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པར་སྐྲུན་འབད་མི།
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ངོ་སྤྟོད།

༉ རང་ལུགས་ནང་པའི་ཆོས་བཤད་ལས་རིམ་ སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ཟེར་བའི་

དཔེ་དེབ་འདི་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གི་དབྱངས་པའི་སྟོབ་དཔྟོན་རིན་པྟོ་ཆེ་ འཆི་མེད་མཆོག་

གིས་སྟོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ན་གཞྟོན་སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་སེམས་ཁམས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཕན་ཐབས་

ལུ་ ཐུགས་བསྐྱེད་གཙྟོ་བྟོ་གནང་སྟེ་ གོ་དྟོན་ཚུ་ཡང་ག་ནི་བ་འཇམ་པའི་ཐྟོག་ལས་བརྩམས་

གནང་གནངམ་ཨིན།

དཔེ་དེབ་འདི་ སྤྱི་ལྟོ་༢༠༠༣ གི་ལྟོ་ལུ་ ཆོས་བཤད་ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་པའི་སྐབས་

ལས་སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དྟོན་ལུ་ གོ་དྟོན་ག་ཅིག་བཟུམ་དགོཔ་ཨིན་ན་ལུ་ ཐུགས་བརྒྱུད་ཀྱི་

ཉམས་མྟོང་བཞེད་དེ་བརྩམས་གནང་གནངམ་ཡིནམ་ལས་ དཔེ་དེབ་འདི་གིས་ སྤྱིར་བཏང་

མི་སྡེ་ག་ར་གི་ཉིན་བསར་བཞིན་གྱི་མི་ཚེ་གནང་སངས་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོད་

ཚུལ་དང་ ལྷག་པར་དུ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ན་གཞྟོན་སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་བསམ་

སྤྟོད་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཕན་ཐྟོགས་ལུ་འབྲེལ་སྟོམ་ཡྟོདཔ་ཡིན།

ལག་ལེན་འཐབ་ཐངས།

དཔེ་དེབ་འདི་ གོ་རིམ་གཙྟོ་བྟོ་གསུམ་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡྟོདཔ་ལས་འདི་ཚུ་ལག་ལན་འཐབ་

ཐངས་འདི་ཡང་། གོ་རིམ་དང་པ་དེ་ ༼ལེའུ་དང་པ༽ འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་གོང་མ་དང་བར་
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མའི་ སྟོབ་རིམ་༩པ་ལས་༡༢ཚུན་གྱི་ སྟོབ་ཕྲུག་ག་ར་གིས་ བཅའ་མར་གཏྟོགས་ཐྟོག་ལས་ 

འཆད་ཉན་འབད་དགོ་པའི་དྟོན་ལུ་ཨིན།

གོ་རིམ་གཉིས་པ་དེ་ ༼ལེའུ་གཉིས་པ༽ ཆོས་བཤད་ལས་རིམ་ལུ་ དང་འདྟོད་དང་སྤྟོ་བའི་

ཐྟོག་ལས་ དུས་རྒྱུན་དུ་བཅའ་མར་གཏྟོགས་མི་སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དྟོན་ལུ་ཨིན།

གོ་རིམ་གསུམ་པ་དེ་ ༼ལེའུ་གསུམ་པ༽ དུས་རྒྱུན་དུ་ཉམས་ལེན་དང་བསྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་

དྟོན་ལུ་ཨིན།

ལས་རིམ་ཡུན་བརྟན་ལུ།

ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་དྟོན་ལུ་ དབྱངས་པའི་སྟོབ་དཔྟོན་རིན་པྟོ་ཆེ་མཆོག་ སྐུ་ངོ་བྟོ་འབད་

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འབྲིང་རིམ་སྟོབ་གྲྭ་གོང་མ་དང་བར་མ་ག་ར་གི་ནང་ལུ་ ཞབས་ཀྱི་བཅགས་ཏེ་

འགོ་འབྱེད་གནང་ཡྟོདཔ་ལས་ འདི་གི་འཕྟོ་འཐུད་དེ་ ཉེ་འདབ་ཀྱི་རབ་སྡེའི་བམ་གནས་

བརྟན་དང་ བཤད་གྲྭའི་མཁན་པྟོ་ཚུ་གིས་གནང་དགོ་པའི་ བཀའ་སྟོབ་གནང་སྟེ་ཡྟོདཔ་མ་

ཚད་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་གི་དྟོན་ལུ་ སྦྟོང་བརར་དང་སྟོབ་སྦྟོང་ཚུ་བྱིན་

འདི་ཡྟོདཔ་ལས་ འཕྟོ་འཐུད་ལས་རིམ་དེ་གི་སྐོར་ལས་ ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་

སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་གིས་ ལྟོ་བསར་གྱི་འཆར་གཞི་ནང་བཙུགས་སྟེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་དགོཔ་དང་ 

ལས་རིམ་འདི་གིས་ སྙན་ཞུ་ཚུ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།ཆེད་བརྗོད།



   v   
སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་དགའ་སྟོན།

ཆེད་བརྗོད།

༢ དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྟོ་ཆེའི་ཞབས་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གནས་སངས་

ལེགས་ཤྟོམ་བདག་འཛིན་མཛད་ནི་ཐུགས་བསྐྱེད་བ་ན་མེད་པའི་གྲས་ལས་ གལ་ཅན་ངོ་མ་

ཅིག་འདི་ མ་འྟོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རང་དབང་རང་བཙན་བདག་འཛིན་འབད་མི་ འབྲུག་པའི་

ན་གཞྟོན་ཚུ་གི་མི་ཚེའི་གནས་སངས་དང་བསམ་སྤྟོད་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་ཚ་གྱང་སྟོམ་བཞེད་དེ་ན་

གཞྟོན་ཡྟོངས་ཀྱི་ མི་ཚེའི་གནས་སངས་དང་བསམ་སྤྟོད་ལེགས་ཤྟོམ་བཟྟོ་དགོ་པའི་བཀའ་

རྒྱ་དམིགས་བསལ་གྱིས་ལྟོགས་སུ་གནང་སྟེ་ཡྟོདཔ་ལས་ བཀའ་རྒྱ་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཤེས་

རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ ན་གཞྟོན་སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་མི་ཚེའི་གནས་སངས་དང་བསམ་སྤྟོད་ལེགས་

ཤྟོམ་བཟྟོ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ ཐབས་ལམ་མང་རབས་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟོལ་ཡྟོད་པའི་གྲས་

ལས་སྤྱི་ལྟོ་༢༠༠༣ལས་ལྷན་ཁག་གིས་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་ལུ་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་

ལས་རིམ་ཐྟོག་ལས་ཐབས་ལམ་ཅིག་སྟོན་གནང་དགོ་པའི་གྲོས་བསྟུན་ཞུ་མི་འདི་དང་འཁྲིལ་

ཏེ་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་དང་ གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་གཉིས་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐྟོག་ལས་ 

སྟོབ་གྲྭ་ཁག་གི་ནང་ལུ་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ནི་གི་ཕྱག་འགན་འགོ་

བཙུགས་ཏེ་ཡྟོདཔ་ཨིན།

ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ལྟོ་ངོ་གསུམ་དེ་ཅིག་སྟོང་ཡྟོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ལུ་ རྒྱལ་

ཡྟོངས་ཚྟོགས་འདུ་ཆེན་མྟོ་ཐེངས་༨༣པའི་ནང་ལུ་ མི་སེར་གྱི་འཐུས་མི་ཚུ་གིས་ སྟོབ་གྲྭ་
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ཁག་ནང་ལུ་ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་མི་དེ་གིས་ སྟོབ་ཕྲུག་ན་གཞྟོན་ཚུ་

ལུ་ཕན་ཐྟོགས་ཡྟོད་པའི་ཞུ་བ་ཕུལ་ཡྟོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྒྱལ་ཡྟོངས་ཚྟོགས་འདུ་ཆེན་མྟོའི་

ནང་ལས་ གཞུང་གྲྭ་ཚང་གིས་ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་འཕྟོ་མཐུ་དེ་རང་ འགོ་འདྲེན་

འཐབ་གནང་དགོ་པའི་བཀའ་རྒྱ་གི་འདྲ་ཅིག་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ལུ་ཕེབས་ཏེ་ཡྟོད་མི་དང་

འཁྲིལ་བའི་ལས་རིམ་ཡང་ཨིན།

ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་གིས་སྤྱིར་བཏང་སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རང་སྟོའི་སེམས་བདག་

འཛིན་འབད་དེ་དྲན་པ་བསན་ཞིནམ་ལས་ བསམ་སྤྟོད་ཡར་དྲག་འགྱོ་ནི་དང་ ལས་རྒྱུ་

འབྲས་དང་ཐ་དམ་ཚིག་ལུ་བརྩི་མཐྟོང་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་ལུ་ཕན་ཐྟོགས་འབྱུང་སྟེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་

ལུ་རྒྱལ་ཡྟོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྟོམས་ཀྱི་རྩ་བ་འདི་ འབྲུག་པའི་ན་གཞྟོན་སྟོབ་ཕྲུག་

ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་བཙུགས་ནི་དེ་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་འདི་གིས་ ལེགས་ཤྟོམ་འབད་རང་

བསྒྲུབ་ཚུགས་ནི་ཡིན་མས།

         

    

     ༼འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚྟོ༽  

            ཤེས་རིག་བྟོན་པྟོ།



   vii   
སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་དགའ་སྟོན།

སྔོན་བརྗོད།

༢ ཨྟོན་གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེ་དང་ཞབས་དྲུང་རིན་པྟོ་ཆེ་སྟོགས་ སྔོན་བྱྟོན་རྒྱལ་བ་གོང་མས་བྱིན་གྱིས་

བརླབས་ཞིང་ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་བྱྟོན་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་འཕགས་པ་འཇིག་

རྟེན་དབང་ཕྱུག་མིའི་གཟུགས་སུ་བྱྟོན་པ་ དཔལ་མི་དབང་འཇིགས་མེད་སེངྒེ་ཞབས་ཀྱིས་ལེགས་

པར་སྐྱོང་བའི་གནས་མཆོག་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ཉིད་ཀྱི༌ངོ༌རྟགས་ཁྱད་འཕགས་

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་སྟོལ་ འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སེམས་ལུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡྟོན་སྟེར་བར་

ནུས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དེ་ཉིད་ མི་ཉམས་ཡུན་བརྟན་དང་ ཉམས་པར་སྟོར་ཆུད་ལེགས་བཅོས་རྣམ་

དག་བྱ་རྒྱུའི་ལས་འགན་ཧྲིལ་པྟོ་འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ཀྱིས་ མ་བསྐུལ་དང་བང་བྱ་དགོས་པ་གཞིར་

བཞག་ཁར་ ལྷག་པར་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྟོའི་ཞབས་ནས་ རྟག་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་

བདེ་དང་རང་བཙན་ཡུན་དུ་གནས་ཐབས་དེ་ ཁྱེད་ཡྟོན་ཏན་སྟོབ་སྦྟོང་བྱེད་མཁན་གྱི་བུ་ཚུ་དང་

བུམྟོ་ཚུ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་མིའི་དགོངས་བཞེད་དེ་ ཚུལ་མཐུན་བསྒྲུབ་ནིའི་ཆེད་

དུ་ སྤྱི་ལྟོ་༢༠༠༢ ལ་མི་རྗེ་གསྟོ་བ་དང་ཤེས་རིག་བྟོན་པྟོ་ སངས་རྒྱས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་གིས་ 

སྐྱབས་རྗེ་རྗེ་མཁན་རིན་པྟོ་ཆེ་ཁྲི་རབས་བདུན་བཅུ་༧༠པ་ སྤྲུལ་སྐུ་འཇིགས་མེད་ཆོས་གྲགས་

མཆོག་གི་ཞབས་སུ་ རང་རེའི་འབྲུག་གི་ན་གཞྟོན་བུ་ཚུ་དང་བུམྟོ་ཚུ་ རང་གཞན་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་

སེམས་ཁམས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱ་དགོས་འདུག་ན་ 

དེའི་ཐབས་ཤེས་རྟོགས་རམ་ གྲྭ་ཚང་ཕྱྟོགས་ནས་བྱ་དགོས་པའི་གསྟོལ་འདེབས་བཞིན་ སྐྱབས་

རྗེ་རིན་པྟོ་ཆེའི་ཞབས་ནས་ཀྱང་ ན་གཞྟོན་བུ་ཚུ་དང་བུམྟོ་ཚུ་གིས་ རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་
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གསུམ་ལུ་དད་དམ་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ཕྱག་ཕྱིན་ཞུ་ཐུབ་པའི་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་གཟིགས་པ་བ་

མེད་ཀྱིས་ བསབ་གྲྭ་ཁག་རྣམས་སུ་སེམས་ཁམས་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་སྨན་ཆེན་ དམ་པའི་ཆོས་

ཀྱི་འཆད་ཉན་དང་ སྒོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལས་རིམ་ཞིག་ གུས་ཕན་དབྱངས་སྟོབ་མིང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་རིན་

ཆེན་ནམ་ འཆི་མེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགོ་འདྲེན་བྱ་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ་སྤྱི་བྟོར་ཕེབས་པ་དང་ ཡང་

སྤྱི་ལྟོ༢༠༠༣ལ་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་ནས་ ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེན་དྲག་ཀྲོར་པདྨ་འཔྲིན་ལས་ཀྱི་གཙྟོས་

པའི་ རང་རེའི་ཆོས་དང་ལམ་སྟོལ་ལ་རྩིས་མཐྟོང་ཅན་ཚང་མས་ ནན་བསྐུལ་ལ་བརྟེན་ རང་ལ་

གཞན་ཕན་ནུས་པའི་སྐྱེས་སྦངས་ཀྱི་བྟོ་གྲོས་རྒྱ་ཆུང་ཡང་ རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ན་གཞྟོན་རྣམས་

ལ་ བརྩེ་སེམས་ལྷྟོད་མེད་བསྐྱེད་དེ་ ཐིམ་ཕུག་དབྱངས་ཅན་ཕུག་སྟོབ་གྲྭ་ཆེ་བའི་ནང་རྟེན་འབྲེལ་

རྩིས་སྲུང་ཐྟོག་ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་དང་༡པ་བཙུགས་ཡྟོད་པ་དང་ དེ་བཞིན་སྤྱི་ལྟོ་

༢༠༠༤ལ་དབྱངས་ཅན་ཕུག་དང་ སྤུངས་ཐང་ལེགས་སྐྱིད་ཐང་ སྤ་རྟོ་སྟོབ་དཔྟོན་སྦྟོང་ཁང་རྣམས་

ལ་ཡང་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ དབྱངས་ཅན་ཕུག་གི་ལྟོ་འཁོར་ཆོས་བཤད་

མཇུག་སྡུད་སྐབས་ མི་རྗེ་ཤེས་རིག་བྟོན་པྟོ་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚྟོ་མཆོག་ནས་ཀྱང་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་

ལས་རིམ་དེས་ ན་གཞྟོན་རྣམས་ལ་ཕན་རླབས་ཆེ་བའི་བསྔགས་བརྗོད་དང་བཅས་ ཆོས་བཤད་

ཀྱི་ལས་རིམ་དེས་མ་འྟོངས་པ་ན་ཡང་ རང་རེའི་ན་གཞྟོན་ཕྟོ་མྟོ་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཁམས་ལེགས་

པར་བཅོས་ཏེ་ ཡང་དག་པའི་ཆོས་དང་ལམ་སྟོལ་ལ་ཡིན་ཆེས་རྙེད་ནས་ རྒྱལ་ཡྟོངས་དགའ་

སྐྱིད་དཔལ་་འཛྟོམས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་ གཞུང་ཞབས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་དུ་ ན་གཞྟོན་

བུ་དང་བུ་མྟོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞི་བདེའི་ཐྟོག་ནས་ ལེགས་པར་བསྒྲུབ་ཚུགས་པའི་རེ་འདུན་དང་ སྤྱི་

ལྟོ་༢༠༠༣ནས་༢༠༠༥ཚུན་ལྟོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ལུ་ རང་ཉིད་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐྟོག་
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ནས་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་འགན་ ཅི་ལྕོགས་ཞབས་ཏྟོག་ཞུ་སྐབས་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པྟོ་འགའ་

ནས་ཀྱང་ ཐུགས་བསྐྱེད་རྣམ་དག་གིས་རྟོགས་རམ་གནང་བ་ལ་རྗེས་སུ་ཡིད་རི་ཡྟོད་ དེ་བཞིན་

བ་སྟོབ་སྤྱི་དང་ བྱེ་བྲག་བཤད་གྲྭའི་མཁན་པྟོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙྟོས་པའི་ བསན་འཛིན་སྐྱེས་ཆེན་

དམ་པ་ཡྟོངས་ཀྱིས་ རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གོང་འཕེལ་དང་ ཞི་བདེའི་བདག་པྟོ་ ན་གཞྟོན་ཕྟོ་མྟོ་

རྣམས་ལ་བརྩེ་གཟིགས་ཐྟོག་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་ལ་རྟོགས་རམ་རྒྱབ་སྐྱོར་གང་ཟབ་གནང་

དགོས་པའི་སྙན་སྦྟོན་དང་ དེ་བཞིན་ཤེས་རིགས་ལྷན་ཁག་ནས་ སྔར་བཞིན་རྟོགས་རམ་རྒྱབ་

སྐྱོར་དང་ འགོ་འདྲེན་ཚུལ་མཐུན་གནང་ཚུགས་ན་ རྒྱལ་ཡྟོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛྟོམས་དང་ 

ཞི་བདེ་ཡུན་བརྟེན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་དང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚྟོར་སྟོམ་

རང་ཡྟོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། 

ཆོས་བཤད་ལས་རིམ་གྱི་ཀི་དེབ་བསྡུ་སྒྲིག་བྱ་ཚུལ།

ཀི་དེབ་བསྡུ་སྒྲིག་བྱེད་པ་པྟོ་རང་ཉིད་ སྤྱིར་སྐྱེས་སྦངས་ཀྱི་བྟོ་གྲོས་དམན་ཞིང་ བྱེ་བྲག་ལས་

འགན་གྱི་རྣམ་གྲངས་མང་བའི་དབང་གིས་ དབྱེ་ཞིབ་ཕྱིན་མ་ཚང་གོང་ ད་ལྟོའི་ཆོས་བཤད་འགོ་

འཛུགས་ཀྱི་དུས་ཚྟོད་རན་ཏེ་ ཀི་དེབ་བཏྟོན་དགོས་བྱུང་བརྟེན་ མཁས་པས་གཟིགས་ན་ཚིག་

དྟོན་ལ་ནྟོར་འཁྲུལ་མང་རབ་འབྱུང་ངེས་པས་ དེ་དྟོན་ལ་མཁས་དབང་རྣམས་ཀྱིས་བཟྟོད་གཞེས་

བརྩེ་གཟིགས་གནང་དགོས་པ་དང་ འྟོན་ཀྱང་ཀྱི་དེབ་འདི་ཉིད་ཚིག་སྦྟོར་གཙྟོ་བྟོ་མ་བཏྟོན་པར་

དྟོན་ཐྟོག་ནས་ ན་གཞྟོན་ཕྟོ་མྟོ་རྣམས་ཀྱི་བྟོ་སྣ་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བསྐུལ་ ཐུབ་པའི་ལྷག་

བསམ་གྱིས་བསྡུ་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་ལ།
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དེ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་རྩ་བསྔོ་ཚུལ།

ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་ འགྲོ་ཁམས་སྤྱི་དང་བྱེ་

བྲག་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་བ་ན་མེད་པ་མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པྟོ་

ཆེས་གཙྟོས་པའི་ རྒྱལ་བྟོན་འབངས་གསུམ་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཚེ་ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་ རྣམ་ཀུན་

རྟོགས་ལྡན་གྱི་དལལ་ལ་ལྟོངས་སུ་སྤྟོད་ཐུབ་པའི་རེ་སྨྟོན་དང་ ན་གཞྟོན་ཕྟོ་མྟོ་རྣམས་ཀྱང་སེམས་

ཁམས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་འགྱུར་ཏེ་ འབྲུག་གི་རྩ་བ་གསུམ་༣ལུ་དད་དམ་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་

ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ཐུབ་པའི་རེ་སྨྟོན་དང་ ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེ་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་

འགོ་འདྲེན་གནང་མཁན་དང་ མདངུལ་གནང་མཁན་ རྒྱུ་འབུངས་གཉིས་ཀས་ཐབས་ཤེས་

གནང་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གཙྟོས་ འབྲེལ་ཡྟོད་ཚང་མ་ གནས་སྐབས་མཐྟོ་རིས་ཀྱི་རྟེན་བཟང་

བརྒྱུད་དེ་ མཐར་ཐུག་རྣམ་མཁྱེན་རྟོགས་བྱང་ཐྟོབ་པའི་བསྔོ་སྨྟོན་བཅས་ཞུ་བ་ལགས་ན་ དེ་

དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་ རྒྱལ་བ་སས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་གནང་བར་མཛྟོད་ཅིག་ 

སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་

དང་། །དགེ་འདུན་མི་ཕྱེད་འདུས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །ཇི་ལྟར་བསྔོ་བ་སྨྟོན་ལམ་འགྲུབ་པར་

ཤྟོག། །

    ༼དབྱངས་པའི་སྟོབ་དཔྟོན་འཆི་མེད༽

            གཞུང་དགེ་འདུན་གྲྭ་ཚང་།
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དཀར་ཆག

གོ་རིམ་   རྩ་དྟོན་    ཤྟོས་གྲངས 

 ཆོས་བཤད་འགོ་བཙུགས་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཐུན།   ༡-༤

༼ལེའུ་དང་པ་ སྟོབ་རིམ་༩་པ་ལས་༡༢པའི་སྟོབ་ཕྲུག་ག་ར་གིས་བཅའ་མར་གཏྟོགས་དགོཔ༽

ཀ༽ ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྐྱེས་པ་ལ་དགའ་སྤྟོ་བསྐྱེད་ཕྱིར་བསྡུས་དྟོན་ངོ་སྤྟོད། ༧

ཁ༽ སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྟོ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྟོད།  ༡༤

ག༽ འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་ཐབས་ བྟོ་ལྡྟོག་རྣམ་བཞི་བསན་པ།  ༡༦

ང༽ མི་ཚེ་དྟོན་ལྡན་བྱ་ཚུལ་གྱི་སྐོར།    ༢༤

༼ལེའུ་གཉིས་པ་ སྤྱིར་བཏང་དམིགས་བསལ་གྱིས་བཅའ་མར་གཏྟོགས་མི་ཚུ་གི་དྟོན་ལུ༽

ཅ༽ དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་རྩ་བ་དད་པ་གལ་ཆེའི་སྐོར།   ༣༤

ཆ༽ གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ། ༣༧

ཇ༽ དམ་པའི་ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་བརྙེས་ཐབས་ ཕྱི་པ་དང་ནང་པའི་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཚུལ།༤༣

ཉ༽ སྟོན་པ་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར།  ༤༦

ཏ༽ གྲོགས་ངན་སྤང་སྟེ་གྲོགས་བཟང་བསྟེན་ཚུལ།   ༥༤

ཐ༽ སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་སྐོར།                      ༥༧

ད༽ ཚད་མེད་བཞིའི་སྐོར།     ༦༠

ན༽ བདེན་པ་བཞིའི་སྐོར།     ༦༣
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པ༽ ཕ་རྟོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་རྣམ་བཞག    ༦༥

ཕ༽ ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྐོར།     ༧༠

བ༽ དུས་རྒྱུན་བསམ་སྦྟོར་བཟང་པྟོ་བྱ་ཚུལ།    ༧༣

མ༽ བར་དྟོའི་རྣམ་བཞག་བསན་ཚུལ་སྐོར།    ༧༥

ཙ༽ འཐྟོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་མངོན་མཐྟོ་དང་ངེས་ལེགས།   ༨༥

༼ལེའུ་གསུམ་པ་ དུས་རྒྱུན་དུ་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཉམས་ལེན་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དྟོན་ལུ༽

ཚ༽ ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པྟོ་མ་ཎའི་སྐོར།     ༨༩

ཛ༽ ཨྟོན་རིན་པྟོ་ཆེའི་གསྟོལ་འདེབས་བཛྲ་གུ་རུའི་སྐོར།   ༩༣

ཝ༽ གསྟོལ་འདེབས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐོར།   ༩༧
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སྟོན་པ།
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ཆོས་བཤད་འགོ་བཙུགས་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཐུན།

འཕགས་པ་བཀྲིས་བརྒྱད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

༄༅། ཨོཾ༑ སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་པའི། །བཀྲིས་ཕྱྟོགས་བཅུའི་

ཞིང་ན་བཞུགས་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་ཚྟོགས། 

།ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བདག་ཅག་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག། །སྒྲོན་མེའི་རྒྱལ་པྟོ་རྩལ་བརྟན་

དྟོན་གྲུབ་དགོངས། །བྱམས་པའི་རྒྱན་དཔལ་དགེ་གྲགས་དཔལ་དམ་པ། །ཀུན་ལ་

དགོངས་པ་རྒྱ་ཆེར་གྲགས་པ་ཅན། །ལྷུན་པྟོ་ལྟར་འཕགས་རྩལ་གྲགས་དཔལ་དང་

ནི། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དགོངས་གྲགས་པའི་དཔལ། །ཡིད་ཚིམ་མཛད་པ་

རྩལ་རབ་གྲགས་དཔལ་ཏེ། །མཚན་ཙམ་ཐྟོས་པའི་བཀྲིས་དཔལ་འཕེལ་བ། །བདེ་

བར་གཤེགས་པ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །འཇམ་དཔལ་གཞྟོན་ནུ་དཔལ་ལྡན་རྟོ་

རྗེ་འཛིན། །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་མགོན་པྟོ་བྱམས་པའི་དཔལ། །ས་ཡི་སྙིང་པྟོ་

སྒྲིབ་པ་རྣམ་པར་སེལ། །ནམ་མཁའི་སྙིང་པྟོ་འཕགས་མཆོག་ཀུན་ཏུ་བཟང་། ཨུཏྤལ་

རྟོ་རྗེ་པད་དཀར་ཀླུ་ཤིང་དང་། །ནྟོར་བུ་ཟླ་བ་རལ་གྲི་ཉི་མ་ཡི། །ཕྱག་མཚན་ལེགས་

བསྣམས་བཀྲིས་དཔལ་གྱི་མཆོག། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། 

།རིན་ཆེན་གདུགས་མཆོག་བཀྲིས་གསེར་གྱི་ཉ། །འདྟོད་འབྱུང་བུམ་བཟང་ཡིད་འྟོང་ཀ་

མ་ལ། །སྙན་གྲགས་དུང་དང་ཕུན་ཚྟོགས་དཔལ་བེའུ། །མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་དབང་
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བསྒྱུར་འཁོར་ལྟོ་སྟེ། །རིན་ཆེན་རྟགས་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ཅན། །ཕྱྟོགས་དུས་

རྒྱལ་བ་མཆོག་ཅིང་དགྱེས་བསྐྱེད་མ། །སྒེག་སྟོགས་ངོ་བྟོ་དྲན་པས་དཔལ་སྤེལ་བའི། 

།བཀྲིས་ལྷ་མྟོ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །ཚངས་པ་ཆེན་པྟོ་བདེ་འབྱུང་སྲེད་མེད་བུ། 

།མིག་སྟོང་ལྡན་དང་རྒྱལ་པྟོ་ཡུལ་འཁོར་སྲུང་། །འཕགས་སྐྱེས་པྟོ་དང་ཀླུ་དབང་མིག་མི་

བཟང་། །རྣམ་ཐྟོས་སས་ཏེ་ལྷ་རས་འཁོར་ལྟོ་དང་། །ཏྲི་ཤུ་ལ་དང་བདུང་ཐུང་རྟོ་རྗེ་ཅན། 

།པི་ཝང་རལ་གྲི་མཆོད་རྟེན་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །ས་གསུམ་གནས་སུ་དགེ་ལེགས་བཀྲ་

ཤིས་སྤེལ། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བ་བརྒྱད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །བདག་ཅག་དེང་འདིར་བྱ་

བ་བརྩྟོམ་པ་ལ། །གེགས་དང་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་ཞི་ནས། འདྟོད་དྟོན་དཔལ་འཕེལ་

བསམ་དྟོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚྟོགས་པར་ཤྟོག །

ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་ཤཱ་ཀྱའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས། །གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་བདུད་ཀྱི་

དཔུང་འཇོམ་པ། །གསེར་གྱི་ལྷུན་པྟོ་ལྟ་བུར་བརྗིད་པའི་སྐུ། །ཤཱ་ཀྱའི་རྒྱལ་པྟོ་ཞབས་

ལ་གསྟོལ་བ་འདེབས། །རྒྱ་གར་པན་ཆེན་བྟོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་

སྐུ་ལ་འདས་འཁྲུངས་མེད། །ད་ལྟ་ལྷྟོ་ནུབ་སྲིན་པྟོའི་ཁ་གནྟོན་མཛད། །ཨོ་རྒྱན་རིན་

པྟོ་ཆེ་ལ་གསྟོལ་བ་འདེབས། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྫེའི་རླབས་འཕྲེལ་དབུས། 

།རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་འདབ་སྟོང་རྒྱས་པ་ལ། །ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཅི་ཡང་སྤྟོ་བའི་

གཉེན། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསྟོལ་བ་འདེབས།།མཁྱེན་པས་མ་རིག་མུན་
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པའི་ཚྟོགས་འཇོམས་ཤིང་། །བརྩེ་བས་གཞན་དྟོན་ཡལ་བར་མི་འདྟོར་བར། །ནུས་

པས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་ལྷ་ཡི་ལྷ། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསྟོལ་བ་

འདེབས། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར། །འཆི་མེད་རྟོ་རྗེའི་སྐུ་

མཆོག་རབ་བརྙེས་ནས། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་བའི་དྟོན་འཛད་པའི། །ཇི་སྲིད་

འཚྟོ་ཞིང་གཞེས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ། །བ་མ་སྐུ་ཁམས་བཟང་བར་གསྟོལ་བ་འདེབས། 

།མཆོག་ཏུ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་གསྟོལ་བ་འདེབས། །འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསྟོལ་

བ་འདེབས། །བ་མ་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རླྟོབས། །

བ་མ་དང་མགོན་པྟོ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། །གང་གི་བྟོ་

གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །ཇི་སྙེད་དྟོན་ཀུན་ཇི་

བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གླེགས་བམ་འཛིན། །གང་དག་སྲིད་པའི་

བརྩྟོན་རར་མ་རིག་མུན་ཐུམ་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །འགྲོ་ཚྟོགས་ཀུན་ལ་བུ་

གཅིག་ལྟར་བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུངས། །འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྲོག་

ཉོན་མྟོང་གཉིད་སྟོང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོག་འགྲོལ་མཛད་ཅིང་། །མ་རིག་མུན་སེལ་

སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སྙེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །གདྟོད་ནས་དག་ཅིང་ས་

བཅུ་མཐར་སྟོན་ཡྟོན་ཏན་ལུས་རྟོགས་རྒྱལ་སས་ཐུ་བྟོའི་སྐུ། །བཅུ་ཕག་བཅུ་དང་བཅུ་

གཉིས་རྒྱན་སྤས་བདག་བྟོའི་མུན་སེལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད། །ཨོཾ་ཨ་ར་པ་
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ཙ་ན་དྷི བརྩེ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས། །བདག་བོའི་གཏི་མུག་པ་རབ་

བསལ་ནས། །བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རོགས་པ་ཡི། །བོ་གྲོས་སོབས་

པའི་སྣང་བ་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས།
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༼ལེའུ་དང་པ༽
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ཚེ་རིང་རྣམ་དྲུག།
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ཀ༽ ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་སྐྱེས་པ་ལ་དགའ་སྤྟོ་བསྐྱེད་ཕྱིར་བསྡུས་དྟོན་ངོ་སྤྟོད།

དང་པྟོ་མཆོད་པར་བརྗོད་ཅིང་དམ་བཅའ་བ་ནི།

ཀ༄། །གཏན་གྱི་སྐྱབས་ཡུལ་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་དང་། །

