིས་བརླབས་ཤིང་། སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་

སུ་བས་པའི་ཐུགས་ཀའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་འློད་ཟེར་གིས་མི་བསྐློད་པ་ལ་

ཁློ་བློ་བཅུས་བསྐློར་བ་སྤན་དྲངས་ཞལ་ནས་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཆགས་པ་ཆེན་པློའི་

མེས་ཞུ་བས་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕྱུང་བའི་ཐིག་ལེ་བཅུ་གཅིག་དང་། དེ་

ལས་ཧཱུཾ་རིང་པློ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གྱུར། དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་མི་བསྐློད་པ་

དང་ཁློ་བློ་བཅུར་གྱུར་པའི་མི་བསྐློད་པ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། བཛྲ་དྷིཀ་ཐུགས་

ཀ་ནས་ཕིར་ཕྱུང་། སྤི་སློས་ཀི་མཛད་པ་མཛད། རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས། སར་བློན་ནས་རང་གི་སྙིང་གར་ཞུགས་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྔར་གི་ཟླ་བ་

ཉི་གདན་དུ་གྱུར་པའི་སྟེང་དུ་རང་ཉིད་ཞེ་སང་རློ་རེ་དྲག་པློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་

བསྒྱུར་བ་དང་དུས་མཚུངས་པར་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དེ་ཡང་རེག་བ་རློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རེ་མ་སྔློན་མློ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པར་བསྒྱུར་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཁློ་བློ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རང་རང་གི་འབིན་སྔགས་

ཀིས་ཕིར་ཕྱུང་སྟེ། སར་འདུས་ནས་རང་རང་གི་གདན་ལ་འཁློད་ནས་རང་ཕློགས་ཀི་

བགེགས་བསྲུང་བ་ལ་སློགས་པའི་འཕྲིན་ལས་རྣམས་མཛད་ཅིང་བཞུགས་པར་མློས་

ནས་བསློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

སྐབས་འདིར་རློ་རེ་འཆང་ལ་མི་བསྐློད་པ་བཅུག་ནས་ཞེ་སང་རློ་རེ་དྲག་པློར་

བསྒྱུར་བའི་དགློས་པ་ནི། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་ཕུར་གདབ་ལ་སློགས་པའི་དྲག་ལས་

རྣམས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ཕུར་གདབ་བ་བའི་ཚུལ་ལ། མདློར་བས་ལས། བགེགས་ཀུན་རྣམ་

པར་གཞིག་པའི་ཕིར། །གནློད་མཛེས་བཀའ་སལ་ཕུར་བུ་གདབ། །ༀ་སུཾ་བྷ་ནི་ཞེས་

སློགས་ཀི་སྔགས་བརློད་པའི་རེས་སུ། ཁློ་བློའི་གཟུགས་ཅན་འདི་ཡིས་ནི། །བགེགས་

ཀི་བདག་པློ་ཉིད་བཀུག་ནས། །བློ་དང་ལྡན་པའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །ཆློ་ག་བཞིན་དུ་ཕུར་

བུས་གདབ། །ཅེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། བདག་ཉིད་ཀིས་འློག་གི་གནློད་མཛེས་ལ་

བལྟས་པས། དེས་སྤྲུལ་པའི་གནློད་མཛེས་གཉིས་པ་དེ་འློངས་ནས། བདག་གིས་ཅི་

ཞིག་བགི་ཞེས་བཀའ་ནློད་པ་ལ། ༀ་སུཾ་བྷ་ནི་ཞེས་སློགས་ཀི་སྔགས་ངག་ཏུ་བརློད་

ཅིང་སྔགས་དློན་དྲན་པའི་སློ་ནས་གནློད་མཛེས་ལ་བཀའ་བསློ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ། 

སྔགས་ཀི་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། སུཾ་བྷ་ནི་ངེས་པར་འདུལ་བ། ནི་སུཾ་བྷ་ནི་མ་

ལུས་པ་ངེས་པར་འདུལ་བ་སྟེ་གནློད་མཛེས་ལ་བློད་པའློ། །ཧཱུཾ་ནི་གསལ་བར་བེད་པ། 

གཧྣ�་གཧྣ�་ནི་བཟུང་བཟུང་། ཞེས་པ་སྟེ་གནློད་བེད་བློས་པ་རྣམས་བཟུང་ཞིག་ཅེས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པའློ། །གཧྣ�་པ་ཡ་གཧྣ�་པ་ཡ་ནི་འཛིན་དུ་ཆུག་གཉིས་ཏེ་འཁློར་རྣམས་ཀང་འཛིན་དུ་

ཆུག་ཅིག་ཅེས་པའློ། །ཧཱུཾ་ནི་བསྐུལ་བར་བེད་པ། ཨ་ན་ཡ་ནི་ཁུག་ཅིག་པའློ། །ཧློ་ནི་ཀྱཻ་

ཞེས་པ་དང་། བྷ་ག་ཝཱན་ནི་བཅློམ་ལྡན་འདས། བིདྱ་རཱ་ཛ་ནི་རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་སྟེ། 

མདློར་ན་ཀྱཻ་བཅློམ་ལྡན་འདས་རིག་པའི་རྒྱལ་པློ་བགེགས་རྣམས་བཟུང་ལ་ཁུག་ཅིག་

ཅེས་པ་དང་། ཧཱུཾ་དང་ཕཊ་ནི་སར་ཡང་གསློད་པའི་ཕིར་དུ་བསྐུལ་བར་བེད་པ་དང་། དེ་

ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་ཕག་གཡས་ཀི་དང་པློའི་རློ་རེ་དེ་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུར་བསྒྱུར་བ་ནི། 

ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས། རློ་རེ་ཞགས་པ་ལྕགས་ཀྱུ་ཡི། །བུ་མློ་རྣམས་ནི་

འགུགས་པའི་མཆློག ། ཅེས་པས་བསྟན་པར་མདློ་བསེ་ལས་བཤད། 

དེ་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་ཕག་མཚན་དང་པློའི་རློ་རེ་དེ་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུར་གྱུར་

ནས་བགེགས་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློ་ཕློགས་སྐློང་བཅུའི་སྙིང་ག་ནས་ལྕགས་ཀྱུས་བཟུང་། 

མགིན་པ་ནས་ཞགས་པས་བཅིངས་ཏེ་བཀུག་ནས་ཁློ་བློ་བཅུ་ལ་གཏད་པས། ཁློ་བློ་

རྣམས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་ཁྱེར་ནས་ཧཱུཾ་རིང་པློ་ལས་གྲུབ་པའི་ཁློན་པ་འབྲུབ་ཁུང་གི་རྣམ་པ་

ཅན་བཅུར་བཅུག་པར་བསམ་མློ། །

དེ་ཡང་སྟེང་གི་བགེགས་རྣམས་ཤར་གི་ཤར་དང་། འློག་གི་བགེགས་རྣམས་

ནུབ་ཀི་ནུབ་ཏུ་བཅུག་པར་བསམ་མློ། །བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་ལས་ཕུར་བུའི་གཟུགས་

སུ་བསྐེད་པར་མདློར་བས་ལས་བཤད། བང་གི་བདུད་རི་འཁྱིལ་བས་སྤྲུལ་པའི་

བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་གཉིས་པ་ལས་བསྐེད་པར་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་

བཤད། ཕུར་བུའི་དབིབས་ནི་སྟློད་ཁློ་བློ་བདུད་རི་འཁྱིལ་བ་ཡིན་པ་ལ། སྨད་མདུང་

རེ་གཅིག་པའི་དབིབས་ཅན་དུ་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དེ་ནས་བདག་ཉིད་ཀི་ཡིད་ཀིས་གནློད་མཛེས་ལ་ཕུར་བུ་རྣམས་བསྐུལ་ཅིག་

ཅེས་བཀའ་བསློས་པས། གནློད་མཛེས་ཀི་ཕག་མཚན་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་དེ་རློ་རེ་ཐློ་བ་

མེ་རབ་ཏུ་འབར་བར་བསྒྱུར་ནས་བགེགས་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློ་ཕློགས་སྐློང་བཅུའི་སྤི་

བློར་ཕུར་བུ་བཙུགས་ནས་ཕུར་བུའི་སྤི་བློ་ནས་ཐློ་བས་བརྡུངས་པས་བགེགས་

རྣམས་ཀི་སྤི་བློ་ནས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་དུ་ཕུར་བུས་བཏབ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་

གསུམ་གཡློ་འགུལ་མེད་པར་བསམ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། ༀ་གྷ་གྷ་ཞེས་སློགས་ཀི་

སྔགས་བརློད་ཅིང་སྔགས་དློན་དྲན་པའི་སློ་ནས་གནློད་མཛེས་ཀིས་ཕུར་བུ་རྣམས་ལ་

བཀའ་བསློ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

སྔགས་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། གྷ་གྷ་ལ་གྷ་ཏ་ཀར་བས་ན་གསློད་བེད་

ཅེས་འབློད་པ་དང་། གྷ་ཏ་ཡ་ནི་ཆློམ་ཆློམ་ཞེས་པ་དང་། སརྦ་དུཥྚན་ནི་མ་རུངས་པ་

ཐམས་ཅད། ཕཊ་གཉིས་ནི་གསལ་བར་བེད་པ། ཀི་ལ་ཡ་ཀི་ལ་ཡ་ནི་ཕུར་བུ་ཕུར་བུ་

ཞེས་པ་དང་། སརྦ་པཱ་པཾ་ནི་སིག་པའི་བསམ་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ། མདློར་ན་སིག་པའི་

བསམ་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕུར་བུས་ཐློབ་ལ་མི་འགུལ་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་པ་དང་། 

ཕཊ་ནི་གསལ་བར་བེད་པའློ། །ཧཱུཾ་གསུམ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བསྐུལ་

བར་བེད་པ། བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ་ནི་རློ་རེ་ཕུར་བུ། བཛྲ་དྷ་ར་ནི་རློ་རེ་འཛིན་པ། ཨཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་

ནི་བཀའ་ཉློན་ཅིག་ཅེས་པ་སྟེ། མདློར་ན་རློ་རེ་ཕུར་བུ་ཞེས་བློས་ནས། རློ་རེ་འཛིན་པ་རློ་

རེ་འཆང་གི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་བཀའ་ཉློན་ཅིག་ཅེས་པའློ། །

བཀའ་གང་ཉན་ན། སརྦ་བིགྷྣན་ནི་བགེགས་ཐམས་ཅད། ཀ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་ནི་

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། བཛྲ་ཀི་ལ་ཡ་ནི་རློ་རེ་ཕུར་བུ་སྟེ། མདློར་ན་བགེགས་ཐམས་
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ཅད་ཀི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་ཕུར་བུས་ཐློབ་ལ་མི་འགུལ་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་པ་

དང་། ཧཱུཾ་གསུམ་དང་ཕཊ་གཉིས་ནི་སར་ཡང་བསྐུལ་བར་བེད་པའློ། །

དེ་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་ཕག་མཚན་རློ་རེ་ལྕགས་ཀྱུ་དེ་རློ་རེ་ཐློ་བ་མེ་རབ་ཏུ་

འབར་བར་བསྒྱུར་ནས། སྤྲུལ་པའི་གནློད་མཛེས་འློག་གི་གནློད་མཛེས་ལ་སྡུད་པ་ནི་

དློན་ཐློབ་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནློ། །

སར་ཡང་ཁློ་བློ་དང་ཕུར་བུ་ལས་འློད་ཟེར་མེ་འློད་ལྟ་བུ་ཕློགས་བཅུར་འཕྲློས་

པས། འཁློར་གི་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཚིག་ནས་ཕན་ཚུན་དུ་བློས་པར་

བསམ་པ་ནི། མདློར་བས་ལས། གདུག་པ་ཚིག་པས་ཕན་ཚུན་དུ། །བློས་པར་འགྱུར་

བར་རྣམ་པར་བསམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྤིར་སྔགས་དེ་ལ་མགློ་བློར་

ༀ་ཡློད་ཅིང་མཐར་སྭཱཧཱ་མེད་པའི་མཐའ་མེད་དང་། དེ་ལས་བཟླློག་པ་མགློ་མེད་དང་། 

གཉིས་ཀ་ཡློད་པས་སྦྲུལ་དང་། གཉིས་ཀ་མེད་པའི་བཏུས་པ་ཞེས་སྔགས་རིགས་བཞི་

རློ་རེ་གཙུག་ཏློར་གི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་འདིར་བརློད་པའི་སྔགས་ཚན་པ་གཉིས་

ནི་མིང་མཐའ་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཕིས་བགེགས་མི་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་རློ་རེའི་ར་གུར་བསློམ་པ་

ནི། མདློར་བས་ལས། ཕློགས་བཅུར་ཕུར་བུ་བཏབ་ནས་ནི། །སྟེང་འློག་ཡང་དག་བིན་

གིས་བརླབ། །ཅེས་སྟེང་འློག་བིན་གིས་བརླབ་པར་གསུངས་པས། ཕློགས་མཚམས་

བིན་གིས་བརླབ་པར་ཡང་བསྟན། དེས་མཚོན་ནས་རློ་རེའི་ས་གཞི་དང་ར་གུར་

བསློམ་པར་ཡང་བསྟན་ནློ། །

ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསློམ་པ་ནི། རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད་པ་
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ལྟར། ཊཀི་ཧཱུཾ་ཛཿཞེས་བརློད་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། ཁློ་བློ་རྣམས་ཀི་ཕི་རློལ་ཏུ་ལྕགས་

ཀི་རློ་རེའི་རྭ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀི་ཁློང་སེང་ཆུང་བ་རྣམས་ཀིས་བར་མཚམས་མེད་པར་

གཏམས་པའི་རློ་རེའི་ར་བ་དང་། དེའི་ཕི་རློལ་ཏུ་ཟེགས་མ་དྲག་ཏུ་འཐློར་བའི་ཆུའི་ར་

བ། དེའི་ཕི་རློལ་ཏུ་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁློར་བའི་མེའི་ར་བ། དེའི་ཕི་རློལ་ཏུ་མེ་དང་

མཐུན་པར་འཚུབ་ཅིང་འཁློར་བའི་རླུང་གི་ར་བ་དང་། ལྕགས་ཀི་ར་བའི་སྟེང་དུ་ཧཱུཾ་

ལས་རློ་རེའི་གུར་མཆློད་རེན་ལྟ་བུ་དང་། གུར་གི་འློག་ར་བའི་སྟེང་དུ་རློ་རེའི་བ་བེ་

དང་། འློག་གཞི་ཧཱུཾ་ལས་རློ་རེའི་ས་གཞི་དང་། ཕིའི་ཕློགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་རློ་

རེ་རེ་ལྔ་པའི་མདེའུ་ཅན་གི་མདའ་སྟེང་འློག་ཕློགས་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་བསྣློལ་

མར་རྒྱུག་པའི་མདའི་དྲ་བ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བ་འཕྲློ་བ་དང་བཅས་པ་

བསློམ་པར་བའློ། །

ར་བའི་དབིབས་ནི་ཟླུམ་པློ། ཁ་དློག་ལྕགས་ཀི་རློ་རེའི་ར་བ་སྔློན་པློ། རྒྱ་

དཔངས་ཀི་ཚད་འདི་སྐློར་གི་གཞུང་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་། སློབ་དཔློན་ཨ་

བྷྱ་ཀ་རས་སྟེང་འློག་མིན་ནས་འློག་གསེར་གི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་གི་བར་བསློམ་པར་

གསུངས་པ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བའི་ན་བཟའ་ཅན་གིས་སྟེང་ཚངས་པའི་འཇིག་རེན་

ནས་འློག་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཐུག་གི་བར་བསློམ་པར་གསུངས་པ་དང་། རྒྱ་ཚད་

ལྭ་བའི་ན་བཟའ་ཅན་གིས་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་བློ་ལ་ཇི་ཙམ་འཚམ་པར་བསློམ་པར་

བཤད་ཅིང་། གྲུབ་ཆེན་ནག་པློ་སྤློད་པས་ཕི་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་ལ་ཐུག་གི་བར་བསློམ་

པར་བཤད་དློ། །

རང་ལུགས་ནི། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་བློ་ལ་ཇི་ཙམ་འཚམ་པར་བསློམ་པར་བ་བ་
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ཡིན་ནློ། །དེ་ནས་རང་གི་སྤི་བློ་མགིན་པ་སྙིང་གའི་གནས་གསུམ་དུ་ཟླ་བ་པདྨ་ཉི་མའི་

གདན་གསུམ་གི་སྟེང་དུ་རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་ལྷ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་མློས་པ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ཤར་བ་

བཀློད་ནས། ངག་ཏུ་ཡང་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལན་གསུམ་བརློད་པ་ནི་གློ་ཆའི་བསྲུང་བ་

དང་། སྔར་བཤད་པའི་སྟློང་ཉིད་བསློམ་པ་ནི་རྣལ་འབློར་བསྲུང་བ་དང་། རློ་རེའི་རྭ་

གུར་བསློམ་པ་ནི་གནས་བསྲུང་བ་དང་། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་གློ་ཆའི་བསྲུང་བ་ནི་

བདག་བསྲུང་བ་ཡིན་པར་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་གིས་བཤད་དློ། །

དེ་ཡང་མངློན་རློགས་ཐུན་བཞིར་བས་ནས་བསློམ་པའི་ཚེ་བསྲུང་འཁློར་ཡང་

ཐུན་བཞིར་བས་ནས་བསློམ་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་ལས། 

བསམ་གཏན་ལས་བྱུང་དམ་བཅས་པ། །གནས་ཁང་དུ་ནི་ཡང་དག་སྤད། །ཅེས་པས་

བསྟན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད་དློ། །

༼དངློས་གཞི་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དངློས་གཞི་ལ་རང་དློན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་དང་པློ་སྦྱློར་བའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་བཤད་པ་དང་། གཞན་དློན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་དང་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་གཉིས།

༼རང་དློན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་སྦྱློར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ།༽

 དང་པློ་ལ་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་གནས་བཤད་པ། དེར་ཇི་ལྟར་འཚང་རྒྱ་བའི་

ཚུལ་བཤད་པ། སྐུ་གསུམ་གི་མཐུན་ཡུལ་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ལ། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་སྔ་མ་སྟློངས་པ་དང་ཆློས་མཐུན་པར་ཡེ་ཤེས་ཀི་སའི་སྟློང་

ཉིད་བསློམ་པ། ཕི་མ་ཆགས་པ་དང་ཆློས་མཐུན་པར་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་

གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐེད་ནས་བསློམ་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ལ་མཐུན་ཡུལ་བཤད་པ་དང་། ཆློས་མཐུན་སྦྱར་བ་གཉིས། དང་པློ་ནི། 

སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་སྟློངས་པའི་སྔློན་དུ་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་སྟློངས་པ་འགློ་དགློས་

པས་དེའི་ཚུལ་ནི། མནར་མེད་དུ་སྐེས་པའི་སེམས་ཅན་ཚེ་དང་ལས་ཟད་པ་རྣམས་

བདེ་འགློར་སྐེས་ཤིང་། ཚེ་ཟད་ཀང་ལས་མ་ཟད་པ་རྣམས་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་

གཞན་གི་མནར་མེད་དུ་སྐེ་བ་བངས་པའི་ཚུལ་གིས་མནར་མེད་པ་རྣམས་སྟློངས་

སློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚ་དམལ་ལྷག་མ་བདུན། གང་དམལ་བརྒྱད། ཉི་ཚེ་ཉེ་འཁློར་བ་

རྣམས་མས་རིམ་གིས་སྟློངས་སློ། །

དེ་ནས་ར་བའི་གནས་ན་གནས་པའི་ཡི་དྭགས་དང་བིངས་ན་གནས་པའི་དུད་

འགློ་རྣམས་སྟློངས་སློ། །དེའི་ཚེ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཆློས་ཉིད་ཀི་

སྟློབས་ཀིས་ཐློབ་པའི་བསམ་གཏན་དང་པློའི་དངློས་གཞི་སྙློམས་འཇུག་སྐེས་པས། 

དེས་ཀང་དབེན་པ་ལས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ནི་ཞི་བའློ་ཞེས་བརློད་པས། 

དེ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཐློས་པས་རྐེན་བས་ནས་གཞན་རྣམས་ཀང་བསམ་གཏན་དང་

པློར་སྐེ་བ་བངས་པའི་ཚུལ་གིས་འཛམ་བུ་གིང་པ་རྣམས་སྟློངས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་

ཤར་ལུས་འཕགས་པློ་ནུབ་བ་ལང་སྤློད་པ་རྣམས་རིམ་གིས་སྟློངས་སློ། །དེའི་ཚེ་བང་

སྒ་མི་སྙན་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་སྒིབ་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཚེ་དེ་ལ་བསམ་གཏན་དང་

པློའི་དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བའི་རེན་དུ་མི་རུང་བས། འདློད་ལྷ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རིགས་དྲུག་གང་རུང་དུ་སྐེ་བ་བངས་པའི་ཚུལ་གིས་སྒ་མི་སྙན་པ་རྣམས་སྟློངས་སློ། །

དེའི་ཚེ་རྒྱལ་ཆེན་རིགས་བཞི་པའི་ལྷ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དང་པློའི་

དངློས་གཞིའི་སྙློམས་འཇུག་སྐེས་པས། དེས་ཀང་དབེན་པ་ལས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་

དང་བདེ་བ་ནི་ཞི་བའློ་ཞེས་བརློད་པས། དེ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཐློས་པས་རྐེན་བས་

ནས་གཞན་རྣམས་ཀང་བསམ་གཏན་དང་པློར་སྐེ་བ་བངས་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱལ་ཆེན་

རིགས་བཞི་པ་རྣམས་སྟློངས་སློ། །

དེ་བཞིན་དུ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ། འཐབ་བལ། དགའ་ལྡན། འཕྲུལ་དགའ། གཞན་

འཕྲུལ་དབང་བེད་པ་རྣམས་མས་རིམ་ནས་སྟློངས་སློ། །དེ་ནས་བསམ་གཏན་དང་

པློའི་ལྷ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཆློས་ཉིད་ཀི་སྟློབས་ཀིས་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་དངློས་

གཞིའི་སྙློམས་འཇུག་སྐེས་པས། དེས་ཀང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐེས་པའི་དགའ་བ་

དང་བདེ་བ་ནི་ཞི་བའློ་ཞེས་བརློད་པས། དེ་རྣམས་ཀང་བསམ་གཏན་གཉིས་པར་སྐེ་

བ་བངས་པའི་ཚུལ་གིས་བསམ་གཏན་དང་པློ་བ་རྣམས་སྟློངས་སློ། །

དེའི་ཚེ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་འདི་ན་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་མེད་པའི་དབང་གིས། 

ལྷ་རྣམས་ཀིས་དུས་སུ་ཆར་འབེབས་པ་མེད་པས། ད་ལྟའི་ཉི་མ་འདི་ཉིད་ཀིས་རི་ཤིང་

ནགས་ཚལ་རྣམས་སེག་པར་བེད་དློ། །དེའི་རེས་སུ་དེ་ལས་རེག་བ་བཞི་འགྱུར་གིས་

ཚ་བའི་ཉི་མ་གཉིས་པ་ཤར་བས་ཆུ་ཕྲན་ཆེ་ཆུང་རྣམས་སྐེམ་པར་བེད་དློ། །དེའི་རེས་

སུ་དེ་ལས་རེག་བ་བཞི་འགྱུར་གིས་ཚ་བའི་ཉི་མ་གསུམ་པ་ཤར་བས་ཆུ་ཀླུང་ཆེ་ཆུང་

རྣམས་སྐེམ་པར་བེད་དློ། །ཡང་དེ་ལས་རེག་བ་བཞི་འགྱུར་གིས་ཚ་བའི་ཉི་མ་བཞི་པ་

ཤར་བས་མཚོ་མ་དྲློས་པ་སྐེམ་པར་བེད་དློ། །དེ་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་ཚ་བའི་ཉི་མ་ལྔ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དང་དྲུག་པའི་ཕློགས་གཅིག་ཤར་བས་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་སྐེམ་པར་བེད་དློ། །དེ་

ལས་ཀང་རབ་ཏུ་ཚ་བའི་ཉི་མ་དྲུག་པའི་ཕློགས་གཅིག་དང་བདུན་པ་རིལ་པློ་ཤར་

བས་གིང་བཞི་རི་རབ་དང་བཅས་པ་བསེགས་ཏེ་མེ་ལྕེ་གཅིག་ཏུ་འབར་བས་གཞན་

འཕྲུལ་དབང་བེད་ཀི་གཞལ་མེད་ཁང་མན་ཆད་བསེགས་སློ། །

དེ་ནས་འདློད་པའི་སད་དུས་ཀི་མེ་འབར་བས་རྐེན་བས་ནས། བསམ་གཏན་

དང་པློའི་མེས་བསམ་གཏན་དང་པློའི་གཞལ་མེད་ཁང་རྣམས་བསེགས་ཏེ་མེ་ལྕེ་

གཅིག་ཏུ་འབར་བ་གེན་དུ་སློང་བས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་སྟློང་སང་

གཅིག་ཏུ་བས་སློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་ནི། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་སྟློངས་པའི་རེས་སུ་

སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་མེད་པ་དང་། སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ངེས་ངློར་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་བ་

མེད་པ་གཉིས་ཆློས་མཐུན། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་སྔ་མ་སྟློངས་པའི་རེས་སུ་སྣློད་བཅུད་

ཀི་འཇིག་རེན་མེད་པ་དང། སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ངེས་ངློར་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་བ་བཀག་

པ་གཉིས་ཆློས་མཐུན། 

ཆློས་མཐུན་ཇི་ལྟར་བསློམ་པ་ནི། མདློར་བས་ལས། དམ་པའི་དློན་དུ་དངློས་

པློ་རྣམས། །སིད་གསུམ་དངློས་པློ་མེད་པར་བསློམ། །དངློས་པློ་མེད་པས་བསློམ་པ་

མེད། །བསློམ་པར་བ་བའང་བསློམ་པ་མིན། །དེ་ལྟར་དངློས་པློ་དངློས་མེད་

པས། །བསློམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པའློ། །ཚིགས་བཅད་འདི་ཡིས་རྒྱུ་མི་རྒྱུའི། །བདག་

ཉིད་ཆེ་རྣམས་སྟློང་པར་བསློམ། །ཆློ་གའི་སྦྱློར་བ་འདི་ཡིས་ནི། །ཡེ་ཤེས་ས་གཞིར་

བིན་གིས་བརླབ། །ཅེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི་སྤི་དློན་གི་རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ་གི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ངེས་ངློར་ཀུན་རློབ་ཀི་སྣང་བ་བཀག་པའི་ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད་དང། 

ཡུལ་ཅན་རང་གི་སེམས་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་ལྟར་མློས་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་

ཡིན་ནློ། །སྐབས་འདིར་སྟློང་ཉིད་སློམ་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡློད་དེ། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་སྔ་མ་སྟློངས་པའི་ནམ་མཁའི་སྟློང་སང་དེས་སྣློད་ཀི་

འཇིག་རེན་ཕི་མ་ཆགས་པའི་གཞི་བེད་པ་བཞིན་དུ། འདིས་ཀང་འློག་ནས་འབྱུང་བའི་

རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་གཞི་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

སྐབས་འདིར་སྟློང་ཉིད་སློམ་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་དེ། དབང་པློ་རྟུལ་པློས་སྟློང་

ཉིད་སྔར་མེད་གསར་དུ་རློགས་པ་དང་། འབིང་གིས་བརེད་པ་དྲན་པ་གསློ་བ་དང་། 

རྣློན་པློས་རློགས་ཟིན་བརན་པ་དང་། ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་སྦྱློང་བ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་གསློག་པ་དང་། འློག་ནས་འབྱུང་བའི་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམས་

བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་དུ་འཆར་བ་ལ་སློགས་པའི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དྲུག་འབྱུང་

བར་ཇློ་བློ་ཆེན་པློས་གསུངས་ཤིང་། དེར་མ་ཟད་འཁློར་བའི་ར་བ་བདག་འཛིན་གི་

གཉེན་པློར་འགྱུར་བ་དང་། ལམ་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དཔེ་དང་དློན་གི་འློད་

གསལ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་དེའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འབས་བུ་སངས་

རྒྱས་ཀི་སར་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་འགྲུབ་པའི་ལག་རེས་

འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

༼འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་ 

བཅས་པ་བསློམ་པ།༽

གཉིས་པ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ཕི་མ་ཆགས་པ་དང་ཆློས་མཐུན་པར་འབྱུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་བསྐེད་ནས་བསློམ་པ་ལ། མཐུན་

ཡུལ་བཤད་པ་དང་། ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ཆགས་པའི་མགློ་རློམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་

གཉིས་པ་ནས་རླུང་ཅུང་ཟད་འློག་ཏུ་བབས་པ་ཡུན་རིང་དུ་བསགས་པ་ལ་བརེན་ནས་

བསམ་གཏན་དང་པློའི་གཞལ་མེད་ཁང་རྣམས་ཆགས། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་འཕྲུལ་

དབང་བེད་ནས་འཐབ་བལ་གི་བར་རྣམས་ཡས་རིམ་ནས་ཆགས་སློ། །དེ་ནས་བསམ་

གཏན་དང་པློ་ནས་རླུང་ཅུང་ཟད་འློག་ཏུ་བབས་པ་ཡུན་རིང་དུ་བསགས་པ་ལ་བརེན་

ནས་འློག་གཞི་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་རྔམས་སུ་དཔག་ཚད་ས་ཡ་དྲུག་འབུམ། རྒྱར་

དཔག་ཚད་གངས་མེད་པ་ཚན་པློ་ཆེའི་རློ་རེས་ཀང་གཞིག་མི་ནུས་པ་ཞིག་ཆགས་

སློ། །དེའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་གསེར་གི་སྙིང་པློ་ཅན་གི་སྤིན་འཁིགས་པ་ལས། 

གསེར་གི་སྙིང་པློ་ཅན་གི་ཆར་གི་རྒྱུན་ཤིང་རའི་འཕང་ལློ་ཙམ་བབས་པ་ཡུན་རིང་དུ་

བསགས་པ་ལ་བརེན་ནས་འློག་གཞི་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ཆགས་སློ། །དེའི་ཕློགས་

བཞི་ནས་རླུང་གིས་བསྲུབས་པས་སྟེང་རིམ་སྤིས་མ་ཆགས་པ་བཞིན་དུ་དབང་ཆེན་

གསེར་གི་ས་གཞི་དེ་ཆགས་སློ། །དེའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པའི་

སྙིང་པློ་ཅན་གི་སྤིན་འཁིགས་པ་ལས། ཁམས་སྣ་ཚོགས་པའི་སྙིང་པློ་ཅན་གི་ཆར་གི་

རྒྱུན་ཤིང་རའི་འཕང་ལློ་ཙམ་བབས་པ་ཡུན་རིང་དུ་བསགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕིའི་རྒྱ་

མཚོ་ཆེན་པློ་དེ་ཆགས་སློ། །དེའི་ཕློགས་བཞི་ནས་རླུང་གིས་བསྲུབས་པས་ཁམས་

རབ་རྣམས་ལ་རིའི་རྒྱལ་པློ་རི་རབ། འབིང་རྣམས་ལ་གསེར་གི་རི་བདུན། ཐ་མ་

རྣམས་ལ་གིང་བཞི་གིང་ཕྲན་བརྒྱད་ཕི་ལྕགས་རི་མུ་ཁྱུད་ལློན་ཤིང་ལྕུག་ཕྲན་དང་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བཅས་པ་རྣམས་ཆགས་སློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ལ་མདློར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་

བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ། ཤེས་བེད་ཀི་ཁུངས་འགློད་པ། ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་ཚུལ་

དངློས་བཤད་པ། ལམ་རློགས་རིམ་གི་མཚོན་དློན་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། རློ་རེའི་ར་གུར་སློམ་པར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་གཞུང་ལས་

གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་། སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་དཀིལ་ཆློག་རློ་རེ་འཕྲེང་བར་

བི་བ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་སློམ་དློན་ལ་ཡང་བསློམ་དགློས་ཏེ། སློམ་དློན་ལ་མི་སློམ་ན་

བི་བ་ལ་འློང་དློན་མེད་པའི་ཕིར། 

རློ་རེ་ར་བའི་དབུས་སུ་ཆློས་འབྱུང་སློམ་པ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་གསུམ་པ་ལས། 

ནམ་མཁའི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་བསློམ་པར་

བ། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད། 

ཆློས་འབྱུང་གི་དབིབས་ཇི་ལྟར་བསློམ་པ་ནི། ཟུར་གསུམ་པ་ཁ་དློག་དཀར་

བ། ནང་སྦུབས་སྟློང་གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་གེན་དུ་ཕློགས་ཤིང་། རེ་མློ་ཕྲ་བ་ཐུར་དུ་ཟུག་

པ། ཤེས་རབ་མའི་བྷ་གའི་དབིབས་ཅན་དུ་སློམ་པ་ནི་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཆློས་འབྱུང་

བ་ནི་ཇི་ལྟར་བསློམ། །ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་དབེ་བ་ཡིས། །གྲུ་

གསུམ་དུ་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་ན་རློ་པས་བཤད་དློ། །ཆློས་

འབྱུང་གི་དབུས་སུ་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་བསྐེད་པར་ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་

པ་ལས། ནམ་མཁའ་རློ་རེའི་དབུས་གནས་པར། །དཀིལ་འཁློར་རློ་རེ་ཀུན་སྐེས་

བསམ། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་མདློ་བསེ་ལས་བཤད། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བསློམ་པ་ནི། ཧཱུཾ་གཉིས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆུད་པའི་ཡཾ་རཾ་བཾ་

ལཾ་གི་ས་བློན་བཞི་ལས་བྱུང་བའི་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་རེ་རེ་ཡང་རློ་རེ་གཉིས་

གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆུད་པར་བསློམ་པར་མདློར་བས་ལས་བཤད། དཀིལ་འཁློར་བཞི་

པློ་རེ་རེ་ཡང་ཧཱུཾ་གཉིས་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཆུད་པར་བསློམ་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་དེ། ཧཱུཾ་

གཉིས་ཀིས་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པས་དཀིལ་འཁློར་བཞི་པློ་རེ་རེ་

ཡང་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློར་མློས་དགློས་སློ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་

བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་སྣ་

ཚོགས་རློ་རེར་བསྐེད་པ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས། ཞི་བ་རློ་རེ་འཛིན་འདློད་

ན། །བསྡུ་བ་དག་ཀང་རབ་ཏུ་བ། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་མདློ་བསེ་ལས་བཤད། 

སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བར་བྷྲུཾ་ཡིག་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ནི། ར་རྒྱུད་

ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ལས། རློ་རེའི་སྤིན་ནི་འཕྲློ་བསྐེད་པ། །དེ་རུ་ཡི་གེ་བྷྲུཾ་བསམ་

མློ། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད། སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བར་བྷྲུཾ་

ཡིག་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་དེ། བྷྲུཾ་ཡིག་དེ་རྣམ་སྣང་གི་

ས་བློན་ཡིན་པས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སྦྱང་གཞི་མ་དག་པའི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དེ་

ཡང་ཕུང་པློ་ལྔའི་ནང་ནས་གཟུགས་ཕུང་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་པས། དེ་སྦྱློང་བེད་ཀི་

གཞལ་ཡས་ཁང་དེ་ཡང་གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམ་སྣང་གི་ངློ་བློར་མློས་

དགློས་སློ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་ཚུལ་དངློས་བཤད་པ་ནི། རློ་རེའི་ར་བ་དང་ཆློས་

འབྱུང་བསློམ་པ་སྦྱང་གཞི་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱར་རྒྱུ་མེད་ཀང་། ཆློས་འབྱུང་གི་དབུས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སུ་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་བསྐེད་པ་ནི། གཞི་ལ་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་རིམ་

གིས་ཆགས་པ་དང་ཆློས་མཐུན། དེ་ལ་ཁ་ཅིག གཞི་ལ་མེ་དཀིལ་ཟུར་པ་མེད་པས་

མཐུན་ཡུལ་ཆད་པའི་སྐློན་ཡློད་དློ་ཞེ་ན། དེའི་སྐློན་མེད་དེ། གཞི་ལ་མེ་དཀིལ་ཟུར་

པ་མེད་ཀང་དཀིལ་འཁློར་གཞན་གསུམ་གི་ཁློད་ན་མེའི་རྡུལ་དང་བེད་ལས་ཡློད་

པས་མཐུན་ཡུལ་ལེགས་པར་ཚང་བའི་ཕིར། འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ཏུ་

འདྲེས་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་རློ་རེར་བསྐེད་པ་ནི། གཞི་ལ་ཆློས་མཐུན་སྦྱར་རྒྱུ་མེད་ཀང། 

སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བར་བྷྲུཾ་ཡིག་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ནི། གཞི་ལ་འབྱུང་

བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་རིམ་གིས་ཆགས་པའི་སྟེང་དུ་རི་གིང་སློགས་ཆགས་པ་དང་

ཆློས་མཐུན་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལམ་རློགས་རིམ་གི་མཚོན་དློན་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། རློ་རེའི་ར་

བ་བསློམ་པ་ལམ་རློགས་རིམ་དང་མཚོན་དློན་སྦྱར་རྒྱུ་མེད་ལ། ར་བའི་དབུས་སུ་

ཆློས་འབྱུང་བསློམ་པ་ནི། རློགས་རིམ་གི་ལམ་གི་སྙིང་པློ་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་

ཤེས་དེ་མཚོན། མཚོན་ཚུལ་ཡང་ཆློས་འབྱུང་ཁ་དློག་དཀར་བས་རང་བཞིན་རྣམ་

དག་དེ་མཚོན། ཟུར་གསུམ་གིས་རྣམ་ཐར་སློ་གསུམ་གི་སྟློང་པ་ཉིད་མཚོན། ཤེས་

རབ་མའི་བྷ་གའི་དབིབས་སུ་ཡློད་པས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་དེ་མཚོན། དེ་

ཐམས་ཅད་ཆློས་འབྱུང་གཅིག་ལ་ལྡན་པས་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་

མཚོན། རེ་མློ་ཕྲ་བ་ཐུར་དུ་ཟུག་པས་ལས་དང་པློ་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡློན་ཏན་

ཆུང་བ་དང། གདེངས་ཀ་ཆེ་བ་གེན་དུ་ཕློགས་པས་མློས་སྤློད་ཀི་ས་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་སའི་བར་ཡློན་ཏན་ཇེ་རྒྱས་སུ་འགློ་བ་དེ་མཚོན། ཆློས་འབྱུང་གི་དབུས་སུ་སྣ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཚོགས་པདྨ་བསྐེད་པ་ནི་ལམ་རློགས་རིམ་དང་མཚོན་དློན་སྦྱར་རྒྱུ་མེད་ལ། སྣ་

ཚོགས་པདྨའི་དབུས་སུ་འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་བསྐེད་པ་ནི། ཕི་ལ་སྦྱར་ན་པདྨ་

ཅན་ལ་སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་མཚོན། ནང་ལ་སྦྱར་ན་ར་བའི་རླུང་བཞི་

མཚོན། འབྱུང་བཞིའི་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་སྣ་ཚོགས་རློ་རེར་བསྐེད་

པ་ནི། ཕི་ལ་སྦྱར་ན་པདྨ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་རིགས་བཞི་དང་སྙློམས་པར་

འཇུག་པ་དང་ཆློས་མཐུན། ནང་ལ་སྦྱར་ན་ར་བའི་རླུང་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་རློ་རེའི་

བཟླས་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་དཔེ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་ཆློས་

མཐུན། སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་ལ་རྭ་ལྔ་ཡློད་པས་དཔེ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལ་ལྡློག་པའི་སློ་

ནས་ཕེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡློད་པ་དེ་མཚོན། སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བར་བྷྲུཾ་ཡིག་ལས་

གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་དཔེ་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་དག་མ་དག་

གི་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པ་དེ་མཚོན། གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་གི་མཚོན་དློན་དེ་

ལྟར་དྲན་པར་བས་པའི་སློ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐེད། རིམ་གིས་

གསལ་བཏབ་བདེ་སྟློང་གིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསློམ་པ་ནི། གཞི་ལ་སྒྲུབ་པ་པློ་རང་

ཉིད་ཀིས་མ་དག་པའི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ལས་ཀི་ནུས་པ་དེ་སྦྱློང་

བར་བེད། ལམ་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རེན་བརེན་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དངློས་

གནས་ལ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཡེ་

ཤེས་རང་སྣང་ལ་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང། དེ་འགྲུབ་པའི་

ལག་རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གསལ་བཏབ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དཀིལ་འཁློར་གི་ཚད་ལ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

འགལ་བ་སང་བ་དང་། གསལ་བཏབ་དངློས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། བཤད་རྒྱུད་

རློ་རེའི་གུར་ལས། རློ་རེ་ཅན་གི་ཁྲུ་གསུམ་གསུམ། །སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་ཁྲུ་

བཞི་པ། །ཁྲུ་ལྔ་པ་ནི་སྣང་བེད་ལའློ། །གར་དབང་ཕྱུག་གི་ཁྲུ་དྲུག་པ། །ར་ཡི་རྒྱལ་པློ་

ཁྲུ་བདུན་པ། །ཞེས་སློགས་རིགས་ལྔའི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཚད་ལ་ངེས་ཅན་དུ་

གསུངས་ལ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཞི་པ་ལས། ཐུགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཁྲུ་བཅུ་གཉིས་པར་

གསུངས་པ་དང་། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ཁྲུ་བཅུ་དྲུག་

པར་གསུངས་པ་དང་། གསུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ཁྲུ་ཉི་ཤུར་གསུངས་པ་དང། ལེའུ་

བརྒྱད་པ་ལས། དཔག་ཚད་བརྒྱ་དང་བེ་བའི་ཁྱློན་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་འགལ་

ལློ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འགལ་བའི་སྐློན་མེད་དེ། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་གུར་དང། ལེའུ་བཞི་པ་

དང་། བཅུ་དྲུག་པ་རྣམས་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། དཀིལ་འཁློར་གི་ཚད་ལ་ངེས་

ཅན་དུ་དགའ་བའི་གདུལ་བའི་བསམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་བི་བར་གསུངས་པ་དང། 

ལེའུ་བརྒྱད་པ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་སློམ་དློན་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནློ། །

རང་ལུགས་ནི་དཀིལ་འཁློར་གི་ཚད་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དེ། 

སྔགས་པས་སློབ་མའི་བསམ་པ་དང་བསྟུན་ནས་བི་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །སློབ་

དཔློན་ཀླུ་བང་གིས། སྔགས་པས་སློབ་མའི་ནུས་པ་དང། །རེས་སུ་བསྟན་ནས་དཀིལ་

འཁློར་དེ། །ཁྲུ་གང་པ་ནས་བརམས་ནས་ནི། །ཁྲུ་སྟློང་བར་དུ་བི་བར་བ། །ཞེས་དང་། 

གྲུབ་ཆེན་མར་མེ་མཛད་བཟང་པློས་ཀང་། སེམས་ཅན་བསམ་པ་ལ་བརེན་ནས། །ཚད་

ལ་སློགས་པ་ངེས་བཤད་ཀི། །ཐབས་ཤེས་ལས་བྱུང་དངློས་གྲུབ་ལ། །ཚད་སློགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ངེས་པ་ཅི་ཞིག་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གསལ་བཏབ་དངློས་བཤད་པ་ལ། འློད་ཕྲེང་ནས་ར་བབས་ཀི་བར་

གསལ་བཏབ་པ་དང། གཞལ་ཡས་ཁང་དངློས་གསལ་བཏབ་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། བི་

བ་ལ་ཆ་ཕྲན་བཞི་དང་སློམ་དློན་ལ་རྒྱ་དཔངས་ཀི་ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་རློ་རེའི་མེ་

ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་པ་བགེགས་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་ཀིས་ལྟ་བ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་པའི་རློ་

རེའི་མེ་ཁ་དློག་སྣ་ལྔས་རློ་རེ་ར་བའི་ཕི་རློལ་ཏུ་བསྐློར་ནས་གནས་སློ། །དེའི་ནང་དུ་བི་

བ་ལ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་དང། སློམ་དློན་ལ་རྒྱ་དཔངས་ཀི་ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད་པའི་རློ་རེའི་

ར་བས་བསྐློར་ནས་གནས་སློ། །

དེའི་དབུས་སུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་བསྐེད་པ་ནི། སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བའི་འློག་

གཞིའི་དློན་དུ་ཡིན་ལ། དེའི་ལྟེ་བའི་རྒྱ་ཚད་ལ་ར་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་

མ་ལ་ནི་སློ་ཚད་བཅུ་དྲུག་དང་། གསུམ་མ་ལ་སློ་ཚད་ཉི་ཤུ། འདབ་མ་རྣམས་ཀི་ཞེང་

ལ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་དང་། སྣ་ཚོགས་པདྨའི་ལྟེ་བའི་ཁ་དློག་ལང་ནག འདབ་མ་རྣམས་ཁ་

དློག་སྣ་ཚོགས་པ། གེ་སར་གི་ཕྲེང་བ་སེར་པློས་བསྐློར་ནས་གནས་སློ། །སྣ་ཚོགས་

པདྨའི་ལྟེ་བར་སྣ་ཚོགས་རློ་རེ་བསྐེད་པ་ནི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་འློག་གཞིའི་དློན་དུ་

ཡིན་ལ། དེའི་ལྟེ་བའི་རྒྱ་ཚད་ལ་ར་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གསུམ་མ་དང་གཅིག་

མ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་ཕློགས་རེ་ལ་སློ་ཚད་བཅུ་གཉིས་རེར་ངེས་སློ། །

རྭ་རྣམས་ཀི་སིད་ལ་ར་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལ་ནི་སློ་ཚད་

གཉིས་དང་། གསུམ་མ་ལ་ནི་སློ་ཚད་བཞི་ཡིན་ལ། གཡས་གཡློན་གི་རྭ་རྣམས་ཀི་

དབུས་རྭ་ལ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཀིས་མ་སེབ་པ་ནི་གུག་པའི་ཆ་ལ་སློང་བ་ཡིན་ནློ། །རྭ་
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རྣམས་ཀི་སྦློམས་ནི་དབུས་རྭ་རྣམས་ཀི་སྦློམས་ལ་སློ་ཚད་གཅིག་དང་། གཡས་

གཡློན་གི་རྭ་རྣམས་ཀི་སྦློམས་ལ་ཆ་ཕྲན་གསུམ་ཡློད་པར་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་བཞེད་

དློ། །སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བའི་ཁ་དློག་སྔློ་ནག རྭ་རྣམས་ཕློགས་མདློག་དང་རྭ་ཁ་བེད་

པའི་ལུགས་གཉིས། ཕློགས་མདློག་བེད་ན་ཤར་རྭ་རྣམས་དཀར། ལྷློ་རྭ་རྣམས་སེར། 

ནུབ་རྭ་རྣམས་དམར། བང་རྭ་རྣམས་ལང་གུ་བེད་ལ། རྭ་ཁ་བེད་ན་རྭ་གསུམ་མ་དང་

ལྔ་མའི་ལུགས་གཉིས་ལས། རྭ་གསུམ་མ་ལྟར་ན་ཤར་རྭ་ལྟ་བུ་ལ་དཔེར་མཚོན་ན། 

དབུས་རྭ་དཀར་པློ། དེའི་ཁ་ནང་ལྟས་ཀི་གཡས་རྭ་ལང་གུ། གཡློན་རྭ་སེར་པློ། རྭ་ལྔ་

མ་ལྟར་ན་དེའི་སྟེང་རྭ་སྔློན་པློ། འློག་རྭ་དམར་པློར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེས་གཞན་

རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་འགེ། 

སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བའི་དཔངས་ཚད་ནི། རྭ་གསུམ་མ་ལྟར་ན་སློ་ཚད་

གཅིག་ལྷག་ཙམ་དང་། རྭ་ལྔ་མ་ལྟར་ན་སློ་ཚད་ཕེད་དང་ལྔ་བ་དགློས་ཏེ། གཡས་

གཡློན་གི་རྭའི་བར་ཐག་དང་། སྟེང་འློག་གི་རྭའི་བར་ཐག་མཉམ་དགློས་པའི་ཕིར་

རློ། །རྭ་རྣམས་ཀི་འཐློན་མཚམས་ནི་ཕློགས་བཞིའི་མདའ་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་ཕྲད་

མཚམས་ནས་དབུས་རྭ་རྣམས་འཐློན་ལ། གཡས་གཡློན་གི་རྭ་རྣམས་ནི་ར་བབས་

དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་མ་ལྟར་ན་སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བའི་ཕི་མཐའ་ནས་ནང་དུ་

སློ་ཚད་ཕེད་དང་ལྔ་འློངས་པའི་མཚམས་ནས་གཡས་གཡློན་གི་རྭ་འཐློན་ལ། ར་

བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གསུམ་མ་ལྟར་ན། སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་ལྟེ་བའི་ཕི་མཐའ་ནས་

ནང་དུ་སློ་ཚད་བཞིར་འློངས་པའི་མཚམས་ནས་གཡས་གཡློན་གི་རྭ་རྣམས་འཐློན་པ་

ཡིན་ནློ། །ཕློགས་བཞིའི་ར་བབས་རྣམས་ཇི་ལྟར་འགློད་པའི་ཚུལ་ནི། གཡས་གཡློན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གི་རྭ་རྣམས་ཀི་འཐློན་མཚམས་ནས་ཀ་བ་དཔངས་སུ་ཆ་ཕྲན་ལྔ། ཞེང་ལ་ཆ་ཕྲན་

གཅིག་ཡློད་པ། ཕློགས་རེ་ན་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བཞི་བཙུགས་པའི་སྟེང་དུ་ར་བབས་ཀི་

སྣམ་བུ་རྣམས་གཅིག་སྟེང་དུ་གཅིག་བརེགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་སློ། །

སྣམ་བུ་རྣམས་ཀི་གངས་ནི། སློ་ཚད་གསུམ་མ་དང་གཅིག་མ་གཉིས་ཀའི་

ལུགས་ལ་ཡང་སྣམ་བུ་བཅུ་གཅིག་ཏུ་གངས་ངེས་སློ། །སྣམ་བུ་རྣམས་ཀི་དཔངས་

ཚད་ལ་གཉིས་མཉམ་དགུ་མཉམ་དང་། ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་གཉིས་ལས་

ར་བབས་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གསུམ་མ་ལ་དེ་གཉིས་གང་བས་ཀང་ཆློག་ལ། སློ་ཚད་

གཅིག་མ་ལ་ལྔ་མཉམ་གསུམ་གསུམ་མཉམ་པ་ངེས་པར་བ་དགློས་སློ། །སྣམ་བུ་

རྣམས་ཀི་ཞེང་ལ་ཆ་ཕྲན་གསུམ་དང་། བི་བ་ལ་མུན་སྣམ་ཡློད་མེད་གཉིས་ཡློད་ཀང་། 

སློམ་དློན་ལ་ར་བབས་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་སློ་ལློགས་ཀི་རིག་གདློང་གི་བར་ལ་

བར་སྟློངས་ཆ་ཕྲན་གཅིག་ངེས་པར་བ་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་གསང་བས་

མཛད་ཟེར་བ་ལས། སློ་ཡི་ཁྱམས་དང་ཏ་ར་ཎ། །ཤིན་ཏུ་གཅིག་ཉིད་མི་བའློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གཞལ་ཡས་ཁང་དངློས་གསལ་འདེབས་པ་ནི། སྣ་ཚོགས་རློ་རེའི་

ལྟེ་བའི་ཟད་མཚམས་ནས་ནང་དུ་ཆ་ཕྲན་བདུན་འློང་བའི་མཚམས་ནས། རིག་པ་རིམ་

པ་ལྔ་པློ་དེ་ཕི་ནང་དུ་བསྒིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་སློ། །

དེ་ཡང་རིག་པ་རེ་རེའི་ཞེང་ལ་སློའི་ཉི་ཤུ་ཆ་རེ་དང་། ལྔ་ཀ་བསློམས་པའི་ཞེང་

ལ་ཆ་ཕྲན་གཅིག དཔངས་སུ་ཆ་ཕྲན་བཅུ་གསུམ་ཡློད་པ་སློ་བཞིའི་ཐད་མ་གཏློགས་

གྲུ་བཞིར་བསྐློར་ནས་གནས་སློ། །
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དེ་ནས་ཕློགས་བཞིའི་ར་ཐིག་དང་ཚངས་ཐིག་ཕྲད་མཚམས་ནས་གཡས་

གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་གཉིས་དློར་བའི་སློ་དང་། དེ་ནས་ཕི་ངློས་སུ་ཆ་ཕྲན་བཞི་

བཞི་དློར་བ་ནི་སློ་འཁྱུད་དང་། དེ་ནས་གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་བཞི་བཞི་དློར་བ་ནི་

སློ་འགམ་དང་། དེ་ནས་ཕི་ངློས་སུ་ཆ་ཕྲན་བཞི་བཞི་དློར་བ་ནི་སློ་ལློགས་ཏེ་གསུམ་

ཁྱློག་གི་ཚུལ་དུ་གནས་སློ། །རིག་པའི་སྟེང་དུ་ཕ་གུ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་རིག་པ་ལ་ཕེད་

འབར་གི་ཚུལ་དུ་གནས་སློ། །དེའི་སྟེང་དུ་དྲ་བ་དྲ་ཕེད་ཀི་ས་ཆ་ཕྲན་གཉིས་ལ་ཀ་ཆུང་

བེ་ཕུལ་དང་བཅས་པ་བཙུགས་པའི་གསེར་གི་སྐ་རགས་བཞི་ཕི་ནང་དུ་བསྒིགས་

པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་ལ་ལྕམ་སྣེ་ནང་མ་བཀལ། ལྕམ་སྣེ་ཕི་མ་ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཕིར་

འཕང་གི་ཚུལ་གིས་སློ་བཞིའི་ཐད་མ་གཏློགས་བ་འདབ་གྲུ་བཞི་པ་འབིབས་པར་བེད་

པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ལྕམ་སྣེ་ཕི་མའི་འློག་ངློས་སུ་ཤར་བུ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་མགློ་ཐུར་འཕང་

གི་ཚུལ་དུ་གནས་སློ། །དེའི་སྟེང་དུ་མདའ་ཡབ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་པུ་ཤུའི་ཚུལ་དུ་བསྐློར་

ནས་གནས་སློ། །རིག་པའི་འགམ་དུ་འདློད་སྣམ་དཔངས་སུ་ངློས་ཐློན་ཙམ་དང་། རྒྱར་

ཆ་ཕྲན་གཉིས་ཡློད་པ་སློ་བཞིའི་ཐད་མ་གཏློགས་གྲུ་བཞིར་བསྐློར་ནས་གནས་

སློ། །དེའི་སྟེང་དུ་མཆློད་པའི་ལྷ་མློ་རང་རང་གི་མཆློད་རས་ཐློགས་པ་ཕློགས་རེ་ན་

བཞི་བཞི་སྟེ་རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་དཀིལ་འཁློར་བའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆློད་པའི་ཚུལ་

དུ་གནས་སློ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། སྣམ་བུ་འདིའི་མིང་ལ་ཡང་། འདློད་སྣམ། གཟུང་

སྣམ། སྟེགས་བུ། ཁ་ཁྱེར། མཚོན་ས་ཞེས་ཀང་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཐློག་འབིབས་པའི་ཚུལ་ནི། ཕློགས་བཞིའི་ར་ཐིག་དང་

ཚངས་ཐིག་ཕྲད་མཚམས་ནས་ནང་དུ་ཆ་ཕྲན་བཞི་བཞི་འློང་བའི་མཚམས་ནས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གཡས་གཡློན་དུ་ཆ་ཕྲན་ལྔ་ལྔ་སློང་བའི་མཚམས་ནས་ཀ་བ་དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་བཅུ་

དྲུག ཞེང་ལ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་ཡློད་པ་ཕློགས་རེ་ན་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་བཙུགས་

པའི་སྟེང་དུ་རློ་རེའི་གདུང་གྲུ་བཞིར་བཏང་། དེ་ལ་ལྕམ་སྣེ་ནང་མ་བཀལ། ཕི་མ་

གསེར་གི་སྐ་རགས་ལ་བཀལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཕི་ཁྱམས་གྲུ་བཞི་པ་དེ་འབིབས་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ནང་དུ་ཕློ་བང་ནང་མ་གར་བུ་ཟླུམ་པློ་དབིབས་མཎྜལ་ཁ་སྦུབ་

པ་ལྟ་བུར་དཔངས་སུ་སློ་ཚད་གཅིག་ལྷག་ཙམ་དང་། རྒྱར་སློ་ཚད་བཞི་ཡློད་པའི་སྟེང་

གི་མཐའ་སྐློར་ལ་རྒྱ་དཔངས་གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་ཡློད་པའི་རློ་རེའི་འཕྲེང་བས་

བསྐློར་བའི་རློ་རེའི་རྭ་རེ་རྣམས་ཕྲད་མཚམས་སུ་ཤར་དུ་འཁློར་ལློས་མཚན་པའི་ཀ་

བ་དཀར་པློ་གཉིས། ལྷློར་རིན་པློ་ཆེས་མཚན་པའི་ཀ་བ་སེར་པློ་གཉིས། ནུབ་ཏུ་

པདྨས་མཚན་པའི་ཀ་བ་དམར་པློ་གཉིས། བང་དུ་རལ་གིས་མཚན་པའི་ཀ་བ་ལང་གུ་

གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་བཙུགས་པའི་སྟེང་དུ་རློ་རེའི་གདུང་ཟླུམ་བཏང་། དེའི་སྟེང་དུ་རློ་རེའི་

གདུང་བཞི་མིག་མངས་རིས་སུ་བེས་པའི་འློག་ཏུ་གནམ་རྒྱན་ལ་སློགས་པ་འགློད། དེ་

ནས་ལྷློ་བང་གི་གདུང་དང་གདུང་ཟླུམ་ཕྲད་མཚམས་སུ་ཀ་བ་དཔངས་ལ་ཆ་ཕྲན་ལྔ་

དང་། ཞེང་ལ་ཆ་ཕྲན་གཅིག་ཡློད་པ་ཕློགས་རེ་ན་གཉིས་གཉིས་ཏེ་བཞི་བཙུགས་པའི་

སྟེང་དུ་གདུང་གྲུ་བཞིར་བཏང་། དེའི་སྟེང་དུ་ལྕམ་སྣེ་ནང་མ་བཀལ། ལྕམ་སྣེ་ཕི་མ་

གདུང་ཟླུམ་ལ་བཀལ། ཡང་ལྕམ་སྣེ་ནང་མ་གདུང་ཟླུམ་ལ་བཀལ། ཕི་མ་ཕི་ཁྱམས་གྲུ་

བཞི་པའི་ཁ་གདངས་ཀི་སྟེང་དུ་ཀ་ཆུང་བེ་ཕུལ་དང་བཅས་པ་བཙུགས་པ་ལ་གདུང་

གྲུ་བཞིར་བཏང་བ་ལ་བཀལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཕི་རྒྱ་ཕིབས་ཀི་དབིབས་ཅན་དུ་ཕིབ་

པའི་རེ་མློར་རློ་རེ་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེའི་ཏློག་གིས་མཛེས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཉིས་པ་དེར་ཇི་ལྟར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། འཚང་རྒྱ་བའི་རེན་གི་

གང་ཟག་དང་ཆློས་མཐུན་པར་ལྷག་མློས་ཀི་རེན་ལྷ་བསྐེད་པ། རེན་དེས་སྐུ་གསུམ་གི་

གློ་འཕང་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། སྐུ་གསུམ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་

བློ་ངློས་བཟུང་བ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ལ་མཐུན་ཡུལ་བཤད་པ་དང་། ཆློས་མཐུན་སྦྱར་བ་གཉིས། དང་པློ་ནི། 

བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཆགས་པའི་འགློ་རློམ་པ་ན། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནས་ལྷ་

ཞིག་ཚེ་འཕློས་ནས་བསམ་གཏན་དང་པློར་སྐེ་བ་བངས་པའི་ཚུལ་གིས་བསམ་གཏན་

དང་པློ་བ་རྣམས་ཆགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བེད་ནས་རྒྱལ་ཆེན་

རིགས་བཞི་པའི་བར་གི་ལྷ་རྣམས་ཡས་རིམ་ནས་ཆགས་སློ། །དེ་ནས་བང་སྒ་མི་སྙན་

པ། ནུབ་བ་ལང་སྤློད་པ། ཤར་ལུས་འཕགས་པློ། ལྷློ་འཛམ་བུ་གིང་པ་རྣམས་རིམ་

གིས་ཆགས་སློ། །

དེ་ནས་བིངས་ན་གནས་པའི་དུད་འགློ་དང་ར་བའི་གནས་ན་གནས་པའི་ཡི་

དྭགས་ཉི་ཚེ་ཉེ་འཁློར་བ་རྣམས་རིམ་གིས་ཆགས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚ་དམལ་ལྷག་མ་

བདུན། གང་དམལ་བརྒྱད་རྣམས་ཡས་རིམ་གིས་ཆགས་སློ། །དེའི་ཚེ་མནར་མེད་དུ་

སེམས་ཅན་ཅིག་སྐེས་པ་དང་། ཆགས་པའི་མཇུག་རློགས་པ། གནས་པའི་འགློ་རློམ་

པ་གསུམ་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

དེའི་ཚེ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ཆགས་པ་ལ་བར་བསྐལ་གཅིག བཅུད་ཀི་སེམས་

ཅན་ཆགས་པ་ལ་བར་བསྐལ་བཅུ་དགུ་སྟེ་ཆགས་པ་ལ་བར་བསྐལ་ཉི་ཤུ། གནས་པ་

ལ་ཉི་ཤུ། འཇིག་པ་ལ་ཉི་ཤུ། སྟློངས་པ་ལ་ཉི་ཤུ་སྟེ་བར་བསྐལ་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསྐལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཆེན་གཅིག་ཏུ་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚེ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་རྣམས་ནི་རྫུས་ཏེ་

སྐེས་པ། མཚན་དཔེ་རེས་སུ་མཐུན་པས་སྤས་པ། རང་ལུས་ཀི་འློད་ཀིས་ཉིན་མཚན་

ཁྱད་པར་མེད་པར་སྣང་བར་བེད་ནུས་པ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་བགློད་ནུས་

ཤིང་། ཁ་ཟས་རགས་པ་ལ་མི་ལྟློས་པར་བསམ་གཏན་གི་དགའ་བ་ཟས་སུ་ཟ་བ། ཚེ་

ཚད་ལློ་གངས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐུབ་པ། དབང་པློ་ཀུན་ཚང་ཞིང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་

ལག་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་རློགས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཁྱད་ཆློས་བདུན་ལྡན་ཤ་སྟག་

འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚེ་སའི་སྟེང་འདིར་སའི་ཞག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རློ་སྦྲང་རི་

མ་བསྐློལ་བ་ལྟ་བུ་ཁ་དློག་མར་གསར་པའི་མདློག་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་

ལ། སྔློན་གི་ཁ་ཟས་ལ་སེད་ཅིང་བག་ཆགས་སད་པའི་མི་ཞིག་གིས་མཛུབ་མློའི་རེས་

བངས་ཏེ་མངས་པས། དེ་གཞན་རྣམས་ཀིས་མཐློང་ནས་དེ་བཞིན་དུ་མངས་པས་

ཟས་དེ་རགས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ལུས་ལ་ས་བ་དང་ལྕི་བ་ཞུགས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་

ནམ་མཁའ་ལ་བགློད་པ་མེད་ཅིང་རང་ལུས་ཀི་འློད་ཉམས་ནས་ཐམས་ཅད་མུན་པས་

ཁྱབ་པར་གྱུར་ཏློ། །

དེའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་མ་ངན་བས་པས་སེམས་ཅན་སྤི་མཐུན་གི་

ལས་ལས་གྲུབ་པའི་ནམ་མཁའ་ལ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཤར་བས། ལློ་དང་ཟླ་བ་དང་། ཞག་

དང་སྐར་མ་དང་། ཚེས་གངས་དང་དུས་ཚིགས་ལ་སློགས་པའི་ཐློག་མ་ཡང་དེ་ནས་

བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚེ་བཅུད་དེ་མང་བར་ཟློས་པ་རྣམས་མདློག་ངན་ཞིང་། ཉུང་བར་

ཟློས་པ་རྣམས་མདློག་བཟང་བ་ལ། ང་ནི་བཟང་ངློ་ཁྱློད་ནི་ངན་ནློ་ཞེས་ཕན་ཚུན་གཅིག་

གིས་གཅིག་ཁྱད་གསློད་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཞུད་དེ་ནུབ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཡང་སའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སྟེང་འདིར་སའི་ཞག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རློ་སྦྲང་རི་མ་བསྐློལ་བ་ལྟ་བུ་ཁ་དློག་དློང་

གའི་མེ་ཏློག་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་ལ་ཟློས་པ་ནས་ནུབ་པའི་བར་སྔར་

བཞིན་ནློ། །ཡང་སའི་སྟེང་འདིར་མྱུ་གུའི་ཚལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རློ་སྦྲང་རི་མ་

བསྐློལ་བ་ལྟ་བུ་ཁ་དློག་ཀ་དམ་ཡུ་ཁའི་མེ་ཏློག་ལྟ་བུ་ཞིག་གིས་ཁྱབ་པར་གྱུར་པ་ལ་

ཟློས་པ་ནས་ནུབ་པའི་བར་སྔར་བཞིན་ནློ། །ཡང་སའི་སྟེང་འདིར་མ་རློས་མ་བཏབ་

པའི་འབས་སཱ་ལུའི་ལློ་ཏློག་ར་བ་སློར་བཞི་པ་ཤུན་པ་དང་སྦུན་པ་མེད་པ་ནངས་

བརྔས་ནུབ་སྐེ། ནུབ་བརྔས་ནངས་སྐེ་བ་ཞིག་ཟ་བར་བེད་དློ། །ཟས་དེ་རགས་པའི་

སྟློབས་ཀིས་ལུས་ལ་ས་བ་དང་ལྕི་བ་ཞུགས་ཏེ་རིགས་མ་རྣམས་བཤང་གཅིར་གྱུར་

ནས། དེ་འདློན་པའི་ཕློ་མློའི་དབང་པློའི་སློ་སློ་སློར་དློད་པ་མཐློང་བས། ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལློག་པར་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་མི་ཚངས་སྤློད་ཀི་ལས་ལམ་

གི་ཐློག་མ་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚེ་འབས་སཱ་ལུ་ནངས་ཟ་ནངས་ལེན་

ནུབ་ཟ་ནུབ་ལེན་པ་ཅིག་ཡློད་པ་ལ། མི་ལེ་ལློ་ཅན་གཅིག་གིས་ནངས་ནུབ་ཕློགས་

གཅིག་ཏུ་བངས་པས། གཞན་རྣམས་ཀིས་མཐློང་ནས་དེ་བཞིན་དུ་བས་པས་བརྔས་

པའི་ཤུལ་དློད་ཅིང་། སྐེ་བའི་འཕྲློ་ཆད་ནས་ཤུན་པ་དང་སྦུན་པ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕིས་

ས་བློན་བཏབ་ནས་སྐེ་དགློས་པ་བྱུང་ངློ་། །དེའི་ཚེ་སྟློབས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀིས་འཕྲློགས་

ཤིང་ཆུང་བ་རྣམས་ཀིས་འཇབ་བུས་རྐུ་བ་སློགས་བས་པས་མ་བིན་ལེན་གི་ལས་

ལམ་གི་ཐློག་མ་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚེ་མི་དེ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རང་

བཞིན་བཟང་བ་ཅིག་དཔློན་དུ་བསྐློས་ནས་དེ་ལ་སྟློན་ཐློག་གི་དྲུག་ཆ་བསྟབས་པས། 

དེས་ཀང་ལེགས་ཉེས་ཀི་ཆད་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་སྤད་པ་ལ་བརེན་ནས་མང་པློས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བཀུར་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་གགས་ཤིང་། ད་ལྟའི་ཤཱཀ་རྣམས་ཀི་གདུང་རབས་ཀི་ཐློག་

མ་ཡང་དེ་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་སྐད་ཅིག་

གིས་བསྐེད་པ་དང་། འཛམ་བུ་གིང་པའི་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་རྣམས་རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་

དང་ཆློས་མཐུན། ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་རྣམས་མཚན་དཔེས་སྤས་པ་དང་། འཛམ་བུ་གིང་

པའི་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་རྣམས་མཚན་དཔེ་རེས་མཐུན་པས་སྤས་པ་གཉིས་ཆློས་

མཐུན། ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཕློ་མློའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སློམ་པ་དང་། འཛམ་བུ་གིང་

པའི་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་རྣམས་རིམ་གིས་ཐ་མལ་བར་གྱུར་ནས་ཕློ་མློའི་དབང་པློའི་

སློ་སློ་སློར་དློད་པ་དང་ཆློས་མཐུན། 

ཆློས་མཐུན་ཇི་ལྟར་བསློམ་པ་ནི། ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་

བསྐེད་རིམ་གིས་གསལ་བཏབ་བདེ་སྟློང་གིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསློམ་པ་ནི། གཞི་

ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་རྣམས་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་རེན་གི་གང་

ཟག་དང་ཆློས་མཐུན། ལམ་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བེད་པ་པློའི་གང་

ཟག་དང་ཆློས་མཐུན་ཞིང་། དེའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། འབས་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་

གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བས་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་དང་ཆློས་མཐུན་ཞིང་། དེ་འགྲུབ་

པའི་ལག་རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

ལྷག་མློས་ཀི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་འགློད་པའི་ཚུལ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་དང་པློ་ལས། 

གསལ་བ་དེ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །ཅེས་སློགས་རྐང་པ་དྲུག་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་བསྟན། 

ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་འགློད་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དེ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རློ་རེའི་བདག་པློ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་དཀིལ་འཁློར་ཆེན་པློའི་དབུས་སུ་བཞག་པར་གྱུར་

ཏློ། །ཞེས་པ་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་བསྟན། ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་

བསྐེད་པ་དང་ལྷག་མློས་ཀི་མཛད་པ་རྣམས་ནི་ཟིལ་གནློན་རློ་རེའི་གཞུང་སྤི་དློན་དུ་

བཤད་པས་བསྟན། 

ལྷག་མློས་ཀི་མཛད་པ་ནི་གཙོ་བློའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔློན་པློའི་འློད་ཟེར་ལྕགས་

ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བཀུག་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་ཕློགས་

བཞི་ནས་ཐློགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་འཇུག་པས་ཞུགས་པ་ལ། 

ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་འློད་ཟེར་གིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་

བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་ཐློབ་ནས། རང་རང་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པར་མློས་

ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །ལྷག་མློས་ཀི་མཛད་པ་འདི་རྣམས་སྦྱང་གཞི་ལ་ཆློས་

མཐུན་སྦྱློར་རྒྱུ་མེད་ཀང་། ལམ་རློགས་རིམ་དང་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་

གདུལ་བ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་འགྲུབ་

པའི་ལག་རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དཀིལ་འཁློར་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་། དཀིལ་འཁློར་གི་སྟེང་ནས་འཇུག་

པ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་འཇུག་པ་དང་། རིག་པ་བཏེག་པའི་འློག་ནས་འཇུག་པ་ལྟ་

བུ་རློ་རེ་ཤུགས་ཀི་འཇུག་པ་དང་། ཤར་སློ་ནས་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་རློ་རེ་སློབ་མའི་འཇུག་

པ་དང་། དཀིལ་འཁློར་གི་སྟེང་འློག་ཐམས་ཅད་ནས་ཐལ་བྱུང་དུ་ཐློགས་མེད་དུ་འཇུག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པ་ལྟ་བུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་འཇུག་པ་དང་བཞིར་ཡློད་པ་ལས་འདིར་ནི་ཕི་མ་ལྟར་བ་

བ་ཡིན་ནློ། །

ལྷག་མློས་ལུས་ལ་སྡུད་པའི་ཚུལ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་དང་པློ་ལས། དེ་ནས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་མི་བསྐློད་པ་དང་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་རློ་རེའི་ཐུགས་ལ་ཞུགས་སློ། །ཞེས་པའི་བར་དྲང་དློན་དུ་བཤད་པས་

བསྟན། ལྷག་མློས་ལུས་ལ་བསྡུས་པ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་དེ། ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་

སྡུད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བང་ཆུབ་པའི་གཞི་འདིངས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

༼སྐུ་གསུམ་ལམ་འཁྱེར་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་རེན་དེས་སྐུ་གསུམ་གི་གློ་འཕང་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་

ལ། འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་དེ་

བཞིན་ཉིད་ལ་བང་ཆུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་

ཁྱེར་མངློན་བང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློ་བསྐེད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ། སྐེ་བ་སྤྲུལ་

སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་

ལུས་ལ་ལུས་དཀིལ་བཀློད་ནས་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་འདེབས་པའི་ཚུལ་བཤད་

པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ་མཐུན་ཡུལ་བཤད་པ་དང་། ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། གཞི་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པ་

ཞིག་རིམ་གིས་འཆི་བའི་ཚེ། གཞི་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ། གཞི་དུས་ཀི་མེ་ལློང་ཡེ་

ཤེས། སའི་ཁམས། མིག་གི་དབང་པློ། ཡུལ་གཟུགས་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་ཐིམ་པའི་

ཚེ། ཕི་ནང་གི་རགས་གཉིས་ལས། ཕིའི་རགས་སུ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ཐིམ་པའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རགས་སུ་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་ཕྲ་རུ་འགློ་བ་དེ་འབྱུང་། གཞི་དུས་

ཀི་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་མིག་མི་གསལ་ཞིང་རབ་རིབ་ཅན་དུ་འགྱུར་

བ་དང་། ས་ཁམས་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ལུས་ས་ལ་བིང་བ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འབྱུང་། མིག་

གི་དབང་པློ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་མི་མཐློང་བ་དེ་འབྱུང་། 

ཡུལ་གཟུགས་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ལུས་ཀི་བཀྲག་མདངས་ཉམས་སྟློབས་རྣམས་ཟད་

པར་འགྱུར་བ་དེ་འབྱུང་། ནང་རགས་སུ་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་རགས་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། 

བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། གཟུགས་ཕུང་རློག་དང་མེ་ལློང་དང་། །ས་ཁམས་

མིག་གི་དབང་པློ་དང་། །གཟུགས་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སྟེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་དང་ཡང་

དག་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞི་ལ་ཚོར་བའི་ཕུང་པློ། གཞི་དུས་ཀི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། ཆུའི་ཁམས། རྣ་

བའི་དབང་པློ། ཡུལ་སྒ་རྣམས་ཅིག་ཅར་ཐིམ་པའི་ཚེ། ཕི་ནང་གི་རགས་གཉིས་ལས། 

ཕི་རགས་སུ་ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་དབང་ཤེས་འཁློར་གིས་ཚོར་བ་

བདེ་སྡུག་མི་དྲན་པ་དེ་འབྱུང་། གཞི་དུས་ཀི་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་

ཡིད་ཤེས་འཁློར་གིས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་མི་དྲན་པ་དེ་འབྱུང་། ཆུ་ཁམས་ཐིམ་པའི་

རགས་སུ་ཁ་ཆུ་དང་སྣ་ཆུ་བསྐམས་པ་དེ་འབྱུང་། 

རྣ་བའི་དབང་པློ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་རྣ་བའི་ནང་གི་འུར་སྒ་ཆད་པ་དེ་འབྱུང་། 

ཡུལ་སྒ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་རྣ་ཤེས་ཀིས་སྒ་མི་ཐློས་པ་དེ་འབྱུང་། ནང་རགས་སུ་དུ་བ་

ལྟ་བུའི་རགས་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་མཉམ་ཉིད་

དང་། །ཆུ་ཁམས་རྣ་བའི་དབང་པློ་དང་། །སྒ་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སྟེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞི་ལ་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ། གཞི་དུས་ཀི་སློར་རློག་ཡེ་ཤེས། མེའི་ཁམས། 

སྣའི་དབང་པློ། ཡུལ་དྲི་རྣམས་ཅིག་ཅར་ཐིམ་པའི་ཚེ། ཕི་ནང་གི་རགས་གཉིས་ལས། 

ཕི་རགས་སུ་འདུ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ཉེ་དུ་ལ་སློགས་པའི་མིང་མི་དྲན་

པ་དེ་འབྱུང་། གཞི་དུས་ཀི་སློར་རློག་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ཉེ་དུ་ལ་སློགས་པའི་

དློན་མི་དྲན་པ་དེ་འབྱུང་། མེ་ཁམས་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་བཟའ་བཏུང་རྣམས་འཇུ་

དཀའ་བ་དེ་འབྱུང་། སྣའི་དབང་པློ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་སྣ་བུག་གི་རླུང་འབྱུང་འཇུག་

ཆད་པ་དེ་འབྱུང་། ཡུལ་དྲི་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ལུས་ཀི་དྲི་མི་ཚོར་བ་དེ་འབྱུང་། ནང་

རགས་སུ་མཁའ་སྣང་ལྟ་བུའི་རགས་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། འདུ་ཤེས་

སློ་སློར་རློག་པ་དང་། །བིན་ཟ་སྣ་ཡི་དབང་པློ་དང་། །དྲི་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སྟེ། །ཁློ་

བློ་གཉིས་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞི་ལ་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ། གཞི་དུས་ཀི་བ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས། རླུང་གི་ཁམས། 

ལྕེའི་དབང་པློ། ཡུལ་རློ་རེག་བ་རྣམས་ཅིག་ཅར་ཐིམ་པའི་ཚེ། ཕི་ནང་གི་རགས་

གཉིས་ལས། ཕི་རགས་སུ་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ལུས་བསྒུལ་སྐློད་

མི་ནུས་པ་དེ་འབྱུང་། གཞི་དུས་ཀི་བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ཕི་རློལ་གི་བ་

བ་དང་དགློས་པ་རྣམས་མི་དྲན་པ་དེ་འབྱུང་། རླུང་གི་ཁམས་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ར་བ་

དང་ཡན་ལག་གི་རླུང་རྣམས་རང་རང་གི་གནས་ནས་ཕིར་འཕློས་པ་དེ་འབྱུང་། ལྕེའི་

དབང་པློ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ལྕེ་སྦློམ་ཞིང་ཐུང་ལ་ལྕེ་ར་སྔློན་པློར་འགློ་བ་དེ་འབྱུང་། 

ཡུལ་རློ་རེག་བ་ཐིམ་པའི་རགས་སུ་ལྕེ་ཤེས་ཀིས་རློ་མི་མློང་ཞིང་ལུས་ཤེས་ཀིས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རེག་བ་མི་ཚོར་བ་དེ་འབྱུང་། ནང་རགས་སུ་མར་མེ་ལྟར་འབར་བ་ལྟ་བུའི་རགས་

འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། འདུ་བེད་བ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། །རླུང་ཁམས་ལྕེ་

ཡི་དབང་པློ་དང་། །རློ་དང་རྣམ་ལྔར་གྱུར་པ་སྟེ། །ཁློ་བློ་གཉིས་དང་ཡང་དག་

ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རླུང་སྣང་བ་ལ་ཐིམ་པའི་སྣང་བ་རང་དུས་སུ་སྟློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་ཟླ་འློད་

ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སང་དཀར་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར། སྣང་བ་མཆེད་པ་ལ་

ཐིམ་པའི་རགས་སུ་མཆེད་པ་རང་དུས་སུ་སྟློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་ཉི་འློད་ཀིས་ཁྱབ་

པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སང་དམར་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར། མཆེད་པ་ཉེར་ཐློབ་ལ་ཐིམ་པའི་

རགས་སུ་ཉེར་ཐློབ་རང་དུས་སུ་སྟློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་མཐུག་

པློས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སང་ནག་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར། ཉེར་ཐློབ་འློད་གསལ་ལ་

ཐིམ་པའི་རགས་སུ་འློད་གསལ་རང་དུས་སུ་སྟློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་ནམ་མཁའ་

སློད་བེད་ཀི་སྐློན་གསུམ་དང་བལ་བའི་ཐློ་རངས་ཀི་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་ཇི་བཞིན་

པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འཆར། དེའི་ཚེ་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་བ་ཡིན་ལ། འློད་

གསལ་དེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ། མ་ངན་ལས་འདས་པ། ཐམས་ཅད་སྟློང་པ། ཆློས་

ཀི་སྐུ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། རང་བཞིན་གི་ནི་སྣང་བ་ཉིད། །རྣམ་

ཤེས་ཕུང་པློར་ཞུགས་པ་སྟེ། །རྣམ་ཤེས་ཀང་ནི་འློད་གསལ་བ། །མ་ངན་འདས་

བཅས་ཀུན་སྟློང་དང་། །ཆློས་ཀི་སྐུར་ཡང་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། དེ་ནས་ལུས་ཀི་ལྷ་རྣམ་སྣང་། 

སྤན་མ། སའི་སྙིང་པློ། གཟུགས་རློ་རེ་མ། བམས་པ། གཤིན་རེ་གཤེད། མི་གཡློ་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རྣམས་ཅིག་ཅར་སྐུའི་སྟློད་སྨད་ནས་རིམ་གིས་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་

པ་དང་། གཞི་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ། གཞི་དུས་ཀི་མེ་ལློང་ཡེ་ཤེས། སའི་ཁམས། 

མིག་གི་དབང་པློ། རང་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཡུལ་གཟུགས་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་ཐིམ་

པ་དང་ཆློས་མཐུན། དེ་བཞིན་དུ་རིན་འབྱུང་ནས་འདློད་རྒྱལ་གི་བར་རྣམས་ཅིག་ཅར་

སྐུའི་སྟློད་སྨད་ནས་རིམ་གིས་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་དང་། གཞི་

ལ་ཚོར་བའི་ཕུང་པློ་ནས་ཡུལ་སྒའི་བར་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་ཐིམ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། 

དེ་བཞིན་དུ་འློད་དཔག་མེད་ནས་དབྱུག་སྔློན་ཅན་གི་བར་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་སྐུའི་

སྟློད་སྨད་ནས་རིམ་གིས་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་དང་། གཞི་ལ་འདུ་

ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་ནས་ཡུལ་དྲིའི་བར་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་ཐིམ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། དེ་

བཞིན་དུ་དློན་གྲུབ་ནས་སྟློབས་པློ་ཆེའི་བར་རྣམས་ཅིག་ཅར་སྐུའི་སྟློད་སྨད་ནས་རིམ་

གིས་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་དང་། གཞི་ལ་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་

ནས་ཡུལ་རློ་རེག་བའི་བར་རྣམས་ཅིག་ཅར་ཐིམ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། དེ་ནས་གཙུག་

ཏློར་འཁློར་ལློ་སྒྱུར་བ་དང་གནློད་མཛེས་རྒྱལ་པློ་འཇམ་དཔལ་རྣམས་རིམ་གིས་སྙིང་

གར་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་དང་། རླུང་སྣང་བ། སྣང་བ་མཆེད་པ། མཆེད་པ་

ཉེར་ཐློབ་ལ་ཐིམ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། དེ་ནས་རང་ཉིད་ཀང་སྐུའི་སྟློད་སྨད་ནས་རིམ་

གིས་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པ་དང་། ཉེར་ཐློབ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་

ནས་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་བ་དང་ཆློས་མཐུན། 

ཆློས་མཐུན་ཇི་ལྟར་བསློམ་པ་ནི། ཐློག་མར་རང་གི་ལུས་ལ་བཀློད་པའི་ལྷ་

རྣམས་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པའི་རེས་སུ་རང་ཉིད་ཀང་སྐུའི་སྟློད་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སྨད་ནས་རིམ་གིས་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་པར་བསློམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