   སྐུ་གསུམ་དྲིན་ཅན་བ་མའི་ཚྟོགས་རྣམས་ལ། །

   གུས་བཏུད་རང་མཉམ་དང་པྟོའི་བྟོ་ཅན་གྱི། །

   སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན་སྤེལ་བར་བྱ། །

དེ་ཡང་འཛམ་གླིང་ས་ཡི་ལྟེ་བ་རྒྱ་གར་རྟོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱྟོགས་ བྟོད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྷྟོ་ཕྱྟོགས་

སུ་ ལྟོ་ངོ་སྟོང་ཕག་ལེ་ཤའི་ཧེ་མ་ལས་ གསང་སྔགས་རྟོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ ཆོས་དར་བའི་ཞིང་

ཁམས་ལུ་ རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་ཆགས་ཡྟོད་མི་དེ་ནང་ ཧེ་མའི་དུས་ལུ་ རྒྱ་པྟོ་དྲི་མེད་

ཀུན་ལྡན་དང་ རྒྱལ་པྟོ་གཙུག་ན་ནྟོར་བུ་ལ་སྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་

ཆུབ་སྤྟོད་པ་སྐྱོང་བའི་གནས་ཨིན་པས། བར་ནང་སྐོར་ལུ་ སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཆོས་

རྒྱལ་སྟོང་བཙན་སྒམ་པྟོས་ སྤ་གྲོ་སྐྱིད་ཆུ་ལྷ་ཁང་དང་ བུམ་ཐང་བྱམས་པའི་ལྷ་ཁང་སྟོགས་

བཞེངས་ཏེ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ནུག།

དེ་བཞིན་གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེ་གིས་ རི་དང་ མཚྟོ་ བྲག་ རྣམས་ལུ་ གཏེར་ཁ་ལེ་ཤ་ས་སྟེ་བྱིན་

གྱིས་བརླབས་ནུག གཞན་ཡང་ མཁས་པ་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལེ་ཤ་བྱྟོན་ཏེ་བྱིན་
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གྱིས་བརླབས་ནུག དེའི་ཤུལ་མ་ ལྷྟོ་ལྗོངས་འདི་ནང་སྐྱེས་པའི་ སྐྱེ་བྟོ་ཕྟོ་མྟོ་གེ་ར་དང་ཚེ་

རབས་སྔ་མ་ལས་ ལས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་བཟང་པྟོ་ཡྟོད་པའི་སྐྱབས་གནས་ འཕགསས་པ་སྤན་

རས་གཟིགས་དང་ གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེ་དབྱེར་མེདཔ་སྦེ་བྱྟོན་མི་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྟོ་ཆེ་ངག་དབང་

རྣམ་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ སྤྱི་ལྟོ་༡༦༡༦ ལུ་ཆོས་སྐྱོང་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པྟོས་ ལྷྟོ་མྟོན་ཁ་བཞིའི་

ཡུལ་འདི་བ་མའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་སྦེ་ཕུལཝ་ལུ་བརྟེན། ལྷྟོ་ལྗོངས་འདི་ནང་བྱྟོན་ཏེ་ ཧེ་མ་རྒྱལ་

ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་སྟོགས་ལེགས་བཞིནམ་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་མི་སེར་རྣམས་ ཕན་ཚུན་

གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ ཨར་རྐུན་ འཕྟོག་བཅོམ་ བརྡུང་བསད་ བཙན་གནྟོན་སྟོགས་གདབ་

གསིག་སྟོམ་ར་ཕྟོགས་ཏེ་ སྐྱིད་པའི་གོ་སྐབས་རྩ་ལས་རང་མེད་པའི་སྐབས།

བ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྟོ་ཆེས་ རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་གཉིས་ཆ་ར་ལེགས་བཞིནམ་སྦེ་

བཙུགས་གནང་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ མི་སེར་རྣམས་ ཚེ་འདི་ལུ་དགོསཔ་པའི་བདེ་སྐྱིད་དང་ ཚེ་

ཕྱི་མ་ཕན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་སྟོགས་གེ་ར་ཕུན་སུམ་ཚྟོགས་ཏེ་ཡྟོད་པ་ལུ་བརྟེན་ ཧེ་མ་ཡུལ་གྱི་

མིང་ལུ་ལྷྟོ་མྟོན་ཟེར་སབ་ཨིན་རུང་ ཞབས་དྲུང་རིན་པྟོ་ཆེ་བྱྟོན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁྲིམས་དང་ཆོས་ཁྲིམས་

གཉིས་བཙུགས་ཞིནམ་ལས་ཚུར་ ཡུལ་གྱི་མིང་ལུ་འབྲུག་ཡུལ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

རྒྱལ་ཁབ་ མི་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་སབ་སྟོལ་འགོ་བཙུགས་གནང་ནུག

འབྲུག་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད།

ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀའི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ གཞན་ལུ་ཕན་

པའི་ལཱ་ལུ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་འཇུག་པའི་བསམ་པ་བཟང་པྟོ་ཡྟོད་མི་ཅིག་ལུ་ ཆོས་ལྡན་
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འབྲུག་པའི་མི་རིགས་སྦེ་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ཨིན།

རང་གི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་ལུ་བརྩི་མཐྟོང་བསྐྱེད་དགོསཔ།

ང་བཅས་རའི་ཧེ་མའི་ཕ་མེས་བཟང་པྟོ་རྣམས་ཀྱིས་ རང་གི་ཆོས་ལུགས་དང་ ལས་སྟོལ་ཁྱད་

པར་ཅན་རྣམས་ མར་ཉམས་འྟོང་མནྟོ་བའི་ཕངས་སེམས་དང་ བརྩི་མཐྟོང་བསྐྱེད་པ་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་ ལྟོ་ངོ་བརྒྱ་ཕག་ལེ་ཤ་སྟོང་རུང་ ལམ་སྟོལ་རྣམས་མར་མ་ཉམས་པ་གོང་འཕེལ་སྟོང་སྟེ་ ད་

ལྟྟོ་ང་བཅས་གེ་ར་གིས་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་ཟེར་ གཞན་ལུ་ངོས་སྟོན་ནི་ཡྟོད་མི་འདི་

ཧེ་མའི་ཕ་མེས་བཟང་པྟོ་ཚུ་གི་བཀྲིན་ལས་བརྟེན་བྱུང་བྱུངམ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ

ད་ལྟྟོ་ང་བཅས་གེ་ར་གིས་ ཧེ་མའི་ཕ་མེས་སྟོགས་ལས་ ང་བཅས་ཡྟོན་ཏན་སྟོམ་ཨིན་ མཁས་

པ་ཨིན་མནྟོ་མི་ལེ་ཤ་ཡྟོད་རུང་ དྟོན་དག་ངོ་མ་རང་ རང་གི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་དང་ རིགས་

གཞུང་སྟོགས་བདག་འཛིན་མ་འབད་བར་མར་ཉམས་ཆག་ཤྟོར་ན་ མཁས་པ་ཨིནམ་གྱི་རྟགས་

མཚན་མེད་པའི་ཁར་ འཛམ་གླིང་མིའི་གདྟོང་ཁར་ དེ་ལས་ངོ་ཚཝ་དང་ བྟོ་བཙྟོངམ་མི་འདུག 

འཛམ་གླིང་ནང་གི་མི་རིགས་ག་དེམ་ཅིག་རང་ཨིན་རུང་ མི་རིགས་དེའི་ཆོས་ལུགས་དང་ལམ་

ལུགས་སྟོལ་ལུ་ བརྩི་མཐྟོང་དང་ ཆ་འཇོག་ཕངས་སེམས་བསྐྱེད་དགོསཔ་དེ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ།

རང་གི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་རང་གིས་བདག་འཛིན་མ་འབད་བར་ མར་ཉམས་ཏེ་ལྟོག་གཞན་ལུ་

བརྟེན་ནས་ཡར་གསྟོ་དགོཔ་འབྱུང་ན་ དེ་ལས་བྟོ་བཙྟོང་མཁན་མི་འྟོང་ རང་གི་ལམ་ལུགས་

སྟོལ་ལས་ གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་ལུ་ བརྩི་མཐྟོང་ཆེཝ་སྦེ་རྩིས་སྟོད་པ་ཅིན་ མི་རིགས་
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དེའི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་དང་ ཆོས་ལུགས་སྟོགས་གེ་ར་མར་ཉམས་འགྱོ་ནི་འགོ་བཙུགཔ་ཨིན།

རང་གི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་གེ་ར་ མར་མཉམ་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ མི་རིགས་དེ་ཡང་འབྲུག་པའི་

མི་རིགས་སྦེ་སྟོད་ག་མི་སྟོད་བསམ་བྟོ་ཞིབ་ཆ་ད་ལྟ་ནས་གཏང་དགོཔ་གལ་ཆེ།

དྟོན་དག་ངོ་མ་རང་།

ང་བཅས་འབྲུག་མི་གེ་ར་གིས་ བསམ་བྟོ་གཅིག་བསྒྲིལ་འབད་གཏང་སྟེ་ ཧེ་མའི་ཕ་མེས་བཟང་

པྟོ་ཚུ་གི་བཀྲིས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་མིའི་ ལམ་ལུགས་སྟོལ་དང་ཆོས་ལུགས་རྣམས་ འབྲུག་པའི་

མི་རིགས་དེའི་ ཚེ་དང་སྟོག་བཟུམ་གྱི་གཅེས་འཛིན་དང་ ཕངས་སེམས་བརྩི་མཐྟོང་བསྐྱེད་

དགོཔ་འདི་ ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ

ང་བཅས་རའི་ཁྱད་ཆོས་བཟངམ་འདི་ཡི་ཁུངས་མདྟོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ དེ་ཡང་འབྲུག་

པའི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་ཁྱད་པར་ཅན་འདི་ གཙྟོཝ་དམ་པའི་ཆོས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་

མས་ དམ་པའི་ཆོས་ཟེར་མི་དེ་ འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་གེ་རའི་སེམས་ལུ་ཡྟོད་པའི་ ཉོན་

མྟོངས་པའི་ནད་ འདྟོད་ཆགས་ ཞེ་སང་ གཏི་མུག་སྟོགས་གེ་ར་ཕར་སེལ་ཏེ་ ཐར་པའི་བདེ་

བ་ལུ་བཀོད་ཚུགས་པའི་ཐབས་ལམ་ གཞན་ལུ་གནྟོད་པའི་བསམ་པ་ཕར་སྤྟོང་སྟེ་ གཞན་ལུ་

ཕན་པའི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་ དམ་པའི་ཆོས་ཟེར་སབ་ཨིན།

ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དམ་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་ རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་
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གསུམ་ཨིན་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གཞན་ལུ་ཕན་པའི་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་མ་འདྲཝ་

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གསུང་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ག་ནི་ཡང་མེད་པ་བྱུང་བྱུངམ་མེན་

འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཐྟོབ་ནིའི་ལམ་ལུ་བརྩྟོན་པའི་སྐབས་སུ་ བསྐལ་པ་གྱང་གིས་མ་ཆོདཔ་ 

སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་ཕན་པའི་དྟོན་མཛད་རུང་ཐུགས་མི་སྐྱོ་ སེམས་ཆན་གྱི་དྟོན་ལུ་དཀའ་ལས་

ཆེའི་ལཱ་ མགོ་དང་ རྐང་ལག་ ཤ་དང་ ཁྲག་སྟོགས་སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་ལུ་ཐུགས་མི་སྐྱོ་བའི་

སྒོ་ལས་ སེམས་ཅན་གྱི་དྟོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མཛད་དེ་ བསྟོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཚྟོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བསགས་ནས་ སངས་རྒྱས་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་དྟོན་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་མཛད་

ཚུགཔ་མ་གཏྟོགས་ ལཱ་གཞན་སྟོམ་ག་ཅི་གིས་ཡང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མི་ཐྟོབ་པས་ 

སངས་མ་རྒྱས་པ་ཅིན་ སེམས་ཅན་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཡང་གསུངས་མི་ཚུགས་ 

རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ ཕན་པ་དང་བདེ་བ་གེ་རའི་གཞི་མ་དམ་པའི་ཆོས་འདི་ ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་

ཁབ་ལུ་སྐྱེས་མི་རང་ཅག་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཚད་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྐྱེ་བྟོ་ཕྟོ་མྟོ་ ཆོས་ལུགས་མ་

འདྲཝ་སྟོ་སྟོ་ལུ་བརྟེན་མི་གེ་ར་ཨིན་རུང་ དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་དང་མཐུནམ་སྦེ་ཉམས་སུ་ལེན་

པ་ཅིན་ཡྟོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེས་ནི་ཡྟོདཔ་ངེས་བདེན་ཨིན།

དཔེར་ན་ཆུ་ཡིས་ཁྱུཝ་ཅིན་ གཙངམ་དང་མི་གཙངམ་གེ་ར་དག་བཏུབ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན། དམ་

པའི་ཆོས་འདི་རང་གིས་ཚུལ་མཐུན་སྦེ་ཉམས་སུ་མ་ལེན་པ་ཅིན་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མི་

རིགས་ཨིན་རུང་ ཡྟོན་ཏན་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེ་མི་བཏུབ་ དཔེར་ན་ ནད་པས་སྨན་མ་ཟ་བར་ སྨན་

གྱི་སྦུག་ལུ་འཛུལ་ཏེ་སྟོད་རུང་ ནད་ལུ་ཕན་མི་ཐྟོགཔ་དང་འདྲ་ རྒྱུ་མཚན་དེ་གིས་སྦེ་སེམས་
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ཀྱི་ནད་བཅོས་པའི་སྨན་ དམ་པའི་ཆོས་དེ་ སྐྱེ་བྟོ་ཀུན་གྱིས་ཉམས་སུ་སྨྟོང་ན་ འཛམ་གླིང་ཞི་

བདེའི་རྩ་བ་ཡང་བཙུགས་ཚུགཔ་ཨིན་ དེ་ལས་གཞན་ དཔལ་འབྱྟོར་དང་ ཚན་རིག་ འཕྲུལ་

སྟོབས་སྟོགས་གང་གིས་ཀྱང་ སེམས་ཀྱི་ནད་ འདྟོད་ཆགས་སྟོགས་གོང་འཕེལ་འགྱོཝ་མ་

གཏྟོགས་ བཅོས་པའི་ཐབས་མེད་ སེམས་ཀྱི་ནད་འདི་མ་བཅོས་པ་ཅིན་ དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་

གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་བསྟུན་སེམས་ཀྱི་ནད་འདྟོད་ཆགས་སྟོགས་ཀྱང་གོང་འཕེལ་སྟོང་སྟེ་

སྟོབས་འབྱྟོར་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱིས་ སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ཡང་བསམ་

གྱིས་མི་ཁྱབ་བརྩམས་ཡྟོད་པའི་ཁར་ གནྟོད་པ་ཡང་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སེམས་ཅན་གེ་རའི་ཚེ་

སྟོག་ དུས་གཅིག་ལུ་བརླག་ཚུགས་པའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་གྱི་མཚྟོན་ཆ་ ས་འྟོག་ ས་སྟེང་ ས་

བ་གེ་ར་ནང་བཀལ་སྟེ་ སེམས་ཅན་ཡྟོངས་ཀྱིས་གཅེས་ཤིང་ཕངས་པའི་ཚེ་དང་སྟོག་ དཔེར་

ན་རླུང་གསེབ་ཀྱི་མར་མེ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུན་རིངམ་མི་གནས་པ་འཚུབ་འགྱུར་ཆེ་བའི་དུས་ཚྟོད་

འདི་ལུ་ ཕན་པའི་ཐབས་ངོ་མ་ སེམས་ཀྱི་ནད་བཅོས་པའི་སྨན་ དམ་པའི་ཆོས་དེ་ལས་གཞན་

མེདཔ་ཤེས་དགོ་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ རང་ཅག་འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་འདི་ འཛམ་

གྲིང་རྒྱལ་ཁབ་གེ་ར་ལུ་ཕན་ཐྟོགས་ཅན་ཅིག་ཨིན་མི་ངེས་ཤེས་ཡང་སྟོམ་སྐྱེས་འྟོང་།

གོང་ལུ་བཤད་མིའི་དྟོན་དེ་ཚུ་མདྟོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན།

ང་བཅས་འབྲུག་མི་གེ་ར་ ཚེ་རབས་ཧེ་མ་ བསྟོད་ནམས་བསགས་པའི་མཐུ་ལས་ ཆོས་རྒྱལ་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་ལེགས་པར་སྐྱོང་བའི་ དམ་པའི་ཆོས་དར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ གཞན་

ཕན་གྱི་ལཱ་འབད་ཚུགས་པའི་མི་རིགས་སུ་སྐྱེས་མི་འདི་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་ནང་
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ལས་ མི་རིགས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཨིན་མིའི་དགའ་སྤྟོ་སྟོམ་བསྐྱེད་དེ་ རང་གི་ལམ་ལུགས་

སྟོལ་དང་ཆོས་ལུགས་སྟོགས་ མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་གཏང་ནིའི་ལས་འགན་འབག་དགོཔ་

གལ་ཆེ་བའི་ཁར་ དེང་སང་རྒྱལ་ཁབ་སྟོ་སྟོའི་ནང་ དར་བའི་ཕན་ཐྟོགས་ཅན་གྱི་རིགས་རམ་

གསརཔ་དང་ ལམ་སྟོལ་གལ་ཅན་ཚུ་ཡང་ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་

གཏང་ནི་ལུ་ ཕན་ཐྟོགས་ཅན་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ སྔོན་གྱི་ལམ་སྟོལ་དང་ དེང་སང་གི་ལམ་

སྟོལ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་སྒོ་ལས་ ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནང་ཕལ་བདེ་སྐྱིད་དང་

ལྡན་ནི་ ཕུགས་ལུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ནིའི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུནམ་འབད་ རྒྱལ་

ཁབ་སྐྱོང་པིའི་འགན་ཁག་ངོ་མ་དེ་ ཁྱེད་ན་གཞྟོན་བུ་ཚུ་དང་ བྟོམྟོ་ཚུ་ལུ་ཕྟོགས་ཨིནམ་ཤེས་

དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གདུགས།

ཁ
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ཁ༽ སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྟོ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པའི་ངོ་སྤྟོད། 

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྟོ་ཟེར་སབ་མི་སངས་རྒྱས་དེ་ ང་བཅས་རང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གེ་རའི་

རྒྱུད་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ད་ལྟྟོ་ཚུན་ཚྟོད་ རྩ་ལས་རང་ རང་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་ལྡན་ཏེ་ཡྟོདཔ་

ཨིན་ རྒྱུ་མཚན་དེ་ལུ་བརྟེན་ སེམས་ཅན་གེ་ར་གིས་ དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་ཚུགས་

པ་ཅིང་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ནི་ཡྟོད་ ཨིན་རུང་ད་ལྟྟོ་སེམས་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གོ་མ་ཆོད་པ་ཡྟོད་མི་དེ་ དཔེར་ན་ དྲྟོ་པ་ལས་ཕྱི་རུ་ཚུན་ ནམ་མཁའ་ལས་ཉིནམ་ཤར་ཏེ་ཡྟོད་

རུང་ ནམ་མཁའ་སྤྲིན་གྱིས་སྒྲིབ་ཏེ་སྟོད་པའི་སྐབས་ ད་རེས་ཉིནམ་མ་ཤར་ཟེར་སབ་དྟོ་བཟུམ་

སྦེ་ སེམས་ཅན་རང་གི་སེམས་ངོ་བྟོ་སངས་རྒྱས་ཨིནམ་མ་ཤེསཔ་ལས་བརྟེན་ སེམས་ཅན་

སངས་རྒྱས་ཨིནམ་པའི་གོ་མ་ཆོད་པར་ལུས་ལུསཔ་ཨིན་སྦེ་ བ་མ་ལས་རང་སེམས་སངས་

རྒྱས་ཨིན་པ་ངོ་སྤྟོད་པའི་གདམས་ངག་ཞུས་ཏེ་སེམས་ངོ་འཕྟོད་ཞིནམ་ལས་ སྒོམ་བརྐྱབ་སྟེ་

ལམ་མཐར་ཕྱིན་ནས་ སྡིག་སྒྲིབ་ལྷག་མ་མེད་པ་དག་ཚར་བའི་ཤུལ་ལུ་ རང་ཉིད་སངས་

རྒྱསཔ་ཨིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ མདྟོ་ལས་ སངས་རྒྱས་གཞན་དུ་མི་འཚྟོལ་བའི་འདུ་ཤེས་

བསྒོམ་པར་བྱའྟོ་ཟེར་ གསུང་པའི་དྟོན་རྟྟོགཔ་ཨིན་པས་ སེམས་ཅན་གེ་རའི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བྟོ་

སངས་རྒྱས་ཨིན་པའི་རྒྱུ་ཚན་ཡང་ ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྟོའི་མདྟོ་ལས་

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྟོས་འགྲོ་ཀུན་ཡྟོངས་ལ་ཁྱབ། །  

ཟེར་གསུངས་ཡྟོད། དེ་ཡང་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྟོ་ནི་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བྟོ་ལུ་སབ་ཨིན
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འགྲོ་ཀུན་ནི་ སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་སབ་ཨིན་ ཡྟོངས་ལ་ཁྱབ་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཅན་གེ་ར་

ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བྟོ་དེ་གིས་ཁྱབ་ཡྟོད་ཟེར་བའི་དྟོན་ཨིན་ དཔེར་ན་ ཏིལ་རེ་རེ་བཞིན་

ལུ་ཏིལ་མར་གྱིས་ཁྱབ་ཡྟོད་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ སེམས་ཅན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྙིང་པྟོ་དེ་གིས་

ཁྱབ་ཏེ་ཡྟོདཔ་ཨིན་ ང་བཅས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལུ་ སེམས་ཅན་རང་གིས་ སྡིག་

པ་སྤྟོང་ དགེ་བ་སྒྲུབ་ནིའི་ལཱ་ཚུལ་མཐུན་འབད་ཚུགས་པ་ཅིན་ རིགས་མཐྟོ་དམན་དང་ རྒྱུ་

སྟོབས་ཆེ་ཆུང་ གོ་གནས་སྟོམ་ཆུང་ལ་སྟོགས་པའི་ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་ཕྱེ་ནི་མེད་པ་ སེམས་

ཅན་གེ་ར་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ཆོག་ཆོག་ཡྟོདཔ་ཨིན་

འཛམ་གླིང་ནང་ཆོས་ལུགས་གཞན་གྱི་ལུགས་ལུ་ ཆོས་བསྒྲུབས་ཏེ་ལམ་མཐར་ཕྱིན་པའི་

སྐབས་ལུ་ཡང་ དཀོན་མཆོག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྟོདཔ་ཙམ་ལས་ ཆོས་སྒྲུབ་མི་དེ་དཀོན་མཆོག་

གི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ནི་མེད་པ་ སེམས་ཅན་དེ་དུས་ནམ་ཡང་སེམས་ཅན་སྦེ་རང་སྟོད་དགོཔ་ཨིན་

པས་ དེ་ལུ་ལྟཝ་ད་ འཛམ་གླིང་ནང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་ དབང་ཆ་འདྲ་མཉམ་ཡྟོད་

པའི་ལམ་ལུགས་ངོ་མ་དེ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས་ལུགས་དེ་ལུ་ཡྟོདཔ་ཡང་ཤེས་འྟོང་ རྒྱུ་

མཚན་དེ་གིས་སྦེ་ འབྲུག་པའི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་དེ་ གཞན་གྱི་ལམ་ལུགས་སྟོལ་ལས་ཁྱད་

པར་དུ་འཕགས་པའི་ འཛམ་གླིང་ཞི་བདེའི་རྩ་བ་ འགྱུར་བ་མེདཔ་སྦེ་བཙུགས་ཚུགས་པའི་

ལམ་སྟོལ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ཨིན། རང་གི་ལམ་སྟོལ་དེ་ མར་མ་ཉམས་པར་གོང་འཕེལ་

གཏང་ནིའི་ལས་འགན་དེ་ ཁྱེད་སྟོབ་གྲྭའི་བུ་ཚུ་དང་བུམྟོ་ཚུ་གིས་འབག་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན།།
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ག༽ འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་ཐབས་ བྟོ་ལྡྟོག་རྣམ་བཞི་བསན་པ། 
 

དལ་འབྱྟོར་རྙེད་དཀའ་ འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་བཅས་

བཞིའི་དྟོན་ལེགས་བཞིནམ་སྦེ་རྟྟོགས་པ་ཅིན་ འཁོར་བ་ལུ་ཞེན་པའི་བྟོ་ཕར་ལྡྟོག་ཚུགས་ནི་དེ་

གིས་བྟོ་ལྡྟོག་རྣམ་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན།

དང་པྟོ) དལ་འབྱྟོར་རྙེད་དཀའ་ཟེར་མི་འདི་

དལ་བ་བརྒྱད་དང་འབྱྟོར་བ་བཅུ་ཚང་བའི་མི་ལུས་རིན་པྟོ་ཆེ་དེ་ རྒྱུ་དང་ངོ་བྟོ་དཔེ་གྲངས་སྟོགས་

ཀྱི་སྒོ་ལས་ རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་ལུ་ བསམ་བྟོ་ལེགས་བཞིནམ་སྦེ་གཏང་ནས་ ད་ལྟྟོ་

ཐྟོབ་པའི་མི་ལུས་འདི་གིས་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀ་ལུ་ཕན་པའི་དྟོན་སྒྲུབ་ནིའི་ནུས་པ་ཡིད་

བཞིན་གྱི་ནྟོར་བུ་རིན་པྟོ་ཆེ་ལས་ཀྱང་ལྷགཔ་སྦེ་ཡྟོདཔ་ཤེས་ཏེ་ རང་གི་མི་ཚེ་ཆུད་ཟྟོས་སུ་མ་

གཏང་བར་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀ་ལུ་ཕན་པའི་དྟོན་ལུ་བརྩྟོན་དགོཔ་སྦེ་སྟོནམ་ཨིན།

མི་ལུས་རིན་པྟོ་ཆེ་འདི་ རྒྱུ་དང་ ངོ་བ་དང་ དཔེ་དང་ གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཐྟོབ་པ་དཀའ་ཚུལ་

མདྟོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ རྒྱུ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་བསྲུངས་ སྡིག་པ་སྤངས་ དགེ་བ་

བསྒྲུབས་ མི་ལུས་རིན་པྟོ་ཆེ་ཐྟོབ་ནིའི་སྨྟོན་ལམ་ རྣམ་དག་ལེ་ཤ་བཏབ་མི་ཅིག་གིས་ མི་

ལུས་རིན་པྟོ་ཆེ་ཐྟོབ་ནི་མ་གཏྟོགས་ གཞན་གྱིས་མི་ཐྟོབ་ནི་དེ་གིས་ རྒྱུའི་སྒོ་ལས་རྙེད་པར་

དཀཝ་ཨིན། མི་ལུས་རིན་པྟོ་ཆེ་རང་གི་ངོ་བྟོ་དེ་རང་ འགལ་རྐྱེན་མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་
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དང་བྲལ་མཐུན་རྐྱེན་འབྱྟོར་པ་བཅུ་དང་ལྡན་མི་ཅིག་དགོཔ་ལས་ དང་པྟོ་མི་ཁོམ་པའི་གནས་

བརྒྱད་ནི་ ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་

དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོ་དང་། །ཀླ་ཀློ་ཚེ་རིང་ལྷ་དང་ནི། །

 ལྟོག་ལྟ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྟོང་པ། །ལྐུག་པ་འདི་དང་མི་ཁོམ་བརྒྱད། ། 

ཟེར་གསུངས་མི་ དམལ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་མི་ཁོམ་པའི་གནས་རིས་བརྒྱད་པྟོ་དེ་ལུ་སྐྱེ་ཆེཝ་

ཅིན་དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་མི་ཁོམ་ལས་ ད་རེས་མི་ཁོམ་པའི་གནས་བརྒྱད་པྟོ་དེ་ལུ་མ་སྐྱེ་བ་ཆོས་

སྒྲུབ་ཁོམ་མི་དེ་ལུ་དལ་བ་ཟེར་སབ་ཨིན། 

མཐུན་རྐྱེན་འབྱྟོར་པ་བཅུ་ལས་ རང་འབྱྟོར་ལྔ་ནི་

མི་གྱུར་དབུས་སྐྱེས་དབང་པྟོ་ཚང་། །ལས་མཐའ་མ་ལྟོག་གནས་ལ་དད། །

ཟེར་གསུངས་དྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ལུ་ལྟྟོས་ཏེ་ཚང་དགོཔ་པའི་འབྱྟོར་པ་ལྔ་དང་

གཞན་བྱྟོར་ལྔ་ནི།

སངས་རྒྱས་བྱྟོན་དང་དེས་ཆོས་གསུངས། །བསན་པ་གནས་དང་དེའི་རྗེས་འཇུག །

གཞན་ཕྱིར་སྙིང་ནས་བརྩེ་བའྟོ། །

ཟེར་གསུངས་དྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ རྐྱེན་གཞན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཚང་དགོཔ་པའི་འབྱྟོར་པ་ལྔ་བཅས་

དལ་བ་བརྒྱ་དང་ འབྱྟོར་པ་བཅུ་ཚང་བའི་མིའི་ལུས་རྟེན་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ལུ་ མི་ལུས་རིན་པྟོ་
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ཆེ་ཟེར་སབ་ཨིནམ་ལས་ ངོའི་སྒོ་ལས་མི་ལུས་རིན་པྟོ་ཆེ་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་ལུ་བསམ་བྟོ་

ལེགས་བཞིནམ་གཏང་དགོཔ་གལ་ཆེ་ དཔེའི་སྒོ་ལས་རྙེད་པ་དཀའ་ཚུལ་ཡང་ 

རྒྱ་ཚྟོར་ཆེར་གཡེང་གཉའ་ཤིང་བུ་ག་ཡི། །རུས་སལ་འཕད་པ་བས་ཀྱང་དུད་འགྲོ་ལས།

མི་ཉིད་ཆེས་ཐྟོབ་དཀའ་བས་མི་དབང་གིས། །དམ་ཆོས་སྤྟོད་པའི་དེ་འབྲས་མཆིས་པར་མཛྟོད།།

ཟེར་གསུངས་པའི་དཔེའི་སྒོ་ལས་རྙེད་པར་དཀའ་ཚུལ་ལུ་ བསམ་བྟོ་ལེགས་བཞིནམ་སྦེ་

གཏང་དགོ་ གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ལས་རྙེད་པ་དཀའ་ཚུལ་ཡང་ ངན་སྟོང་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་དང་ 

མཐྟོ་རིས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ལུ་ གྲངས་མང་ཉུང་གི་ཁྱད་པར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་

ཡྟོདཔ་ཤེས་ཏེ་ མི་ལུས་ཐྟོབ་པར་དཀའ་ཚུལ་ལུ་བསམ་བྟོ་ཡང་ཡང་གཏང་ནས་ དལ་འབྱྟོར་

རྙེད་དཀའ་བསྒོམ་སྟེ་ མི་ཚེ་དྟོན་ཡྟོདཔ་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན།

གཉིས་པ) འཆི་བ་མི་རྟག་པ་ནི

ཕྱི་སྣྟོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་དང་ ནང་རང་ཅག་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་གེ་ར་རགས་པ་འགྱུར་བའི་མི་

རྟག་པ་དང་ ཕ་བ་སྐད་ཅིག་གིས་མི་རྟག་པ་ལས་མ་འདས་པར་འགྱུར་འགྱོ་མི་འདི་ལུ་སབ་

ཨིན། དེ་ཡང་ ཕྱི་སྣྟོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཡང་མི་རྟག་ ནང་བཅུད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་མི་རྟག་ 

ཧེ་མ་བྱྟོནམ་མི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཚུ་ཡང་མི་རྟག་པར་འགྱུར་འགྱོཝ་ཨིན།

དྟོན་ངོ་མ་ལུ་ནམ་ཤི་ཆ་མེད་ ཤི་བའི་རྐྱེན་མང་ གསྟོནམ་སྦེ་སྟོད་ནིའི་རྐྱེན་ཉུང་ སྐྱེས་ཚར་བའི་
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ཉི་མ་ལས་འགོ་བཟུང་མ་ཤི་ཚུན་ཚྟོད་ རང་གི་མི་ཚེ་འདི་ སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བཞིན་ཟད་འགྱོཝ་མ་