མདློར་བས་ལས། བརན་པར་བ་བའི་དློན་དུ་ནི། །གསང་སྔགས་འདི་ནི་བརློད་པར་

བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཤུ་ནྱ་ཏ་ཞེས་སློགས་ཀི་སྔགས་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང་

སྔགས་དློན་དྲན་པའི་སློ་ནས་ཆློས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་

ནློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། ཤུ་ནྱ་ཏ་ནི་ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད། ཛྙཱ་ན་ཡེ་

ཤེས། བཛྲ་ནི་དབེར་མི་ཕེད་པ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན། ཨཏྨ་ཀ་ནི་བདག་ཉིད། ཨ་

ཧཾ་ནི་ངའློ་སྟེ་མདློར་ན་ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་གཉིས་དབེར་མེད་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་སྐུའི་བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་ཆློས་སྐུ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་

སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བང་ཆུབ་པ། དློན་དམ་པའི་

དཀིལ་འཁློར་ཆློས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ། མདློར་བས་ལས། འདི་ནི་དློན་དམ་

དཀིལ་འཁློར་ཏེ། །སྣང་བ་མེད་ཅིང་མཚན་ཉིད་མེད། །དློན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བ་

བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་གི་གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་བསློམ་པ་ནི་གཞི་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་

ལྡན་པ་ཞིག་རིམ་གིས་འཆི་བའི་ཚེ་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་བ་དང་ཆློས་

མཐུན། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གི་འཆི་བ་དེ་སྦྱློང་བར་བེད། ལམ་

རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དཔེ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་དེའི་

རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་རྣམ་

པ་མཐུན་ཞིང་དེ་འགྲུབ་པའི་ལག་རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་བསློམས་པ་ལ་འཆི་བ་ཆློས་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་ཞེས་བརློད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། ཐ་མལ་པ་ལ་འཆི་བ་རང་ག་བ་འློང་བའི་དློད་ལ་ལམ་འདིའི་

སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བང་ཆུབ་པའི་ཚུལ་

ཞིག་བློ་ངློར་འཆར་བས་ན་དེ་ལྟར་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་

པའི་ཆློ་གའི་རིམ་པ་འདི་རྣམས་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་ལས། དམ་ཚིག་ཁུ་ཕྱུང་ཆློ་

ག་བཞིན། །འབས་བུ་འདློད་པས་བཏུང་བར་བ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་

བསད་ན། །དངློས་གྲུབ་རབ་མཆློག་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་མདློ་བསེ་

ལས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་མངློན་བང་ལྔ་ལས་དང་

པློའི་མགློན་པློ་བསྐེད་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། མཐུན་ཡུལ་བཤད་པ་དང་། ཆློས་

མཐུན་སྦྱློར་བ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་བཞློན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་གི་ཉེར་ལེན་དང་། 

སེམས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། བར་དློ་རླུང་གི་ལུས་ཅན་ཕུང་

པློ་རིང་པ་ལས་གློ་ས་ལློགས་སུ་བེ་བ་དང་། འགློ་བ་གང་དུ་སྐེ་འགྱུར་གི་བར་དློ་

བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་གྲུབ་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལུགས་ལྡློག་གི་ཉེར་ཐློབ། དེ་

ལས་མཆེད་པ། དེ་ལས་སྣང་བ། དེ་ལས་མར་མེ་ལྟར་འབར། དེ་ལས་མཁའ་སྣང་། དུ་

བ་སྨིག་རྒྱུའི་བར་གི་རགས་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་འདྲ་བའི་བར་དློ་བ་དེ་ནི་རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ། འབྱུང་ལུས་རགས་པ་སངས་པའི་
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ལུས་ཅན་དབང་པློ་ཀུན་ཚང་ཞིང་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་རློགས་

པ། རི་ར་བ་ཁང་ཁྱིམ་སློགས་ལ་ཐློགས་མེད་དུ་བགློད་པར་ནུས་པའི་ལས་ཀི་རྫུ་

འཕྲུལ་གི་ཤུགས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། དབང་པློ་ཀུན་ཚང་ཐློགས་མེད་

རྒྱུ། །ལས་ཀི་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་དང་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་འདྲ་བའི་བར་དློ་བ་དེའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི། ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་

སློགས་ལ་མི་ལྟློས་པར་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཅིག་ཅར་དུ་གྲུབ་པས་ན་ཡིད་ལས་

བྱུང་བ་དང་། སྐེ་སིད་འཚོལ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པས་ན་སིད་འཚོལ་དང་། དྲི་

འཚོལ་བའི་ཕིར་དུ་འགློ་ཞིང་དྲིས་ལུས་བརས་པར་བེད་པས་ན་དྲི་ཟ་དང་། སྐེ་སིད་

འགྲུབ་པ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པས་ན་མངློན་གྲུབ་ཀི་སིད་པ་ཞེས་པ་དང་། སྔ་མའི་འཆི་

སིད་དང་ཕི་མའི་སྐེ་སིད་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གནས་པས་ན་སིད་པ་བར་མ་ཞེས་བརློད་

པ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། ཡིད་ལས་བྱུང་དང་སིད་འཚོལ་དང་། །དྲི་ཟ་སིད་པ་བར་

མའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་འདྲ་བའི་བར་དློ་བ་དེས་གང་མཐློང་ན་སྔློན་གི་གནས་ཁང་དང་ཕུང་པློ་རིང་

པ་རྣམས་མཐློང་། བར་དློ་བ་དེ་གང་གིས་མཐློང་ན་བར་དློ་རིགས་མཐུན་ནང་ཕན་ཚུན་

དང་སློམ་བྱུང་གི་ལྷའི་མིག་གི་མངློན་ཤེས་ཀིས་མཐློང་བ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། 

རིགས་མཐུན་ལྷ་མིག་དག་པས་མཐློང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་འདྲ་བའི་བར་དློ་བ་དེའི་བད་གཟུགས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། གང་དུ་སྐེ་འགྱུར་གི་

འགློ་བ་དེའི་བད་གཟུགས་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། སྔློན་དུས་སིད་འབྱུང་ཤ་

ཚུགས་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བར་དློ་བ་དེའི་འགློ་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། ངན་སློང་གསུམ་གི་བར་དློ་སྤི་བློ་

བཙུགས་ནས་ཐུར་དུ་འགློ་བ་ལྟ་བུ་དང་། འདློད་པའི་ལྷ་མིའི་བར་དློ་ཐད་ཀར་འགློ་བ་

དང་། གཟུགས་ཁམས་པའི་བར་དློ་གེན་དུ་འགློ་བའི་སྣང་བ་འབྱུང་བར་དགའ་བློ་

མངལ་འཇུག་གི་མདློ་ལས་བཤད་དློ། །

བར་དློ་བ་དེའི་སྣང་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། ངན་སློང་གསུམ་གི་བར་དློ་མཚན་

མློ་མུན་པས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་འློད་སྣང་ནག་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར། བདེ་འགློ་བའི་བར་

དློ་ཟླ་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་འློད་སྣང་དཀར་ལམ་པའི་སྣང་བ་འཆར། 

ཁ་དློག་གི་ཁྱད་པར་ནི། དམལ་བའི་བར་དློ་སློང་དུམ་མེས་ཚིག་པ་ལྟ་བུ། ཡི་

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

གསེར་ལྟ་བུ། གཟུགས་ཁམས་པའི་བར་དློ་ཁ་དློག་དཀར་པློ་འབྱུང་བར་དགའ་བློ་

མངལ་འཇུག་གི་མདློ་ལས་བཤད་དློ། །

བར་དློ་བ་དེའི་ཚད་ནི། རིང་མཐའ་ཞག་བདུན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྐེ་བའི་རྐེན་མ་

རེད་ན་བདུན་ཕྲག་རེ་ལ་འཆི་ཆུང་རེ་བས་ནས་བདུན་ཕྲག་བདུན་ཚུན་ཆད་ལ་སྐེ་བའི་

རྐེན་ངེས་པར་རེད་པས་ཁྱབ་པར་སའི་དངློས་གཞི་ལས་བཤད་དློ། །

གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་ཁམས་འློག་མ་གཉིས་སུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་ལ་བར་དློ་

བརྒྱུད་དགློས་ལ། ཁམས་འློག་མ་གཉིས་ནས་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་

ལ་བར་དློ་བརྒྱུད་མི་དགློས་སློ། །འགློ་བ་གང་དུ་སྐེ་འགྱུར་གི་བར་དློ་གྲུབ་ནས། འགློ་

བ་གཞན་དུ་མི་ལྡློག་པར་ནི། མཛོད་ལས། མི་ལྡློག་དེ་ནི་དྲི་ཟའློ། །ཞེས་གསུངས་པས་

བསྟན། ལྡློག་པ་ཡློད་པར་ཡང་མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་དློ། །
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གཉིས་པ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ནི། སྟློང་པའི་ངང་ལས་ཟླ་ཉི་པད་གསུམ་

བསྐེད་པ་ནི། འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཐློབ་མཆེད་སྣང་

གསུམ་དང་ཆློས་མཐུན། ཟླ་ཉི་པད་གསུམ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་དང་། 

པདྨའི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་བསློམ་པ་ནི། འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡློག་

ཏུ་བྱུང་བའི་ཐློབ་མཆེད་སྣང་གསུམ་སྐེད་བེད་ཀི་རླུང་རེ་དང་། དེའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་

རླུང་རེ་རེ་སྟེ་གཉིས་གཉིས་ཡློད་པ་དེ་མཚོན། ཟླ་ཉི་པད་གསུམ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་

དང་བཅས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་

རློགས་པ་ནི། བར་དློའི་སྒྲུབ་གཞི་རླུང་སེམས་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དང་ཆློས་

མཐུན། ཟླ་བ་ལས་འློད་ཟེར་འཕྲློས་པས་སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཟླ་བར་ཐིམ་པར་

བསློམ་པ་ནི། སྣློད་བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་

ཙམ་ཡིན་པ་དེ་མཚོན། དེ་ནས་དྷརྨཱ་དྷ་ཏུའི་སྔགས་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང་སྔགས་དློན་དྲན་

པའི་སློ་ནས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

སྔགས་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། དྷརྨཱ་ནི་ཆློས། དྷ་ཏུ་ནི་དབིངས་སམ་

ར་བ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན། ཨཏྨ་ཀ་ནི་བདག་ཉིད། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའློ་སྟེ། མདློར་ན་སྣློད་

བཅུད་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཙམ་ཟླ་

བར་སྣང་བ་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་

པ་ཡིན་ནློ། །ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པའི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གིས་བར་

དློ་བའི་ངག་མཚོན། དེ་ལས་འློད་ཟེར་སྤློ་བསྡུ་བེད་པས་བར་དློ་བའི་བ་བ་མཚོན། 

ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པས་བར་དློ་བའི་ཡིད་མཚོན། སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཆུབ་པས་བར་དློ་བ་ཉིད་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །

ལམ་རློགས་རིམ་གི་མཚོན་དློན་ལ་སྦྱར་ན། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་པས་ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་གིས་དཔེ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་མཚོན། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྔ་

ལློགས་སུ་བྱུང་བའི་ཟླ་ཉི་པད་གསུམ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པ་ནི། དཔེ་དང་

དློན་གི་འློད་གསལ་གི་སྔ་ལློགས་སུ་བྱུང་བའི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་བཞློན་པའི་

རླུང་དང་བཅས་པ་དེ་མཚོན། ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པས་ནི་དག་མ་

དག་གི་སྒྱུ་ལུས་པའི་གསུང་མཚོན། དེ་ལས་འློད་ཟེར་སྤློ་བསྡུ་བེད་པས་དེ་འདྲ་བའི་

སྒྱུ་ལུས་པའི་མཛད་པ་མཚོན། ཕག་མཚན་ལས་བང་ཆུབ་པས་སྒྱུ་ལུས་པའི་ཐུགས་

མཚོན། སྐུ་རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པས་སྒྱུ་ལུས་པ་ཉིད་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །

འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་ན། ཟླ་བ་ལས་བང་ཆུབ་

པའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གིས་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་སྐུ་དེ་མཚོན། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་

གི་སྔ་ལློགས་སུ་བྱུང་བའི་ཟླ་ཉི་པད་གསུམ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་དང་བཅས་པས་ཡེ་

ཤེས་ཆློས་སྐུའི་སྔ་ལློགས་སུ་བྱུང་བའི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་

བཅས་པ་དེ་མཚོན། ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ས་བློན་ལས་བང་ཆུབ་པས་ལློངས་སྐུ་བའི་གསུང་

མཚོན། དེ་ལས་འློད་ཟེར་སྤློ་བསྡུ་བེད་པས་ལློངས་སྐུ་བའི་མཛད་པ་མཚོན། ཕག་

མཚན་རློ་རེ་རེ་ལྔ་པ་ལས་བང་ཆུབ་པས་ནི་ལློངས་སྐུ་བའི་ཐུགས་མཚོན། རློ་རེ་ལ་རྭ་

ལྔར་ཡློད་པས་ལློངས་སྐུ་བའི་ཐུགས་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ལྡློག་པའི་སློ་ནས་ཕེ་

བའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡློད་པ་དེ་མཚོན། རློ་རེའི་ལྟེ་བར་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་བཀློད་པ་ནི་

ལློངས་སྐུ་བའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པ་དེ་མཚོན། སྐུ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རློགས་པ་ལས་བང་ཆུབ་པ་ནི་ལློངས་སྐུ་བ་ཉིད་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་མངློན་བང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློ་བསྐེད་དེ། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་

སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའི་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་ལློངས་སྐུ་ལ་ང་

རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་བསློམ་པ་ནི་གཞི་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་

ལྡན་པ་ཞིག་རིམ་གིས་འཆི་བའི་བར་དློ་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་

ལ་འབྱུང་འགྱུར་གི་བར་དློ་དེ་སྦྱློང་བར་བེད། ལམ་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དག་མ་

དག་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་དེའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་དེ་འགྲུབ་པའི་

ལག་རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་

སློམ་པ་ལ་བར་དློ་ལློངས་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་

དེ། ཐ་མལ་བ་ལ་བར་དློ་རང་ག་བ་འློང་བའི་དློད་ལ། ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་མངློན་

བང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློ་བསྐེད་པའི་ཚུལ་ཞིག་བློ་ངློར་འཆར་བས་ན་དེ་ལྟར་

དུ་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

མངློན་བང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློ་བསྐེད་ཚུལ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་

གཅིག་པ་ལས། རློ་རེ་གསུམ་ཡིག་སྔགས་ཀི་མཆློག ། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་རྣམ་སློམ་

པ། །བང་ཆུབ་ཐམས་ཅད་ཐློབ་བའི་ཕིར། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་དག་གིས་བ། །ཞེས་པས་

བསྟན་པར་མདློ་བསེ་ལས་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ལུས་ལ་ལུས་དཀིལ་བཀློད་ནས་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་

འདེབས་པའི་བར་བཤད་པ་ལ། མཐུན་ཡུལ་བཤད་པ་དང་། ཆློས་མཐུན་སྦྱར་བ་

གཉིས། དང་པློ་ནི། མཐུན་རྐེན་གསུམ་ཚང་ཞིང་འགལ་རྐེན་གསུམ་དང་བལ་བ་ན་

མའི་མངལ་དུ་བུ་ཆགས་པར་དགའ་བློ་མངལ་འཇུག་གི་མདློ་ལས་གསུངས་པའི་

མཐུན་རྐེན་གསུམ་ནི། མ་རུང་ཞིང་ཟླ་མཚན་དང་ལྡན་པ། ཕློ་མློ་གཉིས་ཕན་ཚུན་

ཆགས་ཤིང་ལྷན་ཅིག་འདུས་པ། དྲི་ཟའི་སེམས་ཅན་ཉེ་བར་འཁློར་བ་དང་གསུམ་

ཡིན་ལ། འགལ་རྐེན་གསུམ་ནི། ཕློ་མློ་གཉིས་པློ་དེས་དྲི་ཟའི་སེམས་ཅན་དེའི་ཕ་མར་

འགྱུར་བའི་ལས་མ་བསགས་པ་དང་། དྲི་ཟའི་སེམས་ཅན་དེས་ཀང་ཕློ་མློ་གཉིས་པློ་

དེའི་བུར་འགྱུར་བའི་ལས་མ་བསགས་པ་ལྟ་བུ་ལས་ཀི་ཉེས་པ་དང་། མའི་མངལ་

གློག་མའི་སྐེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ནས་ཀི་འབྲུ་ལྟ་བུ། རྔ་མློའི་ཁ་ལྟ་བུ་ནི་མངལ་གི་ཉེས་པ་

དང་། ཕློ་མློ་གཉིས་པློ་དེའི་ཁུ་ཁག་སྔ་ཕིར་བབས་པའམ་དུས་མཉམ་དུ་བབ་ཀང་རུལ་

བ་ལྟ་བུ་ནི། ས་བློན་གི་ཉེས་པ་སྟེ་འགལ་རྐེན་དེ་གསུམ་དང་བལ་ཞིང་མཐུན་རྐེན་དེ་

གསུམ་ཚང་བ་ན། དྲི་ཟའི་སེམས་ཅན་དེས་ཕློ་མློ་ཉལ་བློ་བེད་པ་མཐློང་བ་ན་ཕའི་

ཁའམ་སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་ནས། ར་སྟློང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་འབབ་

པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དང་འགློགས་ནས་མའི་མངལ་དུ་སློང་བས། ཕློར་སྐེ་འགྱུར་

ཡིན་ན་མ་ལ་ཆགས་ཤིང་ཕ་ལ་སང་བ་དང་། མློར་སྐེ་འགྱུར་ཡིན་ན་ཕ་ལ་ཆགས་ཤིང་

མ་ལ་སང་བའི་ཆགས་སང་གིས་ཚེའི་དུས་བས་ནས་སྨིག་རྒྱུ་ནས་འློད་གསལ་གི་

བར་གི་རགས་རྣམས་འཆར་ཞིང་། འློད་གསལ་དེའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ཞིག་ཁུ་ཁག་

དཀར་དམར་འདྲེས་པའི་དབུས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྐེ་བ་བངས་པ་དང་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ལུགས་ལྡློག་གི་ཉེར་ཐློབ་གྲུབ་པ་གཉིས་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་འདྲ་བའི་མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་རླུང་སེམས་འཕེལ་བའི་རིམ་པ་ནི། 

ལུགས་ལྡློག་གི་ཉེར་ཐློབ། དེ་ལས་མཆེད་པ། དེ་ལས་སྣང་བ། དེ་ལས་མར་མེ་ལྟར་

འབར། དེ་ལས་མཁའ་སྣང་དུ་བ་སྨིག་རྒྱུའི་བར་གི་རགས་རྣམས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

ཁམས་དཀར་པློ་འཕེལ་བའི་རིམ་པ་ནི། ཕི་སྤིས་མ་ལྟར་གཡློགས་ཤིང་ནང་

ཤིན་ཏུ་ས་བར་གྱུར་པའི་མེར་མེར་པློ་དང་། ཕི་ནང་གཉིས་ཀར་ཤིན་ཏུ་སྐ་བར་གྱུར་

པའི་ལྟར་ལྟར་པློ་དང་། ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ཤར་གྱུར་ཅིང་མནན་མི་བཟློད་པའི་གློར་

གློར་པློ་དང་། ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་ཤར་གྱུར་ཅིང་མནན་བཟློད་པའི་མཁང་འགྱུར་དང་། 

འབུར་པློ་ལྔ་དློད་པའི་ཡན་ལག་འགྱུས་པ་སྟེ་གནས་སྐབས་ལྔ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

ཁམས་དམར་པློ་འཕེལ་བའི་རིམ་པ་ནི། ཞུ་བ། གློང་བུ། དམར་པློ། མཁང་

འགྱུར། ཡང་དག་པར་འདྲེས་པ་སྟེ་གནས་སྐབས་ལྔ་ཚན་གཉིས་པློ་དེ་རིགས་ལྔ་དང་

སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ནི། མེར་མེར་པློ་དང་ཞུ་བ་གཉིས་མི་བསྐློད་པ་དང་སྦྱློར། ལྟར་ལྟར་པློ་

དང་གློང་བུ་གཉིས་རིན་འབྱུང་དང་སྦྱློར། གློར་གློར་པློ་དང་དམར་པློ་གཉིས་འློད་

དཔག་མེད་དང་སྦྱློར། མཁང་འགྱུར་གཉིས་དློན་གྲུབ་དང་སྦྱློར། འབུར་བུ་ལྔ་དློད་པ་

དང་ཡང་དག་པར་འདྲེས་པ་གཉིས་རྣམ་སྣང་དང་སྦྱློར་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་མངལ་གི་

གནས་སྐབས་ལྔ་ཚན་གཉིས་པློ་དེ་རིགས་ལྔ་དང་སྦྱར་བ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་དེ། 

མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་རླུང་སེམས་ལ་ལྔ་པློ་དེར་མ་འདས་པ་བཞིན་དུ། སྤྲུལ་སྐུ་

རློ་རེ་སེམས་དཔའི་ལུས་ལ་བཀློད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་ལྔའི་རིགས་ཅན་ཤ་

སྟག་ལས་མི་འདའ་བར་ཤེས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མེར་མེར་པློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དང་ཞུ་བ་གཉིས་མི་བསྐློད་པ་དང་སྦྱར་བ་ལ་དགློས་པ་ཡློད་དེ། མི་བསྐློད་པ་ཐམས་

ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་མི་བསྐློད་པའི་ཐུགས་ཀར་རང་

ཉིད་དང་པློའི་མགློན་པློའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཞུགས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་

ཚུལ་དེ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེ་ཕློར་སྐེ་

འགྱུར་ཡིན་ན་མའི་སལ་ཚིགས་ལ་ཁ་བསྟན་ནས་གློ་གཡས་སུ་གནས་པ་དང་། མློར་

སྐེ་འགྱུར་ཡིན་ན་མའི་སལ་ཚིགས་ལ་རྒྱབ་བསྟན་ནས་གློ་གཡློན་དུ་ཙོག་བུར་གནས་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ནས་ཟླ་བ་རིལ་པློ་དགུ་དང་ངློ་བཅུའི་རིང་ལ་ལུས་ཀི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་

ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ངག་གི་གནས་བེད་པ་ལྕེ་རྐན། སྐྲ་སྤུ་སེན་མློ་ཡིད་ཤེས་ཡུལ་

ལ་འཇུག་པའི་དྲན་པ་རྣམས་རློགས་ནས་བདུན་ཕྲག་སློ་དྲུག་པ་ལ་མངལ་ནས་ཕི་རློལ་

ཏུ་འབྱུང་འདློད་ཀི་བློ་སྐེ། སློ་བདུན་པ་ལ་མངལ་ལ་མི་གཙང་བ་དང་དྲི་ང་བའི་འདུ་ཤེས་

སྐེ། སློ་བརྒྱད་པ་ལ་མངལ་དུ་ལས་ཀི་རླུང་ཡན་ལག་ཅེས་བ་བ་ལངས་ནས་མངལ་གི་

སེམས་ཅན་དེ་ཆློས་འབྱུང་གི་སློར་ཕློགས་པར་བེད། དེ་ནས་སྔློན་གི་ལས་ལ་གྲུབ་པའི་

རླུང་མགློ་བློ་ཐུར་དུ་བལྟ་བ་ཞེས་བ་བ་ལངས། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེ་མགློ་མཇུག་

བསྒྱུར་ཏེ་མགློ་ཐུར་དུ་བསྟན་རྐང་པ་གེན་དུ་བསྟན་ནས་ཕི་རློལ་ཏུ་བཙས་ཏེ་ཐ་མལ་པ་

རྣམས་ཀི་ཤའི་མིག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བའི་ཚུལ་ནི། ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་ཚུལ་དངློས་བཤད་

པ་དང་། ལུས་དཀིལ་སློམ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་འདེབས་ཀི་བར་བཤད་པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ། 



  62  

དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

དང་པློ་ནི། རང་བཞིན་གི་གནས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡབ་ཡུམ་

སེམས་ཅན་འདུལ་བའི་ཕིར་དུ་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་ནི། གཞི་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཉལ་

པློ་བེད་པ་དང་ཆློས་མཐུན། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་མི་བསྐློད་པས་ནམ་

མཁའི་ཁམས་ཁྱབ་པར་བས་པ་ནི། གཞི་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀི་ར་སྟློང་ཕྲག་བདུན་ཅུ་

དློན་གཉིས་ཀི་ནང་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་གང་བ་དང་ཆློས་མཐུན། 

བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་མི་བསྐློད་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བིན་

གིས་བརླབས་པས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་ཡིད་

བདེ་བ་ཐློབ་པ་ནི། གཞི་ལ་ཕློ་མློ་གཉིས་བདེ་བས་རྒྱལ་ཏེ་གནས་པ་དང་ཆློས་མཐུན། 

མི་བསྐློད་པ་ཐམས་ཅད་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ནང་དུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་མི་བསྐློད་

པའི་ཐུགས་ཀར་རང་ཉིད་དང་པློའི་མགློན་པློའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཞུགས་ཏེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་

སེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་ནི། གཞི་ལ་མའི་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་འདྲེས་པའི་

དབུས་སུ་བར་དློ་ཤི་བའི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་ནས་སྐེ་བ་བངས་པ་དང་ཆློས་མཐུན། 

ལུས་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པ་ལ། མངལ་གི་གནས་སྐབས་དང་ཆློས་མཐུན་

སྦྱློར་རྒྱུ་མེད་ལ། བརེན་པ་ལྷར་བསློམ་པ་ལ། ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་བསློམ་པ་ནི་

མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་ཕུང་པློ་ལྔ་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། 

ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞིར་བསློམ་པ་ནི། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་ཁམས་

བཞི་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། མིག་སློགས་ས་སྙིང་སློགས་སུ་བསློམ་པ་ནི། མངལ་

གི་སེམས་ཅན་དེའི་མིག་སློགས་དབང་པློ་རྣམས་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། ཡུལ་ལྔ་

རློ་རེ་མ་ལྔར་བསློམ་པ་ནི། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་ཡུལ་ལྔ་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་
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མཐུན། ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསློམ་པ་ནི། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་ཡན་ལག་རྣམས་

གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། 

སྐུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་ལུས་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་

མཐུན། གསུང་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་ངག་གི་གནས་

བེད་པ་ལྕེ་རྐན་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་ནི། མངལ་གི་

སེམས་ཅན་དེའི་སེམས་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་བསློམ་པ་

ནི། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་རགས་པ་གནས་སྐབས་པའི་ལུས་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་

མཐུན། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བསློམ་པ་ནི། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེའི་ཕྲ་བ་གཉུག་

མའི་ལུས་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསློམ་པ་ནི། མངལ་

གི་སེམས་ཅན་དེའི་ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་སེམས་གྲུབ་པ་དང་ཆློས་མཐུན། རིགས་བདག་

གིས་རྒྱས་འདེབས་པ་ནི། མངལ་གི་སེམས་ཅན་དེ་ཕི་རློལ་ཏུ་བཙས་ནས་ཐ་མལ་པ་

རྣམས་ཀི་ཤའི་མིག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་ཆློས་མཐུན། 

ཆློས་མཐུན་ཇི་ལྟར་སློམ་པ་ནི། མངློན་བང་ལྔའི་སློ་ནས་རིམ་གིས་བསྐེད་

པའི་དང་པློའི་མགློན་པློ་དང་། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་དེ་ལས་ཆེར་

རགས་པའི་རྣམ་པར་བསློམ་པ་ནི། གཞི་ལ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མློ་ཞིག་གི་མངལ་

དུ་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་འདྲེས་པའི་དབུས་སུ་བར་དློ་ཤི་བའི་རྣམ་ཤེས་ཞུགས་ནས་

སྐེ་བ་བངས་པ་དང་ཆློས་མཐུན། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་ལ་འབྱུང་འགྱུར་གི་སྐེ་བ་དེ་སྦྱློང་

བར་བེད། ལམ་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་ལུས་པས་ཕུང་པློ་རིང་

པ་ལ་ཞུགས་ནས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་དེའི་རྒྱུད་སྨིན་
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བེད་དུ་འགྱུར། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུས་གདུལ་

བའི་དློན་དུ་ཁམས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་འགྲུབ་

པའི་ལག་རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་

ལྟར་བསློམ་པ་ལ་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁྱེར་བའི་ལམ་ཁྱེར་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡློད་དེ། ཐ་མལ་པ་ལ་སྐེ་བ་རང་ག་བ་འློང་བའི་དློད་ལ་ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་

མངློན་བང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ཞིག་

བློ་ངློར་འཆར་བས་ན་དེ་ལྟར་དུ་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ཆློ་གའི་རིམ་པ་འདི་

རྣམས་ནི་ཟིལ་གནློན་རློ་རེའི་གཞུང་ཡིག་དློན་ཁ་བསྐངས་ནས་བཤད་པས་བསྟན་པ་

ཡིན་ནློ། །

༼ལུས་དཀིལ་སློམ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ལུས་དཀིལ་སློམ་ཚུལ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ལུས་རེན་གི་དཀིལ་

འཁློར་དུ་བསློམ་པ་དང་། བརེན་པ་ལྷར་བསློམ་པ་གཉིས། དང་པློ་ལ་གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག ཕི་དཀིལ་བསྡུས་པའི་རེས་སུ་ལུས་དཀིལ་བསློམ་པ་ཡིན་

ནློ་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ལུས་དཀིལ་བསློམ་པའི་ཚད་ལྡན་གི་གཞུང་རྣམས་

སུ་ཕི་དཀིལ་གི་སྟེང་ནས་ལུས་དཀིལ་བསློམ་པར་གསུངས་ཀི། ཕི་དཀིལ་བསྡུས་

པའི་རེས་སུ་ལུས་དཀིལ་བསློམ་པར་ཚད་ལྡན་སུས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལུས་དཀིལ་ན་ིཕ་ིདཀིལ་ག་ིནང་དུ་བ་ེནང་དུ་བ་ེབཅུག་པ་ལྟར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བསློམ་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར། ད་ེཡང་མ་ིའཐད་དེ། ལྷ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལུས་ལ་བཀློད་པའ་ི

སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་སྔར་བྷྲཱུཾ་ཡིག་ལས་བསྐེད་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དབུས་

སུ་བཞུགས་པར་མློས་ནས་བསློམ་པར་མདློར་བས་ལས་བཤད་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་གི་ལུས་གདློད་མ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྲུབ་ཟིན་

གསལ་འདེབས་ཀི་ཚུལ་དུ་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རང་གི་

ལུས་གདློད་མ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་དུ་གྲུབ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་གདློད་

མ་ནས་རློ་རེ་འཆང་དུ་གྲུབ་དགློས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒིབ་པ་མ་སངས་པའི་སེམས་ཅན་

མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལམ་སློམ་པའི་སྣློད་དུ་རུང་མི་རུང་གི་

རྣམ་དབེ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལམ་མ་བསློམས་པར་

འབད་མེད་དུ་གློལ་བར་ཐལ་བའི་སྐློན་རྣམས་འཇུག་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་དེ་དང་དེ་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆ་དེ་

དང་དེའི་དློད་ཐུབ་ཙམ་དུ་བསྐེད་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་གི། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་དེ་དང་དེ་

གཞལ་ཡས་ཁང་གི་དེ་དང་དེར་བསྐེད་ནས་བསློམ་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར། དེ་ཡང་

མི་འཐད་དེ། སློབ་དཔློན་ཀླུ་བང་གིས། ཚངས་པའི་ཐིག་ནས་ཡང་དག་བརམས། །གྲུ་

བཞི་བར་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །གཞལ་ཡས་ཁང་ལྟར་སྣང་བ་ཡི། །རྣལ་འབློར་པ་ཡི་

སྐུ་ཡི་དཀིལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་གི་ལུས་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་གཞལ་ཡས་ཁང་

གི་རྣམ་པར་བསྐེད་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

རང་ལུགས་ནི། ཕི་དཀིལ་རིགས་འདྲ་སྔ་མས་ཉེར་ལེན་དང་། རང་གི་ལུས་

ཀི་ཆ་ཤས་དེ་དང་དེས་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཕི་དཀིལ་རིགས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

འདྲ་ཕི་མ་རང་གི་ལུས་རྒྱུར་སློང་བའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་རྣམ་པར་བསྐེད་ནས་སློམ་

པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་བརེན་པ་ལྷར་བསློམ་པ་ལ། ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་བསློམ་པ་ནི། ར་

རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། མདློར་ན་ཕུང་པློ་ལྔ་རྣམས་ནི། །སངས་རྒྱས་ལྔར་ནི་

རབ་ཏུ་བསློམ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན། 

ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞིར་བསློམ་པ་ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ས་ནི་སྤན་ཞེས་བ་

བ་སྟེ། །ཆུ་ཡི་ཁམས་ནི་མཱ་མ་ཀི། དཀར་དང་སྒློལ་མ་ཞེས་བ་བ། །མེ་དང་རླུང་དུ་རབ་

ཏུ་བསྒགས། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན། མིག་སློགས་ས་སྙིང་སློགས་སུ་བསློམ་པ་

ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རློ་རེའི་སྐེ་མཆེད་ཉིད་དག་ཀང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

དཀིལ་འཁློར་མཆློག ། ཅེས་གསུངས་པས་བསྟན། ཡུལ་ལྔ་རློ་རེ་མ་ལྔར་བསློམ་པ་

ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གཟུགས་སྒ་དྲི་སློགས་སྔགས་པ་ཡིས། །ལྷ་ཉིད་དུ་ནི་རག་ཏུ་

བསློམ། །ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསློམ་པ་ནི། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བའི་སྐུ་དཀིལ་གི་

སྐབས་སུ་བསྟན་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །

ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བསློམ་པ་ནི། རང་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབློར་

ལ་གནས་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སློ་གཉིས་ལ། ༀ་ཡིག་ལ་སློགས་པའི་ས་བློན་སློ་

གཉིས་བསྐེད། དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་

གཉིས་བསྐེད་ནས་རང་གི་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་བཀློད་ནས་

གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་མློས་ནས་བསློམ་པའི་སྐུ་

མདློག་ཕག་མཚན་ཞལ་ཕག་གི་གངས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མདློར་བས་ནས་བཤད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པ་ལྟར་རིམ་གིས་གསལ་བཏབ་བདེ་སྟློང་གིས་རྒྱས་བཏབ་ནས་བསློམ་པ་ནི། ལམ་

རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ལུས་ཀི་ར་ཁམས་ཐིག་ལེ་རྣམས་ལས་རུང་དུ་གྱུར་ནས་

རློགས་རིམ་སྤིའི་རློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། 

ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སློ་གཉིས་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་

འགྲུབ་པ་དང་། ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སློ་གཉིས་ལ་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་

དངློས་གནས་ལ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཡན་ལག་

ཁློ་བློར་བསློམས་པས་བགེགས་ཀི་གནློད་པས་མི་ཚུགས་པ་དང་། ཡུལ་ལྔ་རློ་རེ་མ་

ལྔར་བསློམས་པས་ཕི་རློལ་ཏུ་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་ནང་དུ་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་

གློགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརེགས་བ་བར་བཤད་པ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབ་པ་དང་། སེམས་

དཔའ་སུམ་བརེགས་བ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ། རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་འདེབས་བ་བ་

དང་རྣམ་པ་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ལས། རློ་རེའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་

གནས་པར། །ཧཱུཾ་ཞེས་བ་བ་རབ་ཏུ་བསློམ། །གསལ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་

པར། །ཡི་གེ་ༀ་ནི་རྣམ་པར་བསམ། །ཆློས་ཀི་དབིངས་ཀི་དབུས་གནས་པར། །ཡི་

གེ་ཨཱཿནི་རབ་ཏུ་བསློམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རང་ཉིད་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་

རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་སྤི་བློར་ༀ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་སྟེང་དུ་

ༀ་ཡིག་དཀར་པློ། ལྕེའི་དབུས་སུ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པའི་དབུས་སུ་ཨཱཿཡིག་དམར་པློ། སྙིང་གའི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་ཉི་མའི་

དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ། དེ་དག་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། སྤན་མ། 

གློས་དཀར་མློ། མཱ་མ་ཀིའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤློས་པས་སྐད་ཅིག་གིས་རློ་རེ་

གསུམ་གི་ལྷ་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤན་དྲངས་པའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་གཙོ་

བློ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་མདུན་ན་རང་ཉིད་གནས་པར་མློས་ལ། ར་རྒྱུད་

ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་གསུངས་པའི། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། །ཞེས་

སློགས་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ངློར། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སུ་ཞུ་བ་འློད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་

གསུམ་གི་རྣམ་པར་སྤན་དྲངས་ལ། རང་གི་སྤི་བློ། ལྕེའི་དབུས། སྙིང་ག་རྣམས་སུ་

རིམ་གིས་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བདེ་སྟློང་གི་རློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐློབ་ནས། སྐུ་

གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་མློས་པའི་རེས་སུ། ར་རྒྱུད་

ལེའུ་བདུན་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གང་ཡིན། །ཞེས་སློགས་ཀི་ཚིགས་

བཅད་གཅིག་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང་དློན་དྲན་པའི་སློ་ནས་བིན་རླབས་བརན་པར་བ་བ་

དང་། དེ་ནས་ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་གསུངས་པའི་སྔགས་ཚན་པ་གསུམ་ངག་ཏུ་བརློད་

ཅིང་དློན་དྲན་པའི་སློ་ནས་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ནས་གསུངས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དློན་ནི། 

སྤན་མ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པས་ན་དཔལ་དང་ལྡན་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་

རེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པའམ་འཆང་བས་ན་སྐུ་འཆང་བ། ཞེས་རྣམ་སྣང་ལ་

བློས་ནས། རང་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གསུམ་དབེར་མེད་དུ་བསློམས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་དེང་སྟེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བིན་གིས་

བརླབ་ཏུ་གསློལ་ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་ན་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་ལུས་

སྐུ་རློ་རེར་མཛད་པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །

དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་སྣང་གི་འཁློར་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་། 

ཕློགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །ཞེས་བློས་ནས་སྔར་བཞིན་གསློལ་

བ་བཏབ་བློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆློས་ཀི་གསུང་ལམ་ནི་འློད་དཔག་མེད་ཡིན་ལ། དེས་གློས་

དཀར་མློ་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པས་ན་དཔལ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་འློད་དཔག་མེད་ལ་བློས་ནས། 

རང་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དུ་

བསློམས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་དེང་སྟེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཞེས་

གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་ངག་གསུང་རློ་རེར་

མཛད་པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་འཁློར་ན་བཞུགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་། ཕློགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས། །ཞེས་

བློས་ནས་སྔར་བཞིན་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔལ་ལྡན་རློ་རེ་ཐུགས་

འཆང་བ་ཞེས་པ་ལ། མཱ་མ་ཀི་ཕག་རྒྱར་ལྡན་པས་ན་དཔལ་དང་ལྡན་པ། སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རློ་རེ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འཛིན་པའམ་འཆང་བས་ན་ཐུགས་

འཆང་བ་ཞེས་མི་བསྐློད་པ་ལ་བློས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐུགས་རློ་རེ་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསློམས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་དེང་སྟེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་བིན་

གིས་བརླབ་ཏུ་གསློལ། ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། སྒྲུབ་པ་པློ་

བདག་གི་སེམས་ཐུགས་རློ་རེར་མཛད་པའི་ཚུལ་གིས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་མི་བསྐློད་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པའི་འཁློར་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་། ཕློགས་བཅུར་བཞུགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཞེས་བློས་ནས་སྔར་བཞིན་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །

དེ་ལྟར་ཚིགས་བཅད་གཉིས་གཉིས་ཀིས་གསློལ་བ་བཏབ་པའི་ངློར་རློ་རེ་

གསུམ་གི་ལྷའི་ཚོགས་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤན་དྲངས་པའི་དབུས་ན་བཞུགས་པའི་

གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སུ་ཞུ་བ་འློད་ཟེར་

དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་གི་རྣམ་པར་སྤན་དྲངས་ཏེ། རང་གི་སྤི་བློ། ལྕེའི་དབུས། 

སྙིང་ག་རྣམས་སུ་རིམ་གིས་ཐིམ་པས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་གི་དབང་

ཕྱུག་གསུམ་ཐློབ་པར་མློས་པའི་བར་ནི་ར་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་པ་ལས། རློ་རེ་གསུམ་པློ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་གསང་། །གནས་ནི་གནས་ཀི་རྣམ་པར་བསློམ་པར་བ། །སྔགས་

ཀི་མཚན་གིས་ཤིན་ཏུ་མཚན་བས་ལ། །མཆློག་རབ་འདི་ཡིས་སྒྲུབ་པ་ཉིད་དུ་

བ། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད། དེ་ནས་ལེའུ་བདུན་པ་ནས་

གསུངས་པའི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་སྐུ་གང་ཡིན། །ཞེས་སློགས་ཚིགས་བཅད་

གསུམ་གི་དློན་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་རློ་རེ་ཟག་མེད་ཀི་ཕུང་པློ་ལྔས་རབ་ཏུ་

རྒྱས་ཤིང་གང་བ་དེ་དང་འདྲ་བར་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་ལུས་ཀང་བིན་གིས་བརླབ་ཏུ་

གསློལ། ཞེས་གསློལ་བ་བཏབ་བློ། །

ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་ན། སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་ལུས་སྐུ་རློ་རེ་དེ་དང་འདྲ་བར་སྐུའི་

དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རློ་རེ་ཆློས་ནི་འློད་དཔག་

མེད་ཡིན་ལ། དེའི་གསུང་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངེས་པའི་ཚིག་གིས་མཚོན་པའི་སློ་སློ་

ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི་ཐློབ་པའི་འབས་བུར་གྱུར་པས་ན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་གསུང་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་འདྲ་བར་སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་

གི་ངག་ཀང་ཆློས་འཛིན་པ་འློད་དཔག་མེད་ཀི་གསུང་དེ་དང་འདྲ་བར་གསུང་གི་

དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག གསང་བ་གཉིས་སུ་མེད་པ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྟློན་པ་རྣམས་

ཀི་ནང་ནས་གཙོ་བློར་གྱུར་པས་ན་གསང་བའི་བདག་པློ། བློ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་ཕག་

རྒྱར་ལྡན་པས་ན་དཔལ་དང་ལྡན་པ། ཐུགས་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བས་ན་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པློ་སྟེ། སྒྲུབ་པ་པློ་བདག་གི་སེམས་ཀང་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐློད་པ་དེ་དང་འདྲ་

བར་ཐུགས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་དང་། 

དེ་ནས་ར་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་པ་ནས་གསུངས་པའི་སྔགས་ཚན་པ་གསུམ་གི་

དློན་ནི། ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད། 

ཀ་ཡ་ནི་སྐུ། བཛྲ་ནི་རློ་རེ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ནི་རང་བཞིན། ཨཏྨ་ཀ་ནི་བདག་ཉིད། ཨ་ཧཾ་ནི་

ངའློ་སྟེ། མདློར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་རློ་རེའི་རང་བཞིན་གི་

བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་བསློམ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཝ་ཀ་ནི་གསུང་། ཙིཏྟ་ནི་

ཐུགས་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རློ་རེའི་རང་བཞིན་གི་བདག་

ཉིད་དེ་ངའློ་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་

རློ་རེ་གསུམ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ནས་རང་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་

རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་གཅིག་ཏུ་བསློམས་ནས་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་

ཀ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀློຌཧཾ། ཞེས་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང་སྔགས་དློན་དྲན་

པའི་སློ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་གཅིག་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཏུ་བསློམ་པ་ནི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་རླློབ་པའི་དློན་ཡིན་ཏེ། མདློར་

བས་ལས། དེ་ལྟར་རིགས་གསུམ་དབེ་བ་ཡི། །སློ་སློར་བིན་གིས་བརླབས་ནས་

ཀང་། །བློ་དང་ལྡན་པས་གསང་སྔགས་འདིས། །སར་ཡང་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་

བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་གཉིས་པ་ལས། ཁྱེད་ཀི་

སེམས་ལུས་ལྟ་བུ་དང་། ལུས་སེམས་ལྟ་བུར་བསྐེད་ཅིག ཅེས་སློ་སློར་བརློད་པས་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་སློ་སློར་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་བསྟན། བསྐེད་ཅིག་ཅེས་ཐམས་ཅད་

ཀི་མཇུག་ཏུ་གཅིག་བརློད་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་བརླབ་པ་དེ་

བསྟན་པར་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་བ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། སྐུ་གསུམ་

ལམ་ཁྱེར་གི་སློ་ནས་བསྐེད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་དམ་ཚིག་སེམས་

དཔའ་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། དམ་ཚིག་གི་སྐད་དློད་ས་མ་ཡ་ལ་ས་མ་

ཏར་བས་པས་འཕྲློ་ཞིང་འདུ་བ་ལ་ཡང་འཇུག་པས། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་གི་ལུས་ལ་ཐ་

མལ་གི་སྣང་ཞེན་སངས་ནས་ལྷའི་སྐུར་བསློམ་པ་ལ། ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་འཕྲློ་ཞིང་

འདུ་བའི་གཞིར་གྱུར་པས་ན་དམ་ཚིག སེམས་ཅན་གི་དློན་ལ་རེ་གཅིག་པས་ན་

སེམས་དཔའ་ཞེས་བརློད་པར་མན་སྙེ་ལས་གསུངས་སློ། །

ཡང་སྐུ་གསུམ་ལམ་ཁྱེར་གི་སློ་ནས་བསྐེད་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

ལ་དེ་ལྟར་བརློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་དང་པློའི་དམ་ཚིག་འབྱུང་བ་རློ་

རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས། རིམ་གིས་བསྐེད་པའི་ལྷའི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བརློད་པར་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་

ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་

བསློམ་པ་ནི། མདློར་བས་ལས། སྙིང་གའི་དབུས་སུ་གནས་པ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་རྣམ་པར་བསློམ། །ཏིང་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བའི། །ཡི་གེ་ཧཱུཾ་ནི་དེ་རུ་

འགློད། །ཅེས་པས་བསྟན། 

ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་བསློམ་པ་ནི། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀར་སྣ་ཚོགས་

པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདློག་དམར་པློ་ཞལ་གཅིག་

ཕག་གཉིས་པ་རློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ཡུམ་བཅས་སུ་བསྐེད་པར་རློ་རེ་སེམས་

དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད། དེ་ཡང་རློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་

ཀ་རས་མདློར་བས་ཀི་འགེལ་པར་བཤད། ཅིའི་ཕིར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་

ཞེ་ན། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལྷའི་སྐུར་བསྐེད་ནས་བསློམས་པའི་ཆ་ནས་དེ་ལྟར་

བརློད་པར་ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་པ་ལས། སྙིང་གའི་དབུས་སུ་ཕྲ་མློ་ཡི། །དཀིལ་འཁློར་

རྣམས་ནི་བསམ་པར་བ། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད། 

དེའི་ཐུགས་ཀར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་བསློམ་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་གདན་ལ་རློ་རེ་སྔློན་པློ་རེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་རག་ཏུ་འཆར་བ་མར་མེ་ཆེན་པློ་ལྟ་བུ། མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་

འཇློམས་པའི་དློན་དུ་སྣང་བའི་ཕུང་པློ་ཆེན་པློ་ལྟ་བུར་སློམ་པར་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་

སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད། ཅིའི་ཕིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་གང་དུ་བཀློད་པའི་གནས་དེར་དམིགས་པ་རེ་གཅིག་ཏུ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཏད་ནས་བསློམས་པས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཆློག་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་

ཅན་སྐེ་བར་བེད་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་ངེས་ལེགས་ལ་སྦྱློར་བར་བེད་པས་ན་

དེ་ལྟར་དུ་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་པ་ལས། ཡི་གེ་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཚིག ། དེ་ཡི་དབུས་སུ་བསམ་པར་བ། །རློ་རེ་ཆེན་པློ་རེ་ལྔ་པ། །རག་ཏུ་སྦྱློར་བས་

རྣམ་པར་བསློམ། །ཞེས་པས་བསྟན་པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་འདེབས་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། དམ་ཚིག་

སེམས་དཔའི་ཅློད་པན་ལ་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་འདེབས་བེད་པར་མདློར་བས་

ལས་དངློས་སུ་མ་བཤད་ཀང་། མདློ་བསེ་དང་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་

བཤད་པ་ལྟར། དབུ་རྒྱན་ལ་ནི་རིགས་ཀི་བདག་པློ་བདག །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན། 

ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་སློམ་པ་ནི། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའི་རལ་པའི་ཅློད་པན་ལ་རློ་

རེ་འཆང་སྐུ་མདློག་དཀར་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་རློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། 

ཡུམ་རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁ་སྦྱློར་གི་སྦྱློར་བས་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་ཀི་བདུད་རི་འཛག་པའི་རྒྱུན་གིས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་གསུམ་པློ་ཐམས་ཅད་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བསམ་

པ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། རློ་རེ་འཛིན་མཆློག་ཅློད་པན་ལའློ། །ཞེས་

པས་བསྟན་པར་མདློ་བསེ་ལས་བཤད། རིགས་བདག་ཡུམ་བཅས་སུ་བསློམ་པར་རློ་

རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་བཤད། རློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་སློབ་དཔློན་

ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བཤད། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག སྐབས་འདིར་རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་འདེབས་བེད་པའི་རྒྱུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་སྐུ་གསུམ་

ལམ་ཁྱེར་གི་སློ་ནས་བསྐེད་ཆློག་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཚར་གཅིག་པློ་འདི་ལ་ལྷའི་བསྐེད་ཆློག་མི་

འདྲ་བ་ལྔ་ཡློད་དེ། ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐེད་པ། དང་པློའི་མགློན་

པློ་མངློན་བང་ལྔའི་སློ་ནས་བསྐེད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་གསུམ་ལམ་

ཁྱེར་གི་སློ་ནས་བསྐེད་པ། ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་རྣམས་ས་བློན་རྐང་པ་ལས་བསྐེད་པ། 

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་སློ་བདུན་གི་སློ་ནས་བསྐེད་པ་རྣམས་སུ་ཡློད་

པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་སྐུ་གསུམ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ་ངློས་བཟུང་བ་ནི། སྐུ་

གསུམ་གི་རྣལ་འབློར་རློགས་མ་ཐག་རིག་མ་འདུ་བ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་སྐུ་གསུམ་པློ་དེ་སྙིགས་དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་

གཅིག་ལ་ཐློབ་པར་བེད་པ་ལ་འདུ་བས་པའི་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་

བདེ་བས་སྟློང་ཉིད་ངེས་པའི་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་ཐབས་ཀིས་སྒྲུབ་

དགློས་སློ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

རིག་མ་འདུ་བ་བ་འདི་སྦྱང་གཞི་ལ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་རྒྱུ་མེད་ཀང་འབས་བུ་

སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཅག་གི་སྟློན་པས་དམན་

པ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བལ་གི་སྤློད་པ། རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་ས་དང་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤློད་པ། ཟབ་མློ་ལ་ལྷག་པར་མློས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཅན་གི་སྤློད་

པ་དང་གསུམ་གསུངས་པའི་ནང་ནས། འདིར་སྤློད་པ་ཕི་མ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །རིག་མ་འདུ་བ་བ་ལ་ཡང་

དངློས་ཀི་རིག་མ་འདུ་བ་བ་དང་། བསློམ་པའི་རིག་མ་འདུ་བ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། མི་བསྐློད་པའི་རིགས་ཀི་བསྐེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སྨེ་ཤ་ཅན་

གི་བུ་མློ། རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་བཙོ་བག་མཁན་གི་བུ་མློ། རིན་འབྱུང་

གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་ཕྲེང་རྒྱུད་མཁན་གི་བུ་མློ། འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་

སྒྲུབ་པ་པློས་གར་མཁན་གི་བུ་མློ། དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་བཟློ་བེད་

མཁན་གི་བུ་མློ་རྣམས་མ་ལྟར་བམས་ཤིང་སིང་ལྟར་བརེ་བ། བུ་མློ་ལྟར་དུང་སེམས་

ཆེ་བ་རྣམས་འདུ་བས། བསང་སྦྱངས་སྟློང་པའི་ངང་ལས་རང་རིགས་ཀི་ལྷ་མློར་

བསྐེད། དེའི་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད། དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་

བརླབས་ཏེ་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་ནི་དངློས་ཀི་རིག་མ་འདུ་བ་བའི་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་བསློམ་པའི་རིག་མ་འདུ་བ་བའི་ཚུལ་ནི། ཐམས་ཅད་གསང་བའི་

རྒྱུད་ལས། སྙིང་གར་གནས་པའི་ལྷ་མློ་ཆེ། །རྣལ་འབློར་པ་ཡི་རྣལ་འབློར་

བསྐེད། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ཡུམ་གྱུར་མ། །རློ་རེ་དབིངས་ཀི་དབང་མློར་

བཤད། །ཅེས་གསུངས་པས་བསྟན་པ་ལྟར། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་རང་རིགས་ཀི་ལྷ་མློ་

མི་མློའི་རྣམ་པར་ཕྱུང་། བསང་སྦྱངས་སྟློང་པའི་ངང་ལས་རང་རིགས་ཀི་ལྷ་མློར་

བསྐེད། དེའི་ལུས་ལ་རིགས་ལྔ་བཀློད། དེ་དང་རང་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་

བརླབས་ཏེ་སྙློམས་པར་འཇུག་པ་ནི་བསློམ་པའི་རིག་མ་འདུ་བ་བའི་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །

མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་ལས། ཡི་

གེ་ཧཱུཾ་དང་ༀ་དག་དང་། །ཨཱཿདང་ཕཊ་ཀང་རབ་བརག་བ། །འློད་ཟེར་སྣ་ལྔས་ཁྱབ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཡི། །པདྨློ་རློ་རེ་བསློམ་པར་བ། །འབར་བཅས་ཟླ་འློད་བཞིན་དུ་དཀར། །ཡིད་དུ་འློང་

བ་བསློམ་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

བིན་གིས་བརླབ་པའི་ཚུལ་ནི། རང་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་པའི་ངང་

ལས་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་སྔློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་རྭ་དབུས་མའི་ནློར་བུ་ལ་ༀ་ཡིག་གིས་

མཚན་ཞིང་བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པློས་བཀག་པ། ཡུམ་གི་གསང་གནས་མི་དམིགས་

པའི་ངང་ལས་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ཟེ་འབྲུ་ལ་ཨ་ཡིག་

གིས་མཚན་ཞིང་བུ་ག་ཡི་གེ་ཕཊ་སེར་པློས་བཀག་པ། རློ་རེ་དང་པདྨའི་ནང་འློད་ཟེར་

རྣམ་པ་ལྔས་གང་བར་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་ༀ་ཡིག་གིས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན། ཨཱཿཡིག་གིས་སྟློང་

ཉིད་རློགས་པའི་ཤེས་རབ་མཚོན། རློ་རེ་ལ་རྭ་ལྔ་ཡློད་པས་ཡབ་ཀི་ནློར་བུའི་དབུས་

ཀི་ར་འདབ་བཞི་དྷཱུ་ཏི་དང་ལྔ་པློ་དེ་མཚོན། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀིས་ཡུམ་གི་ཆློས་

འབྱུང་གི་དབུས་ཀི་ར་འདབ་བརྒྱད་པློ་དེ་མཚོན། ཕཊ་ཡིག་གིས་ཐུར་སེལ་མཚོན། 

དེའི་ཁ་དློག་སེར་པློ་བེད་པས་ཐུར་སེལ་རང་དབང་བའི་ཁ་དློག་སེར་པློ་ཡིན་པ་དེ་

མཚོན། རློ་རེ་དང་པདྨའི་ནང་འློད་ཟེར་རྣམ་པ་ལྔས་གང་བར་བསློམ་པ་ནི། རློགས་

རིམ་གི་སྐབས་སུ་རླུང་རྣམས་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་སུ་ཞུ་བ་དེ་མཚོན། དེ་ནས་རང་

ཉིད་རིན་འབྱུང་གི་ང་རྒྱལ་གིས་ལུས་ཀི་ཕག་རྒྱ་ལ་འཁྱུད་པ་དང་། སློ་དང་སེན་མློ་

འདེབས་པ་ལ་སློགས་པའི་རེས་ཆགས་ཀི་བ་བ་རྣམས་བས་ནས་སྙློམས་པར་འཇུག་

པའི་བར་བས་ཏེ། ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀློຌཧཾ། ཞེས་

སྔགས་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང་སྔགས་དློན་ཡིད་ལ་དྲན་པར་བེད་པ་ནི་རེས་ཆགས་ཀི་དེ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཉིད་ཡིན་ནློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། ཨ་ནུ་རཱ་ག་ནི་རེས་སུ་

ཆགས་པ། གཞན་རྣམས་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ། མདློར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀི་རེས་སུ་ཆགས་པ་རློ་རེའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་སློམ་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ནས་རང་ཉིད་གཙོ་བློའི་ང་རྒྱལ་གིས་ཧཱུཾ་གླུར་ལེན་ཅིང་ཕཊ་ངག་ཏུ་བརློད་

པས་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་སྤི་བློ་ནས་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་པས་བདེ་བ་

ཆེན་པློ་སྐེས་པ་ནི། རང་ཉིད་དློན་གྲུབ་ཀི་ང་རྒྱལ་གིས་ༀ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པཱུ་ཛ་བཛྲ་

སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀློຌཧཾ། ཞེས་སྔགས་ངག་ཏུ་བརློད་ཅིང་སྔགས་དློན་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་སློ་

ནས་སློམ་པ་ནི་མཆློད་པའི་དེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །སྔགས་ཀི་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། 

པཱུ་ཛ་ནི་མཆློད་པ་གཞན་རྣམས་སྔར་དང་འདྲ་བ་ལ་མདློར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐམས་ཅད་ཀི་མཆློད་པ་རློ་རེའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་སློམ་པར་

བེད་པ་ནི་མཆློད་པའི་དེ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །

དེ་འདྲ་བའི་དགའ་བ་བཞིས་རིམ་གིས་དྲངས་པའི་བདེ་བས་སྟློང་པ་ངེས་པའི་

བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་བསློམ་པ་ནི་བསྐེད་རིམ་པའི་ལམ་གི་སྙིང་པློ་དང་། 

རློགས་རིམ་པའི་དགའ་བཞི་འདྲེན་པའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

སྔར་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ལམ་རློགས་རིམ་གི་མཚོན་དློན་ལ་སྦྱར་ན། སྐུ་བིན་

གིས་བརླབས་པ་ནི་ལུས་དབེན་གི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། གསུང་བིན་གིས་

བརླབས་པ་ནི་ངག་དབེན་གི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་པ་

ནི་སེམས་དབེན་གི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར། སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སློམ་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ནི་སྒྱུ་ལུས་པས་ནང་གི་རྐེན་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སློམ་པ་དེ་མཚོན། 

རིག་མ་འདུ་བ་བས་ནི་སྒྱུ་ལུས་པས་ཕིའི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་

འཇུག་པ་དེ་མཚོན། དེ་ནས་སྒྱུ་ལུས་པས་ནང་གི་རྐེན་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་

བསློམས་ནས་ཕིའི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ། སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་

དག་པར་བས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་ངེས་དློན་གི་སྔགས་ཚན་པ་དྲུག་པློ་དེ་

མཚོན། དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ལས་ལྡློག་པའི་སློ་ནས་ཕེ་བའི་ངེས་དློན་གི་རིགས་

དྲུག་ནི་སྔགས་ཚན་པ་དྲུག་པློ་རེ་རེ་ལ་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཕེ་བའི་ངེས་དློན་ཡིན་པར་

དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས་གསུངས་སློ། །

གསུམ་པ་སྐུ་གསུམ་གི་མཐུན་ཡུལ་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་ལ། བསྐེད་རིམ་

པའི་སྐུ་གསུམ་དང་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་

བའི་ཚུལ་བཤད་པ། མངློན་རློགས་ལྷག་མ་སྦྱང་གཞི་དང་ཆློས་མཐུན་མི་སྦྱློར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་བཤད་པ། སྦྱང་གཞི་སྦྱློང་བའི་དློན་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ལ་དྲི་བ་དང་

ལན་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་གཞག་རིམ་པ་ལས། བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་

པློ་དེ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་

གཉིས། དང་པློ་ནི། བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་གི་གསུང་ན་རེ། སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལྷའི་བསྐེད་

ཆློག་ཐམས་ཅད་སྦྱང་གཞི་སྐེ་གནས་བཞི་སྦྱློང་བེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས། འདིར་

ཡང་རྒྱུ་རློ་རེ་འཛིན་པ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ཐིག་ལེའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཟུགས་སུ་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་བར་དློའི་རྣམ་ཤེས་མཚོན་པའི་ས་བློན་ལས་

འབས་བུ་རློ་རེ་འཛིན་པ་ལྷའི་སྐུ་བསྐེད་པ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་ཡློད་པ་ནི་མངལ་སྐེས་སྦྱློང་

བེད་ཡིན་ཏེ། མངློན་བརློད་བ་མ་ལས། མངལ་སྐེས་གླུ་ཡི་སྦྱློར་བ་ཡི། །སློམ་པ་རྣམས་

ཀི་ཡློངས་སུ་བརག ། ཅེས་གསུངས། དེ་ནས་ཁམས་དཀར་དམར་མཚོན་པའི་ཟླ་བ་

དཀར་དམར་རམ། ཟླ་བ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་གི་དབུས་སུ་བར་དློའི་རྣམ་

ཤེས་མཚོན་པའི་ས་བློན་ལས་ལྷའི་སྐུ་བསྐེད་པ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་མེད་པ་ནི་སློང་སྐེས་

སྦྱློང་བེད་ཡིན་ཏེ། སློང་སྐེས་གླུ་ནི་མེད་པ་སྟེ། །སྒ་དང་སྒ་མིན་རྣམ་སངས་པའློ། །ཞེས་

གསུངས། དེ་ནས་དྲློད་མཚོན་པའི་ཉི་མས་ཁ་བེ་བའི་པདྨ་དང་། གཤེར་མཚོན་པའི་ཟླ་

བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བར་དློའི་རྣམ་ཤེས་མཚོན་པའི་ས་བློན་ལས་ལྷའི་སྐུ་

བསྐེད་པ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་མེད་པ་ནི་དྲློད་གཤེར་ལས་སྐེས་པ་སྦྱློང་བེད་ཡིན་ཏེ། སློམ་

འབྱུང་འགེལ་པར། ཟླ་བ་ས་བློན་ཙམ་ལས་སྐེ་གནས་དྲློད་གཤེར་སྐེས་དང་། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ལྷ་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐེད་པ་ནི་རྫུས་སྐེས་སྦྱློང་བེད་ཡིན་ཏེ། སློབ་

དཔློན་རློ་རེ་དྲིལ་བུ་པས། སེམས་ཅན་རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་བཞིན། །ས་བློན་མེད་པར་རྣམ་

པར་བསློམ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འདིར་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐེད་པ་ནི། འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་སྐེ་

ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྦྱང་གཞི་སྦྱློང་བེད་དུ་ངློ་སྤློད་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར། དེའི་

དང་པློ་མི་འཐད་དེ། སྔགས་བ་མེད་ཀི་ལྷའི་བསྐེད་ཆློག་ཐམས་ཅད་གདུལ་བའི་གཙོ་

བློ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ནི་གང་ཞིག རིན་པློ་

ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེས་སྐེ་གནས་གཞན་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་སློམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

མི་དགློས་པའི་ཕིར། དེ་འདྲ་བའི་གང་ཟག་དེས་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་སྐེ་ཤི་བར་དློ་

གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་བསློམས་པས་སྐེ་གནས་གཞན་གསུམ་སྦྱློང་

ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྔར་འདས་ཟིན་པའི་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་

སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་ད་ལྟ་ལམ་སློམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སྦྱློང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། སྔར་

བསེགས་ཟིན་པའི་བུད་ཤིང་དེ་སར་ཡང་བསེག་མི་དགློས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། རྣམ་གཞག་རིམ་པ་ལས། བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་

གསུམ་དང་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་ཆློས་མཐུན་སྦྱར་ནས་

བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། སྔགས་བ་མེད་ཀི་གདུལ་བའི་གཙོ་བློ་རིན་པློ་ཆེ་ལྟ་

བུའི་གང་ཟག་དེ་ཡིན་ན། འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མངལ་སྐེས་ཁམས་དྲུག་ལྡན་པ་ཞིག་

ཡིན་དགློས་སློ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སྔགས་བ་མེད་ཀི་རེན་གི་

གང་ཟག་དེ་ཡིན་ན་དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་གི་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕྲློད་ལ་

བརེན་པའི་བདེ་བ་ལམ་དུ་བེད་ནུས་ཤིང་། དེ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྙིགས་དུས་ཀི་

ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་འཚང་རྒྱ་བར་མློས་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་ཡིན་དགློས་པ་ནི་གང་

ཞིག དེ་འདྲ་བ་དེ་འཛམ་བུ་གིང་པ་མ་གཏློགས་གིང་གཞན་གསུམ་ན་མེད་པའི་ཕིར། 

རགས་དང་པློ་གྲུབ་སྟེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་ལས། ཆགས་ཅན་ཡེ་ཤེས་

འདློད་པ་ཡིས། །རག་ཏུ་འདློད་ཡློན་ལྔ་རྣམས་བསྟེན། །ཞེས་དང་། སྒློན་གསལ་ལས། 

གང་གི་དློན་དུ་འདི་ཉིད་མཛད། །ཅེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། སྐེ་བློ་འདློད་ཆགས་ཅན་དློན་

དུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འདྲ་བ་དེ་འཛམ་བུ་གིང་པ་མ་གཏློགས་གིང་

གཞན་ལ་མེད་དེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་མེད། གཟུགས་

ཁམས་པ་ལ་དེ་ཡློད་ཀང་ཕློ་མློའི་དབང་པློ་གཉིས་མེད། འདློད་ལྷ་གློང་མ་གཉིས་ལ་ཕློ་

མློའི་དབང་པློ་གཉིས་ཡློད་ཀང་དེ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་མེད། ཁམས་འློག་མ་

གཉིས་ལ་དེ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཡློད་ཀང་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕྲློད་

མེད། གིང་གཞན་གསུམ་ན་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕྲློད་ཡློད་ཀང་དེ་ལ་བརེན་

ནས་བདེ་བ་ལམ་དུ་བེད་ནུས་པ་མེད་ཅིང་། གིང་གཞན་གསུམ་གི་མི་རྣམས་ནི་སྐེ་བ་

སྔ་མར་བསགས་པའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་ལ་ཚེ་འདིར་ལློངས་སྤློད་པར་རིགས་གཅིག་

པའི་ལློངས་སྤློད་ཀི་ས་པ་ཡིན་གི། ཚེ་སྟློད་ལ་བསགས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་

པ་ཚེ་སྨད་ལ་སྨིན་པར་ནུས་པའི་ལས་ཀི་ས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་པློ་དེ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་

སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་མློད། བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་

གསུམ་པློ་དེས་འཛམ་བུ་གིང་པའི་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མིའི་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་

ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། སྔགས་

བ་མེད་ཀི་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་སྦྱང་གཞི་སིད་པ་ཆགས་འཇིག་

གི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པ་ཞིག་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། འདིར་ཡེ་ཤེས་ཀི་སའི་སྟློང་ཉིད་

བསློམ་པ་ནི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་སྔ་མ་སྟློང་པའི་ནམ་མཁའ་སྟློང་སང་དེ་དང་ཆློས་

མཐུན་སྦྱློར་དགློས་པར་གྲུབ། དེ་གྲུབ་པས་ལྷག་མློས་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་

པ་དང་། གཞི་ལ་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ཕི་མ་ཆགས་པ་གཉིས་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་དགློས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པར་གྲུབ། དེ་གྲུབ་པས་ལྷག་མློས་ཀི་ལྷ་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐེད་པ་དང་། འཛམ་བུ་གིང་

པའི་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་རྣམས་རྫུས་ཏེ་སྐེས་པ་གཉིས་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་དགློས་

པར་གྲུབ། དེ་གྲུབ་པས་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་

ཆུབ་པ་དང་། འཛམ་བུ་གིང་པའི་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་རྣམས་རིམ་གིས་ཐ་མལ་བར་

གྱུར་ནས་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་བ་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བར་གྲུབ། དེ་

གྲུབ་པས་བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་དང་འཛམ་བུ་གིང་པའི་བསྐལ་པ་དང་པློའི་མི་

རྣམས་ཐ་མལ་བར་གྱུར་ནས་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་བ་དང་། འློད་གསལ་

དེའི་རླུང་སེམས་ལས་བར་དློ་གྲུབ་པ་དང་། བར་དློ་བ་དེས་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་མློ་

ཞིག་གི་མངལ་དུ་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་འདྲེས་པའི་དབུས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱར་ནས་

སྐེ་བ་བངས་པ་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྐེད་རིམ་པའི་ཆློས་སྐུ་དང་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་ཤི་བ་

གཉིས་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་དེ་ལྟར་ཡིན་མློད། བསྐེད་རིམ་པའི་ལློངས་སྐུ་དང་འཛམ་

བུ་གིང་པའི་མིའི་བར་དློ་གཉིས་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་མ་གྲུབ་བློ་ཞེ་ན། དེའི་སྐློན་མེད་

དེ། བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་པློ་དེ་མར་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་ཆློས་མཐུན་པར་

མ་ཟད་ཡར་འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་དང་ཡང་རྣམ་པ་མཐུན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ཚུལ་ཡང་བསྐེད་རིམ་པའི་ལློངས་སྐུ་བ་དེས་གདུལ་བའི་དློན་དུ་ཁམས་རགས་

པའི་མཆློག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་སྟློན་པ་ནི་འཛམ་བུ་

གིང་པའི་རེན་ཁློ་ནར་ངེས་པས། བསྐེད་རིམ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་

སྐེ་བ་གཉིས་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བར་གྲུབ། དེ་གྲུབ་པས་བསྐེད་རིམ་པའི་ལློངས་སྐུ་དང་
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འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་བར་དློ་གཉིས་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་བ་འབད་མེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནློ། །འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིའི་བར་དློ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མི་ཁློ་ནར་སྐེ་བ་ཡིན་གི། གིང་

གཞན་གི་བར་དློ་འཛམ་བུ་གིང་པའི་མིར་སྐེ་བ་མིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མངློན་རློགས་ལྷག་མ་སྦྱང་གཞི་དང་ཆློས་མཐུན་མི་སྦྱློར་བའི་རྒྱུ་

མཚན་བཤད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསློམ་པ་ནས་རིགས་བདག་གི་

རྒྱས་འདེབས་ཀི་བར་སྦྱང་གཞི་དང་ཆློས་མཐུན་སྦྱར་ནས་མངློན་རློགས་ལྷག་མ་

སྦྱང་གཞི་དང་ཆློས་མཐུན་མི་སྦྱློར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་

དེ། ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསློམ་པ་ནས་རིགས་བདག་གི་རྒྱས་འདེབས་ཀི་བར་སྦྱང་གཞིར་

མ་འདུས་པའི་བསྐེད་རིམ་པའི་སྦྱང་གཞི་མེད་པའི་ཕིར། དེ་མེད་དེ། བསྐེད་རིམ་པའི་

སྦྱང་གཞི་དེ་ལ་མ་དག་པའི་སྣློད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་ལས། མ་དག་

པའི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་ནི་ལྷག་མློས་ཀི་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའི་སྦྱང་གཞིར་

འདུས། མ་དག་པའི་བཅུད་ཀི་འཇིག་རེན་དེ་ལ་ཡང་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་

ལས། ཤི་བའི་གནས་སྐབས་ནི་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་སྦྱང་གཞིར་འདུས། 

བར་དློའི་གནས་སྐབས་ནི་མངློན་བང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློ་བསྐེད་པའི་སྦྱང་

གཞིར་འདུས། སྐེ་བའི་གནས་སྐབས་ནི་དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་

བསྒྱུར་བའི་སྦྱང་གཞིར་འདུས་པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་སྦྱང་གཞི་སྦྱློང་བའི་དློན་བཤད་པ་ནི། སྤིར་སྦྱང་གཞི་སྦྱློང་བ་ལ། 

བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སྟངས་དངློས་སུ་འགལ་བའི་ལམ་བསློམ་པ་ལ་བདག་འཛིན་

སྦྱློང་བར་གསུངས་པ་དང་། སེམས་རྒྱུན་སྔ་མ་སྒིབ་བཅས་སུ་ཡློད་པ་ཕི་མ་སྒིབ་བལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དུ་སློང་བ་ལ་སེམས་རྒྱུན་སྦྱློང་བར་གསུངས་པ་གཅིག་དང་། ཆློས་ཉིད་མངློན་གྱུར་

པ་ལ་གེགས་བེད་ཀི་སྒིབ་པ་སྦྱློང་བ་ལ་ཆློས་ཉིད་སྦྱློང་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་

དང་གསུམ་ཡློད་པ་ལས། འདིར་ནི་བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་གི་སྦྱང་གཞི་སྐེ་ཤི་

བར་དློ་གསུམ་སྦྱློང་བ་དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཟེར། དེའི་དང་པློ་མི་

འཐད་དེ། བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་པློ་དེ་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་

པའི་ལམ་བསློམ་དགློས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྐེ་ཤི་བར་དློ་

གསུམ་གི་སེམས་རྒྱུན་ཕི་མ་སྒིབ་བལ་དུ་བར་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐེ་ཤི་བར་དློ་

གསུམ་དངློས་གནས་པ་ཡང་ཡིན། སྒིབ་བལ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་

ཕིར། གསུམ་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་མངློན་གྱུར་པ་ལ་གེགས་

བེད་ཀི་སྒིབ་པ་སྦྱང་མི་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །

རང་ལུགས་ནི། བསྐེད་རིམ་པའི་སྐུ་གསུམ་པློ་དེས་དངློས་སུ་སྐེ་ཤི་བར་དློ་

གསུམ་མངློན་གྱུར་པ་མགློ་གནློན་ཅིང་བརྒྱུད་ནས་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་གི་ས་བློན་

དྲུངས་ནས་འབིན་པར་བེད་ཅིང་རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐེ་བའི་རྒྱུད་

སྨིན་བེད་དུ་འགྱུར་བས་ན་བསྐེད་རིམ་གི་སྐུ་གསུམ་གི་སྦྱང་གཞི་སྐེ་ཤི་བར་དློ་

གསུམ་སྦྱློང་བའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

༼གཞན་དློན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དང་ལས་

རྒྱལ་མཆློག་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་གཞན་དློན་ཕུན་ཚོགས་སྒྲུབ་བེད་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དང་

ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་སློ་བཤད་པ་ལ། སྐུའི་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་
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དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་དང་། གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་

མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་སློ་བདུན་གི་སློ་ནས་བསྐེད་

ཆློག་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་དང་། ལྷའི་བསྐེད་ཆློག་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ལ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། བློད་ཀི་བ་མ་ཁ་ཅིག་གི་གསུང་ན་རེ། སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་

ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་བཛྲ་དྷིཀ་ལ་སློགས་པའི་ས་བློན་སློ་

གཉིས། དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་སློ་གཉིས། དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་

གྱུར་པ་ལས་ཕག་མཚན་སློ་གཉིས། དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལྷ་སློ་གཉིས་

སུ་བསྐེད་པ་ནི་བསྐེད་པའི་སློ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ལྷ་མློ་བཞིས་

ཞུས་ཀི་རྒྱུད་ལས། ཆ་གཉིས་པ་ནི་དགུ་པ་ཉིད་ཀིས་བཤད། །སུམ་ཅུ་བཅུ་པ་ལྔ་པའི་

ས་བློན་ཉིད། །ཆ་གཉིས་ལྔ་པ་དྲུག་པས་ཕེ་བ་ལས། །བྱུང་བ་དེ་ནི་ཐིག་ལེ་ཡིན་ཞེས་

བཤད། །ཅེས་ཐིག་ལེ་ལས་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་འབྱུང་བར་བཤད་ཀི། མཚན་སྔགས་

བསྐེད་པ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། སྤྲུལ་སྐུ་རློ་རེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕབ་པ་དེ་ཉིད་ཐིག་ལེ་ཆ་ཕྲན་

གཉིས་སུ་གྱུར་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་ལྷ་རང་རང་གི་ས་བློན་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་དང་སེལ་

བ་སློ་གཉིས་བསྐེད། དེ་རྣམས་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཕག་མཚན་སློ་གཉིས་སྐེད་

པར་བེད་པ་ནི་བསྐེད་པའི་སློ་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དེས་ན་ས་བློན་ལ་བསྐེད་སྔགས་དང་། མཚན་སྔགས་ལ་འབིན་སྔགས་སུ་

བེད་པ་ནི་མདློར་བས་ལློ་ཆེན་གིས་བསྒྱུར་བ་འགྱུར་དག་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

ནློ། །མདློར་བས་འགྱུར་གཞན་དང་སྒློན་གསལ་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས་ནི། མཚན་

སྔགས་ལ་སྐེད་སྔགས་སུ་ཡང་གསུངས་པས། དེ་ལྟར་བས་ན་སྐེད་སྔགས་ལ་མཚན་

སྔགས་དང་ས་བློན་གཉིས་ཀ་ཡང་རུང་བ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་ཡུམ་གི་པདྨར་བསྐེད་

པའི་ལྷ་དེ་རྣམས་རང་གི་སྙིང་གར་དྲངས་ཏེ་ཕིར་སྤློ་བ་ནི་སྤློ་བའི་སློ་དང་། སྤི་སློས་ཀི་

མཛད་པ་མཛད་པ་ནི་མཛད་པའི་སློ་དང་། སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤློས་པ་རྣམས་

གཅིག་ཏུ་སྡུད་པ་ནི་སྡུད་པའི་སློ་དང་། རང་རང་གི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་

པ་ནི་བསེ་བའི་སློ་དང་། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀིས་

དབང་བསྐུར་བ་ནི་དབང་བསྐུར་བའི་སློ་དང་། སར་བློན་ནས་རང་རང་གི་གདན་ལ་

འཁློད་པ་ནི་འཁློད་པའི་སློ་སྟེ། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་སློ་བདུན་གི་

སློ་ནས་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་མི་བསྐློད་པ་ལྟ་བུ་ལ་དཔེར་མཚོན་ན། མི་བསྐློད་པ་འབིན་པའི་ཐློག་

མར་ཉློན་མློངས་དུག་ལྔས་ཁྱབ་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ལ་གཟིགས་ནས། ཉློན་

མློངས་པ་ཞེ་སང་རྣམ་པར་དག་པ་མཐར་ཐུག་པའི་བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་དགློངས་

ནས། སེམས་ཅན་ཞེ་སང་ཅན་རྣམས་ཀི་ཞེ་སང་སྦྱློང་བའི་དློན་དུ་མི་བསྐློད་པ་འབིན་

སྙམ་པའི་འཕེན་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་མི་བསྐློད་པ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས། བཛྲ་

དྷིཀ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕིར་ཕྱུང་། ཆློས་འཁློར་བསྐློར་བ་ལ་སློགས་པ་སྤིའི་མཛད་པ་དང་། 

ཁྱད་པར་དུ་སེམས་ཅན་ཞེ་སང་ཅན་རྣམས་ཀི་ཞེ་སང་སྦྱློང་བ་ལ་སློགས་པ་སློས་ཀི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

མཛད་པ་རྣམས་མཛད། སྤྲུལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤློས་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། རང་

འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། རང་གི་རིགས་བདག་ཡབ་ཡུམ་གི་བང་ཆུབ་

ཀི་སེམས་ཀིས་དབང་བསྐུར། སར་བློན་རང་གི་མདུན་ན་འདུག་པའི་མི་བསྐློད་པ་ལ་ང་

རྒྱལ་ཅུང་ཟད་བཞག་ནས་མི་བསྐློད་པ་རང་གི་ཐུགས་ཀར་དྲངས་ཏེ་དེ་དང་དབེར་མེད་

དུ་འདྲེས་ནས་སྔར་གི་ཟླ་བ་ཉི་གདན་དུ་བསྒྱུར་བའི་སྟེང་དུ། རང་ཉིད་ཞེ་སང་རློ་རེ་དྲག་

པློར་བསྒྱུར་བ་ལ་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒློན་གསལ་ལས། རང་ཉིད་རློ་རེ་འཆང་ལ་མི་བསྐློད་པ་

བཅུག་ནས་ཞེ་སང་རློ་རེ་དྲག་པློར་བསྒྱུར་བ་དེ་དང་པློ་སྦྱློར་བར་བཤད་པ་དང་། མདློ་

བསེ་ལས་དེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་ཞེ་ན། དེ་ལ་

འགལ་བའི་སྐློན་མེད་དེ། དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་འཁློར་

འགལ་ཡང་གཙོ་བློ་མི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་རློ་རེ་འཆང་ལ་མི་བསྐློད་པ་བཅུག་

ནས་ཞེ་སང་རློ་རེ་དྲག་པློར་བསྒྱུར་བ་དེ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡང་ཡིན། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་གི་གཙོ་བློ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡིན་ཏེ། འཁློར་གི་ལྷ་སློ་

གཅིག་པློ་ལ་ལྟློས་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེག་བ་རློ་རེ་མ་ལ་སློགས་པའི་

འཁློར་གི་ལྷ་སློ་གཅིག་པློ་འབིན་པ་པློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདློར་བས་ལས། ཞེ་སང་

རློ་རེའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །དཀིལ་འཁློར་ཐམས་ཅད་སྤློ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེ་འདྲ་བ་དེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཙོ་བློ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་པློ་སྦྱློར་

བ་ཙམ་ལ་ལྟློས་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། སློ་བདུན་

གི་སློ་ནས་བསྐེད་ཆློག་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་ན་བཞུགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པའི་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་འགེ། 

དེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་རིམ་གིས་བསྐེད་དེ། སྐུ་

མདློག་ཕག་མཚན་ཞལ་ཕག་གི་གངས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མདློར་བས་ནས་བཤད་

པ་ལྟར་རིམ་གིས་པ་གསལ་བཏབ། བདེ་སྟློང་གི་རྒྱས་བཏབ་ནས་སློམ་པ་ནི་སྦྱང་

གཞི་ལ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་རྒྱུ་མེད་ཀང་། སྒྲུབ་པ་པློ་རང་ཉིད་མ་དག་པའི་སྣློད་ཀི་

འཇིག་རེན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ལས་ཀི་ནུས་པ་དེ་སྦྱློང་བར་བེད། ལམ་རློགས་རིམ་

གི་སྐབས་སུ་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དངློས་སུ་སྤྲུལ་ནས་མ་དག་

པའི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་སྦྱློང་བར་བེད་ཅིང་། དེ་འགྲུབ་པའི་ལག་རེས་འཇློག་པའི་

འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལྷའི་བསྐེད་ཆློག་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་ལ། ལྷའི་བསྐེད་ཆློག་ལ་

དློགས་པ་དཔྱད་པ་དང་། ཞལ་ཕག་གི་གངས་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ། ལྷའི་གངས་ངེས་

ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ། གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ། ལྷ་སློམ་ཚུལ་ལ་

དློགས་པ་དཔྱད་པ་དང་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མདློར་བས་ལས། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་

རྣམས་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་འདེབས་པ་ཚང་བའི་སློ་ནས་བསྐེད་པར་གསུངས་པ་

དང་། འདུས་པ་འདིར་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་འཆིང་བར་དངློས་སུ་མ་བཤད་པ་གཉིས་

འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་དམ་ཚིག་གི་ཕག་རྒྱ། གསུང་ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱ། སྐུ་ཕག་རྒྱ་

ཆེན་པློ་གསུམ་ལ་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་འཆིང་དགློས་པར་ར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་འགལ་བའི་སྐློན་མེད་དེ། འདུས་པ་འདིར་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་འཆིང་བར་དངློས་སུ་མ་བཤད་ཀང་། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་