གཏྟོགས་ ཁ་གསྟོ་རྐྱབ་ནི་ག་ནེ་ཡང་མེདཔ་ཨིན། སྤྟོད་འཇུག་ལས་

ཉིན་མཚན་སྟོད་པ་ཡྟོངས་མེད་པ། །ཚེ་འདི་རྟག་ཏུ་གོད་འགྱུར་ཞིང་། ། 

བསྣྟོན་པ་གུད་ནས་འྟོང་མེད་ན། །བདག་ལྟ་འཆི་བར་ཅིས་མི་འགྱུར། །

ཟེར་གསུང་བདྟོཝ་བཟུམ་ཨིན།

འཆི་བའི་དུས་ལུ་བབསས་འྟོང་པའི་ཚེ་ མི་དཔའ་བྟོའི་སྟོབས་ཤུགས་ ཁྱིམ་བཙན་ཏྟོག་ཏྟོ་ བང་

མགྱོགས་དྲག་ ངོ་རིས་འཇའ་རིསམྟོ་ བྟོ་སབ་ནི་མཁས་དྲག་ རྒྱུ་ནྟོར་ལྟོངས་སྤྟོད་ ཐྟོབ་དང་

གོ་ས་སྟོགས་ ག་ཅི་གིས་ཡང་ཤི་ནི་ལས་གཟུར་མི་ཚུགས་ དཔེ་སྦེ་བ་ཅིན་ མར་གྱི་འབུག་

ལས་སྤུ་བཏྟོན་དྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ རང་གཅིག་པུ་གཅེས་ཤིང་འཕངས་པའི་གཟུགས་འདི་ཡང་ཀོག་

བཞག་སྟེ་ འཇིག་རྟེན་གཞན་ཁར་འགྱོ་དགོཔ་པའི་དུས་ལུ་བབས་ད་ དེ་ལུ་ཕན་པའི་ཆ་རྟོགས་

དམ་པའི་ཆོས་ལས་གཞན་མེདཔ་ཤེས་ཏེ་ ད་ལྟྟོ་རང་ལུ་ལང་དབང་ཡྟོད་པའི་དུས་སུ་ རང་དང་

གཞན་གེ་ར་ལུ་ཕན་པའི་ དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ཏེ་ ཐྟོབ་པར་དཀའི་མི་ལུས་རིན་

པྟོ་ཆེ་འདི་ ཆུད་ཟྟོས་སུ་མ་གཏང་བར་ སྡིག་པ་སྤང་ནི་དང་དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་གི་ལཱ་ལུ་ ཉིན་

མཚན་གྱི་དབྱེ་བ་མེད་པ་བརྩྟོན་ཚུགས་པ་ཅིན་ འཆི་བ་མི་རྟག་པ་བསྒོམས་པའི་རྟགས་ཨིན། 

འཆི་བ་རྟག་པ་སྒོམ་ཚུགས་པ་ཅིན་རང་རྒྱུད་ཀྱི་འདྟོད་ཆགས་ ཞེ་སང་ གཏི་མུག་འདི་ཚུ་རིམ་

གྱིས་ཡལ་འགྱོ་ནི་དང་ དམ་པའི་ཆོས་ལུ་བརྩྟོན་འགྲུས་ཆེ་སུ་འགྱོཝ་ཨིན། ཆོས་ཀྱི་དྟོན་དག་
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སྟོམ་ཚུ་ཡང་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་སྐྱེ་འྟོང་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་སྟོམ་རང་ཡྟོདཔ་ཨིན། 

གསུམ་པ) ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ནི་ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་གེ་ར་ ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ བཟང་ངན་བསགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ 

མངོན་པར་མཛྟོད་ལས་

འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚྟོགས་ལས་ལས་སྐྱེས། །ལས་ནི་སེམས་པ་དང་དེས་བྱས། །

སེམས་པ་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཡིན་ཏེ། །དེས་བསྐྱེད་ལུས་དང་ངག་གི་ལས། །

ཟེར་གསུང་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ལས་དེ་ལུ་དབྱེ་ན་ བསྟོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་དང་ བསྟོད་

ནམས་ཀྱི་ལས་ མི་གཡྟོ་བའི་ལས་དང་གསུམ་ཡྟོདཔ་ཨིན།

དང་པྟོ) བསྟོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལུ་དབྱེ་བ་ཅིན་               

ལུས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་གསུམ་ ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་ ཡིད་ཀྱི་མི་དགེ་བ་གསུམ་བཅས་བཅུ་ཐམ་

ཡྟོད་ དང་པྟོ་ལུས་ཀྱི་མི་དགེ་བ་གསུམ་ནི་ སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་སྟོག་གཅོད་ནི་ གཞན་གྱི་

ནྟོར་རས་ལྟོངས་སྤྟོད་མ་བྱིན་པ་ལེན་ནི་ འདྟོད་པའི་ལྟོག་པར་གཡེམ་ནི་དང་གསུམ་ཨིན། 

གཉིས་པ་) ངག་གི་མི་དགེ་བ་བཞི་ནི་                                                                

གཞན་མགོ་བསྐོར་ནིའི་རྫུན་ཚིག་གམ་ཤྟོབ་བརྐྱབ་པ་ སེམས་མཐུན་པའི་མིའི་བར་ནང་མ་

མཐུནམ་བཟྟོའི་ཕ་མ་བྱེད་པ་ གཞན་གྱི་སེམས་ལུ་མ་བབས་པའི་ཚིག་རྩུབ་དྲག་སབ་པ་ དྟོན་

མེད་ངག་འཁྱལ་གྱི་གཏམ་སྨྲ་བ་དང་བཞི་ཨིན། 
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གསུམ་པ་) ཡིད་ཀྱི་མི་དགེ་བ་གསུམ་ནི་ 

འདྟོད་པ་ཆེ་བའི་བརྣབ་སེམས་ གཞན་ལུ་གནྟོད་པ་བཀལ་འདྟོད་ཀྱི་གནྟོད་སེམས་ ལས་རྒྱུ་

འབྲས་ལུ་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་ལྟོག་ལྟ་དང་གསུམ་ཨིན། དེ་བཅུ་ལུ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་ཟེར་

སབ་ཨིན། སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་རེ་རེ་ལུ་ཡང་ ཀུན་སྟོང་དང་གྲངས་མང་ཉུང་སྟོགས་ཀྱི་སྒོ་

ལས་འབྲས་བུ་མྟོང་ཚུལ་མ་འདྲཝ་སྟོ་སྟོ་བཤད་ནི་ཡྟོད་ སེམས་ཅན་རང་རང་སྟོ་སྟོ་ལུ་ སྡུག་

བསྔལ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་མྟོང་མི་འདི་ ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་ སྡིག་པ་མ་འདྲཝ་ལེ་ཤ་

བསགས་པའི་འབྲས་བུ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྡིག་པ་སྤང་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན།

གཉིས་པ) བསྟོད་ནམས་ཀྱི་ལས་ནི་

སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངས་ཏེ་ དགེ་བ་བཅུ་སྒྲུབ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན་ དེ་ཡང་ སྟོག་གཅོད་

སྤང་སྟེ་གཞན་གྱི་སྟོག་སྐྱབས་ནི་ མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་སྤང་སྟེ་ སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་ འདྟོད་ལྟོག་

སྤྟོད་པ་སྤང་སྟེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་ནི་ རྫུན་སྨྲ་བ་སྤང་སྟེ་བྟོཝ་ཁྲང་སབ་ནི་ ཕ་མ་སྤང་སྟེ་མཁུན་

གྲོགས་བཟྟོ་ནི་ ཚིག་རྩུབ་སྤང་སྟེ་གཏམ་ཧེནམ་སབ་ནི་ ངག་འཁྱལ་སྤང་སྟེ་ཁ་ཐུན་གཏང་

ནི་དང་དྟོན་ལྡན་གྱི་གཏམ་སབ་ནི་ བརྣབ་སེམས་སྤང་སྟེ་འདྟོད་པ་ཆོག་ཤེས་པ་སྦེ་ནི་ གནྟོད་

སེམས་སྤང་སྟེ་ཕན་སེམས་བསྐྱེད་ནི་ ལྟོག་ལྟ་སྤང་སྟེ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་ནང་དང་

བཅས་བཅུ་ལུ་ ལས་དགེ་བ་བཅུ་ཟེར་སབ་ཨིན། གོང་དུ་བཤད་པའི་དགེ་བ་བཅུ་འདི་ ཚུལ་

བཞིན་སྒྲུབ་ཚུགས་པ་ཅིན་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀྱི་བདེ་བ་གེ་ར་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ལུ་བརྟེན་

ཏེ་བྱུངམ་ཨིན། 
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གསུམ་པ) མི་གཡྟོ་བའི་ནི་

རྒྱུ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་བསམ་གཏན་དང་ གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བསྒོམས་ཏེ་ འབྲས་བུ་གཟུགས་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷ་ལུ་སྐྱེ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

གོང་དུ་བཤད་མི་གི་ལས་གསུམ་པྟོ་འདི་ འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་ར་གི་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་ངོ་མ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ རང་གིས་རང་ལུ་གཅེས་ཤིང་འཕངས་པའི་མནྟོ་བསམ་

སྟོམ་བཏང་ནས་ སྡིག་པ་སྤང་ནི་དང་དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བརྩྟོན་དགོཔ་འདི་ གལ་ཆེས་ཤྟོས་

སྟོམ་ཅིག་ཨིནམ་རྟག་པུ་རང་ཤེས་དགོ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བཞི་པ་) འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ནི།

འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་ཟེར་མི་འདི་ ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པྟོ་ལྔའི་རྒྱུན་ཁམས་གསུམ་འཁོར་

བའི་གནས་འདི་ནང་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁོར་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མྟོང་བའི་ཚུལ་ཡང་ ཡ་གི་སྲིད་

པའི་རྩེ་མྟོ་ནས་མར་གྱི་དམལ་བ་མནར་མེད་ཚུན་ཚུན་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཁྱབ་དེ་ཡྟོདཔ་

ཨིན། དེ་ཡང་སྤྱིར་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ ཁྱབ་པ་འདུ་

བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བཅས་བའི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དང་ སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་སྡུག་བསྔལ་ གཉེན་

བྱམས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ དགྲ་མི་སྡུག་པ་དང་ཕད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ འདྟོད་པ་

ཐྟོག་ཏུ་མ་བབས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ མི་འདྟོད་པ་ཐྟོག་ཏུ་བབས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བཅས་ སྡུག་

བསྔལ་བཅུ་གཅིག་པྟོ་དེ་གིས་རྟག་པུ་རང་གདུངམ་གདུང་ས་རང་ཡྟོདཔ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ།
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བྱེ་བྲག་སེམས་ཅན་སྟོ་སྟོའི་སྡུག་བསྔལ་མདྟོ་སྡེ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས་

སེམས་ཅན་དམལ་བ་དམལ་མེས་ཉམས། །ཡི་དྭགས་བཀྲེས་ཤིང་སྐོམ་པས་ཉམས། །

 དུད་འགྲོ་གཅིག་ལ་གཅིག་ཟས་ཉམས། །མི་དག་འཚྟོ་བ་འཐུང་བས་ཉམས། །

 ལྷ་དག་བག་མེད་པ་ཡིས་ཉམས། །ལྷ་མིན་འཐབ་ཅིང་རྩྟོད་པས་ཉམས། །

 འཁོར་བ་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་ཙམ་ལ། །བདེ་བ་ནམས་ཡང་ཡྟོད་མ་ཡིན། །

ཟེར་གསུང་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་འདི་ནང་ ག་ཏེ་སྐྱེ་རུང་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཡྟོག་པྟོ་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་འདམ་རབ་ལས་མ་

འགལཝ་ཨིན། 

དཔེ་སྦེ་བ་ཅིན་ དུག་སྦྲུལ་གྱི་ཚང་དང་ ཤ་ཟ་སྲིན་པྟོའི་གླིང་ མེ་འབར་བའི་སྦུག་ལུ་སྟོད་

སྟོདཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ ཆོས་རྣམ་དག་ཅིག་བསྒྲུབ་དགོ་པ་ཅིན་ ཁམས་

གསུམ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལུ་སྐྱོ་བ་སྙིང་ལས་སྐྱེས་ཏེ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་

ཐར་ནས་ ཐར་པ་ཐྟོབ་ནི་ལུ་ དཔེར་ན་ ཁ་སྐོམ་སྟོད་མི་ ཆུ་དྲན་བདྟོཝ་བཟུམ་གྱི་མནྟོ་བསམ་

ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཏང་སྟེ་ ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ནིའི་ལམ་དམ་

པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་ནུ་བསྒྲུབ་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ། 
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ང༽ མི་ཚེ་དྟོན་ལྡན་བྱ་ཚུལ་གྱི་སྐོར།
 

དེ་ཡང་མི་ཚེ་དྟོན་ལྡན་བྱ་ཚུལ་ལུ་དབྱེ་བ་བཞི་སྦེ་བཞག་སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན། དཀོན་མཆོག་དང་ལས་

འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེད་མེད་པའི་བྟོ་སྤང་དགོཔ་ རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཤ་ཚ་མེད་པའི་བྟོ་སྤང་དགོཔ་ ཕ་

མ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་ཡུལ་དམ་པ་ཚུ་ལུ་གུས་བཀུར་མེད་པའི་བྟོ་སྤང་དགོཔ་ ཆང་དང་སྨྟོ་རས་ཀྱི་

རིགས་སྤང་དགོཔ་དང་བཞི་ཡྟོདཔ་ལས།

དང་པྟོ་) དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེད་མེད་པའི་བྟོ་སྤང་དགོཔ་ནི།

ཡུལ་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ནི་ རང་ཅག་རྣམས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒྲོལ་བའི་

སྐྱབས་མགོན་བ་ན་མེད་པ་ཨིནམ་དང་ རྒྱུ་ལས་བཟང་ངན་ལས་བྱུང་པའི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་

རྣམས་ནི་དུས་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་ལུ་དད་པ་དང་ ལས་

འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དགོཔ་གལ་ཆེ་ དེ་མེན་པ་སེམས་ལྟོག་ལྟའི་དབང་དུ་སྟོང་སྟེ་ དཀོན་

མཆོག་ལུ་སྐྱབས་གནས་དམ་པ་ཨིནམ་པའི་དད་པ་མེད་ རྒྱུ་ལས་དགེ་བ་བསགས་པ་ལས་

འབྲས་བུ་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དང་ རྒྱུ་སྡིག་པ་བསགས་པ་ལས་ འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་

ལུ་ཡིད་ཆེས་མེད་པར་ ལས་འབྲས་ཁྱད་དུ་བསད་དེ་སྡིག་པ་གསག་པ་ཅིན་ རང་གིས་རང་ངན་

སྟོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ནམ་ཡང་ཐར་བ་མེད་པའི་བྱ་བ་ངན་པ་སྟོམ་རང་བསྒྲུབས་ཚརཝ་ཨིན།
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དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས།

གང་ཚེ་རང་དབང་འཇུག་ཅིང་མཐུན་གནས་པ། །

གལ་ཏེ་འདི་བདག་འཛིན་པ་མི་བྱེད་ན། །

གཡང་སར་ལྷུང་བས་གཞན་དབང་རྒྱུར་གྱུར་པ། །

དེ་ལས་ཕྱིས་ནས་གང་གིས་སྟོང་བར་གྱུར། །

ཟེར་གསུང་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ནམ་ཡང་ཐར་མེད་ངན་སྟོང་གི་གནས་སུ་ལྷུང་བའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ལས་

འབྲས་ཁྱད་དུ་བསད་མི་དེ་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་མེད་

པའི་ལྟོག་ལྟ་དེ་སྤང་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གསེར་ཉ།
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གཉིས་པ) རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ཤ་ཚ་མེད་པའི་བྟོ་སྤང་དགོཔ་ནི།

རང་ཉིད་སྐྱེ་ས་ སྟོམ་ས་ ཟ་ས་ འཐུང་ས་ གཏམ་སྙན་གྲགས་དང་ཐྟོབ་གོ་ས་ བདེ་སྐྱིད་དང་ 

ལྡན་སྦེ་སྟོད་ས་དེ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་དང་མི་སེར་མངའ་བདག་རིན་པྟོ་ཆེའི་བཀའ་

དྲིན་ཨིན། 

དེ་ལུ་དད་དམ་འགྱུར་མེད་ཀྱིས་ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་སེམས་ལུ་བཞག་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེཝ་

ཨིནམ་ཤེས་དགོ དེ་མིན་པ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཤ་ཚ་མེད་པའི་སྐུར་འདེབས་དང་

ངན་བརྗོད་ཟ་ཁ་ནང་གཏད་ བྟོ་ཁ་ཕྱིར་ཕྱྟོགས་ བྱུས་ཕྱི་ནང་བརྗེ་བ་ གཡྟོ་སྒྱུ་ངན་ལྷད་དང་

རྒྱུ་དངོས་ཕན་བུ་རེའི་ཕྱིར་རྒྱལ་ཁབ་འགོ་མཇུག་སྟོག་ནིའི་བྱ་ངན་རྩྟོམ་པ་ རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་

ལ་ཤ་ཞེན་ཅན་གྱི་མི་ལུ་ཆ་འཇོག་མེད་ཅིང་ བྱུས་ངན་གཡྟོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་ཕྱི་མི་ལ་བྟོ་ཕུགས་གཏད་

པ་དྲིན་ཅན་གྱི་གཞུང་དང་གོང་མ་ལུ་ རང་འདྟོད་ཆུང་ཀུ་རེ་མ་བསྒྲུབ་རུང་ དགྲ་ལྟར་རྩིས་བ་

སྟོགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཞི་བདེའི་ལམ་ལུགས་མར་ཉམས་པའི་རྟགས་ཚན་མང་རབ་བྱུང་བའི་

དུས་ཚྟོད་འདི་ལུ་ རང་ཅག་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ལུ་སྐྱེས་སྟེ་ ཆོས་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་

བདེ་བར་སྐྱོང་ཞིང་ བཟང་པྟོའི་ལམ་སྟོན་ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་ཕན་

གནྟོད་ངོ་ཤེས་པའི་སྐབས་ཁྱེད་རང་ན་གཞྟོན་ཕྟོ་མྟོ་རྣམས་ཀྱིས་ ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡྟོན་ལྟོ་མང་པྟོ་

དཀའ་ཚེགས་ཀྱིས་བསབ་པའི་འབྲས་བུ་ སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཡྟོངས་ལུ་ཕན་ཐྟོགས་ནི་དང་ བྱེ་

བྲག་རང་རེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་བ་གསུམ་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་འབྱྟོར་བ་ཞིག་དགོཔ་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ། 
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དེ་མིན་པ་གོང་ལུ་བཤད་མི་སྐྱོན་ཚུའི་དབང་དུ་སྟོང་ན་ མི་ལས་སྟོང་ལྟོག་མཁན་དང་ མི་ལུས་

བྱུར་པྟོ་ཆེ་ ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་མེད་རང་གཞན་གཉིས་ཕུང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བ་བརྩྟོང་དུ་འགྱུར་ཏེ་ 

མི་ཚེ་དྟོན་མེད་དུ་ཟད་པ་ཡིན་པས་ བསམ་བྟོ་འགོ་མཇུག་མ་འཛྟོལ་བར་གཏང་སྟེ་མི་ཚེ་དྟོན་

ལྡན་ལུ་བཀོད་དགོཔ་གལ་ཅན་ཨིན་ནྟོ། 

གསུམ་པ) ཕ་མ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་ཡུལ་དམ་པ་ཚུ་ལུ། 

གུས་བཀུར་མེད་པའི་བྟོ་སྤང་དགོཔ་ནི་ ལུས་རྟེན་སྐྱེས་པའི་ཕ་མ་ནི་ བུ་ལ་བརྩེ་གདུང་ཆེ་ཞིང་

བུའི་འདྟོད་པ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་རང་གི་སྟོག་ཀྱང་བྟོས་གཏང་ཚུགཔ་ཨིནམ་ལས་བཀའ་དྲིན་སྟོམ་

རང་ཆེ་ བ་མ་དང་སབ་་དཔྟོན་ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ནི་ སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཡྟོངས་ལུ་བུ་གཅིག་

པ་དང་འདྲ་བའི་བརྩེ་གདུང་ཅེ་བ་དང་ ལྷག་པར་དུ་གདུང་བྱ་སྟོབ་མ་རྣམས་ གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་བ་ན་མེད་པ་ཡྟོདཔ་དང་ སེམས་ཅན་

གེ་ར་ལུ་མ་འདྲིས་པའི་མཛའ་བཤེས་དང་ མ་བཅོལ་བའི་ཕ་མ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པས་ སྐྱེ་

བ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཕ་མ་ནི་ཕན་གཏགས་པའི་

ཞིང་ བ་མ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་རྣམས་ནི་ཕན་གཏགས་པ་དང་ ཡྟོན་ཏན་གྱི་ཞིང་ཨིནམ་ལས་དྲིན་

ཅན་དེ་རྣམས་ལུ་ ཕྱག་འཚལ་ནི་དང་ ཞེ་ས་ཞུ་ནི་ ལུས་ངག་གི་ཞབས་ཏྟོག་ཞུ་ནི་ ནྟོར་

དང་ལྟོངས་སྤྟོད་ཀྱི་ཞབས་ཏྟོག་ཞུ་ནི་སྟོགས་ བྱས་ཤེས་དྲིན་བཟྟོའི་སྒོ་ལས་ ལེགས་བཞིནམ་

འབད་བསྟེན་པ་ཅིན་ འདི་ཕྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་ལུ་ཕན་པྟོའི་དྟོན་བསྒྲུབས་ཚརཝ་ཨིནམ་ལས་ མི་

ཚེ་དྟོན་ཡྟོདཔ་སྦེ་འགྱོཝ་ཨིན།
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དེ་མིན་པ་ཕ་མ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་ལུ་ ལུས་ཀྱིས་བརྡུང་བརྡེག་ ངག་གིས་རྫུན་ཚིག་དང་

ཁྱད་གསྟོད་སྐུར་འདེབས་ ཚིག་རྩུབ་ ངན་བརྗོད་སྣ་ཚྟོགས་དང་ ཡིད་ཀྱིས་ བརྣབ་སེམས་ 

གནྟོད་སེམས་ ལྟོག་ལྟ་སྟོགས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཡུལ་གཉེན་པྟོ་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྡིག་པ་བསག་

པ་ཅིན་ སྡིག་པ་གཞན་ལས་སྟོམ་རང་ལྕིཝ་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ བསྐལ་པ་ལས་བསྐལ་པའི་བར་

དུ་ ངན་སྟོང་གི་སྡུག་བསྔལ་མྟོང་དགོཔ་ཨིན། 

ངན་སྟོང་གི་སྡུག་བསྔལ་མྟོང་དགོཔ་དེ་ཡང་ གཞན་གྱིས་དབང་བཙྟོང་གིས་ཐྟོག་ལས་བྱུང་

བྱུངམ་མེན་པ་ རང་གིས་རང་ལུ་ཤ་མ་ཚའི་ལཱ་འབདཝ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་བྱུངམ་ཨིནམ་པས་ ཡུལ་

གཉེན་པྟོ་དེ་ཚུ་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་པ་ཅིན་ མི་ཚེ་དྟོན་མེད་སྦེ་འགྱོ་མི་ལས་ཚུར་ལྟོག་ཚུགཔ་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བུམ་པ།
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བཞི་པ) ཆང་དང་སྨྟོ་རས་ཀྱི་རིགས་སྤང་དགོཔ་ནི།

མི་ཚེ་དྟོན་མེད་སྦེ་ཟད་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་གཅིག་རང་ ཆང་དང་སྨྟོ་རས་ལུ་བག་མེདཔ་སྦེ་ལྟོངས་སྤྟོད་

ནི་དེ་ཨིནམ་ལས་ ང་བཅས་གེ་ར་གིས་ཆང་དང་སྨྟོ་རས་སྤང་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེཝ་ཨིན། དེ་

ཡང་ སྨྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་སྤྟོད་པའི་སྐྱོན་རྣམ་གྲངས་ལྔ་སྦེ་དབྱེ་སྟེ་བཤད་ནི་ཨིན།

སྨྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་སྤྟོད་པ་ཅིན་ཡྟོན་ཏན་གྱི་བར་ཆད་སྟོམ་ཤྟོས་ཨིནམ་ ཡྟོན་ཏན་ཡྟོད་ཀྱང་

གཞན་གྱིས་ཆ་འཇོག་མེདཔ་ ཕ་མ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་སྟོགས་ཡིད་ཕམ་གྱི་གནས་ལུ་བཀོད་པའི་

རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིནམ་ རྒྱུ་ནྟོར་ཆུད་ཟད་གཏྟོང་བའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཡིན་ཨིནམ་ བཟའ་ཚང་དང་བུ་གཞིའི་

བར་ནང་འཐབ་རྟོད་དང་ཡར་སྐྱེད་མེད་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཡིན་པ་དང་ལྔ་ཡྟོདཔ་ལས་

དང་པྟོ) ཡྟོན་ཏན་གྱི་བར་ཆད་སྟོམ་ཤྟོས་ཨིན་པ་ནི།

ཡྟོན་ཏན་ནི་མི་ཚེ་འདིའི་སྟོག་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ ཡྟོན་ཏན་ཡྟོད་པ་ཅིན་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་

དྟོན་ག་ནི་ཡང་སྒྲུབ་ཚུགས་ ཡྟོན་ཏན་མེད་པ་ཅིན་རང་གཞན་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་

མའི་དྟོན་ག་ནི་ཡང་སྒྲུབ་མི་ཚུགས་ དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ཆང་དང་སྨྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་སྤྟོད་པ་ཅིན་

ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡྟོན་ག་ཅི་ཡང་སྦང་སྟེ་མཐར་མ་ཕྱིན་པར་ འཛམ་བུ་གླིང་ནས་སྟོང་ལྟོག་བྱེད་པ་

ཨིན་ དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་སྨྟོ་རས་སྤང་དགོཔ་གལ་ཆེ།
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གཉིས་པ) ཡྟོན་ཏན་ཡྟོད་རུང་མི་ཀུན་གྱིས་ཆ་འཇོག་མེད་པ་ནི།

ཕྱི་ནང་གི་ཤེས་ཡྟོན་སྟོམ་ག་དེ་སྦེ་ཡྟོད་རུང་ སྨྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་སྤྟོད་མི་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡྟོན་

ཏན་དེ་གིས་རང་གཞན་ལུ་ཕན་ཐྟོགས་ནི་དང་ གཞུང་ལུ་ཞབས་ཏྟོག་ཞུ་ནི་ ཐྟོབ་གོ་ས་ ཕ་མ་

དང་སྤུན་ཆ་ ཡུལ་གོང་མ་ཚུ་ཐུགས་དགྱེས་ནི་ཕར་བཞག་ ཡྟོན་ཏན་ཚིག་གཅིག་རང་མི་ཤེས་

པའི་ མི་གིས་ཀྱང་རང་ལུ་ཆ་འཇོག་མེད་པའི་གཞི་ལུ་འགྱོ་ཨིན།

དེ་ཡང་སྨྟོ་རས་དེ་གིས་བཟྟོཝ་ཨིནམ་ཤེས་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་་མ་གཏྟོགས་ ཡྟོན་ཏན་ཅན་གྱི་མི་

གིས་ ཡྟོན་ཏན་ག་ནི་ཡང་མེད་མི་ལས་ཀྱང་ཐབས་ཆགཔ་འབད་མི་དེ་ མིའི་གདྟོང་ཁར་ངོ་ཚ་

བའི་གཞི་ལས་ ཡྟོན་ཏན་དེ་གིས་རང་ལུ་ཕན་ཐྟོག་ནི་དང་གཞན་ལུ་ངོམ་ནི་ ག་ཅི་འདུག་ག་

བསམ་བྟོ་ལེགས་བཞིནམ་གཏང་སྟེ་མི་ཚེ་དྟོན་མེད་སྦེ་ཟད་པའི་རྒྱུ་སྨྟོ་རས་སྤང་གནང་།

གསུམ་པ) ཕ་མ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་ཡིད་ཕམ་གྱི་གནས་ལུ་བཀོད་པའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིནམ་

པ་ནི།

ཕ་མ་ནི་བུ་ཚུ་ལུ་བརྩེ་བ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ ཕ་མ་ལུ་རྒྱུ་ནྟོར་གྱི་ཆེ་ཆུང་ཡྟོད་རུང་ བུ་ཚུ་ལུ་འགྲོ་སྟོང་

ལྕོགས་རང་ཐདཔ་སྦེ་གཏང་སྟེ་ བུ་ཚུ་ལས་རེ་བ་སྟོམ་ཅིག་བསྐྱེད་ཡྟོདཔ་དང་ ཡྟོན་ཏན་སྟོན་

པའི་སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་གིས་ཡང་ སྟོབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ཕན་ཐྟོག་སྟོམ་འྟོང་ནིའི་རེ་བ་བསྐྱེདཔ་ཨིན་

རུང་སྟོབ་ཕྲུག་དེ་གིས་ ཕན་པའི་བསབ་བྱ་ལུ་མ་ཉན་ ཆ་རྟོགས་ངན་པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་ མྟོ་

རས་ལུ་བག་མེདཔ་སྦེ་ལྟོངས་སྤྟོད་དེ་ གཞན་ལུ་ཕན་ཐྟོགས་ནི་ཕར་བཞག་ རང་གི་མི་ཚེ་ལྟོ་
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(༨༠-༩༠) ཐུབ་རྒྱུ་ཡང་(༢༠-༣༠) ལུ་ཟད་ནས་ཕ་མ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་ཡང་ཡིད་ཕམ་གྱི་གཞི་

ལུ་བཀོད་མི་དེ་ཡང་ མི་ཚེ་ཆུད་ཟྟོས་གཏང་མིའི་རྒྱུ་ སྨྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་སྤྟོད་མི་དེ་ལུ་ཐུགཔ་

ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ན་གཞྟོན་ཀུན་གྱིས་མྟོ་རས་དེ་ཅིས་ནས་ཀྱང་སྤང་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

བཞི་པ) རྒྱུ་ནྟོར་ཆུད་ཟྟོས་གཏང་བའི་རྒྱུ་ངོ་མ་ཨིནམ་པ་ནི།

རྒྱུ་ནྟོར་ལྟོངས་སྤྟོད་ནི་ ལྟ་ནིའི་མིག་ཏྟོ་དང་འདྲ་ རྒྱུ་ནྟོར་མེད་ན་འཛམ་གླིང་ག་སྟེ་ལུ་ཡང་རང་

མགོ་རང་འདྲྟོང་སྦེ་སྟོད་མི་ཚུགས་ དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་ཆང་དང་སྨྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་སྤྟོད་མི་དེ་ཉིན་

རིམ་བཞིན་རྒྱུ་ནྟོར་ཆུད་ཟྟོད་གཏང་ནི་མ་གཏྟོགས་ འྟོང་ཁུངས་ག་ནི་ཡང་བཟྟོ་མི་ཚུགས་ དེ་

ཡང་ན་གཞྟོན་བུ་ཚུ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨཔ་ལས་རྐུ་འབག་ ཨའི་ལས་ལེན་འབག་དེ་

ཡང་མ་ཐྟོབ་ན་གཞན་ལས་ཨའུ་རྐུ་ནི་དང་འཐབ་འཛིང་འབད་ནི་ལ་སྟོགས་པའི་སྤྟོད་ངན་དང་

བཙྟོན་ནང་ཚུད་ནི་སྟོགས་ཉེན་ཁ་ཆེའི་ལཱ་གེ་རང་ ཆང་དང་སྨྟོ་རས་ལུ་བག་མེད་དུ་སྤྟོད་པ་ལས་

བྱུངས་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ རང་དྲེན་རང་ལུ་ཆེ་བའི་གྲོས་བཏབ་སྟེ་ འཛམ་གླིང་མིའི་ནང་ན་ ག་

ཝ་སྐྱོ་བའི་གོ་ས་དེ་མ་ལེན་པར་ཡ་རབས་ཀྱི་ལཱ་ལུ་བརྩྟོན་ཏེ་ མི་ཚེ་དྟོན་ཡྟོདཔ་སྦེ་མཛད་གནང་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ལྔ་པ) བཟའ་ཚང་དང་བུ་གཞིའི་བར་ནང་ འཐབ་རྩྟོད་མང་ཞིང་ཡར་སྐྱེད་མེད་པའི་རྒྱུ་

ངོ་མ་ཨིནཔ་ནི།

དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་ ཚེ་ད་རེས་དགོཔ་བུ་གཞི་ ཚེ་ཕྱི་མ་དགོཔ་དམ་
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པའི་ཆོས་ཟེར་སྟོབ་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ བཟའ་ཚང་མཐུན་ལམ་གྱི་ཐྟོག་ལས་ བུ་གཞི་ལུ་ཡྟོན་

ཏན་ཡར་འཕེལ་དང་ བཟང་པྟོའི་ལམ་ལུ་བཙུགས་ཏེ་ ཕ་མ་དང་བུ་ཚུ་གེ་ར་ཚེ་སྟོད་ཚེ་སྨད་

གཉིས་ཆར་ལུ་ དགའ་སྐྱིད་དང་ལྡནམ་སྦེ་སྟོད་ནི་དེ་ མི་ལུས་ཐྟོབ་པའི་སྙིང་པྟོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན་

རུང་ སྨྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་སྤྟོད་མི་དེས་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱི་མནྟོ་བསམ་ཕར་བཞག་ ཉིནམ་ད་

རེས་དང་ནང་པའི་བསམ་བྟོ་རང་ ལེགས་བཞིནམ་མི་གཏང་བར་ ཆང་དང་མྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་

སྤྟོད་དེ་ བག་མེད་ཀྱི་ངང་ལུ་སྟོད་པའི་རྐྱེན་ངན་པ་དེ་གིས་ བཟའ་ཚང་ནང་ན་ཉིནམ་གཅིག་གི་

ནང་འཁོད་རང་འཐབ་འཛིང་དང་འཁྲུགས་ལྟོང་མང་ཞིང་ རང་ཡར་སྐྱེད་མེད་ལ་མི་གཞན་གྱིས་

མར་སྨད་ཅིང་བཟའ་ཚང་ཡ་བྲལ་དུ་འགྱོ་ནི་དང་ བུ་ཚ་ཚུ་ལུ་ཡང་ཡྟོན་ཏན་སྟོབ་སྦྟོང་གི་བར་

ཆད་དང་འགྲོ་སྟོང་གི་དཀའ་ངལ་ལུ་བརྟེན་ཡྟོན་ཏན་མཐར་མ་ཕྱིན་པ་ མགོ་སྟོང་སྟེ་ལུས་ནི་ལ་

སྟོགས་པའི་ཕུང་གཞི་ངོ་མ་དེ་ ཆང་དང་སྨྟོ་རས་བག་མེདཔ་སྦེ་སྤྟོད་པ་ལུ་བརྟེན་བྱུང་བ་ཨིནམ་

ཤེས་ཏེ་རང་ཉིད་མི་ཚེ་འདི་ལུ་ཆོསཔ་རྣམ་དག་གི་གྲལ་ལུ་མ་ཚུད་རུང་ འཇིག་རྟེན་པ་སྐྱོ་ཤྟོས་

ཀྱི་གྱལ་ཁར་མ་ལུསཔ་ཅིག་འབད་ནི་དེ་ མི་ཚེ་དྟོན་ལྡན་གྱི་ནང་ལས་གལ་ཆེ་ཤྟོས་ཅིག་ཨིནམ་

ཐུགས་ལུ་བཞག་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་གནང་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

མེ་ཏྟོག།
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༼ལེའུ་གཉིས་པ༽
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ཅ༽ དམ་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་རྩ་བ་དད་པ་གལ་ཆེའི་སྐོར།

དད་པ་ཟེར་མི་འདི་ དགེ་བའི་ཆོས་གེ་ར་གི་རྩ་བ་ཨིན་ དང་པ་རང་ རང་གི་རྒྱུ་ལུ་དད་པ་ངོ་མ་

ཅིག་བསྐྱེད་དེ་ ཐར་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ནི་གི་ལམ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བརྩྟོན་དགོཔ་

ཨིན་ དད་པ་འདི་ལུ་ལྷམ་པ་མ་འདྲཝ་གསུམ་ཡྟོད་ དེ་ཡང་ དྭངས་བའི་དད་པ་ འདྟོད་པའི་

དད་པ་ ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ཟེར་གསུམ་ཡྟོདཔ་ཨིན། 

༡) དྭངས་བའི་དད་པ་ཟེར་མི་དེ་

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ རང་ལུ་ཆོས་སྟོན་པའི་བམ་དང་སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་གི་ཞལ་མཇལ་རུང་

འདྲ་ དེ་ཚུ་གི་ཡྟོན་ཏན་དང་བཀའ་དྲིན་ རང་གི་སེམས་ཁར་དྲནམ་ད་ དགའ་བ་སྐྱེས་མི་འདི་

ལུ་སབ་ཨིན། 

༢) འདྟོད་པའི་དད་པ་ཟེར་མི་འདི་

འཁོར་བ་དང་ངན་སྟོང་གི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ལུ་བསམ་སྟེ་ དེ་ཚུ་ལས་འཐྟོན་འགྱོ་དགོ་མནྟོ་ མཐྟོ་

རིས་དང་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཐྟོབ་དགོ་མནྟོ་སྟེ་ སྡིག་སྤྟོང་དགེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལཱ་ལུ་ སེམས་གཏིང་ལས་

རང་བརྩྟོན་ནི་གི་མནྟོ་བསམ་གཏང་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།
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༣) ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ཟེར་མི་འདི་

ལས་དགེ་བ་བསགས་པ་ལས་ འབྲས་བུ་མཐྟོ་རིས་དང་ཐར་པའི་བདེ་བ་ཐྟོབ་ནི་ཡྟོད་པ་ལུ་ཡིད་

ཆེས་ ལས་མི་དགེ་བ་བསགས་པ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ འབྲས་བུ་ངན་སྟོང་གི་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་ལུ་

ཡིད་ཆེས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་གསྟོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ ཕན་ཐྟོགས་སྟོམ་ཡྟོདཔ་སྦེ་ཡིད་

ཆེས་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ལས་རང་སྐྱེ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

དེ་ཡང་ ཆོས་མངོན་པ་ལས་ དད་པ་གང་ཞེ་ན་ ལས་དང་ འབྲས་བུ་དང་ བདེ་བ་དང་དཀོན་

མཆོག་ལ་མངོན་པར་ཡིན་ཆེས་པ་དང་ འདྟོད་པ་དང་ སེམས་དྭངས་བའྟོ། །

ཟེར་གསུངས་ཏེ་འདུག་ དེར་མ་ཟད་ དད་པ་ཟེར་མི་འདི་ འཕགས་པའི་ནྟོར་བདུན་གྱི་གཙྟོ་བྟོ་

ཨིནམ་དང་ ཡྟོན་ཏན་རྟོགས་ནི་མེད་པའི་གཏེར་ ཐར་པའི་ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་ནིའི་རྐངམ་དགེ་

བའི་ཆོས་འདི་ཚུ་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཚུར་བསྡུ་ནིའི་ལགཔ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ཟེར་ཡང་གསུངས་འདི་

ཡྟོད་ དེ་ཡང་ དད་པ་ནྟོར་དང་གཏེར་དང་རྐང་པའི་མཆོག །ལག་པ་བཞིན་དུ་དགེ་སྡུད་རྩ་བ་

ཡིན། །ཟེར་གསུངས་ཡྟོད་ དེ་བཟུམ་སྦེ། མདྟོ་ལས།

དད་པ་མེད་པའི་མི་རྣམས་ལ། །དཀར་པྟོའི་ཆོས་རྣམས་མི་འབྱུང་སྟེ། །

ས་བྟོན་མེ་ཡིས་འཚིག་པ་ལ། །མྱུ་གུ་སྔོན་པྟོ་ག་ལ་སྐྱེས། །
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ཟེར་ཡང་གསུངས་ཏེ་འདུག་ དེ་ལས་བརྟེན་ བ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་ལུ་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་

རླབས་ ག་དེ་སྦེ་ཡྟོད་རུང་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་བྱིན་རླབས་ཐྟོབ་དང་མི་ཐྟོབ་འདི་ དད་པ་ཡྟོད་

མེད་ལུ་གལ་ཆེཝ་ཨིནམ་ལས་ དད་པ་མེད་པ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་དང་ཞལ་མཇལ་ཏེ་ རྗེས་སུ་

བཟུང་རུང་ཕན་མི་ཐྟོགས་ དཔེར་ན་ དགེ་སྟོང་ལེགས་པའི་ཀརྨ་ བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ རང་རྒྱུད་

ལུ་དད་པ་ཡྟོད་པ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རླབས་ དུས་ནམ་རང་ཨིན་རུང་རང་

གི་རྒྱུད་ལུ་འཇུག་ནི་ཡྟོད་ དཔེར་ན་ དད་པ་ཡྟོད་ན་ཁྱི་སྟོ་ལས་རིང་བསྲེལ་འཁྲུངས་ཟེར་སབ་

ནི་ཡྟོད་བདྟོཝ་བཟུམ་ཨིནམ་ལས་ དམ་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ལུ་ དང་པ་རང་བཟྟོ་བཅོས་མེད་

པའི་དད་པ་ཅིག་དགོཔ་འདི་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།

      དུང་དཀར།    

 



   37   
སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་དགའ་སྟོན།

ཆ༽ གཏན་གྱི་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་གྱི་སྐོར།

སྤྱིར་བཏང་སྐྱབས་འགྲོ་ཟེར་མི་འདི་ འཇིགས་པ་ག་ཅི་ལས་ཨིན་རུང་ཐར་ནི་གི་ཆེད་དུ་ གཞན་

ལུ་སྐྱབས་འཚྟོལ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན་ དང་པ་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ངོས་འཛིན་ནི་སངས་

རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ ཆོས་དཀོན་མཆོག་ དགེ་འདུན་འཀོན་མཆོག་དང་གསུམ་ལུ་ཞུཝ་ཨིན། 

དང་པ་ སངས་རྒྱས་ དཀོན་མཆོག་ཟེར་མི་འདི་ མདྟོ་སྡེ་རྒྱན་ལས་ སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱི་སྐུའི་དབྱེ་བ།

རང་བཞིན་ལྟོངས་སྤྟོད་ཛྟོགས་པ་དང་། །གཞན་ནི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། །སྐུ་གསུམ་དག་གིས་

སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྐུ་འདུས་པར་ནི་བཤད་པར་བྱ། །

ཟེར་གསུངས་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་ ལྟོངས་སྤྟོད་རྟོགས་པའི་སྐུ་དང་ 

སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གསུམ་ལུ་སབ་ཨིན། 

གཉིས་པ་ དམ་པའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུད་བ་མ་ལས་

གང་ཞིག་གང་གིས་ཆགས་བྲལ་བ། །བདེན་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཅན་དེ་ཆོས། །

ཟེར་གསུངས་ཡྟོད་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ འཕགས་པ་ཚུ་གི་ཐུགས་རྒྱུད་ལུ་འྟོད་པའི་ཟག་མེད་

འགོག་ལམ་གཉིས་ལུ་སབ་ཨིན། 
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གསུམ་པ་ དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུད་བ་མ་ལས་

ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ནང་གི་ནི། །ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་དག་པའི་ཕྱིར། །

འཕགས་པ་ཕྱིར་མི་ལྡྟོག་པ་ནི། །ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་སྐྱབས་ཡིན་ནྟོ། །

ཟེར་གསུངས་ཡྟོད་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ས་བཅུ་ལུ་བཞུགས་ཡྟོད་པའི་བྱང་སེམས་འཕགས་པ་ཚུ་

དང་ ཐེག་དམན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་སྐྱེས་བུ་ཟུང་བཞི་དང་ གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་ ཟེར་ཡྟོད་

མི་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན།

དེས་མ་ཚད་ སྡེབས་རིས་སྦེ་བྲི་བྲིསཝ་དང་ ལུགས་སུ་བླུགས་བླུགསཔ་ འབུར་དུ་དྟོད་ཡྟོད་

མི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་འདྲ་ཚུ་ཡང་ སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་ མིང་ཚིག་ཡི་གུའི་གཟུགས་

ལུ་གནས་ཏེ་ཡྟོད་མི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་ མཁས་པའི་བསན་བཅོས་ཚུ་ ཆོས་དཀོན་

མཆོག་དང་ སྟོ་སྟོ་སྐྱེ་བྟོའི་དགེ་སྟོང་བཞི་ཡན་ཆད་ཚྟོགས་པ་ལུ་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་སྦེ་

བཞགཔ་ཨིན།

དེ་ཚུ་གིས་ དཀོན་མཆོག་དངོས་དང་ཆ་འདྲ་བའི་ལཱ་འབད་ཚུགཔ་ལས་བརྟེན་ དཀོན་མཆོག་

དངོས་དང་འདྲཝ་སྦེ་ཆ་བཞག་སྟེ་ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོཔ་ཨིན་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་དེ་ཡང་ དུས་ད་རེས་ལས་བཟུང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མ་ཐྟོབ་ཚུན་ 

ཚྟོད་སངས་རྒྱས་ལུ་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ལམ་སྟོན་མི་དང་ ཆོས་ལུ་ལམ་ དགེ་འདུན་ལུ་
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ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་བའི་ཆ་རྟོགས་སྦེ་ མནྟོ་བསམ་བཏང་ཏེ་ རང་གི་ཁ་ལས་ བ་མ་ལ་སྐྱབས་

སུ་མཆིའྟོ་ སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའྟོ་ ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའྟོ་ དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་

སུ་མཆིའྟོ་ སྐྱབས་གནས་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པྟོ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའྟོ་ ཟེར་ག་

དེ་མང་མང་བགྱང་དགོཔ་ཨིན།

ཁ་ལས་སྐྱབས་འགྲོ་བགྱངས་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་ སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་

ཡྟོན་ཏན་སེམས་ལུ་དྲན་ཏེ་ ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱི་མྟོས་གུས་བསྐྱེད་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་དང་ ལུས་

དང་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཡང་ སྐྱབས་འགྲོ་གི་བསབ་བྱ་ལུ་བརྩྟོན་འགོཔ་ཨིན།

སྐྱབས་འགྲོའི་བསབ་བྱ།

བསབ་བྱ་འདི་ལུ་ དགག་པའི་བསབ་བྱ་གསུམ་དང་ སྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ་གསུམ་ ཆ་མཐུན་གྱི་

བསབ་བྱ་གསུམ་ཟེར་དགུ་ཡྟོདཔ་ལས་

༡) དགག་པའི་བསབ་བྱ་གསུམ་ཟེར་མི་འདི་ 

སངས་རྒྱས་ལུ་སྐྱབས་སུ་སྟོང་ཞིནམ་ལས་ ཕྱི་རྟོལ་པའི་ལྷ་ལུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་མི་བཏུབ་ ཆོས་

ལུ་སྐྱབས་སུ་སྟོང་ཞིནམ་ལས་ སེམས་ཅན་གནྟོད་འཚེ་སྤང་དགོ་ དགེ་འདུན་ལུ་སྐྱབས་སུ་

སྟོང་ཞིནམ་ལས་ ཆ་རྟོགས་སྡིག་ཅན་དང་ལྟོག་ལྟ་ཅན་དང་བསྟོམས་མི་བཏུབ།
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༢) བསྒྲུབ་པའི་བསབ་བྱ་གསུམ་ཟེར་མི་འདི་

སངས་རྒྱས་ལུ་སྐྱབས་སུ་སྟོང་ཞིནམ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་ ཐ་ན་ས་ཚ་ ཆག་དུམ་

ཡན་ཆད་ལུ་སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕྱག་དང་

མཆོད་པ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན། ཆོས་དཀོན་མཆོག་ལུ་སྐྱབས་སུ་སྟོང་ཞིནམ་ལས་ རྒྱལ་བའི་

གསུང་རབས་ཀྱི་རྟེན་ ཐ་ན་ཡིག་འབྲུ་སྣ་ཅིག་ཡན་ཆད་ལུ་ ཆོས་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཀྱི་འདུ་

ཤེས་བཞག་སྟེ་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ལུ་སྐྱབས་སུ་སྟོང་ཞིནམ་ལས་ ཐ་ན་བགོ་ལ་དྲ་དུམ་དམར་པྟོ་དང་

སེར་པྟོ་ཡན་ཆད་ལུ་ དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་དངོས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བཞག་སྟེ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་

སྒོ་ལས་ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།

༣) ཆ་མཐུན་གྱི་བསབ་བྱ་གསུམ་ནི

ཅི་ཟ་ཅི་འཐུང་གི་ཕུད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་བརྩྟོན་པ་དང་ དུས་

རྟག༌ཏུ༌སྐྱབས༌འགྲོ༌བགྱང༌ནི༌ལུ་བརྩྟོན༌དགོཔ༌དང༌སབས༌མ༌བདེཝ༌ག༌ཅིག༌རང༌འཐྟོན༌རུང༌ 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལས་སྐྱབས་གཞན་ལུ་མི་འཚྟོལ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།
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སྐྱབས་འགྲོའི་ཕན་ཡྟོན། 

དཀོན་མཆོག་ལུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཅིན་ ཕན་ཡྟོན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཐྟོབ་ཨིན། དེ་ཡང་

ཕྱི་པ་ནང་པ་སྐྱབས་འགྲོའི་ཁྱད། ། ཟེར་གསུངས་ཡྟོདཔ་དང་

སྟོམ་པ་ཀུན་ལུ་ཡྟོད་མྟོད་ཀྱི། །སྐྱབས་སུ་མ་སྟོང་བ་ལ་མེད། །ཟེར་དང་།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སྟོང་བ། །འཇིགས་པ་མེད་པ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། ། 

ཟེར་དང་

སངས་རྒྱས་སྐྱབས་སུ་སེམས་ཅན་སུ་འགྲོ་བ། །བདུད་རྣམས་བྱེ་བས་གནྟོད་པ་མི་ནུས་ཏེ། 

།ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ཤིང་བྟོ་ནི་ཁྲུགས་གྱུར་ཀྱང་། །དེ་ནི་ངེས་པར་སྐྱེ་བའི་ཕ་རྟོལ་འགྲོ། །

ཟེར་གསུངས་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གྱལ་ཁར་ཚུད་ནི་དང་གཅིག་ སྟོམ་པ་

ཀུན་གྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་དང་གཉིས་ ཧེ་མ་འབད་འབད་བའི་སྡིག་པ་ཟད་འགྱོ་ནི་དང་གསུམ་བར་

ཆད་ཀྱི་གླག་མི་ཁེལ་ནི་དང་བཞི་ བསམ་པའི་དྟོན་གེ་ར་འགྲུབ་ནི་དང་ལྔ་ རྒྱུ་བསྟོད་ནམས་ཀྱི་

དགེ་བ་དང་ལྡན་ནི་དང་དྲུག་ འབྲས་བུ་ངན་སྟོང་གི་གནས་ལུ་མི་སྐྱེ་ནི་དང་བདུན་ ཚང་ངེས་

བཏྟོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ཚུགས་ནི་དང་བརྒྱད་ཡྟོདཔ་ཨིན་ནྟོ།།
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སྲིད་པའི་འཁོར་ལྟོ།
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ཇ༽ དམ་པའི་ཆོས་ལ་ངེས་ཤེས་བརྙེས་ཐབས་ ཕྱི་པ་དང་ནང་པའི་ཁྱད་པར་

འབྱེད་ཚུལ།

ཕྱི་པ་ནང་པ་ཟེར་བའི་ག་དྟོན་ཡང་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱྟོན་སའི་ལམ་ལས་བརྒལ་

ཏེ་ ཕྱི་ཁར་སྟོང་ནི་དེ་གིས་ ཕྱི་པ་ཟེར་སབ་ཨིན་ སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱྟོན་སའི་

ལམ་བདའ་སྟེ་འགྱོ་མི་དེ་ལུ་ ནང་པ་ཟེར་སབ་ཨིན། ཕྱི་པ་དང་ནང་པའི་ཁྱད་པ་ངོ་མ་རང་ 

སྐྱབས་གནས་ ལྟ་བ་ སྒོམ་པ་ སྤྟོད་པ་ འབྲས་བུ་དང་ལྔའི་སྒོ་ལས་ཕྱེ་ནི་ཡྟོད།

༡) སྐྱབས་གནས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི།

དཀོན་མཆོག་གསུམ་སྐྱབས་གནས་སུ་འཛིན་པ་ནང་པ་དང་ ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་ ཁྱབ་འཇུག་

ལ་སྟོགས་པ་སྐྱབས་སུ་འཛིན་པ་ཕྱི་རྟོལ་པ་ཨིན།

༢) ལྟ་བའི་ཁྱད་པར་ནི་

འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་ ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་ ཆོས་ཐམས་ཅད་

སྟོང་ཞིང་བདག་མེད་པ་ མང་ངན་ལས་འདས་པ་ཞི་ཞིང་བདེ་བ་སྟེ་ ལྟ་བ་བཀའ་བརྟགས་ཀྱི་

ཕྱག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་པ་ནང་པ་དང་ ལྟ་བ་རྟག་ཆད་གཉིས་ཀའི་མཐར་ལྷུང་སྟེ་ ཕྱིན་ཅི་ལྟོག་

ཏུ་ལྟ་བ་ཕྱི་རྟོལ་པ་དང་།
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༣) སྒོམ་པའི་ཁྱད་པར་ནི་

ཟབ་མྟོ་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་དྟོན་སྒོམ་སྟེ་ སྲིད་རྩེའི་ཉོན་མྟོངས་པའི་གཉེན་པྟོར་སྟོང་བ་ནང་

པ་དང་ སྒོམ་པ་རྟག་ཆད་གཉིས་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་སྟེ་ སྲིད་རྩེའི་ཉོན་མྟོངས་པ་སྤྟོང་མི་ནུས་པ་ཕྱི་

རྟོལ་པ།

༤) སྤྟོད་པའི་ཁྱད་པར་ནི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་སྟོང་སྟེ་ གཞན་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་གཙང་གཙང་རང་འབད་མི་དེ་ 

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་སྤྟོད་པ་དང་ ཆགས་སང་གཉིས་ཀྱི་ཀུན་ནས་སྟོང་སྟེ་ རང་ཕྱྟོགས་ལུ་

ཆགས་པ་དང་ གཞན་ཕྱྟོགས་ལུ་གནྟོད་པའི་ལཱ་འབད་མི་དེ་ ཕྱི་རྟོལ་པའི་སྤྟོད་པ་ཨིན།

༥) འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་ནི་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚུ་གིས་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བྟོ་གཞི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པྟོ་ལུ་ སྒྲིབ་སྟེ་

ཡྟོད་པའི་ ལས་དང་ཉོན་མྟོངས་པ་ཚུ་ གེ་ར་ཟད་དེ་ སེམས་ཀྱི་ངོ་བྟོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐྟོང་

སྟེ་ས་བཅུ་ལམ་ལྔའི་ཡྟོན་ཏན་ཡྟོངས་སུ་རྟོགཔ་འབད་རྟྟོགས་ཏེ་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་ཕན་ཐྟོགས་པའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་ཐྟོབ་དང་ འབྲས་བུ་རྟོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན་

ཕྱི་རྟོལ་པ་ཚུ་གིས་འབྲས་བུ་ཐར་པ་ཟེར་མི་འདི་ ནམ་མཁའ་ལུ་ཡྟོདཔ་བཟུམ་དང་ ཉི་མ་
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དང་ཟླ་བའི་ནང་ལུ་འཛུལ་འགྱོ་ནི་ཡྟོདཔ་བཟུམ་སྦེ་རྩིཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་སྦེ་ལྷའི་ཁྱད་པར་ཡང་

ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཚུ་གིས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལྷ་གཙྟོ་བྟོ་དང་ ཕྱི་རྟོལ་པ་ཚུ་གིས་

འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་རྐྱངས་ཅིག་ལུ་ རྩིཝ་ཨིན་པའི་ཁྱད་པར་སྟོགས་ལེ་ཤ་ར་ཡྟོད་རུང་ ད་ལྟྟོ་

མདྟོར་བསྡུས་ཙམ་ཅིག་ཞུཝ་ཨིན།

དཔལ་བེའུ།



   46   
	 	 སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་དགའ་སྟོན།

ཉ༽ སྟོན་པ་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྐོར།
 

ང་བཅས་ཀྱི་སྟོན་པ་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་གིས་ བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་

སྔོན་རྟོལ་ན་ སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་ཆེན་གྱི་སྤན་སྔར་ བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་བར་

དུ་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་བར་དུ་ བསྟོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་ཚྟོགས་

གཉིས་བསགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ། མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་སྟོན་ཏེ་སེམས་ཅན་

གྱི་དྟོན་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་མཛདཔ་ཨིན་ལས།

དང་པྟོ) དགའ་ལྡན་གནས་ནས་འཕྟོ་བའི་མཛད་པ་ནི་

དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡི་ཡུལ་དུ་ ལྷ་ཡི་བུ་དམ་པ་ཏྟོག་དཀར་པྟོའི་སྐྱེ་བ་བཞེས་ཏེ་ ལྷ་ཡི་འཁོར་

རྣམས་ལུ་ཆོས་སྟོན་ཏེ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ སྔོན་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ཀྱིས་ ལུང་བསན་

པ་དུས་ལུ་བབས་པ་ལྷ་ཡི་རྟོལ་སྒྲ་ཡིས་བསྐུལ་ཏེ་ རང་གི་དབུ་རྒྱན་རྒྱལ་ཚབ་མ་ཕམ་པའི་དབུ་

ལུ་བཅིངས་ཏེ་ རང་གི་རྒྱལ་ཚབ་་སྦེ་བསྐོས་ནས་ རང་ཉིད་ལྷྟོ་རྒྱལ་འཛམ་བུའི་གླིང་ལུ་སངས་

རྒྱས་པ་བྱྟོན་ནི་སྦེ་ཐུགས་ཐག་གཅད་ནུག

གཉིས་པ) ཡུམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་མཛད་པ་ནི་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཉིད་ལྷ་ཡུལ་དགའ་ལྡན་གྱི་གནས་ནས་ གླང་ཆེན་ཐལ་དཀར་མཆེ་

བ་དྲུག་ལྡན་གྱི་རྣམ་པ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ ལྷྟོ་རྒྱལ་འཚམ་བུ་གླིང་ལུ་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མཛེས་མ་གསྟོ་

སྤྟོང་ལ་གནས་པའི་གློ་གཡས་པ་ནས་ཡུམ་གྱི་ལྷུམ་སུ་ཞུགས་འདུག
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གསུམ་པ) སྐུ་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་ནི་

ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མཛེས་མའི་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕྟོ་བའི་ནང་ལུ་བཞུགས་པའི་སྐབས་སུ་ཡང་ 

ཡུམ་གྱི་མངལ་གནས་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་ཁང་སྦེ་བྱིན་གྱི་རླབས་ཏེ་ཟླཝ་༡༠བཞུགས་ཏེ་ ས་ག་

ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ལུ་ བཀྲ་ཤིས་ལུམ་པའི་ནི་ཡི་ཚལ་དུ་ ཡུམ་ལུ་ན་ཚ་མེད་པ་ཡུམ་གྱི་རྩིབས་

ལྟོག་གཡས་པ་ལས་ སྐུ་འཁྲུངས་ཚཝ་ཅིག་ ཕྱྟོགས་བཞི་ལུ་གོམ་ཐེངས་བདུན་བདུན་བྱྟོན་

མའི་ཤུལ་ལུ་ མེ་ཏྟོག་པདྨ་བདུན་བདུན་འཁྲུངས་ཏེ་ ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སྐུ་ཁྲུས་གསྟོལ་བ་དང་

བསྟོད་པ་ཡང་ཕུལ་ནུག་

དེའི་སྐབས་སུ་ཀུན་དགའ་བྟོ་ལ་སྟོགས་པ་ཤཱ་ཀྱའི་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ གྲགས་འཛིན་མ་ལ་སྟོགས་པའི་

བུམྟོ་ལྔ་བརྒྱ་ འདུན་པ་ལ་སྟོགས་པ་བྱཱ་རྟོགས་ལྔ་བརྒྱ་ བསྔགས་ལྡན་ལ་སྟོགས་པ་རྟེའུ་ལྔ་

བརྒྱ་ཡང་ སབས་ཅིག་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ རྒྱལ་པྟོའི་ཐུགས་འདུན་གེ་ར་གྲུབ་སྟོངམ་ལས་ སས་ཀྱི་

མཚན་ཡང་རྒྱལ་སས་དྟོན་གྲུབ་ཟེར་གཏགས་གནང་ནུག་

བཞི་པ) བཟྟོ་བའི་གནས་ལ་མཁས་པར་སྦངས་པའི་མཛད་པ་ནི་

སྐུ་ན་སྟོམ་སྟོང་ཞིནམ་ལས་ ཀུན་གྱི་བཤེས་གཉེན་དང་ སྲིན་བུའི་གོ་ཆ་ཟེར་མིའི་སྟོབ་དཔྟོན་

ཚུ་ལས་ ཡི་གུ་དང་རྩིས་ལ་སྟོགས་པ་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པར་སྦངས་ནུག་ ཞང་པྟོ་

ལྷ་ལས་སྒྱུ་རྩལ་མ་འདྲཝ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་སྟོགས་པ་ཡང་ལྷབ་སྟེ་བཟྟོ་བའི་གནས་ལ་མཁས་

པར་སྟོང་ཞིནམ་ལས་ ཤཱ་ཀྱའི་རིགས་ཀྱི་གྱད་རྩ་རྣམས་དང་རིག་རྩལ་དང་ལུས་རྩལ་ལ་

སྟོགས་འགྲནམ་ད་རྒྱལ་སས་ལུ་མ་ཐུབ་ལས་ རྒྱལ་ཁ་རྒྱལ་སས་ཀྱིས་ཐྟོབ་ནུག
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ལྔ་པ) བཙུན་མྟོའི་འཁོར་གྱིས་རྟོལ་བའི་མཛད་པ་ནི་

ཤཱ་ཀྱའི་གཞྟོན་ནུ་རྣམས་དང་ རྩལ་འགྲན་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐྟོབ་ལས་ གྲགས་འཛིན་མ་དང་ ས་

འཚྟོ་མ་ རིགས་དྭགས་སྐྱེ་ལ་སྟོགས་པའི་བུམྟོ་དྲུག་ཁྲི་བཙུནམ་སྦེ་བཞེས་ཏེ་ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་

བཞིན་སྐྱོང་བཞུགས་ནུག

དྲུག་པ) འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པ་ནི་

སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ལུ་བབས་པ་སྔོན་གྱི་སྨྟོན་ལམ་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ་ ཕྟོ་བྲང་གི་ཕྱྟོགས་བཞི་ལུ་

ཁམས་སེང་ལུ་བྱྟོནམ་ད་ རྒ་བ་དང་ ན་བ་ ཤི་བ་ལ་སྟོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་དང་ ཆོས་

སྒྲུབ་མི་དགེ་སྟོང་ཚུ་གཟིགས་ཏེ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་ཐུགས་སྐྱོ་བ་དང་ ཆོས་སྒྲུབ་པ་

བྱྟོན་ནི་སྦེ་ཐུགས་ཐག་བཅད་དེ་ རྒྱལ་སས་རང་གི་ཆིབས་བསྔགས་ལྡན་ལ་ཆིབས་ནས་ རྒྱལ་

ཆེན་བཞི་ལ་སྟོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་གྲོགས་འབད་དེ་ ནམ་མཁའི་ལམ་ལས་བྱྟོན་ནས་

མཆོད་རྡེན་རྣམ་དག་གི་དྲུང་དུ་བབས་ཏེ་ ཉིད་ཀྱི་དབུ་སྐྲ་ཉིད་ཀྱིས་གསིལ་ནས་ ལྷ་ཡིས་ཕུལ་