གི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་རྒྱས་འདེབས་ལེགས་པར་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ། ས་བློན་

ལས་བསྐེད་པ་གསུང་ཆློས་ཀི་ཕག་རྒྱ། ཕག་མཚན་ལས་བསྐེད་པ་ཐུགས་དམ་ཚིག་

གི་ཕག་རྒྱ། སྐུ་རློགས་པར་བསྐེད་པ་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ། མཛད་པ་འཕྲིན་ལས་ཀི་

ཕག་རྒྱ་སྟེ་ཕག་རྒྱ་བཞི་རྒྱས་འདེབས་ལེགས་པར་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་རྒྱུད་དེ་

ཉིད་བསྡུས་པ་ལས་གསུངས་པ་དང་ཡང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་དང་འདི་གཉིས་རྒྱུད་སེ་སློ་

སློ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཞལ་ཕག་གི་གངས་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ར་

རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་རེ་མློ། ཆ་མཐུན་གི་རྒྱུད། དཔལ་མཆློག་

དང་པློ། དེ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་མངློན་བང་སློགས་ལ་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་

བའི་ལྷ་རྣམས་ཤས་ཆེར་ཞལ་གཅིག་ཕག་གཉིས་པར་གསུངས་ནས། འདུས་པ་

འདིར་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ཁློ་ནར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། འདུས་པ་འདིར་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གསུམ་གཙོ་བློར་

རལ་དུ་བཏློན་ནས་འཆད་པ་ལྟར་རྒྱུད་གཞན་གང་ལས་ཀང་མ་བསྟན་པར་ཤེས་པར་

བ་བའི་ཆེད་དུ། འདིར་རིམ་གཉིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་

གསུམ་མཚོན་པའི་ཕིར་དུ་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན་

ནློ། །འློ་ན་རིམ་གཉིས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གསུམ་མཚོན་

པ་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། བཤད་རྒྱུད་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་གི་རློ་རེ་ཐལ་མློའི་སྐབས་

ལས་ཤེས་པ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚུལ་ཡང་གཡས་ཀི་སློར་མློ་ལྔས་མིག་སློགས་དབང་པློ་



  91  

གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ལྔ་མཚོན། གཡློན་གི་སློར་མློ་ལྔས་གཟུགས་སློགས་ཡུལ་ལྔ་མཚོན། སློར་མློ་ཕན་

ཚུན་བསྣློལ་ཏེ་རློ་རེ་ཐལ་མློ་གཅིག་ཏུ་བས་པས་དབང་པློའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མཚོན། 

དེ་ནི་འློད་གསལ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་རློ་རེ་ཐལ་མློའི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །ཟུང་འཇུག་

གི་དབང་དུ་བས་ན་གཡས་ཀི་སློར་མློ་ལྔས་ཐབས་དག་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་མཚོན། 

གཡློན་གི་སློར་མློ་ལྔས་ཤེས་རབ་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་མཚོན། སློར་མློ་ཕན་ཚུན་

བསྣློལ་ཏེ་རློ་རེ་ཐལ་མློ་གཅིག་ཏུ་བས་པས། དེ་ཉིད་སྐུ་ཐུགས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་

ཚོགས་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་མཚོན། དེ་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་དབང་དུ་བས་པའི་རློ་རེ་ཐལ་

མློའི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །

ཞལ་གསུམ་གི་མཚོན་དློན་ལ་སྦྱར་ན། གཡས་ཞལ་གིས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་

པློའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན། གཡློན་ཞལ་གིས་ཤེས་རབ་དློན་གི་འློད་གསལ་མཚོན། 

དབུས་ཞལ་གིས་དེ་གཉིས་བློ་གཅིག་གི་ངློ་བློར་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་

དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་མཚོན། དེ་ནི་འློད་གསལ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ཞལ་གསུམ་

གི་མཚོན་དློན་ཡིན་ནློ། །ཟུང་འཇུག་གི་དབང་དུ་བས་ན། གཡས་ཞལ་གིས་ཐབས་

དག་པ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་མཚོན། གཡློན་ཞལ་གིས་ཤེས་རབ་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་དེ་

མཚོན། དབུས་ཞལ་གིས་དེ་གཉིས་སྐུ་ཐུགས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཟུང་

འཇུག་གི་སྐུ་དེ་མཚོན། དེ་ནི་ཟུང་འཇུག་གི་དབང་དུ་བས་པའི་ཞལ་གསུམ་གི་

མཚོན་དློན་ཡིན་ནློ། །ཕག་དྲུག་གི་མཚོན་དློན་ལ་སྦྱར་ན། བློད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་ཁ་ཅིག་

གི་གསུང་ན་རེ། གཡས་ཀི་ཕག་གསུམ་གིས་ཕ་ལས་ཐློབ་པའི་ཁུ་བ་རྐང་རུས་པ་

གསུམ་པློ་དེ་མཚོན། གཡློན་གི་ཕག་གསུམ་གིས་མ་ལས་ཐློབ་པའི་ཤ་ཁག་པགས་
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པ་གསུམ་པློ་དེ་མཚོན། ཞེས་ཟེར། 

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཡས་ཀི་ཕག་གསུམ་གིས་ལུགས་འབྱུང་གི་སྟློང་པ་

གསུམ་དང་། གཡློན་གི་ཕག་གསུམ་གིས་ལུགས་ལྡློག་གི་སྟློང་པ་གསུམ་སྟེ་དྲུག་པློ་

དེ་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར། 

རང་ལུགས་ནི། གཡས་ཀི་ཕག་གསུམ་དང་གཡློན་གི་ཕག་གསུམ་སྟེ་དྲུག་པློ་

དེས་ལུགས་འབྱུང་གི་སྟློང་པ་གསུམ་དང་དེའི་བཞློན་པའི་རླུང་གསུམ་དང་དྲུག་པློ་དེ་

མཚོན་པ་ཡིན་ཏེ། དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། དེ་ཡི་ལག་པ་མ་རིག་སྟེ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལྷའི་གངས་ངེས་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྒྱལ་པློ་

ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིས་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་བའི་ལྷ་ལ་བཅུ་གསུམ་དུ་བཞེད་པ་

དང་། སློབ་དཔློན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་བཅུ་དགུ་མར་བཞེད་པ་དང་། 

པཎྜི་ཏ་མགིན་པ་གསུམ་པས་ཉེར་ལྔ་མར་བཞེད་པ་ལས། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་

ལུགས་འདི་ལ་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་འགློད་བའི་ལྷ་ལ་སློ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་རིག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་

ལས། དང་པློ་ལ་ཡང་མངློན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྐབས་ཀི་

ཕི་རྒློལ་གིས་འདུས་པའི་ལྷ་གངས་མངློན་སུམ་གིས་རློགས་པར་རློགས་མི་ནུས་པས་

རེས་དཔག་གིས་སྒྲུབ་དགློས་ལ། དེ་ལ་རེན་གཏན་ཚིགས་སྐློན་མེད་གཅིག་འགློད་

དགློས་པས་དེའི་ཚུལ་ནི། འདུས་པའི་ཕྱུང་བའི་དཀིལ་འཁློར་འདི་ལ་ཆློས་ཅན། ལྷ་སློ་

གཉིས་འགློད་བ་ཡིན་ཏེ། མི་བསྐློད་པས་གཙོ་བས་པའི་འདུས་པའི་ལྷ་གངས་རློགས་



  93  

གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པར་འགློད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྐུ་

དཀིལ་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་བཞིན་ནློ། །ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། མི་བསྐློད་པས་གཙོ་བས་

པའི་འདུས་པའི་ལྷ་གངས་རློགས་པར་འགློད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རེན་གི་དཀིལ་

འཁློར་ཡིན་ན། ལྷ་སློ་གཉིས་འགློད་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། མི་བསྐློད་པས་གཙོ་བས་

པའི་འདུས་པའི་ལྷ་གངས་རློགས་པར་འགློད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་རེན་གི་དཀིལ་

འཁློར་དེ་ལ་ངེས་པར་ལྷ་སློ་གཉིས་འགློད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འདུས་པའི་

སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་དེ་ལ་ངེས་པར་ལྷ་སློ་གཉིས་འགློད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དང་ལུང་

གི་སྒྲུབ་པ་ཕློགས་མཉམ་དུ་འགློད་པ་ནི། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བའི་སྐུ་དཀིལ་གི་

སྐབས་སུ། བཅློམ་ལྡན་སྐུ་ཡི་རློ་རེ་ནི། །གཟུགས་ཕུང་ལ་ནི་ཡང་དག་བཞུགས། །ཞེས་

པ་ནས། འློག་གི་རྐང་པར་གནས་པ་ནི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གནློད་མཛེས་

ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་ནློ། །

བཞི་པ་གཙོ་བློ་འཕློ་ཚུལ་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་ནི། ལྷག་མློས་དང་ལུས་

དཀིལ་གི་གཙོ་བློ་འཕློ་བ་མེད་ལ། ལྷག་མློས་ཀི་གཙོ་བློ་རློ་རེ་འཆང་ཁློ་ནར་ངེས། 

ལུས་དཀིལ་གི་གཙོ་བློ་མི་བསྐློད་པ་ཁློ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར། གཙོ་བློ་འཕློ་བ་ལ་ཡང་

མངློན་བང་ལྔ་བསྐེད་ཀི་སྐབས་སུ་གཙོ་བློ་འཕློ་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་

སྐབས་སུ་གཙོ་བློ་འཕློ་བ་གཉིས་ལས། 

མངློན་བང་ལྔ་བསྐེད་ཀི་སྐབས་སུ་གཙོ་བློ་འཕློ་བ་ནི། འདུས་པའི་ལྷ་སློ་

གཉིས་པློ་རེ་རེ་ལ་ལྷའི་བསྐེད་ཆློག་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་སྟེ་འདུས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་སྐུ་

གསུམ་ལམ་ཁྱེར་གི་གནད་ཚང་བའི་སློ་ནས་བསྐེད་ཆློག་མི་འདྲ་བ་སློ་གཉིས་སུ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གངས་ངེས་པའི་ཕིར། དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྐབས་སུ་གཙོ་བློ་འཕློ་བ་ནི་

རིགས་དྲུག་པ་རློ་རེ་འཆང་ཁློ་ནའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། རིགས་ཉི་ཚེ་བ་ལ་ནི་

མངློན་བང་ལྔ་བསྐེད་ཀི་སྐབས་སུ་གཙོ་བློར་གང་སློང་བ་དེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་གི་གཙོ་བློར་ཡང་འགློ་དགློས་པའི་ཕིར། འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདློར་བས་

ནས་བཤད་པ་ལྟར་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གི་གཙོ་བློ་མི་བསྐློད་པ་ཁློ་ནར་ངེས་

ལ། དེའི་རིགས་པ་གཞན་རྣམས་ལ་སྦྱར་ན། རྣམ་སྣང་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློར་

སློང་བའི་ཚེ། རྣམ་སྣང་ལ་སྤན་མས་འཁྱུད་པ་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བཞག རྣམ་

སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐློད་པ་དང་། སྤན་མའི་གནས་སུ་རེག་བ་རློ་རེ་མ་འཇློག དེས་

གཤེགས་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཡང་རིགས་འགེ། 

ས་སྙིང་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ་ས་སྙིང་ལ་གཟུགས་རློ་རེ་

མས་འཁྱུད་པ་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བཞག རྣམ་སྣང་ས་སྙིང་གི་རིགས་བདག་

ཏུ་བསྟིམ། རྣམ་སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐློད་པ་དང་། གཟུགས་རློ་རེ་མའི་གནས་སུ་

རེག་བ་རློ་རེ་མ་འཇློག ། ས་སྙིང་གི་གནས་སུ་ས་སྙིང་རིགས་འདྲ་གཉིས་པ་ཞིག་

འཇློག དེས་སེམས་དཔའ་ལྷག་མ་བདུན་ལ་ཡང་རིགས་འགེ། 

གཟུགས་རློ་རེ་མ་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ། གཟུགས་རློ་རེ་མ་

ལ་ས་སྙིང་གིས་འཁྱུད་པ་དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བཞག རྣམ་སྣང་གཟུགས་རློ་རེ་

མའི་རིགས་བདག་ཏུ་བསྟིམ། རྣམ་སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐློད་པ་དང་། གཟུགས་རློ་

རེ་མའི་གནས་སུ་རེག་བ་རློ་རེ་མ། ས་སྙིང་གི་གནས་སུ་ས་སྙིང་རིགས་འདྲ་གཉིས་

པ་ཞིག་འཇློག དེས་རློ་རེ་མ་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་ཡང་རིགས་འགེ། གཤིན་རེ་གཤེད་དཀིལ་



  95  

གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འཁློར་གི་གཙོ་བློར་སློང་བའི་ཚེ་གཤིན་རེ་གཤེད་ལ་གཟུགས་རློ་རེ་མས་འཁྱུད་པ་

དཀིལ་འཁློར་གི་དབུས་སུ་བཞག རྣམ་སྣང་གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་རིགས་བདག་ཏུ་

བསྟིམ། རྣམ་སྣང་གི་གནས་སུ་མི་བསྐློད་པ་དང་། གཟུགས་རློ་རེ་མའི་གནས་སུ་རེག་

བ་རློ་རེ་མ། གཤིན་རེ་གཤེད་ཀི་གནས་སུ་གཤིན་རེ་གཤེད་རིགས་འདྲ་གཉིས་པ་

ཞིག་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །དེས་ཁློ་བློ་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་རིགས་འགེ། 

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལྷ་མློ་དགུའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ལ་གནས་ནས་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་གི་ལྷ་རྣམས་འབིན་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤན་མ་ལྟ་བུ་ལ་དཔེར་མཚོན་

ན། སྤན་མ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་དུ་བསྐེད། རིག་མ་འདུ་བ་རན་

པ་ན་རང་ཉིད་ང་རྒྱལ་སྤན་མ་ལ་གནས་ནས་རྣམ་པ་རྣམ་སྣང་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡུམ་སྤན་

མ་གཉིས་པ་ཞིག་འདུ་བས་པའི་སྤན་མའི་མངལ་དུ་སྤན་མ་ལ་རྣམ་སྣང་གིས་འཁྱུད་

པས་གཙོ་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐེད། སྤན་མ་ཕིར་སྤློས། སྤི་སློས་ཀི་མཛད་པ་

མཛད། སར་བློན་རང་གི་གདན་ལ་བཞུགས་ནས་རང་ཉིད་རྣམ་པ་ཡང་སྤན་མར་

བསྒྱུར་ཏེ་འཁློར་གི་ལྷ་ལྷག་མ་རྣམས་འབིན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་ལྷ་སློམ་ཚུལ་ལ་དློགས་པ་དཔྱད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མི་གཙང་བའི་

རས་སློ་དྲུག་ཚོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་ལྷར་བསློམ་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེ་ནི་སློལ་བ་

དུང་དུ་བསློམ་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དཔེར་

ན་ཟངས་རག་ལ་སློགས་པའི་དངློས་པློ་གཅིག་ཉིད་དང་པློར་མི་གཙང་བ་བཀྲུ་བཤལ་

ལ་སློགས་པའི་སྣློད་བེད་པའི་གནས་སྐབས་གཅིག་དང་། དེ་ལ་བཟློའི་བེད་པ་ཅུང་

ཟད་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་མིའི་བཟའ་བཏུང་གི་སྣློད་བེད་པའི་གནས་སྐབས་གཅིག་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

དང་། སར་དེ་ལ་བཟློའི་བེད་པ་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་

གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་སྐེ་འགློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕག་མཆློད་བེད་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའི་གནས་སྐབས་གཅིག་སྟེ་གསུམ་འབྱུང་བ་མི་འགལ་བ་བཞིན་དུ། མི་གཙང་བའི་

རས་སློ་དྲུག་ཚོགས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་འདི་ཡང་དང་པློར་ལྷ་སློམ་པ་དང་བལ་

ནས་འཁློར་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་གཅིག་དང་། དེ་ལ་བ་མའི་མན་ངག་

གི་ལམ་སློམ་པའི་བེད་པ་ཞུགས་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རང་གི་

ལུས་ལྷར་བསྐེད་པའི་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་གི་དངློས་གྲུབ་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་གནས་

སྐབས་གཅིག་དང་། རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་རང་གི་ལུས་དངློས་གནས་ལ་ལྷར་

བསྐེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་གཅིག་སྟེ་གསུམ་འབྱུང་

བ་མི་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ལས་རྒྱལ་

མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཤད་པ་ལ། ཐུན་དངློས་གཞི་དང་འབེལ་བའི་ཉམས་ལེན་

བཤད་པ་དང་། ཐུན་མཚམས་དང་འབེལ་བའི་ཉམས་ལེན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་

ལ་ཐུགས་ཀི་མཛད་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསློམ་པ། 

༼བཟླས་པའི་རྣལ་འབློར་བཤད་པ།༽

གསུང་གི་རྣལ་འབློར་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བཟླས་པའི་རྣལ་འབློར་བ་བ། 

སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསྟན་པའི་རེས་སུ་ཞིང་ཁམས་གཞན་དུ་སྐེ་བ་བཞེས་

པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་གཙོ་བློ་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བའི་

ངློ་བློར་བཞེངས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ། མཆློད་བསྟློད་བདུད་རི་མང་བའི་ཚུལ། ཐུན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

མཐར་ཉེར་བསྡུ་བ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་རྣམ་པ་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། ལས་དང་པློ་པའི་བསྐེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་

བཞིར་བས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ། བིང་བ་གཅློད་པའི་ཕིར་སྟེང་སློར་ཕག་

མཚན་ཕྲ་མློ་ཉི་ཚེ་བསློམ་པ་ཡིན་གི་དེ་ལས་འློད་ཟེར་སྤློ་བསྡུ་བེད་པ་མ་ཡིན་

ནློ། །རྒློད་པ་གཅློད་པའི་ཕིར་དུ་འློག་སློར་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་ཉི་ཚེ་བསློམ་པ་ཡིན་གི། དེའི་

ནང་དུ་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤློ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །བསྐེད་རིམ་པས་རགས་

པ་མཐར་ཕིན་པའི་མཚམས་ནས་ཕྲ་མློ་ཉིད་ལ་གཅིག་དྲིལ་དུ་བས་ནས་བསློམ་པར་

བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེའི་ཚུལ་ཡང་རང་ཉིད་མི་བསྐློད་པའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་ར་

ཞལ་གི་གདློང་གི་སྣ་རེར་ཉི་གདན་གི་སྟེང་དུ་ཕག་མཚན་རློ་རེ་སྔློན་པློ་ཡུངས་ཀར་

གི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་ལ་རེག་མཐློང་གི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་རེད་ཀི་བར་དུ་བསློམ། དེ་

ལ་རེག་མཐློང་གི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་པ་ན་དེ་ལས་དེ་འདྲ་བ་གཉིས་གསུམ་ནས་

བརྒྱ་སྟློང་གི་བར་དང་། མཐར་ནམ་མཁའ་གང་བ་སྤློས་ཏེ་སྡུད་པ་ན་ར་བའི་དམིགས་

རེན་ལ་གློ་རིམ་མ་འཆློལ་བར་བསྡུ་བའི་སྤློ་བསྡུ་ལ་བསབ་པར་བའློ། །

དེ་ལ་ལློབས་པ་ན་ཉི་གདན་གི་སྟེང་གི་རློ་རེ་དེ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རློ་རེ་

སྔློན་པློ་ཕག་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་མི་བསྐློད་པའི་སྐུ་ལ་རེག་མཐློང་གི་མཚན་མ་བརན་

པློ་རེད་རེད་ཀི་བར་དུ་བསློམ། དེ་ལ་རེག་མཐློང་གི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་པ་ན། དེའི་

ཕི་རློལ་ཏུ་དེ་འདྲ་བ་གཉིས་གསུམ་ནས་བརྒྱ་སྟློང་གི་བར་དང་། མཐར་ནམ་མཁའ་

གང་བ་སྤློས་ཏེ་སྡུད་པ་ན་ར་བའི་དམིགས་རེན་ལ་གློ་རིམ་མ་འཆློལ་བར་བསྡུ་བ་ལ་

བསབ་པར་བའློ། །
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཉིས་པ་འློག་སློར་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་སློམ་པའི་ཚུལ་ནི། རང་ཉིད་མི་བསྐློད་པའི་

རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་གསང་གནས་ཀི། ལིང་ག་རློ་རེ་སྔློན་པློ་རེ་ལྔ་པ་རྭ་དབུས་

མ་བུག་པ་ཅན་དུ་བསློམས་པའི་རློ་རེ་བུག་པའི་ཁ་ནང་དུ་ཐིག་ལེ་སྔློན་པློ་ཡུངས་ཀར་

གི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་ལ་རེག་མཐློང་གི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་རེད་ཀི་བར་དུ་བསློམ། དེ་

ལ་རེག་མཐློང་གི་མཚན་མ་བརན་པློ་རེད་པ་ན། ཐིག་ལེ་དེ་ཡིད་ཀིས་ཡུམ་གི་པདྨར་

དབྱུང་བའི་ཐིག་ལེའི་ནང་དུ་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་བརེན་པ་མི་བསྐློད་པས་གཙོ་

བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐེད། དེ་ཡང་མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལྔ་བུ་དང་། 

དེ་ལས་གཞན་པའི་ལྷ་ཕློ་རྣམས་ཚ་བློ་དང་། མློ་རྣམས་ཚ་མློའི་ཚུལ་དུ་སྤློ་བར་བེད་པ་

ཡིན་ནློ། །དེ་ལ་ལློབས་པ་ན་ཐིག་ལེའི་དབུས་ཀི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞུ་བ་ཡུམ་གི་པདྨར་ཕབ་པའི་ཐིག་ལེའི་དབུས་སུ་

རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། བརེན་པ་མི་བསྐློད་པས་གཙོ་བས་པའི་ལྷ་སློ་གཉིས་

བསྐེད། དེ་ཡང་མི་བསྐློད་པ་ལ་སློགས་པའི་རིགས་ལྔ་བུ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་

ལྷ་ཕློ་རྣམས་ཚ་བློ་དང་མློ་རྣམས་ཚ་མློའི་ཚུལ་དུ་སྤློ་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་སློམ་པ་འདི་སྦྱང་གཞི་ལ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་རྒྱུ་

མེད་ཀང་། ལམ་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ལུས་དབེན་ཕྲ་མློའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་

འགྱུར། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སྟློན་པས་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇློག་ལ་མཉམ་

པར་གཞག་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་དེ་འགྲུབ་པའི་ལག་རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་

ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གསུང་གི་རྣལ་འབློར་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་བཟླས་པའི་རྣལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འབློར་བ་བ་ལ། ཡིད་བཟླས་དང་། ངག་བཟླས་གཉིས། དང་པློ་ནི། མཆུ་དང་ལྕེ་མི་

འགུལ་བར་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་རྣམས་ངག་ཏུ་འདློན་པའི་རྣམ་

པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་ནི་ཡིད་བཟླས་དང་། བསྐེད་རིམ་པའི་བཟླས་པའི་གཙོ་བློ་ཡང་ཡིན་

ཏེ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། འགློག་པ་རློ་རེའི་རྒྱལ་པློ་ནི། །ཡློངས་སུ་རློགས་

པ་མཛེས་མཆློག་གི། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་གསུམ་ལས་བྱུང་། །ཀུན་ནས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

འགུགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་ཡི་གེ་

འབྲུ་གསུམ་གི་གདངས་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བ་བར་

གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་ངག་གི་བཟླས་པ་ལ། དམ་ཚིག་གི་བཟླས་པ་དང་། ཁྱློགས་ཀི་

བཟླས་པ། ཁློས་པའི་བཟླས་པ། ཁློ་བློའི་བཟླས་པ་དང་། གློང་བུའི་བཟླས་པ་དང་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། ལྷ་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་གི་མཐར་བཟླས་བའི་སྔགས་

ཀིས་བསྐློར་བ་ལ་དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷའི་ཚོགས་སྤློས། འགློ་བའི་དློན་བས། སར་རླུང་

དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་ནས་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་ལ་བསྡུ་བའི་བཟླས་པ་བའློ། །

གཉིས་པ་ཁྱློགས་ཀི་བཟླས་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རློགས་

པའི་ང་རྒྱལ་གིས་སྔགས་ཀི་ཕྲེང་བ་རང་གི་ཞལ་ནས་ཞུགས་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ཡུམ་

གི་པདྨར་འཐློན། ཡུམ་གི་ར་དབུ་མ་ནས་གེན་དུ་བརྒྱུད་དེ་ཞལ་ནས་འཐློན། རང་གི་

ཞལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་འཁློར་བ་ལ་དམིགས་ཏེ་སྔགས་འཕྲེང་རྣམས་ཞི་ཞིང་ལྷློད་པའི་རྣམ་

པར་བཟླ་བ་ནི་ཁྱློགས་ཀི་བཟླ་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ཁློས་པའི་བཟླས་པ་ནི། ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རློགས་
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པའི་ང་རྒྱལ་གིས་སྔགས་འཕྲེང་རྣམས་དང་པློར་ཡུམ་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཡུམ་གི་

པདྨ་ནས་འཐློན་ཏེ་རང་གི་རློ་རེའི་ལམ་དུ་ཞུགས་ར་དབུ་མ་ནས་གེན་དུ་བརྒྱུད་དེ་

རང་གི་ཞལ་ནས་འཐློན། ཡུམ་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས་ཏེ་འཁློར་བར་བསམ་ཞིང་སྔར་ལྟར་

སྔགས་འཕྲེང་རྣམས་སྡུག་ཅིང་རྩུབ་པའི་རྣམ་པར་བཟླ་བ་ནི་ཁློས་པའི་བཟླས་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ནི་ར་སྔགས་སམ་འཕྲེང་སྔགས་ཀི་བཟླ་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ཁློ་བློའི་བཟླས་པ་ནི། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་རྣམས་

རང་གཞན་གིས་ཐློས་པར་སྒ་དྲག་ཏུ་བཟླ་བ་ནི་ཁློ་བློའི་བཟླ་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་གློང་བུའི་བཟླས་པ་ནི། ལྷ་རང་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བློན་གི་མཐར་

སྔགས་འཕྲེང་གིས་བསྐློར་བའི་སྔགས་འཕྲེང་རྣམས་མགློ་གེན་དུ་བསྟན་ནས་འགེང་

བའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་དམིགས་ནས་བཟླ་བ་ནི་གློང་བུའི་བཟླ་ཚུལ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྙིང་པློ་

དང་ཉེ་སྙིང་གི་བཟླས་པར་ཡང་བཤད་དློ། །དེ་ཡང་སྔགས་གང་དང་གང་བཟླ་བ་དེའི་ཚེ་

དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་དུ་ཡློད་ཀི་ཞལ་དུ་ཡློད་ནས་སྔགས་རྣམས་འདློན་པའི་རྣམ་པ་ཡིད་

ལ་བས་ན་དེ་སྙེད་ཀི་ཕན་ཡློན་འབྱུང་བར་གྲུབ་ཆེན་ལྭ་བའི་ན་བཟའ་ཅན་གིས་བཤད་

དློ། །བཟླས་པའི་གངས་ནི་རང་ཉིད་བདག་འཇུག་ལེན་པ། སློབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་བ། 

ལྷ་ལ་རབ་གནས་བ་བ་རྣམས་ལ་གཙོ་བློ་ལ་འབུམ། འཁློར་རྣམས་ལ་ཁི་ཕྲག་རེ། ཡེ་

ཤེས་འབེབས་པ་དང་། བགེགས་མཐར་བེད་ཀི་ཕྲེང་སྔགས་ཁི་ཕྲག་གཅིག དེ་རྣམས་

ཀི་ཁ་སྐློང་གི་བཅུ་ཆའི་སྦྱིན་བསེག་དང་བཅས་པ་བ་བར་གསུངས་སློ། །

དེ་ཡང་སྙིང་པློ་ནི་ལྷ་རང་རང་གི་ས་བློན་དང་། མཚན་སྔགས་ཡི་གེ་འབྲུ་

གསུམ་གི་བར་དུ་སེལ་བར། སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་བཤད། ཉེ་སྙིང་ནི་ལྷ་རང་རང་
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གི་མཚན་སྔགས་ལ་ར་རྒྱུད་ལེའུ་དང་པློ་ར་འགེལ་ལས་བཤད། ར་སྔགས་སམ་

འཕྲེང་སྔགས་ནི་ལེའུ་བཅུ་བཞི་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷ་མློ་བཞི་དང་ཁློ་བློ་བཅུའི་

ར་སྔགས་སམ་ཕྲེང་སྔགས་ལྟ་བུ་ལ་བེད། ཅིའི་ཕིར་སྙིང་པློ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ལྷ་རྣམས་

ཀི་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་བསྐུལ་བར་བེད་པས་ན་སྙིང་པློ། ཡང་དང་ཡང་

དུ་བསྐུལ་བར་བེད་པས་ན་ཉེ་སྙིང་། དངློས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བར་གྱུར་པས་ན་ར་

སྔགས་སམ་འཕྲེང་སྔགས་ཞེས་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །

བཟླས་པའི་རྣལ་འབློར་བ་བ་འདི་སྦྱང་གཞི་ལ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་རྒྱུ་མེད་

ཀང་། ལམ་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་ངག་དབེན་རློ་རེ་བཟླས་པའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་

འགྱུར། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སྟློན་པས་གསུང་དབངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་

སློ་ནས་གདུལ་བ་ལ་ཆློས་གསུངས་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་འགྲུབ་པའི་ལག་

རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་སྟློན་པ་མ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསྟན་པའི་རེས་སུ་ཞིང་ཁམས་

གཞན་དུ་སྐེ་བ་བཞེས་པ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་གཙོ་བློ་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་

ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བའི་ངློ་བློར་བཞེངས་པའི་ཚུལ་ནི། ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་

པར་ཞུགས་པའི་རྐེན་གིས་ཡུམ་ཡབ་ལ་ཐིམ། ཞེས་པ་ནས། ནཱ་ད་ཡང་འློད་གསལ་

དུ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཞེས་པའི་བར་བསློམས་ནས་སྟློང་ཉིད་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་

ཏེ། ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད་དང་ཡུལ་ཅན་རང་གི་སེམས་གཉིས་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པར་

མློས་ནས་ཡེ་ཤེས་ཆློས་ཀི་སྐུའི་རང་བཞིན་ནམ་བདག་ཉིད་དེ་ངའློ་སྙམ་དུ་ཆློས་སྐུ་ལ་

ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ནི། སྦྱང་གཞི་ལ་ཆློས་མཐུན་སྦྱློར་རྒྱུ་མེད་
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ཀང་། ལམ་རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་སྒྱུ་ལུས་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་དངློས་གནས་པ་

གཉིས་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པའི་དཔེ་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་

ཞིང་དེའི་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་གྱུར། འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་སྟློན་པས་ཞིང་དེར་

སྐུ་དངློས་ཀིས་འདུལ་བའི་མཛད་པ་རློགས་ནས་མ་ངན་ལས་འདའ་ཚུལ་བསྟན་པ་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་ཞིང་། དེ་འགྲུབ་པའི་ལག་རེས་འཇློག་པའི་འབས་བུ་ལམ་བེད་ཁྱད་

པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་མཆློད་བསྟློད་བདུད་རི་མང་བའི་ཚུལ་ནི། གཙོ་བློ་འློད་གསལ་ལས་

སེམས་དཔའ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་སྐུར་བཞེངས་པ་དེ་ལ། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་

བདུན་པ་ནས་གསུངས་པའི། མི་བསྐློད་རློ་རེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ཞེས་སློགས་རིགས་ལྔའི་

ཡློན་ཏན་གི་སློ་ནས་བསྟློད་པ་དང་། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤློད་རློལ་མློ་དང་བཅས་པས་

མཆློད་པ་ནི། ཕི་བུམ་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆློད་པ་དང་། གཏློར་མ་ལྟར་བིན་གིས་

བརླབས་པའི་ནང་མཆློད་ཀི་མཆློད་པ་ནི། ནང་གསང་དབང་དང་འབེལ་བའི་མཆློད་

པ་དང་། ཡབ་ཡུམ་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་བརླབས་ནས་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་

བདེ་བས་སྟློང་པ་ངེས་པའི་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་བསློམས་པའི་བདེ་བས་

དཀིལ་འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་མཆློད་པས། ལྷ་རྣམས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བསམ་པ་

ནི། དབང་གསུམ་པ་དང་འབེལ་བའི་མཆློད་པ་དང་། དེ་འདྲ་བའི་བདེ་བས་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་རློགས་པའི་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་བསློམས་པས་ལྷ་རྣམས་མཉེས་

ཤིང་ཚིམ་པར་བསམ་པ་ནི། དབང་བཞི་པ་དང་འབེལ་བའི་མཆློད་པ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་ཐུན་མཐར་ཉེར་བསྡུ་བ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། མདློར་བས་ལས། རང་



  103  

གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གི་འཁློར་ལློ་ལ་ནི ་འཁློར་ལློ་གཞུག །འཁློར་ལློ་བདེ་བ་ཆེན་པློ་གཅིག་པུ་

བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན། དེ་ཡང་རང་གི་འཁློར་ལློ་ལ་ནི་འཁློར་ལློ་

གཞུག ཅེས་པས། འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་རང་གི་སྐུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་སྡུད་པ་དེ་བསྟན། 

འཁློར་ལློ་བདེ་བ་ཆེན་པློ་གཅིག་པུ་བཞུགས། །ཞེས་པས་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་མི་བསྡུ་

བར་བཞུགས་པ་དེ་བསྟན། དེ་ནས་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུཾ་སྔློན་པློའི་འློད་ཟེར་ལྕགས་

ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གིས་རྣམ་སྣང་ནས་གནློད་མཛེས་ཀི་བར་གི་ལྷ་རྣམས་སྤན་དྲངས་

ཏེ། རང་གི་སྤི་བློ་ལ་སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་བཀློད་ནས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པློ་ལ་

སློགས་པ་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་བསམ་ཞིང་། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཆ་སློ་སློ་ཡང་

རང་གི་ལུས་ཀི་ཆ་སློ་སློ་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་པ་ནི་ཉེར་བསྡུ་དང་པློ་ཡིན་ནློ། །

གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀི་འློད་ཟེར་

གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་བསྐུར་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིག་

སྒིབ་སྦྱངས་ཧཱུཾ་ཡིག་ཏུ་གྱུར། དེས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་

རྣམས་རློ་རེ་འཆང་དུ་གྱུར་ནས་རང་གི་འློད་ཟེར་གིས་དྲངས་ཏེ་རང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པ་

དང་དུས་མཉམ་དུ་རློ་རེ་བསྡུ་བའི་ཕག་རྒྱ་བ་ཞིང་། ༀ་ཡློ་ག་ཤུདྡ་སརྦ་དྷརྨཱ། ཞེས་

སློགས་བརློད་པ་ནི་ཉེར་བསྡུ་གཉིས་པ་ཡིན་ནློ། །

སྔགས་དློན་ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། ཡློ་ག་ནི་རྣལ་འབློར། ཤུདྡ་ནི་དག་པ། 

སརྦ་དྷརྨཱ་ནི་ཆློས་ཐམས་ཅད། ཡང་ཡློ་ག་ནི་རྣལ་འབློར། ཤུདྡ་དག་པ། ཨ་ཧཾ་ནི་ངའློ་

སྟེ། མདློར་ན་རྣལ་འབློར་དག་པ་ཆློས་ཐམས་ཅད་རྣལ་འབློར་དག་པའི་བདག་ཉིད་དེ་

ངའློ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་བཞག་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་འདྲ་བའི་ཉེར་བསྡུ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཉིས་པ་དེ་ནི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་གསུངས་སློ། །

༼ཐུན་མཚམས་ཀི་རྣལ་འབློར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཐུན་མཚམས་དང་འབེལ་བའི་ཉམས་ལེན་བཤད་པ་ལ། ཁ་ཟས་ཀི་

རྣལ་འབློར། གཏློར་མའི་ཆློ་ག ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་བཤད་པ་དང་

གསུམ། དང་པློ་ནི། བཟའ་བཏུང་རྣམས་སྦྱངས་རློགས་སྦར་གསུམ་གིས་བིན་གིས་

བརླབས་ནས་བདུད་རིར་བསྐེད་པ་ནི་ཁ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབློར་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་

ཉིད་ལྷར་གསལ་བའི་མགིན་པ་ཟངས་དུང་དམར་པློ་ཁ་གེན་དུ་ཕློགས་པའི་པདྨ་

དམར་པློ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་ལྟེ་བར་རང་གི་ལྕེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་སྔློན་པློ་རེ་ལྔ་

པ་རྭ་དབུས་མ་བུ་ག་ཅན་དུ་བསློམས་པའི་རེ་མློར་ༀ་ཡིག་དཀར་པློ་འློད་ཟེར་ཟས་ལ་

འཕྲློ་བར་བསམ་པ་ནི་ལློག་མ་སྦྱློང་བ་དང་། རང་གི་སྙིང་གར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཉི་

མའི་གདན་གི་སྟེང་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུཾ་ཡིག་སྔློན་པློ་མེ་ལྕེ་གསུམ་པ་

འབར་བ་ལྷ་དང་བ་མའི་ངློ་བློར་མློས་པ་ནི་སྙིང་ག་སྦྱློང་བ་ཡིན་ནློ། །

བཟའ་བཏུང་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་ཚེ་རང་གི་ལག་པ་གཡས་དགང་བླུགས་སུ་

མློས་ནས་བཟའ་བཏུང་རྣམས་ལྕེ་རློ་རེ་སྔློན་པློ་རེ་ལྔ་པར་གསལ་བའི་རློ་རེ་བུ་གའི་རེ་

མློར་གནས་པའི་ༀ་ཡིག་གི་འློད་ཟེར་གིས་དྲངས་ཏེ་གསང་གནས་ཀི་རླུང་གཡློས་ལྟེ་

བའི་མེ་སྦར་ཏེ། སྙིང་གའི་ས་བསེགས་མགིན་པའི་ཆུ་བསྐློལ་བས་བཟའ་བཏུང་རྣམས་

འཁློལ། སྙིང་གར་སེབས་པས་དྭངས་མ་ལྷ་དང་བ་མའི་ངློ་བློ་ལ་འབུལ་ཞིང་། དེ་ལྟེ་

བར་སེབ་པ་ན་གཏུམ་མློའི་མེས་བསེགས་ཏེ་རིགས་མ་ཐལ་བར་གྱུར་ནས་འློག་སློ་

ནས་འཐློན་པར་བསམ་མློ། །བཟའ་བཏུང་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཞུ་བའི་མཚམས་ནས་རླུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཁ་སྦྱློར་བུམ་པ་ཅན་ཅུང་ཟད་རེ་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་བཟའ་བཏུང་གི་རྣལ་འབློར་འདི་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བས་ན་སྐྲན་དང་། དམུ་

ཆུ་དང་། དུག་དང་དཀློར་ལ་སློགས་པའི་ལློག་འཚོས་མི་བརི་བ་དང་། ལྷ་དང་བ་མ་

ལ་མཆློད་པའི་ཕན་ཡློན་འབྱུང་བར་རློ་རེ་གདན་བཞིའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །

དེ་ལྟར་ལྷའི་རྣལ་འབློར་དང་མི་ལྡན་པར་བཟའ་བཏུང་ལ་སེད་པས་ལློངས་

སྤད་ན། ཟས་ཁམ་རེ་དང་བཏུང་བ་ཧུབ་རེ་ལ་བང་སེམས་ཀི་བསབ་བ་དང་འགལ་

བའི་ཉེས་བས་ཉློན་མློངས་ཅན་རེ་དང་། སྔགས་ཀི་ར་ལྟུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ཆར་

གཏློགས་ཀི་སྦློམ་པློ་རེ་འབྱུང་བར་གསུངས་པས། བཟའ་བཏུང་གི་རྣལ་འབློར་ལ་

འབད་པར་བའློ། །

འདི་དག་ནི་མི་བསྐློད་པའི་རིགས་ཀི་བསྐེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློའི་དབང་དུ་

བས་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་སྣང་གི་རིགས་ཀི་བསྐེད་རིམ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ལྕེ་ༀ་

ལས་འཁློར་ལློར་བསྐེད་པ་དང་། རིན་འབྱུང་གི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ལྕེ་སྭ་

ལས་རིན་པློ་ཆེར་བསྐེད། འློད་དཔག་མེད་ཀི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ལྕེ་

ཨཱཿལས་པདྨར་བསྐེད། དློན་གྲུབ་ཀི་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པ་པློས་རང་གི་ལྕེ་ཧ་ལས་རལ་

གིར་བསྐེད་ནས་བཟའ་བཏུང་ལ་ལློངས་སྤློད་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གཏློར་མའི་ཆློ་ག་བཤད་པ་ནི། སྐབས་འདིར་གཏློར་མ་བ་བར་

འདུས་པ་ར་བཤད་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་དངློས་སུ་མ་བཤད་

ཀང་། སྒྲུབ་ཐབས་ཐུན་བཞིར་བས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ་བགེགས་ཀི་བར་ཆད་

མི་འབྱུང་བ་དང་། དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་གཏློར་མ་གལ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཆེ་བར་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས་གསུངས་ཤིང་། གྲུབ་ན་ཐུན་བཞི་ཀའི་མཐར་གཏློར་མ་བ་

ལ། མ་གྲུབ་ན་ཐུན་ཐ་མའི་མཐར་གཏློར་མ་ངེས་པར་བ་དགློས་སློ། །

གཏློར་མའི་སྣློད་ལ། པདྨའི་སྣློད་ཅེས་པ་ཐློད་པ་དང་། རས་ཀི་ཁྱློགས་སམ། 

ལློ་མའི་ཁུད་དམ། ཟངས་གཞློང་ལ་སློགས་པའི་སྣློད་རྣམས་སུ་འབུལ་བར་བཤད་

ཅིང་། མ་འབློར་ན་རང་གི་ལག་པའི་ཁྱློར་བའི་མཐིལ་དུ་ཡང་འབུལ་དུ་རུང་བར་

དཀིལ་ཆློག་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་སློ། །གཏློར་མའི་རས་ལ། ཆན་ཐུག་དང་། 

སན་མ་དང་། ཤ་དང་། ཉ་ཤ་དང་། ཆང་དང་། བཙོང་དང་། སློག་སྐ་དང་། ཐུག་པ་ལ་

སློགས་པ་རྣམས་འབུལ་བར་བཤད་ཅིང་། མ་འབློར་ན་ཟན་དྲློན་དང་ཆུ་གཙང་ཉི་ཚེ་

ཙམ་ཡང་འབུལ་དུ་རུང་བར་དཀིལ་ཆློག་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་སློ། །

གཏློར་མའི་རས་ལ་ཆང་བསྔགས་པར་ནི། སློམ་འབྱུང་ལས། གཏློར་མ་མློས་

བེད་མེད་པར་ལས། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རློ། །དེས་ན་སྔློན་གི་སངས་རྒྱས་

ཀིས། །གཏློར་མ་རབ་ཏུ་བསྔགས་པར་བཤད། །ཅེས་དང་། ཤ་བསྔགས་པར་ནི་

འདུས་པ་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་ལས་བཤད་དློ། །

གཏློར་མགློན་སྤན་འདྲེན་པའི་ཚུལ་ནི། དཀིལ་ཆློག་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར། ཁློ་བློ་བཅུ་དང་བཅས་པའི་བསྲུང་བའི་འཁློར་ལློ་རིབས་བཅུ་པའི་ལྟེ་

བའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་རེན་དང་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་སྤན་འདྲེན་པ་ནི། འཇིག་རེན་

ལས་འདས་པའི་གཏློར་མགློན་ཡིན་ལ། དེའི་ཕི་རློལ་ཏུ་ཕློགས་སྐློང་བཅློ་ལྔ་སྤན་

འདྲེན་པ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་མགློན་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་འཇིག་རེན་པའི་མགློན་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ལས་འདུས་པའི་ལྷ་ཤེས་རབ་མ་དང་བཅས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནི། ཚངས་པ་དང་། 

སའི་ལྷ་མློ་གཉིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་ཡིན་པས་རྣམ་སྣང་ཡུམ་བཅས་སུ་

བསྐེད། རློ་རེ་ཉི་མ་རིན་པློ་ཆེའི་རིགས་ཡིན་པས་རིན་འབྱུང་ཡུམ་བཅས་སུ་བསྐེད། 

རློ་རེ་འཇིགས་བེད། རློ་རེ་ཁློ་བློ། རློ་རེ་ཀླུ་གསུམ་པདྨའི་རིགས་ཡིན་པས་འློད་དཔག་

མེད་ཡུམ་བཅས་སུ་བསྐེད། རླུང་ལྷ་ལས་ཀི་རིགས་ཡིན་པས་དློན་གྲུབ་ཡུམ་བཅས་

སུ་བསྐེད། ལྷག་མ་རྣམས་རློ་རེའི་རིགས་ཡིན་པས་མི་བསྐློད་པ་ཡུམ་བཅས་སུ་

བསྐེད་པའམ། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་རློ་རེ་འཆང་སྐུ་མདློག་སྔློན་པློ་ཞལ་གཅིག་ཕག་

གཉིས་པ་རློ་རེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་ཡུམ་རེག་བ་རློ་རེ་མས་འཁྱུད་པར་བསྐེད་པའི་

སྐུ་མདློག་ཕག་མཚན་ཞལ་ཕག་གི་གངས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་མན་སྙེ་ལས་གསུངས་

པ་ལྟར་བཀློད་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

ཕློགས་སྐློང་བཅློ་ལྔ་ལ་རློ་རེ་མཚོན་ཆ་སློགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི། 

སྔློན་རློ་རེ་འཆང་གིས་དཀིལ་འཁློར་དུ་བཅུག་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་གསང་མཚན་

དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ནློ། །གཏློར་མ་འབུལ་ཚུལ་ནི་རློ་རེ་གསློར་དྲིལ་བུ་གསིལ་ཞིང་། 

གཏློར་མ་རྣམས་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ངློ་བློར་མློས་ནས། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་

བར་དུ་ལྷ་རང་རང་གི་མཚན་སྔགས་ས་བློན་དང་བཅས་པ་སེལ་ནས་ཕུལ་བའི་མཐར། 

སརྦ་དུཥྚཾ། ཞེས་སློགས་བརློད་པར་དཀིལ་ཆློག་རློ་རེ་འཕྲེང་བར་བཤད། སྔགས་དློན་

ལ་ༀ་གི་དློན་བཤད་ཟིན། སརྦ་དུཥྚཾ་ཞེས་སློགས་ནི་འཕྲིན་ལས་འཆློལ་བའི་ཚིག་

ཡིན་ནློ། །

ཕློགས་སྐློང་བཅློ་ལྔ་ལ་གཏློར་མ་འབུལ་བའི་ཚིགས་བཅད་འདི་རྣམས་དཀིལ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཆློག་རློ་རེ་འཕྲེང་བར་སྔགས་སུ་ཡློད་པ་བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བར་ཚིགས་བཅད་དུ་

བཀྲློལ་བ་ནི། ༀ་ཨཱཿདུས་གསུམ་སྐེས་པ་ཀུན་དང་ཕློགས་བཅུ་ཡི། །ཞེས་པ་ནས། ཞི་

བ་དང་ནི་བསྲུང་བར་མཛད་དུ་གསློལ། །ཞེས་པའི་བར་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་དློན་

ནི། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཚོགས་པ་ལས་སྐེས་པའི་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འདི་

རྣམས་ཆློས་ཅན། བདེན་པས་སྟློང་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་གཅིག་གི་ནང་དུ་གཅིག་སློན་

པ་སྟེ་ཕན་ཚུན་ལྟློས་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་དློན་དམ་པར་མེད་ཀང་ཐ་སྙད་

དུ་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་སྐློང་བར་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། རློ་

རེ་མཚོན་ཆ་སྒྱུ་མ་རློ་རེ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། ས་ཡི་ལྷ་མློ་འཁློར་དང་བཅས་པ་ལ། །ཞེས་

པའི་བར་གིས་ཕློགས་སྐློང་རྣམས་ཀི་མིང་ཚིག་དེ་བསྟན། མེ་ཏློག་དག་དང་བདུག་པ་

མར་མེ་དང་། །ཞེས་པ་ནས། སློ་སློར་བཞེས་ཤིང་ཉེ་བར་ལློངས་སྤློད་ལ། །ཞེས་པའི་

བར་གིས་ཆུ་བཞི་ཉེར་སྤློད་རློལ་མློ། གཏློར་མ་དང་བཅས་པ་འབུལ་བར་བསྟན། བདག་

གི་དབིག་གསེར་ནློར་འབྲུ་ལང་ཚོ་ཚེ། །ཞེས་པ་ནས། ཞི་བ་དང་ནི་བསྲུང་བར་མཛད་

དུ་གསློལ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་འཕྲིན་ལས་འཆློལ་བ་དེ་བསྟན། གཏློར་མའི་བསྐེད་

ཆློག་བློད་ཀི་བ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ལ་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་། རང་ལུགས་

ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་པློའི་ཤ་དང་ར་ཡི་ཤ ། ཤ་ཆེན་

དག་ཀང་བཟའ་བ་ཞིང་། །སྔགས་རྣམས་ཀུན་ལ་དབུལ་བར་བ། །དེ་ལྟར་བས་ན་མགློན་

པློ་མཉེས། །ཉིན་རེ་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ལ། །མཁས་པས་དཀིལ་འཁློར་བསྟན་པར་

བ། །བཤང་གཅི་ཤ་ཡི་བ་བ་དང་། །རློ་རེ་གསང་བའི་ཚིག་དག་གིས། །སྔགས་རྣམས་

ཀུན་ལ་ཡི་གེ་ༀ། །བསློམས་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལས་བརམས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཏེ། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འདིར་བཀློད་པ་ཡིན་ནློ། །

རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། བདུད་རི་ལྔ་རྣམས་ཇི་ལྟར་

བཟའ། །དེ་བཞིན་དཔའ་བློ་ལྔ་གང་ལགས། །ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། ཐ་མལ་ལུས་ཀི་

ཆློས་ལ་ནི། །དྲི་མ་རྣམ་ལྔར་སྣང་བ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡིས་བིན་བརླབས་པས། །བདུད་

རི་ལྔ་ཞེས་བ་བར་བཤད། །ཅེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། ཐ་མལ་གི་ཆློས་ཞེས་པ། ཐ་

མལ་པ་ལ་བཤང་གཅི་ལ་སློགས་པ་ལྔ་པློ་དེ་དྲི་མ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངློ་

བློར་བསྐེད་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་བདུད་རིར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

ཡེ་ཤེས་ལྔའི་ངློ་བློར་བསྐེད་ཚུལ་ནི། བདུད་རི་ལྔ་པློ་དེ་རིགས་ལྔའི་ས་བློན་

ལས་བསྐེད་ཅིང་། རིགས་ལྔའི་ས་བློན་གིས་མཚན་པར་བས་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

བདུད་རི་ལྔ་པློ་དེ་རིགས་ལྔ་གང་དུ་འཇློག་པ་ནི། ཁམས་དམར་པློ་རིན་

འབྱུང་། དཀར་པློ་འློད་དཔག་མེད། ཤ་ཆེན་དློན་གྲུབ། དྲི་ཆུ་མི་བསྐློད་པ། དྲི་ཆེན་རྣམ་

པར་སྣང་མཛད་དུ་འཇློག་པ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། ཁག་ནི་རིན་ཆེན་དབང་

ཕྱུག་སྟེ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་འློད་དཔག་མེད། །དེ་བཞིན་དློན་ཡློད་གྲུབ་པ་ཤ ། མི་

བསྐློད་དེ་བཞིན་རློ་རེའི་ཆུ། །དྲི་ཆེན་རྣམ་སྣང་མཛད་དུ་བཤད། །དེ་དག་བདུད་རི་ལྔ་

ཡི་མཆློག ། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་ཀང་། སྔགས་ཀི་ལུས་

སུ་རབ་སྦྱློར་བས། །བདུད་རི་ལྔ་ནི་བཟའ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དློན་ནི། རང་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་ནས་བདུད་རི་ལ་ལློངས་སྤློད་

པར་བསྟན། རློ་རེ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བ་ནི། །བར་སྣང་ལ་གནས་བསམ་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དློན་ནི། ཐློད་པའི་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་ཧཱུཾ་ལས་བྱུང་བའི་རློ་རེ་འགློད་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པར་བསྟན། རློ་རེའི་ཁ་དློག་དཀར་པློ་བེད་པར་སློབ་དཔློན་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་

བཤད། སྔློན་པློ་གེན་འགེང་དུ་བེད་པར་རྒྱུད་ཕི་མའི་འགེལ་པར་ནཱ་རློ་པས་བཤད། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཨ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་ནི། །དེ་ཡི་འློག་ཏུ་བསམ་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དློན་ནི། རློ་རེའི་འློག་ཏུ་ཨ་ལས་བྱུང་བའི་པདྨ་སྟེ། ཐློད་པ་འགློད་པར་

བསྟན། ༀ་གིས་མཚོན་པའི་བདུད་རི་ནི། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་བསམ་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དློན་ནི། ཐློད་པའི་ནང་དུ་ༀ་ཡིག་གིས་མཚན་པའི་བདུད་རི་ལྔ་འགློད་

པར་བསྟན། དེ་བཞིན་དཔའ་བློ་ལྔ་རྣམས་བཟའ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། བདུད་

རི་ལྔ་ལ་སྦྱངས་རློགས་སྦར་གསུམ་བས་ནས། ལློངས་སྤློད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་དེ་

བཞིན་དུ། དཔའ་བློ་ཤ་ལྔ་ལ་ཡང་སྦྱངས་རློགས་སྦར་གསུམ་བས་ནས་ལློངས་སྤློད་

པར་བསྟན། ལློངས་སྤློད་ཚུལ་ཡང་། ར་རྒྱུད་ལེའུ་དྲུག་པ་ལས། གང་པློའི་ཤ་དང་ར་

ཡི་ཤ ། དེ་བཞིན་དམ་པ་ཁྱི་ཡི་ཤ ། ཟས་ཀི་ཕིར་ནི་བཟའ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས། 

དེའི་དློན་ནི། ཤ་ལྔ་པློ་དེ་རིགས་ལྔ་གང་དུ་འཇློག་པ་ནི། ཡང་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་

ལས། གང་པློའི་ཤ་རྣམ་སྣང་། རའི་ཤ་རིན་འབྱུང་། བ་ལང་གི་ཤ་འློད་དཔག་མེད། 

ཁྱིའི་ཤ་དློན་གྲུབ། ཤ་ཆེན་མི་བསྐློད་པར་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་བདུད་རི་ལྔ་ཤ་ལྔ་པློ་དེ་ཐློད་པའི་དབུས་དང་ཕློགས་བཞིར་འགློད་པར་

བེད་པ་ཡིན་ཏེ། བདུད་རི་ལྔ་དང་ཤ་ལྔ་པློ་དེ། སྐབས་འདིར་གཤེགས་པ་ལྔའི་ངློ་བློར་

འཇློག་དགློས་པའི་ཕིར། 

ཤ་ལྔ་དང་བདུད་རི་ལྔ་པློ་དེ་ས་བློན་གང་ལས་བསྐེད་པ་ནི། བྷྲུཾ་ཨཾ་ཛྲིཾ་ཁཾ་ཧཱུཾ་

ལས་བསྐེད་པར་སློབ་དཔློན་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བཤད། ཐློད་པའི་འློག་ཏུ་རླུང་མེའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དཀིལ་འཁློར་བསྐེད་པར་འདུས་པ་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་

གཞུང་ལས་མ་བཤད་ཀང་། རྒྱུད་ཕི་མའི་འགེལ་པར་ནཱ་རློ་པས་བཤད་པ་ལྟར་

ལེགས་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་གཉིས་ས་བློན་གང་ལས་བསྐེད་པ་ནི། ཧཱུཾ་ཡཾ་ཧཱུཾ་ལས་རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར། 

ཧཱུཾ་རཾ་ཧཱུཾ་ལས་མེའི་དཀིལ་འཁློར་བསྐེད་པར་སློབ་དཔློན་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བཤད་

པ་ལྟར་ལེགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། སྦར་དང་དེ་བཞིན་བསེག་པ་དང་། །སྣང་

བར་བ་དང་གཟུགས་སྣང་བ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། ཐློད་པའི་སྟེང་གི་རློ་རེའི་

ལྟེ་བར་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་ལས་འློད་ཟེར་འཕྲློས་པས་ཐློད་པའི་འློག་གི་རླུང་གཡློས་

མེ་སྦར་བ་ནི། སྦར་དང་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ལ། མེས་ཐློད་པ་བརྡུངས་པས་རས་

རྣམས་ཞུ་ཞིང་འཁློལ་བ་ནི་བསེག་པར་བེད་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །སྣང་བར་བ་དང་

གཟུགས་སྣང་ལ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རློ་རེ་པདྨ་མཉམ་

སྦྱློར་བས། །སྦར་བས་རྣལ་འབློར་ཚིམ་པར་བ། །ཤེལ་དང་མཚུངས་པར་སྣང་གྱུར་

ཅིང་། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན། སྔར་བཤད་པའི་སྣང་བར་བ་དང་ཞེས་གསུངས་

པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །གཟུགས་སྣང་བ་ཞེས་པ་ལ། ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་གཉིས་པར་

གྱུར། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། ཐློད་པའི་ནང་གི་པདྨའི་ཟེ་འབྲུ་ལ་གནས་པའི་

ཨཱཿཡིག་འློད་དུ་ཞུ་ནས་བདུད་རི་རྣམས་དང་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་འདྲེས་པས། བདུད་

རི་ཁ་དློག་དམར་སེར་གི་རྣམ་པར་གྱུར་པ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་གཉིས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། སྔར་བཤད་པའི་གཟུགས་སྣང་བ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་

ནློ། །ཡང་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་ཁམས་རྣམས་ཀི། །མཚོན་ཆ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

མཆློག་གིས་དྲངས་ནས་ཀང་། །བདུད་རི་དེ་རུ་ཕབ་ནས་ནི། །བཟའ་བའི་སྦྱློར་བས་

བཟའ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། བདུད་རི་ལྔ་ལ་ཐུན་མློང་དུ་མཚན་པའི་

ༀ་ཡིག་ལས་འློད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲློས་པས་ཕློགས་བཅུའི་འཇིག་རེན་གི་

ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདུད་རི་བཀུག་ནས་དམ་ཚིག་གི་བདུད་རི་དང་དབེར་མེད་དུ་

འདྲེས་པས་མང་པློར་སེལ་བའི་དློན་ཡིན་ནློ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཡིག་གསུམ་ས་བློན་

ལས་བསྐེད་བ། །གཞན་དུ་དེ་ནི་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། སྔར་

བཤད་པའི་སྦྱངས་རློགས་སྦར་གསུམ་པློ་དེ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གིས་བེད་དགློས་པར་

བསྟན་ཅིང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་བས་ན་མི་འགྲུབ་པར་བསྟན་ནློ། །ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ནི་

ཐློད་པའི་སྟེང་གི་བར་སྣང་ལ་གནས་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག བདུད་རི་ལྔ་ལ་ཐུན་མློང་དུ་མཚན་

པའི་ༀ་ཡིག པདྨའི་ཟེ་འབྲུ་ལ་གནས་པའི་ཨཱཿཡིག་དང་གསུམ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་བཤད་པ་ནི། མདློར་བས་

ལས། སྔགས་པས་ཏིང་འཛིན་དམིགས་པའི་ཚེ། །གང་ཚེ་ལུས་ནི་བསྐམས་གྱུར་

ན། །ལུས་ངག་ཡིད་ནི་ཚིམ་བེད་པའི། །སྦྱློར་བ་འདི་ནི་བསློམ་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས། དེའི་དློན་ནི། བསྐེད་རིམ་ཐུན་བཞིར་བས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚེ། 

ལུས་ཉམས་སྟློབས་ཆུང་བར་གྱུར་ན། ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་འདི་

བསློམ་དགློས་པར་བསྟན། 

ཚུལ་ཇི་ལྟར་བསློམ་པ་ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། མཐློ་གང་ཙམ་དུ་སགས་པ་

རུ། །སྤི་བློར་ཟླ་བ་བརག་པར་བ། །བདུད་རི་ལྔ་ནི་ངེས་འབབ་པའི། །ༀ་ནི་དེ་རུ་

བརག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། རང་གི་སྤི་བློ་ནས་མཐློ་གང་ཙམ་སགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པའི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཝཾ་ཡིག་དཀར་པློ་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཟླ་བའི་དཀིལ་

འཁློར་ཆ་ཐམས་ཅད་ཡློངས་སུ་རློགས་པ། དེའི་འློག་ཏུ་ༀ་ཡིག་དཀར་པློ་མགློ་ཐུར་

དུ་བལྟ་བ། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་བདུད་རི་ཁ་དློག་

ལྔ་བབས་པས་རང་གི་སྤི་བློ་ནས་ཞུགས་རྐང་མཐིལ་གི་བར་གི་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་

བར་མློས་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རློ་རེའི་སྦྱློར་བ་འདི་

ཡིས་ནི། །སྐད་ཅིག་གིས་ནི་གཟི་ཅན་འགྱུར། །ལུས་ངག་ཡིད་ནི་བདེ་བ་དག ། ཐློབ་

འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་

རྣལ་འབློར་འདི་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བསློམས་ན། ལུས་ཀི་སྟློབས་རྒྱས་ཤིང་གཟི་བརིད་དང་

ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་རིང་ཞིང་ནད་མེད་པ་དང་། སྐྲ་དཀར་དང་། གཉེར་མ་མི་

འབྱུང་བ་སློགས་ཀི་ཕན་ཡློན་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་སློ། །

དེ་ཡང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་སྒྲུབ་ཐབས་གསུམ་ལས། ཐུན་མཚམས་དང་

འབེལ་བའི་རྣལ་འབློར། དེ་ལ་ཁ་ཟས་ཀི་རྣལ་འབློར་དང་ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་

རྣལ་འབློར་གཉིས་ལས་མ་གསུངས་ཀང་། ཉལ་བའི་ཚེ་ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་

པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཐློག་མར་རང་གི་ལུས་ལ་བཀློད་པའི་ལྷ་རྣམས་འློད་གསལ་

དུ་བསྡུས་པའི་རེས་སུ་རང་ཉིད་ཀང་འློད་གསལ་དུ་བསྡུས་ནས་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་

ཀི་འློད་གསལ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་གཉིད་ལློག་པར་བེད་པ་ཡིན་

ནློ། །ལྡང་བའི་ཚེ་གཙོ་བློ་འློད་གསལ་དུ་ཞུགས་པ་ལ་ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་

བའི་ངློ་བློར་བཞེངས་པར་མློས་ནས་ལངས་པ་དང་། ཁྲུས་བེད་པའི་ཚེ་ལྷ་ལ་སྐུ་ཁྲུས་

གསློལ་བར་མློས་ནས་ཁྲུས་བེད་པ་དང་། གློས་གློན་པའི་ཚེ་ལྷ་ལ་ན་བཟའ་འབུལ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བར་མློས་ནས་གློས་གློན་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་སེམས་མ་ཡེངས་པར་བས་ན། ཁྲུས་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་རང་

ག་བ་འདི་རྣམས་ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ལ་བསློད་ནམས་གསློག་པའི་ཐབས་མཆློག་

ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

༼སྤིའི་བསྡུ་བ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་སྤིའི་བསྡུ་བ་བཤད་པ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གི་ཆིངས། རྣལ་

འབློར་བཞིའམ་དྲུག་གི་ཆིངས། དེ་ཉིད་ཞེ་དགུའི་ཆིངས། བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་

བཞིའི་ཆིངས། རློ་རེ་བཞི་བསྐེད་ཀི་ཆིངས་བཤད་པ་དང་ལྔ། 

དང་པློ་ནི། གང་དུ་བསློམ་པ་གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་མཆློད་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར། 

དང་པློ་སྦྱློར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཡུམ་གི་པདྨར་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་

ནས། སྔར་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར་ཞེས་པའི་བར་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་

མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སྟེང་སློར་ཕག་མཚན་ཕྲ་མློ་སློམ་པ་ནས། ལུས་བརས་

པར་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་གི་བར་ནི། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དེའི་

སྟེང་དུ་དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་བསྒྲུབ་པའི་དེ་ཉིད། འབིང་བསྒྲུབ་པའི་དེ་ཉིད་གཉིས་བསྣན་

པས་སྒྲུབ་དུས་ཀི་ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི་གང་དུ་བསློམ་པ་གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཙམ་ལ་

སྙློམས་པར་འཇུག་པའི་བར་ནི་རྣལ་འབློར་དང་། ས་བློན་ཕག་མཚན་སྐུ་རློགས་པ་ལ་

བང་ཆུབ་པ་གསུམ་ནི། རེས་སུ་རྣལ་འབློར་དང་། དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་

སེམས་སུ་བསྒྱུར་བ་ནས་ཡན་ལག་ཁློ་བློར་བསློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འབློར་དང་། སྐུ་བིན་རླབས་ནས་མཆློད་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་རྣལ་འབློར་ཆེན་པློ་དང་། 

རྣལ་འབློར་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་བེད་ན་དེའི་སྟེང་དུ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་དང་ལས་

རྒྱལ་མཆློག་གཉིས་བསྣན་པས་རྣལ་འབློར་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་དེ་ཉིད་ཞེ་དགུའི་ཆིངས་ནི། རྣལ་འབློར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ལ་

དེ་ཉིད་དབེ་བ་བཅློ་ལྔ་ཡློད་དེ། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། རྣལ་འབློར་དབེ་བ་

བཅློ་ལྔ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཅློ་ལྔ་པློ་གང་ཞེ་ན། གང་དུ་བསློམ་པ་

གནས་ཀི་དེ་ཉིད། ཚོགས་ཞིང་སྤན་དྲངས་ནས་དེ་ལ་ཚོགས་གསློག་པ་བརེ་བ་སྙིང་

རེ་ཆེན་པློ་ལ་དམིགས་པའི་དེ་ཉིད། བསྲུང་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་བསྐེད་པའི་དེ་ཉིད། 

འཁློར་གི་ཁློ་བློ་བསྐེད་པའི་དེ་ཉིད། བགེགས་ལ་ཕུར་གདབ་བ་བའི་དེ་ཉིད། རློ་རེའི་

རྭ་གུར་སློམ་པའི་དེ་ཉིད། ཡེ་ཤེས་ཀི་སའི་སྟློང་ཉིད་སློམ་པའི་དེ་ཉིད། སྣ་ཚོགས་རློ་

རེའི་སའི་ཆ་བསྐེད་པའི་དེ་ཉིད། ལྷག་མློས་ཀི་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའི་དེ་ཉིད། 

ལྷག་མློས་ཀི་ལྷའི་འཁློར་ལློ་འགློད་པའི་དེ་ཉིད། ལྷག་མློས་ལུས་ལ་སྡུད་པའི་དེ་ཉིད། 

ལྷག་མློས་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་དེ་ཉིད། ཉི་མ་སློགས་ལ་དམིགས་པས་ལྡང་བའི་དེ་

ཉིད། ཟླ་བ་ལ་བང་ཆུབ་པའི་དེ་ཉིད། ཡེ་ཤེས་ཙམ་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པའི་དེ་ཉིད་

རྣམས་ཡིན་ནློ། །

རྣལ་འབློར་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་དེ་ཉིད་དབེ་བ་བཅུ་བདུན་དུ་ཡློད་དེ། ཡང་དེ་

ཉིད་ལས། བཅུ་བདུན་རེས་སུ་རྣལ་འབློར་དང་། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བཅུ་

བདུན་པློ་དེ་གང་ཞེ་ན། ས་བློན་ཕག་མཚན་སྐུ་རློགས་པ་ལས་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློར་

བསྐེད་པའི་དེ་ཉིད། དང་པློའི་མགློན་པློ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དེ་ཉིད། 
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ལུས་རེན་གི་དཀིལ་འཁློར་དུ་སློམ་པའི་དེ་ཉིད། ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་སློམ་པའི་དེ་

ཉིད། ཁམས་བཞི་ཡུམ་བཞིར་སློམ་པའི་དེ་ཉིད། མིག་སློགས་ས་སྙིང་སློགས་སུ་སློམ་

པའི་དེ་ཉིད། ཡུལ་ལྔ་རློ་རེ་མ་ལྔར་སློམ་པའི་དེ་ཉིད། ཡན་ལག་ཁློ་བློར་སློམ་པའི་དེ་

ཉིད། སྐུ་བིན་རླབས་ཀི་དེ་ཉིད། གསུང་བིན་རླབས་ཀི་དེ་ཉིད། ཐུགས་བིན་རླབས་

ཀི་དེ་ཉིད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཐུན་མློང་དུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་དེ་ཉིད། ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད། ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད། རིག་མ་འདུ་བ་བའི་དེ་ཉིད། 

རེས་ཆགས་ཀི་དེ་ཉིད། མཆློད་པའི་དེ་ཉིད་རྣམས་ཡིན་ནློ། །

དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་ལ་དེ་ཉིད་དབེ་བ་ལྔར་ཡློད་དེ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

དེ་ནས་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་པློ་མཆློག ། དེ་ཉིད་དབེ་བ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཞེས་གསུངས། དེ་

ཡང་གང་ཞེ་ན། གཤེགས་པ་དབྱུང་བའི་དེ་ཉིད། གཤེགས་མ་དབྱུང་བའི་དེ་ཉིད། 

སེམས་དཔའ་དབྱུང་བའི་དེ་ཉིད། སེམས་མ་དབྱུང་བའི་དེ་ཉིད། ཁློ་བློ་དབྱུང་བའི་དེ་

ཉིད་རྣམས་ཡིན་ནློ། །ལས་རྒྱལ་མཆློག་ལ་དེ་ཉིད་དབེ་བ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཡློད་དེ། ཡང་

དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནས་ལས་ཀི་རྒྱལ་པློ་མཆློག ། དེ་ཉིད་དབེ་བ་བཅུ་གཉིས་སློ། །ཞེས་

གསུངས། དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། སྟེང་སློར་ཕག་མཚན་ཕྲ་མློ་སློམ་པའི་དེ་ཉིད། འློག་སློར་

ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་སློམ་པའི་དེ་ཉིད། ཡིད་བཟླས་ཀི་དེ་ཉིད། ངག་བཟླས་ཀི་དེ་ཉིད། གཙོ་

བློ་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པའི་དེ་ཉིད། དེ་ལ་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བའི་དེ་ཉིད། མཆློད་

བསྟློད་བདུད་རི་མང་བའི་དེ་ཉིད། ཐུན་མཐར་ཉེར་བསྡུ་བ་བའི་དེ་ཉིད། ཁ་ཟས་ཀི་དེ་

ཉིད། ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་དེ་ཉིད། དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་བསྒྲུབ་པའི་དེ་ཉིད། འབིང་

བསྒྲུབ་པའི་དེ་ཉིད་རྣམས་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བཞི་པ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞིའི་ཆིངས་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་

ལས། བསྙེན་པའི་དམ་ཚིག་སྦྱློར་བ་དང་། །ཉེ་བར་སྒྲུབ་པ་འབྱུང་བ་དང་། །སྒྲུབ་པའི་

དློན་གི་དམ་ཚིག་དང་། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པློ་དག་དང་བཞི། །ཞེས་གསུངས། དློན་ནི། གང་

དུ་བསློམ་པ་གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བང་ཆུབ་པའི་བར་ནི་བསྙེན་པའི་

ཡན་ལག་ཉི་མ་སློགས་ལ་དམིགས་པས་ལྡང་བའི་དེ་ཉིད་ནས་ཡན་ལག་ཁློ་བློར་སློམ་

པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་ཉེར་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག སྐུ་བིན་རླབས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག རིག་མ་འདུ་བ་བའི་དེ་ཉིད་

ནས་ལུས་བརས་པར་བེད་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་རློ་རེ་བཞི་བསྐེད་ཀི་འཆིངས་བཤད་པ་ནི། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། དང་པློ་སྟློང་

ཉིད་བང་ཆུབ་སྟེ། །གཉིས་པ་ས་བློན་བསྡུས་པ་འློ། །གསུམ་པ་གཟུགས་ཉིད་རློགས་

པ་སྟེ། །བཞི་པ་ཡི་གེ་འགློད་པ་འློ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། གང་དུ་བསློམ་པ་

གནས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་བང་ཆུབ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་སྟློང་ཉིད་བང་

ཆུབ་པའི་རློ་རེ་དང་། ཉི་མ་སློགས་ལ་དམིགས་པས་ལྡང་བའི་དེ་ཉིད་ནས་ཕག་མཚན་

ལས་བང་ཆུབ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་ས་བློན་བསྡུས་པའི་རློ་རེ་དང་། སྐུ་རློགས་པ་

ལས་བང་ཆུབ་པའི་དེ་ཉིད་ནས་ཡན་ལག་ཁློ་བློར་སློམ་པའི་དེ་ཉིད་ཀི་བར་ནི་

གཟུགས་ཉིད་རློགས་པའི་རློ་རེ་དང་། སྐུ་བིན་རླབས་ཀི་དེ་ཉིད་ནས་ཡབ་ཡུམ་གི་

མཁའ་གསང་ལ་ཡི་གེ་འགློད་པའི་བར་ནི་ཡི་གེ་འགློད་པའི་རློ་རེ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནི་

སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ལ། རྒྱས་པའི་དབང་དུ་བས་ན། ཡུམ་

གི་པདྨར་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པ་ནས། སྔར་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ་པར་
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གྱུར། ཞེས་པའི་བར་ཀང་ཡི་གེ་འགློད་པའི་རློ་རེ་ཡིན་པར་རྒྱུད་ཕི་མའི་འགེལ་པར་

ནཱ་རློ་པས་བཤད་དློ། །

བཞི་པ་འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། སྒློན་གསལ་ལས། དགློས་པ་

ཡང་ནི་བཤད་བ་ཞིང་། །ཞི་སློགས་བ་བའི་ཆློ་ག་དང་། །དེ་བཞིན་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་

ནི། །སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས། དེའི་དློན་ནི། རིམ་གཉིས་

ཀི་རྣལ་འབློར་ཉམས་སུ་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་ཞི་སློགས་ཀི་

དངློས་གྲུབ་དང་། འབིང་གྲུབ་པ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་དང་། མཆློག་སངས་རྒྱས་ཀི་དངློས་

གྲུབ་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ནི། ཞི་སློགས་ཀི་ཆློ་ག་ཚུལ་

བཞིན་དུ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ནད་གདློན་ལ་སློགས་པ་ཞི་བ་དང་། ཚེ་དང་བསློད་

ནམས་དང་སྟློབས་རྒྱས་པ་དང་། རྒྱལ་པློ་དང་བློན་པློ་དང་ཡུལ་འཁློར་དང་ཕག་རྒྱ་

དབང་དུ་སྡུད་ནུས་པ་དང་། གདུག་པ་ཅན་བསད་པ་དང་བསྐྲད་པ་དང་རེངས་པར་

བེད་པ་ལ་སློགས་པའི་དྲག་ལས་རྣམས་ཀང་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

འབིང་གྲུབ་པ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་ནི། ལྷ་མློ་བཞིས་ཞུས་ཀི་རྒྱུད་ལས། རས་

བརྒྱད་ཡན་ལག་སྒྲུབ་པ་བཤད། །རིལ་བུ་མིག་སྨན་དངློས་གྲུབ་དང་། །ས་འློག་རལ་

གིའི་དངློས་གྲུབ་དང་། །ནམ་མཁར་འཕུར་དང་མི་སྣང་དང་། །འཆི་བ་མེད་དང་ནད་

འཇློམས་སློ། །ཞེས་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་བརྒྱད་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་རིལ་བུའི་དངློས་གྲུབ་ནི། ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་ཆློ་གས་ཚུལ་བཞིན་དུ་

བསྒྲུབས་པའི་རིལ་བུ་ཉི་མ་རེ་ལ་རེ་རེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ཟློས་ན། ལུས་གཟི་བརིད་དང་ལྡན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པ་དང་། འཛམ་བུ་ཆུ་བློའི་གསེར་གི་ཁ་དློག་དང་ལྡན་པ་དང་། སེད་མེད་ཀི་བུའི་

སྟློབས་དང་ལྡན་པ་དང་། དགེ་བ་ལ་སྤློ་ཤུགས་དྲག་པློའི་བརློན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་

དང་། ཇི་ལྟར་འདློད་པའི་སྨློན་ལམ་རྣམས་འགྲུབ་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སློགས་མངློན་པར་

ཤེས་པ་ལྔ་ཐློབ་པ་སྟེ། ཕན་ཡློན་ཆེན་པློ་དྲུག་འབྱུང་བར་གསུངས་སློ། །

མིག་སྨན་གི་དངློས་གྲུབ་ནི། སྒྲུབ་པའི་དུད་པ་ལ་སློགས་པའི་མིག་སྨན་མིག་

ལ་བསྐུས་པ་ལ་བརེན་ནས་རབ་མི་སྣང་བའི་དངློས་གྲུབ། འབིང་ས་འློག་གི་གཏེར་

མཐློང་བ། ཐ་མའང་བལྟས་པ་ཙམ་གིས་མཐློང་ཚད་ཀི་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་

སྡུད་པར་བེད་ནུས་པའི་དངློས་གྲུབ་རྣམས་ཐློབ་པ་དང་། ས་འློག་གི་དངློས་གྲུབ་ནི། 

སྒྲུབ་པ་པློའི་ལུས་ས་ཆེན་པློ་འདིའི་འློག་དཔག་ཚད་དུ་མའི་བར་དུ་ཆུ་ལ་ཉ་བཞིན་དུ་

ཕར་འགློ་བ་དང་ཚུར་འློང་བ་སློགས་བེད་པ་དང་། 

ཕག་མཚན་གི་དངློས་གྲུབ་ནི། སྒྲུབ་པའི་རལ་གི་ལ་སློགས་པའི་ཕག་མཚན་

ལག་ཏུ་བཟུང་བ་ཙམ་གིས་མཁའ་སྤློད་དང་རི་རབ་ཀི་རེ་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལ་

སློགས་པའི་གནས་རྣམས་སུ་སྐད་ཅིག་ཙམ་གིས་བགློད་པར་ནུས་པ་དང་། ནམ་

མཁར་འཕུར་བ་དང་མི་སྣང་བ་དང་འཆི་བ་མེད་པ་དང་ནད་འཇློམས་པ་སློགས་ནི་སྒ་

ཟིན་ལྟར་ཡིན་ནློ། །

མཆློག་སངས་རྒྱས་ཀི་དངློས་གྲུབ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་མཆློག་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡང་བསྐེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པས་

རྒྱུད་སྨིན་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕི་ནང་གི་སློག་རློལ་གཉིས་ཀིས་

དྲངས་པའི་རླུང་རྣམས་གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བྱུང་བའི་སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་

སྐུར་བཞེངས། སྒྱུ་ལུས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་

བཞེངས་ཏེ། རེན་དེ་ལ་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས། འཁློར་བ་ཇི་

སིད་མ་སྟློངས་ཀི་བར་དུ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་དག་པ་ལློངས་སྤློད་རློགས་པ་

སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་སངས་པའི་ཐུགས་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡེ་ཤེས་

ཆློས་ཀི་སྐུ་དང་། གདུལ་བའི་དློན་དུ་སྤྲུལ་སྐུ་བེ་བ་ཐེར་འབུམ་འགེད་པ་རྣམས་འབད་

མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བེད་ནུས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནློ། །

དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་རིམ་གཉིས་ཟབ་མློའི་ལམ། །མ་ནློར་ཇི་བཞིན་སྟློན་

པའི་གེགས་བམ་འདི། །མི་ཟད་བར་དུ་བགིད་པའི་བེད་པ་པློ། །ལྷློ་ཕློགས་ཆློས་བཞིན་

སྐློང་བའི་ལྷ་རིགས་རེའི། །བློན་པློའི་བ་བ་སྒྲུབ་པ་མཆེད་ཀིས་བསྒྲུབས། །དགེ་བ་འདི་

ཡིས་བདག་སློགས་འགློ་བ་ཀུན། །བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པློའི་ཆློས། །ཇི་

བཞིན་འཛིན་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། །བང་ཆུབ་རློ་རེའི་གློ་འཕང་མྱུར་ཐློབ་ཤློག ། 

འདི་ཡི་ཕིར་དུ་སློ་གསུམ་ཅི་རིགས་པས། །མཐུན་པ་བགིད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ཀང་། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཆློག་དང་ཐུན་མློང་གི །དངློས་གྲུབ་མ་ལུས་བདེ་བག་

འགྲུབ་པར་ཤློག ། ཤུ་བྷཾ། 
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༄༅། །འདིར་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་གསང་བ་

འདུས་པའི་རོགས་རིམ་རིམ་ལྔ་གསལ་བའི་སྒོན་མྱེ་ 

མཁས་པའི་ཡིད་འཕོག་རོ་རྱེ་འཆང་ 

དབང་ནམ་མཁའ་གྲགས་པའི་ 

གསུང་རྒྱུན་བཞུགས། །

རད་བྱུང་མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་ལློངས་སྤློད་རློགས། །ཁ་སྦྱློར་བདེ་སྟློང་

རློ་ལ་རག་རློལ་ཞིང་། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རེས་ཞི་བའི་མཐའ་སངས་པ། །ཡན་ལག་

བདུན་ལྡན་རྒྱུད་རྒྱལ་སྟློན་པ་དང་། །དབེར་མེད་བ་མའི་ཞབས་ཀི་པདྨློར་

འདུད། །དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་རློགས་རིམ་ཉིད་བཤད་པ་ལ། རློགས་རིམ་གི་

དབེ་བ། གློ་རིམ། གངས་ངེས་པ། ཕེ་བ་སློ་སློའི་དློན་བཤད་པ་དང་བཞི། 

༼རློགས་རིམ་གི་དབེ་བ་སློགས་བཤད་པ།༽

དང་པློ་ལ་གཉིས། དབེ་བ་དངློས་དང་། རིམ་ལྔར་ཡན་ལག་དྲུག་འདུ་བའི་

ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། རློགས་རིམ་གི་ལམ་ལ་རིམ་པ་དུ་ཞིག་ཡློད་ཅེ་ན། ར་རྒྱུད་པ་

ཚབ་ཀིས་བསྒྱུར་བའི་ལེའུ་དྲུག་པ་ལས། སྔགས་ལ་ངེས་རློག་ལུས་ཀིས་ནི། །ངག་

གིས་ཡིད་ལ་བསྐུལ་གྱུར་པ། །སྒྲུབ་བ་རབ་མཆློག་དངློས་གྲུབ་དང་། །ཡིད་ནི་དགའ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཞིང་མགུ་བའློ། །ཞེས་ལུས་དབེན་དང་པློར་བས་པའི་ལམ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་མཛད་ལ། 

དེ་ཡང་ལུས་ཀིས་ནི་ཞེས་པས་ལུས་དབེན་བསྟན། སྔགས་ལ་ངེས་རློག་ངག་གིས་

ཡིད་ལ་བསྐུལ་ཞེས་པས་ངག་དབེན་བསྟན། རབ་མཆློག་ཅེས་པས་སེམས་དབེན་

བསྟན། དངློས་གྲུབ་ཅེས་པས་སྒྱུ་ལུས་བསྟན། ཡིད་ནི་དགའ་ཞིང་ཞེས་པས་འློད་

གསལ་བསྟན། མགུ་བ་ཞེས་པས་ཟུང་འཇུག་བསྟན་ནློ། །

ཡང་ལེའུ་དང་པློའི་སྒློན་གསལ་དུ། རློགས་རིམ་ལ་སེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་

པ་དང་པློར་བས་པའི་ལམ་རིམ་པ་བཞིར་མཛད་ལ། མགློན་པློ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རིམ་ལྔའི་