བའི་གོས་ངུར་སྨྲིག་བཞེས་ཏེ་ རང་བྱུང་གིས་བསྙེན་པར་རྟོགས་པ་མཛད་ནུག
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བདུན་པ) དཀའ་བ་སྤད་པའི་མཛད་པ་ནི་

རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དེ་ དཀའ་བ་དཔག་ཏུ་མེདཔ་བཅད་དེ་བསྒྲུབ་གོ་ཟེར་སྟོན་

ནིའི་དྟོན་ལུ་ ཕྱི་རྟོལ་པའི་སྟོབ་དཔྟོན་རིང་འཕུར་དང་ ལྷག་སྤྟོད་ཚུ་ལས་ འཇིག་རྟེན་པའི་

བསམ་གཏད་བསྒོམ་ནི་ལྷབ་ཏེ་ སྟོབ་དཔྟོན་ཚུ་དང་ཡྟོན་ཏན་འདྲ་མཉམ་སྟོང་ས་ཅི་རུང་ ཡྟོན་

ཏན་དེ་གིས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལས་ གྲོལ་མི་ཚུགས་སྦེ་ཟེར་གསུངས་ཏེ་ དེ་ལས་ཆུ་ཀླུང་

ནེེ་རཉྫ་ནའི་འགྲམ་ལུ་བྱྟོན་ནས་ ལྟོ་དང་པྟོ་གཉིས་ལུ་འབྲས་ཕུད་རྟོག་རེ་བཞེས་ ལྟོ་བར་པ་

གཉིས་ལུ་ཆུ་ཐིག་པ་རེ་བཞེས་ ལྟོ་མཐའ་མ་གཉིས་ལུ་ག་ནི་ཡང་མ་བཞེས་པ་ལྟོ་དྲུག་དཀའཝ་

སྤད་དེ་ ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་སྟེ་བཞུགཔ་ད་ ཕྱྟོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ དཀའ་

ཐུབ་ཆོས་ཀྱིས་འཚང་མི་རྒྱ། །བདེ་བར་ལྟོང་ལ་ཤཱ་ཀྱའི་བུ། །ཟེར་གསུང་སྟེ་ དཀའ་ཐུབ་ལས་

ཡར་བཞེངས་བཅུག་ནུག

བརྒྱད་པ) བྱང་ཆུབ་སྙིང་པྟོར་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ནི་

བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ རྒྱལ་སས་དྟོན་གྲུབ་དཀའ་ཐུབ་ལས་

ཡར་བཞེངས་སྟེ་ རྟོ་རྗེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པའི་གནས་འཚྟོལ་བར་བྱྟོནམ་པའི་ལམ་ཁར་

ཞིང་པའི་བུམྟོ་ལེགས་སྐྱེས་མ་ཡིས་འྟོ་ཐུག་སྦང་རྩིའི་སྙིང་པྟོ་ཅན་ཕུལ་མི་འདི་བཞེས་པ་ཙམ་

གྱིས་ སྐུ་གཟུགས་ཧེ་མ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་དགུང་ནས་ནག་པྟོར་སྟོང་སྟེ་ཡྟོད་མི་འདི་ཡལ་ཏེ་ སྐུ་

གཟུགས་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ གསེར་གྱི་འྟོད་མདངས་དང་ལྡན་པར་ལུ་འགྱུར་

ནུག་ དེ་ལས་སངས་རྒྱས་པའི་གནས་རྒྱ་གར་རྟོ་རྗེ་གདན་ལུ་བྱྟོནམ་པའི་ལམ་ཁར་ རྩྭ་བཙྟོང་

མཁན་བཀྲ་ཤིས་ལས་རྩྭ་ཀུ་ཤ་ཆགཔ་གཅིག་བཞེས་ཏེ་ རྟོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་རྩ་བར་

རྩྭ་ཀུ་ཤའི་གདན་ལུ་བཞུགས་ནས་ ཞལ་ལས་དེ་སྦེ་གསུངས་ནུག་
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སན་འདིར་བདག་གི་ལུས་འདི་སྐམ་ཀྱང་རུང་། །པགས་པ་རུས་པའི་ཚྟོགས་རྣམས་

ཞིག་ཀྱང་རུང་། །བསྐལ་མང་རྙེད་དཀའི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐྟོབ་བར། །སན་འདི་ལས་ནི་འགུལ་

བསྐྱོད་མི་བྱའྟོ། །

ཟེར་གསུངས་ནས་དམ་བཅའ་བརྟན་པྟོ་མཛད་དེ་བཞུགས་ནུག

དགུ་པ) བདུད་བཏུལ་བའི་མཛད་པ་ནི་

ནམ་ས་སྟོད་ཀྱི་དུས་ལུ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་མཛྟོད་སྤུ་ནས་ བདུད་ཀྱི་

སྡེ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཟེར་བའི་འྟོད་ཟེར་ཅིག་འཕྟོས་ཏེ་ བདུད་ཀྱི་སྡེ་གེ་ར་འཇིགས་ཤིང་

དཔའ་ཞུམ་པར་བྱས་པས་ དེའི་ཚེ་བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྟོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱག་གི་རྨི་ ལམ་ནང་

བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆག་པ་དང་ བཙུན་མྟོ་མལ་ཆ་ནས་རྦབ་རིལ་བ་ལ་སྟོགས་པའི་རྨི་ ལམ་

ངན་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཐྟོངམ་ལུ་བརྟེན་ བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྟོ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ རྟོ་རྗེ་

གདན་ལུ་འྟོང་སྟེ་ རྒྱལ་སས་དྟོན་གྲུབ་ལུ་ ཁྱོད་འདི་ནང་ག་ཅི་སྦེཝ་སྨྟོ་ཟེར་ཞུའི་ལན་ལུ་ རྒྱལ་

སས་ཀྱིས་ ང་སངས་རྒྱས་ནི་སྦེ་སྟོདཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་ནུག་

བདུད་ཀྱིས་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ལུ་མ་བབས་ཟེར་ཞུ་བའི་ལན་ལུ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔས་བདུད་སྡིག་ཅན་ཁྱོད་ཀྱིས་གཏན་པ་མེད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་ཚར་གཅིག་བཏང་བ་ཙམ་གྱིས་

བདུད་ཀྱི་རྒྱལ་པྟོ་ཐྟོབ་པ་ཅིན་ ང་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ཚྟོགས་བསགས་ཏེ་ ད་སངས་

རྒྱས་རེནམ་ཨིན་ཟེར་གསུངས་པའི་ལན་ལུ་ བདུད་ཀྱི་རྒྱས་པྟོས་ ང་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པའི་
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དཔང་པྟོ་ཁྱོད་འདུག་ ཁྱོད་ཚྟོགས་བསགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དཔང་པྟོ་ག་ཡང་མི་འདུག་ཟེར་ཞུའི་

ལན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཕྱག་གཡས་པ་ས་ལུ་བརབ་སྟེ་ ང་ཚྟོགས་བསགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་

དཔང་པྟོ་ས་འདི་ཡྟོདཔ་ཨིན་ཟེར་གསུངམ་ཅིག་ སའི་ལྷ་མྟོ་བརྟན་མ་སའི་སྦུག་ལས་ལུས་ཕྱེད་

ཀ་ཡར་འཐྟོན་སྦེ་ ང་གི་སའི་རྡུལ་ཕན་དེ་རེ་རེ་ནས་གྱང་ཁ་བརྐྱབ་བགོ་རུང་བརྐྱབ་ཚུགས་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་གིས་བསྐལ་པ་མང་པྟོའི་བར་དུ་ ཚྟོགས་བསགས་མི་དེ་ ང་གིས་གྱལ་ཁ་

བརྐྱབ་མི་ཚུགཔ་ དེ་ལུ་བརྟེན་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ སངས་རྒྱས་པའི་དུས་ལུ་བབས་

ཨིན་ཟེར་སབ་ཚརཝ་ཅིག་ སའི་ལྷ་མྟོ་ས་ལ་ཐིམ་སྟོང་ནུག་                       

དེ་ལས་བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་ ངོ་ཚ་སྟེ་ ཁོ་རའི་གནས་ནང་ལྟོག་སྟོང་ནས་ བདུད་

དམག་བྱེ་བ་དུང་ཆུར་ཁྱིད་འྟོང་སྟེ་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལུ་མདའ་བརྡུང་རལ་གྲི་ལ་སྟོགས་

པའི་མཚྟོན་ཆ་སྣ་ཚྟོགས་དང་ རི་བྲག་དང་ དུག་སྦྲུལ་ལ་སྟོགས་པའི་ཆར་ཕབས་ཀྱང་ བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་གཡྟོ་བ་མེད་པ་བཞུགས་པའི་སྟེང་དུ་ མཚྟོན་ཆ་

རྣམས་མེ་ཏྟོག་གི་ཆར་སྦེ་བབས་ཏེ་ གནྟོད་མ་ཚུགཔ་ལས་ ཡང་བདུད་ཀྱི་བུམྟོ་རྣམས་ཀྱིས་

མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲཝ་བཏྟོནམ་ད་ བུམྟོ་རྣམས་ཀྱང་ཨམ་སྲུ་རྒན་རྒན་ལུ་སྒྱུར་

བཞག་ནུག་ དེའི་སྐབས་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ བདུད་སྡིག་ཅན་ལུ་རྣམ་པ་དུ་མའི་སྒོ་ལས་སྨད་པ་

བརྐྱབ་ སངས་རྒྱས་ལུ་བདུད་ཀྱི་དཔུང་ལས་རྒྱལ་ནི་དེ་གིས་ རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བ་ཟེར་སབ་སྟེ་

བདུད་ཀྱི་དམག་དཔུང་ལས་རྒྱལ་ནུག
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བཅུ་པ) མངོན་པར་རྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་མཛད་པ་ནི་

དེ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆོག་ ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ནམ་གུང་གི་ཆར་ བསམ་གཏན་

བཞི་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་ ཐྟོ་རངས་རྒྱལ་རྔ་བརྡུང་དུ་ཉེ་བ་ན་ རྟོ་རྗེ་ལྟ་

བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ ཤེས་སྒྲིབ་ཕ་བའི་ཕ་བ་བཅོམ་ནས་ མངོན་པར་རྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་

ནུག

བཅུ་གཅིག་པ) ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྟོ་བསྐོར་བའི་མཛད་པ་ནི་

སངས་རྒྱས་ཏེ་

ཟབ་ཞི་སྤས་བྲལ་འྟོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བདུད་རྩི་ལཱ་བུའི་ཆོས་ཤིག་འཁོར་བྟོས་བརྙེས། 

།སུ་ལ་བསན་ཀྱང་གོ་བར་མི་ནུས་པས། །མི་སྨྲ་ནགས་འདབ་ཉིད་དུ་གནས་པར་བྱ། །

ཞེས་གསུང་ནས་ཆོས་མི་གསུང་བ་ཞག་བདུན་ཕག་བདུན་ལངམ་ད་ ལྷ་ཚངས་པ་དང་རྒྱ་བྱིན་

གཉིས་ཀྱིས་གསྟོལཝ་བཏབ་པའི་ངོར་

ཚངས་པ་མི་རྣམས་ལ་ནི་གྱ་ནྟོམ་ཆོས། །ཀླན་ཀ་མི་བཙལ་མདྟོ་ཙམ་བཤད་པ་བྱ། ། ཟེར་

གསུངས་སྟེ་ ཆོས་གསུངས་ནི་སྦེ་ཞལ་གྱི་བཞེས་ནས་ བསྐལ་བཟང་གི་སངས་རྒྱས་སྟོང་

གིས་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྟོ་བསྐོར་བའི་གནས་ ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སི་ལུ་ཀུན་ཤེས་ཀོྟོ་ཌི་ནྱ་ལ་སྟོགས་

པའི་འཁོར་ལྔ་སྡེ་བཟང་པྟོས་ གཙྟོས་པའི་ལྷ་བརྒྱད་ཁྲི་དང་བཅས་པ་ལུ་ བཀའ་དང་པྟོ་བདེན་

པ་བཞིའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྟོ་བསྐོར་བ་མཛད་ནུག་ བར་དུ་ བྱ་རྒོད་ཕུང་པྟོའི་རི་ལུ་ ཐེག་པ་ཐུན་

མྟོང་དང་ ཐུན་མྟོང་མ་ཡིན་པའི་འཁོར་རྣམས་ལུ་ བཀའ་བར་པ་མཚད་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་
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འཁོར་ལྟོ་བསྐོར་བ་མཛད་ ཡང་ཡུལ་ཡངས་པ་ཅན་ལ་སྟོགས་པ་རྣམས་སུ་ ཆོས་རྒྱལ་ཟླ་

བ་བཟང་པྟོ་སྟོགས་ཀྱི་ངོར་ བཀའ་མཐའ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྟོ་

བསྐོར་བ་མཛད་དེ་ རིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱ་གེ་ར་ རང་རང་སྟོ་སྟོའི་ལམ་དང་འབྲས་

བུའི་ས་ལུ་བཀོད་ནུག

བཅུ་གཉིས་པ) སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཛད་པ་ནི་

དུས་ནམ་ཅིག་གི་ཚེ་ཀུན་དགའ་བྟོ་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ལས་ ང་དང་ང་འདྲའི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྱིས་བཞུགས་དགོ་མནྟོ་བ་ཅིན་ བསྐལ་པ་ལས་བསྐལ་པ་ལྷག་སྟེ་བཞུགས་ས་ཅི་རུང་

བཞུགས་ཚུགས་ཟེར་ཚར་གསུམ་གསུངས་རུང་ ཀུན་དགའ་བྟོའི་རྣམ་ཅོག་བདུད་ཀྱིས་བཀག་

སྟེ་ མ་གོཝ་ལས་བརྟེན་ནས་ དེའི་བར་ན་ བདུད་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་འྟོང་སྟེ་ སངས་

རྒྱས་རྣམས་སེམས་ཅན་གྱི་བྟོ་དང་མཐུན་སྦེ་མཛད་པ་ཅིན་ སེམས་ཅན་ངེད་ཀྱི་བྟོ་དང་མཐུནམ་

སྦེ་ སངས་རྒྱས་གཤགས་གནང་ཟེར་ཞུ་སྟེ་ལྟོག་སྟོང་ནུག

དེ་ལས་བསན་པ་འཁོར་རྣམ་བཞི་དང་བཅས་པ་ གནས་བརྟན་འྟོད་སྲུང་ལུ་རྩིས་སྤྟོད་གནང་

སྟེ་དགུང་ལྟོ་བརྒྱད་བཅུ་༨༠བཞེས་པའི་ཆུ་ལུག་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་༡༥ལུ་གྲོལ་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་དུ་

གདུལ་བྱ་རྟག་འཛིན་ཅན་རྣམས་ བྟོ་ཆོས་ལུ་བསྐུལ་ནི་གི་དྟོན་ལུ་ སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་

ཚུལ་སྟོན་གནང་ནུག་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ཏ



   54   
	 	 སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་དགའ་སྟོན།

ཏ༽ གྲོགས་ངན་སྤང་སྟེ་གྲོགས་བཟང་བསྟེན་ཚུལ།

གྲོགས་ངན་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཉོན་མྟོངས་པ་དུག་གསུམ་འཕེལ་བཅུག་སྟེ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་

ལཱ་ལུ་བསྐུལ་ཞིནམ་ལས་ དགེ་བའི་ལཱ་ལུ་བར་ཆད་བརྐྱབ་མའི་ཆ་རྟོགས་ངན་པ་ཚུ་ལུ་བསབ་

ཨིན། གྲོགས་ངན་པ་འདི་དང་ཅིག་ཁར་སྟོད་པ་ཅིན་ སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་སེམས་ཅན་

གསད་ནི་ཨཝ་རྐུ་ནི་ ཤྟོབ་བརྐྱབ་ནི་ ཆང་འཐུང་ནི་ སྨྟོ་རས་ལུ་ལྟོངས་སྤྟོད་ནི་ལ་སྟོགས་པའི་

བྱ་བ་ངན་པ་དེ་ཚུ་ གྲོགས་ངན་དེའི་རྗེས་སུ་འགྲངས་ཏེ་ རང་གིས་ཡང་དེ་བཟུམ་མི་བྱ་བ་ངན་

པ་འབད་འྟོང་ དེ་ལུ་བརྟེན་ རང་གི་མི་ཚེ་འདི་ལུ་ཡྟོན་ཏན་སྦང་རུང་མཐར་མ་ཕྱིནམ་སྦེ་ལུས་

ནི་དང་དེ་གིས་སྦེ་མི་ཀུན་གྱི་ཆ་འཇོག་འབད་མི་མེད་པར་ ཚེ་ཕྱི་མའི་བདེ་བ་ཕར་བཞག་ ཚེ་

འདིའི་གཏམ་སྙན་གྲགས་ཡང་མར་ཉམས་འགྱོའི་རྐྱེན་གྲོགས་ངན་པ་དེ་ལུ་བརྟེན་བྱུང་ནི་ཨིནམ་

ཤེས་ཏེ་གྲོགས་ངན་དེ་སྤངས་དགོཔ་གལ་ཆེ་ དེ་ཡང་ལུང་ལས་

གང་ཞིག་དུག་གི་རི་ལ་གནས་རྩ་ན། །དེ་ཡི་འདབ་ཆགས་ཐམ་ཅད་དུག་ཏུ་འགྱུར། །

ཟེར་གསུངས་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ རང་ལེགས་བཞིནམ་ཨིན་རུང་ གྲོགས་ངན་དེ་ཡི་རྐྱེན་གྱིས་

ཟྟོགཔ་ལུ་སྒྱུར་འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ གྲོགས་ངན་པ་སྤངས་དགོཔ་འདི་ག་ནི་བ་གལ་ཆེ་ཟེར་

ཞུ་ནི་ཨིན། ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅོས་ལས།

མི་ཡི་མཚན་ཉིད་ལེགས་པར་མ་ཤེས་ན།

 །གྲོགས་ངན་བསྟེན་པས་ཐ་མ་ཕུང་བར་འགྱུར།

 །ཟེར་གསུངས་བདྟོཝ་བཟུམ་ཨིན།



   55   
སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་དགའ་སྟོན།

གཉིས་པ་གྲོགས་བཟང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནི།

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཟེར་མི་འདི་ རང་རྒྱུ་ཀྱི་ འདྟོད་ཆགས་ ཞེ་སང་ གཏི་མུག་ལ་སྟོགས་

པའི་ ཉོན་མྟོངས་པ་སྤངས་ཚུལ་དང་ དགེ་བ་བཅུ་ལ་སྟོགས་པའི་ཚྟོགས་གསྟོག་ཚུལ་གྱི་

ཐབས་ལམ་སྟོན་ཏེ་ངན་སྟོང་གི་སྒོ་བཀག་ནས་ རང་ལུ་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

ལམ་ ཚུལ་བཞིན་དུ་སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་ དེ་བཟུམ་གྱི་བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་

ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀར་རང་ལུ་ཕན་གཏགས་མིའི་གྲོགས་བཟང་པྟོ་ཨིནམ་ཤེས་དགོཔ་དང་ དགེ་

བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་དང་མཉམ་དུ་སྟོད་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཡྟོན་ཏན་ཡང་ཤུགས་ཀྱིས་རང་ལུ་ཐྟོབ་

འྟོངམ་ཨིན། དེ་ཡང་ལུང་ལས་ 

གང་ཞིག་གསེར་གྱི་རི་ལ་གནས་རྩ་ན།

 །དེ་ཡི་འདབ་ཆགས་ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་འགྱུར། །

ཟེར་གསུངས་ཡྟོདཔ་དང་ དེ་བཞིན་

ཇི་ལྟར་མ་ལ་ཡ་ཡི་ནགས་ཀླུ་དུ། །རྣམ་པར་འཁྱམས་པའི་སྟོང་དུམ་ཕལ་པ་ཡང་། །ཡལ་

འདབ་བརླན་པས་ཙན་དན་དྲི་བསུང་ལྟར། །གང་ལ་བརྟེན་པ་དེ་ཡི་རྗེས་སུ་འགྲངས། །  

ཟེར་གསུངས་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ཟས་ནྟོར་ལ་སྟོགས་པའི་རྙེད་པ་དང་ ཕྱག་དང་ཞེ་ས་ལ་

སྟོགས་པའི་བཀུར་སྟིའི་སྒོ་ནས་ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དེ་ལུ་ སངས་རྒྱས་དངོས་ཀྱི་འདུ་
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ཤེས་བཞག་སྟེ་ ཅི་གསུངས་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་མྟོས་གུས་དང་ བམ་གྱི་གསུངས་པའི་

ཆོས་ཚུ་ རང་གིས་ ཐྟོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གྱིས་ལེགས་བཞིན་སྦེ་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་ སྒྲུབ་

པའི་སྒོ་ལས་ཐུགས་མཉེས་ཚུགཔ་སྦེ་ བསྟེན་དགོཔ་གལ་ཆེཝ་ཨིན།།

འདྟོད་ཡྟོན་ལྔ།
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ཐ༽ སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་སྐོར།

གང་ཟག་སྟོ་སྟོའི་བྟོ་ལ་ལྟྟོས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དབྱེ་བ་མདྟོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན། 

སེམས་བསྐྱེད་ཟེར་མི་འདི་རང་ བསམ་བྟོ་བཏང་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་

སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་ལེ་ཤ་ཡྟོད་རུང་ མདྟོར་བསྡུས་བ་ཅིན་ བསམ་པ་བཟང་པྟོ་

གཅིག་གི་ནང་བསྡུསཔ་ཨིན། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཚད་ཉིད་ནི། 

རྒྱལ་བ་བྱམས་པས།

སེམས་བསྐྱེད་པས་ནི་གཞན་དྟོན་ཕྱིར། །ཡང་དག་རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདྟོད། །ཟེར་གསུངས་

དྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ སྙིང་རྗེས་གཞན་དྟོན་ལ་དམིགས་པ་དང་ ཤེས་རབ་ཀྱིས་རྟོགས་བྱང་ལ་

དམིགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ལུ་བསྡུསཔ་ཨིན། དབྱེ་བ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེད་བུ་

འབྲིང་གི་སེམས་བསྐྱེད་ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྟོའི་སེམས་བསྐྱེད་ཟེར་གསུམ་ཡྟོདཔ་ཨིན། 

དང་པྟོ) སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སེམས་བསྐྱེད་ཟེར་མི་འདི་

རང་རྐྱངམ་གཅིག་དམལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགྲོའི་གནས་ ངན་སྟོང་གསུམ་ལས་ཐར་ཏེ་མངོན་

མཐྟོ་ལྷ་མིའི་བདེ་བ་ཙམ་ཅིག་ཐྟོབ་འདྟོད་ཀྱི་བསམ་པ་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ག་ལུ་ཡྟོདཔ་སྨྟོ་ཟྟོར་

བ་ཅིན་ འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ ལས་འབྲས་ཚུ་ཁས་ལེན་ཏེ་ འབྲས་བུ་ལྷ་དང་

མིའི་བདེ་བ་ཐྟོབ་ནིའི་རྒྱུ་ བསྟོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གྱི་ལཱ་དགེ་བ་བཅུ་ལུ་གཙྟོ་བྟོ་སྟོན་ཏེ་ལག་ལེན་
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ཚུལ་མཐུན་འཐབ་མི་ཚུ་ལུ་ཡྟོདཔ་ཨིན། 

གཉིས་པ) སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་སེམས་བསྐྱེད་ཟེར་མི་འདི་

རང་རྐྱངམ་གཅིག་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་གེ་ར་ལས་ཐར་ཏེ་ ཞི་བ་མང་ངན་ལས་

འདས་པ་ཉན་ཐྟོས་དང་ རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་འདྟོད་ཀྱི་བསམ་པ་འདི་ལུ་སབ་

ཨིན་ དེ་ག་ལུ་ཡྟོདཔ་སྨྟོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྐྱེས་བུ་འབྲིང་ཟེར་འཁོར་བའི་གནས་གེ་ར་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པ་ཨིནམ་ཤེས་སྟེ་ཞི་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྒྲུབ་མི་སྙིང་

རྗེ་ཤས་ཆུང་བའི་ཉན་རང་གི་རིགས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཡྟོདཔ་ཨིན།

གསུམ་པ) སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྟོའི་སེམས་བསྐྱེད་ཟེར་མི་འདི་

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་གནས་གེ་ར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་ཨིནམ་ཤེསཔ་མ་ཚད་ ཞི་

བ་མང་འདས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་རུང་ སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་པའི་འགྲོ་དྟོན་རྒྱུན་ཆད་དེ་ལུས་འྟོང་

མནྟོ་སྟེ་ སྲིད་ཞི་གཉིས་ཆ་ར་ལས་འདས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་

སེམས་ཅན་གེ་ར་ རྟོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་དགོད་པར་འདྟོད་པའི་བསམ་བཟང་

ཁྱད་པར་ཅན་དང་ དེའི་བསབ་བྱ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པའི་ལྷག་བསམ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ལུ་

སབ་ཨིན། དེ་ག་ལུ་ཡྟོདཔ་སྨྟོ་ཟེར་བ་ཅིན་ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྟོ་ཟེར་ཞུ་མི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ 

གཞན་ཕན་གྱི་ལཱ་གཙྟོ་བྟོ་སྟོན་ཏེ་སྒྲུབ་མི་ཚུ་ལུ་ཡྟོདཔ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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དེ་སྦེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ གོང་ལུ་ཞུ་མི་སེམས་བསྐྱེད་ཚུ་ལས་ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྟོའི་སེམས་བསྐྱེད་

འདི་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡྟོད་པ་ཅིན་ རང་ཡང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པྟོའི་གྲལ་ལུ་ཚུད་ནི་དང་ སྐྱེས་བུ་

འབྲིང་གི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡྟོདཔ་ཅིན་ སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་གྲལ་ལུ་ཚུད་ནི་དང་ 

སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡྟོད་པ་ཅིན་ སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུའི་གྲལ་ལུ་ཚུད་

ནི་ཨིནམ་དང་ དེ་གསུམ་ལས་གཅིག་ཡང་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་མེད་པ་ཅིན་ ཆོས་འབད་མི་ལུ་ཡྟོད་

དགོས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་སྦེ་རྩིས་མི་འདི་ལས་ག་ཅི་ཡང་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་

མེདཔ་ལས་ རང་ཆོས་ངོ་མ་འབད་མིའི་གྲལ་ལུ་མི་ཚུད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།      

                     

རྒྱལ་མཚན།



   60   
	 	 སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་དགའ་སྟོན།

ད༽ ཚད་མེད་བཞིའི་སྐོར།

ཚད་མེད་བཞི་ཟེར་མི་འདི་ བྱམས་པ་ཚད་མེད་ སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་ དགའ་བ་ཚད་མེད་ བཏང་

སྙོམས་ཚད་མེད་ཟེར་ དེ་བཞི་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་ དམིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་ 

རྣམ་པ་བྟོ་ཚད་མེད་ འབྲས་བུ་ཕན་ཡྟོན་ཚད་མེད་ཡྟོད་པ་ལུ་བརྟེན་ཚད་མེད་དང་ གྱང་ཁ་བཞི་

ཡྟོདཔ་ལས་ཚད་མེད་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན།

དང་པྟོ་བྱམས་པ་ཚད་མེད་ཟེར་མི་འདི་

ཚད་དང་གྱང་གྱིས་མི་ཆོས་པའི་སེམས་ཅད་གེ་ར་ ཚེ་རབས་སྔོན་མ་ལུ་ རང་གི་ཕ་མ་མ་

འབདཝ་གཅིག་ཡང་མེད་ རང་གི་ཕ་མ་འབད་བའི་སྐབས་ལུ་ རང་ལུ་དྲིན་ཅན་འབད་འབདཝ་

གཙང་གཙང་ཨིན་མནྟོ་སྟེ་ སེམས་ཅན་གེ་རང་འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་ བདེའི་རྒྱུ་དགེ་བ་གཉིས་

དང་ལྡན་བཅུག་ཅིག་མནྟོ་བའི་སེམས་འདི་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་མ་སྐྱེ་ཚུན་

ཚྟོད་ ཡང་ལས་ཡང་བསྒོམ་དགོཔ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གཉིས་པ་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་ཟེར་མི་འདི་ཡང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་ན་ དེ་ཚུ་གེ་རང་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་དང་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་དང་བྲལ་བཅུག་མནྟོ་བའི་སེམས་འདི་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་

ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱི་མ་སྐྱེ་ཚུན་ཚྟོད་ ཡང་ལས་ཡང་བསྒོམ་དགོཔ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།
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གསུམ་པ་དགའ་བ་ཚད་མེད་ཟེར་མི་འདི་ཡང་

སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་ན་ དེ་ཚུ་གེ་ར་བདེ་བ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་དང་

ལྡན་ སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་དང་བྲལ་མི་འདི་ ཡུན་རིནམ་སྦེ་གནས་བཅུག་ཅིག་

མནྟོའི་སེམས་འདི་ རང་གི་རྒྱུད་ལུ་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཀྱིས་མ་སྐྱེ་ཚུན་ཚྟོད་ ཡང་ལས་ཡང་

བསྒོམ་དགོཔ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

བཞི་པ་བཏང་སྙོམས་ཚད་མེད་ཟེར་མི་འདི་ཡང་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མ་ཨིནམ་ཤེས་ཞིནམ་ན་ དེ་ཚུ་གེ་ར་ལུ་དགྲ་དང་གཉེན་ རང་

ཕྱྟོགས་དང་གཞན་ཕྱྟོགས་ཟེརཝ་མེད་པ་ གེ་ར་ལུ་ཕན་སེམས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཐྟོགས་ལས་སྦེ་

ཆགས་སང་ཕྱྟོགས་རིས་སྤངས་པའི་བྱམས་སྙིང་རྗེའི་སེམས་འདི་རང་གི་རྒྱུད་ལུ་འབད་རྩྟོལ་ག་

ནི་ཡང་བསྐྱེད་མི་དགོ་པར་ རང་ཤུགས་ཀྱིས་མ་སྐྱེ་ཚུན་ཚྟོད་ བསྒོམ་དགོཔ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

དེ་ཚུ་ལུ་ནང་གསེའི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་ན་ རེ་རེ་ལུ་ཡང་སེམས་ཅན་ལུ་དམིགས་པའི་བྱམས་པ་ ཆོས་

ལུ་དམིགས་པའི་བྱམས་པ་ དམིགས་པ་མེད་པའི་བྱམས་པ་ཟེར་གསུམ་གསུམ་རེ་ཕྱེ་སྟོལ་ཡྟོད་

དེ་ཚུ་ལུ་ག་ཅི་སྦེ་ཚད་མེད་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན་ན་མནྟོ་བ་ཅིན་ རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་

སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་ཚད་མེད་ལ། །ཕན་འདྟོད་དེ་ནི་དེ་འདྲ་འྟོ། །

ཟེར་གསུངས་ཡྟོདཔ་བཟུམ་སྦེ་ ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚུ་ཡང་ཚད་མེད་ དེ་བསྒོམས་པའི་བསྟོད་

ནམས་ལུ་ཡང་ཚད་མེད་ནི་དེ་གིས་སྦེ་ ཚད་མེད་བཞི་ཟེར་སབ་ཨིན་ དེ་བསྒོམས་པའི་འབྲས་
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བུ་ཡང་ཚེ་འདི་ལུ་བསམ་པ་ཇེ་བཟང་ཇེ་བཟང་ལ་སྟོང་སྟེ་ བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རང་ཤུགས་ཀྱིས་

སྐྱེས་འྟོང་ནི་དང་ ཚེ་ཕྱི་མ་ལུ་ཡང་ བཤེས་སྤྲིངས་ལས་

གོང་མ་བརྙེས་པ་མ་གྱུར་དེ་ལྟར་ནའང་།

 །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་བདེ་བ་ཐྟོབ་པར་འགྱུར། །

ཟེར་གསུངས་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ གནས་སྐབས་གཟུགས་ཁམས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལུ་