མདློར་བསྟན་དུ་བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བའི་རེས་སུ་འབངས་ནས། རློགས་རིམ་ལ་

ངག་དབེན་དང་པློར་བས་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་མཛད་ལ། རྣམ་གཞག་རིམ་པར་ཡང་

དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ཤིང་། སྤློད་བསྡུས་ལས་ཀང་། དེ་ཉིད་ལྔ་ཞེས་གསུངས་

པས། རློགས་རིམ་ལ་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་མཛད་ལ། རྒྱས་བཤད་དུ་ལུས་དབེན་རིམ་

པ་གཅིག་ཏུ་མཛད་ནས། རློགས་རིམ་ལ་ལམ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་གསུངས་སློ། །

ཡང་འདུས་པ་ཕི་མ་ལས་འདུས་པའི་རློགས་རིམ་ལ་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་

ཏུ་གསུངས་སློ། །དེ་རྣམས་ཀང་དབེ་སློ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་འགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདུས་པའི་རློགས་རིམ་ལ་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་བེད་པའི་ཚེ་ལུས་དབེན་ངག་དབེན་གི་

ནང་དུ་སྡུད་པ་ཡིན་ཞིང་། ལམ་རིམ་པ་བཞིར་བེད་པའི་ཚེ་ན་བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་

བའི་གེང་གཞི་རྒྱས་བཤད་ཀི་སྐབས་ཀི་སེམས་དབེན་གི་སྣང་བ་སེམས་སྦས་སུ་

ལུས་དབེན་ངག་དབེན་གཉིས་བསྟན་པ་ལྟར། དེ་གཉིས་སེམས་དམིགས་ཀི་རིམ་

པར་བསྡུས་ནས་བཞིར་མཛད་ལ། ལམ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་བས་པ་ནི་འདུས་པའི་རློགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རིམ་ལ་དྲུག་པློ་དེར་དབེར་ཡློད་པའི་དློན་ཡིན་ཞིང་། འདུས་པའི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་

དྲུག་ནི་ལམ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རིམ་ལྔར་ཡན་ལག་དྲུག་འདུ་བའི་ཚུལ་ནི། སློར་བསམ་གཉིས་

ལུས་དབེན་དུ་འདུ། སློག་རློལ་ངག་དབེན་དུ་འདུ། འཛིན་པ་འློད་གསལ་དུ་འདུ། རེས་

དྲན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འདུའློ། །

གསུམ་པ་གངས་ངེས་ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། ལམ་འདིར་ལམ་གཞན་འདུ་

ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། ཐློབ་བ་མཐར་ཐུག་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དང་གཟུགས་

ཀི་སྐུ་གཉིས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རིམ་པ་གཉིས་

པ་རློགས་རིམ་གི་ལམ་དེ་ལ་ལུས་དབེན་ལ་སློགས་པའི་ལམ་རིམ་པ་དྲུག་པློ་དེར་

གངས་ངེས་ཏེ། དེ་ལས་གངས་མང་མི་དགློས་ཤིང་ཉུང་ན་མི་འདུ་བའི་ཕིར། དེ་ལས་

གངས་མང་མི་དགློས་ཏེ། བསྐེད་རིམ་མཐར་ཕིན་ནས་རློགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་ལ་

བསབ་པས་ཆློག་གི། དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ལམ་གཞན་ལ་བསབ་མི་དགློས་པའི་ཕིར་

དང་། ལམ་རིམ་པ་དྲུག་པློ་རེ་རེའི་བར་དུ་ཡང་ལམ་གཞན་ལ་སློབ་མི་དགློས་ཤིང་། 

ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ནས་ལམ་གི་རིམ་པ་གཞན་ལ་སློབ་མི་དགློས་པའི་ཕིར། ལམ་རིམ་

པ་དྲུག་པློ་དེ་ལས་ཉུང་ན་མི་འདུ་སྟེ། དྲུག་པློ་དེའི་ནང་ནས་གང་ཡང་རུང་བ་ཅིག་མ་

ཚང་ན་ཚེ་དེ་ལ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

འདྲ་བའི་ཆློས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་གཉིས་སྐུ་ཐུགས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྔློན་

དུ་འགློ་དགློས་ཏེ། འབས་བུའི་སྐུ་གཉིས་པློ་དེ་རང་དང་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུས་བསྐེད་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

དགློས་པའི་ཕིར། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་ཟུང་དུ་འཇུག་རྒྱུའི་ཡ་

གཉིས་སློ་སློ་ནས་སྒྲུབ་པ་སྔློན་དུ་འགློ་དགློས་ཤིང་། དེ་གཉིས་ཀི་གློ་རིམ་ཡང་ཀུན་

རློབ་སྒྱུ་ལུས་སྔློན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་དེའི་རེས་སུ་དློན་དམ་འློད་གསལ་སྒྲུབ་དགློས་ཏེ། 

ཀུན་རློབ་སྒྱུ་ལུས་སྔློན་དུ་མ་བསྒྲུབས་པར་དེ་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པའི་དློན་

གི་འློད་གསལ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གང་ལས་སྒྲུབ་

གཞིའི་རླུང་སེམས་ནི་རླུང་རྣམས་གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་བསློམས་སྟློབས་ཀིས་

སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་དང་། དེའི་

བཞློན་པའི་རླུང་ཡིན་པས། སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྔློན་དུ་སེམས་དབེན་འགློ་དགློས་པར་གྲུབ་

པློ་བསློམས་སྟློབས་ཀིས་རླུང་བང་སེམས་རྣམས་གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་སྙིང་གར་

བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པའི་སྟློང་པ་གསུམ་འདྲེན་པ་ལ་ནི་ཕིའི་རྒྱུ་རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་

པར་སྦྱློར་བའི་སློག་རློལ་དང་། ནང་གི་རྐེན་རླུང་ཐིག་ལེ་སློགས་སློམ་པའི་སློག་རློལ་

གཉིས་དགློས་པས། སེམས་དབེན་གི་སྔློན་དུ་ངག་དབེན་འགློ་དགློས་པར་གྲུབ་བློ། །

དེ་ལྟར་ཕི་ནང་གི་རྐེན་གཉིས་ཀིས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་གེགས་མེད་པར་

ཚེགས་ཆུང་ངུས་གློལ་བ་ལ་ནི་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་དམིགས་པ་གཏད་ནས་

བསློམས་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་ནས་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་ཆེན་

དྲངས་པ་སྔློན་དུ་འགློ་དགློས་པས། ངག་དབེན་གི་སྔློན་དུ་ལུས་དབེན་འགློ་དགློས་

པར་གྲུབ་བློ། །

དེ་འདྲ་བའི་རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་རློགས་པར་སྐེ་བའི་དགེ་ར་སྨིན་པ་ལ་

ནི་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁྱེར་བའི་བསྐེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སྔློན་དུ་འགློ་དགློས། རིམ་གཉིས་སློམ་པའི་སྣློད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་དབང་རློགས་

པར་ཐློབ་ཅིང་དབང་དུས་སུ་ཁས་བངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སློམ་པ་རྣམས་ལེགས་

པར་བསྲུང་བ་སྔློན་དུ་འགློ་དགློས། དབང་ཐློབ་པ་དང་དམ་ཚིག་བསྲུང་བའི་སྣློད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཚང་བ་ལ་ནི་སྨློན་འཇུག་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་གཉིས་ཡན་ལག་དང་

བཅས་པ་ལ་བཅློས་མིན་གི་མློང་བ་ཐློན་པའི་ལམ་ཐུན་མློང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་སྔློན་

དུ་འགློ་དགློས་སློ། །

གཉིས་པ་ལམ་འདིར་ལམ་གཞན་འདུ་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་

གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་འདིར་བཤད་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་

འདུ། དུས་འཁློར་ནས་བཤད་པའི་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་པློར་འདིར་བཤད་པའི་ལམ་

རིམ་པ་ལྔར་དློད་ཐུབ་ཀི་སློ་ནས་འདུ། བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་གཞན་གི་རློགས་རིམ་གཞན་

རྣམས་འདིར་བཤད་པའི་ལམ་རིམ་པ་ལྔར་ངློ་བློའི་སློ་ནས་འདུ་བའི་ཕིར་ཏེ། བ་མེད་

ཀི་རྒྱུད་གཞན་གི་རློགས་རིམ་ལའང་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་ཟུང་འཇུག་གསུམ་འདིར་

བཤད་པ་བཞིན་རྒྱུད་ལ་བསྐེད་ཚུལ་དགློས་ཤིང་། སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་པ་ལ་རླུང་རྣམས་

གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པའི་

སྟློང་པ་གསུམ་སྔློན་དུ་འགློ་ཚུལ་དང་། ཕི་ནང་གི་སློག་རློལ་བསློམས་པའི་སྟློབས་

ཀིས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་འགློལ་ཚུལ་འདིར་བཤད་པ་བཞིན་རྒྱུད་གཞན་གི་རློགས་

རིམ་ལའང་ཤེས་དགློས་ཤིང་། རློགས་རིམ་གཞན་དུ་སྙིང་གར་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་

སྔློན་དུ་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་གནད་དུ་བསྣུན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་འདིར་

བཤད་པའི་ལུས་དབེན་དུ་འདུ་དགློས་པའི་ཕིར། འདིར་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་མཐར་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཕིན་ནས་རློགས་རིམ་སློམ་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པ་ཡང་ས་བས་ས་བའི་རིམ་

པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། བསྐེད་རིམ་རགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་མཚམས་ནས་རློགས་རིམ་སློམ་པ་ལ་

འཇུག་པ་འདིར་ཡང་རུང་བའི་ཕིར་རློ། །

བཞི་པ་ཕེ་བ་སློ་སློའི་དློན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དབེན་པ་གསུམ་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་

ལ་གསུམ། ལུས་དབེན་སྐུ་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ། ངག་དབེན་གསུང་རློ་

རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ། སེམས་དབེན་ཐུགས་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་

ཚུལ་ལློ། །

༼ལུས་དབེན་སྐུ་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དང་པློ་ལ་དྲུག་ལུས་དབེན་རིམ་གཉིས་གང་ཡིན་དཔྱད་པ། བསྐེད་རིམ་དང་

ལུས་དབེན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་གློ་རིམ། ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པའི་ངློས་འཛིན། ལུས་

དབེན་གི་རབ་དབེ། ལུས་དབེན་སློར་བསམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། ལུས་

དབེན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཤད་པ་དང་དྲུགདང་པློ་ལ་གསུམ། ལུགས་སློ་

སློ་བ་རྣམ་པར་འགློད་པ་དང་། དེ་དག་གི་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་པ་དང་། རང་གི་

ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་དང་། ཐུབ་པ་

དཔལ་དང་། ཁ་ཆེ་ལག་སྨི་དང་། སྐལ་ལྡན་གགས་པ་སློགས་ཀིས་ལུས་དབེན་རིལ་

པློ་བསྐེད་རིམ་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། དེ་ཡང་སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་དང་ཐུབ་པ་དཔལ་

གཉིས་ཀིས་ནི་ལུས་དབེན་རིལ་པློ་མདློར་བས་ནས་གསུངས་པའི་བསྐེད་རིམ་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བཞེད་དློ། །

ལྷག་མློས་ལུས་ལ་སྡུད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལུས་དབེན་དུ་བཞེད་ཀང་ལུས་དཀིལ་

གི་ལྷ་རྣམས་ས་བློན་ལས་བསྐེད་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ལུས་དབེན་དུ་མི་བཞེད་

དློ། །ཁ་ཆེ་ལག་སྨི་དང་སྐལ་ལྡན་གགས་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་མདློར་བས་ལས་བསྐེད་

རིམ་ལ་བསབས་པའི་རེས་སུ་ལུས་དབེན་ལ་བསབ་པར་གསུངས་པ་ལ་བསམས་

ནས་ལུས་དབེན་རིལ་པློ་བསྐེད་རིམ་དུ་བཞེད་ཀང་། མདློར་བས་ནས་བཤད་པའི་

བསྐེད་རིམ་མ་ཡིན་པར་བཞེད་དློ། །བ་མ་བཙུན་མློ་ཅན་དང་མངློན་ཤེས་ཅན་གཉིས་

ཀིས་ལུས་དབེན་རིལ་པློ་རློགས་རིམ་དུ་བཞེད་དློ། །

ཡང་ནག་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རེ་ནི། ལུས་དབེན་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་འཇློག་

པར་མཛད་ལ། འཇློག་ཚུལ་ཡང་དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། དེ་ཉིད་རིགས་ལྔ། གསང་བ་

རིགས་གསུམ་གི་ལུས་དབེན་བསྐེད་རིམ་དང་། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་

དབེན་རློགས་རིམ་དུ་འདློད་དློ། །བློད་ཀི་འགློས་ལུགས་པ་ཕལ་མློ་ཆེས་ལུས་དབེན་

རིལ་པློ་རློགས་རིམ་དུ་བཞེད་ལ། མཁས་པ་གན་གིས་ནི་ཕུང་པློ་ལྔ་རིགས་ལྔར་

བསློམ་པའི་ལུས་དབེན་བསམ་གཏན་གི་རློག་པའི་ཡན་ལག་དང་བསྐེད་རིམ་དུ་

བཞེད་ཅིང་། ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་རེ་རེ་ལ་རིགས་ལྔ་ལྔར་ཕེ་ནས་བསློམས་པའི་ལུས་དབེན་

དེ་བསམ་གཏན་གི་སྤློད་པའི་ཡན་ལག་དང་། དེ་རློགས་རིམ་དུ་བཞེད་དློ། །

གཉིས་པ་དེ་དག་གི་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་པ་ནི། བཙུན་མློ་ཅན་དང་མངློན་

ཤེས་ཅན་གཉིས་ཀིས་ལུས་དབེན་རིལ་པློ་རློགས་རིམ་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། 

སྤློད་བསྡུས་ལས། ལུས་དབེན་རིམ་གཉིས་ཐུན་མློང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ནག་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པློ་དམ་ཚིག་རློ་རེས་ལུས་དབེན་ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀའི་ཆ་འཇློག་པ་ཙམ་འཐད་ཀང་

འཇློག་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་དེ། དམ་པ་རིགས་བརྒྱ། དེ་ཉིད་རིགས་ལྔ། གསང་བ་རིགས་

གསུམ་གི་ལུས་དབེན་རྣམས་བསྡུ་བ་དང་། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་

དབེན་བསྡུ་བེད་དུ་སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པས། བསྡུ་བ་བསྐེད་རིམ་དང་བསྡུ་

བེད་རློགས་རིམ་དུ་འཇློག་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། མཁས་པ་གན་གི་བཞེད་པ་དེ་ཡང་

མི་འཐད་དེ། བསྐེད་རིམ་ཕྲ་མློ་མཐར་ཕིན་པའི་བསྐེད་རིམ་པས་ཐིག་ལེ་ཡུངས་ཀར་

གི་འབྲུ་ཚད་ཙམ་གི་ནང་དུ་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པ་ལ་གསལ་སྣང་

ཤིན་ཏུ་བརན་པ་རེད་པས་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་ནས་རིགས་བརྒྱར་བསློམ་

པ་ལ་སློས་ཀི་མློང་བ་འདློན་མི་དགློས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་རང་གི་ལུགས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ། ཕུང་སློགས་ལྷར་བསློམ་པའི་

ལུས་དབེན་འདི་ལ་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་མ་ཤར་གཉིས་ཡློད་པ་

ལས། སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་མ་ཤར་བའི་ལུས་དབེན་ནི་བསྐེད་རིམ་

པའི་ལུས་དཀིལ་གི་ལྷ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བ་

ལ་ཡང་། ཞུ་བདེས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྟར་ཤར་མ་ཤར་གཉིས་ལས། 

ཞུ་བདེས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བ་མིན་ཀང་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་

གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བའི་ལུས་དབེན་ནི་ལྷག་མློས་ལུས་ལ་བསྡུ་བའི་ལྷ་ལྟ་བུ་ཡིན་

ནློ། །ཞུ་བདེས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པ་ལ་ཡང་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བས་

སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་མ་ཤར་གཉིས་ལས། སྤིར་ཞུ་བདེས་སྟློང་

ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བ་ཡིན་ཀང་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཞུ་བདེས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བ་མ་ཡིན་པའི་ལུས་དབེན་གི་ལྷ་

ནི་དཀིལ་འཁློར་ལུས་ལ་ཉེ་བར་བསྡུ་བའི་ལུས་ཀི་ལྷ་དང་། ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་རློ་

རེ་འཆང་དུ་བལྟ་བའི་སྐབས་ཀི་ལྷ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

ཞུ་བདེས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བའི་སློ་ནས་ཕུང་སློགས་ལྷར་

བསློམ་པའི་ལུས་དབེན་རློགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་དུ་འཇློག་གློ །

གཉིས་པ་བསྐེད་རིམ་དང་ལུས་དབེན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་གློ་རིམ་ནི། སྤིར་

བསྐེད་རིམ་ཕྲ་རགས་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པ་རློགས་རིམ་རློགས་པར་སྐེ་བའི་རྒྱུད་སྨིན་

བེད་དུ་འགྱུར་ན་བེ་བག་ཏུ་རློགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་གི་ཡང་རྒྱུད་སྨིན་བེད་དུ་

འགྱུར་བས། བསྐེད་རིམ་དང་རློགས་རིམ་གི་ལུས་དབེན་གཉིས་ཀི་གློ་རིམ་ངེས་པར་

གྲུབ་ལ། ཁྱད་པར་བསྐེད་རིམ་པས་འློག་སློར་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་བསློམ་པ་ནི་རླུང་གཉིས་

དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པའི་ཐབས་ཡིན་པས་རློགས་རིམ་པའི་ལུས་དབེན་དང་ཁད་ཀིས་

འབེལ་བ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ལུས་རྣམ་པར་དབེན་པའི་ངློས་འཛིན་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། ལུས་

སུ་གྲུབ་པ་འདི་ནི་སྤུངས་པ་བཞིན་དུ་གནས་ཏེ། ཤའི་ཁམ་ཚད་དང་། ཞེས་པ་ནས། 

མིག་དང་ཡན་ལག་ལ་སློགས་པ་ཚོགས་པ་ལ་སྤུངས་པ་ཞེས་བའློ། །ཞེས་པའི་བར་

གིས་མི་གཙང་བའི་རས་སློ་དྲུག་ཚོགས་པའི་འབྱུང་བཞིའི་ལུས་འདི་དབེན་གཞིའི་

ལུས་སུ་བསྟན། ཡང་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། ཁམས་བཞི་དང་། སྐེ་མཆེད་དྲུག་དང་། ཡུལ་

ལྔ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནི་འབས་དང་ནས་ལ་སློགས་པའི་འབྲུ་མང་པློ་ལ་སྤུངས་པ་ཞེས་

བརློད་པ་བཞིན་དུ། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་དང་ཉིང་ལག་ཏུ་གཏློགས་པ་ཚོགས་པ་ལ་
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སྤུངས་པ་ཞེས་བའློ། །ཞེས་པས་རགས་པ་ཉེར་ལྔ་ཚོགས་པ་ལ་དབེན་གཞིའི་ལུས་སུ་

བསྟན་ནློ། །རགས་པ་ཉེར་ལྔའི་ནང་ནས་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ནི་གློ་ས་གནློན་ནུས་ཀི་

ཚུལ་གིས་སྤུངས་པ་ཡིན་ཀང་། སེམས་སེམས་བྱུང་གི་སྤུངས་ཚུལ་ནི། སྤློད་བསྡུས་

ལས། ཁམས་རྣམས་ཕྲད་པའི་ཕིར་ཤེས་རབ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ཡིད་དང་། མ་རིག་པ་

དང་། བག་ཆགས་དང་། སིད་པ་དང་། ཉློན་མློངས་པའི་རྒྱུན་ལ་ནི་བསགས་པ་ཞེས་

བའློ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་པའམ་སྤུངས་པ་ནི་ཉེ་བར་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་

ཏེ། གནས་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་སེམས་སེམས་བྱུང་སྐད་ཅིག་སྔ་ཕི་དུ་མ་ཚོགས་

པ་དེ་དབེན་གཞིའི་ལུས་སུ་བསྟན་ནློ། །

ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཀི་ཐློག་མ་མེད་པ་ནས་ཐ་མལ་བའི་

ང་རྒྱལ་གིས་གནས་པ་རྣམས་ནི། ཞེས་པས་ནི་དབེན་རྒྱུ་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་དེ་

བསྟན། འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལས་བསྒྲུབས་

པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་བསྟན་ཏེ། ཞེས་པས་དབེན་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་དེ་བསྟན། དེས་ན་

དབེན་གཞིའི་ལུས་ཕུང་པློ་ལྔ་དང་། ཁམས་བཞི། སྐེ་མཆེད་དྲུག ཡུལ་ལྔ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པློ་

རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བའི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་པློ་དེ་རྣམས་ལྷར་བསློམས་པས་ཐ་མལ་གི་སྣང་

ཞེན་གིས་དབེན་པས་ན་ལུས་དབེན་དང་། ཐབས་ཤེས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་ཆ་ནས་

རྣལ་འབློར་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་ལུས་དབེན་གི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལ་བཞི། དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་

ལུས་དབེན། དེ་ཉིད་རིགས་ལྔའི་ལུས་དབེན། གསང་བ་རིགས་གསུམ་གི་ལུས་

དབེན། གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་ནློ། །དང་པློ་ལ། ཕུང་པློ་ལྔའི་ལུས་
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དབེན། ཁམས་བཞིའི་ལུས་དབེན། དབང་པློ་དྲུག་གི་ལུས་དབེན། ཡུལ་ལྔའི་ལུས་

དབེན་གི་དབེ་བ་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། ར་རྒྱུད་ལས། མདློར་ན་ཕུང་པློ་ལྔ་རྣམས་ནི། །སངས་རྒྱས་ལྔར་

ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཞེས་པས་ཕུང་པློ་ལྔ་པློ་དེ་ཕུང་པློའི་ལུས་དབེན་གི་དབེན་

གཞིའི་ལུས་དང་། དེ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔར་བསློམ་པ་ཕུང་པློའི་ལུས་དབེན་དུ་གསུངས་

སློ། །གཟུགས་ཕུང་རྣམ་སྣང་དུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་གཟུགས་ལ་དབེ་ན། སྔློ་

སེར་ལ་སློགས་པའི་ཁ་དློག་གི་གཟུགས་དང་། རིང་ཐུང་ལ་སློགས་པ་དབིབས་ཀི་

གཟུགས་དང་། བདག་གཞན་ལ་སློགས་པ་རྣམ་པའི་གཟུགས། ཉི་ཟླ་ལ་སློགས་པ་

སྣང་བའི་གཟུགས། རྣམ་པར་རིག་བེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་རིམ་

པ་བཞིན་དུ་རྣམ་སྣང་གི་རྣམ་སྣང་ནས་རྣམ་སྣང་གི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

ཚོར་ཕུང་རིན་འབྱུང་དུ་བསློམ་པའི་ཚོར་བ་ལ་དབེ་ན། བཏང་སྙློམས་ཀི་ཚོར་

བ། བད་རླུང་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ། བདེ་བའི་ཚོར་བ། སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ། 

འདུས་པ་དང་མཁིས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་ལྔ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རིན་འབྱུང་གི་

རྣམ་སྣང་ནས་རིན་འབྱུང་གི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

འདུ་ཤེས་འློད་དཔག་མེད་དུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་འདུ་ཤེས་ལ་དབེ་ན། 

མི་གཡློ་ཞིང་མི་འགྱུར་བའི་འདུ་ཤེས། རྐང་བཞི་པའི་འདུ་ཤེས། རྐང་མེད་ཀི་འདུ་

ཤེས། རྐང་མང་གི་འདུ་ཤེས། རྐང་གཉིས་ཀི་འདུ་ཤེས་ལྔ་ནི་འློད་དཔག་མེད་ཀི་རྣམ་

སྣང་ནས་འློད་དཔག་མེད་ཀི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པློ་དློན་གྲུབ་ཏུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་འདུ་བེད་ལ་དབེ་ན། 



  132  

དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ལུས་ཀི་འདུ་བེད། ཁམས་གསུམ་གི་འདུ་བེད། ངག་གི་འདུ་བེད། ཐར་པའི་འདུ་བེད། 

ཡིད་ཀི་འདུ་བེད་དང་ལྔ་ནི་དློན་གྲུབ་ཀི་རྣམ་སྣང་ནས་དློན་གྲུབ་ཀི་མི་བསྐློད་པའི་བར་

དུ་བསློམ་མློ། །

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པློ་མི་བསྐློད་པར་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལ་དབེ་

ན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནས་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་ལྔ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་མི་བསྐློད་པའི་རྣམ་སྣང་ནས་མི་བསྐློད་པའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

གཉིས་པ་ཁམས་བཞིའི་ལུས་དབེན་ནི། ར་རྒྱུད་ལས། ས་ནི་སྤན་ཞེས་བ་བ་

ཡིན། །ཆུ་ཡི་ཁམས་ནི་མཱ་མ་ཀི། མེ་ནི་གློས་དཀར་མློ་ཡིན་ནློ། །རླུང་ནི་སྒློལ་མར་

རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཞེས་པས་ཁམས་བཞིའི་ལུས་དབེན་གི་དབེན་གཞིའི་ལུས་ས་ལ་

སློགས་པའི་ཁམས་བཞི་དང་། དེ་བཞི་ལྷ་མློ་བཞིར་བསློམ་པ་ཁམས་བཞིའི་ལུས་

དབེན་དུ་བཤད་དློ། །

ས་ཁམས་སྤན་མར་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་ས་ཁམས་ལ་དབེ་ན་ཕི་ནང་

གཉིས་ལས། ནང་ལ་སྦྱར་ན་སྐྲ་རུས་པ་མཆིན་པ་སྙིང་། སྤུ་སེན་མློ་རྣག་སྙིང་། སློ་

པགས་པ་ཤ་སྙིང་། རྒྱུས་པ་ཤ་རིབ་མ་སྙིང་། དྲི་མ་རྒྱུ་མ་མཁིས་པ་སྙིང་ལྔ་དང་། ཕི་

ལ་རི་རབ་དང་། ལྷློའི་གིང་། ནུབ་ཀི་གིང་། བང་གི་གིང་། ཤར་གི་གིང་སྟེ་ལྔ་ཚན་

གཉིས་པློ་དེ་སྤན་མའི་རྣམ་སྣང་ནས་སྤན་མའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་

མློ། །སྐབས་འདིར་སྙིང་ལྔར་བཤད་པའི་དགློས་པ་ནི་དབང་པློ་ལྔའི་རླུང་རྣམས་ཀི་

གནས་མཐར་ཐུག་པ་སྙིང་ག་ཡིན་པས་དེའི་སློ་ནས་ཕེ་བའློ། །ཆུ་ཁམས་མཱ་མ་ཀིར་

བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་ཆུ་ལ་དབེ་ན་ཕི་ནང་གཉིས་ལས། ནང་ལ་སྦྱར་ན། བད་ཀན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

མཆི་མ་དང་བཅས་པ། རྔུལ་ཁག་ཁ་ཆུ་གཅིན་དང་ལྔ། ཕི་ལ་ནི་འབབ་ཆུའི་ཆུ། ཆུ་

བློའི་ཆུ། བཀློད་མའི་ཆུ། ལྟེང་ཀའི་ཆུ། རྒྱ་མཚོའི་ཆུ་སྟེ་ལྔ་ཚན་གཉིས་པློ་དེ་མཱ་མ་ཀིའི་

རྣམ་སྣང་ནས་མཱ་མ་ཀིའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །མེ་གློས་དཀར་མློར་

བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་མེ་ཁམས་ལ་དབེ་ན་ཕི་ནང་གཉིས་ལས། ནང་ལ་ནི་མགློ་

བློའི་དྲློད། ལྟེ་བའི་དྲློད། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲློད། ལྟློ་བའི་དྲློད། སྙིང་གའི་དྲློད་དང་

ལྔ། ཕི་ལ་ནི་རློ་བ་ལས་བྱུང་བའི་མེ། མེ་ཤེལ་ལས་བྱུང་བའི་མེ། ཤིང་ལས་བྱུང་བའི་

མེ། ནགས་ཚལ་ལས་བྱུང་བའི་མེ། རྒྱུན་བཞག་གི་མེ་སྟེ་ལྔ་ཚན་གཉིས་པློ་དེ་གློས་

དཀར་མློའི་རྣམ་སྣང་ནས་གློས་དཀར་མློའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

རླུང་སྒློལ་མར་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་རླུང་ལ་དབེ་ན་ཕི་ནང་གཉིས་ལས། 

ནང་ལ་ནི་ཁྱབ་བེད། ཐུར་སེལ། གེན་རྒྱུ། མཉམ་གནས། སློག་འཛིན་ཏེ་ལྔ་དང་། ཕི་

ལ་ནི་སྟེང་གི་རླུང་། ལྷློའི་རླུང་། ནུབ་ཀི་རླུང་། བང་གི་རླུང་། ཤར་གི་རླུང་སྟེ་ལྔ་ཚན་

གཉིས་པློ་དེ་སྒློལ་མའི་རྣམ་སྣང་ནས་སྒློལ་མའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

གསུམ་པ་དབང་པློ་དྲུག་གི་ལུས་དབེན་ནི། ར་རྒྱུད་ལས། རློ་རེའི་སྐེ་མཆེད་

ཉིད་དག་ཀང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག ། ཅེས་པས་ནང་གི་སྐེ་

མཆེད་དྲུག་གི་ལུས་དབེན་གི་དབེན་གཞིའི་དབང་པློ་དྲུག་དང་། དེ་བང་སེམས་སུ་

སློམ་པ་དབང་པློའི་ལུས་དབེན་དུ་གསུངས་སློ། །

མིག་ས་སྙིང་དུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་མིག་ལ་དབེ་ན། མིག་གིས་

གཟུགས་གསུམ་འཛིན་པ། མིག་འབས་ཀི་དཀར་པློ། ཟུར་གིས་བལྟ་བའི་མིག་གི་

གཟུགས་དང་། མིག་གཡློ་བ་དང་། རྒུན་འབྲུའི་ཚད་ཙམ་གི་མིག་དབང་ལྔ་ནི་ས་སྙིང་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གི་རྣམ་སྣང་ནས་ས་སྙིང་གི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

རྣ་བ་ཕག་རློར་དུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་རྣ་བ་ལ་དབེ་ན། རྣ་བའི་རང་

བཞིན། སྒ་གསུམ་འཛིན་པ་དང་། རྣ་བའི་བུ་ག རྣ་བའི་ར་བ། གློ་ག་གཅུས་ཏེ་བཅད་

པ་ལྟ་བུའི་རྣ་བའི་དབང་པློ་ནི་ཕག་རློར་གི་རྣམ་སྣང་ནས་ཕག་རློར་གི་མི་བསྐློད་པའི་

བར་དུ་བསློམ་མློ། །

སྣ་ནམ་སྙིང་དུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་སྣ་ལ་དབེ་ན། སྣའི་རང་བཞིན། སྣའི་

ནང་གི་དབུས། དྲི་གསུམ་འཛིན་པ། སྣའི་བུ་ག ། མིག་སྨན་གི་ཐུར་མ་ཕྲ་མློ་གཤིབས་

པ་ལྟ་བུའི་སྣའི་དབང་པློ་ལྔ་ནི་ནམ་སྙིང་གི་རྣམ་སྣང་ནས་ནམ་སྙིང་གི་མི་བསྐློད་པའི་

བར་དུ་བསློམ་མློ། །

ལྕེ་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་ལྕེ་ལ་དབེ་ན། ལྕེའི་རང་

བཞིན། ལྕེའི་ར་བ། ལྕེའི་རེ་མློ། རློ་གསུམ་འཛིན་པ། ཟླ་བ་ཕེད་ཀི་དབིབས་ལྟ་བུའི་

ལྕེའི་དབང་པློ་ལྔ་ནི་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྣམ་སྣང་ནས་འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག་གི་

མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

ལུས་སྒིབ་སེལ་དུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་ལུས་ལ་དབེ་ན། ལུས་ཀི་དབང་

པློ། ལུས་ཀི་རུས་པ། ཤའི་རང་བཞིན། པགས་པའི་རང་བཞིན། རེག་བ་གསུམ་

འཛིན་པ་དང་ལྔ་ནི་སྒིབ་སེལ་གི་རྣམ་སྣང་ནས་སྒིབ་སེལ་གི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་

བསློམ་མློ། །

ཡིད་ཀི་དབང་པློ་འཇམ་དཔལ་དུ་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་ཡིད་ལ་དབེ་ན། 

མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས། མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས། སློར་རློག་ཡེ་ཤེས། བ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནི་འཇམ་དཔལ་གི་རྣམ་སྣང་ནས་འཇམ་དཔལ་གི་མི་

བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

བཞི་པ་ཡུལ་ལྔའི་ལུས་དབེན་གི་དབེ་བ་བཤད་པ་ནི། ར་རྒྱུད་ལས། 

གཟུགས་སྒ་དྲི་སློགས་སྔགས་པ་ཡིས། །ལྷ་ཉིད་དུ་ནི་རག་ཏུ་བསློམ། །ཞེས་པས་ཡུལ་

ལྔའི་ལུས་དབེན་གི་དབེན་གཞིའི་ཡུལ་ལྔ་དང་། དེ་ལྔ་རློ་རེ་མ་ལྔར་བསློམ་པ་ནི་ཡུལ་

ལྔའི་ལུས་དབེན་དུ་གསུངས་སློ། །

གཟུགས་གཟུགས་རློ་རེ་མར་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་གཟུགས་ལ་དབེ་ན། 

རྐེན་གསུམ་ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་མཐློང་བའི་གཟུགས་སྤི་ཙམ་པ་དང་། རེས་སུ་

ཆགས་པའི་གཟུགས་དང་། ཡིད་དུ་འློང་མི་འློང་བར་མ་གསུམ་གི་གཟུགས། 

བསྒིངས་བག་དང་རྣམ་པར་རློལ་བ་དང་སེག་པའི་གཟུགས་དང་ལྔ་ནི་གཟུགས་རློ་རེ་

མའི་རྣམ་སྣང་ནས་གཟུགས་རློ་རེ་མའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

སྒ་སྒ་རློ་རེ་མར་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་སྒ་ལ་དབེ་ན། རྣ་བའི་ནང་གི་སྒ། མགློ་

དང་སྐྲའི་སྒ། གླུ་དང་རྒྱུན་གི་སྒ། རྐན་དང་མཆུ་དང་ངག་གི་སྒ། ནགས་ཚལ་དང་ཆུ་བློ་

དང་ཐལ་མློ་བརབས་པ་དང་ར་རྔ་ལ་སློགས་པ་རློལ་མློའི་སྒ། ཧཱུཾ་ཡིག་ཞི་དྲག་གི་སྒ་དང་

ལྔ་ནི་སྒ་རློ་རེ་མའི་རྣམ་སྣང་ནས་སྒ་རློ་རེ་མའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

དྲི་དྲི་རློ་རེ་མར་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་དྲི་ལ་དབེ་ན། དྲི་སྤི་ཙམ་པ་དང་། 

ཡན་ལག་གི་དྲི། དྲི་གསུམ་གི་བེ་བག རློའི་དྲི། དྲི་མི་ཟད་པ་དང་ལྔ་ནི་དྲི་རློ་རེ་མའི་

རྣམ་སྣང་ནས་དྲི་རློ་རེ་མའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

རློ་རློ་རློ་རེ་མར་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་རློ་ལ་དབེ་ན། མངར་བའི་རློ། བསྐ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བའི་རློ། ལན་ཚྭ་བའི་རློ། ཚ་སྐྱུར་གི་རློ། ཁ་བའི་རློ་དང་ལྔ་ནི་རློ་རློ་རེ་མའི་རྣམ་སྣང་

ནས་རློ་རློ་རེ་མའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །

རེག་བ་རེག་བ་རློ་རེ་མར་བསློམ་པའི་དབེན་གཞིའི་རེག་བ་ལ་དབེ་ན། སྟན་

གཅིག་ལ་གནས་པའི་རེག་བ། འཁྱུད་པའི་རེག་བ། འློ་བེད་པའི་རེག་བ། རྔུབ་པའི་

རེག་བ། དབང་པློ་གཉིས་སྦྱློར་བའི་རེག་བ་དང་ལྔ་ནི་རེག་བ་རློ་རེ་མའི་རྣམ་སྣང་ནས་

རེག་བ་རློ་རེ་མའི་མི་བསྐློད་པའི་བར་དུ་བསློམ་མློ། །དམ་པ་རིགས་བརྒྱ་པློ་དེ་སྐུ་

མདློག་ནི་རིགས་ལྔ་སྤི་དང་མཐུན། ཕག་མཚན་ནི་རིགས་སློ་སློའི་ར་བའི་ལྷ་གང་

ཡིན་གི་ཕག་མཚན་འཛིན་པ་ཤ་སྟག་ཏུ་བསློམ་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་རིགས་ལྔའི་ལུས་དབེན་བཤད་པ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

བརྒྱ་པློ་དེ་རིགས་ལྔར་འདུ་ཞིང་། དབེན་གཞིའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་བརྒྱ་པློ་དེ་རིགས་

ལྔའི་དབེན་གཞིའི་ལུས་སུ་འདུས་པས། ཁམས་ལྔ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལྔར་བསློམ་

པ་ནི་དེ་ཉིད་རིགས་ལྔའི་ལུས་དབེན་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་གསང་བ་རིགས་གསུམ་གི་ལུས་དབེན་བཤད་པ་ནི། རིགས་ལྔ་པློ་

དེ་རློ་རེ་གསུམ་དུ་འདུ་ཞིང་། ཁམས་ལྔ་པློ་དེ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དུ་འདུ། ལུས་

ངག་ཡིད་གསུམ་པློ་དེ་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསློམ་པའི་རློ་རེ་གསུམ་གི་དབེན་གཞིའི་ལུས་

སུ་འདུས་པས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་རློ་རེ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དུ་བསློམ་པ་ནི་

གསང་བ་རིགས་གསུམ་གི་ལུས་དབེན་དུ་བཞག་གློ །

བཞི་པ་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་ལུས་དབེན་བཤད་པ་ནི། ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་པློ་དེ་གང་ཟག་གཅིག་ལ་འདུ་ཞིང་། རློ་རེ་གསུམ་པློ་དེ་ཡང་རློ་རེ་འཆང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གཅིག་གི་ངློ་བློར་འདུ་བར། སྔར་བཤད་པའི་དབེན་གཞིའི་ལུས་དེ་རྣམས་རློ་རེ་

གསུམ་དབེར་མི་ཕེད་པའི་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསློམ་པ་ནི་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་གི་

ལུས་དབེན་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་ལུས་དབེན་སློར་བསམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། སྤློད་

བསྡུས་ལས་ལུས་དབེན་དུ་བཤད་པ་འདི་རྣམས་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་སྦྱློར་བ་ཡན་ལག་

དྲུག་གི་སློར་བསམ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པའི་བསྟན་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། 

རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། དབང་པློ་བཅུ་པློ་རྣམས་ཀི་ཡང་། །རང་གི་འཇུག་གནས་ཐམས་ཅད་

དུ། །འདློད་པ་སློ་སློར་སྡུད་པས་ན། །སློ་སློར་སྡུད་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །ཞེས་གསུངས་

ལ། དེའི་དློན་ནི། དབང་པློ་བཅུ་ནི་མིག་སློགས་དབང་པློ་ལྔ་དང་། གཟུགས་སློགས་

ཡུལ་ལྔ་སྟེ་བཅུ་པློ་དེ་ཡིན་ལ། རང་གི་འཇུག་གནས་ནི་ཡུལ་ལྔ་གཟུང་བའི་རང་

བཞིན་གིས་འཇུག་པ་དང་། དབང་པློ་ལྔ་འཛིན་པའི་རང་བཞིན་གིས་འཇུག་པའི་དློན་

དང་། འདློད་པ་ནི་འདློད་ཡློན་ལྔ་དང་། སློ་སློ་ནི་ཡང་ཡང་གི་དློན་དང་། སྡུད་པ་ནི་ལེན་

པའི་དློན་ཡིན་པས། ལུས་དབེན་རེས་ཐློབ་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་དབང་པློ་ལྔའི་

ཡུལ་དུ་གང་སྣང་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟློང་གི་ངློ་བློར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བལྟས་ནས་སློམ་

པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་སློར་སྡུད་དུ་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འདློད་པ་ལྔ་ནི་མདློར་བསྡུས་ན། །སངས་རྒྱས་ལྔ་རུ་སྦྱློར་

བ་ཡིས། །བརགས་པ་བསམ་གཏན་ཞེས་བཤད་དེ། །ཞེས་པའི་དློན་ནི། མདློར་བསྡུས་

པ་སྟེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ལས། འདློད་པ་ལྔ་པློ་སྟེ་དབང་པློ་ལྔ་དང་། 

ཡུལ་ལྔ་རིགས་ལྔའི་ངློ་བློར་སྦྱློར་བ་སྟེ་བལྟས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལྷར་བརགས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རློག་དཔྱློད་གཉིས། དགའ་བདེ་གཉིས། སེམས་

རེ་གཅིག་པ་སྟེ་བསམ་གཏན་དེ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ཡློད་དེ། བསམ་གཏན་དེ་ནི་རྣམ་ལྔར་

འགྱུར། །རློག་དང་དཔྱློད་དང་དགའ་བ་དང་། །དེ་བཞིན་བདེ་བ་ཉིད་དང་ཡང་། །སེམས་

ཀི་རེ་གཅིག་ཉིད་དག་སྟེ། །ལྔ་པློ་དེར་ནི་བསམ་གཏན་བསྡུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། གསང་བ་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་རྣམ་པ་དུ་མར་ཡློངས་སུ་བཤད་པའི་

གསང་བ་གསུམ་སྟེ། མིག་སློགས་དབང་པློ་ལྔ་དང་། གཟུགས་སློགས་ཡུལ་ལྔ་དང་། 

དབང་པློའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་སྟེ། ལྔ་ཚན་གསུམ་པློ་དེ་ཉིད་རིགས་ལྔའི་བདག་ཉིད་དུ་

ཞིབ་ཏུ་མ་ཕེ་བར་རློག་པར་བེད་པ་དེ་ནི་རློག་པའི་ཡན་ལག་དང་། ཞིབ་ཏུ་ཕེ་ནས་

རིགས་ལྔའི་བདག་ཉིད་དུ་སློ་སློར་དཔྱློད་པར་བེད་པ་ནི་དཔྱློད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། 

གསང་བའི་རྒྱུད་ནི་ཐམས་ཅད་དུ། །རྣམ་པ་དུ་མར་ཡློངས་བཤད་པ། །གསང་བ་གསུམ་

བྱུང་རློག་པ་སྟེ། །དེ་ཡི་ལློངས་སྤློད་དཔྱློད་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འློག་སློར་

ཕྲ་མློ་མན་ངག་བཞིན་དུ་བསློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་ཡིད་བདེ་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་ཡན་

ལག་གསུམ་པ་དགའ་བའི་ཡན་ལག་དང་། དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་བྱུང་བའི་སྟློང་ཉིད་

རློགས་པའི་སེམས་བྱུང་ནི་ཡན་ལག་བཞི་པ་བདེ་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། དགའ་ལ་རེག་

པ་གསུམ་པ་སྟེ། །བདེ་བས་བསྡུས་པ་བཞི་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཤེས་པ་དབང་པློའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། ཤེས་བ་གཟུགས་སློགས་

ཡུལ་དྲུག་དང་། བྱུང་ཟད་དེ་གཉིས་སྣང་རགས་པ་ཞི་བའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ལ་ནི་

རང་སེམས་ཞེས་བ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀུན་དངློས་ཞི་བ་ནི་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རློག་



  139  

གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པ་འགག་པའི་དློན་དང་། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ནི་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཞེས་པའི་དློན་

ཡིན་པས་ལུས་དབེན་མཉམ་གཞག་གིས་བསྡུས་པའི་གཉིས་སྣང་རགས་པ་འགགས་

པའི་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་གིས་མཚོན་པའི་སྟློང་པ་བཞི་ནི་སེམས་རེ་

གཅིག་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། ཤེས་དང་ཤེས་བ་བྱུང་ཟད་པའི། །རང་སེམས་ལྔ་པར་

ཤེས་པར་བ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དངློས་ཞི་བ་ནི། །ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་རབ་

གནས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ལྔའི་ནང་ནས་རློག་དཔྱློད་གཉིས་དང་པློར་བཤད་

པ་ནི་བཤད་པའི་རིམ་པ་ཡིན་གི་དློན་གི་རིམ་པའི་དབང་དུ་བས་ན་དགའ་བདེ་གཉིས་

དང་སེམས་རེ་གཅིག་པ་དང་པློར་སྐེ། དེའི་རེས་སུ་རློག་དཔྱློད་གཉིས་འབྱུང་བ་ཡིན་

ནློ། །དེས་ན་སློར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་རློག་དཔྱློད་གཉིས་ལུས་དབེན་

རེས་ཐློབ་ཏུ་འདུས། བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་དགའ་བདེ་གཉིས་དང་སེམས་རེ་

གཅིག་པ་གསུམ་ནི་ལུས་དབེན་མཉམ་གཞག་ཏུ་འདུའློ། །

དྲུག་པ་ལུས་དབེན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཕྲ་

མློ་བསློམས་པས་རླུང་འདུ་ལུགས། དེ་ལས་ཞུ་བདེ་སྐེ་ཚུལ། སྐེས་པའི་ཚེ་མཉམ་

རེས་སུ་སྐློང་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། གང་ཟག་གི་རིགས་ཁ་ཅིག་ལ་བསྐེད་རིམ་རགས་

པ་མཐར་ཕིན་པའི་མཚམས་ནས་བསྐེད་རིམ་པའི་འློག་སློའི་ཕྲ་མློ་བསློམས་པ་ཉིད་

ཀིས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡས་བབས་མས་བརན་གི་དགའ་བཞི་འདྲེན་

ནུས་པ་ཡློད་ལ། དེ་ལ་ནི་དེ་ཁའི་སྟེང་ནས་བསློམས་པས་ཆློག་གི་རློགས་རིམ་པའི་

ལུས་དབེན་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་ལློགས་སུ་སློམ་མི་དགློས་ལ། དེ་ལྟར་མིན་པའི་གང་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཟག་གི་རིགས་ཕལ་ཆེ་བ་ལ་ནི་བསྐེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པའི་མཚམས་ནས་

ལུས་དབེན་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསློམ་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ནློ། །

ཚུལ་ཇི་ལྟར་སློམ་པ་ནི། རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་ལས། ལུས་དང་དུས་

དང་ཡུལ་རླུང་གི། གནད་ནི་རྣམ་པ་བཞིར་ཤེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནད་

བཞི་ཚང་བའི་སློ་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ལུས་ཀི་གནད་ནི་ལུས་རྣམ་སྣང་གི་

ཆློས་བདུན་ལྡན་དུ་བ་བ་དང་། དུས་ཀི་གནད་ནི་སྤིར་རྒྱུན་དུ་བ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་

སྔ་དྲློ་རིག་པ་གསལ་བ་དང་། ཕི་དྲློ་མེའི་དུས་སུ་བསློམ་མློ། །རླུང་གི་གནད་ནི་རང་

སློར་འཇློག་ལ། གང་དུ་དམིགས་པ་གཏློད་པའི་ཡུལ་གི་གནད་ནི་རང་ཉིད་རློ་རེ་འཆང་

ཡབ་ཡུམ་གི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་པའི་ནློར་བུའི་དབུས་ཀི་ར་འདབ་བརྒྱད་པའི་དྷཱུ་

ཏིའི་ནང་གི་དབུས་སམ་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣར་ཉི་གདན་གི་སྟེང་དུ་ཕག་མཚན་ནམ་ཐིག་ལེ་

ཕྲ་མློ་ཁྱད་ཆློས་གསུམ་ལྡན་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་དམིགས་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣར་ཕག་མཚན་ཕྲ་མློ་བསློམ་པ་ནི་ལེའུ་དྲུག་པའི་སྒློན་

གསལ་ལས་བཤད། ལེའུ་གསུམ་པའི་སྒློན་གསལ་ལས་རློ་རེའི་བུ་གར་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་

བསློམ་པར་གསུངས་པ་ཡང་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣར་བསློམ་པ་ལ་དགློངས་སློ། །དེ་གཉིས་

སུ་ཐིག་ལེ་ཕྲ་མློ་བསློམས་པས་སྨིག་རྒྱུ་ལ་སློགས་པའི་རགས་བཞི་དང་སྟློང་པ་བཞི་

ཤར་བ་ལ་བརེན་ནས་མི་གནས་པའི་མང་འདས་ཐློབ་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་ཞལ་ལུང་

ལས་གསུངས་ལ། 

གཉིས་པ་དེ་ལས་ཞུ་བདེ་སྐེ་ཚུལ་ནི། གང་ཟག་གི་རིགས་ཁ་ཅིག་ལ་ལུས་

དབེན་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསློམས་སྟློབས་ཀིས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་མེད་ཀང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གཏུམ་མློ་འབར་ནས་བང་སེམས་ཞུ་བ་ཡློད་ལ། དེ་ལ་ནི་བང་སེམས་ཞུ་སྟློབས་ཆེ་ན་

ལུས་ཀི་གནས་མཐློ་ས་ནས་བཟླློག་དགློས་ལ། ཟླློག་པ་དེ་ཉིད་ཀང་ལུས་ཀི་ར་ནང་སློ་

སློར་འགེམས་དགློས་པས་འདྲེན་དང་འགེམས་ཀི་དམིགས་པ་ལ་མཁས་དགློས་སློ། །

འློག་སློར་ཕྲ་མློ་བསློམས་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་སྟློབས་ཀིས་བང་སེམས་

ཞུ་བ་ལ་ནི་བང་སེམས་ནློར་བུའི་རེར་འབེབས་དགློས་ཏེ། ཕྲ་མློ་བསློམས་པའི་དགློས་

པ་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པ་དང་། བང་སེམས་ནློར་བུའི་རེར་

ཕབ་པ་བརན་པར་མ་བས་ཀི་བར་དུ་ཡས་བབས་ཀི་ལྷན་སྐེས་རློགས་པར་མི་འབྱུང་

བའི་ཕིར་དང་། ཡས་བབས་ཀི་ལྷན་སྐེས་མཚོན་མ་ཟིན་གི་བར་དུ་བང་སེམས་ཕི་

རློལ་ཏུ་འཕློ་བའི་དགག་བ་མེད་ཅིང་། ཡས་བབས་ཀི་ལྷན་སྐེས་ལས་ལྡང་བར་རློམ་

པའི་ཚེ་ན་བང་སེམས་དམིགས་པས་གེན་དུ་ཟླློག་པ་དེ་སྤི་གཙུག་ཏུ་བརན་པར་མ་

བས་ཀི་བར་དུ་མས་བརན་གི་ལྷན་སྐེས་རློགས་པར་མི་འཆར་བའི་ཕིར་དང་། ཡས་

བབས་ཀི་ལྷན་སྐེས་ལས་ལྡང་བར་རློམ་པའི་ཚེ་བང་སེམས་གེན་དུ་བཟླློག་པའི་

དམིགས་པ་མ་བས་ན་དེ་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་བང་སེམས་ཕི་རློལ་ཏུ་འཕློ་བའི་དགག་

བ་ཡློད་པའི་ཕིར། 

རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་དབང་གིས་བང་སེམས་ཞུ་བ་གནས་གང་དུ་སེབ་པ་ན་

ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྐེ་ཚུལ་ནི། བང་སེམས་སྤི་བློ་ནས་མགིན་པར་སེབ་པ་ན་

ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ། དེ་ནས་སྙིང་གར་སེབ་པ་ན་མཆློག་དགའ། སྙིང་ག་ནས་ལྟེ་

བར་སེབ་པ་ན་ཁྱད་དགའ། ལྟེ་བ་ནས་ནློར་བུའི་རེར་བརན་པ་ན་ཡས་བབས་ཀི་ལྷན་

སྐེས་རློགས་པར་འཆར་བ་དང་། མས་བརན་གི་དགའ་བཞི་འདྲེན་ཚུལ་ཡང་བང་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སེམས་ནློར་བུའི་རེ་ནས་གེན་དུ་ཟླློག་པ་ལྟེ་བར་སེབ་པ་ན་མས་བརན་གི་དགའ་བ། 

དེ་ནས་སྙིང་གར་སེབ་པ་ན་མས་བརན་གི་མཆློག་དགའ། དེ་ནས་མགིན་པར་སེབ་པ་

ན་མས་བརན་གི་ཁྱད་དགའ། དེ་ནས་སྤི་བློའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་བརན་པ་ན་

མས་བརན་གི་ལྷན་སྐེས་རློགས་པར་འཆར་བ་ནི་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་

སློ། །དེ་འདྲའི་ལུགས་འབྱུང་གི་དགའ་བ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ལའང་ཁམས་དཀར་པློ་འབབ་

པའི་ཆ་ནས་དགའ་བ་བཞི་བཞིར་ཕེ་བའི་དགའ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཁམས་དམར་

པློ་འབབ་པའི་ཆ་ནས་དགའ་བ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ལ་དགའ་བ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་

གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་དགའ་བའི་ཆ་བཅུ་གཉིས། དེ་བཞིན་དུ་མས་བརན་གི་དགའ་བ་

བཞི་པློ་རེ་རེ་ལ་ཡང་བང་སེམས་དཀར་པློ་གེན་དུ་ལྡློག་པའི་ཆ་ནས་དགའ་བ་བཞི་

བཞིར་ཕེ་བའི་དགའ་བའི་ཆ་བཅུ་དྲུག་དང་། བང་སེམས་དམར་པློ་གེན་དུ་ལྡློག་པའི་

ཆ་ནས་དགའ་བ་བཞི་པློ་རེ་རེ་ལ་དགའ་བ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་

བའི་དགའ་བའི་ཆ་བཅུ་གཉིས་སུ་འབེད་པ་ནི་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས་གསུངས་སློ། །

ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་བསློམས་པས་བང་སེམས་ཞུ་བ་ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་

སེབ་པ་ན་དགའ་བ་བཞི་འཆར་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། ཕྲ་མློ་བསློམས་པས་བང་སེམས་

ལུས་ཀི་གནས་གང་དུ་སེབ་པ་ན་སྟློང་པ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་འདི་སྐེ་བའི་ངེས་པ་ཡློད་

དམ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཡབ་སས་ལྔས་བང་སེམས་ཞུ་བ་ལུས་ཀི་གནས་འདིར་སེབ་པ་ན་

སྟློང་པ་བཞི་འདི་སྐེ་མ་གསུངས་པར་རླུང་ཐིམ་པས་སྣང་བ་དང་། སེམས་ཐིམ་པས་

མཆེད་པ་སྐེ་བ་སློགས་བཤད་ལ། རེས་འབང་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཁ་ཆེ་ལག་སྨིས་

བང་སེམས་སྤི་བློ་ནས་འཛག་པའི་ཚེ་སྣང་བ་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚིགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ལས་འབབ་པའི་དུས་སུ་མཆེད་པ་དང་། རློ་རེའི་རེ་མློ་ལས་ཐིག་ལེ་གཅིག་སྤློས་པའི་

ཚེ་ཉེར་ཐློབ་དང་། རེ་མློ་དེ་ཉིད་དུ་བརན་པ་ན་འློད་གསལ་སྐེ་བའི་ཚུལ་གཅིག་དང་། 

ཡང་དང་པློ་གཉིས་དེ་དང་འདྲ་བ་ལ་བང་སེམས་རློ་རེའི་དབུས་སུ་ཕིན་པ་ན་ཉེར་ཐློབ་

དང་། ནློར་བུའི་ནང་ན་གནས་པ་ན་འློད་གསལ་སྐེ་བར་བཤད་ཅིང་དེ་འདྲའི་སྟློང་པ་

བཞི་པློ་དེ་དགའ་བ་བཞིར་ཡང་བཤད་དློ། །

སློབ་དཔློན་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བང་སེམས་རློ་རེའི་ར་བར་སེབ་པ་ན་སྣང་བ་

དང་། ནློར་བུའི་དབུས་སུ་ཕིན་པ་ན་ཉེར་ཐློབ། ནློར་བུའི་རེ་མློར་སེབ་པ་ན་འློད་

གསལ་སྐེ་བར་དངློས་སུ་གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས། བང་སེམས་རློ་རེའི་ར་བ་ནས་

ནློར་བུའི་མགིན་པའི་བར་དུ་སེབ་པ་ན་མཆེད་པ་སྐེ་བར་འདློད་དགློས་སློ། །ཕག་ཆེན་

ཐིག་ལེ་ལས། གང་ཚེ་སྣང་བ་དེ་དགའ་བ། །སྣང་བ་མཆེད་པ་མཆློག་ཏུ་བཤད། །ཁྱད་

དགའ་ཉེ་བར་ཐློབ་པ་སྟེ། །ལྷན་ཅིག་སྐེས་དེ་འློད་གསལ་བའློ། །ཞེས་ལུགས་འབྱུང་

ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བ་བཞི་སྟློང་པ་བཞིའི་ངློ་བློར་འཆར་བར་བཤད་དློ། །

རང་ལུགས་ལ། བང་སེམས་ལུས་ཀི་གནས་འདིར་སེབ་པ་ན་སྟློང་པ་བཞི་འདི་

སྐེ་བའི་ངེས་པ་མེད་དེ། གང་ཟག་གི་རིགས་འགའ་ཞིག་ལ་ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ནས་

བཤད་པ་ལྟར་ལུགས་འབྱུང་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྟློང་བཞིའི་ངློ་བློར་འཆར་བ་

ཡློད་ལ། གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ནི་སློབ་དཔློན་ཐུབ་པ་དཔལ་གིས་བཤད་

པ་ལྟར་ལུགས་འབྱུང་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྟློང་པ་བཞིའི་ངློ་བློར་འཆར་བ་ཡང་

ཡློད་ལ། དེའི་ཤུགས་ཀིས་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་ལུགས་འབྱུང་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་

བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དུས་སུ་སྟློང་པ་བཞི་ཀ་འཆར་བ་འདློད་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

འློན་ཀང་ཐུབ་པ་དཔལ་ལྟར་བས་ན་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་དང་

མཐུན་ཚབས་ཆེའློ། །ལུགས་འབྱུང་ཡས་བབས་ཀི་དགའ་བཞི་སྟློང་པ་བཞིའི་ངློ་བློར་

ཤར་བའི་དགའ་བ་དང་པློ་གསུམ་ལ་ལྷན་སྐེས་ཡིན་པ་མེད་ཀང་། སྤིར་ཡས་བབས་

ཀི་དགའ་བ་བཞི་ལ་ལྷན་སྐེས་ཡིན་པ་གཅིག་ཡློད་དློ། །གང་ཟག་གི་རིགས་ཁ་ཅིག་

ལ་མས་བརན་གི་ལྷན་སྐེས་ལས་མ་ལངས་བཞིན་དུ་སྔློན་གློམས་པའི་ཤུགས་ཀིས་

བང་སེམས་སྤི་བློ་ནས་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་པའི་དགའ་བ་བཞི་འདྲེན་པ་ཡློད་

པའི་ཕིར་རློ། །

གསུམ་པ་ཞུ་བདེ་དེ་མཉམ་རེས་སུ་སྐློང་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་འློག་སློར་ཕྲ་མློ་མན་ངག་བཞིན་དུ་བསློམས་པའི་ནུས་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་

བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་བཞི་དང་། སྟློང་པ་བཞི་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་

དགའ་བ་བཞི་པ་ལྷན་སྐེས་དང་སྟློང་པ་བཞི་པ་འློད་གསལ་གི་དུས་སུ་རང་གི་སེམས་

ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད་དེ་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་གཉིས་སྣང་ནུབ་པར་མློས་ནས་

བསློམ་པ་ཡིན་ལ། མཉམ་གཞག་དེ་ལས་ལངས་ཏེ་རེས་ཐློབ་ཏུ་ཡུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་

སྟློང་པའི་རྣམ་རློལ་དུ་འཆར་བ་ནི་དློན་ལ་ཡང་སྟློང་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཡིན་ལ། སྟློང་པའི་

རྣམ་རློལ་དུ་གང་ཤར་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློར་འཆར་བ་ནི་

ཡུལ་རྣམས་དློན་ལ་བདེ་བའི་ངློ་བློ་མ་ཡིན་ཀང་མཉམ་གཞག་ཏུ་རང་གི་སེམས་བདེ་

བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློར་གྱུར་པ་དེས། ཡུལ་སྟློང་པ་ཉིད་ལ་གཉིས་སྣང་ནུབ་

པར་མློས་ནས་བསློམས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ཡིན་ལ། བདེ་བའི་ངློ་བློར་གང་ཤར་ཐམས་

ཅད་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་རློལ་དུ་བལྟ་བའི་ཚུལ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །བདེ་སྟློང་གི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་རྣམ་སྣང་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་སྐུ་མི་འདྲ་བ་དུ་མར་འཆར་བ་ནི་རློ་

གཅིག་དུ་མར་འཆར་བའི་ཉམས་ལེན་དང་། ཆློས་ཅན་གི་དངློས་པློ་སྣ་ཚོགས་པ་

རྣམས་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ངློ་བློར་འཆར་བ་ནི་དུ་མ་རློ་གཅིག་ཏུ་འཆར་བའི་

ཉམས་ལེན་ཡིན་ནློ། །སྔར་བཤད་པའི་མཉམ་རེས་ཀི་ཉམས་ལེན་སྐློང་ཚུལ་དེ་རྣམས་

ནི་འློག་སློར་ཕྲ་མློ་བསློམས་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་མེད་ཀང་ཁམས་ཞུ་བས་བདེ་བ་

འདྲེན་ནུས་པ་ཙམ་བྱུང་ན་དེའི་སྟེང་ནས་ཀང་བསློམ་པར་བ་ཞིང་། དེ་ཡང་མེད་ན་གློ་

བའི་སློ་ནས་བས་ཏེ་བསློམ་པར་བའློ། །

༼ངག་དབེན་གསུང་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ངག་དབེན་གསུང་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ་ལ་དྲུག ལུས་

དབེན་དང་ངག་དབེན་གི་གློ་རིམ། ངག་དབེན་བསྐེད་རིམ་གི་ལམ་དུ་འདློད་པ་

དགག་པ། ངག་དབེན་གི་ཤེས་བ་རླུང་གི་དེ་ཉིད་བསྟན་པ། སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་བསྟན་

པ། ངག་དབེན་སློག་རློལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ། ངག་དབེན་ཇི་ལྟར་ཉམས་

སུ་ལེན་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་ནི། སྤློད་བསྡུས་སུ་ལུས་དབེན་ལ་ལློབས་པའི་འློག་ཏུ་

ངག་དབེན་ལ་སློབ་དགློས་པར་གསུངས་པའི་རེས་འགློའི་གློ་རིམ་དང་། ལུས་དབེན་

སྔློན་དུ་མ་སློང་བར་ངག་དབེན་མི་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ལྡློག་པའི་གློ་རིམ་ཇི་

ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། ངག་དབེན་རློ་རེ་བཟླས་པ་ནི་རློགས་རིམ་

པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་བཟླས་པ་ཡིན་པས་བཟླས་པ་དེ་ནུས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་

རློགས་རིམ་པའི་སྐུ་རློ་རེའི་རྣལ་འབློར་དེ་སྔློན་དུ་སློང་ན་ནུས་ལྡན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར། དཔེར་ན་བསྐེད་རིམ་པའི་བཟླས་པ་ནུས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྐེད་རིམ་པའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ལྷའི་རྣལ་འབློར་ལ་གནས་དགློས་པ་བཞིན་ནློ། །

གཞན་ཡང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། ངག་དབེན་རློ་རེ་བཟླས་པ་བས་པའི་

དགློས་པ་ནི་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རློགས་པར་འགློལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ། སྙིང་གའི་ར་

མདུད་གེགས་མེད་པར་མྱུར་དུ་འགློལ་བ་ལ་སྔློན་དུ་ལུས་ཀི་གནས་གཞན་དུ་རླུང་དྷཱུ་

ཏིར་སྡུད་པ་སྔློན་དུ་སློང་ན་ས་བས་ས་བའི་གློ་རིམ་ཡིན་གི་མེད་ན་མི་འབྱུང་གི་གློ་

རིམ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ངག་དབེན་བསྐེད་རིམ་དུ་འདློད་པ་དགག་པ་ནི། སློབ་དཔློན་ཨ་བྷྱ་

ཀ་རས་འགེལ་པ་ཟླ་འློད་དུ་ངག་དབེན་བསྐེད་རིམ་དུ་འཇློག་པར་མཛད་ལ། དེའི་སྒྲུབ་

བེད་དུ་སྤློད་བསྡུས་ལས། གསུང་གི་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་པས་བསྐེད་པའི་

རིམ་པ་ལས་འདས་ནས་སེམས་ཀི་དབེན་པ་རེས་སུ་བཙལ་ལློ། །ཞེས་པས་སེམས་

དབེན་ལ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་བསྐེད་རིམ་ལས་འདས་པར་བསྟན་པས་ངག་

དབེན་བསྐེད་རིམ་ལས་མ་འདས་པར་དློན་གིས་བསྟན་པའི་ཕིར་དང་། ངག་དབེན་

དང་བསྐེད་རིམ་གཉིས་ས་བརྒྱད་པར་འཇློག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། སྤློད་བསྡུས་

ལས་ངག་དབེན་བསྐེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་དློན་ནི་ལྷ་རིམ་

གིས་བསྐེད་པའི་བསྐེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུང་ངློ་། །དེ་ནི་མི་

འཐད་དེ། གསུང་གི་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གནས་ནས། ཞེས་པའི་ལུང་དེས་ངག་

དབེན་བསྐེད་རིམ་ལས་འདས་པར་བསྟན་གི། སེམས་དབེན་ལ་དམིགས་ཀིས་

བཀར་ནས་བསྐེད་རིམ་ལས་འདས་པར་སྟློན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ངག་དབེན་

དང་བསྐེད་རིམ་གཉིས་ས་བརྒྱད་པར་འཇློག་པ་མཚུངས་ཀང་ས་བརྒྱད་པ་ལ་ཡང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ནང་སེམས་ཀི་རློགས་པ་མཐློ་དམན་དུ་མ་ཡློད་པའི་ཕིར་དང་། ངག་དབེན་ལྷ་རིམ་

གིས་བསྐེད་པའི་བསྐེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མིན་ན། ངག་དབེན་ལྷ་སྐད་ཅིག་གིས་བསྐེད་

པའི་བསྐེད་རིམ་པའི་ཡུལ་མིན་དགློས་པའི་ཕིར་དང་། སྤློད་བསྡུས་སུ་ར་རྒྱུད་ལེའུ་

གསུམ་པ་ལས། རིན་ཆེན་ཆེན་པློ་ཁ་དློག་ལྔ། །ཞེས་སློགས་གསུངས་པའི་ངེས་དློན་

ལ་རིམ་པ་གཉིས་ཀི་ཕྲ་མློ་གཉིས་བཤད་པའི་ངག་དབེན་རློ་རེ་བཟླས་པ་རློགས་རིམ་

པའི་ཕྲ་མློའི་རྣལ་འབློར་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། རིམ་ལྔ་ལས་ཀང་བསྐེད་རིམ་ལ་

བརན་པ་ཐློབ་ནས་རློགས་རིམ་འདློད་པ་རྣམས་ལ་ངག་དབེན་དང་པློར་བས་པའི་ལམ་

རིམ་པ་ལྔ་ལ་སློབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ངག་དབེན་གི་ཤེས་བ་རླུང་གི་དེ་ཉིད་བསྟན་པ་ལ་བདུན། རླུང་

སྔགས་རློ་རེ་བཟླས་པ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་བསབ་པའི་དློན། རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཤེས་མི་

ཤེས་ཀི་སྐློན་ཡློན། རླུང་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ། ཕེ་བ་སློ་སློའི་དློན་བཤད་པ། རླུང་

རྣམས་ཇི་ལྟར་འཕློ་བའི་ཚུལ། རླུང་རྣམས་ཀིས་བ་བ་ཅི་ཞིག་བེད་པ། དེ་ལ་བརེན་

ནས་ཉམས་ལེན་གི་གནད་ཤེས་ཚུལ་བསྟན་པའློ། །

དང་པློ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། རླུང་གི་དེ་ཉིད་རིམ་གིས་ནི། །སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་

ཡང་དག་འཇུག ། སྔགས་ཀི་བསྐེད་པ་རློགས་ནས་ནི། །རློ་རེ་བཟླས་པ་ལ་ནི་

སློབ། །ཅེས་རླུང་སྔགས་རློ་རེ་བཟླས་པ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་སློབ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

ཞེ་ན། ཐློག་མར་རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཤེས་པར་བས། 

དེའི་རེས་སུ་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་ཐློས་བསམ་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ་ཤེས་པར་བས། 

དེའི་རེས་སུ་རླུང་སྔགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བསློམ་པ་ལ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

འཇུག་པའི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཤེས་མི་ཤེས་ཀི་སྐློན་ཡློན་བཤད་པ་ནི། རྒྱུད་རློ་རེ་

འཕྲེང་བ་ལས། དེ་ནས་རླུང་གི་དེ་ཉིད་མཆློག ། དློན་དམ་པ་ནི་བཤད་ཀིས་ཉློན། །རྣལ་

འབློར་པས་ནི་རླུང་བསློམས་ན། །མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་

རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཤེས་པའི་ཕན་ཡློན་དེ་བསྟན། སློམ་འབྱུང་ལས། རླུང་གི་རྣལ་འབློར་

མི་ཤེས་དང་། །གང་ཞིག་ཤེས་ཀང་མི་སློམ་པ། །དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་

ཀིས། །ཉེར་འཚེ་འཁློར་བའི་སིན་བུར་འགྱུར། །ཞེས་པས་རླུང་གི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་

ཉེས་དམིགས་དེ་བསྟན་ལ། 

གསུམ་པ་རླུང་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བཤད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱློར་དང་

ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་རླུང་བཅུ་ལ་ཀློ་ཊ་ཀ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་

པ་མིན་པ་བཅུས་གསུངས་ཤིང་། རློ་རེ་སློ་ཞེས་བ་བའི་རྒྱུད་ལས། སློག་དང་། ཐུར་

དུ་སེལ་བ་དང་། མེ་དང་མཉམ་དུ་གནས་པ་དང་། གེན་དུ་རྒྱུ་བ་དང་། ཁྱབ་བེད་དང་། 

རྒྱུ་བ་དང་། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་དང་། ཡང་དག་པར་རྒྱུ་བ་དང་། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་དང་། ངེས་

པར་རྒྱུ་བ། ཞེས་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པས་གསུངས་པ་ལ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་དང་། དགློངས་

པ་ལུང་སྟློན་གཉིས་ལས་སྔ་མ་ལྔ་ལ་སྔར་ལྟར་གསུངས་ཤིང་། ཕི་མ་ལྔ་ལ། ཀླུ་དང་

རུས་སྦལ་རངས་པ་དང་། །ལྷས་བིན་དང་ནི་གཞུ་ལས་རྒྱལ། །ཞེས་པའི་མིང་གིས་

གསུངས་སློ། །ཕི་མ་ལྔ་ལ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི་སྒ་དབངས་བཅུ་

གཅིག་པས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་བཏང་བཟུང་ལ་སློགས་པའི་རླུང་བརྒྱ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ར་བརྒྱད་བཤད་པ་དེ་རྣམས་རླུང་བཅུ་པློ་དེར་འདུས་སམ་མ་འདུས་ཞེ་ན། འདི་ལ་

འགློས་ལུགས་པ་རྣམས་རླུང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པློ་དེ་རྣམས་རླུང་བཅུ་པློ་རེ་རེ་ལ་ཐུན་

མློང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་བཅུ་བཅུ་དང་། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་བརྒྱད་ལ་འཇློག་པ་ཡིན་པས་རླུང་བཅུར་འདུས་སློ་ཞེས་གསུང་ངློ་། །

ཡང་བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བའི་འགེལ་པ་ལས། ལྟེ་བ་སྤྲུལ་པའི་འཁློར་ལློ། 

སྙིང་ག་ཆློས་ཀི་འཁློར་ལློ། མགིན་པ་མེ་འདབ་གསུམ་པ། མགིན་པ་ལློངས་སྤློད་ཀི་

འཁློར་ལློ། སྨིན་དབུས་རླུང་གི་འཁློར་ལློ། སྤི་བློ་བདེ་ཆེན་གི་འཁློར་ལློ་སྟེ་ར་འཁློར་

ལློ་དྲུག་གི་ནང་ནས་ཁྱབ་བེད་མ་གཏློགས་པའི་རླུང་དགུ་དགུ་སྟེ། དེ་ཡང་ཉིན་མློ་ང་

བཞི་དང་མཚན་མློ་ང་བཞི་སྟེ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་པློ་དེ་བཏང་བཟུང་ལ་སློགས་པའི་རླུང་

བརྒྱ་ར་བརྒྱད་དུ་འཇློག་ལ། དེ་ཡང་སློག་འཛིན་ར་འཁློར་ལློ་དྲུག་གི་དབུས་ནས་རྒྱུ་

ཞིང་། གཞན་བརྒྱད་ར་འདབ་ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ལ། མགིན་པའི་མེ་འདབ་གསུམ་པ་དང་

སྨིན་དབུས་རླུང་གི་འཁློར་ལློ་ལས་རླུང་གཞན་བརྒྱད་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ནི། མགིན་པའི་མེ་

འདབ་གསུམ་པ་ལ་ནི་ར་དབུ་མ་ལ་བསྟེན་པའི་མདུད་པ་གསུམ་དང་། རང་འདབ་

གསུམ་དང་། ནུ་མ་གཡས་གཡློན་གི་ར་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་ནས་རྒྱུ་ཞིང་། སྨིན་དབུས་

རླུང་གི་འཁློར་ལློ་ལ་ནི་རང་འདབ་དྲུག་དང་སྨིན་མ་གཡས་གཡློན་གི་ར་གཉིས་ཏེ་

བརྒྱད་ནས་རྒྱུ་བའློ། །ཞེས་གསུང་། 

བཞི་པ་ཕེ་བ་སློ་སློའི་དློན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ར་བའི་རླུང་ལྔའི་དློན་བཤད་

པ། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་དློན་བཤད་པ། རླུང་གཉིས་ཐུན་མློང་གི་དློན་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། ར་བའི་རླུང་ལྔ་པློ་དེའི་ར་བའི་གནས་གང་ཡིན་པ་དང་། མགློན་པློ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ལྔ་གང་གི་རླུང་ཡིན་པ་ནི་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སློག་གི་རླུང་ནི་སྙིང་གར་གནས། །མི་

བསྐློད་བེ་བག་རིགས་ལས་སྐེས། །ཞེས་པས་སློག་འཛིན་གི་ར་བའི་གནས་སྙིང་ག་

དང་། མགློན་པློ་ལྔའི་ནང་ནས་མི་བསྐློད་མགློན་པློའི་རླུང་ཡིན་པ་དེ་བསྟན། འདློམས་

ན་གནས་པའི་ཐུར་སེལ་ནི། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་བེ་བག་སྐེས། །ཞེས་པས་ཐུར་

སེལ་དེ་ར་བའི་གནས་གསང་གནས་ཀི་ར་འཁློར་ན་གནས་པ་དང་། རིན་འབྱུང་

མགློན་པློའི་རླུང་ཡིན་པ་དེ་བསྟན། སྟེང་དུ་རྒྱུ་བ་ལློག་མར་གནས། །འློད་དཔག་མེད་

ཀི་རང་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པས་གེན་རྒྱུ་དེ་ར་བའི་གནས་མགིན་པའི་ར་འཁློར་ན་

གནས་པ་དང་། འློད་དཔག་མེད་ཀི་རླུང་ཡིན་པ་དེ་བསྟན་ནློ། །

མཉམ་གནས་ལྟེ་བའི་པདྨར་གནས། །དློན་ཡློད་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ནློ། །ཞེས་

པས་མཉམ་གནས་ལྟེ་བའི་ར་འཁློར་ན་གནས་པ་དང་། དློན་གྲུབ་མགློན་པློའི་རླུང་ཡིན་

པར་བསྟན་ནློ། །

ཁྱབ་བེད་ཡན་ལག་ཀུན་ལ་གནས། །རྣམ་སྣང་མཛད་ཀི་ངློ་བློའ ློ། །ཞེས་པས་

ཁྱབ་བེད་ཚིགས་ཀུན་ལ་གནས་པ་དང་། མགློན་པློ་ལྔའི་ནང་ནས་རྣམ་སྣང་མགློན་

པློའི་རླུང་ཡིན་པ་དེ་བསྟན་ནློ། །སྤློད་བསྡུས་སུ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་ལ། 

ཡང་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། རླུང་གི་དེ་ཉིད་གསལ་བ་འདི། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་

ཅན། །ཞེས་པས་ར་བའི་རླུང་ལྔ་པློ་དེ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རླུང་དུ་བསྟན་ལ། 

ཡེ་ཤེས་ལྔར་འཇློག་པའི་ཚུལ་ནི། སློག་འཛིན་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་

ཡིན་པ་ནས་ཁྱབ་བེད་མེ་ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་ཡིན་པའི་བར་ཡིན་ནློ། །

རླུང་ལྔ་པློ་སྣ་བུག་གང་ནས་རྒྱུ་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔ་གང་གི་རླུང་ཡིན་པ་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རང་དབང་བའི་ཁ་དློག་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། མགློན་པློ་ལྔ་གང་གི་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡིན་པ་

ནི། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སངས་རྒྱས་ལྔ་ཡི་རིགས་གནས་པ། །སྣ་ཡི་བུ་ག་ལས་བྱུང་

ཞིང་། །རླུང་ལྔ་སྟེང་དུ་ཡང་དག་རྒྱུ། །ལུས་ལ་སྤློད་པ་རག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་པས་

མགློན་པློ་ལྔའི་རླུང་ལྔ་པློ་དེ་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་བར་བསྟན་ལ། 

ཡང་སྣ་བུག་གཡས་གཡློན་གང་ནས་རྒྱུ་བ་ནི། སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་མཉམ་

རྒྱུ་དྲག་ཞན་གཉིས་དང་། གཡས་རྐང་དང་། གཡློན་རྐང་གི་རྒྱུ་བ་རྣམ་པ་བཞིར་ཡློད་

པ་ནི། ཀུན་རློབ་སྣར་ནི་རྒྱུ་བ་ཡི། །སློ་དེ་ལས་ནི་རྣམ་པར་འབྱུང་། །གཡློན་དང་

གཡས་དང་གཉིས་ཀ་དང་། །དལ་བར་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་བཞི། །ཞེས་པས་བསྟན་ལ། དེ་

ཡང་གཡས་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་ནི། གཡས་པ་ནས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས། །མེ་ཡི་

དཀིལ་འཁློར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །ཁ་དློག་དམར་པློ་བཟང་པློ་འདི། །པདྨ་མགློན་པློའི་རྒྱུ་

བའློ། །ཞེས་པས་སྣ་བུག་གཡས་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་དེ་འབྱུང་བ་མེའི་རླུང་དང་། 

རང་དབང་བའི་ཁ་དློག་དམར་པློ་དང་། འློད་དཔག་མེད་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡིན་

པ་དེ་བསྟན། གཡློན་པ་ནས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས། །རླུང་གི་དཀིལ་འཁློར་ལ་བརེན་

པ། །ལང་སེར་དག་ཏུ་སྣང་བ་སྟེ། །ལས་ཀི་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའློ། །ཞེས་པས་སྣ་བུག་

གཡློན་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་དེ་འབྱུང་བ་རླུང་གི་རླུང་དང་། རང་དབང་བའི་ཁ་དློག་

ལང་གུ་དང་། དློན་གྲུབ་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡིན་པ་དེ་བསྟན་ནློ། །

གཉིས་ཀ་ལས་ནི་འབྱུང་བའི་ཁམས། །གསེར་གི་མདློག་ཏུ་སྣང་བ་སྟེ། །དབང་

ཆེན་གི་ནི་དཀིལ་འཁློར་ཉིད། །རིན་ཆེན་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའློ། །ཞེས་པས་སྣ་བུག་

གཉིས་ཀ་ནས་མཉམ་དུ་དྲག་ཏུ་རྒྱུ་བའི་རླུང་དེ་འབྱུང་བ་སའི་ཁམས་དང་། རང་དབང་
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བའི་ཁ་དློག་སེར་པློ་དང་། རིན་འབྱུང་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡིན་པར་བསྟན། དལ་

ཞིང་རྒྱུ་བ་མེད་པའི་ཁམས། །དག་པའི་ཤེལ་ལྟར་སྣང་བ་ནི། །འདི་ནི་ཆུ་ཡི་དཀིལ་

འཁློར་ཏེ། །རློ་རེ་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའློ། །ཞེས་པས་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་མཉམ་དུ་

དལ་བར་རྒྱུ་བའི་རླུང་དེ་འབྱུང་བ་ཆུའི་རླུང་དང་། རང་དབང་བའི་ཁ་དློག་དཀར་པློ་

དང་། མི་བསྐློད་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡིན་པར་བསྟན་ནློ། །དལ་བར་རྒྱུ་བའི་རླུང་

དེ་མཉམ་རྒྱུར་དངློས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་སྣ་བུག་གཡས་གཡློན་རེ་རེ་བའི་རྒྱུ་བ་

ལློགས་སུ་བཤད་པས་མཉམ་རྒྱུའི་རླུང་ཡིན་པར་ངེས་ལ། རྒྱུ་བ་མེད་པ་ནི་རྒྱུ་བ་བུལ་

བའི་དློན་དུ་སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་སློ། །ཁམས་ཀུན་ལས་ནི་ཡང་དག་བྱུང་། །རེན་

དང་བརེན་པའི་གཟུང་བ་ནི། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རང་བཞིན་ཏེ། །འཆི་བའི་མཐར་

ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པས། ཁྱབ་བེད་ཀི་རླུང་དེ་ནམ་མཁའི་རླུང་དང་། མགློན་

པློ་ལྔའི་ནང་ནས་རྣམ་སྣང་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའི་རླུང་ཡིན་པ་དང་། འཆི་བའི་ཚེ་སྟེང་གི་

སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་བར་བསྟན་ནློ། །

འདིར་སྣ་བུག་གཡས་རྐང་ནས་རྒྱུ་བའི་རླུང་དཔག་མེད་མགློན་པློའི་རྒྱུ་བའི་

རླུང་དུ་བཤད་པ་དང་། གློང་དུ་གེན་རྒྱུ་དཔག་མེད་མགློན་པློའི་རླུང་དུ་བཤད་པ་

གཉིས་ཤན་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས་གཡས་རྐང་གི་རྒྱུ་བའི་རླུང་དེ་གེན་རྒྱུའི་རླུང་དུ་

དློན་གིས་ཐློབ་བློ། །དེས་མཚོན་ནས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བའློ། །

སློག་འཛིན་དེ་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ཡློད་པའི་རགས་པ་ནི་སྟེང་གི་སྣ་སློ་ནས་

རྒྱུ་བའི་སློག་འཛིན་འདི་ཡིན་ལ། ཕྲ་བ་ནི་སྙིང་གའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་སུ་

གནས་ཤིང་། དེ་དང་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཕྲ་བའི་སེམས་གཉིས་འཁློར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འདས་ཀུན་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡང་སྒྲུབ་པར་

བེད་དགློས་པས་དློན་དེ་ལ་དགློངས་ནས་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སྙིང་གི་པདྨའི་སྦུབས་

མཁའ་ལ། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་རག་ཏུ་བཞུགས། །ཞེས་དང་། གཙོ་བློ་ཆེན་པློ་མི་བསྐློད་

པའི། །འཇིག་རེན་ཁམས་ནི་དེ་ཉིད་དློ། །དེར་ནི་རག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ས། །སློག་གི་ཡེ་