སྐྱེས་ཏེ་བསྐལ་པའི་བར་དུ་ལྷའི་བདེ་འབྲས་ཉམས་སུ་མྟོང་ནི་ནང་ མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གོ་འཕང་ཐྟོབ་ནི་ཡྟོདཔ་ཨིན་ནྟོ།། 

 

འཁོར་ལྟོ།
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ན༽ བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་བཞག།

བདེན་པ་བཞི་ཟེར་མི་འདི་ ཀུན་ནས་ཉོན་མྟོངས་པ་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་དང་ རྣམ་

པར་བྱང་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་དང་བཅས་བཞི་ལུ་སབ་ཨིན།

དང་པྟོ) ཀུན་ནས་ཉོན་མྟོངས་པ་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཟེར་མི་འདི་

འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་དང་ དེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་གཉིས་ལུ་སབ་ཨིན། 

རྣམ་པར་བྱང་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཟེར་མི་དེ་ འབྲས་བུ་འགོག་པའི་

བདེན་པ་དང་ དེའི་རྒྱུ་ལམ་གྱི་བདེན་པ་གཉིས་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ལས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་

གྱི་བདེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་སབ་ཨིན་ན་མནྟོ་བ་ཅིན་ ཚེ་རབས་སྔ་མའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་

ལས་གྲུབ་པའི་རང་ཅག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པྟོ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གཉིས་པ) ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་སབ་ཨིན་ན་མནྟོ་བ་ཅིན་

སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་འདིའི་རྒྱུ་ ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་དང་ཉོན་མྟོངས་པ་ཚུ་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་

སྦེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ ད་ལྟྟོ་ང་བཅས་སེམས་ཅན་ཚུ་གེ་ར་ལས་ཉོན་མྟོངས་པ་ འཁོར་བའི་རྒྱུ་

འབྲས་གཉིས་ལས་ཕར་རྒལ་མ་ཚུགས་པ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྟོང་དང་མྟོང་བཞིན་པ་སྦེ་

རང་ཡྟོད་བདྟོཝ་ཨིན།
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གསུམ་པ) འགོག་པའི་བདེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན་ན་མནྟོ་བ་ཅིན་

ཟག་བཅས་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

བཞི་པ) ལམ་གྱི་བདེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་སབ་ཨིན་ན་མནྟོ་བ་ཅིན་

འབྲས་བུ་འགོག་པའི་བདེན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་འཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་

ཚུ་གི་རྒྱུད་ལུ་ཡྟོད་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ ཉོན་མྟོངས་པ་སྤངས་པའི་གཉེན་པྟོ་འདི་ལུ་སབ་

ཨིན། དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་བདེན་པ་བཞི་ཟེར་མི་འདི་དཔེ་བཞག་པ་ཅིན་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་

པ་འདི་ནད་བཟུམ་ཅིག་དང་ ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་འདི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་བཟུམ་ཅིག་ འགོག་པའི་

བདེན་པ་འདི་ནད་ལས་གྲོལ་བའི་བདེ་བ་བཟུམ་ཅིག་ ལམ་གྱི་བདེན་པ་འདི་ནད་ལུ་ཕན་པའི་

སྨན་བཟུམ་ཅིག་སྦེ་ངོས་འཛིན་གནངམ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། རྒྱུད་བ་མ་ལས་

ནད་ནི་ཤེས་བྱ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་སྤང་བྱ་ལ།

 །བདེ་ནི་འཐྟོབ་བྱ་སྨན་ནི་ཉེ་བར་བསྟེན་པ་ལྟར།

 །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་ལམ།

 །ཤེས་བྱ་སྤང་བྱ་རིག་པར་བྱ་ཞིང་བསྟེན་པར་བྱ། །

ཞེས་གསུང་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ བདེན་བཞིའི་ དྟོན་སྤང་བང་མ་ནྟོར་བར་ཉམས་སུ་བང་ན་རང་

གཞན་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་དྟོན་གེ་ར་སྒྲུབ་ཚུགས་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།
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པ༽ ཕ་རྟོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་རྣམ་བཞག།།

ཕ་རྟོལ་དུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་ཟེར་མི་འདི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ སེམས་ཅན་གེ་ར་

སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་བཀོད་ནིའི་་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་གནང་མི་དེ་བསྒྲུབ་ནིའི་ཐབས་

ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་ སྦྱིན་པ་ ཚུལ་ཁྲིམས་ བཟྟོད་པ་ བརྩྟོན་འགྲུས་ 

བསམ་གཏན་ ཤེས་རབས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་བཅས་དྲུག་ལུ་སབ་ཨིན། 

དང་པྟོ) སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕྱིན་དེ་ལུ་ཡང་

ཟང་ཟིང་ནྟོར་གྱི་སྦྱིན་པ་ དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ མི་འཇིགས་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཟེར་གསུམ་

ཡྟོད་ དང་པྟོ་ ཟང་ཟིང་ནྟོར་གྱི་སྦྱིན་པ་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ཡང་ གཏྟོང་བ་དང་ཤིན་ཏུ་གཏྟོང་བ་

གཏྟོང་བ་ཆེན་པྟོ་ཟེར་གསུམ་ཡྟོད་

དང་པྟོ་གཏྟོང་བ་ཟེར་མི་འདི་ ཚྟོདམ་ཕྟོརཔ་གང་བྱིན་པ་ནས་བཟུང་རྒྱུ་ནྟོར་ལྟོངས་སྤྟོད་གེ་ར་

ཕངས་སེམས་མེད་པ་གཞན་ལུ་བྱིན་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གཉིས་པ་ཤིན་ཏུ་གཏྟོང་བ་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་གཅེས་ཤིང་ཕངས་པའི་བུ་དང་བུམྟོ་དང་གཉེན་

གྲོགས་ཚུ་ཡང་ཕངས་སེམས་མེད་པ་གཞན་ལུ་བརྩེ་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བྱིན་མི་འདི་ལུ་སབ་

ཨིན། 
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གསུམ་པ་གཏྟོང་བ་ཆེན་པྟོ་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་མགོ་དང་ཡན་ལག་སྟོགས་ཕངས་སེམས་མེད་

པ་གཞན་ལུ་བརྩེ་སེམས་ཀྱི་སྒོ་ལས་བྱིན་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

གཉིས་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་ཕན་སེམས་བསྐྱེད་རྣམ་དག་གི་ཐྟོག་

ལས་ སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཉོན་མྟོངས་པའི་ ནད་སེལ་བའི་ཐབས་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཆད་

ཉན་འབད་དེ་ སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་གཏགས་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གསུམ་པ་མི་འཇིགས་པ་སྐྱབས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཅན་སྐྱབས་མེད་མགོན་མེད་

དཔུང་གཉེན་མེད་མི་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་དང་མགོན་འབད་དེ་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་ཐབས་འབད་མི་དེ་ལུ་

སབ་ཨིན། 

གཉིས་པ) ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རྟོལ་དུ་ཕྱིན་པ་འདི་ལུ་ཡང་

ཉེས་སྤྟོད་སྟོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ སེམས་ཅད་དྟོན་བྱེད་ཀྱི་

ཚུལ་ཁྲིམས་དག་གསུམ་ཡྟོད་

དང་པྟོ་ ཉེས་སྤྟོད་སྟོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ནི་ སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་མ་འབད་བར་ ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་ཆོས་དང་མཐུནམ་སྦེ་དབང་པྟོའི་སྒོ་བསམ་སྟོད་མི་དེ་ལུ་སབ་ཨིན། 

གཉིས་པ་ དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་མི་འདི་ དགེ་བའི་ལཱ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལས་བཟུང་

སྟེ་རྒྱ་ག་དེ་ཆེ་ཆེ་སྒྲུབ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།  
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གསུམ་པ་ སེམས་ཅན་དྟོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་ཅད་གེ་ར་རང་གི་ཕ་མ་

ཨིནམ་ཤེས་པའི་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ཀྱིས་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་བྱ་བ་གེ་ར་སེམས་ཅན་ལུ་

ཕན་ཐྟོགཔ་གཙང་གཙང་རང་སྒྲུབ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གསུམ་པ) བཟྟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་འདི་ལུ་ཡང་

གནྟོད་བྱེད་ལུ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟྟོད་པ་ སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟྟོད་པ་ ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་

སྤད་ཀྱི་བཟྟོད་པ་ ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་ཀྱི་བཟྟོད་པ་དང་བཞི་ཡྟོད་

དང་པྟོ་ གནྟོད་བྱེད་ལུ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟྟོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ གཞན་གྱིས་རང་ལུ་གནྟོད་པ་

བཀལ་འྟོངམ་ད་ དེ་ལུ་གནྟོད་ལེན་མི་འཇལ་བར་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་སྟོད་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གཉིས་པ་ སྡུག་བསྔལ་དང་ལེན་གྱི་བཟྟོད་པ་དང་ ཆོས་ཕྱིར་དཀའ་སྤད་ཀྱི་བཟྟོད་པ་ཟེར་མི་

འདི་ རང་གཞན་གཉིས་ལུ་ཕན་པའི་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ དམ་

པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལུ་བཟྟོད་པ་བསྒོམ་ཏེ་སྙིང་རུས་བསྐྱེད་དེ་

སྟོད་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གསུམ་པ་ ཆོས་ལ་ངེས་སེམས་ཀྱི་བཟྟོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ ཟབ་མྟོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དྟོན་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སྟོན་པའི་བདག་མེད་གཉིས་ཀྱི་དྟོན་ཚུ་གོཝ་ད་ མི་འདྲྟོག་པ་དད་པ་

ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེད་སྟོད་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།
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བཞི་པ) བརྩྟོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་འདི་ལུ་ཡང་

གོ་ཆའི་བརྩྟོན་འགྲུས་ སྦྟོར་བའི་བརྩྟོན་འགྲུས་ ཆོག་པར་མི་འཛིན་པའི་བརྩྟོན་འགྲུས་ཟེར་

གསུམ་ཡྟོདཔ་ལས་

དང་པྟོ་གོ་ཆའི་བརྩྟོན་འགྲུས་ནི་ ཐྟོབ་པར་དཀའི་མི་ལུས་དེ་ཆུད་ཟྟོས་སུ་མི་གཏང་བར་རང་

གཞན་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་དག་ཅིག་ ཉིན་མཚན་གཡེལ་བ་མེད་པར་བསྒྲུབ་

ནི་མནྟོ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

གཉིས་པ་ སྦྟོར་བའི་བརྩྟོན་འགྲུས་ཟེར་མི་འདི་ མི་ཚེ་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ལུ་བསམ་བྟོ་བཏང་སྟེ་

ཆོས་འབད་ནིའི་དུས་ཚྟོད་ལྟོ་དང་ཟླཝ་ ལྟོ་རྒས་ཁར་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ཕར་ཕུད་མ་བརྐྱབ་པར་ཚར་

ངེས་བཏྟོན་ཏེ་སྒྲུབ་མི་དེ་ལུ་སབ་ཨིན། 

གསུམ་པ་ ཆོག་པར་མི་འཛིན་པའི་བརྩྟོན་འགྲུས་ཟེར་མི་འདི་ ལྟོ་དང་ཟླཝ་ཁ་ཤས་བརྩྟོན་

འགྲུས་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་ཆོག་པར་ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་བརྩྟོན་འགྲུས་ཆུའི་རྒྱུན་བཟུམ་སྦེ་

བསྐྱེད་མི་དེ་ལུ་སབ་ཨིན། དྟོན་ངོ་མ་བརྩྟོན་འགྲུས་མེད་པ་ཅིན་ ཚེ་འདི་དང་ཕྱི་མའི་དྟོན་ག་ནི་

ཡང་བསྒྲུབ་མི་ཚུགཔ་ཤེས་ཏེ་བརྩྟོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དགོཔ་དེ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

ལྔ་པ) བསམ་གཏན་གྱི་ཕར་ཕྱིན་དེ་ལུ་ཡང་

བྱིས་པ་ཉེར་སྤྟོད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ དྟོན་རབ་འབྱེད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ དེ་བཞིན་གཤེགས་
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དགེའི་བསམ་གཏན་དང་གསུམ་ དང་པྟོ་ བྱིས་པ་ཉེར་སྤྟོད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ཟེར་མི་འདི་ བདེ་

གསལ་མི་རྟྟོག་པའི་ཉམས་ལུ་ཞེན་ཏེ་ སྒོམ་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

གཉིས་པ་ དྟོན་རབ་འབྱེད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ཟེར་མི་འདི་ མི་རྟྟོག་པའི་ཉམས་ལུ་ཞེན་ཏེ་སྒོམ་

པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན། 

གསུམ་པ་ དེ་བཞིན་གཤེགས་དགེའི་བསམ་གཏན་ཟེར་མི་འདི་ སྟོང་འཛིན་གྱི་ཞེན་པ་དང་

བྲལ་ཏེ་ཆོས་ཉིད་རྣམ་པར་མི་རྟྟོག་པའི་སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལུ་གནས་མི་དེ་ལུ་

སབ་ཨིན།

དྲུག་པ) ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕར་ཕྱིན་དེ་ལུ་ཡང་

ཐྟོས་པའི་ཤེས་རབ་ བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་དང་གསུམ་ལས་

དད་པྟོ་ཐྟོས་པའི་ཤེས་རབ་ཟེར་མི་འདི་ ཆོས་ཉན་པའི་སྐབས་སུ་བམ་གྱིས་གསུངས་པའི་དམ་

པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དྟོན་རྣམས་ལེགས་བཞིནམ་སྦེ་གོ་མིའི་ཤེས་པ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

གཉིས་པ་ བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ བམ་གྱིས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ ཚིག་དྟོན་

དེ་གོཝ་ཙམ་ཅིག་མིན་པ་ སེམས་ལུ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་མིའི་ཤེས་པ་འདི་ལུ་

སབ་ཨིན། 

གསུམ་པ་ སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ ཐྟོས་པའི་དྟོན་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་ གནས་

ལུགས་ཀྱི་དྟོན་རྟྟོགས་མིའི་ཤེས་རབ་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།
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ཕ༽ ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྐོར།

ཡན་ལག་བདུན་ཟེར་མི་འདི་ ཚྟོགས་བསགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན། 

ཕྱག་འཚལ་བ མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ སྡིག་པ་བཤགས་པ་ རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྟོ་

བསྐོར་བ་བསྐུལ་བ་ སྐུ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྟོལ་བ་འདེབས་པ་ དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

བསྔོ་བ་དང་བདུན་ལུ་སབ་ཨིན། 

དང་པྟོ) ཕྱག་འཚལ་བའི་ཡན་ལག་ཟེར་མི་འདི་

ང་རྒྱལ་གྱི་གཉེན་པྟོ་ལུ་ཕྱག་འཚལ་བའི་སྐབས་སུ་ སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ རང་

གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལུ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་ཡྟོད་མནྟོ་བའི་དད་པ་དང་བཅས་ རང་

གི་གཡས་ལུ་ད་ལྟའི་ཕ་ གཡྟོན་ལུ་ད་ལྟའི་མ་ གདྟོང་ཁ་ལུ་དགྲ་དང་བགེགས་དང་ངན་སྟོང་

གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ རྒྱབ་ཁ་ལུ་མཐྟོ་རིས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཚུ་གེ་ར་ཡྟོདཔ་སྦེ་གསལ་

ཏེ་ལགཔ་གཉིས་ཐལ་མྟོ་ སྤྱི་བྟོ་ མགྲིན་པ་ སྙིང་ཁ་ལུ་རིམ་བཞིན་བསྐྱལ་ཏེ་ དེ་ལས་ལགཔ་

གཉིས་པུས་མྟོ་གཉིས་ མགུ་ཏྟོག་བཅས་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལྔ སྐྱབས་ཡུལ་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་གྱི་ཞབས་ལུ་གཏུགས་ཏེ་ ལུས་གུས་པའི་སྒོ་ལས་ཕྱག་འཚལ་ ངག་གུས་པའི་སྒོ་ལས་

ཕྱག་འཚལ་བའི་ཚིག་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་བརྗོད་ ཡིད་གུས་པའི་སྒོ་ལས་སྐྱབས་ཡུང་དཀོན་

མཆོག་གསུམ་གྱི་ཡྟོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ རང་རྒྱུད་ལུ་ཐྟོབ་གྱུར་ཅིག་མནྟོ་བའི་དད་གུས་ཀྱི་སྒོ་

ལས་ཕྱག་འཚལ་དགོཔ་ཨིན།
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གཉིས་པ) མཆོད་པ་འབུལ་བའི་ཡན་ལག་ཟེར་མི་འདི་

སེར་སྣའི་གཉེན་པྟོ་ལུ་ཞིང་དག་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ བསམ་པ་དག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་

སེམས་ཀྱིས་ མཆོད་པ་ཕུལ་ནིའི་དངོས་པྟོ་དག་པ་རྒྱུ་བཟང་བ་དང་ སྤུས་གཙང་བ་ བཀོད་

ལེགས་པའི་མཆོད་པ་ རང་ལུ་ཡྟོད་ཚད་དང་ གཞན་གྱི་བདག་འཛིན་འབད་འབདཝ་དང་

བདག་འཛིན་མ་འབདཝ་ དངོས་སུ་གཤམས་པ་དང་ ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་པ་གུས་པའི་

སྒོ་ལས་ཕུལ་མི་དེ་ལུ་སབ་ཨིན།

གསུམ་པ) སྡིག་པ་བཤགས་པའི་ཡན་ལག་ཟེར་མི་འདི་

ཞེ་སང་གི་གཉེན་པྟོ་ལུ་ རང་གི་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐྟོག་མ་མེད་པ་ནས་ ད་རེས་ཚུན་ཚྟོད་གྱི་

བར་ན་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་བཅུ་དང་ མཚམས་མེད་པ་ལྔ་

ལ་སྟོགས་པ་སྡིག་པ་བསགས་ཚད་ཐམས་ཅད་འགྱོད་སེམས་དྲག་པྟོས་བཤགས་པ་ཕུལ་མི་དེ་

ལུ་སབ་ཨིན།

བཞི་པ) རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ་ཟེར་མི་འདི་

ཕག་དྟོག་གི་གཉེན་པྟོ་ལུ་སྐྱེས་བུ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་གྱིས་བསྒྲུབས་པའི་དགེ་བ་རྒྱུ་འབྲས་དང་

བཅས་པ་ལུ་ རང་གིས་ཕག་དྟོག་མེད་པ་སྙིང་ཐག་པ་ལས་དགའ་བ་དང་སྤྟོ་བ་བསྐྱེད་མི་འདི་ལུ་

སབ་ཨིན།   
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ལྔ་པ) ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྟོ་བསྐོར་བ་བསྐུལ་བ་ཟེར་མི་འདི་

གཏི་མུག་གི་གཉེན་པྟོ་ལུ་ ཕྱྟོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚྟོ་ན་བཞུགས་པའི་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ལུ་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལུ་ཡྟོད་པའི་ཉོན་མྟོངས་པའི་ནད་སེལ་

བའི་སྨན་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལྟོ་སྐོར་གནང་ཟེར་གསྟོལ་བ་བཏབ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

དྲུག་པ) སྐུ་མ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསྟོལ་བ་འདེབས་པའི་ཡན་ལག་ཟེར་མི་འདི་

ལྟོག་ལྟའི་གཉེན་པྟོ་ལུ་ ཕྱྟོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བ་མ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྐུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནིའི་ཐུགས་བཞེད་གནང་མི་ཚུ་ལུ་སྒོ་

གསུམ་གུས་པའི་སྒོ་ལས་ བསྐལ་པ་ལས་བསྒལ་པའི་བར་ན་སེམས་ཅན་གྱི་དྟོན་ལུ་བཞུགས་

དགོཔ་སྡེ་གསྟོལ་བ་བཏབ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན།

བདུན་པ) དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ་ཟེར་མི་འདི་

ཐེ་ཚྟོམ་གྱི་གཉེན་པྟོ་ལུ་ རང་དང་གཞན་གེ་ར་གིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ཡྟོད་

ཚད་ཐམས་ཅད་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་གེ་ར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་

པའི་རྒྱུ་ལུ་འགྱུར་གྱུར་ཅིག་ཟེར་ མནྟོ་བསམ་བཏང་སྟེ་བསྔོ་མི་འདི་ལུ་སབ་ཨིན་ནྟོ། ཡན་ལག་

བདུན་གྱི་སྒོ་ལས་ཛྟོགས་བསགས་མི་འདི་ ཚྟོགས་སྟོམ་རྟོགས་པའི་ཐབས་ངོ་མ་གཅིག་ཨིན་

ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
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བ༽ དུས་རྒྱུན་བསམ་སྦྟོར་བཟང་པྟོ་བྱ་ཚུལ།

དེ་ཡང་ སྤྱིར་བཏང་ཆོས་ཟེར་མི་འདི་རང་ ང་བཅས་རང་གི་བསམ་སྦྟོར་ངན་པ་ཚུ་བཅོས་ཁ་

རྐྱབ་སྟེ་ བཟང་པྟོ་ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་མི་གཅིག་ལུ་སབ་ཨིནམ་ལས་ དམ་པའི་ཆོས་རྣ་

བར་གོ་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ བསམ་སྦྟོར་ཚུ་ཆོས་དང་མཐུན་སྦེ་འབད་དགོཔ་ཨིན་དེ་

མ་འབད་བ་ཅིན་ཆོས་ག་དེམ་ཅིག་གོ་རུང་ཕན་ཐྟོགས་ག་ནི་ཡང་མེད་ དཔེ་བཞག་པ་ཅིན་ནད་

གཞི་དང་བསྟུན་པའི་སྨན་ངོ་ཤེས་ནི་དང་ ཟ་སངས་རྐྱངམ་ཅིག་ཤེས་པ་གིས་སྨན་ཚུལ་དང་

མཐུནམ་སྦེ་ཟ་བ་ཅིན་ ནད་གཞི་ལུ་མི་ཕན་བདྟོཝ་བཟུམ་ཅིག་ཨིན་ དེ་སྦེ་ནི་འདི་གིས་བསམ་

སྦྟོར་བཟང་པྟོ་ཆོས་དང་མཐུནམ་འབད་དགོཔ་ཨིན་

དང་པ་རང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐྟོག་མ་མེདཔ་ནས་ རང་གི་ཕ་མ་འབད་

སྦེཝ་ཨིནམ་ངོ་ཤེས་ནས་ སེམས་ཅན་ཚུ་གེ་ར་རང་བཟུམ་སྦེ་བདེ་བ་དགོཔ་མནྟོ་མི་དང་ སྡུག་

བསྔལ་མི་དགོ་མནྟོ་མི་གཙང་གཙང་རང་ཨིནམ་ལས་ དཔེར་ན་ རང་གི་རང་ལུ་ནམ་རང་ཨིན་

རུང་མནྟོ་བསམ་ལེགས་བཞིནམ་དང་ ལཱ་ཚུ་ཡང་ལེགས་བཞིནམ་གཙང་གཙང་རང་འབད་

བདྟོཝ་བཟུམ་ཅིག་ གཞན་ལུ་ཡང་ལེགས་བཞིནམ་འབད་ནི་ཡི་རྒྱུ་སྟོབས་ཀྱི་ནུས་པ་ཚུ་མེད་

རུང་ ནམ་རང་ཨིན་རུང་སེམས་ཅན་གཞན་ལུ་སྙིང་རྗེའི་སྒོ་ལས་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་ལཱ་འབད་

དགོཔ་ཨིན། 

དེ་ལས་གཞན་ བརྡུང་རྟོབ་ རྒྱུ་ནྟོར་འཕྟོག་ནི་ མགོ་བསྐོར་ནི་ མ་བཏུབ་སབ་ནི་ཚུ་རྩ་གཏིང་
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ལས་སྤང་སྟེ་ སེམས་རྒྱུད་ག་དེམ་ཅིག་ཁྲང་ཁྲང་འབད་དེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅིག་རང་འབད་

རུང་དེའི་ཐྟོག་ལས་གཞན་ལུ་ཕན་ཐྟོགས་ཚུགཔ་ཅིག་ཨིན་ དེ་སྦེ་རུང་སེམས་ཅན་ཚུ་རྒྱུད་ཉོན་

མྟོངས་པའི་དབང་དུ་སྟོང་སྟེ་ རང་ལུ་ཕན་ལན་གནྟོད་པ་གིས་འཇལ་འྟོང་པ་ཅིན་ ད་རུང་དེ་ལུ་

བཟྟོད་པ་བསྒོམ་སྟེ་ རང་གི་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་ཨིནམ་ལས་ རང་གི་ལས་ཟད་

ནི་ཨིན་མནྟོ་སྟེ་ ལྷག་པར་གནྟོད་པ་བཀལ་མི་དེ་ལུ་ཕན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དགོཔ་དང་ ཡང་

ཅིན་ཁོ་གིས་རང་ལུ་གནྟོད་པ་འབད་མི་དེ་ ཁོ་རང་ལུ་རང་དབང་མེན་པ་ སེམས་ཉོན་མྟོངས་

པའི་དབང་དུ་སྟོང་སྟེ་འབདཝ་ཨིན་མནྟོ་སྟེ་ ལྷག་པར་སྙིང་རྗེའི་སེམས་ཀྱིས་ཁོ་གི་ཉོན་མྟོངས་

པ་འཇོམས་ནིའི་ཐབས་ལུ་བརྩྟོན་དགོ་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རང་རང་སྟོ་སྟོའི་རྒྱུད་ཚྟོད་དང་བསྟུན་ཏེ་

སེམས་ཅན་ལུ་ཕན་གཏགས་ནི་གི་དྟོན་ལུ་བརྩྟོན་དགོཔ་ཨིན།

ཐ་ན་ཆུ་ཕྟོརཔ་གང་ལས་དགོ་བཟུང་སྟེ་ སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་བཟྟོ་དགོཔ་དང་

སྟོམ་པ་གཞན་བསྲུང་མ་ཚུགས་རུང་ སྐྱབས་འགྲོའི་སྟོམ་པ་བཟུམ་ཅིག་ཁས་ལེན་ཏེ་དེའི་

བསབ་བྱ་ཚུ་དང་མི་འགལཝ་སྦེ་ རང་དང་བསྟུན་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་རེ་བསྲུང་དགོ གོང་ལུ་ཞུ་

བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་བཟྟོད་པ་བསྒོམ་ ཕྱག་དང་བསྐོར་བ་ལ་སྟོགས་པའི་ལཱ་ལུ་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་

བརྩྟོན་ནི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱིས་དུས་རྒྱུན་དུ་རང་རྒྱུད་སེམས་བཟང་ལུ་འགྱུར་བའི་བསམ་

གཏན་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་དྟོན་ལུ་བྱངས་པའི་ཤེས་རབ་སྒོམ་ནི་ཚུ་ཉམས་སུ་ལེན་ཏེ་ དགེ་བ་སྣ་

གཅིག་ལས་མ་འབད་རུ་དེའི་དགེ་རྩ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྟོན་དུ་བསྔོ་ནི་ཚུ་ལུ་དུས་རྒྱུན་

དུ་ཆུ་རྒྱུན་བཟུམ་སྦེ་བརྩྟོན་གནང་།།   
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མ༽ བར་དྟོའི་རྣམ་བཞག་བསན་ཚུལ་ནི།

བར་དྟོའི་རྣམ་གྲངས་བཞག་ཚུལ་མ་འདྲའུ་མང་རུང་ སྐབས་འདིར་རྣམ་གྲངས་བཞི་སྦེ་བཞག་

སྟེ་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་ སྐྱེ་གནས་བར་དྟོ་ འཆི་ཁར་བར་དྟོ་ ཆོས་ཉིད་བར་དྟོ་ སྲིད་པ་བར་

དྟོ་དང་བཞི་ཡྟོད།

དང་པྟོ་ བར་དྟོ་བཞིའི་ངོ་སྤྟོད་མདྟོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སྐྱེ་གནས་བར་དྟོ་ཟེར་མི་འདི་ རང་

ཉིད་ཨའི་གི་ཁོག་པ་ལས་སྐྱེས་ནས་ མ་ཤི་ཚུན་གྱི་བར་དེ་ལུ་བསབ་ཨིན།

གཉིས་པ་འཆི་ཁ་བར་དྟོ་ཟེར་མི་འདི་ ཚེ་འདི་ལུ་སྟོད་ནིའི་རང་དབང་རྟོགས་ཏེ་ སྟོག་གི་དབང་

པྟོ་འགག་ནས་སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ ལུས་ཀྱི་སྒོ་དགུ་གང་རུང་ལས་ཕྱིར་མ་འཐྟོན་པའི་བར་

དེ་ལུ་བསབ་ཨིན།

གསུམ་པ་ཆོས་ཉིད་བར་དྟོ་ཟེར་མི་འདི་ སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ ཕུང་པྟོ་རྙིང་པའི་སྒོ་དགུ་

གང་རུང་ལས་ཕྱིར་འཐྟོན་ཏེ་ བར་སྲིད་ཀྱི་ལུས་མ་གྲུབ་ཚུན་གྱི་བར་དེ་ལུ་སབ་ཨིན།

བཞི་པ་སྲིད་པ་བར་དྟོ་ཟེར་མི་འདི་ བར་སྲིད་ཀྱི་ལུས་གྲུབ་ཚར་ནས་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མའི་ལུས་མ་ལེན་

པའི་བར་དེ་ལུ་སབ་ཨིན།

ད་ནི་བར་དྟོ་བཞི་པྟོ་དེའི་དྟོན་སྟོ་སྟོར་བཀྲལ་ཏེ་ཞུ་བ་ལ་ དང་པྟོ་བར་དྟོ་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་ངོ་
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སྤྟོད་དང་ དེ་ལ་ཕན་པའི་གདམ་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་རྣམ་པ་གཉིས་ལུ་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན།

དང་པྟོ་སྐྱེ་གནས་བར་དྟོའི་འཆར་ཚུལ་ནི་

ང་བཅས་རང་ ཚེ་རབས་ཧེ་མ་ཚྟོགས་སྟོམ་བསགས་ཏེ་ ཚེ་འདིར་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་དག་

སྒྲུབ་མི་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་འཆར་ཚུལ་ནི་ སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་

ཤེས་ཀྱི་རྟོལ་པར་ཤར་བའམ་ འཁྲུལ་བྲལ་སེམས་ཀྱི་ངོ་ཡེངས་མེད་སྐྱོང་བའི་མཐུ་ལས་མཐར་

ཤིའི་སྐབས་ལུ་ཡང་ ཉམས་ལེན་དེའི་ངང་ལས་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ་གྱི་དྟོན་རྟྟོགས་ཏེ་གྲོལ་

འགྱོ་མི་དེ་ གང་ཟག་དབང་པྟོ་རབ་རྣམས་དང་ འབྲིང་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་གནས་བར་དྟོའི་འཆར་

ཚུལ་དང་གྲོལ་ཚུལ་ཨིན།

གང་ཟག་དབང་པྟོ་ཐ་མ་རྣམས་ནི་ ཨའི་གི་ཁོག་པ་ལས་སྐྱེས་ནས་ མ་ཤིས་ཚུན་གྱི་བར་ན་ 

བག་ཆགས་ངན་གོམས་དང་འཁྲུལ་སྣང་སྣ་ཚྟོགས་ཀྱིས་སེམས་དཀྲུགས་ཏེ་ མི་བདེན་པ་ལུ་

བདེན་སྦེ་འཛིན་ མི་རྟག་པ་ལུ་རྟགཔ་སྦེ་འཛིན་ སྡུག་བསྔལ་ལུ་བདེ་བ་སྦེ་འཛིན་ བདག་མེད་

ལུ་བདག་ཡྟོདཔ་སྦེ་འཛིན་ཏེ་ དགྲ་འདུལ་ནི་ གཉེན་སྐྱོང་ནི་ ང་ཁྱོད་ ཆགས་སང་ མ་

ཟིན་ མ་ཆོག་ནྟོར་ལྟོངས་སྤྟོད་བསགས་ནི་དང་སྲུང་ནི་ལ་སྟོགས་དྟོན་མེད་འཁྲུལ་ཞེན་གྱི་བྱ་བ་

གིས་ མི་ཚད་སྟོང་ཟད་དུ་བཏང་སྟེ་འཁྲུལ་སྣང་གི་ངང་དུ་ཤི་མི་འདི་ ཚེ་རབ་ཧེ་མ་ཚྟོགས་སྟོམ་