ཤེས་མིང་ཅན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ཚིག་རྐང་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་ཇི་སིད་འཚོའི་

བར་དུ་སྙིང་གར་བཞུགས་པའི་སློག་འཛིན་གི་རླུང་དེ་བསྟན་ནློ། །སློག་འཛིན་ཤིན་ཏུ་

ཕྲ་བའི་རླུང་དེ་ལ་འློད་གསལ་གི་རླུང་དང་ལྷན་སྐེས་ཀི་རླུང་ཞེས་ཀང་ཁ་ཅིག་གིས་

བཤད་དློ། །སྤིར་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་དེ་ལ་ཁམས་དཀར་དམར་མི་ཤིགས་པ་དང་

རླུང་སེམས་མི་ཤིགས་པ་བཞི་བཤད་དློ། །སློག་འཛིན་གི་ར་བའི་གནས་སྙིང་ག་ཡིན་

པར་བཤད་པ་ཡང་གཙོ་བློའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་ཕལ་བའི་ཚུལ་གིས་ར་འཁློར་

གཞན་རྣམས་སུ་གནས་སློ། །སློག་འཛིན་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ཡློད་པ་བཞིན་དུ་ར་

བའི་རླུང་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་ཕྲ་རགས་གཉིས་གཉིས་ཡློད་པའི་ཕྲ་བ་ནི་རང་རང་གི་

ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ན་གནས་ཤིང་། རགས་པ་ནི་ར་འདབ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་ཁྱབ་བེད་ཀི་རླུང་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་ཁ་ཆེ་ལག་སྨིས་ཁྱབ་བེད་ཀི་རླུང་གཞི་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་མ་གཏློགས་པ་སྟེང་གི་

སྣ་བུག་ནས་མི་རྒྱུ་བར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། མེ་རླུང་

གཡས་རྐང་དང་། རླུང་གི་རླུང་གཡློན་རྐང་དང་། ས་ཆུའི་རླུང་གཉིས་མཉམ་རྒྱུར་

གསུངས་པ་དང་། ཞལ་ལུང་ལས་གཡས་ནས་རླུང་གི་རླུང་དང་། གཡློན་ནས་ཆུའི་

རླུང་དང་། གཉིས་ཀ་ནས་ས་མེའི་རླུང་རྣམས་རྒྱུ་བར་གསུངས་པ་གཉིས་འགལ་ལློ་
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ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་ར་བའི་རླུང་བཞི་པློ་རེ་

རེས་གཙོ་བས་ནས་རྒྱུ་བ་ལ་དགློངས་ལ། ཞལ་ལུང་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་རླུང་

གཞན་གི་འཁློར་དུ་རྒྱུ་ཚུལ་ལ་དགློངས་པའི་ཕིར། འཁློར་གི་རྒྱུ་ཚུལ་ཡང་གེན་རྒྱུའི་

འཁློར་དུ་ཚུད་པའི་རླུང་གི་རླུང་སྣ་བུག་གཡས་རྐང་ནས་རྒྱུ། མཉམ་གནས་ཀི་འཁློར་

དུ་ཚུད་པའི་ཆུ་རླུང་སྣ་བུག་གཡློན་རྐང་ནས་རྒྱུ། སློག་འཛིན་གི་འཁློར་དུ་ཚུད་པའི་

ས་མེའི་རླུང་སྣ་བུག་གཉིས་ཀ་ནས་རྒྱུ་བའི་ཕིར། ར་བའི་རླུང་བཞི་པློ་རེ་རེས་གཙོ་

བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་གཞན་གསུམ་གསུམ་འཁློར་དུ་ཚུད་པའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་བའི་

ཕིར། དེའི་ཚུལ་ཡང་། གེན་རྒྱུའི་འཁློར་དུ་ཚུད་པའི་སློག་འཛིན་ནི་དཀར་ལ་དམར་

བའི་མདངས་ཆགས་པ་དང་། ཐུར་སེལ་ནི་སེར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་

དང་། མཉམ་གནས་ནི་ལང་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ་འཇའ་ཚོན་གཅིག་

བཞིན་དུ་རྒྱུ་བའི་ཕིར། ར་རྒྱུད་ལས། འཁློར་ཡང་ཁྱད་པར་དག་ཏུ་སྤློ། །ཞེས་དང་། 

དེའི་འགེལ་པར། དཀིལ་འཁློར་རེའི་དཀིལ་འཁློར་གི་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ལ་སྤློད་པ་ན། 

དཀིལ་འཁློར་གསུམ་པློ་འཁློར་དུ་གྱུར་པས་དེའི་ནང་དུ་ཚུད་པར་སྤློའ ློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་མཚོན་ནས་གཞན་གསུམ་པློ་རེ་རེའི་འཁློར་དུ་རྒྱུ་ཚུལ་ཡང་

ཤེས་པར་བའློ། །

འློ་ན་ལྷ་མློ་བཞིའི་རླུང་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སྣ་བུག་གཡས་རྐང་ནས་གེན་རྒྱུས་

གཙོ་བས་ནས་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་གཅིག་འཐུད་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྣ་བུག་གི་སྟེང་འློག་

སློར་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་ཚན་པ་གཅིག་འཐུད་ནས་རྒྱུ་བ་ནི་མེ་གློས་དཀར་མློའི་རླུང་

དང་། དེའི་རེས་སུ་སྣ་བུག་གི་འློག་ངློས་ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་ཚན་པ་གཅིག་རྒྱུ་བ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ནི་རླུང་སྒློལ་མའི་རླུང་དང་། དེའི་རེས་སུ་སྣ་བུག་གི་དབུས་ཐད་དྲང་ནས་ཉིས་བརྒྱ་

ཉེར་ལྔ་པ་ཚན་པ་གཅིག་རྒྱུ་བ་ནི་ས་སྤན་མའི་རླུང་དང་། དེ་རེས་སྣ་བུག་གི་འློག་ངློས་

ནས་ཉིས་བརྒྱ་ཉེར་ལྔ་པ་ཚན་པ་གཅིག་རྒྱུ་བ་ནི་ཆུ་མཱ་མ་ཀིའི་རླུང་དུ་འཇློག་པ་ཡིན་

ནློ། །དེ་བཞིན་དུ་མཉམ་གནས་ཀིས་གཙོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་སྒློལ་མའི་རླུང་ནས་

འགློ་འཛུགས། སློག་འཛིན་གིས་གཙོ་བས་ནས་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་མཱ་མ་

ཀིའི་རླུང་ནས་འགློ་འཛུགས། ཐུར་སེལ་གིས་གཙོ་བས་ནས་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་

བའི་ཚེ་སྤན་མའི་རླུང་ནས་འགློ་འཛུགས་པ་ཡིན་ནློ། །གློས་དཀར་མློའི་རླུང་དང་འློད་

དཔག་མེད་མགློན་པློའི་རླུང་དློན་མི་གཅིག་སྟེ། གློས་དཀར་མློའི་རླུང་ལ་ར་བའི་རླུང་

བཞི་ཀ་ཡློད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལྷ་མློ་བཞིའི་རླུང་ནི་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་ཚུལ་གི་

སློ་ནས་འཇློག་གི་རླུང་ངློ་བློའི་སློ་ནས་མི་འཇློག་གློ །

གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་དློན་བཤད་པ་ནི། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་མིག་

ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་ལྔ་ལ་གནས་པར་སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་ནི་ཡན་ལག་

གི་རླུང་ལྔའི་རྒྱུ་སའི་གནས་སྟློན་པ་ཡིན་གི་ར་བའི་གནས་སྟློན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རློ་རེ་

འཕྲེང་བ་ལས། ཟླ་བའི་ཆ་དང་སྣང་བ་དང་། །བསྙེན་བཀུར་ལློག་ཤལ་མཆིན་པ་

སྟེ། །ར་ནི་ལྔ་ཡི་མིང་ཡིན་ནློ། །ཀླུ་དང་རུས་སྦལ་རངས་པ་དང་། །ལྷ་སྦྱིན་དང་ནི་གཞུ་

ལས་རྒྱལ། །ཞེས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པློ་དེ་ཟླ་བའི་ཆ་ལ་སློགས་པའི་ར་ལྔ་ལ་གནས་

པར་གསུངས་ལ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། སྙིང་གི་དབུས་གནས་བདེ་བའི་དངློས། །སངས་

རྒྱས་ཉི་མ་གསལ་བའི་འློད། །གཟུང་དང་འཛིན་པའི་གཟུགས་ཀིས་ཀང་། །དེ་ནི་འློད་

ཟེར་བཅུ་གཉིས་སློ། །ཞེས་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་བཞློན་པའི་རླུང་དྲུག་ལ་གཟུགས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སློགས་ཡུལ་དྲུག་གཡློ་བར་བེད་པའི་གཟུང་བའི་རླུང་དང་། ཚོགས་དྲུག་གཡློ་བེད་

འཛིན་པའི་རླུང་དྲུག་སྟེ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་གཟུང་འཛིན་གི་རླུང་བཅུ་གཉིས་པློ་དེ་

སྙིང་གར་གནས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ནི་ཕལ་ཆེར་སློག་

འཛིན་རགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཅིང་། ཁྱབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡན་ལག་

གི་རླུང་གཅིག་ཀང་འདློད་དགློས་སློ། །

ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔའི་ཁ་དློག་ནི། རྒྱུ་བ་དམར། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་སྔློ། ཡང་དག་

པར་རྒྱུ་བ་སེར། རབ་ཏུ་རྒྱུ་བ་དཀར། ངེས་པར་རྒྱུ་བ་ལང་གུ་ཡིན་པར་རེ་འགློས་

ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པློ་དེ་རེ་རེ་ལའང་འློད་ཟེར་ལྔ་ལྔ་

འཕྲློ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པ་ནི་ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་ལས། མེ་སྟག་མང་པློ་

འཁྲུག་པ་ཡི། །རང་སྔགས་འཁློར་ལློ་བསློམ་པར་བ། །ཞེས་སློགས་ར་འགེལ་གི་དློན་

མན་ངག་ཏུ་ཐློན་པ་ཡིན་ནློ། །

ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་པློ་རེ་རེ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རླུང་དུ་འཇློག་ཚུལ་ནི། རྒྱུ་བ་མེ་

ལློང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རླུང་དུ་འཇློག་པ་ནས་ངེས་པར་རྒྱུ་བ་ཆློས་དབིངས་ཡེ་ཤེས་

ཀི་རླུང་དུ་འཇློག་པའི་བར་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་དེ་གཉིས་ཀི་ཐུན་མློང་བའི་དློན་བཤད་པ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས་

རླུང་བཅུ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཏུ་འགྱུར་བར་བཤད་པ་ནི་མངལ་ནས་ཕི་རློལ་ཏུ་

བཙས་པ་ནས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དབང་ཤེས་ཀི་བཞློན་པར་གྱུར་པའི་རླུང་ནི་གཞི་ལ་

སད་དུས་སུ་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་ར་བའི་རླུང་བཞི་དང་མཉམ་དུ་རྒྱུ་ཞིང་། གཉིད་དུས་

སུ་ནི་དབང་ཤེས་འགགས་པས་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་མི་རྒྱུ་ལ། དེ་ཡང་ལྡང་འཇུག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གནས་གསུམ་དུ་གྱུར་ནས་རློ་རེ་བཟླས་པའི་གཞི་བེད་པ་དང་། ཚེ་རིང་དུ་བསིང་ཞིང་

འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་པ་དང་། ཆགས་པ་ཆེན་པློའི་མེས་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་སུ་བཞུ་

ནས་སེམས་ཅན་གི་ལུས་བསྐེད་པའི་བ་བ་བེད་པ་དང་། ངག་ཚིག་མ་ལུས་པ་སྨྲ་བའི་

གཞི་བེད་པ་དང་། སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་ནས་འློད་གསལ་འཆར་བའི་གཞི་

བེད་པ་ཡང་རླུང་བཅུ་ཀ་ལ་ཅི་རིགས་པར་ཡློད་དློ། །

འློ་ན་རིམ་ལྔར། འདི་ནི་རྣམ་ཤེས་བཞློན་པ་སྟེ། །ཞེས་རླུང་རྣམ་ཤེས་ཀི་

བཞློན་པར་བཤད་པའི་དློན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འགློ་འཆག་སློགས་རླུང་ལ་བརེན་པར་

གསུངས་པ་ཙམ་རླུང་རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞློན་པ་ཡིན་པའི་དློན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་རླུང་རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞློན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐློན་ཡློད་

པའི་ཕིར། ཡང་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་འཛིན་པ་རླུང་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་པ་ཙམ་

ཡང་རླུང་རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞློན་པ་ཡིན་པའི་དློན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དམིགས་རྐེན་

གཟུགས་དང་བདག་རྐེན་མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་གཉིས་ཀང་མིག་ཤེས་ཀི་

བཞློན་པར་ཐལ་བའི་སྐློན་ཡློད་པའི་ཕིར། 

ཡང་བམ་ཟེ་ཆེན་པློས། འདི་ན་ཡིད་འདུག་པ་ལ་རླུང་གི་རླབས། །གཡློ་ཞིང་

འཕར་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་སྲུན་འགྱུར། །ཞེས་རྣམ་ཤེས་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ལ་གཡློ་བ་རླུང་གི་

གཡློ་བ་ལ་རག་ལས་པར་གསུངས་པ་ཙམ་ཡང་རླུང་རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞློན་པ་ཡིན་པའི་

དློན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ནང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་གཞག་པའི་ཚེ་རླུང་རྣམ་

ཤེས་ཀི་བཞློན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་སྐློན་ཡློད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་ལུགས་ནི། རྣམ་ཤེས་ལ་རང་སྟློབས་ཀིས་ཡུལ་འཛིན་པའི་ནུས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པ་ཡློད་ཀང་རང་སྟློབས་ཀིས་ཡུལ་བགློད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་ནི། དཔེར་ན་ཞ་བློ་

མིག་ཅན་ལྟ་བུ་དང་། རླུང་ལ་རང་སྟློབས་ཀིས་ཡུལ་བགློད་པའི་ནུས་པ་ཡློད་ཀང་རང་

སྟློབས་ཀིས་ཡུལ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་ནི། དཔེར་ན་ལློང་བ་རྐང་ཅན་ལྟ་བུ་དང་། 

དེས་ན་ཞ་བློ་མིག་ཅན་དང་ལློང་བ་རྐང་ཅན་གཉིས་བསློངས་ནས་ཡུལ་བགློད་ཅིང་

འཛིན་པར་ནུས་པ་དེ་བཞིན་དུ། རླུང་སེམས་གཉིས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་ནས་

རྣམ་ཤེས་ཀིས་རླུང་གི་བཞློན་པ་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་བགློད་ཅིང་འཛིན་པ་ནི། རླུང་

རྣམ་ཤེས་ཀི་བཞློན་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་རླུང་གི་བཞློན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་རླུང་རྣམས་ཇི་ལྟར་འཕློ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྣ་བུག་གཅིག་

ནས་གཅིག་ཏུ་འཕློ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། ར་འདབ་དང་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ནས་

གཅིག་ཏུ་འཕློ་བའི་ཚུལ་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། བཤད་རྒྱུད་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། རླུང་དཀར་སེར་དམར་

ནག་བཞི་པློ་རེ་རེས་གཙོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་དགུ་བརྒྱ་པ་ཕྲག་རེ་ལ་འཕློ་བ་རེར་

གསུངས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། རང་སྔགས་བཞི་ཡི་སྦྱློར་བ་

ཡིས། །ཉིན་མཚན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཐུན་ཕེད་དུས་སུ་གནས་བེད་དེ། །ཞེས་

ར་བའི་རླུང་བཞི་པློ་རེ་རེས་གཙོ་བས་ནས་རྒྱུ་བའི་ཡུན་ཚད་དེ་ལ་ཐུན་ཕེད་པ་རེར་

གསུངས་པ་གཉིས་ཤན་སྦྱར་བས་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་ལ་ཐུན་ཕེད་པ་ཉེར་བཞི། ཐུན་

བཅུ་གཉིས། འཕློ་བ་ཉེར་བཞིར་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལ་ཁློ་ན་རེ། བཤད་རྒྱུད་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་གི་ལུགས་ཀི་ཞག་གཅིག་

གི་རླུང་ལ་ཐུན་ཕེད་པ་ཉེར་བཞིར་བེད་པ་འཐད་ཀང་། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ལུགས་ཀི་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་ལ་ཐུན་ཕེད་པ་ཉེར་བཞིར་བེད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཉིད་

ལས། དེ་རྣམས་སྤློ་བའི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རིམ་གིས་ཐུན་ནི་བརྒྱད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་

ཞག་གཅིག་གི་རླུང་ལ་ཐུན་བརྒྱད་དུ་གསུངས་པས། ཐུན་ཕེད་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བེད་

དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེ་ན་སྐློན་མེད་དེ། ལུང་དེའི་དློན་ནི་ར་དབུ་མ་རློ་རྐང་གསུམ་

ལ་སྤློས་པའི་སྙིང་གའི་ཐུན་ཚོད་ཀི་ར་འདབ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་བར་སྟློན་པ་ཡིན་གི་

རླུང་རྒྱུ་བའི་ཡུན་ཚད་སྟློན་པ་མིན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ར་འདབ་དང་དཀིལ་འཁློར་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་འཕློ་བའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ལ། སློམ་འབྱུང་ལས། ར་ནི་སུམ་ཅུ་གཉིས་ཞེས་བ། །ཐུན་གཅིག་གི་ནི་བཞི་

ཆ་རྣམས། །ར་དང་ཆུ་ཚོད་ཅེས་ཀང་བརློད། །ཉིན་དང་མཚན་མློའི་དབྱུག་གུའི་

ཚད། །དྲུག་ཅུ་ར་བཞི་དག་ཏུ་འགྱུར། །ར་ཕེད་ཆུ་ཚོད་ཕེད་དབྱུག་གུ། །ཐུན་ནི་བརྒྱད་

ཆ་ཞེས་པར་དྲན། །ཞེས་ཕི་ལ་དཀར་རིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཞག་གཅིག་ལ་ཐུན་བརྒྱད། 

ཐུན་ཕེད་པ་བཅུ་དྲུག་ཆུ་ཚོད་སློ་གཉིས། དབྱུག་གུ་རེ་བཞིར་བས་པ་དང་མཐུན་པར་

ནང་ལ་ཡང་སྙིང་གའི་ར་འདབ་བརྒྱད་པློ་རེ་རེའི་ནང་ནས་རླུང་ཉིས་སྟློང་བདུན་བརྒྱ་

རེ་རྒྱུ་བ་ནི་ཐུན་ཚོད་རེའི་རླུང་དང་། མགིན་པའི་ར་འདབ་རེ་རེའི་ནང་ནས་རླུང་སྟློང་

དང་ཕེད་བཅས་བཞི་བརྒྱ་རེ་རྒྱུ་བ་ནི་ཐུན་ཕེད་པ་རེའི་རླུང་དང་། སྤི་བློའི་ར་འདབ་

སློ་གཉིས་པློ་རེ་རེའི་ནང་ནས་སྙིང་གའི་ར་འདབ་རེ་རེའི་ཐློབ་སྐལ་གི་བཞི་ཆའི་རླུང་

དྲུག་བརྒྱ་དང་དློན་ལྔ་རེ་རྒྱུ་བ་ནི་ཆུ་ཚོད་སློ་གཉིས་ཀི་རླུང་དང་། ལྟེ་བའི་ར་འདབ་རེ་

བཞིའི་ར་འདབ་རེ་རེའི་ནང་ནས་སྙིང་གའི་ར་འདབ་རེ་རེའི་ཐློབ་སྐལ་གི་བརྒྱད་ཆ་

སུམ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་སློ་ཕེད་དང་བརྒྱད་རེ་རྒྱུ་བ་ནི་དབྱུག་གུ་རེ་བཞིའི་རླུང་དུ་སྟློན་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་དཀིལ་འཁློར་བཞིའི་རླུང་རའི་གཙོ་བློ་གསུམ་གང་ནས་རྒྱུ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། 

བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སློག་དང་ཐུར་སེལ་རྒྱུ་བར་ཕེད། །དེ་གཉིས་རློག་པ་

དང་བཅས་པའི། །རླུང་གཉིས་སུ་ནི་གསལ་བར་གསུངས། །སྐུ་དང་གསུང་གི་སྙིང་པློ་

གཉིས། །ལ་ལ་ནཱ་དང་ར་ས་ནཱ། །ཨ་བ་དྷཱུ་ཏི་མཆློག་གི་ར། །དེ་གཉིས་དབུས་ན་མཆློག་

གི་མཆློག ། རྣམ་རློག་མེད་པའི་རླུང་གང་ཡིན། །རག་ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །ཅེས་

སློག་ཐུར་གཉིས་རློ་རྐང་ནས་རྒྱུ་བ་ནི་རྣམ་རློག་བསྐེད་པའི་རླུང་དང་། དྷཱུ་ཏིའི་ནང་

ནས་རྒྱུ་བ་ནི་རྣམ་རློག་འགློག་པའི་རླུང་དུ་གསུངས་པས་སློག་ཐུར་གཉིས་རློ་རྐང་

ནས་རྒྱུ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

མེ་མཉམ་གཉིས་ར་གང་ནས་རྒྱུ་བ་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་རློ་རྐང་ནས་རྒྱུ་

བར་བེད་དགློས་པས། རློ་རྐང་གཉིས་ནས་རྒྱུ་བ་ལ་ཡང་རེས་འཇློག་དང་མཉམ་དུ་རྒྱུ་

བ་གཉིས་ཡློད་དློ། །སློག་ཐུར་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བས་ནས་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་

བའི་ཚེ་རློ་རྐང་གཉིས་ནས་དུས་མཉམ་དུ་རྒྱུ་ཞིང་། མེ་མཉམ་གཉིས་ཀིས་གཙོ་བས་

ནས་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་རྒྱུ་བའི་ཚེ་རློ་རྐང་གཉིས་ནས་རེས་འཇློག་གི་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་

བའི་ཕིར། འློ་ན་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་གི་ཕེད་ལ་མཉམ་རྒྱུ་དང་། ཕེད་ལ་གཡས་གཡློན་

རེ་རེ་བར་བེད་ན་མཉམ་རྒྱུའི་རླུང་གི་གངས་རི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། མཉམ་རྒྱུའི་

འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་རེ་དང་། གཡས་གཡློན་རེ་རེ་བའི་རྐང་བ་རེ་ཡུན་མཉམ་པས། 

མཉམ་རྒྱུའི་ནང་ཚན་གི་གཡས་ཀི་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་གཅིག་དང་། གཡློན་གི་

འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་གཅིག་སྟེ་གཉིས་ཀ་བསློམས་པ་ལ་འབྱུང་འཇུག་ཁུག་པ་རེར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་མཉམ་རྒྱུ་དྲག་ཞན་ཤེད་མཚུངས་མི་མཚུངས་གཉིས་ཀ་མཉམ་རྒྱུའི་

གངས་སུ་བགངས་པ་ཡིན་ནློ། །གཡས་ནས་རླུང་རྒྱུ་བཞིན་པའི་ངང་ནས་གཡློན་དུ་

རྒྱུ་བའི་ཚེ་གཡས་ཀི་རྒྱུ་བ་འཕློས་མ་འཕློས་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །གཡས་རྐང་ནས་

མཉམ་རྒྱུར་འཕློས་པའི་ཚེ་གཡས་རྐང་གི་རྒྱུ་བ་འཕློས་པར་འཇློག་ལ། གཡས་རྐང་

ནས་གཡློན་རྐང་དུ་འཕློས་པའི་ཚེ་གཡས་རྐང་གི་རྒྱུ་བ་འཕློས་པར་མི་འཇློག་པའི་

ཕིར། དེའི་ཚེ་ན་གཡློན་རྐང་དུ་རྒྱུས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར་གཡས་རྐང་གི་རྒྱུ་བ་

ཆད་པ་ལ་ལྟློས་དགློས་པའི་ཕིར་རློ། །

དྲུག་པ་རླུང་རྣམས་ཀིས་བ་བ་ཅི་ཞིག་བེད་པ་ནི། ཐུན་མློང་བའི་བེད་ལས་

དང་། སློ་སློའི་བེད་ལས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། ཁམས་ཕྲ་བ་

རླུང་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཉིས་འདྲེས་ནས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་

པའི་བ་བ་གཉིས་ཀ་རློགས་པར་བེད་པར་གསུངས་པའི་རླུང་གིས་འཇིག་རེན་པའི་བ་

བ་བེད་ཚུལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཤེས་ན་འཁློར་བར་འཇུག་ཚུལ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

ཤེས་པར་འགྱུར་ཞིང་། རླུང་གིས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་བ་བ་བེད་ཚུལ་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པ་ཤེས་ན་འཁློར་བ་ལས་ལྡློག་པའི་ལྡློག་རིམ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཤེས་

པར་འགྱུར་བས། དང་པློ་རླུང་གིས་འཇིག་རེན་པའི་བ་བ་རློགས་པར་བེད་ཚུལ་ནི། 

གཞི་ལ་འཆི་བའི་ཚེ་ས་ཆུ་ལ་ཐིམ། ཆུ་མེ་ལ་ཐིམ། མེ་རླུང་ལ་ཐིམ། རླུང་སྣང་བ་ལ་

ཐིམ། སྣང་བ་མཆེད་པ་ལ། མཆེད་པ་ཉེར་ཐློབ་ལ། ཉེར་ཐློབ་ཡང་འློད་གསལ་དུ་ཐིམ་

ནས་འཆི་བ་འློད་གསལ་ཉམས་སུ་མློང་བ་ཡང་འཁློར་བར་འཆི་བ་རླུང་གིས་བེད་པའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

དློན་ནློ། །འློད་གསལ་ལས་ཉེར་ཐློབ། དེ་ལས་མཆེད་པ། དེ་ལས་སྣང་བ། དེ་ལས་མར་

མེ་ལྟར་འབར། དེ་ལས་མཁའ་སྣང་། དེ་ལས་དུ་བ། དེ་ལས་སྨིག་རྒྱུ། དེ་ལས་རང་

བཞིན་གི་རློག་པ་རྣམས་མངློན་དུ་གྱུར་ནས་སྐེ་བ་ལེན་པ་ཡང་འཁློར་བར་སྐེ་བ་རླུང་

གིས་བེད་པའི་དློན་ནློ། །

རླུང་གིས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་བ་བ་བེད་ཚུལ་ནི། རླུང་སྔགས་དབེར་

མེད་ཀི་རློ་རེ་བཟླས་པ་བས་པས་རླུང་རྣམས་གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་སྙིང་གའི་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་གསལ་དང་དེའི་རླུང་

སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནི་རླུང་གིས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་བ་བ་

བེད་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་སློ་སློའི་བེད་ལས་ནི། སློག་འཛིན་གིས་སྙིང་གའི་ར་འཁློར་ལ་

གནས་ནས་ཚེ་རིང་དུ་བསིང་ཞིང་འཛིན་པའི་བ་བ་བེད་པ་དང་། དབང་ཤེས་ལྔ་ཕི་

རློལ་ཏུ་སྤློ་ཞིང་ནང་དུ་སྡུད་པའི་བ་བ་བེད་པ་དང་། ཐུར་སེལ་གིས་བང་སེམས་ཁུ་

ཁག་སློགས་ཐུར་དུ་སེལ་བ་དང་། འློག་སློ་གཉིས་ནས་རླུང་ཕི་ནང་དུ་འདྲེན་པའི་བ་

བ་བེད། མཉམ་གནས་ཀིས་ལྟེ་བའི་མེ་དང་མཉམ་དུ་གནས་ནས་བཟའ་བཏུང་རྣམས་

འཇུ་བའི་བ་བ་བེད། གེན་རྒྱུས་ནི་བཟའ་བཏུང་རྣམས་ལྕེ་ཤེས་ལ་གཏློད་པའི་བ་བ་

བེད། ཁྱབ་བེད་ཀིས་ལུས་ཀི་ཚིགས་ཀུན་ལ་གནས་ནས་ལུས་སྒུལ་སྐློད་དང་གློམ་

པ་འདེགས་འཇློག་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

བདུན་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཉམས་ལེན་གི་གནད་ཤེས་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་རླུང་

རྣམས་ཀི་ངློ་བློ་དང་བེད་ལས་རྣམས་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པའི་གནད་ཇི་ལྟར་རློགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། དེ་ཕིར་འཁློར་བ་སང་

དློན་དུ། །ཐིག་ལེ་དབེ་བའི་གློ་འཕང་གསལ། །སློམ་པ་ལ་ནི་རབ་འབད་ན། །མ་རིག་

གཞན་གིས་མི་ཤེས་པའི། །དབུས་ཀི་མདུད་པ་དེ་ཡང་ནི། །དེ་ཕེ་ན་ནི་དངློས་གྲུབ་

འགྱུར། །ཞེས་འཁློར་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སློང་བའི་དློན་དུ། དེ་ཕིར་འཁློར་བ་

སང་དློན་དུ། །མ་རིག་པའི་མདུད་པ་ཞེས་པ་སྙིང་གའི་ར་མདུད་འབེད་ཕིར་གཞན་

གིས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དབེ་བའི་གློ་འཕང་ཞེས་པ་རློ་རེ་བཟླས་པ་བས་པ་ལ་

བརེན་ནས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་ནས་དངློས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ལྟར། རློ་

རེ་བཟླས་པ་བས་པས་རླུང་རྣམས་གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་

པ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་གསལ་དང་། དེའི་རླུང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། 

དེས་ལུས་རགས་པ་བཟུང་བའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་གི་གནད་

རྣམས་ཤེས་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ངག་དབེན་གི་ཤེས་བ་སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་བསྟན་པ་ལ། སྔགས་བཏུ་བ། 

སྔགས་ཀི་བར། སྔགས་ཀི་དློན། སྔགས་ཀི་དློན་དམ་པ། སྔགས་ཀི་ར་བ་ཨ་ཐུང་

བཤད་པ་དང་ལྔ། དང་པློ་ནི། སྔགས་རྣམས་བཏུ་བའི་གཞི་ནི་དབངས་བཅུ་དྲུག་དང་

གསལ་བེད་སློ་བཞི་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་བཏུ་བའི་ཚུལ་ནི་རང་རང་གི་རྒྱུད་ནས་བཤད་

པ་ལྟར་འཐུ་བ་ཡིན་ལ། བཏུས་པའི་སྔགས་དེ་ལ་སྔགས་རིགས་བཞི་ཡློད་ལ། དེ་

ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློའམ་བདག་པློ་ནི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། སྤློད་བསྡུས་ལས། 

དེ་ལ་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་རྣམས་ནི། ཨཱ་ལི་ཀ་ལི་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་

རྣམས་སློ། །དེ་རྣམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ནི་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡི་གེ་གསུམ་སྟེ། 
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གང་གི་ཕིར་སྔགས་ཐམས་ཅད་ནི་བུད་མེད་དང་སྐེས་པ་དང་མ་ནིང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་མན་

ངག་ཇི་ལྟར་ཐློབ་པ་ཡི་གེ་གསུམ་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་གློ །དེས་ན་ཡི་གེ་གསུམ་ནི་

སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློའ ློ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་གང་གི་ཕིར་ཞེས་པ་

ནས། དེས་ན་ཞེས་པའི་བར་གིས་ཡི་གེ་གསུམ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བདག་པློ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་བསྟན། མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་ནུས་པས་

ངེས་དློན་གི་ཡི་གེ་གསུམ་ཡང་བསྟན་ལ། དེས་ན་སྦྲུལ་ལ་སློགས་པའི་སྔགས་རྣམས་

ནི་ཨཱ་ལི་དང་ཀ་ལི་ལས་ཡང་དག་པར་བྱུང་བ་རྣམས་སློ། །ཞེས་པས་ངེས་དློན་གི་

དབངས་གསལ་ཡང་བསྟན་པར་གསུངས་སློ། །

བུད་མེད་དང་སྐེས་པ་དང་མ་ནིང་གི་ངློ་བློ་ཉིད་ཅེས་པའི་དློན་ནི། བཏུ་གཞི་ལ་

སྦྱར་ན་དབངས་བཅུ་གཉིས་བུད་མེད། གསལ་བེད་སློ་བཞི་སྐེས་པ། ར�་ལ�་བཞི་མ་

ནིང་ཡིན་ལ། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལ་སྦྱར་ན། ༀ་སྐེས་པ། ཨཱཿབུད་མེད། ཧཱུཾ་མ་ནིང་

ཡིན་ལ། བཏུས་པའི་སྔགས་ལ་སྦྱར་ན། ལྷ་ཕློའི་བཟླས་བའི་སྔགས་ཐམས་ཅད་སྐེས་

པ། ལྷ་མློའི་བཟླས་བའི་སྔགས་ཐམས་ཅད་བུད་མེད། ལྷ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་

གི་བཟླས་བའི་སྔགས་ཐམས་ཅད་མ་ནིང་གི་ཡི་གེ་ཡིན་ལ། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་པློ་དེ་

སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློའམ་བདག་པློ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔགས་རིགས་

བཞི་པློ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་སེ་བཞི་ནས་གསུངས་པའི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་

སྐུལ་བར་བེད་པའི་བེད་ལས་ཅན་ཡིན་ལ། རྒྱུད་སེ་བཞི་ནས་བཤད་པའི་ལྷ་ཐམས་

ཅད་ཀང་རློ་རེ་གསུམ་གི་རིགས་ཀི་ལྷར་འདུ་ཞིང་། དེ་ཡང་ༀ་ཡིག་གིས་སྐུ་རློ་རེའི་

རིགས་ཀི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་བེད། ཨཱ་ཡིག་གིས་གསུང་རློ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རེའི་རིགས་ཀི་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་བེད། ཧཱུཾ་ཡིག་གིས་ཐུགས་

རློ་རེའི་རིགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བར་བེད་ནུས་པའི་ཕིར། ཡང་ཡི་

གེ་འབྲུ་གསུམ་གིས་ཐ་མལ་པ་དང་། རྣལ་འབློར་པ་གཉིས་ཀ་ལ་བ་བ་བེད་ནུས་ཚུལ་

ནི། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་པློ་དེ་ཉིད་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གི་རིམ་པས་ཉིན་མཚན་

ཀུན་ཏུ་སེམས་ཅན་གི་ལུས་ལ་གནས་ནས་ཚེ་རིང་དུ་བསིང་ཞིང་འཛིན་པའི་བ་བ་

བེད། དབང་པློ་གཉིས་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་དུས་སུ་ཁུ་ཁག་དཀར་དམར་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་གསང་གནས་ཀི་སྣའི་རེ་མློ་ནས་ཕྱུང་སྟེ་སེམས་ཅན་གི་ལུས་བསྐེད་པའི་བ་

བ་བེད་པ་དང་། ཡང་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་པློ་དེ་ཉིད་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སློང་ནས་

དབང་ཤེས་ལྔ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ་བེད་དློ། །

ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་པློ་དེས་རླུང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ནས་འགློ་བའི་དློན་ཇི་

ལྟར་བེད་ཅེ་ན། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་པློ་དེ་རང་གི་གདངས་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་འགློ་བའི་དློན་ཡིན་ནློ། །

ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་པློ་དེས་བསྐེད་རིམ་པ་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ནི། ཡི་གེ་འབྲུ་

གསུམ་ལས་ལྷའི་སྐུར་བསྐེད་པ་དང་། སྙིང་ག་སློགས་སུ་ༀ་ཡིག་ལ་སློགས་པའི་

གཟུགས་བཀློད་ནས་ཤུབ་བུ་དང་ངག་གི་བཟླས་པ་བས་པས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་

རབ་འབམས་རྣམས་འགྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

རློགས་རིམ་པ་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ནི། ར་བའི་རླུང་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་རློ་རེ་

བཟླས་པ་བས་པས་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་འགྲུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལྔ་ལ་དམིགས་

པའི་རློར་བཟླས་བས་པས་མངློན་ཤེས་ལྔ་འགྲུབ་པའི་བ་བ་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རྣལ་འབློར་གཉིས་ཀ་ལ་བ་བ་བེད་ཚུལ་ནི། བཟའ་བཏུང་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་

ཚེ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གིས་སྦྱངས་རློགས་སྦར་གསུམ་གི་བ་བ་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་སྔགས་ཀི་བར་བཤད་པ་ནི། སྔགས་ཀི་བར་ནི་སྔགས་ཀི་མིང་ཡིན་

ལ། དེ་ལ་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་པའི་ནང་ནས་འདིར་ནི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་གདངས་ཀི་

བར་སྦྱར་བའི་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་ནི་སྔགས་ཀི་བར་ཡིན་

ནློ། །དེ་ཡང་བཤད་རྒྱུད་དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། བར་ཡིས་དེ་ཉིད་གསུམ་གནས་

པ། །རང་བཞིན་བཟླས་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་སྔགས་ཀི་དློན་བཤད་པ་ནི། སྔགས་ཀི་དློན་ལ་མང་དུ་ཡློད་ཀང་

འདིར་ནི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་སྔགས་ཀི་དློན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་མཚོན་དློན་དང་

དགློས་དློན་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དགློས་དློན་ཡིན་ལ། དེའི་དློན་ཡང་སྙིང་གའི་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་པའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བས་པས་རླུང་རྣམས་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་

དེ་ཉིད་ཡློངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པ་ནི་སྔགས་ཀི་དློན་ཡིན་ཏེ། 

དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། དེ་ནི་ཡློངས་སུ་གྱུར་པའི་གཟུགས། །ལྷ་རུ་ཉེ་བར་

དམིགས་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

བཞི་པ་སྔགས་ཀི་དློན་དམ་པ་བཤད་པ་ནི། རག་ཆད་ཀི་མཐའ་བཞི་དང་བལ་

ཞིང་སྐེ་འགག་གཉིས་དང་བལ་བའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ནི་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀིས་གསར་དུ་མ་བས་པ་དེ་དང་། རློག་པ་སྟེ་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བ་ཆེན་

པློའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞིན་དུ་རློ་གཅིག་ཏུ་ཞུགས་པའི་དློན་གི་འློད་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གསལ་ནི་སྔགས་ཀི་དློན་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སྟློན་ལས། འགག་མེད་རབ་ཏུ་ཞི་བ་

སྟེ། །རག་དང་ཆད་པ་རྣམ་སངས་པ། །དུས་གསུམ་མཁྱེན་པས་མ་བས་པ། །རློག་པ་

ནམ་མཁའ་དབེར་མེད་མཚན། །འདི་ཉིད་ཁློ་ན་དློན་དམ་སྟེ། །སློ་སློ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ལྔ་པ་སྔགས་ཀི་ར་བ་ཨ་ཐུང་བཤད་པ་ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཐུང་ངུ་མ་ལུས་

ངག་ཏུ་འགྱུར། །གཅིག་མིན་དུ་མ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་དློན་འཆད་པ་

ན་སྤློད་བསྡུས་ལས། འདི་ན་གསུང་རབ་འཆད་པ་དག་ནི་བྱཱ་ཀ་ར་ཎའི་ཚིག་སྔློན་དུ་

བས་ནས་སྒའི་དློན་འབའ་ཞིག་གི་རེས་སུ་འབང་གི། ཡང་ཡི་གེས་བརློད་པ་གང་དུ། 

གང་གི་ཕིར། ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཡི་གེའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་ནི་མི་ཤེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རློ། །བསྟན་པའི་རིམ་གིས་དེ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བ་ཡིས་ཉློན་ཅིག ཅེས་གསུངས་ལ། 

དེའི་དློན་ནི། འདི་ན་གསུང་རབ་འཆད་པ་དག ། ཅེས་པ་ནས། རེས་སུ་འབང་གི། ཞེས་

པའི་བར་གིས་ངེས་དློན་གི་ཨ་ཐུང་ངག་མ་ལུས་པའི་ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་མི་ཤེས་

པའི་རང་སེ་གསུང་རབ་འཆད་པ་ཀུན་གི་སྒའི་གཞུང་གི་ཐློབ་ཚོད་ཀི་དློན་ཙམ་ངེས་

པར་བས་པའི་སློ་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དློན་འཆད་པར་བསྟན་ནློ། །

ཡང་ཡི་གེའི་བརློད་པ་ཞེས་པ་ནས། ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་བར་

གིས་ནི་རང་སེ་དེ་རྣམས་ཀིས་གང་དུ་འཇུག་པ་སློགས་གསུམ་གི་སློ་ནས་ངེས་དློན་

གི་ཨ་ཐུང་ངག་མ་ལུས་པའི་ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་མི་ཤེས་པར་བསྟན་ནློ། །

གང་འཇུག་པ་སློགས་གསུམ་གི་དློན་ནི། འཇུག་གློ་ཞེས་དྲང་ངློ་། །གང་འཇུག་
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ན། ར་ནང་སློ་སློ་ན་གནས་པའི་རླུང་རྣམས་འཇུག་གློ །གང་དུ་འཇུག་ན། སྙིང་གའི་མི་

ཤིགས་པ་ལ་འཇུག་གློ །ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་འཇུག་ན། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་ལ་སློགས་པའི་ཐིམ་

རིམ་གིས་འཇུག་གློ །དགློས་པ་གང་གི་ཕིར་དུ་འཇུག་ན། དངློས་པློ་མེད་པ་དློན་གི་འློད་

གསལ་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་དུ་འཇུག་གློ །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །ཡི་གེའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་

ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་ནི་མི་ཤེས་ཏེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །ཞེས་

པས་ངེས་དློན་གི་ཨ་ཐུང་ངག་མ་ལུས་པའི་ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི་སངས་རྒྱས་རིན་པློ་

ཆེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཡིན་གི། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་མན་ཆད་ཀི་

གདུལ་བས་མི་ཤེས་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རློ། །བསྟན་པའི་རིམ་གིས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་

བ་ཡིས་ཉློན་ཅིག་ཅེས་པས་ངེས་དློན་གི་ཨ་ཐུང་ངག་མ་ལུས་པའི་ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་

བསྟན་པའི་རིམ་པས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བ་བར་བསྟན་ནློ། །

དེའི་ཚུལ་ནི། སྙིང་གའི་སློག་འཛིན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་ནི་ངེས་དློན་གི་ཨ་

ཐུང་དང་། དེ་རླུང་མ་ལུས་པའི་ར་བ་ཡིན་པ་ནི་ངེས་དློན་གི་ཨ་ཐུང་ངག་མ་ལུས་པའི་

ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་དེ་བསྟན་ནློ། །ཡང་ཨ་ཐུང་དབངས་གསལ་གི་སློག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ་

དབངས་གསལ་ཕན་ཚུན་མཚམས་སྦྱར་བ་ལས་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་དང་། དེ་ལས་ཤླཽ་

ཀ་དང་། རབ་བེད་ནས་ཆློས་ཕུང་གི་བར་གྲུབ་པ་ནི་དྲང་དློན་གི་ཨ་ཐུང་ངག་ཚིག་མ་

ལུས་པའི་ར་བར་འགྱུར་ཚུལ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་ངག་དབེན་སློག་རློལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཚུལ་འཆད་པ་ནི། སྤློད་

བསྡུས་དང་རིམ་ལྔ་གཉིས་སུ་ངག་དབེན་དུ་གསུངས་པ་འདི་རྣམས་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་

སློག་རློལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་ལ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་
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དབུགས། །འབྱུང་བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །གློང་བུའི་གཟུགས་ཀིས་ཕྱུང་ནས་ནི། །སྣ་ཡི་

རེ་མློར་རབ་ཏུ་བརག ། རིན་ཆེན་ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་པ། །སློག་དང་རློལ་བ་ཞེས་བར་

བཤད། །རང་སྔགས་སྙིང་གར་བསམས་ནས་ནི། །སློག་ནི་ཐིག་ལེར་གྱུར་པར་

བཞག ། ཅེས་པས་བསྟན་ལ། དེའི་རྐང་པ་དང་པློ་བཞིས་གསང་བའི་སྣ་རེར་རས་ཀི་

ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་པ་དེ་བསྟན། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་རང་བཞིན་དབུགས། །འབྱུང་

བ་ལྔ་ཡི་ངློ་བློ་ཉིད། །རིན་ཆེན་ཁ་དློག་སྣ་ལྔ་པ། །སློག་དང་རློལ་བ་ཞེས་བར་

བཤད། །རང་སྔགས་ཞེས་པས་གདློང་གི་སྣ་རེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་

པར་བསྟན་ལ། སྙིང་གར་བསམས་ནས་ནི། །སློག་ནི་ཐིག་ལེར་གྱུར་པར་བཞག ། 

ཅེས་པས་སྙིང་གའི་སྣ་རེར་མི་ཤིགས་པ་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལེ་སློམ་པ་དགློས་པ་དང་

བཅས་པ་བསྟན། 

ཡང་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སྣ་རེ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་ནི། །གསང་བ་སྙིང་ག་

གདློང་སྣའི་མིང་། །ཞེས་པས་སྣ་རེ་གསུམ་པློ་དེ་བསྟན་ལ། རླུང་དང་སྔགས་དང་རས་

རྣམས་ཀི། །ཐིག་ལེ་གསུམ་ནི་བ་ན་མེད། །ཅེས་པས་བསློམ་བའི་ཐིག་ལེ་གསུམ་པློ་

དེ་བསྟན་ནློ། །གསང་བའི་སྣ་རེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་པའི་ཚུལ། ཡང་

དེ་ཉིད་ལས། ར་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དབབ་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་བརན་བས་

ལ། །རློ་རེའི་རེ་དང་པདྨའི་རེར། །རླུང་ནི་གཟུང་བའི་སྐད་ཅིག་ལ། །རྐན་ལ་ཡི་གེའི་

སྦྱློར་བ་དང་། །ཀྵྨཾ་སྔགས་ཀི་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རྣལ་འབློར་མཆློག་ནི་འཐློབ་པར་

བཤད། །ཅེས་པས་བསྟན་ལ། དེའི་དློན་ཡང་། དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣ་གཉིས་སྤད་དེ་ཡབ་ཡུམ་

སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་སྟློབས་ཀིས་ར་ནང་སློ་སློ་ན་གནས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་
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ཞུ་བ་གསང་གནས་ཀི་སྣའི་རེ་མློར་ཕབ་པ་བརན་པར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་

ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་དེ་བདེ་སྟློང་སྦྱར་ནས་བསློམ་པའི་དློན་ནློ། །

སྙིང་གའི་སྣ་རེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལེ་བསློམ་པ་ནི། སྙིང་གའི་པདྨའི་ལྟེ་བ་

ལ། །དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ནི་བཀློད་ནས་ནི། །ཞེས་པས་བསྟན་ལ། གདློང་གི་སྣ་རེར་འློད་ཀི་

ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་པ་ནི། རླུང་གི་ཐིག་ལེ་རྣལ་འབློར་མཆློག ། ཁ་དློག་རྣམ་

ལྔ་གསལ་བ་ཆེ། །སྣ་རེར་སྦྱློར་བའི་རྣལ་འབློར་གིས། །ཀུན་ནས་ཀང་ནི་བསློམ་པར་

བ། །འདི་ལྟ་བུ་ཡི་སྔགས་ཀི་མཆློག ། རྣལ་འབློར་པས་ནི་བཟླས་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པས་བསྟན་ནློ། །

དྲུག་པ་ངག་དབེན་ཇི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། སློག་རློལ་

གསུམ་བསློམ་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ། རློར་བཟླས་ཀི་དབེ་བ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

བཤད་པ། སློག་རློལ་བསློམས་པས་ཉམས་མློང་ཇི་ལྟར་སྐེ་བའི་རིམ་པ་བཤད་པ་དང་

གསུམ། དང་པློ་ལ་གསུམ། སྙིང་གའི་སྣ་རེར་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་

པ། གདློང་གི་སྣ་རེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་པ། གསང་བའི་སྣ་རེར་རས་

ཀི་ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་པའི་ཚུལ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ལ། སྔགས་ཀི་ཐིག་ལེ་ཉི་ཚེ་བ་བསློམ་པ་དང་། སྔགས་འཁློར་བསློམ་

ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། སྙིང་གའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་དབུས་སུ་

ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གའུ་ཁ་སྦྱློར་རམ་ཐིག་ལེ་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་གི་

དབུས་སུ་ཧཱུཾ་ཡིག་གམ་ཨ་ཐུང་བསློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་སྙིང་གར་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་སློམ་པར་སྒློན་གསལ་ལས་བཤད། ཐིག་ལེ་དཀར་ལ་དམར་བའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

མདངས་ཅན་སློམ་པར་མར་ལུགས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་བཤད་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་

ཞལ་ལུང་དང་མཐུན་ནློ། །

ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་གའུ་ཁ་སྦྱློར་བསློམ་པར་འགློས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀིས་

བཤད་པ་ནི། གྲུབ་ཆེན་ཀུ་ཀུ་རི་བས། དེ་ཡི་ལྟེ་བར་བསམ་པ་ནི། །ཉི་དཀིལ་ཐིག་ལེ་

ཟླ་བ་སྟེང་། །དབིབས་ནི་གའུ་ཁ་སྦྱློར་འདྲ། །ཉི་མ་ཐབས་ལ་ཤེས་རབ་ཟླ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནློ། །ཧཱུཾ་ཡིག་བསློམ་པར་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་བཤད། ཨ་ཐུང་

བསློམ་པར་སྤློད་བསྡུས་ལས་རློ་རེ་དཀིལ་འཁློར་རྒྱན་གི་རྒྱུད་དྲངས་ནས་བཤད་

དློ། །ཐིག་ལེས་ནི་ཁམས་དཀར་དམར་མི་ཤིགས་པ་དེ་མཚོན། ཡི་གེས་ནི་རླུང་

སེམས་མི་ཤིགས་པ་དེ་མཚོན། ཐིག་ལེའི་ཁ་དློག་མཐིང་ཁ་བ་བའམ་དཀར་པློ་

བསློམ་པ་ཡང་རུང་ངློ་། །

དེ་ལྟར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཨ་ཐུང་དང་བཅས་པ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་

བསློམས་པས་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་དྷཱུ་ཏིར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་

བཞིའམ་སྟློང་པ་བཞི་འཆར་བ་ལ་དགློངས་ནས། དེ་ལྟར་བསློམ་པ་ལ་རྒྱུད་དང་ཚད་

ལྡན་གི་གཞུང་རྣམས་ལས་བསྔགས་པ་ཆེན་པློ་མཛད་དློ། །

གཉིས་པ་སྔགས་འཁློར་བསློམ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། སྔགས་འཁློར་སློམ་

པར་ར་བཤད་ཀི་གཞུང་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་གསལ་བར་མ་

བཤད་ཀང་། ནཱ་རློ་པས་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་ལས། དྲན་པ་སྣ་ཚོགས་རྣམ་རློག་

རྣམས། །སེམས་ལས་ཡང་དག་འབྱུང་བས་ན། །རྣམ་ཤེས་སློག་ནི་འདུ་བའི་

རེན། །སྙིང་གར་སྔགས་ཀི་འཁློར་ལློ་བསློམ། །ཞེས་པས་སྣ་ཚོགས་པའི་རློག་པ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རྣམས་སེམས་ལས་བྱུང་ཞིང་། རླུང་སེམས་གཉིས་སྡུད་པའི་གནས་མཐར་ཐུག་པ་

སྙིང་ག་ཡིན་པས་སྐབས་འདིར་སྙིང་གར་སྔགས་འཁློར་བསློམ་པར་གསུངས་སློ། །

སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་འཁློར་ལློ་ནི། །དང་པློར་ཆུ་སྐེས་འདབ་བརྒྱད་པ། །ཕི་ནང་

གསང་བའི་ཚུལ་གིས་ནི། །རིམ་པ་ལྡན་པར་བསམ་གཏན་བ། །ཞེས་པས་སྙིང་གར་

པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་སུམ་རིམ་པ་ཅིག་བསློམ་པར་བསྟན་ལ། ཕི་རིམ་ཤེས་རབ་

དབངས་ཡིག་མཚོན། །ཞེས་པས་པད་འདབ་ཕི་མ་ལ་ཤེས་རབ་སྣང་བ་མཚོན་བེད་

དབངས་བཅུ་གཉིས་འགློད་དགློས་པར་བསྟན། བར་མ་གསལ་བེད་ཐབས་བཅས་

པ། །ཞེས་པས་པད་འདབ་བར་མ་ལ་ཐབས་མཆེད་པ་མཚོན་བེད་གསལ་བེད་སློ་

གཉིས་འགློད་དགློས་པ་དེ་བསྟན། གཉིས་སུ་མེད་པ་ནང་མར་གནས། །ཞེས་པས་པད་

འདབ་ནང་མ་ལ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཉེར་ཐློབ་མཚོན་བེད་ར�་ལ�་བཞི་འགློད་

དགློས་པ་དེ་བསྟན་ལ། ཕློགས་མཚམས་རིམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན། །སྦྱློར་བ་རྣམ་པ་

གསུམ་རང་བཞིན། །ཞེས་པས་ཕི་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཕློགས་དང་མཚམས་ཀི་ཡི་

གེ་ཚན་པ་གསུམ་ལ་སེམས་འཛིན་པར་བསྟན་ལ། དབུས་སུ་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེ་

སྟེ། །ཨ་ཡིག་དང་བཅས་སློག་གྱུར་གང་། །ཀུན་གི་སྙིང་པློ་སྤློ་ཞིང་སྡུད། །ཅེས་པས་

པདྨའི་ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་ཨ་ཐུང་དང་བཅས་པ་འགློད་པ་དང་། སྙིང་གའི་མི་

ཤིགས་པ་དེ་ལུས་ཀུན་གི་སྙིང་པློར་རླུང་རྣམས་དང་པློར་སྤློ་བ་དང་། མཐར་སྡུད་བེད་

དུ་བསྟན་ནློ། །བཅུ་གཉིས་ཡི་གེ་ཐིག་ལེར་བཅས། །ཞེས་པས་དབངས་བཅུ་གཉིས་

ཀི་མགློ་བློར་ཐིག་ལེ་འཇློག་པ་དེ་བསྟན། ཡི་གེ་ཀ་ནས་ཧ་ཡི་བར། །ཀ་ནི་སངས་པ་

བཞི་བཅས་པ། །ཞེས་པས་པད་འདབ་བར་མའི་འདབ་མ་རེ་རེ་ལ་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གེ་བཞི་བཞི་འགློད་དགློས་པ་དེ་བསྟན། 

པད་འདབ་ཀི་ཁ་དློག་ནི་རིམ་པ་གསུམ་གའི་ཁ་དློག་དཀར་པློ་བསློམ་པའམ་

དམར་པློར་བསློམ་པ་ཡང་རུང་ངློ་། །ཡི་གེའི་ཁ་དློག་དཀར་པློར་བསློམ་པར་མར་

ལུགས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད་ལ། དེ་ཡང་དབངས་བཅུ་གཉིས་སྣང་བ་མཚོན་བེད་དུ་

བཤད་པས་ཁ་དློག་དཀར་པློ་དང་། གསལ་བེད་སློ་གཉིས་མཆེད་པ་མཚོན་བེད་དུ་

བཤད་པས་ཁ་དློག་དམར་པློ་དང་། ར�་ལ�་བཞི་ཉེར་ཐློབ་མཚོན་བེད་དུ་བཤད་པས་ཁ་

དློག་ནག་པློར་བསློམ་པ་དློན་གིས་བཤད་དློ། །ངག་དབེན་གི་སྐབས་སུ་སྙིང་གར་

སྔགས་འཁློར་བཀློད་ནས་བསློམ་ལ། དེ་ལ་བརན་པ་ཐློབ་པ་ན་དེ་ལ་དམིགས་ནས་རློ་

རེའི་བཟླས་པ་བེད་པ་ཡིན་ལ། སེམས་དབེན་གི་སྐབས་སུ་སྙིང་གར་སྔགས་འཁློར་

རིམ་པ་གསུམ་བཀློད་ནས་རིམ་པ་ཕི་མ་བར་བ་ལ་སྡུད། བར་མ་ནང་མ་ལ་སྡུད་པའི་

སྡུད་རིམ་དང་སྦྲགས་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གདློང་གི་སྣ་རེར་འློད་ཀི་ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་པ་ལ། རླུང་

གང་ལ་གནས་གང་ནས་རློར་བཟླས་བ་བ་དང་། རླུང་སྔགས་སྦྱློར་ཚུལ་རློར་བཟླས་

ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ་དང་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། མར་ལུགས་པ་ཁ་ཅིག ལུས་ཀི་ཁློག་པའི་ནང་ནས་སྣ་བུག་གཉིས་

ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་རློར་བཟླས་བེད་པ་ཡིན་ཟེར། ཡང་

ཁ་ཅིག ར་བའི་རླུང་བཞི་རང་རང་གི་ར་བའི་གནས་ནས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་རློར་

བཟླས་བེད་པ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཟེར། 

ལུགས་དང་པློ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་བས་ན་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་མི་ནུས་པའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཕིར་དང་། ནུས་ན་ཉན་ས་ནས་བཤད་པ་ལྟར་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་བགངས་པས་ཀང་

རླུང་དབུ་མར་འཇུག་ནུས་པར་ཐལ་བའི་སྐློན་ཡློད་པའི་ཕིར། 

ལུགས་གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་བས་པས་རླུང་དབུ་མར་འཇུག་

ནུས་ཀང་འདུས་པའི་ལུགས་ཀི་རློར་བཟླས་བེད་ཚུལ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་གི་ལུགས་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་གསུམ་པ་དང་། དྲུག་པར་གསུངས་པ་ལྟར་

སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་རློར་བཟླས་བེད་དགློས་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྤློད་བསྡུས་ལས། མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡི་གེ་གསུམ་སྟེ། ཞེས་པ་དང་། སྒ་

དབངས་བཅུ་གཅིག་པས་ཀང་། སྙིང་གི་དཀིལ་གི་པདྨའི་ལྟེ་བ་ལ་གནས་པའི་མི་

ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལས་ལྡང་བ་ཧཱུཾ་དང་། འཇུག་པ་ༀ་དང་། གནས་པ་ཨཱཿའི་རང་

བཞིན་ཆུའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་སློགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཁ་དློག་དཀར་པློ་ལ་སློགས་

པ་ལ་བརེན་ཏེ། ཀུན་རློབ་ཀི་སྣ་སློ་གཡས་པ་ལ་སློགས་པའི་རིམ་གིས་བྱུང་ནས། ཞི་

བ་ལ་སློགས་པའི་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་རློ་རེའི་བཟླས་པ་བས་ཏེ། སྔློན་གི་ལས་

ཀི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་བང་བར་བེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

རླུང་གང་ལ་རློར་བཟླས་བེད་པ་ནི། ཟུང་འཇུག་པས་ནི་ཞི་སློགས་ཀི་ལས་

སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ར་བའི་རླུང་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་རློར་བཟླས་བེད་ལ། སྒྱུ་ལུས་པས་

ནི་མངློན་ཤེས་ལྔ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་དམིགས་པའི་རློར་བཟླས་

བེད་ལ། ལུས་དབེན་མཐར་ཕིན་ནས་སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་འདྲེན་པའི་

ཕིར་དུ་ཐློག་མར་ར་བའི་རླུང་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་རློར་བཟླས་བེད་ལ། དེ་ལྟར་བས་

པས་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་དྷཱུ་ཏིར་སྡུད་ནུས་པའི་མཚམས་ནས་ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དམིགས་པའི་རློར་བཟླས་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་རླུང་སྔགས་སྦྱློར་ཚུལ་རློར་བཟླས་ཀི་དབེ་བ་བཤད་པ་ནི། རླུང་

སྔགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་རྒྱུའི་སྔགས་ནི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་གདངས་དང་འདྲ་བར་

སྒློག་བཞིན་པའི་ངང་ན་ཡློད་པའི་རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་ནི་

རླུང་སྔགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་རྒྱུའི་སྔགས་ཡིན་མློད། དེས་ན་རླུང་དང་རླུང་གི་

གདངས་ངློ་བློ་དབེར་མེད་ཡིན་ཞིང་། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་

ཉིད་རླུང་སྔགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་རྒྱུའི་སྔགས་ཡིན་པ་ནི་རླུང་སྔགས་དབེར་མེད་ཀི་

དློན་ཡིན། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་

གདངས་དང་འདྲ་བར་སྒློག་བཞིན་པར་ཡློད་པ་དེ་ཉིད་ཤེས་པར་བས་ནས་དེ་ལ་སེམས་

རེ་གཅིག་ཏུ་གཏློད་པ་ཉིད་རླུང་སྔགས་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་བཟླ་བའི་དློན་ནློ། །

རློ་རེ་བཟླས་པ་དེ་ལ་ཡུལ་རླུང་གི་སློ་ནས་དབེ་ན། ར་བའི་རླུང་ལ་དམིགས་

པའི་རློར་བཟླས་དང་། ཡན་ལག་གི་རླུང་ལ་དམིགས་པའི་རློར་བཟླས་གཉིས། དེ་

གཉིས་རེ་རེ་ལའང་ལྔ་ལྔར་ཡློད་དློ། །

རེན་གི་སློ་ནས་དབེ་ན། ངག་དབེན་པ། སེམས་དབེན་པ། སྒྱུ་ལུས་པ། ཟུང་

འཇུག་པ་རྣམས་ཀིས་བེད་པའི་རློར་བཟླས་དང་བཞིར་ཡློད་དློ། །

བཟླས་བའི་སྔགས་ཀི་སློ་ནས་དབེ་ན། ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་དང་། 

ཧཱུཾ་ཧློའི་རློར་བཟླས་གཉིས་སུ་ཡློད་ལ། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་ནི་དེ་གཉིས་

ཀ་བཤད་ཅིང་། དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་དང་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་ནི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་

རློར་བཟླས་ཉིད་བཤད་དློ། །ཅིའི་ཕིར་རློ་རེ་བཟླས་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རློ་རེ་སྟེ་ཡི་གེ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

འབྲུ་གསུམ་གི་གདངས་དང་། རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་ངློ་བློ་

དབེར་མེད་དུ་སྦྱློར་བའི་བཟླས་པ་ཡིན་པས་ན་རློ་རེའི་བཟླས་པ་ཞེས་བའློ། །

གསུམ་པ་གསང་བའི་སྣ་རེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་པའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ནི། གསང་བའི་སྣ་རེར་རས་ཀི་ཐིག་ལེའི་སློག་རློལ་བསློམ་པ་འདི་ལ་བཤད་

རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བར་གསུངས་པ་ལྟར་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣ་གཉིས་སྤད་དེ་སྙློམས་པར་

ཞུགས་པས་བང་སེམས་གསང་གནས་ཀི་རེའི་བར་ཕབ་པ་བརན་པར་བས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་དྲངས་པ་ལ་རས་ཐིག་བསློམ་པར་གསུངས་པ་ནི་ལས་རྒྱའི་དབང་

དུ་བས་པ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་ཡབ་ཡུམ་གི་གསང་གནས་སྤད་མཚམས་སུ་

རླུང་རྣམས་ཐིག་ལེའི་གཟུགས་སུ་ཞུ་བའི་ཐིག་ལེ་ལ་དམིགས་ནས་བསློམ་པར་

གསུངས་པ་ནི་ཡི་རྒྱའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནློ། །

གསང་བའི་སྣ་རེར་རས་ཐིག་བསློམ་པར་གསུངས་པ་ནི་སློག་རློལ་དང་པློ་

གཉིས་ཀི་བློགས་འདློན་དུ་ཡིན་པས། སློག་རློལ་དང་པློ་གཉིས་བསློམས་པས་སྙིང་

གའི་ར་མདུད་ལྷློད་ལྷློད་པློར་སློང་བའི་མཚམས་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་རློར་བཟླས་ཀི་བེད་ལས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་བཤད་པ་ལ། རློར་

བཟླས་ཀིས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་འགློལ་བར་བསྟན་པ་དང་། སྙིང་གའི་ར་མདུད་འགློལ་

བ་དེ་ར་མདུད་འགློལ་བ་རྣམས་ཀི་གཙོ་བློར་བསྟན་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། སྙིང་ཁའི་ར་མདུད་གློལ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེ་གློལ་བེད་

ཀི་ཐབས་ཀང་རློ་རེ་བཟླས་པ་ཡིན་པ་དང་། སྙིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་བ་ལ་བརེན་ནས་

རལ་གི་རི་ལུ་མངློན་ཤེས་སློགས་དང་། ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་ཀང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འགྲུབ་པར་བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་སློ། །

སྙིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་

རྣམ་རློག་བསྐེད་པའི་རླུང་སློག་ཐུར་གཉིས་ཐིམ་པར་མ་བས་ཀི་བར་དུ་གཞིའི་འཆི་

རིམ་དང་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་འློད་གསལ་རློགས་པར་མི་འཆར་ལ། 

རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་ཐིམ་པ་ལ་ནི་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རློགས་པར་

གློལ་དགློས་པའི་ཕིར་དང་། 

རློར་བཟླས་ཀིས་གློལ་རྒྱུའི་སྙིང་གའི་ར་མདུད་ནི། སྙིང་གའི་པདྨའི་སྦུབས་

མཁའ་ལ། །ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་རག་ཏུ་བཞུགས། །སྟེང་འློག་ཡང་དག་བརེན་ནས་ནི། །སློག་

དང་ཐུར་སེལ་རླུང་ཆེན་གནས། །དེ་ལའང་དབེ་བར་དཀའ་བ་ཡི། །དབུས་སུ་མདུད་

པ་གསུམ་གིས་དཀྲིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་སྟེ་སྙིང་གའི་མི་

ཤིགས་པ་ལ་གནས་པའི་དྷཱུ་ཏིའི་ཐད་སློར་དྷཱུ་ཏི་ལ་རློ་རྐང་གི་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འཁྱུད་

པའི་མདུད་པ་གསུམ་གིས་དཀྲིས་པ་དེ་ཡིན་ལ། གཞི་ལ་མདུད་མཚམས་ཀི་དྷཱུ་ཏིའི་

ནང་ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་མདུད་པ་དེས་བཀག་པས་མདུད་པ་དེའི་སྟེང་འློག་

གི་ར་འདབ་ནས་རླུང་ལྔ་སྟེང་འློག་ཏུ་འགློ་བར་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་གསུངས་ལ། 

འབེད་བེད་ཀི་རློར་བཟླས་དེ་ལ་ཡང་ཡི་གེ་གསུམ་གི་རློར་བཟླས་དང་། ཡི་གེ་གཉིས་

ཀི་རློར་བཟླས་བ་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་ལས། 

དང་པློ་ནི། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་

རྣམས། །སྔགས་ནི་གསུམ་གི་བཟླས་བརློད་བ། །དེ་ཡིས་མྱུར་དུ་དངློས་གྲུབ་

འགྱུར། །རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཕ་རློལ་ཕིན། །ཞེས་པས་བསྟན་ལ། 
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་རློར་བཟླས་ནི། དེ་ཉིད་ལས། སྒ་ཧཱུཾ་དང་ཐིག་ལེ་ཧློཿའི་མིང་དུ་

བས། །རླུང་གཉིས་ཀིས་ནི་ཕེ་ནས་ནི། །མ་རིག་མདུད་པ་འབེད་པར་བེད། །ཅེས་

པས་བསྟན་ལ། རློར་བཟླས་ཀིས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་འབེད་ཚུལ་ནི་དཔེར་ན་སྨྱུག་

མའི་སྦུབས་སས་འགགས་པ་ལ་ཐུར་མ་རིང་པློས་དེའི་ནང་དུ་འབྱུང་འཇུག་བས་པས་

འབེད་པ་བཞིན་དུ། སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་རླུང་རྣམས་དྷཱུ་

ཏིའི་ནང་ནས་སྟེང་འློག་གི་སློ་གཉིས་ནས་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་ལ་དམིགས་པའི་རློ་རེ་

བཟླས་པ་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་དྷཱུ་ཏིའི་ཡར་མར་གཉིས་ཁ་བེ་ནས་གནས་དེ་གཉིས་

སུ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་དངློས་གནས་སུ་བེད་ནུས་པ་དེ་འབྱུང་ལ། མཚམས་དེ་ནས་

སྒིལ་ཏེ་རློར་བཟླས་བས་པས་སྙིང་གའི་སྟློད་སྨད་ཀི་ར་མདུད་རྣམས་རིམ་གིས་གློལ་

ནས་མཐར་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རློགས་པར་གློལ་ཏེ་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་

པ་ལ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་གསལ་ཡློངས་སུ་རློགས་པར་འཆར་བ་ཡིན་ནློ། །

སྔར་བཤད་པའི་རློར་བཟླས་དེ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བས་པས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་

གློལ་བ་ནི། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། སྔགས་ཀི་དེ་ཉིད་བ་ན་མེད། །ཟླ་དྲུག་བཟླས་པས་

འགྲུབ་པར་ནི། །འགྱུར་ཏེ་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་ནློ། །

གཉིས་པ་སྙིང་གའི་ར་མདུད་འགློལ་བ་དེ་ར་མདུད་འགློལ་བ་རྣམས་ཀི་གཙོ་

བློར་བསྟན་པ་ནི། སྤི་བློར་བཀློད་པའི་ༀ་ཡིག་དེ་ཨ་ཨུ་མ་གསུམ་ཡློད་པའི་ནང་ནས་

སྤི་བློའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་ཁམས་དཀར་པློ་ནི་མ་ཡིག་གི་ངེས་དློན། མགིན་

པའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་གནས་པའི་གེན་རྒྱུ་ནི་ཨུ་ཡིག་གི་ངེས་དློན། སྙིང་

གའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་ན་གནས་པའི་སློག་འཛིན་ནི་ཨ་ཐུང་གི་ངེས་དློན་ནློ། །དེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གསུམ་སྤི་བློའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ནི་སྤི་བློར་ༀ་ཡིག་

བཀློད་པའི་ངེས་དློན་དང་། མགིན་པར་བཀློད་པའི་ཨཱཿཡིག་དེ་ལ་ཡང་ཨ་རིང་ཐུང་

གཉིས་ཧ་སློག་མེད་གཅིག་དང་གསུམ་དུ་ཡློད་པའི་སྙིང་གའི་སློག་འཛིན་ནི་ཨ་ཐུང་

གི་ངེས་དློན། མགིན་པའི་གེན་རྒྱུ་ནི་ཨཱ་རིང་པློའི་ངེས་དློན། གསང་གནས་ཀི་ཐུར་

སེལ་ནི་ཧ་སློག་མེད་ཀི་ངེས་དློན། དེ་གསུམ་མགིན་པའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ནི་མགིན་པར་ཨཱཿཡིག་བཀློད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །

སྙིང་གར་བཀློད་པའི་ཧཱུཾ་ཡིག་དེ་ལ་ཧ་སློག་མེད་གཅིག ཨཱུ་རིང་པློ་གཅིགམ་

ཡིག་གཅིག་དང་གསུམ་དུ་ཡློད་པ་ལས། སྙིང་གའི་སློག་འཛིན་ནི་མ་ཡིག་གི་ངེས་

དློན་དང་། གསང་གནས་ཀི་ཐུར་སེལ་ནི་ཧ་སློག་མེད་ཀི་ངེས་དློན་དང་། མགིན་པའི་

གེན་རྒྱུ་ནི་ཨཱུ་རིང་པློའི་ངེས་དློན་ཡིན་ཞིང་། དེ་གསུམ་སྙིང་གའི་ར་འཁློར་གི་དྷཱུ་ཏིའི་

ནང་དུ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ནི་སྙིང་གར་ཧཱུཾ་ཡིག་བཀློད་པའི་ངེས་དློན་ཡིན་ནློ། །

ཡང་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡིག་དློན་དང་། །གནས་ཀི་དབེ་བ་

རློགས་ལགས་ན། །འདི་རྣམས་དབུས་ན་བདག་པློ་གང་། །ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་གཙོ་བློས་

གསུངས། །ཞེས་སྤི་བློ་མགིན་པ་སྙིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གསུམ་དུ་

རླུང་གསུམ་གསུམ་བཅུག་པ་གནས་དེ་གསུམ་དུ་བཀློད་པའི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་

ངེས་དློན་དུ་རློགས་ལགས་ན། གནས་དེ་གསུམ་གི་ར་མདུད་གློལ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་

རླུང་གསུམ་གསུམ་བཅུག་ནས་གང་བདག་པློ་སྟེ་གཙོ་བློར་གྱུར་པ་ལགས། ཞེས་

ཞུས་པའི་ལན་དུ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཐུགས་ཀི་ས་བློན་བདག་པློ་སྟེ། །ཀུན་གི་ནང་

ནས་རྣམ་རློག་མེད། །གང་ཕིར་གཙོ་བློ་གཞན་རྣམས་ནི། །འགིབ་དང་དེ་བཞིན་འཕྲློག་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་ལ། 

དེའི་དློན་ནི་སྤི་བློ་མགིན་པ་སྙིང་གའི་གནས་གསུམ་གི་ར་མདུད་གློལ་བའི་དྷཱུ་

ཏིའི་ནང་གསུམ་དུ་རླུང་གསུམ་གསུམ་བཅུག་པའི་ནང་ནས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་

བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་རླུང་གསུམ་གསུམ་བཅུག་པ་ནི་བདག་པློ་སྟེ་གཙོ་བློ་ཡིན་ཏེ། 

གནས་དེ་གསུམ་གི་ནང་ནས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་བ་ནི་རྣམ་རློག་མེད་པ་སྟེ་

གཅློད་པའི་མཆློག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་རླུང་གསུམ་བཅུག་ནས་རྣམ་རློག་སྐེད་བེད་

ཀི་རླུང་རྣམས་འགིབ་ཅིང་འཕྲློག་པར་བེད་པ་སྟེ་འཇིག་པར་བེད་པའི་ཕིར་དང་། སྙིང་

གའི་ར་མདུད་གློལ་བ་དེས་ར་མདུད་གཞན་རྣམས་འགིབ་ཅིང་འཕྲློག་པར་བེད་པ་

ཡིན་ཏེ། འཇིག་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སྙིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་ན་ར་འཁློར་

གཞན་རྣམས་ཀི་ར་མདུད་གློལ་བས་ཁྱབ་སྟེ། སྙིང་གའི་ར་མདུད་གློལ་བའི་ཚེ་སྤི་བློ་

དང་མགིན་པའི་ར་མདུད་གློལ་བ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ཡིན་ལ། སྙིང་གའི་ར་མདུད་

གློལ་བའི་ཚེ། ལྟེ་བའི་ར་མདུད་གློལ་བ་ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གང་ཕིར་དེ་ནི་བཟླས་

བས་ན། །སྙིང་གའི་པདྨ་འང་སྟེང་བལྟས་འཇིག ། ཅེས་པས་བསྟན་ལ། 

དེའི་ཚེ་གསང་གནས་ཀི་ར་མདུད་གློལ་བ་ནི། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནས་

གསང་བའི་པདྨ་ཡི། །ཁ་སྦྱློར་བ་ནི་བེ་ནས་ཀང་། །ཞེས་པས་བསྟན་ལ། དེའི་ཚེ་སྨིན་

དབུས་ཀི་ར་མདུད་གློལ་བ་ནི། སྨིན་དབུས་རླུང་གིས་ཕེ་བས་ནས། །ཞེས་པས་བསྟན་

ལ། དེའི་ཚེ་ཀུན་རློག་བསྐེད་པའི་རླུང་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་ལས་རྒྱལ་བ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། 

རླུང་གི་རང་བཞིན་བེ་བག་ནི། །བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ལས་གང་རྒྱལ་བ། །དུས་ཀུན་ཏུ་ནི་

རྒྱལ་ནས་གནས། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གསུམ་པ་སློག་རློལ་བསློམས་པས་ཉམས་མློང་ཇི་ལྟར་སྐེ་བའི་རིམ་པ་བཤད་

པ་ལ། དང་པློར་མི་ཤིགས་པ་བསློམས་པས་ཉམས་མློང་ཇི་ལྟར་སྐེ་བ་དང་། སློག་

རློལ་ལྷག་མ་བསློམས་པས་ཉམས་མློང་ཇི་ལྟར་སྐེ་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས། 

དང་པློ་ནི། སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཡི་གེ་དང་བཅས་པ་བསློམས་

པས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་

འཆར་ལ། དེའི་རགས་སུ་སྨིག་རྒྱུ་སློགས་རགས་བཞི་དང་། སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་

བུའི་རགས་གཅིག་དང་ལྔ་འཆར་བར་རྒྱུད་ཕི་མ་དང་། ཞལ་ལུང་དང་། སྒློན་གསལ་

སློགས་ལས་བཤད། ཡང་དེའི་རགས་སུ་སྤློད་བསྡུས་ལས་ནི་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུའི་རགས་

གཅིག་དང་སྟློང་པ་བཞི་འཆར་བ་ལྔ་བཤད་དློ། །གྲུབ་ཆེན་ཀུ་ཀུ་རི་པས་ནི། དེའི་

རགས་སུ་མཚན་མ་ལྔའམ་བརྒྱད་འཆར་བར་ཡང་བཤད་དློ། །

རྣམ་གཞག་རིམ་པ་ལས་ནི། དེའི་རགས་སུ་སྨིག་རྒྱུ་ལ་སློགས་པའི་རགས་བཞི་

དང་སྟློང་པ་བཞི་སྟེ་བརྒྱད་འཆར་བར་བཤད་དེ། ནམ་མཁའ་སློད་བེད་ཀི་སྐློན་གསུམ་

དང་བལ་བའི་སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རགས་ནི་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་རང་

དུས་ཀི་རགས་དང་། སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སང་དཀར་དམར་ནག་གསུམ་

གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ཕེ་བ་ནི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་རང་དུས་ཀི་རགས་དང་། སྨིག་རྒྱུ་

སློགས་རགས་བཞི་ནི་སྟློང་པ་བཞི་འདྲེན་པའི་སྔ་རློལ་གི་རགས་ཡིན་ནློ། །རགས་ལྔར་

བེད་པའི་ཚེ་ན་སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རགས་གཅིག་ཏུ་བེད། བརྒྱད་དུ་བེད་པའི་

ཚེ་ན་སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རགས་དེ་ལ་བཞིར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

རགས་དེ་རྣམས་སྐབས་གང་དུ་འཆར་བ་ནི། མིག་སློགས་དབང་པློའི་སློ་སློ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སློ་ནས་རླུང་ནང་དུ་ལྡློག་པར་རློམ་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ནང་དུ་ལློག་པ་དང་། རླུང་དབུ་

མར་ཅུང་ཟད་ཚུད་པ་དང་རླུང་དབུ་མར་གནས་པ་དང་། ཐིམ་པའི་རགས་སུ་འཆར་ལ། 

དེ་ཡང་སྨིག་རྒྱུ་སློགས་ཀི་རགས་ལྔའམ་བརྒྱད་པློ་དེ་ལན་ཅིག་མ་ཡིན་པར་གློ་རིམ་

ཁིགས་ཆགས་སུ་ངེས་པར་འཆར་བ་ནི་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་འཁྲུལ་མེད་ཀི་རགས་

ཡིན་ནློ། །རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པར་རློམ་པའི་སྐབས་སུ་གློ་རིམ་འཆློལ་མ་འཆློལ་ཅི་

རིགས་སུ་འཆར་རློ། །

གཉིས་པ་སློག་རློལ་ལྷག་མ་བསློམས་པས་ཉམས་མློང་ཇི་ལྟར་སྐེ་བའི་ཚུལ་

བཤད་པ་ལ། རློར་བཟླས་བས་པས་ཟླ་བ་སློ་སློ་ལ་ཉམས་མློང་ཇི་ལྟར་སྐེ་ཚུལ་བཤད་

པ་དང་། རློར་བཟླས་ཀིས་རླུང་ཐིམ་པར་བེད་ཚུལ་དང་། རློར་བཟླས་ཀིས་གཏུམ་མློ་

འབར་བར་བེད་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གསུམ། 

དང་པློ་ནི། བསྐེད་རིམ་དང་ལུས་དབེན་མཐར་ཕིན་པའི་རྣལ་འབློར་པས་རློ་

རེ་བཟླས་པ་བས་པས་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་སློང་བའི་ཚེ་ཞག་གཅིག་གི་རླུང་གི་ཐློབ་

སྐལ་ལ་དབུགས་ཉི་ཁི་ཆིག་སྟློང་དྲུག་བརྒྱ་ལྷག་ཆད་མེད་པར་ཆ་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བར་

བེད་པ་དེ་འབྱུང་། དེ་ནས་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གི་བར་རློར་བཟླས་བས་པས་ཉིན་ཞག་

ཕྲུགས་རེ་ལ་སྙིང་གའི་ཐུན་ཚོད་ཀི་ར་བརྒྱད་པློ་རེ་རེའི་ནང་དུ་རླུང་ཉིས་སྟློང་བདུན་

བརྒྱ་རེ་ཆ་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བར་བེད་པ་དེ་འབྱུང་། དེ་ནས་ཉིན་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གི་

བར་དུ་རློར་བཟླས་བས་པས་ར་རློ་རྐང་དབུ་མ་གསུམ་དང་། ར་འཁློར་རྣམས་ཀི་ར་

རྣམས་སློ་སློར་གསལ་པློར་མཐློང་བ་དེ་འབྱུང་། དེ་ནས་ཀང་ཉིན་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་

གི་བར་དུ་རློར་བཟླས་བས་པས་ར་ནང་སློ་སློ་ན་གནས་པའི་རླུང་རྣམས་རློག་བལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གིས་གསལ་པློར་མཐློང་བ་དེ་འབྱུང་། དེ་ནས་ཀང་ཉིན་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གི་བར་

དུ་རློར་བཟླས་བས་པས་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་གནས་སུ་ལྡློག་པར་

རློམ་པ་དེ་འབྱུང་། དེ་ནས་ཀང་ཉིན་ཞག་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་གི་བར་དུ་རློར་བཟླས་བས་

པས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རློགས་པར་གློལ་ནས་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་

བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་པ་གསུམ་འདྲེན་ནུས་པ་དེ་འབྱུང་། དེ་དག་ལ་ནི་

བགང་བ་དང་། རེས་སུ་འགློ་བ་དང་། གནས་ཀི་དབེ་བའི་རློགས་པ་དང་། དུས་ཀི་དབེ་

བའི་རློགས་པ་དང་། རླུང་ལློག་པ་དང་། ཡློངས་དག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀང་གསུངས་

སློ། །རློར་བཟླས་ཟླ་བ་དྲུག་བས་པའི་མཐར་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རློགས་པར་གློལ་བ་

ནི་དབང་པློ་ཤིན་ཏུ་རྣློན་པློའི་གདུལ་བ་ལ་དགློངས་སློ། །

རེ་འགློས་ཀིས་རླུང་རགས་པ་ལ་བསབས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ནི། རླུང་

རྣམས་ཀི་ཁ་དློག་དབང་པློའི་མངློན་སུམ་གིས་གསལ་བར་མཐློང་བ་དང་། རླུང་

རྣམས་ཀི་གངས་ཇི་ཙམ་རྒྱུ་བའི་གངས་ཀི་རྣམ་པ་འཁྲུལ་མེད་དུ་ངེས་པ་དང་། རླུང་

ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་རང་གདངས་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་གདངས་སུ་རང་

ཤུགས་ཀིས་འཆར་བ་དང་། རླུང་རྣམས་ཀི་གནས་དང་། ཕྲ་རགས་དང་། མྱུར་བུལ་

དང་། ལྕི་ཡང་གི་རྣམ་པ་གསལ་པློར་མཐློང་བ་དེ་འབྱུང་ལ། 

རླུང་ཕྲ་བ་ལ་བསབས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ནི། སྟློང་གསུམ་གི་རླུང་རྣམས་

རང་གི་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་བཅུག་ནས་རང་གི་ལུས་ཀི་ནང་དུ་ཤློང་བར་བེད་ནུས་པ་