མ་གསག་མི་དང་ ཚེ་འདིར་དམ་པའི་ཆོས་རྣམ་དག་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་མི་ཚུ་གི་སྐྱེ་གནས་བར་

དྟོའི་སྣང་ཚུལ་ཨིན།
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གཉིས་པ་དེ་ལུ་ཕན་པའི་གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་ནི་

དང་པྟོ་རང་ བ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་མི་གཅིག་འཚྟོལ་ཏེ་ མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་

བསྟེན་ཞིནམ་ད་ སངས་རྒྱས་བསན་པའི་གཞི་མ་སྟོམ་གསུམ་ལེགས་བཞིནམ་སྦེ་ཞུ་སྟེ་མ་

ཉམས་པར་བསྲུང་ མདྟོ་སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་སྤྱི་ལ་ཐྟོས་བསམ་དང་ ཁྱད་པར་རྩ་བའི་

བ་མའི་དྲུང་ནས་གདམས་ངག་གི་ཞུན་མཐར་བཅད་དེ་ དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་ལུ་ཚེ་འདིའི་ཞེན་

ཆགས་སྤངས་ཏེ་ཕྱག་ཆེན་ ཆོས་དྲུག་ ཁྲེགས་ཆོད་ ཐྟོད་བརྒལ་ལ་སྟོགས་པའི་གདམས་ངག་

ཟབ་མྟོའི་དྟོན་བསྒོམས་ནས་ རབ་སྣང་སྲིད་དག་པར་འབྱམས་སམ་ སྣང་སྲིད་སྐུ་གསུམ་གྱི་

རྟོལ་པ་ལུ་འཆར་ཚུགས་པའི་དྟོན་ལུ་བརྩྟོན་པ་དང་ ཐ་མ་ཡང་འཁྲུལ་བྲལ་གཉུག་མ་དྟོན་གྱི་

གནས་ལུགས་ རང་ངོ་རང་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་ཡེངས་མེད་སྒོམ་མེད་དུ་རྟག་པར་སྐྱོང་ནུས་ན་ བར་དྟོ་

གཞན་ཚུ་གི་གདམས་ངག་གི་གནད་འགག་ཡང་ འདི་ནང་ཚངམ་ཨིན་ དེ་མེན་པ་སྐྱེ་གནས་

བར་དྟོ་རང་དབང་ཡྟོད་པའི་དུས་སུ་ ཆོས་རྣམ་དག་མ་བསྒྲུབ་པ་ཅིན་ འཆི་བ་ལུ་ཐུག་པའི་

དུས་སུ་འགྱོད་པ་སྐྱེས་རུང་ཕྱིས་ཚཝ་ཨིན་ ཨྟོན་རིན་པྟོ་ཆེས་

ལྟོང་ཡྟོད་པྟོ་ཚྟོ་འཆི་ཁར་སྤད་སྤད་བྱེད། །ཨ་རེ་འགྱོད་དེ་བག་ཙམ་ཕྱིས་པ་འདྲ། །

ཟེར་གསུངས་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ ད་རེས་རང་དབང་ཡྟོད་པའི་དུས་ལུ་ ཤིཝ་ད་འགྱོད་མི་དགོཔ་

ཅིག་འབད་ནི་དེ་ སྐྱེ་གནས་བར་དྟོ་ལམ་དུ་ཁྱེད་ཚུལ་གྱི་གདམས་ངག་ངོ་མ་ཨིན་ཟེར་ཞུ་ནི། 
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གཉིས་པ་འཆི་ཁ་བར་དྟོ་དེ་ལུ་ཡང་ འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྟོད་དང་ གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་རྣམ་

པ་གཉིས་ལས་ དང་པྟོ་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྟོད་ནི་ རང་ཉིད་ཚད་འདི་ལུ་སྟོད་ནིའི་ནུས་པ་རྟོགས་

ཏེ་ཤི་ནི་ལུ་ཐུག་པའི་ཚེ་ རགས་པའི་ཐིམ་རིམ་དང་ཕ་བའི་ཐིམ་རིམ་སྟོགས་རིམ་པར་ཤར་ཏེ་

ཤིཝ་ཨིན་ དེ་ལས་ དང་པྟོ་རག་པའི་ཐིམ་རིམ་ མིག་ལ་སྟོགས་པའི་ནང་གི་དབང་པྟོ་ལྔ་རིམ་

བཞིན་འགགཔ་ལས་ གཟུགས་ལ་སྟོགས་པའི་ཕྱི་རྟོལ་གྱི་ཡུལ་ལྔ་ཡང་རིམ་བཞིན་འགག་སྟེ་

མིག་གིས་གཟུགས་མི་མཐྟོང་ ལྷ་པ་གིས་དྲི་མི་ཚྟོར་ རྣམ་ཅོག་གིས་སྐད་མི་གོ་ ལྕེ་གིས་བྲྟོཝ་

མི་ཚྟོར་ ལུས་ཀྱིས་རེག་བྱ་ཉམས་སུ་མི་མྟོང་བ་སྟོགས་སྣང་བ་ཐིམ་འགྱོ་ནི་དང་། རགས་པའི་

ཐིམ་རིམ་གཞན་ཡང་ ས་ཆུ་ལུ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ལུ་ ལུས་སའི་ནང་ལུ་ཐིམ་བདྟོཝ་བཟུམ་ ཆུ་

མེ་ལུ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ལུ་ ཁ་དང་ལྷ་པ་སྐམ་ནི་ མེ་རླུང་ལུ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ལུ་ལུས་ཀྱི་དྲྟོད་

ཡལ་ནི་ རླུང་རྣམ་ཤེས་ལུ་ཐིམ་པའི་རྟགས་ལུ་ ནང་གི་རླུང་ཕྱི་འགྱོ་མི་འདི་ཚུར་འདུ་མི་ཚུགཔ་

འྟོང་ནི་དང་ དབུགས་ཐུང་ཀུ་སྦེ་བརྩེགས་འྟོངམ་ཨིན།

དེ་སྐབས་སྡིག་ཅན་ཚུ་ལུ་སྟོག་གཅོད་ཀྱི་གཤེད་མས་བསྐོར་བ་སྟོགས་གནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་

མྟོང་བ་དང་ དགེ་བ་བསྒྲུབས་མི་ཚུ་ལུ་བ་མ་དང་ ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཡིས་ཞིང་ཁམས་ལུ་ཞུ་ཡི་སྣང་

བ་སྟོགས་བྱུངམ་དང་ཅིག་ཁར་ཕྱི་དབུགས་ཅད་འགྱོཝ་ཨིན་
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དེ་ལས་ཕ་བའི་ཐིམ་རིམ་སྣང་མཆེད་ཐྟོབ་གསུམ་བྱུང་ཚུལ་ནི་ ཕྱི་དབུགས་ཆད་དེ་ ནང་

དབུགས་མ་འཐྟོན་པའི་བར་གྱི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པྟོ་ལུ་ སྣང་བ་མཆེན་པ་ལུ་ཐིམ་ད་ཞེ་སང་ལས་

གྱུར་པའི་རྣམ་རྟྟོག་སྟོ་གསུམ་འགག་ སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ལུ་མཆེད་པ་ཉེར་ཐྟོབ་ལུ་ཐིམ་ད་ 

འདྟོད་ཆགས་ལས་གྱུར་པའི་རྣམ་རྟྟོག་བཞི་བཅུ་འགག་ སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པ་ལུ་ཉེར་ཐྟོབ་

འྟོད་གསལ་ལུ་ཐིམ་ད་ གཏི་མུག་ལས་གྱུར་པའི་རྣམ་རྟྟོག་བདུན་འགག་ དེ་སྐབས་རང་གི་སྤྱི་

བྟོ་ཕ་ལས་ཐྟོབ་པའི་ཁམས་དཀར་ཆ་དང་ ལྟེ་བ་ལས་ཐྟོབ་པའི་ཁམས་དམར་ཆ་གཉིས་སྙིང་ཀ་

ལུ་གཅིག་ཁར་འཛྟོམས་པའི་བར་ན་སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཐུམ་ཏེ་སྟོད་པའི་སྐབས་གདམས་

ངག་བསྒོམས་མི་རྣམས་ལུ་བདེ་སྟོང་གི་ཉམས་ཤར་ནི་དང་ ཐ་མལ་པ་རྣམས་དྲན་མེད་དུ་

བརྒྱལ་འགྱོཝ་ཨིན།

སྐད་ཅིག་མ་བཞི་པ་ལུ་ སྤྲིན་མེད་ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལ་ཉི་འྟོད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་བཟུམ་

གྱི་གཞིའི་འྟོད་གསལ་མ་དེ་ཉིད་ བསྒོམས་སྟོབས་ཀྱི་འྟོད་གསལ་བུ་དེ་ཡིས་ ངོ་ཤེས་ཤིང་

འྟོད་གསལ་མ་བུ་རྟོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་ འྟོད་གསལ་དེའི་ངང་དུ་ བསམ་གཏན་གྱི་ཞག་

བདུན་ཕག་སྟོགས་གནས་ནས་ གདྟོད་མའི་དབྱིངས་སུ་སངས་རྒྱས་པའམ་ ཡང་ན་ སར་

འྟོད་གསལ་དེའི་ངང་ལས་ཟུང་འཇུག་རྟོ་རྗེ་འཆང་ཅེན་པྟོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ་ རིག་པ་སྤྱི་བྟོ་ནས་

འཐྟོན་པ་དེ་ནི་ དབང་རྣྟོན་སྦངས་པ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ཟེར་རྟོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་

ཨིན་ ཉམས་ལེན་མེད་པ་རྣམས་ནི་འྟོད་གསལ་ངོ་མ་ཤེས་པས་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་ཏེ་ སར་

རྣམ་ཤེས་ལུས་ཀྱི་སྒོ་དགུ་གང་རུང་ནས་འཐྟོན་འགྱོཝ་ཨིན།
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གཉིས་པ་འཆི་ཁ་བར་དྟོའི་གདམས་ངག་ངོ་སྤྟོད་ནི་

རང་ཉིད་ཤིཝ་ཨིན་པ་ཐག་ཆོད་པའི་ཚེ་ ད་རེས་འཆི་བ་འདི་ལུ་བརྟེན་ནས་  ནམ་མཁའ་

དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྟོན་དུ་འཆི་བ་འྟོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐྟོབ་ནས་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྟོན་བྱའྟོ་

སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་དང་མ་བྲལ་བའི་ངང་ནས་ ཕྱག་རྟོགས་ཀྱི་གདམས་པའི་གནད་

རིག་སྟོང་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་ཡེངས་མེད་སྒོམ་མེད་དུ་སྐྱོང་སྟེ་ ཐིམ་རིམ་རྣམས་ཀྱང་རིག་

པའི་རང་མདངས་སུ་ཁྱེར་ནས་ གཞིའི་འྟོད་གསལ་མངོན་དུ་གྱུར་ནུས་ན་ གདམས་པའི་

གནད་དེ་ལས་ཟབ་པ་མེད་ཅིང་ དེ་བཟུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་གྱི་གདེངས་མེད་རུང་  འཆི་ཁར་བ་

མ་དང་ མཆེད་གྲོགས་དམ་ཚིག་གཙང་བའི་ངོ་སྤྟོད་དང་ འཕྟོ་བའི་གདམས་ངག་ལ་

བརྟེན་པ་རྣམས་ཀྱང་ཐབས་ཟབ་ཤྟོས་ཨིན་ནྟོ།

དྟོན་གསུམ་པ་ ཆོས་ཉིད་བར་དྟོ་ལུ་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྟོད་དང་ གདམས་ངག་

བསྒོམ་ཚུལ་གཉིས་ཡྟོདཔ་ལས་

དང་པྟོ་འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྟོད་ནི་ གོང་ལུ་བཤད་མི་འྟོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལུ་གྲོལ་མ་ཚུགས་པ་

ཅིན་ དེ་ལས་ནང་དབུགས་ཆད་འགྱོཝ་ཨིན་ ནང་དབུགས་ཆད་པའི་རྟགས་ 

ཁམས་དམར་ཆ་སྣ་བུག་གཡས་ལས་ཁྲག་དང་ཆུ་སེར་བཟུམ་སྦེ་ཕྱིར་འཐྟོན་ནི་དང་ 

ཁམས་དམར་ཆ་གསང་ལམ་ནས་ཕྱིར་འཐྟོན་ནི་དང་དུས་མཚུངས་ སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

མིག་སྟོགས་སྒོ་དགུ་གང་རུང་ལས་ཕྱིར་འཐྟོན་ཚརཝ་ཅིག་རང་ ཆོས་ཉིད་བར་དྟོ་ཤརཝ་ཨིན་



   81   
སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀི་དགའ་སྟོན།

དེ་ཡང་འཆི་ཁར་བར་དྟོ་འྟོད་གསལ་མ་བུ་ངོ་མ་ཕྟོད་པས་དྲན་མེད་ལུ་བརྒྱལ་བརྒྱལ་བ་སངསམ་

ད་འཇིགས་སྐྲག་གི་སྣང་བ་ཅིག་སྐྱེཝ་དང་མཉམ་ཅིག་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚྟོགས་ཀྱིས་གནམ་ས་བར་

སྣང་ཐམས་ཅད་གང་བ་དང་ ཆོས་ཉིད་ཀྱི་རང་སྒྲ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བ་ཙམ་དང་ འྟོད་དང་

འྟོད་ཟེར་གྱི་ཚྟོགས་མཚྟོན་ཆའི་ཆར་འབབས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་སྐབས་ ཉམས་ལེན་ཡྟོད་པ་རྣམས་

ནི་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་ཏེ་དེའི་ངང་ལུ་གྲོལ་ནི་དང་། ཉམས་ལེན་མེད་པ་དང་ 

གོམས་པ་ཆུང་བ་རྣམས་ནི་ སྒྲ་འྟོད་དང་ལྷ་ཚྟོགས་ཀྱི་སྣང་བ་ལུ་སྐྲག་སྟེ་དྲན་མེད་དུ་

བརྒྱལ་ བརྒྱལ་བ་སངས་པ་དང་ རིམ་བཞིན་སྲིད་པ་བར་དྟོའི་ཡིད་ལུས་གྲུབ་སྟེ་

སྲིད་པ་བར་དྟོའི་སྣང་བ་འཆརཝ་ཨིན།

གཉིས་པ་གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་ནི་ ཕྱག་རྟོགས་ལ་སྟོགས་པའི་གདམས་ངག་གི་

གནད་རྣམས་ཚིག་ཙམ་དུ་མ་ལུས་པ་ཇི་བཞིན་རྟྟོགས་པའི་གདེང་དང་ལྡན་པ་དང་ 

ལྷག་པར་དུ་རྟོགས་ཆེན་ཐྟོད་བརྒལ་གྱི་གདམས་ངག་གི་གནད་ཇི་བཞིན་རྟྟོགས་པའི་གདེང་

ཡྟོད་དགོཔ་ནི་ ཆོས་ཉིད་བར་དྟོའི་སྒྲ་འྟོད་ཟེར་དང་ཞི་ཁྲོ་ལྷ་ཚྟོགས་ཀྱི་སྣང་བ་རང་སྣང་དུ་

ངོ་ཤེས་ཏེ་གྲོལ་བའི་ཐབས་ཟབ་ཤྟོས་ཨིན།

བཞི་པ་སྲིད་པ་བར་དྟོ་ལ་ འཆར་ཚུལ་ངོ་སྤྟོད་དང་ གདམས་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་གཉིས་

ཡྟོད་པ་ལས་

དང་པྟོ་འཆར་ཚུལ་ནི་ ཆོས་ཉིད་བར་དྟོ་ལུ་ སྒྲ་འྟོད་ཟེར་དང་ ཞི་ཁྲོ་ལྷ་ཚྟོགས་ཀྱི་སྣང་

བ་ལུ་སྐྲག་སྟེ་དྲན་མེད་དུ་བརྒྱལ་བ་སངསམ་དང་ སྲིད་པ་བར་དྟོའི་ཡིད་ལུས་དབང་པྟོ་

ཀུན་ཚང་བ་སྔ་མ་ལྟ་བུ་ཀྲོང་གིས་སྐྱེས་འྟོང་བ་དང་ གཞན་ཡང ་ཞག ་ཕྱེད་དང ་བཞི ་

ཚུན་ ཤི་བ་མ་ཤེས་པ་ཆང་གིས་བཟི་བ་བཟུམ་སྦེ་གནས་པ་དང་ དེ་དུས་གཉེན་ཉེ་འཁོར་
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ཚྟོས་ ངུ་སྐེད་རྐྱབ་ ཟས་སྐལ་བཅད་ ལུས ་ཀྱི ་གོས ་བཤུས ་པ ་སྟོགས ་ 

རང་གིས་ཁོང་མཐྟོང་རུང་ཁོང་གིས་རང་མི་མཐྟོང་ཁོང་གིས་རང་ལུ་བྟོསཔ་གོ་རུང་ རང་

གིས་སབ་མི་ཁོང་གིས་མི་གོ་བས་སེམས་སྙིང་ནས་སྐྱོ་ཞིང་གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཚྟོ་དང་མཉམ་ཅིག་

སྟོདཔ་མནྟོ་རུང་ གཏམ་ལེན་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ཡིད་ཆད་པ་དང་ཚིག་པ་ཟ་བ་ཁོང་ཁྲོ་བ་སྟོགས་

བྱུང་ རེས་ཅིག་སྐབས་གསྟོན་པྟོའི་སྐབས་ལས་དྲན་པ་དགུ་འགྱུར་གྱིས་གསལཝ་ཨིན་རུང་ 

སེམས་ཡེངས་ཏེ་ད་ལྟ་རང་བརྗེད་པར་འགྱུར་བས་གསྟོན་པྟོའི་སྐབས་དང་མི་འདྲ་བས་ ཤི་

འམ་མ་ཤི་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚྟོམ་ཟ་བ་དང་ ཞག་ཕྱེད་དང་བཞིའི་རྒྱབ་ནས་རང་ཉིད་ཤི་སྟོང་

བ་ཨིནམ་ངོ་ཤེས་ཤིང་ སྡུག་བསྔལ་དྲག་པྟོ་ཉ་བྱེ་ཚན་ལ་བཏྟོན་པ་བཟུམ་ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་

གྱི་རྒྱབ་ལས་འཕུལ་ འཇིགས་པའི་མུན༌ནག༌གིས༌མདུན༌ལས༌འཐེན༌པ༌དང༌ གཞན༌ཡང༌

སྲིད༌པ༌བར༌དྟོར༌འཇིགས༌པའི༌སྒྲ་བཞི་ཞེས་པ་ ས༌ཁམས༌ལྟོག༌པས༌རི༌ཉིལ༌བ༌དང༌ 

ས༌འྟོག༌ཚུད༌པ༌བཟུམ༌གྱི༌སྣང༌བ༌ ཆུ༌ཁམས༌ལྟོག༌པས༌རྒྱ༌མཚྟོ༌རྦ༌རླབས༌བསྐྱོད༌པའི༌སྒྲ༌དང༌དེ༌ན

ང༌བྱིང༌བའི༌སྣང༌བ༌ མེ༌ཁམས༌ལྟོག༌པས༌ནགས༌ཚལ༌མེས༌འཚིག༌པའི༌སྒྲ༌དང༌རང༌ཉིད༌མེ༌

གིས༌བསྲེག༌པའི༌སྣང༌བ༌ རླུང་ཁམས་ལྟོག་པས་དུས་མཐའི་རླུང་ནག་འཚུབ་པའི་ནང་

ལུ་འཐུམ་པ་དང་ འབྲུག་སྟོང་དུས་གཅིག་ལྡིར་བ་བཟུམ་གྱི་སྒྲ་དང་ཐྟོག་བབས་པའི་སྣང་

བ་སྟོགས་འབྱུང་བ་དང་ གཞན་ཡང་ ཡ་ང་བའི་གཡང་ས་གསུམ་ཟེར་བ་ 

ནང་གི་ཉོན་མྟོངས་དུག་གསུམ་གྱི་རང་མདངས་ཕྱི་རྟོལ་ལུ་ཤར་བ་སྟེ་ དེ་ཡང་ལས་ཀྱི་

ཤ་ཟ་སྲིན་པྟོ་རྣམས་ཀྱིས་དེད་འྟོང་བ་ལུ་བྲྟོས་པས་ མདུན་དུ་དཀར་དམར་ནག་པྟོའི་

གཡང་ས་ཧ་ཅང་གཏིང་རིང་བ་གསུམ་དང་ཕྲེད་དེ་ དེ་ནང་བྲལ་ལ་ཁད་ཁད་པ་བྱུང་བ་དང་ 
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དེར་ལྷུང་ན་ངན་སྟོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བའི་སྔ་ལྟས་ཡིན་པ་དང་ གཞན་ཡང་སྲིད་པ་བར་

དྟོར་ ངེས་པའི་རྟགས་དྲུག་ཟེར་བ་ རྟོ༌རྗེ༌གདན༌དང༌མའི༌མངལ༌མ༌གཏྟོགས༌ 

རྩིག༌པ༌སྟོགས༌ལའང༌མི༌ཐྟོགས༌པ༌ རང༌གི༌གཏམ༌གཞན༌གྱིས༌མི༌གོ༌བ༌ 

ཉི༌ཟླ༌མི༌མཐྟོང༌བ༌ རྐང༌རྗེས༌སྟོགས༌མི༌འབྱུང༌བ༌ ལུས༌ཀྱི༌གྲིབ༌མ༌མི༌འབྱུང༌བ༌མངོན༌ཤེ

ས༌ཕ་མྟོ་ཡྟོད་པ་བཅས་དྲུག་དང་ མ་ངེས་པའི་རྟགས་དྲུག་

ཟེར་བ་ སྟོད་སའི་གནས་མ་ངེས་པ་ རྟེན་གྱི་གཞི་མ་ངེས་པ་ འ གྲོ ག ་ པ འི ་

གྲོགས་མ་ངེས་པ་ ཡུལ་ཅན་གྱི་སེམས་མ་ངེས་པ་ ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་མ་ངེས་པ་ བྱ ་

བ་སྤྟོད་ལམ་མ་ངེས་པ་སྟོགས་བྱུང་བ་དང་  གཞན་ཡང་ ཡིད་ལུས་དེ་ང་

ཤི་ནས་འདུག་པས་ཅི་དྲག་ན་མནྟོ་བའི་སྐྱོ་བ་སྐྱེས་ཏེ་ངས་ལུས་ཅིག་ཐྟོབ་ན་མནྟོ་སྟེ་ལུས་འཚྟོལ་

བ་འགྲོ་སྐབས་ འགྲོ་བ་རིགས་དྲུག་གི་འྟོད་དྲུག་འཆར་བ་མཐྟོང་ངོ་ དེ་ཡང་ 

ལྷའི་འྟོད་དཀར་པྟོ་བཀྲག་མེད་ ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་འྟོད་དམར་པྟོ་ བཀྲག་མེད་ མིའི་འྟོད་སྔོན་

པྟོ་བཀྲག་མེད་ དུད་འགྲོའི་འྟོད་ལྗང་ཁུ་བཀྲག་མེད་ ཡིད་དྭགས་ཀྱི་འྟོད་སེར་པྟོ་བཀྲག་མེད་ 

དམལ་བའི་འྟོད་དུད་ཁ་བཀྲག་མེད་དེ་འྟོད་དྲུག་འཆར་འྟོང་བ་དང་གཞན་ཡང་སྲིད་པ་བར་དྟོར་

བདུན་ཕག་གསུམ་དང་བདུན་ལ་སྟོགས་པ་གནས་པའི་ཕྱེད་ཙམ་ཚེད་སྔ་མའི་སྣང་བ་གཙྟོ་ཆེར་

འཆར་བ་དང་ ཕྱེད་ཙམ་ ཚེ་ཕྱི་མའི་སྣང་བ་གཙྟོ་ཆེར་འཆརཝ་ཨིན་ དེ་སྐབས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པའི་ལྷས་དགེ་བ་བྱས་ཚད་བསགས་ནས་རྡེའུ་དཀར་པྟོ་བགྲང་བ་དང་ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་

འདྲེས་སྡིག་པ་བྱས་ཚད་བསགས་ནས་རྡེའུ་ནག་པྟོ་བགྲང་བ་དང་སྡིག་ཅན་རྣམས་གཤིན་རྗེ་
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ལས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ སྐེ་བྲེགས་ སྙིང་འདྟོན་ རྒྱུ་མ་ཕྱུང་ ཤ་ཟ་ ཁྲག་ འཐུང་བ་སྟོགས་

སྲིད་པ་བར་དྟོའི་འཇིགས་སྐྲག་འཁྲུང་སྣང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བཤད་ནི་ཡྟོད་རུང་ གནས་

སྐབས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐུས་པར་བྱས་སྟོ། 

གདམ་ངག་བསྒོམ་ཚུལ་ནི་ སྤྱིར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ ཡིད་དམ་གྱི་ལྷ་ ཁྱད་པར་རྩ་བའི་

བ་མ་ལ་ཡིད་ཁྱེད་ཤེས་ཀྱིས་མྟོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པྟོས་བར་དྟོའི་འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་

གྲོལ་བའི་གསྟོལ་བ་ཡང་ཡང་བཏབ་སྟེ་ མངལ་སྒོ་བཀག་ནས་བདེ་བ་ཅན་ལ་སྟོགས་པ་སྤྲུལ་

པའི་སྐུའི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དང་ མངལ་སྒོ་ཁེགས་མ་ནུས་ན་ མངལ་སྒོ་བཟང་པྟོ་གདམ་

ནས་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལུས་བང་སྟེ་སེམས་ཅན་གྱི་དྟོན་བྱེད་པ་སྟོགས་ གདམས་ ངག་བསྒོམ་ཚུལ་

མང་རབས་ཡྟོད་ཀྱང་ སྐབས་འདིར་ཆོས་ཚན་འདི་ལུ་ སྟོབ་སྦྟོང་བྱེད་མཁན་ན་གཞྟོན་རྣམས་

ཀྱི་ཐུགས་བསུན་དྟོགས་ནས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཐུས་པར་བྱས་སྟོ།།

རྟོ་རྗེ།
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ཙ༽ འཐྟོབ་བྱའི་འབྲས་བུ་མངོན་མཐྟོ་དང་ངེས་ལེགས།
 

གོང་ལུ་ཞུ་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་དམ་པའི་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཅིན་ དེའི་འབྲས་བུ་

ཡང་ གནས་སྐབས་མངོན་པར་མཐྟོ་བ་ལྷ་དང་མིའི་བདེ་འབྲས་དང་ མཐར་ཐུག་ངེས་པར་

ལེགས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་གསུམ་ཐྟོབ་ནི་ཡྟོདཔ་ཨིན།

དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ དགེ་སྒྲུབ་སྡིག་སྤྟོང་གི་སྤྟོད་པ་ ལས་དང་

འབྲས་བུ་ བདེན་པར་སྒོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་སྐྱེ་བུ་

ཆུང་ངུ་གི་ལམ་ཟེར་སབ་ཨིན་ དེའི་འབྲས་བུ་ཡྟོན་ཏན་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་དང་མིའི་བདེ་

འབྲས་ཐྟོབ་ནི་ཡྟོདཔ་ཨིན་ ཡྟོན་ཏན་བདུན་ཟེར་མི་འདི་ཡང་སྟོབ་དཔྟོན་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་

ཀྱིས།

ཚེ་རིང་བདེ་ཞིང་ནད་མེད་དང་། །གཟུགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་དང་རིགས། །

ནྟོར་དང་ཤེས་རབ་དག་དང་བདུན། །ཡྟོན་ཏན་མདྟོ་སྡེ་དག་ལས་གསུངས། །

ཐེར་གསུངས་ཡྟོད། དེ་ཡང་ལྷ་ལུ་སྐྱེ་བ་ལས་ཀྱང་མི་ལུ་སྐྱེ་བ་མཆོག་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། 

སེམས་ཀྱི་སྟོབས་ཆེན་མི་ཡིས་རྙེད་པ་གང་ཡིན་པ། །ལམ་དེ་ལྷ་དང་ཀླུ་ཡིས་མི་རྙེད་ལྷ་

མིན་དང་། མཁའ་ལྡིང་རིག་འཛིན་མི་འམ་ཅི་དང་ལྟྟོ་འཕྱེ་མིན། །

ཟེར་གསུངས་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ མིའི་ལུས་རྟེན་ལུ་ བདག་མེད་རྟྟོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་ འཁོར་
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བའི་གཉེས་དམིགས་སྒོམ་པ་དང་ བསབ་པ་གསུམ་གྱི་སྤྟོད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་གི་

ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཅིན་ དེའི་འབྲས་བུ་ཉོན་ཐྟོས་དང་རང་རྒྱལ་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཐྟོབ་ནི་ཡྟོདཔ་

ཨིན་ དེ་ཡང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཉོན་མྟོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་སྤངས་ཏེ་ འབྲས་བུ་འཁོར་བའི་སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་ཟད་པའི་གཞི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ་ བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྟོང་ནི་ཡྟོདཔ་

ཨིན དེ་བཟུམ་སྦེ་ བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལྟ་བ་ ཟུང་འཇུག་གི་སྒོམ་པ་ ཕར་ཕྱིན་དྲུག་

གི་སྤྟོད་པ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེད་པྟོའི་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཅིན་ འབྲས་བུ་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་

པ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་མི་གནས་པའི་ མ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ནི་ཡྟོདཔ་ཨིན་

དེ་ཡང་ རང་དྟོན་ལུ་ཉོན་མྟོངས་པ་ཟད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཐྟོབ་སྟེ་ གཞན་དྟོན་དུ་ལྟོངས་

སྤྟོད་རྟོགས་པའི་སྐུ་དང་ སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་བཀོད་པ་བཟུང་སྟེ་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་སེམས་

ཅན་གྱི་དྟོན་འབད་པ་མེད་པར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་མཛད་ནི་ཡྟོདཔ་ཨིན་ནྟོ།།
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༼ལེའུ་གསུམ་པ༽
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འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས།
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ཚ༽ ཆོས་ཀྱི་སྙིང་པྟོ་མ་ཎིའི་སྐོར།

མ་ཎི་ཟེར་མི་འདི་རང་ འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ གནས་

སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་ལུ་བཀོད་ནིའི་ཐབས་ ཚིག་ཉུང་ལ་ དྟོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་

གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་ཞིག་ལུ་སབ་ཨིན། དེ་ཡང་དང་པྟོ་མ་ཎི་བགྱངས་ཐང་མདྟོར་

བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

༈ ན་མྟོ་ཨཱ་ར་ཡ་ལྟོ་ཀེ་ཤྭ་ར་ཡ་ ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་ཕྱིར། །དཔལ་རྟོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཐྟོབ་པར་བྱ། །དྟོན་དེ་ཕྱིར་རང་ལུས་སྤན་རས་གཟིགས། །སྐུ་མདྟོག་དཀར་

ཞི་ཞིང་མཛེས་པ་ཅན། །ཕྱག་དང་པྟོ་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མྟོ་སྦར། །འྟོག་མ་གཉིས་ཤེལ་ཕྲེང་

པད་དཀར་བཟུང་། །དྲང་སྟོང་གི་ཆ་ལུགས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཅས། །སྤྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་ཁར་རྗེ་ཡི་

དམ་ཁྱོད། །དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་བསྐྲུན། ། བྟོད་འབངས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་ཉིད་

དུ་གཏད། །སྒོས་རྒན་པྟོ་ང་ཡི་བྟོ་ལྟྟོས་བཅས། །ཚེ་འདི་ཕྱི་བར་དྟོའི་སྐྱབས་གནས་ཞུ། །སྙིང་

ཐག་པའི་འྟོ་དྟོད་འབྟོད་ལགས་ཀྱིས། །མི་སྡིག་ཅན་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། །སྙིང་

ཀར་ཟླ་དབུས་ཧྲཱི༔ཡིག་མཐར། །ཨཱྟོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ༔གིས་བསྐོར། །སྔགས་ཉུང་ལ་འཐུས་པའི་ཡི་