དེ་འབྱུང་། ནང་གི་རླུང་གིས་སྟློང་གསུམ་འགེངས་ནུས་པ་སློགས་ཕི་ནང་གི་རླུང་

གཉིས་བསེ་ནུས་པ་དང་། ས་རླུང་ནང་དུ་བསམས་པས་གད་སྟློབས་པློ་ཆེས་ཀང་
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སྒུལ་བསྐློད་མི་ནུས་པ་དང་། ཆུ་རླུང་ནང་དུ་བསམས་པས་མེའི་གནློད་པས་མི་

ཚུགས་པ་དང་། མེ་རླུང་ནང་དུ་བསམས་པས་གང་བའི་གནློད་པས་མི་ཚུགས་པ་དང་། 

རླུང་གི་རླུང་ནང་དུ་བསམས་པས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་ནུས་པ་སློགས་འབྱུང་། ཡན་

ལག་གི་རླུང་ལ་བསབས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཚད་ནི། དབང་པློའི་སློ་སློ་སློར་རྣམ་ཤེས་

སྤློ་ནུས་པ་སློགས་འབྱུང་ངློ་། །

གཉིས་པ་རློར་བཟླས་ཀིས་རླུང་ཐིམ་པར་བེད་ཚུལ་ནི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་

རླུང་ལྡང་འཇུག་གནས་གསུམ་གི་གདངས་དང་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གི་གདངས་ངློ་བློ་

དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་ཏེ་རློར་བཟླས་བས་པས་མཚམས་གཅིག་ནས་གནས་པ་གཅིག་

ངང་གིས་འབྱུང་ལ། མཚམས་དེ་ནས་སྒིལ་ཏེ་རློར་བཟླས་བས་པས་གནས་པ་ཇེ་རིང་

དང་། ལྡང་འཇུག་གཉིས་ཇེ་ཐུང་ལ་སློང་སྟེ་མཐར་གནས་པ་དང་། དེ་ནས་ཐིམ་པ་

འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སྟློན་ལས། བར་ཡིས་དེ་ཉིད་གསུམ་གནས་པ། །རང་བཞིན་

བཟླས་པའི་མཚན་ཉིད་དློ། །མིང་མེད་བརློད་དུ་མེད་པ་སྟེ། །བང་ཆུབ་སེམས་མཆློག་

འདི་ཡིན་ནློ། །གསུམ་པློ་དེ་ཉིད་གཅིག་གྱུར་པ། །འགློ་བ་མེད་ཅིང་འློང་བ་མེད། །ཅེས་

དང་། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། དབང་པློ་ཡི་ནི་སློ་དགུ་ལ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ཀུན་སློམ་

པའི། །ཧཱུཾ་བཟླས་པ་ནི་མཚུངས་མེད་བ། །ཞེས་དང་། ཞལ་ལུང་ལས་ཀང་། དེ་ལ་ཧཱུཾ་

གིས་དབྱུང་བ་དང་། །ༀ་གིས་སྡུད་དང་ཨཱཿཡིས་གནས། །དེ་ལ་དེ་ཉིད་རབ་བཟུང་

བས། །འཇུག་དང་གནས་དང་ལྡང་བ་ལས། །གློལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རེད་འགྱུར་

བའི། །སློམ་ཉི་ཡིད་གཉིས་མ་བེད་ཅིག ། ཅེས་སློགས་གསུངས་སློ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡི་

གེ་གཉིས་ཀི་རློར་བཟླས་བས་པས་རླུང་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་ཚུད་ནས་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་འབྱུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འཇུག་དངློས་གནས་སུ་བེད་ནུས་པ་འབྱུང་ལ། མཚམས་དེ་ནས་སྒིལ་ཏེ་རློར་བཟླས་

བས་པས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རིམ་གིས་གློལ་ནས་རླུང་རྣམས་རང་གི་ར་བའི་གནས་

སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་གནས་སུ་འགློ་བའི་ལམ་རེད་ནས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་

འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། གཞི་ལ་རླུང་འབྱུང་འཇུག་རྒྱུན་ལྡན་དུ་བས་པའི་མཐར་སྙིང་

གའི་ར་མདུད་ལས་དབང་གིས་གློལ་ནས་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་

འཇུག་པ་བཞིན་ནློ། །

གསུམ་པ་རློར་བཟླས་ཀིས་གཏུམ་མློ་འབར་བར་བེད་ཚུལ་ནི། རློར་བཟླས་

ཀིས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པ་དང་ཐིམ་པར་བེད་ནུས་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་མློད། རློར་

བཟླས་ཀིས་གཏུམ་མློ་སྦར་ནས་བང་སེམས་ཞུ་བར་བེད་ནུས་སམ་མི་ནུས། མི་

ནུས་ན་རློར་བཟླས་བས་པའི་སྟློབས་ཀིས་བདེ་སྟློང་སྦྱློར་བ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ནུས་

ན་རློར་བཟླས་ཀིས་གཏུམ་མློ་འབར་བ་གང་ལས་བཤད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་

ལས། གཡློན་པ་བང་ཆུབ་ཟླ་བ་འབབ། །གཡས་པ་ཁག་དང་ཉི་མ་འབབ། །ཤེས་བ་

དབུས་སུ་རླུང་རྒྱུ་བ། །མེ་སད་བེད་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་དང་། ཞལ་ལུང་ལས། 

སློམ་བརློན་གཞུ་དབིབས་གཡློ་བ་ཡིས། །སུམ་མདློར་ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་བས། །ཞེས་

དང་། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས་ཀང་། ལྟེ་བའི་གནས་ན་ཚུལ་ཡློད་པ། །ཚུལ་གི་མཐའ་

ན་གསང་པད་དློ། །དེ་རུ་རང་འབར་གི་ནི་རླུང་། །བསྐློར་བར་བས་ནས་ངལ་བསློ་

སྟེ། །དབང་པློ་གཉིས་ཤིག་སྦྱློར་བ་ཡིས། །རླུང་གི་མེ་ནི་སྦར་བའློ། །ཞེས་དང་། རློ་རེ་

འཕྲེང་བ་ལས། རླུང་གི་དེ་ཉིད་ཡང་དག་བརེན། །ཡི་གེ་ཧཱུཾ་གིས་བསྐུལ་ནས་ནི། །མེ་

ཡི་འཁློར་ལློ་རབ་སད་བེད། །ཅེས་པ་རྣམས་ཀིས་བསྟན་ནློ། །
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སྤིར་དྲློད་འབར་བ་ལ་ཡང་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་གཏུམ་མློ་འབར་བ་དང་། དྷཱུ་ཏིའི་

ཕིའི་གཏུམ་མློ་འབར་བའི་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་དློ། །འབར་ཚུལ་ལ་ཡང་ལུས་ཀི་གཏིང་

ནས་འབར་བ་དང་། ཤ་ལྤགས་མཚམས་ནས་འབར་བ་དང་། དང་པློར་འབར་བའི་དྲློད་

ཀི་རྒྱ་ཆུང་བ་དང་། ཆེ་བ་དང་། དྲློད་གེན་དུ་ཆུགས་པ་བུལ་བ་དང་། མྱུར་བ་དང་། 

དྲློད་མཐུག་པ་དང་། སབ་པ་རྣམས་ཀི་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་བཟང་ལ། ཕི་མ་ཕི་མ་རྣམས་

དེའི་ཚོད་ཙམ་དུ་མི་བཟང་བའི་ཁྱད་པར་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་གཏུམ་

མློ་འབར་བའི་ཚུལ་སྟེང་སློའི་རློར་བཟླས་ཀིས་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་གཏུམ་མློ་སྦར་ནུས་

ཀང་། དྷཱུ་ཏིའི་ནང་གི་གཏུམ་མློ་སྦློར་བའི་ཐབས་སུ་འློག་སློའི་རློར་བཟླས་ལ་དམིགས་

ཀིས་དགར་ནས་གསུངས་པ་ནི། དེའི་སྟློབས་ཀིས་སྦློར་ལུགས་ཁྱད་པར་བ་ཞིག་ཡློད་

པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་རློར་བཟླས་བས་པའི་སྟློབས་ཀིས་སྔར་ལུས་

དབེན་གི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཡས་བབས་དང་མས་བརན་གི་དགའ་བཞི་འདྲེན་

ནུས་ཀང་། གཙོ་བློར་ནི་རློར་བཟླས་བས་པས་བང་སེམས་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་

པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བཞི་འདྲེན་ནུས་པ་ནི་གནད་ཀི་དློན་དུ་བཟུང་བར་བའློ། །

༼སེམས་དབེན་ཐུགས་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་སེམས་དབེན་ཐུགས་རློ་རེའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སློབ་ཚུལ་བཤད་པ་

ལ་ལྔ། སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན། སེམས་ཀི་ངང་ཚུལ་

གསུང་རབ་ལས་གསུངས་ཚུལ། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་རློགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་

ཅན་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཡིན་པར་བསྟན་པ། རྒྱུད་ཀི་དློན་སྣང་བ་དང་རང་བཞིན་བཤད་

པ། སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཇི་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་ཤེས་པའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཕན་ཡློན་བསྟན་པའློ། །

དང་པློ་ནི། བསྐེད་རིམ་ནས་ངག་དབེན་གི་བར་མཐར་ཕིན་པའི་སྒྲུབ་པ་པློས་

ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་བེད་པ་ལ་སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་དགློས་པར་

སྤློད་བསྡུས་ལས་ལུང་གསུམ་གིས་བསྒྲུབས་པའི་ལུང་གསུམ་ནི། དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་

ལས། རིགས་ཀི་བུ་མཉམ་པར་གཞག་པས་རང་གི་སེམས་ལ་སློ་སློར་རློགས་ཤིག 

ཅེས་དང་། རྣམ་སྣང་མངློན་བང་ལས་ཀང་། བང་ཆུབ་ནི་རང་གི་སེམས་ཡང་དག་པར་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡློངས་སུ་ཤེས་པའློ། །ཞེས་དང་། སེ་སྣློད་གསུམ་གི་ཚུལ་ལས་

ཀང་། གཅིག་པུ་འགློ་ཞིང་རིང་དུ་རྒྱུ། །ལུས་མེད་དབང་པློའི་ཕུག་ན་གནས། །གདུལ་

བར་དཀའ་བའི་སེམས་འདུལ་བེད། །བདུད་ཀི་འཆིང་བ་ལས་གློལ་འགྱུར། །ཞེས་

ལུང་གསུམ་པློ་དེས་སེམས་དབེན་མི་སྟློན་ཀང་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་ལ་སེམས་ཀི་ཆློས་

ཉིད་རློགས་དགློས་པར་བསྟན་པས་ལུང་ཕློགས་མཐུན་གི་སློ་ནས་དྲངས་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་སེམས་ཀི་ངང་ཚུལ་གསུང་རབ་ལས་གསུངས་ཚུལ་ནི། སྤློད་བསྡུས་

སུ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་དྲངས་པ་ལས། རང་གི་སེམས་སྣང་བ་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་

རློག་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤློད་ཡུལ་ཤེས་པར་འདློད་པས་འདུ་འཛི་དང་གཉིད་ལ་སློགས་

པའི་སྒིབ་པ་སང་བར་བ་བ་དང་། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་སྣློད་བཅུད་

ཀུན་གི་ར་བར་བསྟན་ནློ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེར་མ་ཟད་བཟང་སྐློང་གིས་ཞུས་པ་དྲངས་

པ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པས་ལུས་ལེན་པ་དང་། སྐེ་གནས་དམན་པ་རྣམས་སུ་ཞུགས་

ཀང་དེའི་སྐློན་གིས་མི་གློས་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་གང་དུ་འཕློ་བ་དེར་ལས་ཀི་འབས་བུ་

ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ཀང་འཕློ་བ་དང་། བདེན་པ་མ་མཐློང་བས་རྣམ་ཤེས་མི་ཤེས་པར་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བསྟན་ཞིང་། དེ་དག་གི་དློན་བསྡུས་པར། དེ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཁ་དློག་མེད་པ། 

མཚན་མ་མེད་པ། དབིབས་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཙམ་དུ་

ཐེག་པ་ཆེན་པློའི་མདློ་སེ་ལས་བཀའ་སལ་ཏློ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ལུང་དེའི་དློན་

སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་དེ་བདེན་པ་མ་མཐློང་བས་མངློན་སུམ་དུ་མི་ཤེས་ཤིང་། སེམས་

དེ་སྐེ་གནས་དམན་པ་རྣམས་སུ་ཞུགས་ཀང་དེའི་སྐློན་གིས་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་ལ་མ་

གློས་པ་དང་། ཆློས་ཅན་སེམས་དེ་དློན་དམ་པར་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྟློང་ཞིང་། 

ཐ་སྙད་དུ་ཁ་དློག་དང་དབིབས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་སྣློད་བཅུད་ཀུན་གི་ར་བ་དང་། རིག་བེད་

གཞན་ལ་མི་ལྟློས་པར་རང་གི་ཡུལ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་དློན་ནློ། །

གསུམ་པ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་རློགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་བ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། འདུས་པ་ལ་སློགས་པའི་རྣལ་འབློར་

ཆེན་པློའི་རྒྱུད་ལ་མ་ཞུགས་པར། བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བེ་མ་སྙེད་དང་མཉམ་པ་

སྙེད་ཀི་བསྐལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་། རང་གི་སེམས་ཀི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

ཉིད་ཤེས་པར་མི་ནུས་ཤིང་། ཀུན་རློབ་ཀི་བདེན་པ་མཐློང་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

གསུངས་སློ། །དེའི་དློན་ནི། སྤིར་སྟློང་ཉིད་རློགས་ཙམ་དང་། དེ་མངློན་སུམ་དུ་

རློགས་པ་ལ་བ་མེད་ཀི་ལམ་དུ་འཇུག་དགློས་པར་སྟློན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕར་ཕིན་ཐེག་

པ་དང་རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་གི་ལམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཐློབ་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང་། སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་མཐར་ཐུག་ཆློས་སྐུ་ལ་དགློངས་ནས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་དབེན་གིས་སེམས་ཀི་ཆློས་ཉིད་རློགས་པར་

སྟློན་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དེས་ན་ལུང་འདིའི་དློན་ནི། ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པ་ལ་བ་

མེད་ཀི་ལམ་དུ་འཇུག་དགློས་པར་སྟློན་པ་ཡིན་ཏེ། བ་མེད་ཀི་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པར་

ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་གི་ལམ་ཙམ་གིས་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་

བས་སྟློང་ཉིད་རློགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ལམ་གཞན་གིས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་

མང་པློར་བསྒྲུབས་ཀང་རེད་དཀའ་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ལམ་འདིར་སྙིགས་

དུས་ཀི་ཚེ་ཐུང་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་མྱུར་བུལ་གི་ཁྱད་པར་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་

དུ་སྦྱློར་བ་ཡློད་མེད་ཀི་སློ་ནས་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བས་སྟློང་ཉིད་ངེས་

པའི་བདེ་སྟློང་སྦྱར་ཏེ་བསློམས་པས་ཤེས་སྒིབ་ཟད་པ་མྱུར་བ་ལྟར་ལམ་གཞན་ལ་དེ་

ལྟར་མེད་པའི་ཕིར། སཾ་བྷུ་ཊ་ལས། དེ་ཕིར་དེ་རྒྱས་ཅི་ཞིག་བ། །མདློར་བསྡུས་པས་

ནི་སངས་རྒྱས་ཉིད། །བསྐལ་པ་བེ་བ་གངས་མེད་པས། །ཇི་སིད་སངས་རྒྱས་གང་

འཐློབ་པ། །གང་གིས་དམ་པའི་བདེ་བས་ཁྱློད། །སྐེ་བ་འདིར་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

བཞི་པ་རྒྱུད་ཀི་དློན་སྣང་བ་གསུམ་དང་རང་བཞིན་རྣམས་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། སྣང་བ་བཤད་པ་དང་། རང་བཞིན་བཤད་པ། སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་སྐེ་

ཚུལ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། སྣང་བ་གསུམ་གི་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་། སྣང་

བ་གསུམ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས་སྣང་བ་གསུམ་ལ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་ཐུན་

མློང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་དང་། རློ་རེ་ཐེག་པ་ཉིད་ལ་གགས་པའི་ཐུན་མློང་མ་

ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་གཉིས་སུ་གསུངས་པའི་དང་པློ་ནི། ཤེས་རབ་དང་། 
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ཐབས་དང་། ཐབས་ཤེས་འདྲེས་པ་དང་། སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཞེས་པ་

དང་། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་ཞེས་པ་དང་། ཀུན་བརགས་གཞན་

དབང་ཡློངས་གྲུབ་གསུམ་ཞེས་པ་དང་། ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་ཞེས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་སྣང་བདེ་སྟློང་ཤས་ཆེ་བས་ན་ཤེས་རབ་དང་། མཆེད་པ་བདེ་ཤས་ཆེ་བས་

ན་ཐབས། ཉེར་ཐློབ་བདེ་སྟློང་ཆ་མཉམ་པས་ན་ཐབས་ཤེས་འདྲེས་པ་ཞེས་

བའློ། །སྣང་བ་གསུམ་ལ་སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི། 

ཀུན་བང་གི་ཆློས་ཀུན་གི་ར་བར་གྱུར་པའི་སེམས་ཡིད་རྣམ་ཤེས་གསུམ་ཁྱད་པར་

བ་གཅིག་ངློས་འཛིན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནློ། །འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ་

གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི་སྣང་བ་གསུམ་པློ་དེ་བདེ་ཤས་ཆེ་ཆུང་བར་མ་གསུམ་

དུ་གནས་པའི་སློ་ནས་ཡིན་ནློ། །

ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་ཡློངས་གྲུབ་གསུམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི། 

སྣང་བ་དང་པློ་དེ་སྣང་བ་ཕི་མ་གཉིས་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པས་དེ་ལ་གཞན་དབང་

དང་། དེ་ལས་མཆེད་པ་འབྱུང་བས་མཆེད་པ་ལ་ཀུན་བརགས་དང་། ཉེར་ཐློབ་མངློན་

དུ་གྱུར་པའི་སྣང་ངློར་སྣང་མཆེད་གཉིས་ཀི་སྣང་བ་ལློག་པས་ཉེར་ཐློབ་ལ་ཡློངས་གྲུབ་

ཅེས་བཏགས་སློ། །

ངློ་བློ་ཉིད་གསུམ་ཞེས་པ་ནི། སྣང་བ་ལ་སྟློང་ཕློགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། མཆེད་པ་

ལ་སྣང་ཕློགས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད། ཉེར་ཐློབ་ལ་སྣང་སྟློང་ཆ་མཉམ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་མིང་

གིས་བཏགས་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ཡང་འདློགས་བེད་ཀི་མིང་དེ་དག་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་

ཐུན་མློང་བ་ཡིན་པས་ཐུན་མློང་བའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གཉིས་པ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི། སྣང་བ་དང་། སྣང་བ་

མཆེད་པ་དང་། སྣང་བ་ཉེར་ཐློབ་ཅེས་པ་གསུམ་དང་། སྟློང་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་

དང་། སྟློང་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་པ་གསུམ་དང་། སེམས་སེམས་བྱུང་མ་རིག་པ་ཞེས་པ་

དང་། ༀ་ཨ་ཨཱ་ཞེས་པ་གསུམ་དང་། རློ་རེ་དང་པདྨ་དང་རློ་རེ་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱློར་

བ་ཞེས་པ་གསུམ་དང་། ཟླ་བ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ཉི་མ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཞེས་པ་གསུམ་

དང་། བུད་མེད་སྐེས་པ་མ་ནིང་གསུམ་དང་། གཡློན་གཡས་དབུས་མ་གསུམ། འཇམ་

རྩུབ་བར་མ་གསུམ་དང་། ཉིན་མློ་མཚན་མློ་ཐུན་མཚམས་གསུམ་ཞེས་པ་རྣམས་

སློ། །དེ་ཡང་སྟློང་སང་དཀར་ལམ་པའི་སྣང་བ་ཅན་ཡིན་པས་ན་སྣང་བ་དང་། སྟློང་

སང་དཀར་ལམ་པའི་སྣང་བ་དེ་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་ན་སྣང་

བ་མཆེད་པ་དང་། འློད་གསལ་ལ་ཉེ་ཞིང་དེ་ཐློབ་པར་བེད་པས་ན་སྣང་བ་ཉེར་ཐློབ་

ཅེས་བཤད་དློ། །

རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་ཀུན་རློག་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པས་སྟློང་པས་ན་

སྟློང་པ་དང་། སྣང་བ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པས་སྟློང་པས་ན་ཤིན་ཏུ་སྟློང་པ་དང་། 

མཆེད་པ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པས་སྟློང་པས་ན་སྟློང་པ་ཆེན་པློ་ཞེས་བཤད་

དློ། །སྣང་བ་གསུམ་གི་ནང་ནས་དང་པློར་བྱུང་བས་ན་སེམས་དང་། སྣང་བ་དང་པློ་དེ་

ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བས་ན་སེམས་བྱུང་དང་། རང་གི་ངློ་བློ་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་

ཡིན་པས་ན་མ་རིག་པ་ཞེས་བའློ། །

ༀ་ཨ་ཨཱ་ཞེས་པ་དང་། རློ་རེ་པདྨ་རློ་རེ་པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཞེས་པ་དང་། 

ཟླ་བ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ཉི་མ་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ཞེས་པའི་སུམ་ཚན་གསུམ་གི་མིང་གིས་
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བཏགས་པ་ནི། རློགས་རིམ་གི་སྐབས་སུ་སྟློང་པ་གསུམ་གི་རླུང་སེམས་ལས་ལྷའི་སྐུ་

བསྐེད་པའི་དློད་དུ་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་སུ་དེ་ལས་ལྷ་སྐུ་བསྐེད་པ་ཤེས་པའི་ཕིར་

དུ་ཡིན་ནློ། །སྐེས་པ་བུད་མེད་མ་ནིང་གསུམ་དང་། གཡློན་གཡས་དབུས་མ་གསུམ་

གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི་ཐབས་ཤེས་ཆེ་ཆུང་བར་མ་གསུམ་གི་སློ་ནས་བཏགས་

པ་ཡིན་ལ། འཇམ་རྩུབ་བར་མ་གསུམ་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི་བདེ་བར་ཤས་ཆེ་

ཆུང་གི་སློ་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་ནློ། །ཉིན་མློ་དང་མཚན་མློ་ཐུན་མཚམས་གསུམ་གི་

མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི། ཡུལ་སྣང་རྒྱས་མི་རྒྱས་བར་མ་གསུམ་གི་སློ་ནས་བཏགས་

པ་ཡིན་ནློ། །མིང་འདི་དག་གིས་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལ་འདློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་མིང་གི་

རྣམ་གངས་སུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་སྣང་བ་གསུམ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། 

ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་སྣང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་མདློར་བསྡུས་ནས་

གསུངས་པ་དེ་བ་མའི་མན་ངག་གིས་བསྟན་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། མདློར་

བསྡུས་ནས་གསུངས་ཚུལ་ཡང་། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་མ་རིག་པ་

མུན་པ་དང་། སེམས་བྱུང་ཉི་འློད་དང་། སེམས་ཟླ་འློད་བཞིན་དུ་སྣང་ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་ཡིན་ནློ། །

བ་མའི་མན་ངག་གིས་རྒྱས་པར་བསྟན་པའི་ཚུལ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། སྣང་

བའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ལུས་དང་ངག་མེད་པ་སྟེ། ཇི་

ལྟར་སྟློན་གི་དུས་སུ་ནམ་མཁའ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་གི་འློད་ཟེར་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སྣང་བར་བེད་པས་བ་བ་དང་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། རང་བཞིན་གིས་གསལ་བའི་རྣམ་

པར་དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་ན། འདི་ནི་དློན་དམ་པའི་བང་

ཆུབ་ཀི་སེམས་ཤེས་རབ་ཀི་སྣང་བ་སྟློང་པ་དང་པློ་སྟེ། ཞེས་དང་། སྣང་བ་མཆེད་པའི་

མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། དེ་ཡང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བལ་བའི་གཟུགས་ཅན། 

ལུས་དང་ངག་མེད་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་སྟློན་གི་དུས་སུ་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་གིས་ཁྱབ་པ་

བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་དྲི་མ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དུ་དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་

དམིགས་པ། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་གཉིས་པ་སྟེ། རིམ་པ་གཉིས་པ་

ཤིན་ཏུ་སྟློང་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན། ཞེས་དང་། སྣང་བ་ཐློབ་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་དུ་

ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་དངློས་པློ་མེད་པའི་གཟུགས་ཅན། ལུས་དང་ངག་མེད་པ་སྟེ། 

ཇི་ལྟར་མཚམས་ཀི་སྨག་ལ་བབ་པའི་ངློ་བློར་ཁྱབ་པ། ཕྲ་ཞིང་བདག་མེད་པ། སློག་

དང་རློལ་བ་མི་རྒྱུ་བས་རྒྱུ་བ་མེད་པ་སྟེ། སེམས་མེད་པ་དང་། མི་གཡློ་བ་དང་། ཞེས་

གསུངས་སློ། །དེའི་དློན་ནི། ཇི་ལྟར་སྟློན་གི་ཞེས་སློགས་དཔེ་གསུམ་གི་དློན་ནི། སྟློན་

གནམ་གཡའ་དག་ལ་དཀར་དམར་ནག་གསུམ་གིས་ཁྱབ་པའི་སྟློང་སང་གསུམ་པློ་དེ་

སྟློང་པ་གསུམ་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེ་ཡིན་པའི་དློན་ནློ། །རྣམ་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་

ཞེས་དང་། དེ་ཡང་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་བལ་བའི་གཟུགས་ཅན། ཞེས་དང་། 

དངློས་པློ་མེད་པའི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་གསུམ་གིས་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་

མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་གསུམ་པློ་དེའི་སྣང་ངློར་སྔར་བཤད་པའི་སྣང་ཚུལ་

གསུམ་མ་གཏློགས་གཉིས་སྣང་རགས་པ་རྣམས་མི་འཆར་བ་བསྟན་ལ། ལུས་དང་

ངག་མེད་པ་ཞེས་པ་གསུམ་གིས་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་གང་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཟག་དེ་ལ་ལུས་ཀི་གཡློ་འགུལ་དང་ངག་གི་སྨྲ་བརློད་ལློག་པ་དེ་བསྟན། 

རང་བཞིན་གིས་གསལ་བའི་རྣམ་པར་ཞེས་པས་ནི། ཡུལ་སྣང་དེ་གསལ་པློར་

འབྱུང་བ་བསྟན། གཉིས་པའི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་པས་ནི་སྔ་མ་ལས་ཆེས་གསལ་

བར་བསྟན་ལ། དངློས་པློ་མ་ལུས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་པས་ནི་ཡུལ་སྣང་དེས་ཕློགས་

མཚམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་བསྟན་ལ། དློན་དམ་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དངློས་ནི་ལམ་

དུས་ཀི་བདེ་སྟློང་སྦྱར་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཀང་། དེ་མ་ཡིན་པའི་ལམ་དུས་དང་གཞི་དུས་

ཀི་སྟློང་པ་གསུམ་ལ་དེའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ། །

ཕྲ་བ་ནི་སྟློང་པ་གསུམ་པློ་དེ་རང་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཁློ་ནས་

ཉམས་མློང་གི་སློ་ནས་རློགས་པར་བ་བ་དང་། ལམ་དུས་ཀི་སྟློང་པ་གསུམ་པློ་དེ་

བདག་མེད་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་པ་ནི། བདག་མེད་པ་ཞེས་པས་བསྟན་ལ། 

སློག་དང་རློལ་བ་མི་རྒྱུ་བས་རྒྱུ་བ་མེད་པ་སྟེ། ཞེས་པས་ནི་དེ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་

གང་ཟག་དེ་ལ་སྟེང་གི་སྣ་བུག་ནས་རླུང་འབྱུང་འཇུག་མི་བེད་པ་དེ་བསྟན། སེམས་

མེད་པ་དང་ཞེས་པས་ནི། སྟློང་པ་གསུམ་མངློན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ་རྣམ་རློག་རགས་པ་

མེད་པ་དེ་བསྟན། དེ་རྣམས་ཀི་དློན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་ན། རང་རྒྱུ་ལུགས་འབྱུང་གི་ཀུན་

རློག་བརྒྱད་ཅུ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་དང་། ལུགས་ལྡློག་གི་མཆེད་པ་བཞློན་

པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་གང་རུང་ལས་བྱུང་ཞིང་། རང་གི་ངློ་བློ་སྟློན་གནམ་གཡའ་

དག་ལ་ཟླ་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སང་དཀར་ལམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན། རང་འབས་

ཆགས་བལ་ནས་ཕྲག་དློག་གི་བར་གི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་སློ་གསུམ་གི་ལག་རེས་

འཇློག་བེད་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་དེ། སྣང་བ་དང་པློའི་མཚན་ཉིད། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རང་རྒྱུ་ལུགས་འབྱུང་གི་སྣང་བ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་དང་། ལུགས་

ལྡློག་གི་ཉེར་ཐློབ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་གང་རུང་ལས་བྱུང་ཞིང་། རང་གི་ངློ་

བློ་སྟློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་ཉི་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སང་དམར་ལམ་པའི་

རྣམ་པ་ཅན། རང་འབས་ཆགས་པ་ནས་ག་གྱུའི་བར་གི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བཞི་

བཅུའི་ལག་རེས་འཇློག་བེད་ཀི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་དེ། སྣང་བ་

མཆེད་པའི་མཚན་ཉིད། 

རང་རྒྱུ་ལུགས་འབྱུང་གི་མཆེད་པ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་དང་། 

ལུགས་ལྡློག་གི་འློད་གསལ་བཞློན་པའི་རླུང་དང་བཅས་པ་གང་རུང་ལས་བྱུང་ཞིང་། 

རང་གི་ངློ་བློ་སྟློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་ནག་པློས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་

སྟློང་སང་ནག་ལམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན། རང་འབས་ཆགས་པ་བར་མ་ནས་ཐེ་ཚོམ་གི་

བར་གི་རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་གི་ལག་རེས་འཇློག་བེད་ཀི་རིགས་སུ་གནས་

པའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་དེ། ཉེར་ཐློབ་ཀི་མཚན་ཉིད། 

དེ་འདྲ་བའི་སྣང་བ་གསུམ་པློ་དེ་གཞི་ལ་འཆི་བའི་དུས་སུ་རློགས་པར་འཆར་

ལ། གཉིད་དུས་སུ་རློགས་པར་མི་འཆར་ཡང་མཚན་ཉིད་པ་འཆར་ལ། ལམ་དུས་སུ་

སྙིང་གའི་དྷཱུ་ཏིར་རླུང་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་རློགས་པར་འཆར་ལ། དྷཱུ་ཏིའི་གནས་

གཞན་དུ་རླུང་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་མཚན་ཉིད་རློགས་པར་མི་འཆར་ཡང་མཚན་

ཉིད་པ་འཆར་ལ། ལམ་དུས་ཀི་སྟློང་པ་གསུམ་པློ་ལ་ཡང་རླུང་ཐིམ་ཕུལ་ཆེ་ཆུང་གིས་

གནས་ཡུན་རིང་ཐུང་དང་ཡུལ་སྣང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་ངློ་། །

སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་འློད་གསལ་གི་སྔ་རློལ་དང་ཕི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རློལ་ཏུ་སྟློང་པ་གསུམ་འབྱུང་ཡང་། དེ་སེམས་དབེན་མིན་པ་བཞིན་དུ། ལུས་དབེན་

དང་ངག་དབེན་གི་སྐབས་སུ་སྟློང་པ་གསུམ་འབྱུང་ཡང་། དེ་སེམས་དབེན་མིན་པར་

ཤེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་བཤད་པ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། དེ་ཡི་རང་བཞིན་འཕྲློ་གསལ་

བ། །དེ་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བ། །ཆགས་བལ་དང་ནི་བར་མ་ཉིད། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཆེན་

པློ་དག ། ཡིད་ལ་འགློ་ཞིང་འློང་བ་དང་། །མ་ངན་ལ་སློགས་གསུམ་དེ་བཞིན། །ཞི་དང་

རྣམ་རློག་འཇིགས་པ་དང་། །འཇིགས་པ་བར་མ་ཤིན་ཏུ་འཇིགས། །སེད་དང་སེད་པ་

བར་མ་དང་། །ཤིན་ཏུ་སེད་དང་ཉེར་ལེན་པ། །མི་དགེ་བཀྲེས་དང་སྐློམ་ཉིད་དང་། །ཚོར་

དང་ཚོར་བ་བར་མ་དང་། །ཤིན་ཏུ་ཚོར་བའི་སྐད་ཅིག་དང་། །རིག་པ་པློ་དང་རིག་འཛིན་

བཞི། །སློ་སློར་རློག་དང་ངློ་ཚ་ཤེས། །སྙིང་རེ་དང་ནི་བརེ་བ་གསུམ། །དློགས་དང་

བསགས་པ་ཉིད་དང་ནི། ཕྲག་དློག་ཅེས་ནི་བ་བར་གགས། །རང་བཞིན་སུམ་ཅུ་ར་

གསུམ་གང་། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་རང་རིག་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་དློན་ནི། 

ཆགས་བལ་ནི་ཡུལ་མི་འདློད་པའི་བློ་དང་། དེ་ལ་ཡང་ཤས་ཆེ་ཆུང་བར་མ་གསུམ། 

ཡིད་ལ་འགློ་ཞིང་འློང་བ་ཞེས་པས་ནི་ཡིད་ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ལ་ཕར་འགློ་བ་དང་། ནང་གི་

ཡུལ་ལ་ཚུར་འཇུག་པའི་ཚེ་རློག་པ་འདི་རྣམས་སྐེ་བར་བསྟན་ནློ། །འདི་རློག་པ་རེ་རེའི་

འགློར་སྦྱློར་བ་འགློས་ལུགས་པ་རྣམས་བཞེད་དློ། །

མ་ངན་ནི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་དང་བལ་བའི་ཡིད་ཀི་གདུང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ། ཞི་བ་ནི་སེམས་རྣལ་དུ་གནས་པ་དང་། རྣམ་རློག་ནི་

སེམས་ཕི་ལ་འཕྲློ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། འཇིགས་པ་ནི་ཡུལ་ཡིད་དུ་མི་འློང་བ་དང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཕྲད་ནས་སེམས་སྐྲག་པའི་བློ་སྐེ་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ། སེད་པ་

ནི་ཡུལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་ལ་ཞེན་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ། ལེན་པ་

ནི་འདློད་ཡློན་གི་ཡུལ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་འཛིན་པའི་བློ་དང་། མི་དགེ་བ་ནི་དགེ་བའི་ལས་

ལ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བ་དང་། བཀྲེས་པ་ནི་ཟས་འདློད་པའི་བློ་དང་། སྐློམ་པ་ནི། བཏུང་བ་

འདློད་པ་དང་། ཚོར་བ་ནི་བདེ་སྡུག་བཏང་སྙློམས་གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་གི་སློ་

ནས་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་ཡློད་དློ། །

རིག་པ་པློ་དང་རིག་འཛིན་བཞི་ཞེས་པས་ནི། རིག་པ་པློ་དང་རིག་པར་བེད་

པ་དང་རིག་བའི་ལས་གསུམ་ལ་རློག་པའི་བློ་གསུམ་མློ། །སློ་སློར་རློག་པ་ནི་རིགས་

མ་རིགས་སྤློད་པའི་བློའ ློ། །

ངློ་ཚ་ཤེས་པ་ནི་རང་ངམ་ཆློས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ལ་འཛེམ་

པ་དང་། སྙིང་རེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་བལ་འདློད་ཀི་བློ་དང་། བརེ་བ་ནི་དམིགས་བ་

ཡློངས་སུ་བསྲུང་བའི་བློ་དང་། སྡུག་པ་དང་ཕྲད་པར་འདློད་པའི་བློ་དེ་གསུམ་མློ། །

དློགས་པ་ནི་ཡིད་འཕྲློག་པའི་སེམས་དང་། བསགས་པ་ནི་ཡློ་བད་སྡུད་པའི་

སེམས་དང་། ཕྲག་དློག་ནི་གཞན་གི་ཕུན་ཚོགས་ལ་སེམས་འཁྲུག་པའློ། །རང་བཞིན་

བཞི་བཅུ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། ཆགས་དང་ཞེན་དང་དེ་བཞིན་དགའ། །དགའ་བ་བར་མ་

ཤིན་ཏུ་དགའ། །རངས་དང་ཤིན་ཏུ་མགུ་བ་དང་། །ངློ་མཚར་དེ་བཞིན་རྒློད་པ་

དང་། །ཚིམ་དང་དེ་བཞིན་འཁྱུད་པ་དང་། །འློ་བེད་དེ་བཞིན་འཇིབ་པ་དང་། །བརན་

དང་བརློན་དང་ང་རྒྱལ་དང་། །བ་དང་དབློག་དང་སྟློབས་དང་ནི། །སྤློ་དང་ལྷན་ཅིག་

སྐེས་ཉིད་དང་། །དེ་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐེས་བར་མ། །ཤིན་ཏུ་ལྷན་ཅིག་སྐེས་དང་དྲག ། 
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རྣམ་པར་སེག་དང་ཞེ་འགས་ཉིད། །དགེ་དང་ཚིག་གསལ་བདེན་པ་དང་། །མི་བདེན་

པ་དང་དེ་བཞིན་དེས། །ཉེ་བར་མི་ལེན་སྦྱིན་པ་པློ། །སྐུལ་དང་དེ་བཞིན་དཔའ་བློ་

དང་། །ངློ་ཚ་མེད་དང་སྒྱུ་དང་གདུག ། མི་སྲུན་པ་དང་ག་གྱུ་ཉིད། །མཚན་ཉིད་བཞི་

བཅུ་གང་ཡིན་པ། །ཤིན་ཏུ་སྟློང་པའི་སྐད་ཅིག་སྟེ། །ཞེས་པས་བསྟན་ལ། དེའི་དློན་ནི། 

ཆགས་པ་ནི་མ་ཐློབ་པའི་ཡུལ་ལ་ཡིད་ཆགས་པ་དང་། ཞེན་པ་ནི་ཐློབ་པའི་ཡུལ་ལ་

ཆགས་པ་དང་། དགའ་བ་ནི་ཡིད་འློང་མཐློང་ནས་སེམས་དགའ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

ཡང་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་མློ། །

རངས་པ་ནི་འདློད་དློན་གྲུབ་པས་བདེ་བའི་སེམས་དང་། ཤིན་ཏུ་མགུ་བ་ནི་དེའི་

རྣམ་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མློང་བའི་སེམས་དང་། ངློ་མཚར་བ་ནི་སྔར་མ་བྱུང་བའི་དློན་ལ་

སེམས་པ་དང་། རྒློད་པ་ནི་ཡུལ་ཡིད་འློང་ལ་སེམས་ཆགས་པ་དང་། ཚིམ་པ་ནི་དེའི་

རྣམ་པ་མློང་བ་ལ་དློན་གསལ་གིས་བཤད་ཀང་། ཡུལ་དེས་ངློམས་པའི་རློག་པ་དང་། 

འཁྱུད་པ་དང་འློ་བེད་པ་དང་། འཇིབ་པ་གསུམ་ནི་དེ་རྣམས་བ་བར་འདློད་པའི་སེམས་

དང་། བརན་པ་ནི་རྒྱུད་མི་འགྱུར་བའི་སེམས་དང་། བརློན་པ་ནི་དགེ་བ་ལ་གཞློལ་བ་

དང་། ང་རྒྱལ་ནི་སེམས་གཟེངས་མཐློ་བའི་བློ་དང་། བ་བ་ནི་ལས་སམ་བ་བ་རློགས་

པར་བེད་པ་དང་། དབློག་པ་ནི་ནློར་འཕྲློག་པར་འདློད་པ་དང་། སྟློབས་ནི་གཞན་གི་

དཔུང་འཇློམས་པར་འདློད་པ་དང་། སྤློ་བ་ནི་དགེ་བའི་ལམ་ལ་གློམས་པར་བེད་པའི་

སེམས་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐེས་པ་ནི་དྲེགས་པའི་དབང་གིས་མི་དགེ་བ་ལ་སྤློད་པ་དང་། 

གགས་པ་ནི་རྒྱུ་མེད་པར་ཡང་དམ་པ་རྣམས་དང་རློད་པར་འདློད་པ་དང་། སེག་པ་ནི་

ཡིད་འློང་མཐློང་བས་རེ་བར་འདློད་པ་དང་། ཞེ་འགས་པ་ནི་ཁློན་དུ་འཛིན་པའི་བློ་དང་། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དགེ་བ་ནི་དགེ་བའི་ལས་ལ་བརློན་པར་འདློད་པ་དང་། ཚིག་གསལ་བ་ནི་གཞན་གིས་

གློ་བར་སྨྲ་འདློད་ཀི་བློ་དང་། བདེན་པ་ནི་འདུ་ཤེས་མ་བསྒྱུར་བར་སྨྲ་འདློད་ཀི་བློ་དང་། 

མི་བདེན་པ་ནི་འདུ་ཤེས་བསྒྱུར་ཏེ་སྨྲ་འདློད་པ་དང་། ངེས་པ་ནི་ཡི་དམ་ཤིན་ཏུ་བརན་པ་

དང་། ཉེ་བར་མི་ལེན་པ་ནི་ཡུལ་ཡློངས་སུ་འཛིན་པར་མི་འདློད་པའི་བློ་དང་། སྦྱིན་པ་པློ་

ནི་བཏང་བར་འདློད་པའི་བློ་དང་། བསྐུལ་བ་ནི་ལེ་ལློ་ཅན་ཆློས་ལ་སྐུལ་བར་འདློད་པ་

དང་། དཔའ་བློ་ནི་ཉློན་མློངས་པ་སློགས་ཀི་དག་ལས་རྒྱལ་བར་འདློད་པ་དང་། ངློ་ཚ་

མེད་པ་ནི་བདག་གམ་ཆློས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཁ་ན་མ་ཐློ་བ་ལ་མི་འཛེམ་པར་མི་

དགེ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། སྒྱུ་ནི་བཅློས་མས་གཞན་བསླུ་བ་དང་། སྒིམ་པ་ནི་བག་རྣློ་བའི་

སེམས་དང་། སྡུག་པ་ནི་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་བང་བའི་བློ་དང་། མི་སྲུན་པ་ནི་གཞན་ལ་ཐློ་

འཚམ་པ་དང་། ག་གྱུ་ནི་མི་དྲང་བའི་བློའ ློ། །

རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་ནི། ཆགས་པ་བར་མའི་སྐད་ཅིག་དང་། །བརེད་

ངས་པ་དང་འཁྲུལ་བ་དང་། །མི་སྨྲར་གྱུར་དང་སྐློ་བ་དང་། །ལེ་ལློ་དེ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་

སྟེ། །ཞེས་པའི་དློན་ནི། བརེད་ངས་པ་ནི་དྲན་པ་ཉམས་པ་དང་། འཁྲུལ་བ་ནི་སྨིག་རྒྱུ་

ལ་ཆུར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་དང་། མི་སྨྲ་བ་ནི་སྨྲ་སྙིང་མི་འདློད་པ་དང་། སྐློ་བ་ནི་ཡིད་སུན་

པའི་བློ་དང་། ལེ་ལློ་ནི་དགེ་བ་ལ་མི་སྤློ་བའི་བློ་དང་། ཐེ་ཚོམ་དང་ཕྲག་དློག་གཉིས་ནི་

གློ་བར་ཟད་དློ། །

རློག་པ་ཚན་པ་གསུམ་པློ་འདི་སྣང་བ་གསུམ་གི་རང་བཞིན་དུ་གསུངས་པའི་

དློན་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། མདློར་བསྟན་དུ། རང་བཞིན་ནི། ཞེས་དང་། དློན་བསྡུར། 

མཚན་ཉིད་སློ་གསུམ་དང་བཞི་བཅུའློ། །ཞེས་དང་། དེའི་རང་བཞིན་གི་མཚན་ཉིད་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བདུན་པློ་འདི་དག་གློ །ཞེས་རློག་པ་ཚན་པ་གསུམ་པློ་དེས་སྣང་བ་གསུམ་མཚོན་པའི་

ཆ་ནས་རློག་པ་ཚན་པ་གསུམ་པློ་དེ་སྣང་བ་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་དུ་

གསུངས་ལ། མཚོན་ཚུལ་ཡང་ངློ་བློ་ཐ་མི་དད་ཀི་མཚོན་ཚུལ་མིན་གི། བ་རློག་གིས་

ཁང་བཟང་མཚོན་པ་ལྟར་ངློ་བློ་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གིས་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །

དེའི་ཚུལ་ཡང་། རང་བཞིན་གི་རློག་པ་བདུན་ཡུལ་ལ་རླུང་གི་གཡློ་བ་ཞན་པ་

དེ་ཉེར་ཐློབ་ཡུལ་ལ་རླུང་གི་གཡློ་བ་ཞན་པའི་ལག་རེས་དང་། རང་བཞིན་གི་རློག་པ་

བཞི་བཅུ་པློ་དེ་ཡུལ་ལ་རླུང་གི་གཡློ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་བར་མར་གནས་པ་དེ་མཆེད་པ་

ཡུལ་ལ་རླུང་གི་གཡློ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་བར་མར་གནས་པའི་ལག་རེས་དང་། རང་

བཞིན་གི་རློག་པ་སློ་གསུམ་པློ་དེ་ཡུལ་ལ་རླུང་གི་གཡློ་བ་རགས་པ་དེ་སྣང་བ་ཡུལ་

ལ་རླུང་གི་གཡློ་བ་རགས་པའི་ལག་རེས་ཡིན་པས་རློག་པ་ཚན་པ་གསུམ་པློ་དེ་ཡུལ་

ལ་རླུང་གི་གཡློ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་བར་མ་གསུམ་པློ་དེས། སྣང་བ་གསུམ་ལའང་རླུང་གི་

གཡློ་བ་ཤས་ཆེ་ཆུང་བར་མ་གསུམ་ཡློད་པར་མཚོན་པ་དཔློག་པར་བེད་པའི་དློན་

ནློ། །གང་ལ་དཔློག་པ་ཡང་། སྣང་བ་གསུམ་ཉམས་མློང་གིས་ངེས་མི་ནུས་པའི་གང་

ཟག་གཅིག་ལ་དཔློག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །

རང་བཞིན་གི་རློག་པ་དེ་རྣམས་རེན་གི་སློ་ནས་འགློ་བ་རིགས་དྲུག་ཀའི་རྒྱུད་

ལ་སྐེ་བ་ཡློད་ལ། ལམ་དུས་སུ་བསྐེད་རིམ་ནས་བཟུང་སྟེ་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

མངློན་དུ་བེད་ཀའི་རྒྱུན་མཐའི་རློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྔ་ལློགས་ཀི་སྣང་མཆེད་

ཐློབ་གསུམ་གི་སྔ་རློལ་ཚུན་ཆད་དུ་སྐེ་བ་ཡློད་དློ། །

ངློ་བློའི་སློ་ནས་ནི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་ཡློད་ལ། རང་བཞིན་གི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རློག་པ་བརྒྱད་ཅུ་པློ་དེ་ལ་ཉིན་མཚན་གི་དབེ་བས་ཕེ་ན་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡློད་དློ། །

གསུམ་པ་སྣང་བའི་ཡེ་ཤེས་གསུམ་སྐེ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཕི་ནང་གི་

རྐེན་ལས་ཡེ་ཤེས་རྣམས་སྐེ་ཚུལ་དང་། དེའི་སྟློབས་ཀིས་བདེ་སྟློང་སྦྱློར་ཚུལ་

སློགས་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། རློ་རེ་བཟླས་གནས་རྣལ་འབློར་པ། །སེམས་ལ་

དམིགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྤློད་བསྡུས་ལས། གང་དུ་གང་གི་ཕིར་ཇི་

ལྟར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ། ཞེས་སློགས་དང་། རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། རློ་རེ་བཟླས་པ་རབ་

སྦྱློར་བས། །རླུང་གི་མཚན་ཉིད་ཤེས་ནས་ནི། །རྣམ་རློག་རླུང་རྣམས་རྣམ་པར་

གཅློད། །སེམས་ལ་དམིགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀི་དློན་ལ་དཔྱད་

ན། རློར་བཟླས་བས་པས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་ལེགས་པར་གློལ་ནས་རླུང་རྣམས་སྙིང་

གའི་མི་ཤིགས་པ་ལ་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་པ་གསུམ་འདྲེན་པ་ནི་ངག་

དབེན་རློ་རེ་བཟླས་པས་སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་འདྲེན་པའི་དློན་དེ་ཡིན་ནློ། །

བསློམས་སྟློབས་ཀིས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རློགས་པར་གློལ་བ་ལ་ནི། སྙིང་

གར་མི་ཤིགས་པ་སྔགས་ཀི་ཐིག་ལེ་བསློམ་པ་དང་། དེ་ལ་དམིགས་པའི་རློ་རེའི་

བཟླས་པ་བས་པས་སྟློང་པ་གསུམ་འདྲེན་ནུས་པའི་མཚམས་ནས་བསམ་གཏན་

གཉིས་དང་འདྲ་བའི་རླུང་གི་སྡུད་རིམ་བསློམ་པ་ཡང་དགློས་ཏེ། སྒློན་གསལ་ལེའུ་

བཅུ་གསུམ་པ་ལས། འཇུག་པ་དང་གནས་པ་དང་། ལྡང་བ་དང་། སྡུད་པའི་རྣལ་འབློར་

གིས་རག་པར་ཉིན་མཚན་དུ་བསློམ་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེར་མ་ཟད་སྙིང་གའི་ར་མདུད་རློགས་པར་གློལ་བ་ལ་ནི། སློག་རློལ་དང་པློ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཉིས་བསློམས་པས་སྙིང་གའི་ར་མདུད་ལྷློད་ལྷློད་པློར་སློང་བའི་མཚམས་ནས། 

ཕིའི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦྱློར་བའི་སློག་རློལ་བསློམ་པ་ཡང་དགློས་ཏེ། ཡེ་

ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རློ་རེ་དང་པདྨ་ཡང་དག་པར་སྦྱློར་བ་ནི། སེམས་

དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་གི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའློ། །

སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་དག་མཉམ་པར་སྦྱློར་བ་ནི། བདེ་བ་ཆེན་

པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཐབས་སུ་གྱུར་པའློ། །དེ་སྒྱུ་མའི་དཔེས་ཉེ་བར་མཚོན་ཏེ། ཞེས་

དང་། ཇི་ལྟར་འློ་མ་དང་ཏིལ་དག་གི་ཡང་དག་པའི་མངློན་པར་འདུ་བས་པ་མེད་པར། 

མར་དང་ཏིལ་མར་མི་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ། སྔགས་དང་ཕག་རྒྱས་མངློན་དུ་མངློན་

པར་འདུ་བས་པའི་རློ་རེ་དང་། པདྨ་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་མེད་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གསུམ་ཉེ་བར་མཚོན་པར་མི་ནུས་སློ། །བྷ་ག་དང་ལིང་ག་ཡང་དག་པར་སྦྱློར་མི་

ནུས་པ་དེས་ནི། བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་རེད་དློ། །ཞེས་དང་། རིམ་ལྔ་ལས། 

སྒྱུ་མ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལས། །བུད་མེད་སྒྱུ་མ་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཡེ་ཤེས་གསུམ་

གི་དབེ་བ་ནི། །གསལ་བར་འདི་ལས་མཚོན་པར་འགྱུར། །འདློད་ཆགས་ཉིད་དང་

ཆགས་བལ་དང་། །དེ་ཡི་བར་ཏེ་གསུམ་པློ་ནི། །དབང་པློ་གཉིས་ནི་མཉམ་སྦྱློར་

བའི། །རློ་རེ་པདྨ་འདུས་ལས་སློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སེམས་དབེན་གི་

སྐབས་འདིར་ཕི་ནང་གི་སློག་རློལ་བསློམས་པ་ལས། རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ཡས་བབས་མས་བརན་གི་དགའ་བ་བཞི་དང་། ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་ཀི་རླུང་རྣམས་

སྙིང་གའི་དྷཱུ་ཏིར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་པ་བཞི་གཉིས་ཀ་འདྲེན་པར་

ནུས་ཀང་ཕི་མ་འདྲེན་པ་ཡིན་པ་གཙོ་བློའི་དློན་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་རློགས་པར་བསྐེད་པ་ལ་ནི་ལས་རྒྱ་དང་

མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་ལན་ཅིག་ཙམ་

ཞིག་དྲངས་པ་ངེས་པར་དགློས་ཏེ། རིམ་ལྔ་ལས། གང་ཞིག་ཆུ་སྐེས་རློ་རེ་སྦྱློར། །ཀུན་

རློབ་ཏུ་ཡང་མེད་གྱུར་ན། །ལན་ཅིག་ཙམ་ཞིག་མློང་ནས་ཀང་། །རྣལ་འབློར་སྟློབས་

ཀིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འློ་ན་གསང་བ་འགྲུབ་པ་

ལས། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་མཉམ་ལྡན་པས། །རློ་རེ་པདྨ་མཉམ་སྦྱློར་བ། །བདེན་པ་

གསུང་བས་མངློན་སུམ་དུ། །འདི་འདྲའི་སློམ་པ་གང་གསུངས་པ། །དང་པློའི་ལས་ཅན་

སེམས་ཅན་ལ། །ལས་ཀི་ཕག་རྒྱ་གང་སངས་ནས། །བང་ཆུབ་སེམས་ནི་རབ་སྟློན་

པ། །གཞན་གིས་མཚོན་པས་མི་མཐློང་སྟེ། །དང་པློའི་ལས་པས་རིག་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དློན་ནི་བསྐེད་རིམ་པའི་ཕག་རྒྱ་སློག་རློལ་

དུ་འགློ་བའི་གནད་ཤེས་པ་འགའ་ཞིག་དྷཱུ་ཏིའི་མར་སྣ་གཉིས་སྤད་དེ་སྙློམས་པར་

འཇུག་པ་དང་། ནློར་བུའི་རེར་ཕཊ་ཡིག་བསློམ་པ་སློགས་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལས་

རྒྱར་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལ་བརེན་ནས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

སྟློང་པ་གསུམ་འདྲེན་པ་ཡློད་པའི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་དེའི་སྟློབས་ཀིས་བདེ་སྟློང་སྦྱློར་ཚུལ་སློགས་བཤད་པ་ནི། སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་གི་ཕི་ནང་གི་སློག་རློལ་བསློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་

ཀི་རླུང་རྣམས་སྙིང་གའི་དྷཱུ་ཏིར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་པ་བཞི་དང་། 

དགའ་བ་བཞི་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྟློང་པ་བཞི་པ་འློད་གསལ་དང་། དགའ་བ་བཞི་པ་

ལྷན་སྐེས་ཀི་དུས་སུ་བདེ་སྟློང་སྦྱར་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་གི་སྣང་ངློར་དཀར་དམར་ནག་གསུམ་གི་སྣང་བ་འཆར་

ཡང་། ངེས་ངློར་གཉིས་སྣང་རགས་པ་མི་འཆར་བའི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །དེ་

ཡང་སྟློང་པ་དང་པློ་གསུམ་གི་དུས་སུ་རླུང་ཐིམ་ཕུལ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་

ཉེར་ཐློབ་ཀི་སྐབས་སུ་དྲན་པ་ཉམས་ཕུལ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་ཙམ་གིས་འློད་གསལ་དྭངས་

ཤིང་མཐུག་ལ་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་འདྲེན་པ་ཡིན་ནློ། །

སྤློད་བསྡུས་ལས། མ་རིག་པ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

གང་ལ་ཡང་འདྲེ་བར་མི་བེད་དེ། འློད་གསལ་བ་ཉིད་མངློན་པར་འདུ་བེད་ཅིང་། དྲི་མ་

མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་ནི་དབེན་གཞིའི་སེམས་ཡིན་ལ། དེ་མཚན་མར་འཛིན་པ་

དང་། བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ངློ་བློར་མ་སློང་བ་ལས་ལློག་པ་ནི་དབེན་པའི་དློན་ནློ། །

ལྔ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་དང་། ཤེས་པའི་ཕན་ཡློན་

བསྟན་པ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྟློང་པ་གསུམ་ཉམས་མློང་གི་སློ་ནས་མ་ཤེས་ཤིང་། 

རང་གི་སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་མ་རློགས་པས། ང་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་བདག་

འཛིན་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས། ཟག་བཅས་དགེ་མི་དགེའི་ལས་གཉིས་ཀི་

འབས་བུ་མློང་བའི་མཐར་འཆི་བ་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བེད་ཅིང་། དེའི་རླུང་སེམས་

ལས་བར་དློའི་ལུས་བངས་ནས་འགློ་བ་ལྔར་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱློར་

ཞིང་། འཁློར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མློང་བར་འགྱུར་བ་ནི་སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མ་ཤེས་

པའི་ཉེས་དམིགས་ཡིན་ནློ། །བདག་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བའི་བདག་མེད་ཀི་

ལྟ་བ་ཕུ་ཐག་ཆློད་པ་ངེས་པར་བས་ནས། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕི་ནང་གི་སློག་རློལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བསློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་

བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་དེ་དང་། སྔར་བཤད་པའི་སྟློང་ཉིད་རློགས་པའི་བློ་གཉིས་གྲུབ་

བདེ་ངློ་བློ་དབེར་མེད་དུ་སྦྱར་ནས་སློམ་པར་བེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་བདེ་སྟློང་གི་

ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་རླུང་རྣམས་གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ་སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་

ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་པ་བཞིའི་ངློ་བློར་བསྐེད་དེ། བདག་བིན་རླབས་ཀི་སློ་ལ་ཕློགས་

པར་བས་ནས། གློལ་བར་འགྱུར་བ་ནི། སེམས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

ཤེས་པའི་ཕན་ཡློན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རློགས་ལ་གཉིས། བདེན་གཉིས་སློ་སློ་བའི་

རློགས་རིམ་དང་། བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་རློགས་རིམ་མློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། 

ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་རློགས་རིམ་དང་། དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་རློགས་རིམ་མློ། །དང་

པློ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་ལུས་ཀི་གདམས་པ་དངློས་དང་། དེ་དང་འབེལ་བའི་གདམས་པ་

བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ལ་གཉིས། ཉན་པ་པློ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་ཇི་ལྟར་བ་བ་དང་། འཆད་པ་

པློས་བཤད་པའི་རིམ་པའློ། །དང་པློ་ནི། རིམ་ལྔར། སློབ་མ་ཆློས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

གིས། སྒྱུ་ལུས་ཀི་གདམས་པ་བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་དགློས་པར་གསུངས་

པའི་ཆློས་བཞི་ནི་བསྐེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་པ། དབེན་པ་གསུམ་གི་རློགས་པ་

ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་པ། རྒྱུད་སེ་བཞི་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་

པ། བདེན་གཉིས་སློ་སློ་བ་དང་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་རློགས་རིམ་ལ་ལྷག་པར་

མློས་པ་དང་བཞི་ཡིན་ནློ། །
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དེ་ལྟ་བུའི་ཁྱད་ཆློས་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རློ་རེ་སློབ་མས་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ལ་ཕི་

ནང་གི་མཆློད་པས་མཆློད། བསྟློད་པ་སྔློན་དུ་འགློ་དགློས་པར་སྤློད་བསྡུས་ནས་

གསུངས་པ་ལྟར་སྒྱུ་ལུས་ཀི་གདམས་པ་འཆད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ལ། 

དེའི་ཚུལ་ནི། བསྐེད་རིམ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཐ་མལ་གི་སྣང་ཞེན་འློད་གསལ་དུ་སྦྱངས་

པའི་ངང་ནས་རང་གི་སེམས་ལྷའི་སྐུར་བསྐེད་པ་གཅིག་བཤད་པ་འདི་ལ། ནམ་ཞིག་

གི་ཚེ་མློས་བློ་ཙམ་མ་ཡིན་པར། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལྷའི་སྐུར་དངློས་གནས་

སུ་བསྐེད་པ་གཅིག་དགློས་ལ། བསྐེད་རིམ་ནས་བཟུང་སྟེ། སེམས་དབེན་གི་བར་དུ་

ནི་ལྷ་སྐུ་དངློས་གནས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཚུལ་འདི་ལ། བསྐེད་རིམ་ནས་སེམས་དབེན་

མཐར་ཕིན་པའི་བར་དུ་ནི། ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ལ་བརེན་ནས་གནས་པ་རེད་པར་མི་

འགྱུར་རློ། །

རྒྱུ་མཚན་དེ་བས་ན། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལྷའི་སྐུ་དངློས་གནས་པ་

བསྐེད་པ་སློབ་དཔློན་གི་ཞལ་སྔ་ནས་ལས་རློགས་པར་བགིད་པར་འཚལ་ལློ། །བསྐེད་

རིམ་ནས་བཟུང་སྟེ་སེམས་དབེན་མཐར་ཕིན་གི་བར་དུ་ལྷ་སྐུ་དངློས་གནས་པ་མེད་

དེ། བསྐེད་རིམ་ནས་བཟུང་སྟེ་ལུས་དབེན་མཐར་ཕིན་གི་བར་དུ་ལྷའི་སྐུར་མློས་

གཞིའི་ལུས་ནི་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། ལྷའི་སྐུར་

མློས་པ་ཡིད་བེད་ཙམ་གིས་བསྐེད་པ་ལས་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །

ངག་དབེན་མཐར་ཕིན་གི་བར་དུ་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་གི་རིམ་པས་རློར་

བཟླས་ཀི་གཞི། རླུང་ལས་རུང་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སློ་ནས་སྒ་རྣམས་བག་ཆ་ལྟ་

བུར་ཤེས་པ་ཙམ་ཡློད་ཀང་། ལྷའི་སྐུ་དངློས་གནས་པ་བསྐེད་པ་མེད་པའི་ཕིར། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སེམས་དབེན་མཐར་ཕིན་པའི་བར་དུ་ཡང་རང་བཞིན་གི་སྣང་བ་སྟློང་པ་གསུམ་ཙམ་

ཉམས་མློང་གི་སློ་ནས་ཤེས་པ་ཡློད་ཀང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལྷའི་སྐུ་དངློས་

གནས་པ་བསྐེད་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའློ། །

གཉིས་པ་འཆད་པ་པློས་བཤད་པའི་རིམ་པ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་ལུས་དངློས་ཀི་

སྔློན་དུ་ཇི་ལྟར་བ་བ་བཤད་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། དེ་ལྟར་གསློལ་བ་འདེབས་པའི་རློ་རེ་སློབ་མ་དེ་ལ། རློ་རེ་སློབ་

དཔློན་གིས་བརེ་བ་སྙིང་རེ་ཆེན་པློ་བསྐེད་པ་སྔློན་དུ་བཏང་ནས་སྒྱུ་ལུས་ཞེས་བ་བའི་

མན་ངག་གི་རིམ་པ་ནི། བ་མའི་མན་ངག་ཁློ་ན་ལས་རློགས་པར་བ་དགློས་པ་ཡིན་

ནློ། །ཞེས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། རིམ་ལྔ་ལས། བདག་བིན་བརླབ་པའི་རིམ་ཞེས་

པ། །ཀུན་རློབ་བདེན་པར་བསྟན་པ་སྟེ། །དེ་ནི་བ་མའི་དྲིན་དག་གིས། །ཐློབ་པར་

འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མིན། །ཞེས་གསུངས་ལ། སྤློད་བསྡུས་ལས་ཀང་། ལྷའི་དེ་ཁློ་ན་

ཉིད་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཤད་པ། བ་མ་བརྒྱུད་

པའི་རིམ་པ་ལས་འློངས་པ། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀིའང་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དེ་

ངས་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བའློ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀི་

ཡུལ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དློན་ནི། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་བའི་ས་བཅུ་པ་རྣམས་ཀིས་རང་

ལམ་གིས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མངློན་དུ་བེད་མི་ནུས་པ་དང་། ས་བཅུ་བའི་དློད་ཐུབ་སེམས་

དབེན་གི་དུས་སུ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མངློན་དུ་བེད་མི་ནུས་པའི་དློན་ནློ། །བདག་བིན་བརླབ་

ལས་ཀང་། རི་ལམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆློས། །སངས་རྒྱས་པ་ཀུན་སྨྲ་བ་ནི། །བདེན་ཡང་

ངེས་ནི་ཤེས་པ་མིན། །བདག་བིན་བརླབས་ལས་ཁ་ཕིར་བལྟས། །རྣམ་ཤེས་རླུང་དང་
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ལྡན་པ་ཡི། །ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གཞུ་འདྲ་བ། །རང་གི་ཡེ་ཤེས་དེས་མ་མཐློང་། །སྒྱུ་

མའི་དཔེ་ལ་རློངས་གྱུར་པས། །བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ནི། །ཐློས་པའི་ཕ་རློལ་

ཕིན་པས་ཀང་། །བ་མའི་བཀའ་མེད་སྒྱུ་མ་ནི། །མངློན་སུམ་བ་བར་མི་ནུས་སློ། །དེ་

ཕིར་སངས་རྒྱས་འབས་འདློད་པས། །བར་ལ་ཡློངས་སུ་གཏང་བས་ལ། །རློ་རེ་ཐེག་

པ་ལ་ཞློན་ནས། །འབད་པས་བ་མ་མཉེས་པར་བ། །ཞེས་དང་། སྒློན་གསལ་ལས་

ཀང་། ཡློངས་སུ་དག་པའི་ལྷའི་རྣལ་འབློར་ཡང་རློག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ། སློ་

སློ་རང་གིས་རིག་པ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྤློད་ཡུལ། ཕུང་པློ་རིན་པློ་ཆེའི་ཟ་མ་

ཏློག་གི་ནང་ན་གནས་པ། ཡློད་པ་དང་མེད་པའི་ཕློགས་དང་བལ་བ། ཡི་གེའི་རེས་སུ་

འབང་བ་རྣམས་དང་། རློག་གེ་བ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ། བ་མའི་མན་ངག་འབའ་

ཞིག་ལས་ཤེས་པར་བ་བ་སྟེ། ཞེས་དངློས་ཟིན་གི་ཡི་གེའི་རེས་སུ་འབང་བ་དང་། 

རློག་གེ་བ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ། བ་མའི་མན་ངག་ལ་བརེན་ནས་

ཤེས་དགློས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་ཕན་ཡློན་དང་། མ་ཤེས་པ་ལ་

ཉེས་དམིགས་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། རིམ་ལྔ་ལས། བདག་ལ་བིན་བརླབ་རིམ་ཐློབ་པ། །གཙོ་

བློ་སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་ཉིད། །ཚེ་འདི་ཉིད་དུ་སངས་རྒྱས་ནི། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་

ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཕན་ཡློན་དེ་བསྟན་ལ། 

བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་རིམ། །གང་གིས་རེད་པར་མ་གྱུར་པ། །མདློ་སེ་རྒྱུད་

དང་རློག་པ་ལ། །དེ་ཡི་ངལ་བ་དློན་མེད་འགྱུར། །ཞེས་པས། སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་ཚུལ་མི་

ཤེས་པའི་ཉེས་དམིགས་དེ་བསྟན་ནློ། །

གཉིས་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་རིམ་པ་ཉིད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྒྱུ་ལུས་ཀི་མན་ངག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གི་གཞི་ཇི་ལྟར་འདིངས་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། འགློ་ཀུན་རང་དབང་མེད་པ་སྟེ། །རང་དབང་དུ་ནི་འབྱུང་མ་ཡིན། །དེ་

ཡི་རྒྱུ་ནི་འློད་གསལ་བ། །འློད་གསལ་ཐམས་ཅད་སྟློང་པའློ། །ཞེས་པས། སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་རང་རྒྱུད་འཆི་བ་འློད་གསལ་སྔློན་དུ་སློང་བ་ལས་བྱུང་ཞིང་། དེ་སྔློན་དུ་མ་

སློང་བར་རང་དབང་དུ་མི་འབྱུང་བ་དེ་བསྟན། སེམས་གང་གིས་ནི་བིས་པ་

རྣམས། །འཁློར་བའི་འཆིང་བས་བཅིངས་གྱུར་པ། །སེམས་དེ་ཉིད་ཀིས་རྣལ་འབློར་

པ། །བདེ་གཤེགས་གནས་སུ་འགློ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པས། སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་ཚུལ་གི་བ་

མའི་མན་ངག་དང་མི་ལྡན་པའི་ཐ་མལ་བ་ལ། བར་དློ་ཐ་མལ་བར་ལྡང་རྒྱུའི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་

བའི་རླུང་སེམས་དེ་ཉིད། སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་ཚུལ་གི་བ་མའི་མན་ངག་དང་ལྡན་པའི་རྣལ་

འབློར་པ་ལ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱ་བར་བསྟན་ནློ། །འདིར་ནི་གང་

ཡང་སྐེ་བ་མེད། །གང་ཡང་འཆི་བ་ཡློད་མ་ཡིན། །སེམས་ཀི་རང་བཞིན་རྣམ་གནས་

པ། །འཁློར་བ་ཉིད་ནི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པས། ཀུན་བང་གི་ཆློས་ཐམས་ཅད་ལ་བེད་

པ་འཇུག་པའི་གཞི་མཐར་ཐུག་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཡིན་པར་བསྟན་ནློ། །

རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས་ཀང་། སྙིང་པློར་གྱུར་པ་རང་སློག་ལས། །ཁམས་གསུམ་

ན་ནི་གཞན་མེད་དེ། །སྒྱུ་མ་རླུང་གི་ཁམས་གསུམ་པ། །རི་ལམ་རི་བ་བཞིན་དུ་

མཐློང་། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་དློན་ནི། སྙིང་པློ་ནི་སྒྲུབ་གཞིའི་དློན་དང་། རང་

སློག་ནི་སེམས་ཅན་རང་རང་གི་རླུང་ལ་བེད་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རླུང་

སེམས་སྒྲུབ་གཞིར་བས་པ་ལས་བྱུང་བར་བསྟན་ནློ། །ཚིག་རྐང་ཕི་མ་གསུམ་གིས། 

དག་མ་དག་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ནི། རི་ལམ་གི་ལུས་བཞིན་དུ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གསུངས་སློ། །

དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས་ཀང་། འདུ་ཤེས་ཅན་དང་འདུ་ཤེས་མེད། །སེམས་

ཅན་དུ་བརགས་འདི་གནས་པ། །དེ་རྣམས་རླུང་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། །རླུང་ལས་སར་ཡང་

འགག་པ་ཡིན། །མ་རློགས་པ་ཡི་སེམས་དེ་ནི། །འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོར་གནས་གྱུར་

ཀང་། །དེ་ནི་ཕིན་ཅི་ལློག་སློང་བས། །ཁྱི་དང་ཅེ་སྤང་གང་པློ་དང་། །སེམས་དེ་རར་

ཡང་འགློ་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་གཉིས། འགློ་བ་སྣ་ཚོགས་སུ་

འགློ་བར་གསུངས་སློ། །བདག་བིན་བརླབ་ལས་ཀང་། འདི་ལྟར་ཐློག་མ་མེད་དུས་

ནས། །སིད་པའི་འཁློར་ལློར་འཇུག་པར་འགྱུར། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གིས། །ཇི་

སིད་བདག་ཉིད་མ་མཐློང་བ། །ཞེས་པས། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས། ཇི་སིད་

དུ་རང་གི་བདག་ཉིད་མ་མཐློང་བ་དེ་སིད་དུ། སིད་པའི་འཁློར་ལློར་འཇུག་པར་བསྟན་

ལ། དེ་ཡང་འཁློར་བར་འཁྱམ་པ་ཙམ་ལྡློག་པ་ལ། ཐུན་མློང་བའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཙམ་གིས་ཆློག་ཀང་། འཁློར་བའི་བག་ཆགས་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་འཇུག་པ་ལྡློག་

པ་ལ། ཐུན་མློང་དང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བདེ་སྟློང་

སྦྱློར་བ་གཉིས་ཀ་དགློས་སློ། །

གང་ཕིར་སྒྱུ་མ་རང་རིག་པས། །རློག་གེ་པ་ཡི་སྤློད་ཡུལ་མིན། །རང་གི་ལུས་

ལ་གནས་ན་ཡང་། །བསློད་ནམས་ཆུང་བས་མི་རེད་དློ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་། 

སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་རྣལ་འབློར་པ་རང་གིས་ཉམས་མློང་གི་སློ་ནས་རིག་པ་ཡིན་གི། རློག་གེ་

པ་ཡི་སྤློད་ཡུལ་མིན་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡློད་ཀང་། སྒྲུབ་གཞི་དེ་ལས་སྒྲུབ་ཚུལ་སྔློན་



  211  

གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བསགས་ཀི་བསློད་ནམས་ཆུང་བས་མི་ཤེས་པར་བསྟན་ནློ། །

སྤིར་སེམས་ཅན་གི་ལུས་དེ་ལ་རགས་པ་གནས་སྐབས་པའི་ལུས་གཅིག་

དང་། ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་གཅིག་དང་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། དང་པློ་ནི། ད་ལྟའི་

འབྱུང་ལུས་རགས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་

གཉིས་ཡིན་ནློ། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་དེ་ཡང་ར་བའི་རླུང་གཞན་བཞི་མིན་

གི་སློག་འཛིན་ཡིན་ལ། སློག་འཛིན་དེ་ལ་ཡང་ཕྲ་རགས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། སློག་

འཛིན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་དེ་ཡིན་ནློ། །ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་སེམས་དེ་ཡང་དབང་ཤེས་མིན་གི། 

ཡིད་ཤེས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཕྲ་རགས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། ཡིད་ཤེས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་

བ་དེ་ཡིན་ནློ། །

ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་གཉིས་བཞིན་ལག་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ལངས་པའི་

ལུས་ནི། རི་ལམ་གི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་བར་དློའི་ལུས་གཉིས་ཡིན་ནློ། །ཤིན་ཏུ་

ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་གཉིས་པློ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་དུས་ནམ་ཡང་

འབེལ་མེད་དུ་གནས་པ་ནི། ཆུ་དང་ཆུ་ལ་གཤེར་བ་བཞིན་ནློ། །རགས་པ་གནས་

སྐབས་པའི་ལུས་དེ་སྐེ་འཆིའི་ཚེ། འདློར་ལེན་བེད་པ་ནི་ཆུ་དང་ཆུའི་ཚ་བ་བཞིན་ནློ། །

འབྱུང་ལུས་རགས་པ་འདི་ཕྲ་བ་གཉུག་མའི་ལུས་ཀི་གནས་ཁང་དང་འདྲ་བར་

གསུངས་པའི་དགློས་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་ངློས་འཛིན་པའི་ཕིར་ཡིན་ཀང་། 

དགློས་པ་གཞན་ཡང་ཡློད་དེ། སྒྱུ་ལུས་པས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བའི་རགས་

པའི་ལུས་དེ་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། དེའི་ནང་ན་གནས་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ལློངས་སྐུ་དང་། དེའི་

ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཆློས་སྐུར་རློགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བདག་ཏུ་བཏགས་པའི་གདགས་གཞི་མཐར་ཐུག་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་སྒྱུ་

མའི་སྐུར་བཞེངས་པ་ལ་བདག་བིན་གིས་བརླབས་པ་ཞེས་བའློ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

ཡབ་སས་གཉིས་ཀི་གཞུང་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། བསྒྲུབ་ཚུལ་

ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡློན་ཏན་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པ་དང་། བ་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་

ལས་འབྱུང་ཚུལ་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། དེ་ཉིད་རླུང་དང་ཡང་དག་ལྡན། །རྣམ་ཤེས་གསུམ་

པློ་སར་ཡང་ནི། །རྣལ་འབློར་པ་ཡི་ལུས་སུ་འབྱུང་། །སྒྱུ་མའི་ལུས་ཞེས་དེ་ལ་

བཤད། །ཅེས་པས། ཕི་ནང་གི་སློག་རློལ་བསློམ་པའི་ཐབས་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་

རླུང་སེམས་གཉིས་པློ་དེ། སེམས་དབེན་གི་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་སྐེད་པའི་

སེམས་དང་དེའི་བཞློན་པའི་རླུང་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷའི་སྐུ་དེ་སྒྱུ་ལུས་སུ་བསྟན་ལ། 

སར་ཡང་གི་སྒས་ནི་རྣལ་འབློར་པ་དང་པློར་སྐེ་བ་བངས་པའི་དུས་སུ་རླུང་སེམས་

ཀིས་ལུས་བངས་པར་མ་ཟད། ལམ་དུས་སུ་ཡང་། རླུང་སེམས་ཀིས་ལུས་བངས་

ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །དེ་བས་འདི་ལྟར་འགློ་བ་ཀུན། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་འདིར་བཤད་

དེ། །ཞེས་པས། རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷའི་སྐུ་ལ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞེས་བཤད་པ་དེ་

བས་ན། བ་མེད་ཀི་སྐློར་དུ། ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་དང་

ཐུན་མློང་དུ་མ་གྱུར་པའི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་བལྟ་ཚུལ་གཅིག་ཡློད་པར་བསྟན་ནློ། །སྒྱུ་མ་

ལྟ་བུའི་ཏིང་འཛིན་གནས། །ཐམས་ཅད་དེ་དང་འདྲ་བར་མཐློང་། །ཞེས་པས། སྣློད་

བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་ཙམ་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བལྟ་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །

སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། སྤློད་བསྡུས་སུ། རང་གི་སེམས་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡློངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ། ཞེས་པས། སེམས་དབེན་

གི་སྟློང་པ་གསུམ་པློ་དེ་བསྟན། ཕུང་པློ་དང་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ལ་ཡང་མེད་

པ། ཞེས་པས་ནི། ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ལས་གཞན་པའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་

མེད་པ་དེ་བསྟན་ནློ། །ཡེ་ཤེས་ཙམ་དུ་ཡློངས་སུ་སྣང་བ་ཙམ་གིས་མཚན་ཐམས་ཅད་

དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་སྐུར་བཟུང་བ་དེ་ཡང་། ཞེས་པས་ནི། སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་

གསུམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་སྒྲུབ་དགློས་པར་བསྟན་ལ། ཙམ་སྔ་མས་རང་བཞིན་གི་ཀུན་

རློག་རྣམས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་ཡིན་པ་གཅློད་ཅིང་། ཙམ་ཕི་མས་འབྱུང་ལུས་

རགས་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྒྲུབ་གཞི་ཡིན་པ་གཅློད་དློ། །སྒྱུ་མ་དང་རི་ལམ་ལ་སློགས་པའི་

དཔེ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཉེ་བར་མཚོན་པ་འདི་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡིད་

ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པས་ནི། སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་

མཚོན་དགློས་པའི་རློ་རེ་འཆང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་སྐུ་ཡིན་

པར་བསྟན་ནློ། །

དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལ་དྲི་བ་མཛད་པ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། རེན་པའི་

ལུས་མེད་པར་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡང་མེད་ལ། སེམས་མེད་པར་ཡང་ལུས་

དམིགས་སུ་མེད་དློ། །ཞེས་ལུང་གི་ཚིག་ལས་གསུངས་ན། ཇི་ལྟར་ན་སེམས་

འབའ་ཞིག་ཙམ་གིས་ཕག་དང་ཞབས་ལ་སློགས་པ་མཚན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་

པའི་ལྷའི་སྐུ་རློགས་པར་འགྱུར། ཞེས་པས་ནི། ལུས་སེམས་གཉིས་རེན་བརེན་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

པར་ལུང་ལས་གསུངས་པས། ལུས་སེམས་གཉིས་གཅིག་མེད་པར་ཅིག་ཤློས་

འབྱུང་བ་མི་འཐད་པས། སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་ཙམ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་

འབྱུང་བ་མི་འཐད་པར་བསྟན་ལ། དམིགས་པའི་ལྟ་བ་ཅན་རྣམས་ནི་ལུང་དང་

རློགས་པ་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་པར་མི་འགྱུར་རློ། །

དེ་བས་ན་དེ་རྣམས་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ལྷའི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་བདེ་བག་ཏུ་

མངློན་སུམ་དུ་བ་བའི་ཐབས། བཅློམ་ལྡན་འདས་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་སྟློན་པས་བཤད་དུ་

གསློལ། ཞེས་པས། དམིགས་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གི་རློགས་ལྡན་ལུང་དང་

རློགས་པ་སྟེ། རིགས་པའི་ཤེས་བེད་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་ཀི་ངེས་པ་མི་རེད་པས་དེ་

བས་ན། རློགས་ལྡན་དེ་རྣམས་དམིགས་སུ་མེད་པ་སྟེ་མཚན་མ་མེད་པའི་ལྷའི་དེ་ཁློ་

ན་ཉིད་དེ་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་ཐེ་ཚོམ་ཆློད་པ་བསྟན་དུ་གསློལ་ཞེས་

པའི་དློན་ནློ། །

དྲི་བ་དེའི་ལན་དུ་སྤློད་བསྡུས་ལས། གང་མདློ་སེ་ལ་སློགས་པའི་ཚུལ་ལ་

ཞུགས་པ་དང་། བསྐེད་པའི་རིམ་པ་ལ་གནས་པའི་སློམ་པ་པློ་རྣམས་ཀང་། ཆློས་ཐམས་

ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། རི་ལམ་ལྟ་བུ་དང་། གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་ཞེས་དཔེར་བརློད་ཅིང་

ལྷག་པར་མློས་ཀང་། དེ་རྣམས་ཀི་དཔེས་བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་མན་ངག་ཡེ་

ཤེས་ཙམ་གིས་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལྷའི་སྐུ་རློགས་པར་འགྱུར་བ་ཤེས་པར་མི་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་པས་ནི། ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་དང་། བསྐེད་

རིམ་ལ་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་སྤི་དློན་གི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་དློན་རློགས་ཀང་། 

བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀི་དློན་མི་ཤེས་པར་བསྟན་ནློ། །དེ་བས་ན་ངས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རྣལ་འབློར་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས། རློ་རེ་སེམས་དཔའ་རློགས་པར་འགྱུར་

བའི་རྒྱུ་དང་རྐེན་ཁྱློད་ལ་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནི། བསྐེད་རིམ་པ་མན་

ཆད་ཀིས་སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་ཚུལ་མི་ཤེས་པ་དེ་བས་ན། འདུས་པ་ལ་སློགས་པ་བ་མེད་ཀི་

རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས། སྒྱུ་ལུས་གང་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུའི་ཉེར་ལེན་

དང་། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བཤད་པར་བའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་དང་། རྐེན་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བེད་ཚུལ་ནི། ཡང་སྤློད་

བསྡུས་ལས། བདེན་པར་ན་སེམས་ནི་དབིབས་དང་ཁ་དློག་དང་བལ་བ་སྣང་བ་ཙམ། 

ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་འདྲ་བར་རེག་པར་

དཀའ་བའློ་ཞེས་པའི་དློན་ནི། སེམས་ཁ་དློག་དང་དབིབས་སུ་མ་གྲུབ་པས་ནམ་

མཁའ་དང་འདྲ་བ་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། དློན་དམ་བདེན་པ་དང་འདྲ་

བར་རེག་པ་སྟེ་རློགས་པར་དཀའ་བ་བདེན་པར་ན་སྟེ་བདེན་ནློ། །ཞེས་པའི་དློན་

ནློ། །དེ་ལྟ་མློད་ཀི་སྣང་བ་ཙམ་གི་སྣང་བ་གསུམ་པློ་རླུང་ལ་བརེན་པར་གྱུར་པ་དང་། 

ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པས་ཡང་བ་སྟེ། དེས་ན་རླུང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཅིངས་པ་

ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནི། སེམས་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་མློད་ཀང་སྣང་བ་

གསུམ་པློ་རླུང་ལ་བརེན་པར་གྱུར་པ་དང་། ཡང་བ་སྟེ་འབྱུང་བ་གཞན་ལས་ཕྲ་བའི་

རླུང་དེ་རྣམ་ཤེས་དང་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་རུང་བ་ཡིན་པས་

རྣམ་ཤེས་རླུང་ལ་བརེན་པ་དེས་ན་རླུང་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཅིངས་པ་སྟེ་བཟུང་

བ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །དེ་ནས་ཤེས་རབ་དང་། ཐབས་ཀི་སྣང་བ་གཉིས་འློད་

ཟེར་དང་བཅས་ཤིང་། སྣ་ཚོགས་པ་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ལྷའི་སྐུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནི། རླུང་སེམས་གཉིས་འདྲེས་པ་དེ་ནས་

ཤེས་རབ་སྣང་བ་དང་། ཐབས་མཆེད་པ་དང་། དེས་མཚོན་ནས་ཐབས་ཤེས་འདྲེས་

པ་ཉེར་ཐློབ་རྣམས་རླུང་འློད་ཟེར་ལྔ་དང་བཅས་པ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འབྱུང་བས་སེམས་

དབེན་འབའ་ཞིག་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

འདིའི་བཞློན་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། རླུང་ཞེས་བ་བ་སྟེ་སེམས་རློ་རེ་གང་ཡིན་པ་

ར་ལྟ་བུ་ལ་ཞློན་ནས་གང་དུ་འདློད་པ་དེར་འཕློ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནི། 

སེམས་དབེན་གི་སྟློང་པ་གསུམ་པློ་དེ་རང་གི་བཞློན་པའི་རླུང་ར་ལྟ་བུ་ལ་ཞློན་ནས་

གང་དུ་འདློད་པ་དེར་འགློའ ློ་ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི་སེམས་དབེན་གི་

རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལས་གློ་ས་ལློགས་སུ་བེ་བ་དེ། 

ཕུང་པློ་རིང་པའི་ཕི་རློལ་དང་། ནང་གང་དུ་འགློ་འདློད་པ་དེར་འགློ་བར་བསྟན་ཏློ། །

གཉིས་པ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡློན་ཏན་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་པ་ནི། 

སྒྱུ་མའི་སྐུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི་བསློམས་སྟློབས་ཀིས་ལུས་ཕྲ་རགས་འབེད་དགློས་ལ། 

འབེད་བེད་ཀི་ཐབས་ཀང་ཕི་ནང་གི་སློག་རློལ་བསློམས་པའི་ཐབས་ཀིས། རླུང་

རྣམས་གཞིའི་འཆི་རིམ་བཞིན་དུ། སྙིང་གའི་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དངློས་ལ་བསྡུས་

ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་པ་གསུམ་འདྲེན་པའི་རིམ་པས་འབེད་པ་ཡིན་ལ། 

བསློམས་སྟློབས་ཀིས་ལུས་ཕྲ་རགས་ཕེ་བའི་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་ལུས་

བསྒྲུབ་པ་ལ་ནི། བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་དགློས་པ་ཡིན་ནློ། །

གློང་འཇུག་ནུས་པས་རླུང་སེམས་ཀི་ལུས་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལས་གློ་ས་ལློགས་

སུ་བེ་བ་ན། རང་རློ་རེ་འཆང་དུ་བསློམ་པ་ནི་ཡིད་ངློའི་ལྷ་སྐུ་དང་། རླུང་སེམས་ལས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གྲུབ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ནི། ལྷ་སྐུ་དངློས་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་ཡང་ཤེས་པར་

བའློ། །དེ་འདྲ་བའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་སྒྱུ་མ་ལ་སློགས་པའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་མཚོན་

ནས་བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཞེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་

སྐུ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཞེས་བཤད་དློ། །སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་དང་པློར་གྲུབ་པའི་

ཚེ་ཕུང་པློ་རིང་པའི་ཕི་རློལ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཀང་། ཕིས་གནས་པའི་ཚེ་མེ་ལློང་ནང་དུ་

གཟུགས་བརན་ཤར་བ་བཞིན་དུ། ཕུང་པློ་རིང་པའི་ཁློད་ན་གནས་པའི་སྐབས་གཅིག་

དང་། ཕུང་པློ་རིང་པའི་གློ་ས་སངས་ནས་ཕུང་པློ་རིང་པའི་ཕི་རློལ་ཏུ་གནས་པའི་

སྐབས་གཅིག་དང་གཉིས་ཡློད་དློ། །

དེ་ལྟ་བུའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཡློན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། 

མཚན་བཟང་པློ་སློ་གཉིས་དང་། དཔེ་བད་བཟང་པློ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ་དང་། སྐུ་

ལས་འཕྲློས་པའི་འློད་ཟེར་གིས་སྟློང་གསུམ་གི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་སྣང་བར་བེད་

ནུས་པ་དང་། ཚངས་པ་དང་དབང་པློ་སློགས་ཀིས་མཚོན་པའི་སྒྱུ་ལུས་མ་ཐློབ་པའི་

སློ་སློ་སྐེ་བློ་རྣམས་ཀིས་མཐློང་བར་མི་ནུས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ར་

རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་ལས། དཔག་ཚད་བརྒྱ་ཡི་ཁྱློན་ཙམ་དུ། །རློ་རེ་འབར་བའི་

འློད་དག་གིས། །རྒྱན་རྣམས་ཀུན་གིས་བརྒྱན་པ་ཡི། །དག་པའི་བདག་ཉིད་སྣང་བར་

འགྱུར། །ཚངས་པ་དྲག་པློ་ལ་སློགས་ལྷས། །ནམ་ཡང་མཐློང་བར་མི་ནུས་སློ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སྐུ་དེ་ཐློབ་ཕིན་ཆད་འཁློར་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རེན་

དེ་ལ་གཅློད་པར་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབང་བསྐུར་ཐློབ་པ་

དང་། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་བརེས་པས་ཟས་གློས་གནས་མལ་སློགས་ནམ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

མཁའ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཏེ་བསམ་པ་ཙམ་གིས་རེད་པའི་ཡློན་ཏན་སློགས་དང་

ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་ལྔ་ལས། གཙོ་བློ་བདེ་བ་ཀུན་རང་བཞིན། །སེམས་དཔའ་ཆེན་

པློ་འགློ་དང་བཞུགས། །གནས་དང་གློས་དང་ཟས་ལ་སློགས། །མཁའ་ལ་སྐད་ཅིག་

དག་གིས་རེད། །སིད་པ་གཅློད་པར་འགྱུར་བ་དང་། །འགློ་ན་རབ་མཆློག་སྟློན་པར་

འགྱུར། །ལྷ་དང་བཅས་པ་ཀུན་གིས་མཆློད། །ཡང་དང་ཡང་དུ་ཕག་བེད་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། 

སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། ཀུན་རློབ་བདེན་པ་

སྒྱུ་མ་ཉིད། །ལློངས་སྤློད་རློགས་པའི་སྐུ་ཡང་དེ། །དེ་ཉིད་དྲི་ཟའི་སེམས་ཅན་གྱུར། །རློ་

རེའི་སྐུ་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། །རློ་རེ་སེམས་དཔའ་བདག་ཉིད་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རློ། །

སྐུ་དེ་ལ་ཡང་ལློངས་སྐུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི། ལམ་དུས་ཀི་ལློངས་སྐུ་

ཡིན་པ་ལ་དགློངས་ལ། དྲི་ཟའི་སེམས་ཅན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ནི། སྦྱང་གཞིའི་

མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། རློ་རེའི་སྐུ་ཞེས་བཤད་པ་ནི། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་

མའི་སྐུ་དེ་རློ་རེའི་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་མིན་ཡང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པ་

ལ་དགློངས་སློ། །

སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་མཚོན་པར་བེད་པའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་ནི། ཡེ་ཤེས་རློ་རེ་ཀུན་

ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་སྒྱུ་མ། ཆུ་ཟླ། མིག་ཡློར། སྨིག་རྒྱུ། རི་ལམ། བག་

ཆའི་སྒ། དྲི་ཟའི་གློང་ཁྱེར། མིག་འཕྲུལ། འཇའ་ཚོན། གློག ཆུའི་ཆུ་བུར། མེ་ལློང་ནང་

དུ་ཤར་བའི་རློ་རེ་སེམས་དཔའི་གཟུགས་བརན་རྣམས་ཡིན་ནློ། །
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དཔེ་བཅུ་གཉིས་ཀིས་ཇི་ལྟར་མཚོན་པའི་ཚུལ་ནི། ཁ་ཅིག་གིས་ངློ་བློའི་སློ་

ནས་མཚོན། ཁ་ཅིག་གིས་རྒྱུའི་སློ་ནས་མཚོན། ཁ་ཅིག་གིས་འབས་བུའི་སློ་ནས་

མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །དཔེ་བཅུ་གཉིས་པློ་དེ་རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་མཚོན་པའི་

དཔེ་ཡིན་པར་མ་ཟད། སློབ་པ་དང་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མཚོན་པའི་དཔེར་ཡང་

ཤེས་པར་བ་ལ། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མཚོན་པའི་དཔེ་ལ་སྦྱར་ན། དཔེ་དྲུག་པ་

བག་ཆའི་སྒ་དང་། བཅུ་པ་གློག་གཉིས། འབས་བུའི་སྐབས་སུ་ལློངས་སྤྲུལ་གི་སྐུ་ཅིག་

ཅར་དུ་རློགས་པའི་སྐབས་ལ་སྦྱར་རློ། །

གསུམ་པ་བ་མ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ལ་གཉིས། མན་ངག་

ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་། དེའི་དློན་གཞུང་ལ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། མར་ལུགས་ཀི་གདམས་པ་དློན་བཞི་མ་ལས། ལུས་ལྷའི་སྐུ་དང་། 

སྒྱུ་མ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དློན་དུ་མཛད་ནས། ལྷ་སྐུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་

པ་ནི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་དློན་ཡིན། ལྷའི་སྐུ་དེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ནི། བསྐེད་རིམ་གི་ལྷའི་སྐུ་

བསློམས་པ་སྟློང་པ་གསུམ་གིས་སྦྱངས་པ་ལས་ཐབས་ཤེས་ཀི་ལྷ་སྐུར་ཡེར་ཏེ་

འཆར་བ་ཡིན། ཞེས་པ་དང་། ཡུམ་གིས་སྟློང་པ་མཚོན། ཡབ་ཀིས་སྣང་བ་མཚོན། 

ཕན་ཚུན་ཞལ་སྦྱར་བས་བདེ་སྟློང་གི་རློ་བདེ་བར་ཤར་བ་དེ་མཚོན། ཞེས་སློགས་དུ་

མ་ཞིག་གསུངས་ཤིང་། འཁློར་ལློ་ཅན་དུ་ཡང་པད་འདབ་ནང་མ་དབུས་ཀི་མི་ཤིགས་

པའི་ཐིག་ལེ་ལ་བསྡུས་པའི་ཐིག་ལེ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ཤར་བ་དང་། མེ་ལློང་ནང་

གི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་བསློམ་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ཅིང་། དློན་ལྔ་མ་ལས། ཨ་ཐུང་

ཤད་ལྟ་བུ་འློད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་དུ་གནས་པ་དེ། དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་རླུང་སེམས་ཀི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ལུས་ཡིན་པས། དེ་ལ་སེམས་བསྡུས་ནས་བསློམ་པ་ཡིན། དེ་ངློས་འཛིན་དང་བལ་

བས་ན་ཡློད་པ་མ་ཡིན། རང་བཞིན་གིས་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བས་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་

དེས་སྒྱུ་མ་ངློས་འཛིན་པ་ཡིན། ལུས་ལྷའི་སྐུར་གསལ་སྟློང་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་

ངློས་བཟུང་དང་བལ་བ་དེ་སྒྱུ་ལུས་སུ་ངློས་བཟུང་བེད་པ་སློགས་དུ་མ་གསུངས་ལ། 

དེར་སྒྱུ་ལུས་དངློས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ལ་བེད་ཅེས་གསུངས་ཤིང་། མན་ངག་

ཆུང་བ་གཉིས་ལས། ཨ་ཐུང་དང་ཧཱུཾ་ཡིག་སྒྱུ་ལུས་སུ་བཤད་པ་ཡང་ཡློད་དློ། །སྒྱུ་ལུས་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྒྱུ་མའི་མཉམ་གཞག་དང་། སྒྱུ་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་སློབ་ཚུལ་

གཉིས་གསུངས་པའི། དང་པློ་ལ། མཉམ་གཞག་སྒྱུ་མ། རི་ལམ་སྒྱུ་མ། བར་དློ་སྒྱུ་མ་

གསུམ་བཤད་ནས་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་གཟུང་བ་གཅིག་ཏུ་བེད་པ་སློགས་དུ་མ་ཞིག་

གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་དེའི་དློན་གཞུང་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། དློན་བཞི་མར་ཐིག་ལེ་ལྷ་

ཡབ་ཡུམ་གི་སྐུར་ཤར་བར་བཤད་པ་དང་། མན་ངག་ཆུང་བ་གཉིས་ལས། ཨ་ཐུང་

དང་ཧཱུཾ་ཡིག་སྒྱུ་ལུས་སུ་བཤད་པ་ནི། ཐིག་ལེ་དང་ཡི་གེ་གཉིས་ཀི་མཚོན་དློན་ཤིན་

ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་པའི་ལྷའི་སྐུ་སྒྱུ་ལུས་སུ་བེད་པ་གདམས་པ་དེའི་ཞེ་

འདློད་ཡིན་ལ། དློན་ལྔ་མར་ཨ་ཐུང་འློད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་དེ་དངློས་པློའི་གནས་ལུགས་

རླུང་སེམས་ཀི་ལུས་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ནི། ཨ་ཐུང་གི་མཚོན་དློན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་

རླུང་སེམས་དེ། སྒྱུ་མའི་ལུས་ཡིན་པ་ནི་གདམས་པ་དེའི་ཞེ་འདློད་ཀི་དློན་ཡིན་ལ། དེ་

ཉིད་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བའི་དློན་ཡང་ཡིན་ཏེ། རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་

ལས། ཐ་མལ་རྣམ་རློག་བག་ཆགས་རྣམས། །སྔགས་ཉིད་སེམས་སུ་དམིགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པའློ། །ཞེས་པས། པད་འདབ་ལ་བཀློད་པའི་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་གཟུགས་རྣམས་རང་

བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རྣམ་རློག་མཚོན་བེད་དུ་གསུངས་ཤིང་། ལུས་དག་པས་ནི་རློག་པ་

དག ། རླུང་དག་པས་ནི་དྲི་མེད་འགྱུར། །ཞེས་པས། ལུགས་དེའི་ཡི་གེའི་གཟུགས་

རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྡུས་ཏེ་སྦྱངས་པ་ལས། ཀུན་རློག་རླུང་དང་བཅས་པ་དག་

པར་བསྟན་ལ། རླུང་དག་པས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི། །ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མ་མངློན་དུ་བེད། །ཅེས་

པས། ཀུན་རློག་གཡློ་བའི་རླུང་དག་པ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བཞིན་གི་ཀུན་རློབ་སྒྱུ་

ལུས་མངློན་དུ་བེད་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རླུང་སེམས་ཙམ་

ལས་བྱུང་བ་ཡི། །སྒྱུ་མའི་ལུས་ནི་སྣང་བར་བཅས། །ཞེས་པས། རླུང་སེམས་ཙམ་

ལས་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། རིམ་ལྔ་ལས། སྒྱུ་ལུས་ཐློབ་པའི་རྣལ་

འབློར་པས་སྣློད་བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མར་ལྟ་བར་གསུངས་པའི་དློན། 

བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་སྒྱུ་ལུས་ཀི་

སྒྲུབ་གཞིར་ལྟ་བ་དང་། སྣློད་བཅུད་ཀི་དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་

སེམས་ཀི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ལྟ་བ་ནི། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྒྱུ་མར་ལྟ་ཚུལ་ཡིན་ལ། དེ་

འདྲའི་སྒྱུ་མའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ལ་ནི། བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་ཡུལ་སྣང་འློད་གསལ་དུ་

སྡུད་པར་མ་བཤད་ཅིང་དློན་ལ་ཐློབ་རྒྱུ་ཡང་མེད་དློ། །

གཉིས་པ་དེ་དང་འབེལ་བའི་གདམས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གདམས་པའི་

ཁུངས་བཤད་པའི་སྐབས་དང་སྦྱར་བ་དང་། གཉིད་དང་རི་ལམ་ལ་སློགས་པའི་

གདམས་པ་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། གཉིད་དང་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་དང་། འཆི་བ་དང་བར་དློའི་བསེ་བ་
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འདི་རྣམས་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང་། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་གང་ལས་བསྟན་

པ་ཡིན་ཞེ་ན། རེ་འགློས་ཀིས་བར་དློར་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་ལ་འཆི་བ་དང་བར་

དློའི་བསེ་བ་གཉིས་བཤད། སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་ལ་གཉིད་ཀི་

བསེ་བ་བཤད་ནས་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་འགློས་ལུགས་པ་རྣམས་ཀི་མན་ངག་ལས་མ་

བཤད་ལ། ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱ་བ་ལ་བསེ་བ་འདི་རྣམས་གང་ཡང་མ་བཤད་

དློ། །བཤད་པ་དེ་རྣམས་ནི་སྤློད་བསྡུས་ཀི་གཞུང་གཅིག་དྲངས་ནས་བཤད་དློ། །

ནཱ་རློ་བའི་མན་ངག་ནག་ཚོ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་བསེ་བ་འདི་རྣམས་མ་

བཤད་ལ། ནཱ་རློ་བའི་མན་ངག་མར་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ལ་བསེ་བ་བཞི་ཀ་བཤད་

ཅིང་། གང་ཟག་གང་ལ་བསེ་བ་གང་བཤད་པའི་ཚུལ་ནི། ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱ་བའི་

གང་ཟག་ལ་གཉིད་དང་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་གཉིས་བཤད། བར་དློར་སངས་རྒྱ་བའི་

གང་ཟག་ལ་བསེ་བ་དེ་གཉིས་དང་། འཆི་བ་དང་བར་དློའི་བསེ་བ་བཞི་ཀ་བཤད་ཅིང་། 

སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱ་བ་ལ་ཡང་བསེ་བ་བཞི་ཀ་བཤད་དློ། །བསེ་བ་དེ་རྣམས་

གཞུང་འདིས་བསྟན་ཚུལ་ཕློགས་ཙམ་སྨློས་པ་མ་གཏློགས་གསལ་བར་འདིས་བཤད་

པ་མི་སྣང་ཡང་། དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ར་ཚིག་གི་དགློངས་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་ལྔ་

བསྡུས་པ་གསལ་བ་ལས། རི་ལམ་ལུས་ནི་རྣམ་སྦྱང་ཕིར། །སྒྱུ་མར་མཚོན་པའི་དུས་

གང་ལས། །ཡུལ་སྣང་ཀུན་རློབ་གང་མཐློང་བ། །ཀུན་རློབ་སྒྱུ་མའི་རིམ་པའློ། །ཞེས་

དང་། རི་ལམ་སྒྱུ་མ་གཅིག་ཏུ་སྦྱང་། །ཞེས་པ་གཉིས་ཀིས་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་དེ་

བསྟན། བར་དློ་རྣམ་གསུམ་བསེ་བར་བ། །ཞེས་དང་། ལམ་མཆློག་རིམ་པ་ལྔ་པློ་

འདི། །ཉིན་ཞག་གཅིག་དང་སྦྱར་ཏེ་བསློམ། །ཞེས་པས། གཉིད་དང་རི་ལམ་གི་བསེ་
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བ་དེ་བསྟན། ལམ་རིམ་པ་ལྔ་སིད་པ་སྐེ་འཆིའི་རིམ་པ་དང་སྦྱར་ཏེ་བསློམ། ཞེས་པས། 

འཆི་བ་དང་བར་དློའི་བསེ་བ་མདློ་ཙམ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་རྣམས་

ཀི་ནང་ནས། རིམ་ལྔར་སྒྱུ་ལུས་ལ་བར་དློའི་མིང་གིས་བསྟན་ཅིང་། སློབ་དཔློན་ཀླུ་

བང་གིས་རློགས་རིམ་གི་ལམ་རྣམས་གཞིའི་འཆི་རིམ་དང་སྦྱློར་བར་གསུངས་ཀང་། 

བར་དློ་དང་སྦྱློར་བ་དང་གཉིད་དང་རི་ལམ་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པ་མེད་ལ། བསྐེད་

རིམ་གི་ལམ་རྣམས་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་སློ། །

སྒློན་གསལ་དུ་བར་དློར་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་ལ་འཆི་བ་དང་བར་དློའི་བསེ་

བ་གཉིས་བཤད། ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པར། ཆློས་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ལྟ་བུར་བཤད་པའི་

སྐབས་སུ། རི་ལམ་དང་སད་པའི་སྐབས་ཀི་ཆློས་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་མཉམ་པའི་ཤེས་

བེད་དུ། སྤློད་བསྡུས་ཀི་ལུང་དྲངས་པ་མ་གཏློགས་པ། གཉིད་དང་རི་ལམ་དང་བསེ་བ་

དངློས་སུ་མ་བཤད་པས་གཉིད་དང་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་ནི་སྤློད་བསྡུས་ཉིད་ལས་ཤེས་

དགློས་ལ། གཉིད་ཀི་བསེ་བ་སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། དེ་

ནས་སྐེ་བ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་གློམས་པས། བདག་མེད་པའི་ཆློས་ལ་བསབས་པས། 

རྣམ་པར་བསེས་པའི་སྦྱློར་བ་ཁློང་དུ་ཆུད་ནས་རང་བཞིན་གི་སྣང་བ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེ་

བར་བ་སྟེ། རིམ་པ་འདིས་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པར་བའློ། །ཞེས་པས། 

སྟློང་པ་ཉིད་ལ་བག་ཆགས་བཞག་ཅིང་གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་བེད་ཚུལ་ཤེས་པའི་

གང་ཟག་གིས་གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་བསློམ་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །

དེའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་ཕུང་པློ་ལ་སློགས་པ་ནི་ཁམས་ཕྲ་བ་ལ་གཞུག་

གློ །ཁམས་ཕྲ་བ་ནི་ཡང་སེམས་པ་ལ་གཞུག་གློ །སེམས་པ་ནི་ཡང་མ་རིག་པ་ལ་
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བཞུག་སྟེ། དེ་ལྟར་སྦྱར་ནས་གཉིད་ལློག་པར་བེད་དློ། །དེ་ལ་དུས་འདིར་ནི་སེམས་

དང་སེམས་པ་མ་རིག་པ་ལ་ཞུགས་པའི་སྐད་ཅིག་ལ་དྲན་པ་བརེད་པའློ། །ཞེས་པས་

ནི། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་སློགས་ཀི་རིམ་པས། གཉིད་ཀི་སྟློང་པ་གསུམ་སྔ་མ་ཕི་མ་ལ་

རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་ཉེར་ཐློབ་དྲན་མེད་དེ་བསྟན་ནློ། །ཕིས་ནི་བརེད་པ་ཡང་མེད་པའི་

ཡེ་ཤེས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ནི་འློད་གསལ་བའློ། །ཞེས་པས། ཉེར་ཐློབ་འློད་གསལ་ལ་ཐིམ་

པའི་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དེ་བསྟན་ནློ། །

ཡང་གློལ་བ་ན་རླུང་གིས་རང་བཞིན་རེད་དེ། གང་གི་རི་ལམ་གཞན་དག་འབྱུང་

བ་ནི། ཇི་སིད་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་གཡློ་བ་དེ་སིད་དུ་གཉིད་ལློག་ནས་འློད་གསལ་བ་

ལ་བལྟ་སྟེ། ཞེས་པས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་གི་བཞློན་པའི་རླུང་མ་གཡློས་པ་དེ་སིད་དུ་

གཉིད་དུ་གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་བསློམ་དགློས་པར་བསྟན་ཏློ། །དེ་ནི་སློ་སློ་རང་གིས་

རིག་པའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་དང་བལ་བའི་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནང་གི་མངློན་

པར་བང་ཆུབ་པ་ཞེས་བའློ། །ཞེས་པས་དེ་འདྲའི་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དེ་ལ་དློན་དམ་

བདེན་པ་དང་། ནང་གི་མངློན་བང་གི་མིང་གིས་བསྟན་ནློ། །རིམ་པ་འདིས་ལུས་ཀི་

དཀིལ་འཁློར་ལ་གནས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་བསད་པར་བ་

ཞིང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་གཞུག་པར་བས་ན། སྐལ་བ་བཟང་པློའི་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། སྤློས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སྤློས་པ་མེད་པའི་སྤློད་པ་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པར་

ཤིན་ཏུ་མྱུར་བར་འདིར་རང་གི་གཟུགས་ཡློངས་སུ་བརེ་བར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་བ་བའི་

དློན་ཏེ། ཞེས་པས། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པའི་སེམས་དབེན་པས། སྤློས་

བཅས་དང་། སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པ་ལ་ལྟློས་པ་མེད་པར་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་གི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འགྲུབ་པར་བསྟན་ནློ། །

གཞུང་འདིས་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་དང་སེམས་དབེན་གི་དཔེའི་འློད་གསལ་

མཐར་ཐུག་གི་གཞི་མཐུན་ཡང་བསྟན་པས། སྒྱུ་མའི་ལུས་དང་རི་ལམ་གི་ལུས་ཀི་

གཞི་མཐུན་ཡང་འདློད་པར་བའློ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་བསད་ན། །ཞེས་

པའི་ཚིག་གི་ནུས་པས། ར་རྒྱུད་ལེའུ་བདུན་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

ཚོགས་བསད་ན། །དངློས་གྲུབ་རབ་མཆློག་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་གཉིད་ཆློས་

སྐུའི་བསེ་བ་བསྟན་པར་བཤད་དློ། །

འློ་ན་རི་ལམ་གི་བསེ་བའི་གདམས་པ་ལ་ཁུངས་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། རི་ལམ་གི་

བསེ་བ་དེ་ཡང་ར་བཤད་ཀི་རྒྱུད་དང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་གཞན་ནས་

གསལ་བར་བཤད་པ་མེད་པས། སྤློད་བསྡུས་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་དགློས་སློ། །

སྤློད་བསྡུས་ལས་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་གསུངས་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། ཇི་

སྐད་དུ། ཅིའི་ཕིར་ཡུན་རིང་པློར་གཉིད་ལློག་ནས། ཞེས་པས། རི་ལམ་མེད་པའི་

གཉིད་ཡུན་རིང་འློང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེས་དྲི་བ་ཡིན་ལ། ཅིའི་ཕིར་ལུས་ཀི་

ཁློག་པ་བློར་ཏེ་རི་ལམ་དུ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་གནས་སམ། ཡུལ་ཕློགས་གཞན་

དག་ཏུ་སློང་ནས་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་ཉམས་སུ་མློང་སྟེ། ཡང་ལུས་འདིར་འློངས་

ནས། རི་ལམ་གི་ལུས་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལས་གློ་ས་ལློགས་སུ་བེ་བ་དེ། སར་ཕུང་པློ་

རིང་པ་ལ་འཇུག་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེས་དྲི་བ་ཡིན་ལ། ཅིའི་ཕིར་རི་ལམ་

དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་མཐློང་བའི་འབས་བུ་ཐློབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པས། རི་ལམ་དུ་

དགེ་མི་དགེའི་མཚན་མ་མཐློང་བ་ལས་སད་དུས་སུ་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེས་དྲི་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གཉིད་ལློག་པའམ་གཉིད་མ་ལློག་

པའི་གནས་སྐབས་དག་ཅི་ཐ་དད་པར་མཆིས་སམ། འློན་ཏེ་མ་མཆིས། ཞེས་པས། 

སད་རིས་གཉིས་ཀི་ཆློས་ལ་བདེན་བརྫུན་གི་ཁྱད་པར་ཡློད་མེད་དྲི་བ་ཡིན་ནློ། །

དྲི་བ་དང་པློའི་ལན་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། ཕུང་པློ་ཁམས་དང་སྐེ་མཆེད་དབང་

སློགས་པ། །ཤེས་པ་གཉིས་པློ་དེ་འདིར་རབ་འདུས་ནས། །སྟློང་ཆེན་གྱུར་པས་གང་

ཞིག་གཉིད་ལློག་པ། །ཞེས་པ་དང་། འགློ་བ་ཉིན་མཚན་ཉེ་བར་གཉིད་ལློག་ཅིང་། །ས་

འཐུག་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་རིང་གཉིད་ལློག ། ཅེས་པས་བསྟན་ལ། ཚིག་རྐང་དང་པློ་

གསུམ་གི་དློན་ནི། ས་ཆུ་ལ་ཐིམ་པ་སློགས་ཀི་རིམ་པས་སྣང་བ་དང་མཆེད་པའི་ཤེས་

པ་གཉིས་པློ་དེ་ཉེར་ཐློབ་ལ་ཐིམ་པའི་སྟློང་ཆེན་ཉེར་ཐློབ་ཀི་དུས་སུ་གཉིད་འཐུག་པ་

འབྱུང་བར་བསྟན་ནློ། །ཚིག་རྐང་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་སྙིང་གའི་གནས་སུ་རླུང་འདུས་པ་

འཐུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་ཡུན་རིང་འབྱུང་བར་བསྟན་ནློ། །

དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན་ནི། འབས་བུ་མ་སྨིན་བས་པའི་ལས་རྣམས་ཀིས། །སྐེ་

འདིར་རླུང་ནི་སར་ཡང་འཇུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་བསྟན། དེའི་དློན་ནི། རི་ལམ་

གི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལས་གློ་ས་ལློགས་སུ་བེ་བ་དེ། ཕུང་པློ་རིང་པ་

དང་ལས་ཀི་འབེལ་བ་མ་ཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་འཇུག་དགློས་

པའི་དློན་ནློ། །

དེ་ལྟར་བཤད་པས་ནི་དྲི་བ་གསུམ་པའི་ལན་ཡང་དློན་གིས་བསྟན་ནློ། །འབས་

བུ་སྨིན་པར་གྱུར་ན་རླུང་འདི་ཉིད། །འཇིག་རེན་འཆི་བ་གཞན་དུ་མྱུར་མགློགས་

འགློ། །ཞེས་པས། བར་དློ་བ་ཕུང་པློ་རིང་པ་དང་ལས་ཀི་འབེལ་བ་ཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གིས་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་མི་འཇུག་པར་བསྟན་ནློ། །

ཇི་ལྟར་ཕློགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་དབང་པློ། །དེ་ཡི་སྐུ་ལ་རྐང་རུས་ཤ་

མེད་ཀང་། །སེམས་ཅན་ཕན་ཕིར་ཁམས་ལ་འཇུག་མཛད་ཅིང་། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིས་

བ་བ་མཛད་པ་ཡིན། །ཞེས་པས། ལློངས་སྐུ་ཐ་མལ་པའི་མིག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་

པ་དེས། གདུལ་བའི་དློན་དུ་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པར་བསྟན་ནློ། །རིམ་པ་དེ་ཉིད་

གཉིད་ལློགས་སད་པའི་སེམས། །ཞེས་པས། ལློངས་སྐུས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་

པ་དང་འདྲ་བར། རི་ལམ་གི་ལུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་

ནློ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ནི། སད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསེ་བ་དང་། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསེ་ཚུལ་

ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །རླུང་གི་ཤུགས་ཀིས་རི་ལམ་མཐློང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་

དློན་ནི། གཉིད་ཀི་བཞློན་པའི་རླུང་ཆེར་གཡློས་པ་ལས་རི་ལམ་གི་ལུས་ཁྱད་པར་

ཅན་འབྱུང་བའི་དློན་ནློ། །

དྲི་བ་བཞི་པའི་ལན་ནི། རི་ལམ་སད་ལ་བེ་བག་གཞན་མེད་པར། །ཀུན་ཏུ་རློག་

པས་རི་ལམ་འབས་འདློད་པ། །ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་གཉིས་དང་། འབས་བུ་འདློད་པའི་

རྣམ་རློག་དྲ་བ་ཅན། །དེ་བས་ཆློས་ཀུན་རི་ལམ་ལྟ་བུ་སྟེ། །བདེན་དང་བརྫུན་པ་དག་

ཀང་ཡློད་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཚིག་རྐང་གསུམ་གིས་བསྟན་ནློ། །རི་ལམ་གི་ལུས་དེ་

དཔེ་གཞན་རྣམས་ལས་སྒྱུ་ལུས་མཚོན་ཚུལ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། དེས་རྒྱུ་དང་ངློ་

བློ་དང་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་འཇུག་ཚུལ་གསུམ་གི་སློ་ནས་སྒྱུ་ལུས་མཚོན་པར་བེད་

པའི་ཕིར་དང་། རི་ལམ་གི་དཔེ་ལ་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེ་ཉིད་ཀི་སྟེང་ནས་ཀང་སྒྱུ་མའི་

སྐུར་བསྐེད་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཕིར། 
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གཉིས་པ་གཉིད་དང་རི་ལམ་ལ་སློགས་པའི་གདམས་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

གཉིད་དང་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་བཤད་པ་དང་། འཆི་བ་དང་བར་དློ་དང་བསེ་བ་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། གཉིད་དང་བསེ་བ་དང་། རི་ལམ་དང་བསེ་བའློ། །

དང་པློ་ནི། གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་དང་རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་འདི་

གཉིས་སྔ་ཕིའི་གློ་རིམ་ཡློད་དམ་ཞེ་ན་ཡློད་དེ། ཐློག་མར་གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་

བསློམས། དེ་རེས་རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་བསློམ་པ་ལ་འཇུག་དགློས་པའི་ཕིར། 

གཞི་ལ་འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་བར་དློ་འབྱུང་བ་དང་། ལམ་ལ་ཡང་ལྷག་མློས་འློད་

གསལ་དུ་སྡུད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ་སྔློན་དུ་བཏང་བ་ལས། དང་པློའི་

མགློན་པློ་འབྱུང་བ་དང་། དཔེ་དང་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་དག་མ་དག་གི་སྒྱུ་མའི་

སྐུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

འློ་ན་གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་བསློམ་པ་ལ་ཚེ་འདིར་རློགས་པ་ཇི་ཙམ་ཐློབ་པ་

ཅིག་དགློས་ཞེ་ན། གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་བསློམ་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་དེ་ལ། གཉིད་

ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་རླུང་སྟློབས་ཀིས་བསློམ་པ་དང་། འདུན་སྟློབས་ཀིས་བསློམ་པ་

གཉིས་ཡློད་པ་ལས། 

དང་པློ་ནི། སད་དུས་སུ་རླུང་དབུ་མའི་ནང་དུ་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་

གིས་དྲངས་པའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་ཆེན་ཐློབ་པ་ཞིག་དགློས་ཏེ། དེ་མ་ཐློབ་ན་གཉིད་

དུས་ཀི་སྟློང་པ་བཞི་པློ་དེ་དབུ་མའི་ནང་ནས་རླུང་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་གིས་

དྲངས་པའི་སྟློང་པ་བཞིའི་ངློ་བློར་བསྐེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། སད་དུས་སུ་རླུང་དྷཱུ་

ཏིར་ཐིམ་པའི་སྟློང་བཞི་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་རེན་གི་གང་ཟག་དེས་གཉིད་དུ་འགློ་ཁའི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཚེ་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་འཇུག་པའི་ཐབས་བསློམས་པ་ཙམ་གིས་གཉིད་ཀི་སྟློང་བཞི་རླུང་དྷཱུ་

ཏིར་ཐིམ་པའི་སྟློང་བཞིའི་ངློ་བློར་བསྐེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པ་ལ་ནི། སད་དུས་སུ་རླུང་

དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་གིས་དྲངས་པའི་རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་ཐློབ་

མི་དགློས་ཏེ། སད་དུས་ཀི་གཉིད་ཀི་སྟློང་བཞི་འདྲེན་པའི་འདུན་པ་ཡང་ཡང་སྦྱངས་

པས་གཉིད་ཀི་སྟློང་བཞི་ངེས་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་བསློམ་པའི་དགློས་པ་ནི། གཞི་ལ་ཡློད་པའི་ཆློས་

གཅིག་ཐབས་མཁས་ཀིས་ལམ་དུ་བངས་པས་ལམ་ཆེས་མྱུར་བར་བསྐེད་པའི་ཆེད་

དུ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་ཡང་གཞི་ལ་གཉིད་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་རླུང་རྣམས་སྙིང་ཁར་འདུས་

པ་ལས། གཞི་དུས་ཀི་སྟློང་པ་བཞི་དྲངས་པ་དེ་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་སྟློང་བཞིར་

བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་བས་པས་སད་དུས་ཀི་སྟློང་བཞི་ཁྱད་ཞུགས་པར་འགྱུར་

ཞིང་། གཉིད་དུས་ཀི་སྟློང་བཞི་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་སྟློང་བཞིར་བསྒྱུར་ནུས་པ་དེ་

བྱུང་ན། ཚེ་འདིར་མཆློག་མ་གྲུབ་པར་འཆི་དགློས་པ་བྱུང་བའི་ཚེ། འཆི་དུས་ཀི་སྟློང་

བཞི་ངློས་ཟིན་པ་དེའི་དུས་ཀི་དགེ་སྦྱློར་སྐློང་ནུས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར། གཉིད་དུས་ཀི་

འློད་གསལ་འཛིན་པའི་ཐབས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པའི་

ཐབས་འདི་ལ་གཙོ་བློར་རླུང་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པ་དང་། ཕལ་པ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་

འཛིན་པ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། 

དང་པློ་ནི། རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་སྟློང་པ་བཞི་འདྲེན་པའི་ཕི་

ནང་གི་སློག་རློལ་བསློམ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཕལ་པ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཐབས་ནི། སད་དུས་སུ་གཉིད་ཀི་སྟློང་བཞི་ངློས་ཟིན་པར་བ་སྙམ་པའི་དྲན་འདུན་ཡང་

ཡང་གཏློང་བ་དང་། གཉིད་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་སྙིང་གར་དམིགས་རེན་གསལ་ཞིང་འཚེར་

བ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་བསློམ་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །འདུན་སྟློབས་ཀིས་གཉིད་ཆློས་སྐུའི་

བསེ་བ་སློམ་པ་འདི་ལ་གཉིད་མ་བྱུང་ན། གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་སློམ་པའི་གཞི་

གཏློར་བས་གཉིད་ཀང་འློང་ཞིང་གཉིད་ཀི་སྟློང་བཞི་ངེས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་འཆར་བ་

ཅིག་དགློས་ལ། དེ་ལ་ནི་རི་ལམ་མེད་པའི་གཉིད་གསལ་ཞིང་ཡུན་རིང་དུ་འློང་བ་ཅིག་

སྒྲུབ་དགློས་ལ། དེའི་ཚུལ་མན་ངག་གིས་བསྟན་པར་བའློ། །

གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པའི་ཚེ་སྙིང་གར་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་ལ་

དམིགས་ནས་བསློམ་པ་མར་ལུགས་ཀི་གདམས་པ་འགའ་ཞིག་ལས་བྱུང་བ་ནི། སྙིང་

གར་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་སློམ་པར་གསུངས་པ་དང་དློན་གཅིག་ལ། དེ་དང་དེ་ལ་

དམིགས་པའི་རློ་རེ་བཟླས་པ་བེད་པ་དང་། སྔགས་འཁློར་བསློམ་པ་སློགས་ཀང་ཤིན་

ཏུ་ལེགས་སློ། །

གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་བསློམ་པ་འདི་ལ། གཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངློ་བློར་

བསྐེད་ནུས་མི་ནུས་གཉིས་ལས། མི་ནུས་པ་ལ་ནི་གཉིད་ཀི་སྟློང་བཞི་ངེས་ནུས་མི་

ནུས་གཉིས། གཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ངློ་བློར་བསྐེད་ནུས་པ་ལ་ཡང་གཉིད་ཀི་སྟློང་

བཞིའི་ངློ་བློར་བསྐེད་ནུས་མི་ནུས་གཉིས། དེ་ལྟར་སྐེད་པའི་ཐབས་ལ་ཡང་། ཡང་

དག་པ་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་ཤེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་རི་ལམ་དང་བསེ་བ་བཤད་པ་ནི། རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་

བསློམ་པའི་ཚུལ་འདི་ལ། གཙོ་བློར་རླུང་སྟློབས་ཀིས་བསློམ་པ་དང་། ཕལ་པ་འདུན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སྟློབས་ཀིས་བསློམ་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། 

དང་པློ་ནི། གཉིད་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་བསློམ་པ་ཉིད། རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་

བ་བསློམ་པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་གཉིད་ཀི་སྟློང་བཞི་ངེས་

ནུས་པ་དེ་བྱུང་ན། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་གི་བཞློན་པའི་རླུང་གཡློ་བར་རློམ་པ་དང་། 

རླུང་གཡློས་པ་ངེས་ནུས་པས་དེའི་སྟེང་ནས་རི་ལམ་གི་ལུས་ལྷའི་སྐུར་ལྡང་བའི་

འཕེན་པ་གཏློང་བ་དང་། འཕེན་པའི་དབང་གིས་ལྷའི་སྐུར་འཆར་བར་བར་ཡློད་པའི་

ཕིར། རི་ལམ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པ་ལ་ནི། དང་པློར་རི་ལམ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་

ཟིན་པར་བས་ནས། དེའི་རེས་སུ་གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་འཛིན་པ་མར་ལུགས་ཀི་

གདམས་པ་འགའ་ཞིག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་ལ། རི་ལམ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་

འཛིན་པར་བེད་པ་ལ་ནི། རི་ལམ་གསལ་ཞིང་ཡུན་རིང་དུ་འློང་བའི་ཐབས་ཅིག་

དགློས་ལ། དེ་ནི་གཉིད་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་མགིན་པའི་ར་འཁློར་གི་དབུས་སུ་དམིགས་

རེན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་འཛིན་པ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །རི་ལམ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་

པར་བེད་པའི་ཐབས་ཀང་ད་ལྟར་གི་སྣང་བ་འདི་ཐམས་ཅད་རི་ལམ་ཡིན་སྙམ་པའི་

འདུན་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གཏློང་བ་དང་། རི་ལམ་ལ་རི་ལམ་དུ་ངློ་ཤེས་པར་བེད་སྙམ་

པའི་འཕེན་པ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་གཏློང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་གཉིད་དུ་འགློ་བའི་ཚེ་དེ་འདྲའི་

འཕེན་པ་དྲག་པློ་གཏློང་བ་ཉིད་ཡིན་ནློ། །

རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་བསློམ་པའི་དློན་ནི། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ལས་

སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་བ་ཉིད་ཡིན་པས། རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་ནི་གཉིད་

ཆློས་སྐུའི་བསེ་བའི་སྟེང་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ལྟར་རི་ལམ་འཛིན་པ་འདི་ལ་



  232  

དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཡང་རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་ཡིན་མིན་གཉིས། ཡིན་པ་ལ་ཡང་། གཙོ་བློར་རླུང་

སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པ་དང་། ཕལ་པ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་པ་གཉིས། འཛིན་ཚུལ་

ལ་ཡང་། ཡང་དག་པ་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་ཡློད་པར་ཤེས་པར་བའློ། །

༼བསེ་བ་སྐློར་གསུམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་འཆི་བ་དང་བར་དློ་དང་བསེ་བ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བར་དློར་

སངས་རྒྱ་བའི་བསེ་ཚུལ་དང་། སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱ་བའི་བསེ་ཚུལ་དང་། 

བསེ་བ་རྣམས་ཀི་དབེ་བསྡུ་བསྟན་པའློ། །

དང་པློ་ནི། སྤིར་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་ལམ་བསློམ་པ་

ལ། སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་འཁྱེར་བ་ཞེས་པ་དང་། སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་

དང་བསེ་བ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་གི་དགློངས་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལྟར་སློམ་པར་བེད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡང་། ཚེ་འདི་དང་བར་དློ་དང་སྐེ་བ་

བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་གསུམ་ག་ཡློད་ཅིང་། ལམ་ལ་ཡང་བསྐེད་

རློགས་གཉིས་ཀ་ཡློད་པར་ཤེས་པར་བའློ། །ཚེ་འདིར་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་ལ་སྐེ་

ཤི་བར་དློ་གསུམ་དངློས་དང་བསེ་བ་མི་སིད་དེ། དེ་འདྲ་བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་མ་འློངས་

པ་ན་སྐེ་ཤི་བར་དློ་གསུམ་འབྱུང་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར། བར་དློར་སངས་རྒྱ་བའི་གང་

ཟག་དེ་ལ་འཆི་བ་དང་བར་དློ་དངློས་དང་བསེ་བ་ཡློད་ཀང་། སྐེ་བ་དངློས་དང་བསེ་བ་

མེད་དེ། གང་ཟག་དེ་ལ་སྐེ་བ་མཚན་ཉིད་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །

འློ་ན་བར་དློར་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་ཚེ་འདིར་རློགས་པ་ཇི་ཙམ་ཐློབ་

པ་དགློས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྤློད་བསྡུས་ལས། བདེན་པ་མཐློང་བ་དང་། རློགས་རིམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རློགས་པ་དང་། དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཤེས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དློན་སྤིའི་

ཚུལ་གིས་མཐློང་བ་དང་། བསྐེད་རློགས་ཀི་རློགས་པ་ཉམས་འློག་ཏུ་ཆུད་པ་དང་། 

སེམས་དབེན་གི་རློགས་པ་ཐློབ་ནས་སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་སྤློད་པ་བ་རན་ནས་

བེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བ་ཞིག་འཆི་བ་འློད་གསལ་དང་སེམས་དབེན་གི་དཔེའི་འློད་གསལ་

གཉིས་བསེས་པའི་འློད་གསལ་སྤློད་པའི་དློད་ཐུབ་ཏུ་གྱུར་ནས། འློད་གསལ་དེའི་

རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དངློས་སུ་ལྡང་ནུས་པ་གཅིག་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་ཞལ་ལུང་ལས། བསམ་པ་དེ་ཡི་རྐེན་གིས་ནི། །བདག་སེམས་

དབིངས་སུ་ཞུགས་པའི་ཚེ། །གསལ་ཞིང་རབ་དགའ་མཁའ་འདྲ་རློགས། །ཞེས་པས་

འཆི་བ་འློད་གསལ་དང་སེམས་དབེན་གི་དཔེའི་འློད་གསལ་བསེས་པའི་འློད་གསལ་

དེ་བསྟན་ལ། དེ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་པ། །ལློ་ལྔ་ལློན་པའི་བིས་པའི་

གཟུགས། །འགྲུབ་ཚེ་དཔེ་མེད་བདེ་རློགས་རློགས། །ཞེས་པས། ཐ་མལ་པ་ལ་བར་དློ་

རང་དགའ་བ་འློང་བའི་དློད་ལ། བར་དློར་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་ལ་འཆི་བ་འློད་

གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འབྱུང་བར་བསྟན་ནློ། །

དེ་ནས་སྐེ་གནས་གཞན་དུ་ནི། །འཕེན་པར་བེད་ཚེ་སྤྲུལ་པའི་གཟུགས། །ཡང་

དག་ཏུ་ནི་རློགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས། ཐ་མལ་པ་ལ་སྐེ་བ་རང་ག་བ་འློང་བའི་དློད་

ལ། འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་

དེས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་དེ་བསྟན། དེ་ལྟ་བས་ན་སེམས་ཅན་གི། །བསམ་

པ་གང་དང་གང་དག་གིས། །མི་རྣམས་ཡིད་ནི་ཡང་དག་སྦྱློར། །དེ་དང་དེ་ནི་མློད་

བཞིན་དུ། །སྣ་ཚོགས་ནློར་བུ་ལྟ་བུར་འགྱུར། །ཞེས་པས། འཕེན་པའི་དབང་གིས་སྒྱུ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

མའི་སྐུར་ལྡང་བའི་དཔེ་དློན་སྦྱློར་ཚུལ་བསྟན། ཆློས་སྐུ་རབ་དགའ་མཁའ་མཉམ་

པ། །ཤི་དང་བརྒྱལ་དང་གཉིད་ལློག་དང་། །གལ་དང་འཁིག་དུས་སྐད་ཅིག་ཙམ། །མློང་

བར་འགྱུར་བ་རབ་བསློམས་ན། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིད་ནི་སྦྱློང་། །ཞེས་པས། གཞི་

ལ་གནས་སྐབས་ལྔར་ཆ་འདྲ་ཙམ་འཆར་བ་དང་། མཐུན་པའི་འློད་གསལ་བསློམས་

པས་གདུལ་བའི་རྒྱུད་ཀི་སྒིབ་པ་སྦྱློང་བར་བསྟན་ནློ། །འློ་ན་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་

བ་ལས། འློད་གསལ་གནས་ཐློབ་མངློན་སངས་རྒྱས། །བརློན་འགྲུས་ཅན་ནི་ཚེ་འདི་

ཉིད། །ལེ་ལློ་ཅན་ནི་འཆི་ཀ་སྟེ། །ཐ་མ་སིད་པ་བར་མ་དློར། །མཆློག་ཐློབ་སྐུས་ནི་

གཞན་དློན་བེད། །ཅེས་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ལུང་དེའི་དློན་ནི། འློད་གསལ་

རློགས་ནས་སངས་རྒྱ་བའི་འློད་གསལ་དེ། རབ་ཀིས་ཚེ་འདིར་རློགས། འབིང་གིས་

འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་དུས་སུ་རློགས། ཐ་མས་བར་དློ་བརྒྱུད་པའི་རེན་ལ་རློགས་ཞེས་

པའི་དློན་ཡིན་ནློ། །འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུར་བཞེངས་

པའི་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་འཐློབ་པའི་དློན་དུ་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་

པ་བེད་དགློས་པས། སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པའི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་

པར་བའློ། །

གཉིས་པ་སྐེ་བ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱ་བའི་བསེ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། སྐེ་བ་

བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱ་བའི་གང་ཟག་དེ་ལ་རབ་འབིང་ཐ་མ་གསུམ་ཡློད་པའི། རབ་ནི་

ལུས་དབེན་མཐར་ཕིན་ནས་ངག་དབེན་གི་རློགས་པ་ཐློབ་ཅིང་། སེམས་དབེན་མ་

ཐློབ་པ་ཅིག་ཡིན་ལ། འབིང་ནི་ཚེ་འདིར་རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་མ་ཐློབ་པ། གཉིད་

དང་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་འདུན་སྟློབས་ཀིས་འཛིན་ནུས་པ་ཅིག་ཡིན་ལ། ཐ་མ་ནི་ཚེ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འདིར་རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་མ་ཐློབ་པ། གཉིད་དང་རི་ལམ་གི་བསེ་བ་འདུན་

སྟློབས་ཀིས་འཛིན་མི་ནུས་པ་ཅིག་ཡིན་ལ། གང་ཟག་དང་པློ་དེས་འཆི་བ་འློད་གསལ་

དང་ལམ་གི་འློད་གསལ་བསེས་པའི་རླུང་སེམས་ལས། བར་དློའི་ལུས་སྒྱུ་ལུས་རེས་

མཐུན་པར་ལངས་ཏེ། རེས་མཐུན་པ་དེ་ཉིད་མའི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པས། རེན་གི་

གང་ཟག་དེས་འཆི་བ་དངློས་དང་འློད་གསལ་བསེ་ནུས་ཀང་། བར་དློ་དངློས་དང་སྒྱུ་

ལུས་དངློས་བསེ་མི་ནུས་ཤིང་། སྐེ་བ་དང་སྤྲུལ་སྐུ་དངློས་བསེ་མི་ནུས་སློ། །གང་ཟག་

གཉིས་པ་དེས་འཆི་དུས་ཀི་སྟློང་པ་བཞི་ངེས་ནུས་ཤིང་། དེའི་སྟེང་ནས་བར་དློ་

ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་དང་། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསེ་བ་གཉིས་ཀང་ཤེས་པར་བའློ། །གང་

ཟག་གསུམ་པ་དེས་འཆི་བའི་ཚེ་སྟློང་པ་བཞི་ངློས་ཟིན་པར་བེད་སྙམ་པའི་འཕེན་པ་ད་

ལྟ་ནས་གཏློང་བ་དང་། སྟློང་པ་བཞིའི་སྣང་ཚུལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡིད་ལ་བས་པས། 

འཆི་བའི་ཚེ་སྟློང་པ་བཞི་ངེས་ནུས་པ་འབྱུང་ཞིང་། དེའི་སྟེང་ནས་བར་དློ་དང་སྐེ་བ་

ཡང་ངློ་ཤེས་པ་འབྱུང་ངློ་། །

གསུམ་པ་བསེ་བ་རྣམས་ཀི་དབེ་བསྡུ་བསྟན་པ་ནི། རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་

བ་ལས། བར་དློ་རྣམ་གསུམ་བསེ་བར་བ། །ཞེས་བར་དློ་གསུམ་བཤད་པས། འཆི་བ་

དང་སྐེ་བ་གཉིས་ལ་ཡང་གསུམ་ཡློད་པར་འདློད་དགློས་ལ། འཆི་བ་གསུམ་ནི། 

གཞིའི་འཆི་བ་དང་། གཉིད་ཀི་འཆི་བ་དང་། ལམ་གི་འཆི་བ་དང་གསུམ་མློ། །བར་དློ་

གསུམ་ནི་གཞིའི་བར་དློ། རི་ལམ་བར་དློ། ལམ་གི་བར་དློ་དང་གསུམ་མློ། །སྐེ་བ་

གསུམ་ནི། གཞིའི་སྐེ་བ་དང་། སད་པ་སྐེ་བ་དང་། ལམ་གི་སྐེ་བ་གསུམ་མློ། །

འཆི་བ་གསུམ་པློ་ཆློས་སྐུ་དང་བསེ་བའི་ཚུལ་ནི། སད་དུས་སུ་རླུང་དྷཱུ་ཏི་ཐིམ་
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པ་ལས་བྱུང་བའི་འློད་གསལ་ནི། འཆི་བ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པས། ལམ་གི་འཆི་བ་

ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་དང་། རླུང་དྷཱུ་ཏིར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཉིད་ཀི་འློད་

གསལ་ནི། གཉིད་ཀི་འཆི་བ་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་དང་། གཞིའི་འཆི་བ་འློད་གསལ་དང་

ལམ་གི་འློད་གསལ་བསེས་པའི་འློད་གསལ་ནི། གཞིའི་འཆི་བ་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བའློ། །

བར་དློའི་བསེ་བ་གསུམ་ནི། སད་དུས་སུ་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་

འློད་གསལ་ལས་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་བ་ནི། བར་དློ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པས་

ལམ་གི་བར་དློ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་ཞེས་བ་ལ། གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ལས་རི་ལམ་

གི་ལུས་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་བཞེངས་པ་ནི། རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་དང་། 

འཆི་བ་འློད་གསལ་ལས་བར་དློའི་ལུས་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་བཞེངས་པ་ནི། བར་

དློ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་སྟེ་གསུམ་མློ། །

སད་དུས་ཀི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་

བཞེངས་པ་དེས་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི། བར་དློ་མའི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་ལེན་པ་

དང་རྣམ་པ་མཐུན་པས། ལམ་གི་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསེ་བ། རི་ལམ་གི་ལུས་སྒྱུ་ལུས་

རེས་མཐུན་པར་བཞེངས་པ་དེས་ཡིད་ངློར་ཕུང་པློ་རིང་པ་ལ་ཞུགས་པ། སད་པ་སྤྲུལ་

སྐུའི་བསེ་བ། བར་དློ་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་བཞེངས་པ་དེས་མའི་མངལ་དུ་སྐེ་བ་

བངས་པ་ནི་སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསེ་བ་སྟེ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསེ་བ་གསུམ་མློ། །

བསྡུ་ན་བསེ་བ་གསུམ་སྟེ། འཆི་བའི་བསེ་བའམ་ཆློས་སྐུའི་བསེ་བ་དང་། བར་

དློའི་བསེ་བའམ་ལློངས་སྐུའི་བསེ་བ་དང་། སྐེ་བློའི་བསེ་བའམ་སྤྲུལ་སྐུའི་བསེ་བ་དང་

གསུམ་མློ། །འདིར་རིམ་ལྔ་བསྡུས་པ་གསལ་བ་ལས། གཏུམ་མློའི་རྣལ་འབློར་རླུང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གིས་ཏེ། །ཞེས་པས་མ་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའི་གཏུམ་མློའི་རྣལ་འབློར་དེ། ཕ་རྒྱུད་ནས་

བཤད་པའི་ངག་དབེན་གི་དློད་ཐུབ་ཏུ་གསུངས། སེམས་དམིགས་བདེ་བ་ཆེན་

པློའ ློ། །ཞེས་པས། གཏུམ་མློ་བསློམས་པ་ལ་བརེན་ནས་རླུང་སྙིང་གའི་དྷཱུ་ཏིའི་དབུས་

ཀི་མི་ཤིགས་པ་ལ་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བཞི་སེམས་དམིགས་ཀི་

རིམ་པར་བསྟན་ལ། རི་ལམ་སྒྱུ་མ་གཅིག་ཏུ་སྦྱང་། །ཞེས་པས། རི་ལམ་ལློངས་སྐུའི་

བསེ་བ་དེ་བསྟན། བར་དློ་རྣམ་གསུམ་བསེ་བར་བ། །ཞེས་པས། བར་དློའི་བསེ་བ་

གསུམ་བསྟན་ནློ། །ཉློན་མློངས་ཡེ་ཤེས་ལམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པས། རི་ལམ་དང་བར་

དློ་གཉིས་སྒྱུ་ལུས་སུ་བསེ་བ་གཉིས་ནི། མ་དག་པ་དག་པར་སྒྱུར་བེད་དུ་བསྟན། ལམ་

མྱུར་གཅློད་པ་འཕློ་བ་སྟེ། །ཞེས་པས་ཚེ་འདི་དང་བར་དློར་མཆློག་མ་གྲུབ་ན། ཚེ་

རབས་གཞན་དུ་སྔགས་སྤློད་པའི་རེན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་འཕློ་བ་ཡིན་པར་

བསྟན་ནློ། །གློང་དུ་འཇུག་པ་ཡན་ལག་གློ །ཞེས་པས། འཕློ་བའི་ཡན་ལག་གམ། ཆ་

ཤས་སུ་གྱུར་པའི་གློང་འཇུག་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་བསྟན། ར་ཚིག་ལས་འཆི་ཁར་འཕློ་བ་

གློང་འཇུག་གཉིས་གསུངས་པའི་དགློངས་པ་ནི། སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་ནུས་

པའི་མཚམས་ནས་གློང་འཇུག་བས་ན་ནུས་པ་ཐློབ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཡློད་པ་ལ་

དགློངས་སློ། །

གཉིས་པ་དློན་དམ་འློད་གསལ་གི་རློགས་རིམ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རིམ་ལྔ་

དང་སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་དློན་བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་ཕི་མར་འཛིན་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པའི་དློན་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ལ། གློ་རིམ་ངེས་ཚུལ་སྣློད་རུང་དུ་བ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་ལ་འློད་



  238  

དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གསལ་གི་གདམས་ངག་བཤད་པ་དང་། རིམ་པ་དེ་ལམ་གཞན་གི་མཐར་འློང་ཚུལ་

བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་ནི། རིམ་ལྔ་ལས། བུམ་དབང་དང་བཅས་པའི་གསང་

དབང་ཐློབ་པའི་རློ་རེ་སློབ་མ་དེས། རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ལ་ཕི་ནང་གི་མཆློད་པས་མཆློད། 

ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློས་མཉེས་ཤིང་ཚིམ་པར་བས། བསྟློད་པས་བསྟློད་ནས་སྒྱུ་ལུས་

ཀི་གདམས་པ་བཤད་པར་གསློལ་བ་འདེབས་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་སྣློད་རུང་དུ་

བསྒྲུབ་པའི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་ཐློབ་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་དེས། ཟུང་འཇུག་ཐློབ་

པའི་རློ་རེ་སློབ་དཔློན་ཞིག་ལ་ཕི་ནང་གི་མཆློད་པས་མཆློད། ཚོགས་ཀི་འཁློར་ལློས་

མཉེས་པར་བས། བསྟློད་པས་བསྟློད་ནས། འློད་གསལ་དང་ཉེ་རྒྱུ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་

ཀི་དབང་གི་དློན་དུ་གསློལ་བ་འདེབས་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །དློན་གི་འློད་གསལ་གི་

སྔློན་དུ་སྒྱུ་ལུས་བསྒྲུབ་དགློས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་བས་སྟློང་

ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་རློགས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་ཤེས་སྒིབ་ཟད་པར་བེད་པའི་

ནུས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་ངློ་བློ་

གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དགློས་ལ། དེ་འདྲ་བའི་ཟུང་འཇུག་བསྒྲུབ་པ་ལ་རིམ་པ་གསུམ་

པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་སྔློན་དུ་འགློ་དགློས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་དེ་ལ་འློད་གསལ་གི་གདམས་ངག་བཤད་པ་ལ། ཕི་ནང་གི་མངློན་

པར་བང་ཆུབ་པ་གཉིས་བཤད་པ། དེ་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་བསམ་གཏན་གཉིས་

བཤད་པ། མིང་གི་རྣམ་གངས་ཆེ་བརློད་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པློ་

ལ། དངློས་ཀི་དློན་དང་། དེ་ལ་རློད་པ་སློང་བའློ། །

དང་པློ་ནི། རིམ་པ་བཞི་པ་ལས། མཚན་མློ་སྣང་བའི་ཆ་སྟེ། ཞེས་པས། སྟློང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པ་དང་པློའི་དུས་སུ་སྟློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་ཟླ་འློད་ཀིས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སང་

དཀར་ལམ་པའི་སྣང་བ་འབྱུང་བ་དེ་བསྟན་ནློ། །

གསལ་བ་ཉི་མའི་ཟེར་འགེད་སྣང་བ་མཆེད་པ་ཡིན། ཞེས་པས་སྣང་བ་མཆེད་

པའི་དུས་སུ། སྟློན་གནམ་གཡའ་དག་ལ་སྟློང་སང་དམར་ལམ་པ་ལྟ་བུའི་སྣང་བ་འབྱུང་

བར་བསྟན། མཚམས་ནི་སྣང་བ་ཐློབ་པ་ཞེས་པས། ཉེར་ཐློབ་ཀི་དུས་སུ་སྟློན་གནམ་

གཡའ་དག་ལ་མཚམས་ཀི་སྨག་མཐུག་པློས་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའི་སྟློང་སང་ནག་ལམ་པའི་

སྣང་བ་འབྱུང་བ་དེ་བསྟན། རང་གི་རང་བཞིན་རྣམས་ཀིས་ལན་ཅིག་མིན་པར་

འགློ། །ཞེས་པས། སྟློང་པ་གསུམ་ལས་རང་བཞིན་རྣམས་འབྱུང་བར་བསྟན། མཚན་

མིན་ཉིན་པར་མ་ཡིན་མཚམས་མིན་གང་ཞིག་རང་བཞིན་རྣམས་དང་རྣམ་བལ་

བ། །ཞེས་པས་སྟློང་པ་བཞི་པའི་དུས་སུ་སློད་བེད་ཀི་སྐློན་གསུམ་དང་བལ་བའི་ཐློ་

རངས་ཀི་ནམ་མཁའི་རང་མདློག་ཇི་བཞིན་དུ་འཐློན་པ་དང་འདྲ་བའི་སྟློང་སང་གི་སྣང་

བ་འབྱུང་བ་དེ་བསྟན་ནློ། །

དེ་ནི་བང་ཆུབ་སྐད་ཅིག་ཡིན་པར་བ་མ་མཆློག་བཤད་རྣལ་འབློར་པ་ཉིད་

ཡུལ། །ཞེས་པས། ཕིའི་མངློན་བང་གི་སྐད་ཅིག་དང་པློ་དེ་རྣལ་འབློར་པ་ཁློ་ནའི་ཡུལ་

ཡིན་པར་བསྟན། མཚམས་ཀི་མཐའ་ནི་འཇིག་མིན་མུན་ནག་ཚོགས་ནི་མ་ལུས་གང་

དུ་འདས་པ་དང་། །ཇི་སིད་ཉི་མ་མ་ཤར་སྐད་ཅིག་འདིར་ནི་དྲི་མེད་ཡང་དག་མཐའ་རུ་

བཤད། །ཅེས་པས། ཕིའི་མངློན་བང་དེ་ཐློ་རངས་སྐ་རེངས་འཆར་ལ་ཁད་པའི་དུས་

སུ་མངློན་དུ་བེད་དགློས་པར་བསྟན། སློབ་དཔློན་མཆློག་ནི་རབ་རིབ་བལ་བས་སློབ་

མ་ལ་ནི་ཕི་རློལ་བང་ཆུབ་བསྟན། །ཞེས་ཟུང་འཇུག་མངློན་དུ་བས་པའི་བ་མས་ཕིའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

མངློན་བང་སྟློན་དགློས་པར་བསྟན། ནང་གི་བདེ་བ་རློག་བལ་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་

སྐད་ཅིག་དག་གིས་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་ནང་གི་མངློན་བང་བསྟན་ནློ། །

ར་རྒྱུད་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས། རློ་རེ་ཉི་མ་ནུབ་ནས་ནི། །སྒྲུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བརམ་

པར་བ། །སྐ་རེངས་འཆར་ཀའི་དུས་སུ་ནི། །བསློམ་པ་མཆློག་གིས་འགྲུབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པས། ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆད་པའི་ཐུན་མཚམས་ཀི་དུས་འདས་པའི་སློད་

ཀི་དུས་སུ་བ་མ་ཚོགས་འཁློར་གིས་མཉེས་པར་བས། མཚན་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་ཉེར་རྒྱུ་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་བསྐུར་ནས། ཐློ་རངས་སྐ་རེངས་འཆར་ལ་ཁད་པའི་དུས་

སུ་མངློན་དུ་བས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ། ཕིའི་མངློན་བང་དུ་བསྟན་ནློ། །

ཕི་ནང་གི་མངློན་བང་གི་ཁྱད་པར་ནི། དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ནམ་མཁའི་རང་

མདློག་ཇི་བཞིན་དུ་ཐློན་པའི་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་སུ་མངློན་དུ་བས་པའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་ཡིན་པས་ན་ཕིའི་མངློན་བང་དུ་འཇློག་ལ། ནང་ཤེས་པ་སློད་བེད་ཀི་སྐློན་

གསུམ་དང་བལ་བའི་དུས་སུ་མངློན་དུ་བས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་པའི་ཆ་

ནས་ནང་གི་མངློན་བང་དུ་འཇློག་གློ །

དེས་ན་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ན། ནང་གི་མངློན་བང་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀང་། 

ཕིའི་མངློན་བང་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་ན་ཐློ་རངས་ཀི་དུས་

སུ་མངློན་དུ་བས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་ཕི་

ནང་གཉིས་ཀའི་མངློན་བང་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དེ་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཐབས་བསམ་གཏན་གཉིས་བཤད་པ་ནི། 

རིམ་པ་བཞི་པ་ལས། མན་ངག་ཐློབ་པའི་སློབ་མ་ཡིས། །དེ་ནས་རྣལ་འབློར་རྣམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

གཉིས་བསབ། །ཅེས་པས་འློད་གསལ་གི་མན་ངག་ཐློབ་པའི་སློབ་མས་བསམ་གཏན་

གཉིས་ལ་སློབ་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །རིལ་པློར་འཛིན་པའི་རིམ་པ་དང་། །དེ་བཞིན་

རེས་སུ་གཞིག་པའློ། །ཞེས་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་མིང་ཙམ་ཞིག་བསྟན་ལ། 

མགློ་བློ་ནས་ནི་རྐང་པའི་བར། །ཇི་སིད་སྙིང་གར་ཕིན་གི་བར། །རྣལ་འབློར་ཡང་དག་

མཐའ་ལ་འཇུག ། རིལ་པློར་འཛིན་པ་ཞེས་བཤད་དློ། །ཞེས་པས། རང་གི་ལུས་ཀི་

སྟློད་སྨད་ནས་རིམ་གིས་སྙིང་གར་སྡུད་པར་བེད་པའི་རིལ་འཛིན་གི་བསམ་གཏན་དེ་

བསྟན། དབུགས་ཀི་རླུང་ནི་མེ་ལློང་ལ། །ཇི་ལྟར་ཀུན་ཏུ་ཐིམ་འགྱུར་བ། །དེ་བཞིན་

རྣལ་འབློར་ཡང་དག་མཐར། །ཡང་དང་ཡང་དུ་འཇུག་པར་བེད། །ཅེས་པས། རིལ་

འཛིན་གི་སྡུད་རིམ་གི་དཔེ་དློན་སྦྱློར་ཚུལ་དེ་བསྟན་ནློ། །

དེ་ཡང་བདག་ཉིད་ཀི་ལུས་རིལ་པློ་སྟློང་པ་ཉིད་ཀིས་འཛིན་པར་བེད་པས་ན་

རིལ་འཛིན་དང་། སྣློད་བཅུད་གཞན་ཀུན་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་རེས་སུ་བདག་

ཉིད་འློད་གསལ་དུ་གཞུག་པར་བེད་པས་ན། རེས་གཞིག་ཅེས་བའློ། །

བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་སློམ་པའི་ཚེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་སེམས་

དཔའ་སུམ་བརེགས་བསློམས་ནས་བེད་པ་མར་ལུགས་ཀི་གདམས་པ་ལས་མ་བྱུང་

ཡང་། རེ་འགློས་ཀིས་བཤད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་

པ་ལས། སངས་རྒྱས་དཀིལ་འཁློར་དབུས་གནས་པར། །ཞེས་སློགས་ར་འགེལ་གི་

དློན་མན་ངག་ཏུ་ཐློན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཇི་ལྟར་བསློམ་པའི་ཚུལ་ནི། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་

དང་སྒྱུ་ལུས་པ་རང་གི་ལུས་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པ་སྐུ་རློ་རེ་རྣམ་སྣང་དུ་བསློམ་པ་ནི་སྐུའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ༀ་ཡིག་བསློམ་པ་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་

དཔའ། དེའི་མགློར་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་བསློམ་པ་སྐུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་

དཔའ་དང་། ཡང་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ངག་དང་སྒྱུ་ལུས་པ་རང་

གི་གསུང་གཉིས་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པ་དེ་ཉིད་གསུང་རློ་རེ་འློད་དཔག་མེད་དུ་བསློམ་པ་

ནི་གསུང་གི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿཡིག་བསློམ་པ་གསུང་གི་

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་མགློར་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་བསློམ་པ་གསུང་གི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནློ། །

ཡང་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡིད་དང་སྒྱུ་ལུས་པ་རང་གི་

ཐུགས་གཉིས་ངློ་བློ་དབེར་མེད་པ་ཐུགས་རློ་རེ་མི་བསྐློད་པར་བསློམ་པ་ནི་ཐུགས་ཀི་

དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་ཡིག་བསློམ་པ་ཐུགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་

སེམས་དཔའ། དེའི་མགློར་ཐིག་ལེ་ནཱ་ད་དང་བཅས་པ་བསློམ་པ་ཐུགས་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནློ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་སློ་སློ་ལས་འློད་ཟེར་

འཕྲློས། སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་འཕློག་པས་སྣློད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འློད་དུ་མེར་

གིས་ཞུ་ནས་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་སློ་སློ་ལ་ཐིམ། དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་སློ་སློ་

ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སློ་སློ་ལ་ཐིམ། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སློ་

སློ་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་སློ་སློ་ལ་ཐིམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་

སེམས་དཔའ་སློ་སློ་ཡང་འློད་དུ་ཞུ་ནས་མི་དམིགས་པར་བསློམས་པའི་སློ་ནས་སྟློང་

ཉིད་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །དེ་ནི་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརེགས་ཀི་རེས་གཞིག་གི་བསམ་གཏན་གི་སྡུད་རིམ་ཡིན་ནློ། །སྣློད་བཅུད་གཞན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཀུན་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་སྔློན་དུ་མ་བཏང་བར་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་ཉིད་

འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པ་ནི་རིལ་འཛིན་གི་སྡུད་རིམ་ཡིན་ནློ། །

བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་འློད་གསལ་དུ་སྡུད་པའི་གནས་མཐར་ཐུག་པ་སྙིང་

གར་བེད་པ་རིམ་ལྔ་ལས་བཤད་པ་བཞིན་དུ། ལྷ་མློ་བཞི་ཞུས་ཀི་རྒྱུད་ལས་ཀང་

གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རག་ཏུ་སྙིང་གི་དབུས་གནས་པ། །འློད་ཟེར་ཆེན་པློ་འབར་

བ་ཅན། །ཇི་སྙེད་དགུ་ཡི་བར་དུ་ནི། །དཔྲལ་བ་ལ་གནས་རྐང་མཐིལ་བར། །ཐིག་ལེ་

དེ་ཁློ་ནར་བསྡུས་ཏེ། །ལྟེ་བའི་དབུས་སུ་རྣམ་པར་གནས། །ཞེས་ལུས་ཀི་སྟློད་སྨད་

ནས་སྙིང་གའི་ཐིག་ལེ་ལ་བསྡུས་ནས་སྙིང་གའི་ར་འཁློར་གི་ལྟེ་བའི་དྷཱུ་ཏིའི་ནང་དུ་

གནས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཆེ་བརློད་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ནི། ལེའུ་

གཉིས་པ་ལས། བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལེའུ་དྲུག་པ་ལས་ཀང་། 

སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་རློ་རེ་ཞེས་སློགས་གསུངས་པ་དང་། བ་མེད་

ཀི་རྒྱུད་གཞན་ལས། ཡན་ལག་ཀུན་བསློམས་རྣམ་འདས་ཤིང་། །རློག་པའི་རྣམ་རློག་

སངས་ནས་ཀང་། །གུག་སྐེད་ཐིག་ལེ་ལས་འདས་པ། །འདི་ནི་དཀིལ་འཁློར་མཆློག་

ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་རིམ་པ་གཉིས་པ་ལས། སྣ་ཚོགས་

མདློ་དང་རྒྱུད་རྣམས་སུ། །དེ་ཉིད་གང་ཞིག་ཉེར་བསྟན་པ། །ཐམས་ཅད་སྟློང་གནས་

འདི་ཉིད་ལས། །དེར་ནི་གཞན་དག་མ་གསུངས་སློ། །ཞེས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་སྟློན་པའི་

གསུང་རབ་རྣམས་ཀིས། ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་སྟློན་པར་གསུངས་པའི་དློན་

ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འློག་མ་གསུམ་དུ་བདེ་བ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་མ་བསྟན་ཀང་། དེའི་ཡུལ་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་དེ་རློགས་པའི་སྤི་དློན་

གི་འློད་གསལ་བསྟན་པ་དང་། སྔགས་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་རྣམས་སུ་ནི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་

བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་རློགས་པའི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འློད་གསལ་

བསྟན་པའི་དློན་ནློ། །

ཆེ་བརློད་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། ར་རྒྱུད་ལེའུ་གཉིས་པ་ནས་གསུངས་པའི། ཨེ་

མའློ་སངས་རྒྱས་ཨེ་མའློ་ཆློས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་རིམ་པ་དེ་ཉིད་ལམ་གཞན་གི་མཐར་འློང་ཚུལ་ནི། སྤློད་བསྡུས་

ལས། རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་བཅློམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས། སེ་གློལ་གི་སྒས་བསྐུལ་བར་གྱུར་པས། མི་གཡློ་བའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ། ཞེས་པས་ནམ་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་ཉེར་རྒྱུ་ཤེས་རབ་ཡེ་

ཤེས་ཀི་དབང་དངློས་དབང་དུ་བསྐུར། ཐློ་རངས་འློད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་མངློན་

དུ་བས་པའི་རིམ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་ཆློས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་དུ། 

དཔལ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སེ་གློལ་གི་སྒས་བསྐུལ་བ་དེ་བསྟན་ནློ། །མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་ལ་བཞུགས་ནས། ནམ་ཕེད་ཀི་དུས་

སུ་འློད་གསལ་མངློན་དུ་མཛད་དེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ནས། 

འགློ་བ་རྣམས་ལ་སྟློན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ནས་བརམས་ཏེ་དམ་པའི་ཆློས་ཇི་སིད་དུ་གནས་པ་དེ་སིད་དུ་བ་མའི་ཁ་

ནས་བ་མའི་ཁར་བརྒྱུད་པ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པས། དེ་ལྟར་སེ་གློལ་གི་སྒས་བསྐུལ་བས། 



  245  

གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

རང་གི་སྟློན་པ་བང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་དྲུང་དུ་བཞུགས་ནས་ནམ་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་ཉེར་རྒྱུ་

ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་མཛད། 

ཐློ་རངས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཆློས་སྟློན་

པར་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ད་ལྟའི་བར་དུ་གདམས་པ་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བར་

བསྟན་ནློ། །རིམ་པ་གཉིས་པ་ལས་ཀང་། དེ་བས་འློད་གསལ་དག་པ་ལས། །ཡེ་ཤེས་

གསུམ་ནི་འབྱུང་འགྱུར་ཏེ། །སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་མཚན་འཆང་ཞིང་། །དཔེ་བད་བཟང་

པློ་བརྒྱད་ཅུར་ལྡན། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆློག་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་དེ་ནས་

འགྱུར། །ཞེས་སྔགས་བ་མེད་རང་ལམ་གིས་སངས་རྒྱ་ཚུལ་བསྟན་པའི་འློག་ཏུ། ཤཱཀ་

ཐུབ་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །མངློན་པར་བང་ཆུབ་འདི་བཞེད་ནས། །སྟློང་པ་ཆེན་

པློས་སངས་རྒྱས་ཉིད། །ཐློབ་པར་བ་ཞེས་མངློན་པར་དགློངས། །ནེ་རཉྫ་ནའི་ཆུ་

འགམ་དུ། །མི་གཡློ་ཏིང་འཛིན་ལ་བཞུགས་ལ། །ཞེས་པས་སྟློན་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་

བང་ཆུབ་མངློན་དུ་མཛད་པའི་ཕིར་དུ་ནེ་རཉྫ་ནའི་ཆུ་འགམ་དུ་མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་བཞུགས་པ་དེ་བསྟན་ལ། དེ་ཚེ་རྒྱལ་བ་མཁའ་རློ་རེ། །ཏིལ་གི་

གང་བུ་གང་བཞིན་བཞུགས། །རྒྱལ་བའི་སས་ལ་སེ་གློལ་དང་། །དེ་ལ་དབངས་

གཅིག་གིས་གསུངས་པ། །བསམ་གཏན་འདི་ནི་རྣམ་དག་མིན། །འདིས་ནི་མཐར་

ཐུག་མི་ཐློབ་སྟེ། །ཞེས་པས་མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདིས་ནི་མཐར་ཐུག་གི་བང་

ཆུབ་ཐློབ་མི་ནུས་པར་བསྟན་ནློ། །ནམ་མཁའི་ངློས་ལྟར་མཆློག་གྱུར་པ། །འློད་གསལ་

བ་ནི་དེ་དམིགས་ཤིག ། ཅེས་པས། དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བེད་པར་བསྐུལ་

བ་དེ་བསྟན། འློད་གསལ་བ་ཡི་གནས་ཐློབ་ནས། །རབ་དགའི་གཟུགས་སུ་སྐེ་བར་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

འགྱུར། །ཞེས་པས། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་

གི་སྐུ་འབྱུང་བ་དེ་བསྟན། དེ་ཚེ་རབ་དགའ་རློ་རེ་སྐུ། །ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པས། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་དེ་བསྟན། འདི་ལྟར་སྒ་དེ་གསན་

པ་དང་། །དེ་ནས་ཏིང་འཛིན་མི་གཡློ་གཏང་། །འདི་ལྟར་ནམ་ཕེད་དུས་སུ་ནི། །རྒྱལ་

བའི་སས་ཀིས་དེ་ཉིད་དམིགས། །ཞེས་པས། དེ་ལྟར་སེ་གློལ་གི་སྒས་བསྐུལ་བ་ལ་

བརེན་ནས། བདག་ཅག་གི་སྟློན་པས་ནམ་ཕེད་ཀི་དུས་སུ་མི་གཡློ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལས་བཞེངས་ཏེ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབང་གི་ངློ་བློར་གྱུར་པའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་མངློན་དུ་བས་པ་དེ་བསྟན་ནློ། །དེ་དང་མཐུན་པར་མན་ངག་སྙེ་མ་དང་། ལས་

མཐའ་རྣམ་འབེད་དང་། གློལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས་ཀང་གསུངས་སློ། །

འློ་ན་རྣམ་གཞག་རིམ་པར། ལྷའི་བུ་དམ་པ་ཏློག་དཀར་པློ་ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་

འཇུག་པའི་དགློས་པ་ནི། ལློངས་སྐུ་ཐ་མལ་པའི་མིག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ། 

ཐ་མལ་བའི་མིག་གི་སྤློད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པའི་ཕིར་དུ་ཡིན་པར་

གསུངས་པས། རྒྱལ་བུ་དློན་གྲུབ་སྐུ་ཚེ་དེའི་སྔློན་ནས་སངས་རྒྱས་ཟིན་པའི་ཕིར། ནེ་

རཉྫ་ནའི་ཆུ་འགམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བསྐུལ་བར་མཛད་པ་མི་འཐད་དློ། །ཞེ་ན་སྐློན་

མེད་དེ། ནེ་རཉྫ་ནའི་ཆུ་འགམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་བསྐུལ་བར་གསུངས་པ་ནི། སངས་

རྒྱ་ཚུལ་སྟློན་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། འློག་མིན་གི་རེན་ཅན་གི་སིད་པ་ཐ་མ་

པའི་བང་སེམས་ལ་བསྐུལ་བར་གསུངས་པ་ནི། དངློས་གནས་ལ་སངས་རྒྱས་པའི་

དབང་དུ་མཛད་པའི་ཕིར། འློ་ན་འློག་མིན་གི་རེན་ཅན་གི་བང་སེམས་དེས་ཕག་རྒྱ་

དང་མཉམ་པར་སྦྱར་བ་ལས། བདེ་བ་ཆེན་པློ་འདྲེན་པ་ཅིག་འདུག་པ་མི་འཐད་དེ། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བང་སེམས་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕྲློད་མེད་པའི་ཕིར། ཞེ་ན་

སྐློན་མེད་དེ། གཟུགས་ཁམས་པ་དང་འདློད་ལྷའི་རེན་དུ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་

འཕྲློད་མེད་པར་བཤད་པ་ནི། ལྷ་ཕལ་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། ལྷའི་རེན་ཅན་གི་

སིད་པ་ཐ་མ་པའི་བང་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་དཀར་དམར་གི་འདུ་འཕྲློད་ངེས་

པར་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་རྒྱུད་ཕི་མར་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་གསུངས་པའི་དློན་བཤད་པ་ནི། 

རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། རང་དབང་རིན་ཆེན་དགག་པ་ཡི། །གཟུང་བ་འཛིན་པ་ཡིན་པར་

བཤད། །སེམས་ནི་འགློག་པའི་རློ་རེར་འགྱུར། །ཞེས་པས། རང་སྟེ་གཟུགས་སློགས་

ཡུལ་ལྔ་དང་། མིག་སློགས་དབང་པློ་ལྔ་དང་། རིན་ཆེན་ཏེ་སྣང་མཆེད་ཐློབ་གསུམ་

དགག་པ་སྟེ། འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་འགློག་པ་སྟེ། རང་དུས་

སུ་གཉིས་སྣང་གི་སྤློས་པ་ཟད་ཅིང་། རློ་རེ་སྟེ་གཉིས་སྣང་གིས་མི་ཕེད་པའི་གཟུང་བའི་

ཡན་ལག་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་དེ་འཛིན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་

ནློ། །མཚན་མ་ཉེར་འཛིན་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པས་སྤིར་བསྟན་ནས། བེ་བག་

ཏུ་ཕེ་སྟེ་སྟློན་པ་ནི། མཚན་མའི་ཁམས་ནི་རྣམ་པ་ལྔར། །བང་ཆུབ་རློ་རེས་གསུངས་

པ་ཡིན། །སྨིག་རྒྱུ་འདྲ་བ་དང་པློ་སྟེ། །དུ་བ་ལྟ་བུ་གཉིས་པ་ཡིན། །མཁའ་སྣང་འདྲ་བ་

གསུམ་པ་ཡིན། །མར་མེ་ལྟར་འབར་བཞི་པའློ། །སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ནི། །རག་

ཏུ་སྣང་བ་ལྔ་པའློ། །ཞེས་པས་ཡུལ་དབང་རྣམ་ཤེས་གསུམ་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པ་

ལས། སྨིག་རྒྱུ་དུ་བ་མཁའ་སྣང་མར་མེ་ལྟར་འབར་སྤིན་མེད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་

རགས་དང་ལྔ་འབྱུང་བར་བསྟན་ནློ། །བརན་གྱུར་རློ་རེའི་ལམ་ནས་ནི། །ནམ་མཁའི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཁམས་སུ་སྤློ་བར་བ། །ཞེས་པས་ལུགས་འབྱུང་གི་སྟློང་པ་གསུམ་པློ་དེས། ཆློས་ཉིད་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡུལ་ཅན་གི་ཚུལ་གིས་ཁྱབ་པར་བེད་པ་དེ་བསྟན་ནློ། །

གཉིས་པ་བདེན་གཉིས་དབེར་མེད་ཀི་རློགས་རིམ་ལ་གཉིས། རིམ་ལྔ་དང་

སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པའི་དློན་བཤད་པ་དང་། རྒྱུད་ཕི་མ་ལས་གསུངས་པའི་

ཡན་ལག་གཉིས་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ལ། དྲི་བ་དང། ལན་ནློ། །

དང་པློ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། བཅློམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་དློན་དམ་པའི་

བདེན་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། དངློས་པློ་མེད་པར་གྱུར་ནས་ལྡང་བར་བགིད། ཅེས་པའི་དློན་

ནི། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་བཅུག་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་

རླུང་སེམས་ལས། སར་ཡང་སྒྱུ་མའི་སྐུར་ལྡང་བའི་རིམ་པ་གང་ཞིག་ལགས། ཞེས་

འདྲི་བའི་དློན་ནློ། །འདིར་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་ཉམས་སུ་མློང་བ་ནི་གང་ཞིག་ལགས། 

ཞེས་པའི་དློན་ནི་བ་མེད་ཀི་ཐེག་པ་འདིར་རབ་དགའ་ལ་སློགས་པའི་ས་བཅུ་གློང་

ནས་གློང་དུ་བགློད་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས་ཞེས་འདྲི་བའི་དློན་དང་། མི་ལྡློག་པར་

གྱུར་པ་ནི་གང་ཞིག་ལགས། ཞེས་པའི་དློན་ནི། འཁློར་བར་མི་ལྡློག་པ་དང་། ལྡློག་པའི་

ས་མཚམས་ནི་གང་ཞིག་ལགས། ཞེས་འདྲི་བའི་དློན་དང་། ཐར་པའི་དློན་ནི་གང་ཞིག་

ལགས། ཞེས་པའི་དློན་ནི། གང་ལས་ཐར་པའི་དློན་ནི། གང་ཞིག་ལགས། ཞེས་འདྲི་

བའི་དློན་དང་། ཅིའི་ཕིར་ན་གློལ་བར་འགྱུར། ཞེས་པའི་དློན་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་

ན་གློལ་བར་འགྱུར་ཞེས་འདྲི་བའི་དློན་དང་། གློལ་བ་ནི་སུ་ཞིག་ལགས། ཞེས་པ་ནི་དྲི་

བ་དྲུག་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། དྲི་བ་གཉིས་པའི་ལན། དྲི་བ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའི་ལན། 
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དྲི་བ་དང་པློའི་ལན། དྲི་བ་བཞི་པ་དང་དྲུག་པའི་ལན་འཕྲློས་དང་བཅས་པའློ། །དང་པློ་

ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། རློ་རེ་ཐེག་པ་འདི་ལ་བསྐེད་རིམ་ལ་བསབས་ནས་ས་བརྒྱད་པ་

འཐློབ་སྟེ། ཞེས་པས་བསྐེད་རིམ་ས་བརྒྱད་པར་འཇློག་པར་བསྟན་ལ། ཇི་སིད་རློགས་

པའི་རིམ་པ་མ་ཐློབ་པ་དེ་སིད་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཉེས་པར་བའློ། །ཞེས་པས་

རློགས་རིམ་མཐར་ཕིན་གི་བར་དུ་བ་མ་མཉེས་པར་བེད་དགློས་པར་བསྟན། སྐུ་དང་

གསུང་དང་ཐུགས་མངློན་པར་རློགས་ནས་ས་བཅུ་ཐློབ་པ་ཞེས་པས། སེམས་དབེན་

ས་བཅུ་པར་འཇློག་པར་བསྟན། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སློ་སློར་ཐློབ་ཅིང་ཞེས་

པས་སྒྱུ་ལུས་བསྟན། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་པར་རློགས་ནས། སྣང་བ་

གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་འློད་གསལ་སློ་སློར་ཐློབ་སྟེ། ཞེས་པས་དློན་གི་འློད་གསལ་

བསྟན། སྣང་བ་མེད་པའི་འློད་གསལ་ལས་ལངས་ནས་ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་པའི་

རིམས་ཀིས་ཞེས་པས། དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་བ་དེ་

བསྟན། སངས་རྒྱས་ཀི་བ་བ་མངློན་སུམ་དུ་བས་ནས། རློ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརྒྱན་ནས་གནས་པར་འགྱུར་རློ། །ཞེས་པས་མི་སློབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་དེ་བསྟན། འདིའི་ལུགས་ཀི་ས་བཅུའི་རྣམ་གཞག་བཤད་མ་ཐག་པའི་

གཞུང་དེ་ཙམ་མ་གཏློགས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། ར་

རྒྱུད་ལས། ས་བཅུ་དག་ལ་གནས་པ་ཡི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་དེ་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

ས་བཅུའི་མིང་ཙམ་ཞིག་གསུངས་ཀང་། འདིའི་དློན་སྒློན་གསལ་ལས། ས་བཅུ་ནི་རླུང་

བཅུ་ལ་བེད་པར་བཤད་ལ། བཤད་རྒྱུད་རློ་རེ་འཕྲེང་བ་ལས། བུམ་དབང་བཅུ་གཅིག་

དང་། དབང་གློང་མ་གསུམ་སྟེ་བཅུ་བཞི་པློ་ལ། དབང་བསྐུར་རེ་རེ་ས་རེའློ། །ཞེས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གསུངས་པ་ཙམ་མ་གཏློགས་མིང་དློན་གང་ཡང་གསལ་བར་མ་བཤད་ལ། དགློངས་

པ་ལུང་སྟློན་དུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གང་བསྟེན་པ། །སར་གྱུར་དེ་ནི་བཅུ་གསུམ་

པ། །ཞེས་རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ས་བཅུ་གསུམ་པར་བཤད་པ་མ་

གཏློགས་སའི་མིང་དློན་གསལ་བར་མ་གསུངས་ལ། ཀྱཻ་རློ་རེ་དང་། སཾ་བྷུ་ཊ་སློགས་

ལས། རབ་དགའ་ལ་སློགས་ས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་འློད་དང་བཅུ་གཅིག་མློས་སྤློད་ཀི་ས་

དང་། བཅུ་གཉིས་ལ་མིང་འདློགས་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་མཐུན་པ་གཅིག་དང་། ཡང་

ས་བཅུ་གཉིས་པློ་དེ་ལ། གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལ་སློགས་པའི་མིང་གིས་ཀང་

བཏགས་ནས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གཉིས་བཤད་ལ། བཤད་རྒྱུད་མངློན་བརློད་བ་མ་

ལས། རབ་དགའ་ལ་སློགས་པའི་ས་བཅུ་དང་། དེའི་སྟེང་དུ་དཔེ་མེད་ལྡན་དང་ཡེ་

ཤེས་ལྡན་ཏེ་ས་བཅུ་གཉིས་ཀི་མིང་གིས་བཤད། རློ་རེ་སྙིང་པློ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་ལས། 

རབ་དགའ་ལ་སློགས་པའི་ས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་འློད་དང་། བདུད་རི་འློད་སྟེ་ས་བཅུ་གསུམ་

དུ་བཤད་ལ། ཕག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས། འཕགས་པ་སློབ་པའི་ས་ལ་རབ་དགའ་ལ་

སློགས་པའི་ས་བཅུ། མློས་སྤློད་ཀི་ས་དང་བཅུ་གཅིག མི་སློབ་པའི་ལམ་ལ་ས་ལྔ་དང་

བཅས་པས་ས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་དློ། །

སྤློད་བསྡུས་ལས། བསྐེད་རིམ་ས་བརྒྱད་པར་བཤད་པ་ནི། ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་

མ་ཐག་པ་མན་ཆད་ཀི་མ་དག་ས་བདུན་དང་བཅས་པ་ལ་སྦྱློར་ལ། རློགས་རིམ་གི་

ལུས་དབེན་དང་ངག་དབེན་གཉིས་ནི་ས་བརྒྱད་པ་ཐློབ་མ་ཐག་པའི་རེས་ཀི་ས་བརྒྱད་

པ་དང་དགུ་པ་གཉིས་དང་སྦྱློར། སེམས་དབེན་དང་སྒྱུ་ལུས་གཉིས་ནི་ས་བཅུ་པའི་

སྟློད་དང་སྦྱློར། འློད་གསལ་དང་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གཉིས་ནི་ས་བཅུ་པའི་སྨད་དང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སྦྱློར་ལ། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ས་བཅུ་གཅིག་པ་ཀུན་ཏུ་འློད་ལ་འཇློག་པ་ནི་སྤློད་

བསྡུས་ཀི་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

དགློངས་པ་ལུང་སྟློན་ལས། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ས་བཅུ་

གསུམ་པར་བཤད་པ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ཀི་འགེལ་པར་སྦྱློར་ལམ་དྲློད་རེ་མློ་བཟློད་པ་

ཆློས་མཆློག་བཞི་པློ་རེ་རེ་ལ་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་ས་བཅུ་གཉིས་

སུ་བཞག་པ་ལ་ལྟློས་ནས། མཐློང་ལམ་དློན་གི་འློད་གསལ་ས་བཅུ་གསུམ་པར་འཇློག་

པར་བཤད་ལ། དེས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ས་བཅུ་བཞི་པར་འཇློག་པ་ཡང་དེ་ལ་ལྟློས་

ནས་འཇློག་པར་ཤེས་པར་བའློ། །

སྦྱློར་ལམ་བཞི་ལ་ས་བཅུ་གཉིས་སུ་འཇློག་པའི་ཚུལ་ནི་འགེལ་པ་དེར་རློར་

བཟླས་ཀིས་ས་བརྒྱད་པ་སྦྱློར་ལམ་བཟློད་པ་འབིང་དང་བཟློད་པ་ཆེན་པློ་གཉིས་ཐློབ་

ལ། སེམས་དབེན་གིས་ཆློས་མཆློག་ཆུང་ངུ་དང་འབིང་ཐློབ། སྒྱུ་ལུས་ཀིས་ཆློས་

མཆློག་ཆེན་པློ་ཐློབ་པར་གསུངས་པས། བསྐེད་རིམ་གིས་དྲློད་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་

གསུམ་དང་སྦྱློར་ལམ་རེ་མློ་ཆུང་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་དང་། སྦྱློར་ལམ་བཟློད་པ་ཆུང་

ངུ་དང་བདུན་ལ་བཞག་པ་རྣམས་ཐློབ་པར་བེད་དགློས། སྤློད་བསྡུས་ལས། བསྐེད་

རིམ་ས་བརྒྱད་པར་བཤད་པ་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ས་བརྒྱད་པར་ཞིང་དག་སྦྱློར་བ་

ཐློབ་པ་དང་། བསྐེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་ནས་རེན་བརེན་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་

གསལ་སྣང་བརན་པློ་ཐློབ་པ་དེས་རང་གང་དུ་སངས་རྒྱ་འགྱུར་གི་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཞིང་ཁྱད་པར་ཅན་འགྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཐློབ་པ་གཉིས་ཆློས་མཚུངས་པའི་སློ་ནས་ས་

བརྒྱད་པར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ས་དགུ་པར་སློ་སློ་ཡང་དག་པ་རིག་པ་
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བཞི་ཐློབ་པས་ཆློས་སྟློན་པའི་ངག་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་བ་དང་། ངག་

དབེན་གི་སྐབས་སུ། ངག་གི་ར་བ་རླུང་ལས་རུང་དུ་གྱུར་ནས་ངག་ལ་དབང་ཐློབ་པ་

གཉིས་ཆློས་མཚུངས་པས་ངག་དབེན་ས་དགུ་པར་བཞག་པ་དང་། ཕར་ཕིན་ཐེག་

པའི་ས་བཅུ་པར་སེམས་ལ་དབང་རེས་མཐུན་པ་ཐློབ་པ་དང་། སེམས་དབེན་གི་

སྐབས་སུ་སེམས་ལ་དབང་ཐློབ་པ་གཉིས་ཆློས་མཚུངས་པས། སེམས་དབེན་ས་བཅུ་

པར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། ཕར་ཕིན་ཐེག་པའི་ས་བཅུ་པར་འློད་ཟེར་ཆེན་པློའི་དབང་

བསྐུར་ཐློབ་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབང་བསྐུར་བ་ཐློབ་

པ་གཉིས་ཆློས་མཚུངས་པར་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །

ཀྱཻ་རློ་རེ་དང་སློམ་འབྱུང་སློགས་ནས་གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་ལ་སློགས་

པའི་མིང་གིས་བསྟན་པའི་ས་བཅུ་གཉིས་པློ་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་དང་ཐུན་མློང་བ་ཡིན་

ཀང་དེ་ལ་མིང་དེ་དག་གིས་བཏགས་པ་ནི། བ་མེད་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནློ། །

མངློན་བརློད་ལས་བཤད་པ་ནི་ཕར་ཕིན་གི་ཐེག་པའི་རབ་དགའ་ལ་སློགས་

པ་ས་བཅུ་ལ་ཁྱད་པར་གི་ལམ་དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ལ། 

དཔེ་མེད་ལྡན་དང་ཡེ་ཤེས་ལྡན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། རློ་རེ་སྙིང་པློ་རྒྱན་

གི་རྒྱུད་ལས་ས་བཅུ་གཉིས་གསུངས་པ་ནི། བ་མེད་རང་ལུགས་ཀི་སའི་མིང་ཡིན་ལ། 

དེའི་འཇློག་ཚུལ་ཡང་ལམ་ཐུན་མློང་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། རློགས་རིམ་

གི་རློགས་པ་མ་སྐེས་ཀི་བར་གི་ལམ་རྣམས་བ་མེད་རང་ལམ་གི་ཚོགས་ལམ་དང་། 

རློགས་རིམ་གི་རློགས་པ་ཐློབ་པ་ནས་དློན་གི་འློད་གསལ་མ་སྐེས་བར་གི་ལམ་

རྣམས་བ་མེད་རང་ལམ་གི་སྦྱློར་ལམ་དང་། སྟློང་ཉིད་མངློན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རློགས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ནི་བ་མེད་རང་ལམ་གི་མཐློང་ལམ་དང་། ས་དང་པློའི་གཞི་

མཐུན་ཡིན་ལ། དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུར་བཞེངས་པ་ནས། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མ་ཐློབ་ཀི་བར་གི་ལམ་རྣམས་ལ་

སློམ་ལམ་ས་དགུའི་རྣམ་གཞག་འཇློག་པ་ཡིན་ལ། རིམ་པ་བཞི་པའི་དློན་གི་འློད་

གསལ་གིས་ཉློན་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་དུ་སློང་བ་ལྟར། རྒྱུན་མཐའི་རློ་རེ་ལྟ་བུའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་ཤེས་སྒིབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཆར་དུ་སློང་བ་ཡིན་པས། སང་བ་སྒིབ་

པའི་སློ་ནས་སློམ་ལམ་ས་དགུའི་རྣམ་གཞག་མི་འཇློག་ཀང་། དློན་གི་འློད་གསལ་

དེས་ཤེས་སྒིབ་སློང་བའི་ནུས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། བསློད་ནམས་ཀི་ཚོགས་གསློག་

ཚུལ་གི་སློ་ནས་སློམ་ལམ་ས་དགུར་འཇློག་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དྲི་བ་གསུམ་པ་དང་ལྔ་པའི་ལན་བཤད་པ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། སྒྱུ་

ལུས་ཐློབ་པ་རྣམས་ཀིས་དློན་དམ་བདེན་པ་མངློན་པར་མ་རློགས་པ་དེ་སིད་དུ་ཕིར་

ཟླློག་གློ །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་སིད་དུ་སྣང་བ་གསུམ་མ་དག་པ་དེ་སིད་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀི་

ཀུན་རློག་གློ །དེ་ཇི་སིད་པ་དེ་སིད་དུ་ཉློན་མློངས་ཀི་བག་ཆགས་ཀི་རྒྱུན་དང་། དེས་

ནི་ཡང་སིད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་པས། སྒྱུ་ལུས་པས་དློན་གི་འློད་གསལ་

མངློན་དུ་མ་བས་ན་འཁློར་བར་ལྡློག་པ་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་བས་ན་

འཁློར་བར་མི་ལྡློག་པར་བཤད་པས་དྲི་བ་གསུམ་པའི་ལན་བསྟན་ལ། དློན་གི་འློད་

གསལ་ཐློབ་ནས་འཁློར་བར་མི་ལྡློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། གང་

སེམས་པ་གཞན་དག་དང་བལ་བ་དེ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

པས་བསྟན་ནློ། །
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སྤློད་བསྡུས་ལས། གང་རིག་པ་འདིས་མངློན་པར་བང་ཆུབ་པའི་རིམ་པ་

འདིས་འློད་གསལ་བ་ཡང་དག་པར་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་དེའི་ལུས་དང་ངག་དང་སེམས་

དྲི་མ་མེད་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་ཉིད་ཡིན་པས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་

རྣམ་པར་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ལ་ནི། སེམས་པ་མེད་

ཅིང་སྨྲ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཁམས་ཏེ། གཟུགས་

མེད་པ། རེག་པར་དཀའ་བ། ལས་དང་སྐེ་བ་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ། ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་

དང་མེ་དང་ནློར་བུའི་འློད་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའློ། །ཞེས་པས། ནང་

གི་རྐེན་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀིས་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་འཇུག་པའི་སྡུད་རིམ་

བསློམ་པ་དང་། ཕིའི་རྐེན་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་བཞིན་པའི་སྤློད་པ་བས་

པའི་སྟློབས་ཀིས་ཐློབ་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གློལ་བ་ཐློབ་

པར་བསྟན་པས། དྲི་བ་ལྔ་པའི་ལན་བསྟན་ནློ། །

གསུམ་པ་དྲི་བ་དང་པློའི་ལན་བཤད་པ་ནི། འློ་ན་སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་དག་

པར་བས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་ན། དློན་གི་འློད་

གསལ་ལས་ཆློས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་ངམ་ལུགས་

ལྡློག་གི་སྣང་བའི་མཐར་ལྡང་བ་གང་ཞེ་ན། དང་པློ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། གཞི་ལ་འཆི་བ་འློད་

གསལ་གི་རླུང་སེམས་ལས་ཆློས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་བར་དློ་འབྱུང་བ་དང་། 

གཉིད་ཀི་འློད་གསལ་ལས་ཆློས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་རི་ལམ་གི་ལུས་ཁྱད་

པར་ཅན་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། རིམ་ལྔ་ལས། རང་བཞིན་བཅས་འློད་དེ་དང་དེ། །རྣམ་

ཤེས་རླུང་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །བདག་བིན་བརླབ་པའི་རིམ་གིས་ཀང་། །སེམས་ཅན་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དློན་དུ་ལན་འགའ་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་དང་བའི་ཆུ་ཀླུང་ལས། །ཉ་དག་མྱུར་དུ་ལྡང་བར་

འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཐམས་ཅད་སྟློང་གསལ་ལས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་འབྱུང་བར་

བཤད། །ཅེས་པས་ཆུ་ཀླུང་དྭངས་པ་ལས་ཉ་གློ་བུར་དུ་འཕར་བ་དང་འདྲ་བར། ཐམས་

ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སྤློད་

བསྡུས་ལས་ཀང་། དེ་བས་ན་སྟློང་པ་ཉིད་བཞི་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྣང་བའི་ཚོགས་

ནམ་མཁའ་སྣང་བ་ལྟ་བུས། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བས་ཏེ། ཞེས་

པས་ལུགས་འབྱུང་གི་སྟློང་པ་བཞི་སྔ་མ་ཕི་མ་ལ་རིམ་གིས་ཐིམ་པའི་འློད་གསལ་གི་

རླུང་སེམས་ལས། ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། ཁམས་ཕྲ་བ་དང་

ལྷན་ཅིག་པ། །ཞེས་པས་དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དེའི་བཞློན་པའི་རླུང་ངློ་བློ་གཅིག་ཏུ་

ཚོགས་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འབྱུང་བར་བསྟན། གིབ་མ་དང་འདྲ་བར་གཅད་དུ་

མེད་པ་དང་། གཞིག་ཏུ་མེད་པའི་རློ་རེའི་སྐུའི་ངློ་བློ་ཉིད། ཅེས་པས། སྐུ་དེ་གིབ་མ་དང་

འདྲ་བར་གི་མཚོན་སློགས་ཀིས་གཅད་བཤིག་མི་ནུས་པར་བསྟན་ནློ། །འཕློ་བ་མེད་

ཅིང་། ཞེས་པས་སྐུ་དེ་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྟན། ཟག་པ་མེད་པ་ཞེས་པས་

སྐུ་དེས་ཉློན་མློངས་མངློན་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པར་བསྟན། ཉློན་མློངས་པའི་

བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གློལ་བ། ཞེས་པས། སྐུ་དེས་ཉློན་སྒིབ་ཀི་ས་

བློན་སངས་པར་བསྟན། འདློད་པ་ཙམ་གིས་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཐློབ་པ། ཞེས་པས། 

འདློད་པ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཐློབ་པར་བསྟན། ཆུ་ལས་ཉ་ལྟ་བུའམ། མྱུར་བར་གཉིད་ལློག་

ཅིང་སད་པ་བཞིན་དུ། མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་ལུས་ཀི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་གཟུགས་འབྱུང་

བར་གྱུར་བའི་གཟུགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་མིང་ནི་རློ་རེ་འཆང་ཆེན་པློ་ཞེས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བའློ། །ཞེས་པས། ཆུ་ལས་ཉ་གློ་བུར་དུ་འཕར་བ་དང་གཉིད་ལློག་ཅིང་སད་པ་གཉིས་

ཀི་བར་དུ་ཆློས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པ་དང་འདྲ་བར་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་

ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འབྱུང་བར་བསྟན་ནློ། །

བཞི་པ་དྲི་བ་བཞི་པ་དང་དྲུག་པའི་ལན་འཕྲློས་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ནི། 

ཡང་སྤློད་བསྡུས་ལས་འཁློར་བའི་འཆིང་བ་ལས་ངེས་པར་གློལ་བས་ན་ཐར་པ་ཞེས་

བའློ། །ཞེས་པས། དྲི་བ་བཞི་པ་དང་དྲུག་པའི་ལན་བསྟན་ནློ། །

དེ་ལ་ཁློ་ན་རེ། དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་མ་ཐག་ཏུ་ཟུང་འཇུག་གི་

སྐུར་བཞེངས་པ་མི་འཐད་དེ། དེའི་ཚེ་དློན་གི་འློད་གསལ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། 

དློན་གི་འློད་གསལ་དང་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་གཉིས་སྐུ་ཐུགས་དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་

ཚོགས་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་བཞེངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན་སྐློན་མེད་དེ། ཟུང་འཇུག་

གི་གཙོ་བློ་དེ་ལ་འཇློག་ཀང་ཟུང་འཇུག་ལ་དེས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། བདེན་འཛིན་གི་

མངློན་ཞེན་ཟད་པར་སངས་པའི་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡིན་ན། ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རློ། །ཟུང་འཇུག་ཐློག་མར་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཕུང་པློ་རིང་པའི་ཕི་རློལ་

ཏུ་གྲུབ་བམ་ནང་དུ་གྲུབ་ཅེ་ན། ཕི་རློལ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གསལ་སྒློན་ལས། ལློངས་

སྐུ་ལུས་སྔ་མ་ལས་གློ་ས་ལློགས་སུ་དང་པློར་འགྲུབ་པ་དང་། དེ་ནས་ལུས་སྔ་མ་ལ་

ཞུགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་ཚུལ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བ་སྟེ། ཞེས་

དང་། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་འདི་ཐློག་མར་གྲུབ་པ་ན་ལུས་སྔ་མ་ལས་

གློ་ས་ལློགས་སུ་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་གྲུབ་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་ཐློག་མར་གྲུབ་པའི་ཚེ་ཕུང་པློ་རིང་པའི་ནང་དུ་གྲུབ་ན། བར་དློ་ཐློག་མར་གྲུབ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པའི་ཚེ་ཕུང་པློ་རིང་པའི་ནང་དུ་གྲུབ་དགློས་པས། དེའི་ཚེ་ཕུང་པློ་རིང་པ་དང་བར་དློ་

གཉིས་རེན་བརེན་པར་ཐལ་བའི་སྐློན་ཡློད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རྒྱུད་ཕི་མ་ལས། རེས་དྲན་གང་ཞིག་རྣམ་བསློམ་པ། །དེ་དང་འདྲ་

བར་སྤློ་བར་བ། །རེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་བཤད་དེ། །སློ་སློར་སྣང་བ་དེ་ལས་སྐེ། །ཞེས་

པས། སྨིག་རྒྱུ་ནས་ཉེར་ཐློབ་ཀི་བར་གི་ལུགས་འབྱུང་གི་རིམ་པ་དེ་རྣམས་དང་འདྲ་

བར་དློན་གི་འློད་གསལ་ལས་ལུགས་ལྡློག་ཏུ་སྤློས་ཏེ་བྱུང་བའི་ཉེར་ཐློབ་ནས་སྨིག་

རྒྱུའི་རགས་ཅན་གི་ཤེས་པ་རྣམས། རེས་དྲན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན། ཐབས་དང་

ཤེས་རབ་སྙློམས་འཇུག་པ། །དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་མདློར་བསྡུས་པ། །གློང་བུའི་ཚུལ་

གིས་བསྡུས་ནས་ནི། །དབུས་སུ་གཟུགས་ནི་རྣམ་པར་བསློམ། །ཡུད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

རློགས་བེད་པ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན། །ཞེས་པས། སྣློད་བཅུད་ཀི་

དངློས་པློ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མཐར་ཐུག་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བའི་རླུང་སེམས་ལས་གྲུབ་

པའི་ཐབས་དག་པའི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དང་། དློན་གི་འློད་གསལ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་སྐུ་ཐུགས་

དངློས་པློ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་ཟུང་འཇུག་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་

ཡུད་ཀིས་ཏེ། ཆློས་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པར་བཞེངས་པ་དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡན་

ལག་ཏུ་བཤད་དློ། །

གསུམ་པ་རིམ་གཉིས་ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

སྤློད་པ་སྤིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། བ་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ལ་གཉིས། སྤློད་པ་སྤིའི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་བཤད་པ་དང་། སྤློད་པ་ཁྱད་

པར་ཅན་གི་ལུང་ལ་འགལ་བ་སློང་བའློ། །དང་པློ་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། དམན་པ་ལ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

མློས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བལ་གི་སྤློད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་ས་དང་

ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྤློད་པ་དང་། ཟབ་མློ་ལ་ལྷག་པར་མློས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་ཆེན་

གི་སྤློད་པ་གསུམ་གསུངས་པའི་ཆགས་ཆེན་གི་སྤློད་པའི་གཙོ་བློ་ནི་དབང་པློ་གཉིས་

སྦྱློར་གི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཡིན་ལ། ཕལ་བ་ནི་བསློམས་པའི་རིག་མ་དང་ཕན་ཚུན་

བལྟ་དགློད་ལག་པ་བཅངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་སྤློད་པ་རྣམས་

ཀང་ཡིན་ནློ། །

འབས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྒྲུབ་པ་ལ་རིག་མའི་

འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་ངེས་པར་བསྒྲུབ་དགློས་ཏེ། 

འབས་བུའི་སྐབས་ཀི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེ་ཆེན་དེ་རང་དང་རིགས་མཐུན་གི་རྒྱུ་ཁྱད་

པར་ཅན་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤད་པ་ལས་བྱུང་བའི་

བདེ་ཆེན་འདྲེན་པ་ལ། ཀུན་ཏ་ལྟ་བུའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཐིག་ལེ་རྒྱས་དགློས་ལ། དེ་

ལ་དབང་པློ་རེན་བཅས་ཀི་ལུས་རྒྱས་དགློས་པས། དེའི་རྒྱུར་འདློད་ཡློན་གི་རང་

བཞིན་ཤེས་པའི་སློ་ནས་འདློད་ཡློན་སྤི་ལ་ཡང་བག་ཚ་བ་མེད་པར་སེང་གེ་གངས་ལ་

འཕློ་བ་བཞིན་དུ་ལློངས་སྤློད་དགློས་པར་བ་མེད་ཀི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ནས་གསུངས་

པ་ཡིན་ནློ། །

སྤློད་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀིས་འདུལ་བར་གསུངས་པའི་གདུལ་བ་ལ་འདློད་ཡློན་

ལ་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་སྤློད་པ་མི་སྟློན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡློད་དེ། གདུལ་བ་དེ་གཉིས་

སྦྱངས་པའི་ཡློན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ལ་སློགས་པའི་སྤློད་པ་བ་དཀའ་བ་རྣམས་སྤད་པའི་

སློ་ནས་དུས་ཡུན་རིང་པློར་བང་ཆུབ་འཚོལ་བ་ལ་མློས་པ་ཡིན་གི། འདློད་ཡློན་ལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་སྤློད་པས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་མློས་པའི་ཕིར། རློ་རེ་མཁའ་

འགློ་ལས། གང་ཞིག་དགེ་སློང་དངློས་གནས་དང་། །གང་ཡང་རློག་ལ་དགའ་བའི་

མི། །གང་ཞིག་རྒན་པློར་གནས་གྱུར་པ། །དེ་ལ་དེ་ཉིད་མི་བསྟན་ནློ། །ཞེས་ཆགས་བལ་

གི་ལམ་གིས་བསྐུལ་བའི་རབ་བྱུང་དང་། ཕི་རློལ་རློག་གེ་ལྷུར་ལེན་པའི་གང་ཟག་དང་། 

ས་བློན་ཉམས་པའི་རྒན་པློ་གསུམ་ལ་ཆློས་འདི་མི་སྟློན་པར་བཤད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་སྤློད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ལུང་དང་འགལ་བ་སློང་བ་ལ་གཉིས། 

སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་བཀློད་ནས་དེའི་དློན་བཤད་པ་དང་། དེ་ལ་གཞན་གི་

རློད་པ་སློང་བའློ། །དང་པློ་ནི། འློ་ན་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤད་ནས་སངས་རྒྱས་

སྒྲུབ་དགློས་ན། འདློད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། །འདི་དག་འཇིག་རེན་དུག་

གསུམ་མློ། །ཞེས་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་སང་བའི་དུག་ཏུ་གསུངས་པས་འགལ་

ལློ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ལ་སྤློད་བསྡུས་ལས། ཉློན་མློངས་པ་རྣམས་ནི་ཉན་ཐློས་ལ་

སློགས་པ་དམིགས་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཀི་ཉློན་མློངས་པའི་རྐེན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཉློན་

མློངས་ཀི་ངློ་བློ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རློ། །ངློ་བློ་ཉིད་དེ་ཤེས་ན་ནི་བང་ཆུབ་ཀི་རྒྱུར་

འགྱུར་རློ། །ཞེས་པས་ཉློན་མློངས་ཀི་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་ཉན་ཐློས་སློགས་ལ་

འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་བང་ཆུབ་ཀི་གེགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། ཉློན་མློངས་ཀི་དེ་

ཁློ་ན་ཉིད་ཤེས་པའི་གང་ཟག་ལ་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་

གློགས་སུ་འགྱུར་བར་བསྟན་ནློ། །

ཡང་སྤློད་བསྡུས་ལས། རིགས་པ་འདིས་ནི་ཁྱད་པར་ཅན་བསྐུལ་བར་འགྱུར་

བ་དང་། ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཡློངས་སུ་འགྱུར་བས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་འབས་བུ་ཡིད་དུ་
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འློང་བ་སྐེད་པའི་རྒྱུར་ཞུགས་པའི་བ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་འབས་བུ་ཐློབ་པར་

བ་བ་ལ་བསྒྲུབ་པ་གཞན་མེད་དེ། དེའི་དློན་དུ་དེ་ཉིད་ཀིས་བཟའ་བ་དང་། གནས་པ་

ལ་སློགས་པ་བདེ་བ་རྣམས་ཀིས་ཡློན་ཏན་གི་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་དང་

ལྡན་པའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མངློན་སུམ་དུ་བེད་དློ། །ཞེས་པས། ཡུལ་རེན་གཉིས་

ཀ་ལྷའི་རྣལ་འབློར་བརན་པློ་དང་ལྡན་པ་སློགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་གསུམ་ལྡན་གི་གང་ཟག་

དབང་པློ་གཉིས་སྦྱར་བ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པློའི་ཡེ་ཤེས་དང་། འབས་བུ་

ཡློངས་དག་བཞི་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ལམ་བསློམས་པའི་སློ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བང་ཆུབ་བསྒྲུབ་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །སྤིར་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་

སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའི་གློགས་སུ་འགྱུར་བ་ཙམ་ནི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་

ལམ་དུ་བེད་པའི་དློན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཙམ་ནི་ཕར་ཕིན་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ཡློད་པའི་ཕིར་

རློ། །དཀློན་བརེགས་ལས། ཇི་ལྟར་གློང་ཁྱེར་སེར་སྐའི་མི་གཙང་ལུད། །དེ་ནི་བུ་རམ་

ཤིང་གི་ཞིང་ལ་ཕན། །དེ་བཞིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཉློན་མློངས་ལུད། །དེ་ནི་སངས་

རྒྱས་ཆློས་རྣམས་བསྐེད་ལ་ཕན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་

ངན་འགློའི་རྒྱུར་གསུངས་པ་ནི། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་ལམ་

འདིའི་གདུལ་བ་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་འདིའི་གདུལ་བ་ལ་ནི་གཞན་ལ་འཁློར་བར་འཆིང་

བའི་རྒྱུར་འགློ་རྒྱུའི་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཉིད་སྔགས་བ་མེད་ཀི་གདུལ་བ་ལ་བང་

ཆུབ་འགྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ་དུ་འགློ་སྟེ། འདུལ་བ་དློན་ཡློད་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་ལས། གང་

གིས་བླུན་པློ་འཆིང་འགྱུར་བ། །དེ་ཡིས་མཁས་པ་ཡློངས་གློལ་ཞེས། །བང་ཆུབ་རྣམ་

པར་བསློམས་ན་ནི། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཕིན་ཅི་ལློག ། གང་གིས་རློངས་པས་འཆིང་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འགྱུར་ཞིང་། །ངུ་འབློད་མཐར་ནི་དེ་འགྱུར་བ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་གློལ་འགྱུར་ཞིང་། །ཤེས་

རབ་སྟློབས་ཀིས་བདེ་བ་འཐློབ། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

འློ་ན་ཆགས་པ་ལམ་བེད་ཀི་དློན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་ལམ་

བེད་ཀི་དློན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ལམ་འདིའི་སྒྲུབ་པ་པློས་བསྒལ་བའི་ཞིང་ཚང་བའི་

ཡུལ་ལ། བསད་བསྐྲད་སློགས་བས་པའི་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཀུན་སློང་ལ་ཞེ་སང་མི་འདྲེ་ཡང་

དུས་ཀི་ཀུན་སློང་ལ་ཞེ་སང་དྲག་པློ་ངེས་པར་དགློས་ཤིང་། དེ་འདྲའི་ཞེ་སང་དྲག་པློ་

དེ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགློ་བ་ནི་ཞེ་སང་ལམ་བེད་ཀི་དློན་དང་། ཆགས་སང་ལམ་

བེད་ཀི་ཆགས་སང་གཉིས་ཀུན་ནས་སློང་བེད་ཀི་གཏི་མུག་དེ་ཉིད་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་

པའི་རྒྱུར་འགློ་བ་ནི་གཏི་མུག་ལམ་བེད་ཀི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་གཞན་གིས་རློད་པ་སློང་བ་ནི། འློ་ན་སྤློད་བསྡུས་ལས། ཉན་

ཐློས་ལ་སློགས་པ་དམིགས་པར་བལྟ་བ། ཞེས་གསུངས་པས། ཉན་རང་ལ་ཆློས་ཀི་

བདག་མེད་རློགས་པ་མེད་དློ་ཞེ་ན་སྐློན་མེད་དེ། ཉན་ཐློས་ལ་ཆློས་ཀི་བདག་མེད་

རློགས་མ་རློགས་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། མ་རློགས་པ་ལ་དམིགས་ཀིས་བཀར་ནས་ཉན་

ཐློས་ལ་སློགས་པ་དམིགས་པར་ལྟ་བ། ཞེས་བཤད་ཀི། ལུང་དེ་ཉན་ཐློས་ལ་ཆློས་ཀི་

བདག་མེད་མ་རློགས་པས་ཁྱབ་པ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཉན་ཐློས་ལ་ཆློས་ཀི་

བདག་མེད་རློགས་པ་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགློས་ཏེ། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། 

གང་དག་སྟློང་ཉིད་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་ཐར་པའི་རེན་མ་ཡིན། །འགློ་དྲུག་སིད་པའི་

བཙོན་རར་ནི། །རློངས་པ་དེ་དག་འཁློར་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཐར་པ་ཐློབ་པ་ལ་སྟློང་ཉིད་

རློགས་དགློས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཡང་ཁློ་ན་རེ། སྤློད་བསྡུས་ལས། རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་མློས་པ་རྣམས་ལ་སྟློན་པས་རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལ་སློགས་པ་རློགས་པར་མདློ་སེ་ལས་གསུངས་པས། འདིར་

ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཁས་མི་ལེན་པས་མི་འཐད་དློ་ཞེ་ན། སྐློན་མེད་དེ། སྤློད་བསྡུས་

ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་མློས་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཞིག་ལ། རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་སྟློན་པར་མདློ་སེ་ལས་གསུངས་པར་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་

ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་བཞེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བཞེད་ན་འདུས་པ་འཕགས་

ལུགས་ལ་འཆི་བ་འློད་གསལ་གི་སེམས་འཆི་སེམས་དང་དེ་ལས་ལུགས་ཟླློག་ཏུ་

ལངས་པའི་ཉེར་ཐློབ་ཀི་སེམས་དེ་སྐེ་སེམས་སུ་གསུངས་ཤིང་། ཀུན་གཞི་བཞེད་ན་

འཆི་སེམས་དང་སྐེ་སེམས་དེ་གཉིས་ཀུན་གཞི་ལ་བཞེད་དགློས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། 

ཀུན་གཞི་དང་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་ལམ། ཀུན་གཞི་དང་ཉེར་ཐློབ་གཉིས་

ཀང་འགལ་བའི་ཕིར། སློ་སློ་སྐེ་བློས་ཀུན་གཞི་ངེས་མི་ནུས་པར་གསུངས་ཤིང་། 

ལམ་དུས་ཀི་སྟློང་པ་གསུམ་རྒྱུད་ལྡན་གི་རྣལ་འབློར་པས། རང་རྒྱུད་ཀི་སྟློང་པ་

གསུམ་ཉམས་མློང་གི་ཚུལ་གིས་ངེས་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་རྒྱུར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སྟློང་གི་ཡེ་ཤེས་

བསློམས་པས། ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བེད་དམ་མི་བེད་ཅེ་ན། དེ་ལྟར་

བསློམས་པས་ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཟད་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་

བདེ་སྟློང་གི་ཡེ་ཤེས་བསློམས་པས་ཉློན་མློངས་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་བདེན་

འཛིན་ཟད་པར་སློང་ནུས་ཤིང་། དེ་སངས་པ་ན་ཉློན་མློངས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཟླློག་

པའི་ཕིར་དང་། བདེན་འཛིན་དང་འཛིན་སྟངས་དངློས་འགལ་དུ་ཞུགས་པའི་ལམ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སློམ་པ་ནི་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གཉེན་པློ་དང་ཞེ་སང་གི་གཉེན་པློར་བམས་པ་

བསློམ་པ་དང་། འདློད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པློར་མི་སྡུག་པ་བསློམ་པ་སློགས་ཉེ་ཚེ་བའི་

གཉེན་པློར་གསུངས་པའི་ཕིར། འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་པ་རྒྱུར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

བདེ་བས་སྟློང་ཉིད་བསློམ་པ་དགློས་ཀི། སྟློང་ཉིད་བསློམ་རྒྱུ་མེད་པར་རླུང་སྦྱློར་དང་

འཁྲུལ་འཁློར་སློགས་ཀི་སློ་ནས་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པ་མེད་པར་འདློད་ཡློན་ལ་ཆགས་

པ་རྒྱུར་བས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཙམ་རང་རྒྱུད་ལ་དྲངས་ཏེ་སློམ་པར་བེད་པ་ནི། 

འཁློར་བའི་ར་བ་བདག་འཛིན་ལ་མི་གནློད་ཅིང་། རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་བདེ་ཆེན་རང་

རྒྱུད་ལ་མེད་ན་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པའི་མྱུར་ལམ་མེད་པར་གསུངས་ཏེ། ས་ར་ཧས། 

མ་ལུས་རང་བཞིན་གང་གིས་མི་ཤེས་པ། །ཀུན་ཏུ་རྒྱུའི་སྐབས་སུ་བདེ་ཆེན་བསྒྲུབ་པ་

ནི། །ཇི་ལྟར་སྐློམ་པས་སྨིག་རྒྱུ་རེད་པ་བཞིན། །སྐློམ་ནས་འཆི་ཡང་ནམ་མཁའི་ཆུ་

རེད་དམ། །རློ་རེ་པདྨ་གཉིས་ཀི་བར་གནས་པ། །བདེ་བ་གང་གིས་རྣམ་པར་རློལ་པ་

ནི། །ཅི་སྟེ་དེ་བསྟེན་ནུས་པ་མེད་པས་ན། །ས་གསུམ་རེ་བ་གང་གིས་རློགས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་བ་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྤློད་པའི་རྣམ་

དབེ་གསུངས་ཚུལ་དང་། སྤློད་པ་གསུམ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད། སྤློད་པ་ལ་སློབ་པའི་

ཆློ་གའློ། །

དང་པློ་ནི། སྤློད་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་དེ་ལ། ལེའུ་ལྔ་པ་ལས། ཀུན་ཏུ་སྤློད་

པ་མཆློག་ཅེས་པ་དང་། ལེའུ་བདུན་པ་ལས་སྔགས་ཀི་སྤློད་པ་མཆློག་ཅེས་དང་། 

ལེའུ་དགུ་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤློད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ལེའུ་བཅུ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

དྲུག་པ་ལས། རིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྤློད་བསྡུས་

ལས། འདློད་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་

རྣམས་ཡིན་ལ། དེར་མ་ཟད་ལེའུ་དྲུག་པའི་འགེལ་པར། ལློངས་སྤློད་པ་དང་གློལ་བའི་

སྤློད་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་སྤློད་པ་གསུམ་ལས་གཞན་སྟློན་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

སྤློད་པ་དེ་ལ་རེན་གི་སློ་ནས་དབེ་ན། བསྐེད་རིམ་པའི་སྤློད་པ་དང་། རློགས་

རིམ་པའི་སྤློད་པ་གཉིས། དེ་གཉིས་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྤློས་བཅས་སྤློས་མེད་ཤིན་ཏུ་སྤློས་

མེད་ཀི་སྤློད་པ་གསུམ་གསུམ་ཡློད་ལ། སྤློད་པའི་ངློ་བློ་ནི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་

ལློངས་སྤློད་པ་ཡིན་ཞིང་། རིག་མ་ལ་ཡང་དངློས་ཀི་རིག་མ་དང་། བསློམས་པའི་རིག་

མ་གཉིས་ཡློད་པ་ལས། དངློས་ཀི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པའི་དབང་དུ་

བས་ནས་སྤློད་པ་དང་པློ་གཉིས་བཞག་ལ། བསློམས་པའི་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་

ལློངས་སྤློད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྤློད་པ་གསུམ་པ་བཞག་གློ །

སྤིར་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་ཙམ་ནི། རྒྱུད་སྣློད་རུང་དུ་

བསྒྲུབ་པའི་དབང་དུས་ཀི་སྤློད་པ་དང་། སྣློད་རུང་དུ་གྱུར་ནས་ལམ་སློམ་པའི་དུས་

ཀི་སྤློད་པ་གཉིས་ལས། དང་པློ་ནི། དབང་གསུམ་པའི་སྐབས་ན་ཡློད་ལ་ཕི་མ་ལ་

ལམ་སྔར་མ་སྐེས་པ་གསར་དུ་བསྐེད་པའི་ཕིར་དུ་རིག་མའི་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་

སྤློད་པ་དང་། སྐེས་ཟིན་གི་ལམ་ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་པ་གཉིས་ལས། སྔ་མ་

ནི་བསྐེད་རིམ་ལ་ཐློག་མར་སློབ་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་མངློན་

དུ་མ་བས་པའི་བར་དུ་ཡློད་ལ། སྐེས་ཟིན་གི་ལམ་ལ་བློགས་འབིན་པའི་སྤློད་པ་དེ་

ལ། ནག་པློ་དམ་ཚིག་རློ་རེས་བསྐེད་རིམ་ཕྲ་རགས་མཐར་ཕིན་ནས་ཐུན་མློང་གི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་བེད་པའི་སྐབས་གཅིག་དང་། 

སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པས་མཆློག་གི་དངློས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་སྤློད་པ་བེད་

པའི་སྐབས་གཉིས་སུ་ངེས་པར་གསུངས་ལ། བཙུན་མློ་ཅན་གིས་ནི། ཐུན་མློང་གི་

དངློས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་བསྐེད་རིམ་པའི་སྤློད་པ་བེད་པའི་སྐབས་གཅིག་དང་། 

སྒྱུ་ལུས་པས་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་སྤློད་པ་བེད་པའི་སྐབས་གཅིག་

དང་། སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་པས་མི་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་སྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་སྤློད་པ་

བེད་པའི་སྐབས་གཅིག་དང་གསུམ་བཤད་དློ། །

རང་ལུགས་ནི་བཙུན་མློ་ཅན་གིས་བཞེད་པ་ལྟར་གི་སྤློད་པ་བེད་པའི་སྐབས་

གསུམ་པློ་དེའི་སྟེང་དུ། སེམས་དབེན་པས་སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་པའི་དློན་དུ་སྤློད་པ་བེད་པའི་

སྐབས་གཅིག་དང་བཞི་ཡློད་དློ། །

སེམས་དབེན་པས་སྒྱུ་ལུས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་སྤློད་པ་བེད་དགློས་པ་ནི། རློ་རེ་

འཕྲེང་བ་ལས། རང་བཞིན་སྣང་བའི་དབེར་ཤེས་ནས། །དེ་ནས་སྤློད་པ་རབ་ཏུ་

བ། །ལས་ཀི་ལུས་ནི་ཡློངས་སངས་ནས། །རློ་རེའི་སྐུ་ནི་ཐློབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས་

བསྟན་ལ། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པའི་སྒློན་གསལ་ལས་ཀང་། རློ་རེ་གསུམ་གི་ཡེ་ཤེས་

འབྱུང་། །ཞེས་པ་སྟེ་སྐུ་རློ་རེའི་སྐུ་ལ་སློགས་པ་སྐེད་པར་བེད་པའློ། །སངས་རྒྱས་བང་

ཆུབ་ནི་དློན་དམ་པའི་བདེན་པའློ། །དེར་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ནི་ཐློབ་པ་སྟེ། འློད་གསལ་

བས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་ཐློབ་པར་བེད་པའློ། །ཞེས་སྤློད་པ་བས་པའི་

ཕན་ཡློན་ལ། སྒྱུ་ལུས་འློད་གསལ་དུ་དག་པར་བས་པའི་དློན་གི་འློད་གསལ་གི་རླུང་

སེམས་ལས་བཞེངས་པའི་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུ་ཐློབ་པར་བསྟན་པས་ཀང་སྒྱུ་ལུས་པས་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

སྤློད་པ་བེད་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །སྤློད་བསྡུས་ལས། ཡང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་སྤློད་

པ་མེད་པར་ཐློག་མ་མེད་པའི་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་ཟད་པར་མི་ནུས་

སློ། །ཞེས་གསུངས་པས། ལམ་འདི་ལ་བརེན་ནས་ཉློན་མློངས་པའི་བག་ཆགས་ཟད་

པར་བེད་པ་དང་། ཉློན་མློངས་ཀི་ས་བློན་ཟད་པར་བེད་པ་ལ་སྤློད་པ་བེད་དགློས་པར་

བསྟན་ནློ། །དེ་ཡང་སྤློད་བསྡུས་ལས། ཆུང་འབིང་ཆེན་པློའི་དབེ་བ་དང་། །ཞེས་

སློགས་ཀི་དློན་ནི། ན་ཚོད་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་དང་། སྤློས་པ་ལ་དགའ་བའི་

བསམ་པ་ཆུང་ངུ་འབིང་ཆེན་པློ་གསུམ་དང་། ཡློ་བད་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་སློ་

ནས་སྤློད་པ་གསུམ་ལ་སློབ་པར་བསྟན་ནློ། །

བློགས་འབིན་གི་དློན་ནི། ལམ་དེས་དངློས་གྲུབ་དེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ནུས་པ་ལྷག་

པར་འབིན་པ་ལ་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་བེད་པ་ཞེས་བའློ། །

གཉིས་པ་སྤློད་པ་གསུམ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྤློད་བསྡུས་ལས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དང་རློ་རེ་འཆང་གི་དབུགས་དབྱུང་། ཞེས་པས་ནི་སྤློད་པའི་སྐབས་སུ་

རིགས་དྲུག་གིས་གཙོ་བློ་བེད་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་ཞེས་པས་

ནི། འདིར་བཤད་པ་འདི་རྣམས་ཤས་ཆེར་མཉམ་སྦྱློར་ལས་བཤད་པར་བསྟན་ནློ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཨ་ར་ལི་རྒྱས་པ་ནི་སྤློས་བཅས་དང་། ཞེས་པས་

སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ་དེ་བསྟན་ནློ། །ཨ་ར་ལི་ནི་རེད་མློའམ་རློལ་པ་ཞེས་པའི་དློན་

ཡིན་ལ། དེས་ནི་བརའ་དང་བརའི་ལན་ལ་སློགས་པ་རྣམས་སྟློན་པ་ཡིན་ནློ། །རག་ཏུ་

ཁྱབ་པ་ལས་དགློངས་པའི་དབང་དུ་འགའ་ཞིག་ལ་རློལ་པ་ནི་སྤློས་མེད་དང་། ཞེས་

པས། བརའ་དང་བརའི་ལན་ལ་སློགས་པའི་སྤློས་པ་རྣམས་བཞག་པའི་སྤློས་མེད་ཀི་



  267  

གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སྤློད་པ་དེ་བསྟན། འདུ་འཛི་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་བསམ་གཏན་གི་ཟས་འབའ་ཞིག་

གིས་གནས་པ་ཞིག་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་པས་གློམས་པར་

བེད་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་དང་། ཞེས་པས། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་

པ་བསྟན། ཤིང་དང་ཏ་ལའི་ལློ་མ་དང་རས་བལ་གསུམ་ཚིག་པས་ཐལ་བར་འགློ་བ་ལ་

ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ། སྤློད་པ་གསུམ་ཆར་གིས་ཀང་རློ་རེ་འཆང་གི་གློ་འཕང་

འགྲུབ་པ་དང་། ཞེས་པས། ཤིང་དང་ཏ་ལའི་ལློ་མ་དང་རས་བལ་གསུམ་ཚིག་པས་

ཐལ་བར་འགློ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པ་བཞིན་དུ་སྤློད་པ་གསུམ་གིས་དངློས་གྲུབ་

བསྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་བསྟན་ནློ། །

ཆུང་འབིང་ཆེན་པློའི་དབེ་བ་དང་། ན་ཚོད་དང་མཐུན་པར་སྤློད་པ་གསུམ་ལ་

སློབ་པར་བཤད་དློ། །ཞེས་པས། ཡློ་བད་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་དང་། ན་ཚོད་ཆུང་

འབིང་ཆེ་གསུམ་དང་། སྤློས་པ་ལ་དགའ་བའི་བསམ་པ་ཆེ་འབིང་ཆུང་གསུམ་གི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་སྤློད་པ་གསུམ་ལ་སློབ་པར་བསྟན་ནློ། །སྤློད་བསྡུས་ལས། སྤློས་

བཅས་ཀི་སྤློད་པ་མཉམ་སྦྱློར་ལས་གསུངས་ཤིང་འདུས་པ་ལས་སྤློད་པ་ཕི་མ་གཉིས་

ཙམ་བཤད་དློ། །

འློ་ན་སྒློན་གསལ་ལས། ལེའུ་བདུན་པར་སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ་བསྟན་པར་

གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དློན་ནི་བསྐེད་རིམ་པས་འདློད་ཡློན་ལ་ལློངས་

སྤློད་པ་ལ་འཇུག་པའི་བསློམ་པས་མ་སྟློན་པ་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

འློ་ན་མཉམ་སྦྱློར་ལས། ཉིན་རེ་འམ་ཡང་ན་ཟླ་རེའམ། །ཡང་ན་དེ་བཞིན་ལློ་

རེར་ནི། །ཇི་བཞིན་བིན་གིས་བརླབས་ནས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་བདེ་མཆློག་གར་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

བའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་དློན་ནི་ལྷ་རང་རང་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་

པའི་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་རྣམས་ཀིས་ཚོགས་འཁློར་གི་ཆློ་ག་ཉིན་རེ་བཞིན་ནམ་ཟླ་

རེའམ་ལློ་རེ་ལ་ལན་རེ་བེད་པའི་དློན་ནློ། །

གསུམ་པ་སྤློད་པ་ལ་སློབ་པའི་ཆློ་ག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སྤློས་བཅས་དང་

སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བསྒྲུབ་ཚུལ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བསྒྲུབ་ཚུལ་

ལློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས། ཐུན་མློང་གི་ཆློ་ག་དང་། སློ་སློའི་ཆློ་གའློ། །

དང་པློ་ནི། སྤློད་པའི་ཆློ་ག་ལ་རྒྱས་པར་མཉམ་སྦྱློར་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། 

སྤློད་བསྡུས་ལས་ཀང་བཤད་ལ། དེ་ཡང་སྤློད་པ་བེད་པའི་གདུལ་བ་དེའི་གནས་ནི། 

མཉམ་སྦྱློར་ལས། ཡང་ན་བདག་གི་གནས་དག་གམ། །སྐེད་མློས་ཚལ་ལ་སློགས་

པར་སྒྲུབ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གི་གནས་ཁང་ངམ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་སྐེད་

མློས་ཚལ་དང་། སློགས་ཀི་སྒས་སྐེ་བློའི་འདུ་འཛིས་དབེན་པའི་རིའི་རེ་མློ་ལ་སློགས་

པར་སྤློད་པ་བ་བ་ཡིན་ལ། 

གནས་དེར་ཁང་པ་ཇི་ལྟར་བ་བའི་ཚུལ་ནི། རྒྱུ་ས་ཕག་ལས་བས་པའི་ལྷ་ཁང་

སུམ་བརེགས་གྲུ་བཞི་སློ་བཞི་ར་བབས་བཞི་དང་ལྡན་པ། རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་པའི་

རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་སྤས་པ་བེད་པར་བཤད་པ་ནི་གཙོ་བློ་ལ་ཡིན་ལ། དེ་དང་མཐུན་

པའི་ཁང་པ་བརན་པ་ར་བབས་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པ་སུམ་བརེགས་བས་པའི་

འློག་ཁང་དུ་ཚང་མང་བ་རྣམས་དང་། བར་ཁང་དུ་པི་ཝཾ་གིང་བུ་དུང་ལ་སློགས་པའི་ཡློ་

བད་བཞག སྟེང་ཁང་ན་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་དང་། དྲིལ་བུ་དང་། རྔ་ཡབ་དང་། བ་བེ་ལ་

སློགས་པས་བརྒྱན་ཏེ། དེར་འདུས་པའི་དཀིལ་འཁློར་ཆུ་ཚོན་གིས་བིས་པའི་སྟེང་དུ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

སྣ་ཚོགས་པདྨའི་གདན་རས་ཀིས་གཡློགས་པ། སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པའི་སྐབས་

ཡིན་ན། སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་དང་། སྤློས་མེད་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་གསུམ་ལ་རིམ་པ་

ལྟར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་རས་ཀིས་གཡློགས་པའི་གདན་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་དང་། ལྔ་དང་། 

གཅིག་རྣམས་བཤད་དེ། གདན་དེ་རྣམས་ཀི་སྟེང་དུ་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་རྣམས་ལྷ་སློ་

སློའི་ཆས་སུ་འཇུག་པའི་འདྲ་འབག་རྒྱུ་དར་དང་རས་ལ་སློགས་པ་ལ་བིས་པའམ། 

ཟངས་རག་སློགས་ལས་བྱུང་བའི་ལུགས་སུ་བླུག་པ་དང་། འབུར་དུ་བརྐློས་པ་དང་། 

མཉམ་སྦྱློར་ལས་ཁམས་ཀི་རང་བཞིན་དང་སློང་པློ་དང་ར་བ་ལས་བྱུང་བ། ཇི་ལྟར་

གསུངས་པ་ལྟར་མི་རུས་ལ་སློགས་པའི་རུས་པ་ལ་བརྐློས་པ་དང་། ཤིང་ལ་སློགས་

པའི་ར་བ་ལ་ཡང་བརྐློས་པས་རུང་ངློ་། །

ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློའི་གངས་ནི། སྤློས་བཅས་དང་སྤློས་མེད་

རྒྱས་པ་ལ་ནི། རང་དང་སྒྲུབ་གློགས་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་ཉེར་གཉིས་དང་། ལེགས་པར་

བསབས་པའི་ཕག་རྒྱ་མ་དགུ་དང་བཅས་པ། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་ནས་གནློད་མཛེས་

རྒྱལ་པློའི་བར་གི་འདྲ་འབག་ཆས་གློས་ཕག་མཚན་རྒྱན་ལ་སློགས་པའི་ཆས་སུ་

ཞུགས་པ་དང་། སྤློས་མེད་འབིང་པློ་ལ་ཡང་རང་དང་ལེགས་པར་བསབས་པའི་ཕག་

རྒྱ་མ་ལྔ། གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་དང་སྤན་སློགས་ཡུམ་བཞིའམ་རློ་རེ་མ་བཞི་གང་རུང་གི་

ཆས་སུ་འཇུག་པ་དང་། སྤློས་མེད་བསྡུས་པ་ལ་ནི་རང་དང་ལེགས་པར་བསབས་པའི་

ཕག་རྒྱ་མ་གཅིག་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཆས་སུ་འཇུག་པར་བའློ། །

སྤློད་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་རྣམས་ཆ་ལུགས་བསྒྱུར་

དགློས་པ་ནི། མཉམ་སྦྱློར་ལས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་འདུས་པ་ནས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་



  270  

དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

གསུངས་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པ་ལས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་རློ་རེ་རྣམས། །ལུས་དང་

ངག་སེམས་སློམ་པ་ནི། །རང་ཚུལ་ཉིད་ཀི་དེ་བ་སྟེ། །དེ་ལྟར་དངློས་གྲུབ་ཐློབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་པར། རང་ཚུལ་ཏེ་ཆ་ལུགས་བསྒྱུར་བ་ཉིད་ཀིས་བའི་

སློམ་པ་ཙམ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་སློ་སློའི་ཆློ་ག་ལ་གཉིས། སྤློས་བཅས་ཀི་ཆློ་ག་དང་། སྤློས་མེད་ཀི་

ཆློ་གའློ། །དང་པློ་ནི། ལྷ་སློ་གཉིས་ཀི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་སུམ་ཅུ་

ར་གཉིས་པློ་རྣམས། རང་རང་གི་གནས་སུ་འཁློད་དེ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསློམ་པ་ནས་

གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་བཅས་ཀི་བར་དུ་བསློམ་པ་ནི། རྣལ་འབློར་པ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་ཐུན་མློང་དུ་བསློམ་པ་དང་། ལྷག་མློས་ཀི་མཛད་པ་ནི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་

ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀིས་སློམ་པ་དང་། ལྷག་མློས་འློད་

གསལ་དུ་སྡུད་པའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་བང་ཆུབ་པ། མངློན་བང་ལྔ་ལས་དང་པློའི་

མགློན་པློ་བསྐེད་པ། དེ་སྤྲུལ་སྐུ་རློར་སེམས་སུ་བསྒྱུར་བའི་ལུས་ལ་ལུས་དཀིལ་

འགློད་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བིན་གིས་བརླབས་ནས་སེམས་དཔའ་སུམ་

བརེགས་སུ་བ་བ། རིགས་བདག་གིས་རྒྱས་འདེབས་པའི་བར་རྣམས་གཙོ་བློའི་ཆས་

སུ་ཞུགས་པའི་སྒྲུབ་པ་པློ་ཁློ་ནས་བ་བ་དང་། རིག་མ་འདུ་བ་བ་ནས། གཙོ་བློ་ཡབ་

ཡུམ་གི་མཁའ་གསང་བིན་གིས་རླློབ་པ་ནི་གཙོ་བློ་ཡབ་ཡུམ་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་

སྒྲུབ་པ་པློ་ཕློ་མློ་གཉིས་ཀས་བ་བ་དང་། ཡུམ་གི་མངལ་དུ་ལྷ་སློ་གཉིས་བསྐེད་དེ་དེ་

རྣམས་ཕིར་སྤློས་སྤི་སློས་ཀི་མཛད་པ་མཛད་པ་ནི་གཙོ་བློའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་

སྒྲུབ་པ་པློ་ཁློ་ནས་བ་བ་དང་། དེ་རྣམས་ལ་ལྷ་རང་རང་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

འབློར་པ་ཕློ་མློ་རྣམས་ལ་ཐིམ་ནས་ལྷ་རང་རང་གི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པར་བེད་པ་ནི་

རྣལ་འབློར་པ་རང་རང་སློ་སློས་བའློ། །

དེ་ལྟ་བུའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་དང་དཀིལ་འཁློར་རྒྱལ་མཆློག་གཉིས་སྔློན་དུ་བཏང་

ལ། ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྐབས་སུ་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་ཀི་

སེམས་སྤི་བློ་ནས་ནློར་བུའི་རེའི་བར་དུ་ཕབ་པ་ཕིར་མ་འཕྲློས་པར་བརན་པར་བས་

པའི་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་དང་། དེ་ལ་སྤན་

སློགས་ཡུམ་བཞིའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕག་རྒྱ་བཞིས་འློད་གསལ་ལས་བཞེངས་

པའི་ཞུ་བ་གླུས་བསྐུལ་བ་དང་། གཙོ་བློའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་པས། ལྷ་

མློ་རང་རང་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་ཕག་རྒྱའི་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་མིག་གིས་བལྟ་

བ་དང་། རྣ་བས་ཕག་རྒྱའི་གླུ་དབངས་ཉན་པ་དང་། སྣས་ཕག་རྒྱའི་ལུས་ལ་ཆགས་

པའི་དྲི་སྣློམ་པ་དང་། ལྕེས་ཕག་རྒྱའི་མ་མཆུའི་སྦྲང་རིའི་རློ་མློང་བ་དང་། ལུས་ཀིས་

ཕག་རྒྱའི་རེག་བ་ལ་སྤློད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྤི་བློ་ནས་ནློར་བུའི་

རེའི་བར་དུ་ཕབ་པ་ཕིར་འཕློ་མེད་དུ་བཟུང་བ་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་བདེ་སྟློང་

དབེར་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་འཇློག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་གཙོ་འཁློར་

ཐམས་ཅད་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་མློས་དགློས་པས་ཡབ་ཡུམ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་

བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་དེ་ཉིད་ལྷ་ཕློ་མློའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཕློ་མློ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཉམས་སུ་མློང་བར་རྣལ་འབློར་པ་ཕློ་མློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐུན་མློང་དུ་

བསློམ་པར་བ་བ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐློབ་ཀི་སྐབས་སུ་བདེ་ཆེན་གི་རློགས་པ་དེ་མི་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཉམས་ཤིང་འཕེལ་བའི་ཕིར་དུ། གཙོ་བློས་ཕག་རྒྱ་དང་། བལྟ་བ་དང་། གླུ་དང་གར་

བེད་པ་དང་། འཁློར་རྣམས་ཀིས་དེའི་ལན་བེད་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་ལམ་འདིའི་སྤློས་

བཅས་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་པས། ར་རྒྱུད་དེ་ཉིད་བསྡུས་པ་དང་། དཔལ་

མཆློག་སློགས་ནས་བཤད་པའི་ལག་པའི་ཕག་རྒྱ་དང་། གླུའི་མཆློད་པ་དང་། སྟངས་

སྟབས་ཀི་ཚུལ་དང་། གླུ་གར་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བ་ལ་བརློན་པ་དང་། སྐིལ་ཀྲུང་གི་

འདུག་སྟངས་དང་། གར་གི་ཉམས་དགུ་ལ་སློགས་པའི་རྣམ་པ་བེད་དགློས་པར་སྤློད་

བསྡུས་ལས་བཤད་དློ། །

དེ་ནི་བསྐེད་རིམ་པའི་སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ་བེད་ཚུལ་ཡིན་ལ། ཚུལ་དེ་ཉིད་

སྤློད་བསྡུས་ལས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དེར་རློ་རེ་ནློར་བུའི་རེ་མློ་ཅན་གི་གཞལ་

ཡས་ཁང་བསྐེད་དེ། ཕི་རློལ་གི་ཕག་རྒྱ་མངློན་པར་སྦྱངས་ལ། རིགས་གཅིག་ཏུ་

གཏློགས་པའི་སློབ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པློ་བསྒྲུབ་པར་བའློ། །ཞེས་པས། 

རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་དེ་ལྷ་སློ་སློའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་པ་ཕློ་མློ་

རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རློགས་རིམ་བསློམ་དགློས་པར་བསྟན་ཏློ། །

དེའི་རིམ་པ་ནི་དང་པློ་ཁློ་ནར་དློན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས། ཞེས་

པས། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐེད་པའི་སྔློན་དུ་བསྐེད་རིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསློམ་པ་

དང་། རློགས་རིམ་པས་སྟློང་བཞི་དྲངས་ཏེ་བདེ་སྟློང་སྦྱར་ནས་བསློམ་དགློས་པར་

བསྟན་ནློ། །བདག་ལ་བིན་གིས་བརླབ་པའི་རིམ་པས་ལངས་ལ། ཞེས་པས་ནི། 

སེམས་དབེན་པས་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་ལྡང་བ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པ་དང་སློབ་པའི་

ཟུང་འཇུག་པ་གཉིས་ཀིས་སྔར་གྲུབ་ཟིན་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཉིད་གསལ་འདེབས་ཀི་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

ཚུལ་གིས་སློམ་པར་བེད་དགློས་པར་བསྟན། མི་བསྐློད་པ་ཕྱུང་སྟེ་རེས་སུ་བཅུག་

ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་བདག་པློ་ཉིད་དུ་གནས་ལ། ཞེས་པས། མི་བསྐློད་པ་ཕིར་སྤློས། 

སར་བློན་རང་ལ་བཅུག་ནས་དཀིལ་འཁློར་གི་གཙོ་བློ་བེད་པར་བསྟན་ནློ། །

དེ་ནས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སློགས་པའི་དཀིལ་འཁློར་པའི་ལྷ། ཐ་མལ་

པའི་རྣམ་པར་རློག་པ་བསལ་ཏེ། མི་ཕེད་པའི་འཁློར་རང་གི་ལུས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་གི་

ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་སུ་མློས་པར་བས། ཞེས་པས། འཁློར་གི་ལྷ་རྣམས་ཀི་

ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་རྣམས་གཙོ་བློའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་

འབློར་པའི་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་མློས་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །

དཀིལ་འཁློར་གི་འཁློར་ལློ་མཐའ་དག་མཉེས་པར་བ་སྟེ། ཞེས་པས། གཙོ་བློ་

ཡབ་ཡུམ་གི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བ་

ཆེན་པློ་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཉམས་སུ་མློང་བར་མློས་པར་བེད་དགློས་

པར་བསྟན་ནློ། །དེ་ནས་རང་གི་ཕག་རྒྱ་དང་ལྷན་ཅིག་རིལ་པློར་འཛིན་པ་དང་། རེས་

སུ་གཞིག་པའི་རིམ་པས་དློན་དམ་བདེན་པ་ལ་འཇུག་གློ །ཞེས་པས། རློགས་རིམ་

པའི་སྤློད་པ་བེད་པའི་རྣལ་འབློར་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་ཀི་སྡུད་རིམ་པར་སྦྲགས་

ནས་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་དགློས་པར་བསྟན་ནློ། །

དེ་ནས་སྤན་ལ་སློགས་པའི་ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས། རློ་རེའི་སེམས་ཁྱློད་ཅེས་

སློགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཀིས་བསྐུལ་བས། བདག་བིན་རླབས་ཀི་རིམ་པས་སྐད་

ཅིག་གིས་ལངས་ནས། མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་རློ་མློང་བའི་ཕིར་གར་གི་ཉམས་དགུས་

དང་པློར་གཟུགས་སྒ་དྲི་རློ་བཞི་དང་། དེ་ནས་རེ་ཤ་ཅན་ལ་སློགས་པའི་ཕག་རྒྱ་གང་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

རུང་བཟུང་ནས་སྙློམས་པར་ཞུགས་ཏེ་རེག་བ་ལ་སྤློད་པར་གསུངས་སློ། །ཞེས་པས། 

སྤན་སློགས་ཡུམ་བཞིའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབློར་མ་བཞིས་གླུས་བསྐུལ་བ་

དང་། དེའི་ངློར་གཙོ་བློའི་སྐུར་བཞེངས་ནས་ཕག་རྒྱའི་འདློད་ཡློན་ལྔ་ལ་ལློངས་སྤློད་

པ་བསྟན་ནློ། །

རློགས་རིམ་པའི་སྤློས་བཅས་ཀི་སྤློད་པ་བེད་ཚུལ་ནི། མཁའ་གསང་འདུ་བ་

བ་དང་། ཆུ་ཚོན་གིས་དཀིལ་འཁློར་བིས་པ་སློགས་དང་རྣལ་འབློར་ཕློ་མློ་རྣམས་ལྷ་

སློ་སློའི་ཆས་སུ་ཞུགས་པ་ལྷ་གངས་དང་མཉམ་པ་འདུ་བེད་པ་སློགས་ནི། བསྐེད་

རིམ་གི་སྐབས་ལྟར་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་ནི་སྒྱུ་ལུས་པ་དང་ཟུང་འཇུག་པ་གཉིས་ཀིས་

ནི་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་བའི་རེན་དེ་ལ་གནས་ཏེ། རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པ་ལས་

བྱུང་བའི་སྟློང་བཞི་དྲངས་ནས་དེའི་དུས་སུ་བདེ་སྟློང་སྦྱར་ནས་བསློམ། དེ་ལས་

ལངས་པའི་ཚེ་སྔར་གྲུབ་ཟིན་གི་སྒྱུ་མའི་སྐུ་དེ་ཉིད་གསལ་འདེབས་ཀི་ཚུལ་གིས་

བསློམས་ཏེ་སྔར་གི་ལུས་རགས་པ་དེ་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་ཡིན་ནློ། །སེམས་དབེན་

པས་ནི་རླུང་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་སྟློང་པ་གསུམ་དྲངས་ཏེ་བདེ་སྟློང་སྦྱར་ནས་བསློམ། 

འློད་གསལ་དེའི་རླུང་སེམས་ལས་སྒྱུ་མའི་སྐུ་རེས་མཐུན་པར་བཞེངས་པ་དེ་ཉིད་སར་

ལུས་རགས་པ་ལ་འཇུག་པ་ནི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་ཡིན་ལ། དེ་གསུམ་གིས་དཀིལ་འཁློར་

རྒྱལ་མཆློག་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་བསྐེད་རིམ་གི་སྐབས་ལྟར་ཤེས་པར་བའློ། །

ལས་རྒྱལ་མཆློག་གི་སྐབས་སུ་རིག་མ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ། 

རིལ་འཛིན་དང་རེས་གཞིག་གི་སྡུད་རིམ་བསློམས་ཏེ། རླུང་བང་སེམས་ཐམས་ཅད་

སྙིང་གར་བསྡུས་ཏེ་ཐིམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཐམས་ཅད་སྟློང་པ་འློད་གསལ་གི་ཡེ་ཤེས་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

བསྐེད་དེ་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གཙོ་བློར་དྲིལ་ནས་སློམ་པར་བེད་

ལ། དེ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ཐློབ་ཏུ་ཕག་དང་ཕག་གི་ལན་ལ་སློགས་པ་ནི་བསྐེད་

རིམ་གི་སྐབས་ལྟར་རློ། །

རློགས་རིམ་པའི་དང་པློ་སྦྱློར་བ་བསློམ་ཚུལ་དེ་ལྟར་བེད་པ་ནི། གསལ་སྒློན་

ལས། གཞལ་ཡས་ཁང་གི་གློང་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ས་བསྐེད་པ་དང་། ལྷག་མློས་འློད་

གསལ་དུ་སྡུད་པའི་སྐབས་སུ་ནི་རླུང་ཐིམ་པའི་མཐུས་སྡུད་པ་ཡིན་ཏེ། སྒྱུ་ལུས་པ་

དང་སློབ་པའི་ཟུང་འཇུག་ཐློབ་པས་ཀང་། དེ་ལྟར་བེད་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ནི་

ཆེའློ། །སྟློང་པའི་ངང་ལས་དང་པློའི་མགློན་པློའི་སྐུར་ལྡང་བ་ནི་སེམས་དབེན་པ་ཡིན་

ན། རིམ་པ་གསུམ་པའི་སྒྱུ་ལུས་རེས་མཐུན་པར་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་ལྡང་བར་

ནུས་ལ། སྒྱུ་ལུས་པ་ཡིན་ན་དློན་གི་འློད་གསལ་མངློན་དུ་མ་བས་བར་དུ་སྟློང་པར་

འཇུག་པའི་ཚེ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་དག་ནས་མི་འགློ་ལ། ལྡང་བ་ན་སེམས་དབེན་དཔེའི་འློད་

གསལ་ལས་ལྡང་བ་ཡིན་གི་ལུས་གསར་དུ་ལྡང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །ཟུང་འཇུག་ཐློབ་ནས་

ནི་སྒྱུ་མའི་སྐུའི་རིགས་འདྲ་རྒྱུན་མི་འཆད་པས། སེམས་ཀི་སྟེང་ནས་འློད་གསལ་དུ་

ཞུགས་པ་དང་ལྡང་བ་བའི་སྒྱུ་ལུས་ཀི་སྟེང་ནས་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་དེ་གཉིས་ལས་

འློད་གསལ་ལས་ལངས་པ་ན་རང་གི་སྐུ་སྔར་ཡློད་གསལ་འདེབས་པའི་ཚུལ་གིས་

ཡིད་ལ་བའློ། །སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པ་ནི་ལུས་རགས་པ་ལས་ལློགས་སུ་བེ་བ་སར་དེ་ལ་

ཞུགས་ནས་ལུས་རགས་པའི་སྤྲུལ་སྐུར་བསྐེད་པའློ། །ཞེས་པའི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པའི་ཆློ་ག་ནི། སྤློས་མེད་ཀི་ཆློ་ག་དེ་ལ་རྒྱས་

འབིང་བསྡུས་པ་གསུམ་ཡློད་པ་ལས། སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་རྒྱས་པ་ལ་ནི། རེས་ཐློབ་
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

ཏུ་ཕག་དང་། ཕག་གི་ལན་ལ་སློགས་པའི་སྤློས་པ་རྣམས་འཇློག་པ་མ་གཏློགས་པ་

སྤློས་བཅས་དང་ཁྱད་པར་མེད་ལ། སྤློས་མེད་འབིང་པློ་དང་། བསྡུས་པ་ལ་ནི་གློང་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་གི་ཚོགས་ཀི་དཀིལ་འཁློར་མང་ཉུང་གི་དབེ་བ་ཙམ་མ་གཏློགས་ཆློ་

གའི་ཁྱད་པར་གཞན་རྣམས་ནི་སྤློས་མེད་རྒྱས་པ་དང་འདྲའློ། །སྤློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་

ཆུ་ཚོན་གིས་བིས་པ་དགློས་པར་གསུངས་པ་ནི་གཙོ་བློ་ཡིན་ལ། རྡུལ་ཚོན་དང་། 

རས་བིས་ཀང་རུང་བར་མཉམ་སྦྱློར་ལས་བཤད་ཅིང་། སྤློད་པའི་དཀིལ་འཁློར་དུ་

དབང་བསྐུར་བར་རུང་བ་ཡང་། དེ་ཉིད་ལས་བཤད་དློ། །དེ་འདྲའི་སྤློད་པ་དེ་ཡང་ཉིན་

ཞག་ཕྲུགས་རེ་ལ་ཐུན་བཞི་བཞིར་བཅད་ནས་དུས་ཟླ་བ་དྲུག་གི་བར་དུ་སྤློད་པ་སྤློད་

པ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་མ་གྲུབ་ན་བློགས་འབིན་གི་སྤློད་པ་དང་སྙིང་པློ་བསྐུལ་བ་སློགས་

ཀང་ཤེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་བསྒྲུབ་ཚུལ་ནི། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་

སྤློད་པ་བེད་པའི་གང་ཟག་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་སྤློས་མེད་ཀི་སྤློད་པ་དེ་ལ་

བྷུ་སུ་ཀུའི་སྤློད་པ་ཞེས་བཤད་པས། དེའི་སྐད་དློད་ཀི་སྟེང་ནས་བཤད་ན། བྷུཉྫ་ན་

ཞེས་པ་ཟས་ཟ་བ་དང་། སུ་ཏྲ་ན་ཞེས་པ་གཉིད་ལློག་པ་དང་། ཀུ་ཊི་ས་ར་ཞེས་པ་

བཤང་གཅིའི་ཕིར་འགློ་བ་ལ་འཇུག་པས། ཟས་ཟ་བ་གཉིད་ལློག་པ་བཤང་གཅིའི་

ཕིར་འགློ་བའི་བ་བ་གསུམ་ཙམ་མ་གཏློགས། ཕིའི་རྣམ་གཡེང་ཐམས་ཅད་བཙན་

གཅློད་དུ་སངས་ནས་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ལ་གཅིག་སྒིལ་དུ་བས་ནས་

བསློམ་པ་ཅིག་ཡིན་ནློ། །སེམས་དབེན་པ་དང་སྒྱུ་ལུས་པ་གཉིས་ཀིས། ཤིན་ཏུ་སྤློས་

མེད་ཀི་སྤློད་པ་བེད་པའི་ཚེ། ཕིའི་རྐེན་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་འཇུག་
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གསང་བ་འདུས་པའི་བསྐྱེད་རིམ་དང་རྫོགས་རིམ།

པ་དང་། ནང་གི་རྐེན་གཉིད་ཀི་འདློ་གསལ་འཛིན་པ་ཟུང་འབེལ་དུ་བས་ནས་བསློམ་

པ་དང་། རི་ལམ་རི་བ་ལ་མངློན་དུ་ཕློགས་པ་ན་རི་ལམ་གི་ལུས་དེ། བདག་བིན་

བརླབ་སྒྱུ་མའི་སྐུར་མངློན་དུ་ཕློགས་པར་བས་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །བསྐེད་རིམ་

ཕག་རྒྱ་དང་སྙློམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སྟློང་དབེར་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་

ཉིད་ལ་གཅིག་སྒིལ་དུ་བས་ནས་བསློམ་པ་ཡིན་ནློ། །

༼འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་ཚུལ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་འབས་བུ་མངློན་དུ་བེད་པའི་ཚུལ་ནི། སྒློན་གསལ་ལས། དགློས་པ་

ཡང་ནི་བཤད་བ་སྟེ། །ཞི་སློགས་བ་བའི་ཆློ་ག་དང་། །དེ་བཞིན་གྲུབ་པ་བརྒྱད་དང་

ནི། །སངས་རྒྱས་ཀང་ནི་མཆློག་ཡིན་ནློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དངློས་གྲུབ་ཆུང་ངུ་

ཞི་སློགས་ཀི་དངློས་གྲུབ་དང་། འབིང་གྲུབ་པ་ཆེན་པློ་བརྒྱད་དང་། མཆློག་སངས་

རྒྱས་ཀི་དངློས་གྲུབ་དང་གསུམ་ཡློད་དློ། །

འདིར་སྨྲས་པ། བདེ་བ་ཆེན་པློས་ཡིད་ནི་མློས་པས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་རིང་དུ་

བསིངས། །ཆློས་དབིངས་ཟབ་མློའི་ཡུལ་ལ་རློལ་པས་སྒིབ་གཉིས་མུན་ནག་དབིངས་

སུ་དེངས། །མཚན་དཔེའི་རྒྱན་གིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་དྲུག་པ་རློ་རེ་འཆང་

དབང་དེ། །མྱུར་དུ་ཐློབ་བེད་རིམ་གཉིས་ལམ་འདི་གསལ་བར་བེད་པའི་ཟིན་མཐུན་

འདི། །བང་ཆུབ་རློ་རེ་སར་ཡང་ས་སྟེང་འདིར་ནི་ལེགས་པར་བློན་པ་ཡི། །དགེ་སློང་

ཚུལ་བཟུང་ནམ་མཁའ་གགས་ཞེས་གགས་པའི་བ་དན་དཀར་པློ་བསྒེང་། །བློ་བཟང་

རྒྱལ་བའི་དགློངས་དློན་གསལ་མཛད་མཆློག་དེས་གདུལ་བའི་དློན་དུ་བཀློད། །དགེ་

བས་འགློ་བའི་སྐབས་སུ་གྱུར་ནས་མཐར་ཐུག་གནས་ལ་འགློད་བེད་ཤློག །
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དྭགས་པོ་ནམ་མཁའ་གྲགས།

དཔལ་ལྡན་འདུས་པའི་རིམ་གཉིས་ཟབ་མློའི་ལམ། །མ་ནློར་ཇི་བཞིན་སྟློན་

པའི་གེགས་བམ་འདི། །མི་ཟད་བར་དུ་བགིད་པའི་བེད་པ་པློ། །ཡེ་ཧློ་ཀུན་ཏུ་བདེ་བའི་

ལྷ་ཁང་གི །རྒྱུད་གྲྭའི་བ་མ་རིན་ཆེན་ཆློས་འཕེལ་གིས། །ལྷག་བསམ་དག་པས་བར་

དུ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་སློགས་འགློ་བ་ཀུན། །བློ་བཟང་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པློའི་ཆློས། །ཇི་བཞིན་འཛིན་ལ་ཞུམ་པ་མེད་པ་དང་། །བང་

ཆུབ་རློ་རེའི་གློ་འཕང་མྱུར་ཐློབ་ཤློག །འདི་ཡི་ཕིར་དུ་སློ་གསུམ་ཅི་རིགས་

པས། །མཐུན་པ་བགིད་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཆློག་

དང་ཐུན་མློང་གི །དངློས་གྲུབ་མ་ལུས་བདེ་བག་འགྲུབ་པར་ཤློག ། 
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པར་བང་སྨློན་ཚིག
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