གེ་དྲུག །འདི་བགྲངས་པའི་ཕན་ཡྟོན་བསམ་མི་ཁྱབ། །དུས་གཏན་གྱི་དྟོན་ཀུན་བསྒྲུབ་པ་ལ། 

།ཡིད་བཞིན་གྱི་ནྟོར་བུ་རིན་པྟོ་ཆེ། །རྐྱེན་བར་ཆད་བཟླྟོག་པའི་རྒྱལ་པྟོ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་

གོ་འཕང་བསྒྲུབ་པ་ལ། ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཀ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །སྔགས་
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འཕྲེང་ལས་ཐུགས་ཀའི་འྟོད་ཟེར་འཕྟོས། །གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །སེམས་ཅན་

གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦངས། །མགོན་སངས་རྒྱས་སས་བཅས་ཐམས་ཅད་མཆོད། ། སར་

བྱིན་རླབས་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ། །ཡུལ་སྣང་ཚད་སྐུ་ལ་གྲགས་ཚད་གསུང་། །ཡིད་དྲན་

ཚད་ཐུགས་ཀྱི་རྟོལ་པ་ལས། །བྟོ་རྩེ་གཅིག་མྟོས་པས་གསྟོལ་བ་འདེབས། །ལྷ་ཁྱེད་དང་མཉམ་

པའི་དངོས་གྲུབ་སྩྟོལ། །ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། །

ཟེར་ཚིག་ཁ་ལས་སབ་ སེམས་དད་པ་མྟོས་གུས་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ནམ་མཁའ་དང་

མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་དགོན་

པར་བྱའྟོ་སྙམ་པའི་ བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྦྟོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་དམ་པ་དང་ དངོས་

གཞིའི་དམིགས་པ་ རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདྟོག་དཀར་པྟོ་མཛེས་ཤིང་

ཡིད་དུ་འྟོང་བ་ ཕྱག་བཞི་ཡྟོད་པའི་དང་པྟོ་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཐལ་མྟོ་སྦར་བ་ འྟོག་མ་གཉིས་

ཡྟོད་པའི་དང་པྟོ་གིས་ཤེལ་གྱི་ཕྲེང་བ་དང་ གཉིས་པ་གིས་མེ་ཏྟོག་པདྨ་དཀར་པྟོ་བསྣམས་པ་

དང་ ཞབས་རྟོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་དུ་བཞུགས་པ་ རིན་པྟོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་སྟོགས་ཀྱིས་ སྐུ་གཟུགས་

ལུ་བརྒྱན་ཏེ་དགྱེས་འཛུམ་དང་བཅས་བཞུགས་པའི་ ཐུགས་ཀ་ལུ་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྦུག་ལུ་

ཡི་གུ་ཧྲཱི་གཅིག་གསལ་བའི་མཐའ་བསྐོར་ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ༔ 

ཟེར་བའི་ཡི་གུ་འབྲུ་དྲུག་གསལ་བ་དེ་ལས་འྟོད་ཟེར་དཀར་པྟོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྟོས་པའི་རྩེ་

མྟོ་ལུ་ འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞུགས་པ་སྤྟོས་པ་རྣམས་

ཀྱིས་ ཕྱྟོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལུ་མཆོད་པ་ཕུལ་ བྱིན་རླབས་ཐམས་
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ཅད་བསྡུས་ཏེ་རང་ལུ་ཐིམ་ འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་གེ་རའི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦང་སྟེ་

འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་བཀོད་དེ་ མིག་གིས་མཐྟོང་ཚད་གེ་ར་འཕགས་

པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྐུ་ རྣ་བ་ལུ་གོ་ཚད་གེ་ར་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་གསུང་

མ་ཎིའི་རང་སྒྲ་ སེམས་ལུ་དྲན་ཚད་གེ་ར་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་དང་དབྱེར་

མེདཔ་སྦེ་བསྒོམ་ཏེ་ མ་ཎི་བརྒྱ་སྟོང་ཁྲི་འབུམ་སྟོགས་ སྒྲ་གསལ་ལ་ཚིག་དག་ཏྟོག་ཏྟོ་འབད་

བགྱངས་མི་འདི་ལུ་དངོས་གཞི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཟེར་སབ་ཨིན།

ལུས་ལྷ་སྦེ་གསལ་ ངག་གིས་མ་ཎི་སྦངས་ སེམས་ཀྱིས་དམིགས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒོམས་

པའི་དགེ་རྩ་འདི་གིས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་གེ་ར་འཕགས་པ་སྤན་རས་

གཟིགས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་ལུ་གྱུར་ཅིག་མནྟོ་སྟེ་ ཁ་ལས་

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །སྤན་རས་གཟིགས་དབང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤྟོག །ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསྟོལ་བ་བཏབ་པའི་

མཐུས། །བདག་སྟོགས་གང་དུ་གནས་པའི་ས་ཕྱྟོགས་སུ། །ནད་གདྟོན་དབུལ་འཕྟོང་འཐབ་

རྩྟོད་ཞི་བ་དང་། །ཆོས་དང་བཀྲ་ཤིས་འཕེལ་བར་མཛད་དུ་གསྟོལ། །

ཟེར་དགེ་རྩ་བསྔོ་མི་དེ་ལུ་མཇུག་བསྔོ་བ་དམ་པ་ཟེར་སབ་ཨིན། དེ་བཟུམ་དམ་པ་གསུམ་གྱི་

དམིགས་པ་གིས་ཟིན་ཏེ་མ་ཎི་བགྱངས་པའི་ཕན་ཡྟོན་ མདྟོར་བསྡུ་ན་གནས་སྐབས་སུ་འགལ་

རྐྱེན་བར་ཆད་ཞི་ནི་དང་ མཐར་ཐུག་བསམ་པའི་རེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་ནི་དང་ 

བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་ཞིང་ གཞན་ཕན་གྱི་ལཱ་རྒྱ་ཆེན་པྟོ་འགྲུབ་ནི་ སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་
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ཐམས་ཅད་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་ མཐར་ཐུག་རྟོགས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་འཐྟོབ་ནིའི་ཕན་ཡྟོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཡྟོདཔ་ཨིན་ནྟོ། །

མདྟོར་བསྡུས་སྦེ་བགྱངས་པ་ཅིན་

སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདྟོག་དཀར། །རྟོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། ། 

ཐུགས་རྗེའི་སྤན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྟོ། ། 

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ༔

ཟེར་བགྱངས་ནི་དང་དགེ་རྩ་བསྔོ་ནི་སྟོགས་ཧེ་མ་དང་འདྲཝ་ཨིན། །
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དེ་ཡང་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རང་གཟུགས་སྙིགས་དུས་འགྲོ་

བའི་སྐྱབས་མཆོག་ཨྟོན་རིན་པྟོ་ཆེ་དེ་ སྤྱིར་འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྟོངས་ལུ་བཀྲིན་ཆེ་ཞིང་ བྱེ་

བྲག་སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་ཡུལ་དེ་ཉིད་ གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེའི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཏེ་ བྱིན་གྱིས་

བརླབས་པའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་དང་ འབྲུག་མི་རྣམས་ཀྱང་གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེའི་

གདུལ་བྱ་ཨིནམ་ལས་ གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེ་ལུ་གསྟོལ་བ་སྙིང་ནས་བཏབ་ན་ སངས་རྒྱས་གེ་ར་ལུ་

གསྟོལཝ་བཏབ་དང་འདྲཝ་ཨིན་ དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ང་བཅས་གེ་ར་གིས་གསྟོལ་འདེབས་

བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

དང་པ་རང་བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་ཐང་མདྟོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན།

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆིས། །རང་

གཞན་དྟོན་གཉིས་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །ཞེས་

སྐྱབས་སེམས་དང་། །མདུན་དུ་པད་མ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་

དཔལ། །རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེ། །བདག་ལ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས། །འདི་

ནས་བྱང་ཆུབ་མ་ཐྟོབ་བར། །རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་ཁྱོད་ཉིད་ལས། །སྐྱབས་མགོན་རེ་ས་

ཛ༽ ཨྟོན་རིན་པྟོ་ཆེའི་གསྟོལ་འདེབས་བཛྲ་གུ་རུའི་སྐོར།

བཛྲ་གུ་རུ་ཟེར་མི་འདི་ ཨྟོན་རིན་པྟོ་ཆེའི་གསྟོལ་འདེབས་ཚིག་ཉུང་ལ་དྟོན་བསྡུས་པ་སེམས་

ཅན་ཡྟོངས་ལུ་ཚེ་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀ་ལུ་ཕན་པའི་ཐབས་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་ཅིག་ལུ་སབ་ཨིན།
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གཞན་ན་མེད། །མཆོག་དང་མཐུན་མྟོང་དངོས་གྲུབ་སྩྟོལ། །

ཞེས་ཚྟོགས་ཞིང་གསལ་

ཨོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ༔

ཟེར་གྱང་ཁ་ བརྒྱ་ སྟོང་ ཁྲི་ འབུམ་སྟོགས་ དད་གུས་བརྩེ་གཅིག་པའི་སྒོ་ལས་བགྱངས་

ཚར་བའི་ཤུལ་མ་ དབང་ཞུ་ནི་དང་ དགེ་རྩ་བསྔོ་ནི་ རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེ་

དད་ལྡན་བདག་གི་སྙིང་དབུས་སུ། །དབྱེར་མེད་རྟོ་མཉམ་གཅིག་གྱུར་ནས། ། 

ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་ཨཱ༔ དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག ། 

ཨྟོན་པདྨ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། ། 

དེ་ཡི་ས་ལ་དགོད་པར་ཤྟོག །ཨྟོན་པདྨའི་ཁྱེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་བ། ། 

འཁོར་དང་སྐུ་ཚེའི་ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་སྟོགས། །ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་མཆོག་བཟང་པྟོ་ཅི་

འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སྟོགས་འགྱུར་བར་ཤྟོག །

ཞེས་བརྗོད་དེ་དགེ་རྩ་བསྔོ་ བཛྲ་གུ་རུའི་གོ་དྟོན་མདྟོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཨོཾ་ནི་སངས་

རྒྱས་གེ་རའི་སྐུ་རྟོ་རྗེའི་དྟོན་ ཨཱ་ནི་སངས་རྒྱས་གེ་རའི་གསུངས་རྟོ་རྗེའི་དྟོན་  ཧཱུཾ་ནི་སངས་

རྒྱས་གེ་རའི་ཐུགས་རྟོ་རྗེའི་དྟོན་ བཛྲ་ནི་ཐུགས་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པྟོའི་དྟོན་ གུ་རུ་ནི་བ་

མ་ལུ་གོ་ དེའི་དྟོན་ཡྟོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དང་ལྡན་མི་གཅིག་ལུ་གོ
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ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེ།
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པདྨ་ནི་གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེ་ མེ་ཏྟོག་པདྨའི་སྦུབས་ལས་འཁྲུངས་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཡྟོན་

ཏན་ལུ་གོ སིདྡྷི་ནི་མཆོག་དང་ཐུན་མྟོང་གི་དངོས་གྲུབ་ལུ་གོ ཧཱུཾ་ནི་མཆོག་དང་ཐུན་མྟོང་གི་

དངོས་གྲུབ་སྩྟོལ་ཟེར་ཞུ་བའི་དྟོན་ལུ་གོ དེ་ལས་ཀྱང་མདྟོར་བསྡུས་སྦེ་ཞུ་བ་ཅིན་ སངས་རྒྱས་

ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུངས་ཐུགས་དབྱེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་བ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ དད་ལྡན་

བདག་ལ་ མཆོག་དང་མཐུན་མྟོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསྟོལ་ཟེར་ གསྟོལ་བ་བཏབ་པའི་

དྟོན་ལུ་གོཝ་ཨིན།

བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དམིགས་པ་མདྟོར་བསྡུས་ནི་ མདུན་གྱི་གུ་རུ་རིན་པྟོ་ཆེའི་སྤྱི་

བྟོ་མགྲིན་པ་ཐུགས་ཁ་གསུམ་ལས་འྟོད་ཟེར་དཀརཔ་ དམརཔ་ ཧྟོནམ་གསུམ་འཕྟོས་ རང་

དང་སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་ཕྟོགས་ཏེ་ སྒོ་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་ སྐུ་གསུངས་

ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་གྱི་རླབས་ཐམས་ཅད་ཐྟོབ་ནས་ མཐྟོང་ཚད་སྐུ་ གོ་ཚད་གསུང་ དྲན་ཚད་

ཐུགས་སྦེ་འཆར་ཏེ་ དྟོན་ལུ་སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་འཆར་བའི་ངང་ནས་སྙིང་པྟོ་དྟོན་

གྱི་བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་བར་བྱའྟོ།

བཛྲ་གུ་རུ་བགྱངས་པའི་ཕན་ཡྟོན་མདྟོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་ ཨྟོན་རིན་པྟོ་ཆེ་དེ་ཉིད་ སངས་

རྒྱས་ཀུན་གྱི་ངོ་བྟོ་སྦེ་ཤེས་པའི་མྟོས་གུས་ཀྱིས་གསྟོལཝ་བཏབ་པ་ཅིན་ འདི་ཕྱི་ཚེ་རབས་ཀུན་

ལུ་ཕན་པའི་ཡྟོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་ནི་ཡྟོད་པའི་ཚུལ་ཨྟོན་རིན་པྟོ་ཆེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་

དད་པ་ཅན་གྱི་གང་ཟག་ཕྟོ་མྟོ་ལ། །པད་འབྱུང་གང་དུའང་མ་བཞུད་སྒོ་ཉལ་ཡྟོད། ། 
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བསླུ་མེད་བཛྲ་གུ་རུའི་བདེན་ཚིག་ལ། །གང་འདྟོད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མ་གྱུར་ན། ། 

པད་འབྱུང་ང་ཡིས་སེམས་ཅན་བསླུ་འམ་ཅི། །མི་བསླུ་ངེས་པས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབ་

པར་གྱིས། །

ཞེས་དང་ ང་མཐྟོང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཐྟོང་། །ང་བསྒྲུབ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འགྲུབ། 

།ང་ནི་བདེ་གཤེགས་འདུས་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་སྟོགས་པའི་ཕན་ཡྟོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་

གསུངས་ཡྟོད་པ་རྣམས་དད་ལྡན་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ལུ་བཞག་སྟེ་ རང་གཞན་ཀུན་ལུ་ཕན་པའི་

ཕྱིར་ གསྟོལ་འདེབས་བཛྲ་གུ་རུ་གང་མང་འདྟོན་གནང་ཞུ། །

རྟ་མཆོག་རིན་པྟོ་ཆེ།
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ཝ༽ གསྟོལ་འདེབས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སྐོར།

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཟེར་མི་འདི་ རང་ཅག་ལྷྟོ་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྟོངས་ཀྱི་སྐྱབས་མགོན་ཞབས་

དྲུང་རིན་པྟོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ལུ་ ཞབས་བརྟན་གསྟོལ་འདེབས་སྦེ་ ཡབ་རྗེ་

བསན་པའི་ཉི་མ་གིས་ཕུལ་མི་ ཚིག་བཅད་གསུམ་འདི་ལུ་ཞུཝ་ཨིན།

དེ་ཡང་ཞབས་དྲུང་རིན་པྟོ་ཆེ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་དེ་ཉིད་ འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དང་

ཨྟོན་རིན་པྟོ་ཆེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་ སྨན་ལྗོངས་སྐྱེ་འགྲོ་ཡྟོངས་ཀྱི་སྔོན་བསགས་

དད་པའི་མེ་ཏྟོག་གང་ལ་ཕྟོགས་པའི་ལྷ་སྐལ་ དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པྟོས་ ལྷྟོ་མྟོན་ཁ་བཞི་

གདུལ་བྱའི་ཞིང་དུ་ཕུལ་བའི་ཉེར་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ སྤྱི་ལྟོ་༡༦༡༦ལུ་ལྷྟོ་ལྗོངས་འདིར་ཞབས་

ཀྱི་པདྨྟོ་བཀོད་དེ་ ལྷྟོ་ཁྲིམས་མེད་ལ་ཁྲིམས་དང་ ཆོས་མེད་ལ་ཆོས་ ར་ལུང་མེད་ལ་ལུང་

གཏགས་ཏེ་ ཆོས་སྲིད་གདུགས་དཀར་གཅིག་གི་བསིལ་གྲིབ་ཀྱི་འྟོག་ཏུ་ ལྗོངས་འདིའི་སྐྱེ་

འགྲོ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལྟོངས་སྤྟོད་དེ་ སྔར་ལྷྟོ་མྟོན་ཟེར་བའི་ཡུལ་དེ་ དེ་ལས་འགོ་

འཛུགས་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མིང་ལུ་དཔལ་ལྡན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ མིའི་མིང་ལུ་འབྲུག་པ་ཟེར་སབ་

ནི་ཡྟོད་མི་འདི་ བམ་རིན་པྟོ་ཆེའི་བཀྲིན་ཨིནམ་དང་ དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཟེར་

བའི་མིང་ཐྟོབ་ཞིནམ་ལས་ ད་རེས་ཚུན་མི་ལྟོ་༣༨༩འམ་༣༧༧གྱི་བར་ན་ རྒྱ་དམག་དང་ བྟོད་

དམག་ཐེངས་མང་རབ་ཅིག་འཐྟོན་ཏེ་གནྟོད་པ་བཀལ་རུང་རྒྱལ་ཁ་འབྲུག་པའི་ཐྟོབ་ཡྟོད་མི་དེ་ 

རྒྱུ་སྟོབས་དང་འཕྲུལ་སྟོབས་སྟོགས་གང་གིས་ཡང་མེན་པ་བ་མའི་ཐུགས་རྗེ་དང་ ཆོས་སྐྱོང་གི་
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མཐུ་དང་ནུས་པ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་བྱུངམ་ཨིན་མིའི་བཀྲིན་བསམ་ནི་དང་ མ་འྟོངས་པའི་བདེ་

སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བ་མ་རིན་པྟོ་ཆེ་ལུ་གསྟོལཝ་བཏབ་ནི་ལས་ཐབས་

ཟབ་ཤྟོས་གཞན་མེདཔ་ཤེས་ཏེ་གསྟོལ་འདེབས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བགྱངས་ཏེ་གསྟོལཝ་

བཏབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།

གསྟོལ་འདེབས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བགྱངས་ཐང་མདྟོར་བསྡུས་ཅིག་ཞུ་བ་ཅིན་

༈ རང་མདུན་ནམ་མཁའ་པད་མ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་། །སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་འདུས་ངག་དབང་

རྣམ་པར་རྒྱལ། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཔལ་ཡྟོན་འབུམ་འཕྟོ་བཞིན། །རང་ལ་

དགྱེས་འཛུམ་ཉམས་བཅས་བཞུགས་པར་གྱུར། །སྐྱབས་ཡུལ་ཀུན་འདུས་དྲིན་ཅན་

བ་མ་ལ། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པྟོའི་བར་དུ་སྐྱབས། །འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་

དགོད་པའི་ཕྱིར། །སྨྟོན་དང་འཇུག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་སྐྱེད་དྟོ། །

དེ་ཡན་ ཚྟོགས་ཞིང་དང་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཡིན། གསྟོལ་འདེབས་དངོས་ནི་

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་རླབས་འཕྲེང་དབུས། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་

འདབ་སྟོང་རྒྱས་པ་ལ། །ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཅི་ཡང་སྤྟོ་བའི་གཉེན། །ངག་དབང་རྣམ་

རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསྟོལ་བ་འདེབས། །མཁྱེན་པས་མ་རིག་མུན་པའི་ཚྟོགས་འཇོམས་

ཤིང་། །བརྩེ་བས་གཞན་དྟོན་ཡལ་བར་མི་འདྟོར་བར། །ནུས་པས་བདུད་དཔུང་

འཇོམས་བྱེད་ལྷའི་ལྷ། །ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསྟོལ་བ་འདེབས། །ཁམས་
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གསུམ་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར། །འཆི་མེད་རྟོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་རབ་བརྙེས་

ནས། །འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་བའི་དྟོན་མཛད་པའི། །ཇི་སྲིད་འཚྟོ་ཞིང་གཞེས་

པར་གྱུར་ཅིག་གུ །

ཟེར་དད་གུས་རྩེ་གཅིག་པས་གསྟོལ་འདེབས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གང་མང་བགྱངས་ཚར་

བའི་ཤུལ་ལུ་ བྱིན་རླབས་ཞུ་བ་ནི།

བ་མའི་གནས་གསུམ་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །འྟོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་

བྱུང་ནས་སུ། །རང་གི་གནས་གསུམ་ཐིམ་པས་བ་མའི་ཐུགས། །རང་གི་སེམས་དང་

དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐུར་ཐིམ། །

དེ་ལས་དགེ་རྩ་བསྔོ་བ་ནི་

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །དཔལ་ལྡན་བ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་

ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་དགོད་པར་ཤྟོག །ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་དཔལ་ལྡན་བ་མ་

དང་། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འབྲལ་བ་མེད་པ་རུ། །གུས་པས་སྒོ་ནས་ཞབས་གཉིས་སྤྱི་

བྟོར་ལེན། །ཅི་གསུངས་སྒྲུབ་པས་ཐུགས་དགོངས་རྟོགས་བྱས་ཏེ། །ས་དང་ལམ་གྱི་

ཡྟོན་ཏན་རབ་རྟོགས་ནས། །རྟོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐྟོབ་ཤྟོག །

ཟེར་བརྗོད་དེ་མཇུག་བསྡུཝ་ཨིན།
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གསྟོལ་འདེབས་བགྱངས་ཚུལ་གྱི་དམིགས་པ་མདྟོར་བསྡུས་ནི་ སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་སྐྱེད་ཀྱི་

སྐབས་ན་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་གེ་ར་ཡང་དག་པ་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཀྱི་གོ་འཕང་ལུ་དགོད་པར་བྱ་ དེའི་དྟོན་ལུ་བ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱའྟོ་ མནྟོ་བའི་

སྦྟོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་དམ་པ་དང་ དངོས་གཞིའི་སྐབས་ རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལུ་

སེང་ཁྲི་པདྨ་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་གྱི་ཁར་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ བ་མ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་

སྐུ་ཤ་རྒྱས་ཤིང་ ཞལ་རྒྱན་ཐུགས་ཀར་འཁྱིལ་བ་ ཞབས་རྟོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་ ཕྱག་གཡས་ས་

གནྟོན་གཡྟོན་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་ན་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པ་ དབུ་ལ་སྒོམ་ཞྭ་དང་ སྐུ་ལ་ཆོས་

གོས་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་ སྐུ་གསུངས་ཐུགས་ལས་འྟོད་ཟེར་ དཀར་ དམར་ 

མཐིང་གསུམ་འཕྟོས་ཏེ་ རང་དང་ སེམས་ཅན་གེ་ར་ལུ་ཕྟོགས་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྡིག་

སྒྲིབ་གེ་ར་དག་ནས་ མིག་གིས་མཐྟོང་ཚད་བ་མའི་སྐུ་ རྣ་བས་ཐྟོས་ཚད་བ་མའི་གསུངས་ཡིད་

ལུ་དྲན་ཚད་བ་མའི་ཐུགས་ལུ་མ་འཆར་ཚུན་ཚད་ དད་པ་མྟོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པའི་སྒོ་ལས་བ་

མའི་གསྟོལ་འདེབས་ལུ་བརྩྟོན་པར་ཞུ་ དེ་སྦེ་གསྟོལ་འདེབས་ལུ་བརྩྟོན་པ་ཅིན་ ཆོས་རྗེས་

མི་བདག་གིས་བ་མའི་བསྒྲུབ་པ་བསྒྲུབས། །བ་མ་ཆོས་སྐུ་ཡི་ཞལ་ཡང་མཇལ། །སྣང་

སྲིད་བ་མ་ཆོས་སྐུར་འཆར། །མྟོས་གུས་བྱ་ཡི་ཡུལ་མ་བརྙེས། །གསྟོལ་བ་འདེབས་ན་

ཇི་ལྟར་འདེབས། །

ཟེར་གསུངས་པའི་དྟོན་རྣམས་རྟྟོགས་ནི་ཡྟོདཔ་ཨིན་པས་ དེ་བཟུམ་སྦེ་རྒྱལ་བ་རྗེས། །
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སྒོམ་སན་གྱིས་གྲོལ་བ་ཐེ་ཚྟོམ་ཟ། །མྟོས་གུས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་ཐེ་ཚྟོམ་མེད། །

གསུངས་ཡྟོད་བདྟོཝ་བཟུམ་ཨིན། གསྟོལ་འདེབས་གྱང་ཁ་ཚང་མིའི་ཤུལ་ལུ་ བ་མའི་སྐུ་

གསུངས་ཐུགས་ཀྱི་དབང་ཞུ་སྟེ་ བ་མ་འྟོད་དུ་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ་ནས་ ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་མཉམ་

པར་བཞག་ དེའི་ཤུལ་མ་དགེ་རྩ་བྱང་ཆུབ་ལུ་བསྔོ་བ་ནི་ བ་མའི་གསྟོལ་འདེབས་ལུ་བརྩྟོན་

པའི་དགེ་བ་འདིས་མཚྟོན་ རང་གཞན་གེ་ར་གིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་

འདིས་ ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྗོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གོ་འཕང་

ཐྟོབ་པའི་རྒྱུ་ལུ་གྱུར་ཅིག་མནྟོ་མི་དེ་མཇུག་བསྔོ་བ་དམ་པ་ཟེར་སབ་ཨིན།

གསྟོལ་འདེབས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་གོ་དྟོན་མདྟོར་བསྡུས་ཅིག་འགྲེལ་ཏེ་ཞུཝ་

ཅིན་ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཟེར་མི་དེ་ སྤྲུལ་གཞི་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ལུ་གོཝ་

ཨིན་ ཐུགས་རྗེའི་རླབས་ཕྲེང་ཟེར་མི་འདིའི་དྟོན་ འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ཐུགས་ 

དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པྟོ་དཔེ་རྒྱ་མཚྟོའི་རླབས་ཕྲེང་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན་པས། 

དབུས་ཟེར་མི་འདི་དཔེའི་སྐབས་རྒྱ་མཚྟོའི་སྦུག་ལུ་དང་ དྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་དམིགས་པ་མེད་

པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པྟོའི་གཤིས་ལུགས་ལུ་གོ་ནི་ཨིན།

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟེར་མི་འདི་ སངས་རྒྱས་གེ་རའི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ བརྩེ་བའི་

སྙིང་རྗེ་གཉིས་ལུ་གོཝ་ཨིནམ་པས། འདབ་སྟོང་རྒྱས་པ་ལ་ཟེར་མི་འདི་ དཔེ་མེ་ཏྟོག་པདྨ་ཤར་

ཏེ་ཡྟོད་པའི་གཟུགས་ལུ་དྟོན་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡྟོན་ཏན་རྒྱས་པ་དེ་ བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན་པས། ལ་

ཟེར་མི་དེ་ ལ་དྟོན་གྱི་ཕད་ དེ་ལུ་ཟེར་བའི་དྟོན་དག་ཨིན་པས། 
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ཕན་བདེའི་དྲི་བསུང་ཟེར་མི་འདི་ དྟོན་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་པ་དང་མཐར་ཐུག་གི་བདེ་བ་

གཉིས་ དཔེ་མེ་ཏྟོག་གི་ནང་ལས་འཐྟོན་མིའི་དྲི་ཞིམ་ཏྟོག་ཏྟོ་སྦེ་ཡྟོད་མི་གི་གཟུགས་ལུ་བཀོད་

བཀོདཔ་ཨིན་པས། ཅི་ཡང་སྤྟོ་བའི་གཉེན་ཟེར་མི་འདི་ དྟོན་ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚྟོགས་གེ་ར་

སེམས་ཅན་ཡྟོངས་ལུ་ཆགས་སང་ཕྱྟོགས་རིས་མེད་པ་འགྱེད་པའི་མ་འདྲིས་པའི་གཉེན་བཤེས་

སུ་གྱུར་པ་དེས་ སྤྲུལ་གཞི་ངོས་བཟུང་སྟེ་ དཔེ་མེ་ཏྟོག་གི་དྲིམ་ཞིམ་ཏྟོག་ཏྟོ་ ཕྱྟོགས་ཀུན་ལུ་

ཁྱབ་པ་དེའི་གཟུགས་ལུ་བཀོད་བཀོདཔ་ཨིན་པས།

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསྟོལ་བ་འདེབས་ཟེར་མི་འདི་ ངག་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་མཛྟོད་

ལུ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་ བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་ཕྱྟོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་སྟོང་ནི་འདི་གིས་ངག་

དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་མཚན་ནས་བྟོས་ཏེ་ བ་མའི་ཞབས་ལ་འདྟོད་དྟོན་ མཆོག་དང་ཐུན་མྟོང་

གི་དངོས་གྲུབ་ཞུ་ནིའི་དྟོན་ལུ་གསྟོལ་བ་བཏབ་ཨིན།

མཁྱེན་པས་མ་རིག་མུན་པའི་ཚྟོགས་འཇོམ་ཤིང་ཟེར་མི་འདི་ ཐུགས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་

ཡྟོན་ཏན་ཤེས་བྱའི་ཆོས་གེ་ར་ལུ་ ཐྟོགས་པ་ག་ནི་ཡང་མེད་ནི་དེ་གིས་ ལས་འབྲས་དང་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ལུ་རྨྟོངས་པའི་མ་རིག་པའི་མུན་ཚྟོགས་གེ་ར་སབས་ཅིག་ལུ་བཅོམ་ཚར་བའི་དྟོན་ཨིན།

བརྩེ་བས་གཞན་དྟོན་ཡལ་བར་མི་འདྟོར་བར་ཟེར་མི་འདི་ ཐུགས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པྟོའི་ཡྟོན་ཏན་

གྱིས་ གཞན་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ཕན་པའི་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་དྟོན་བསྡུ་བའི་དངོས་པྟོ་

བཞི་ལ་སྟོགས་པའི་སྒོ་ལས་ སེམས་ཅན་ཕུད་རྟོག་གཅིག་རང་ཡལ་བ་མི་བཏང་བའི་དྟོན་ལུ་

གོ་ནི་ཨིན། 
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ནུས་པས་བདུད་དཔུང་འཇོམས་བྱེད་ལྷ་ཡི་ལྷ་ཟེར་མི་འདི་ ནུས་པའི་མཐུ་སྟོབས་བསམ་གྱིས་

མི་ཁྱབ་པའི་ཡྟོན་ཏན་གྱིས་ བདུད་བཞིའི་དཔུང་ཚྟོགས་ལྷག་མ་མེདཔ་སྦེ་བཅོམ་ཏེ་ འཇིག་

རྟེན་པའི་ལྷ་ཚུ་གིས་ཡང་བ་མ་རིན་པྟོ་ཆེའི་ཞབས་ལུ་ གུས་པས་ཕྱག་འཚལཝ་ལས་ ལྷ་ཡི་ལྷ་

ཟེར་ བ་མ་རིན་པྟོ་ཆེའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡྟོན་ཏན་ལུ་བསྟོད་པ་ཕུལཝ་ཨིན།

ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསྟོལ་བ་འདེབས་ཟེར་མི་འདིའི་དྟོན་ གོང་ལུ་ཞུ་མི་དེ་

དང་འདྲ། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཕྱིར་ཟེར་མི་འདི་ འདྟོད་ཁམས་ 

གཟུགས་ཁམས་ གཟུགས་མེད་དང་བཅས་ཁམས་གསུམ་གྱི་གནས་ལས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་

གེ་ར་སྒྲོལ་བར་མཛད་ནི་གི་ཕྱིར་དུ་ཟེར་བའི་དྟོན་ཨིན།

འཆི་མེད་རྟོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་རབ་བརྙེས་ནས་ཟེར་མི་འདི་ ནམ་ཡང་འཆི་བ་མེད་པའི་མགོན་པྟོ་ཚེ་

དཔག་མེད་ཀྱི་སྐུ་མཆོག་རྟོ་རྗེའི་ཆོས་སུ་བརྟན་པའི་ངོ་བྟོ་ཐྟོབ་སྟེ་ཟེར་བའི་དྟོན་ཨིན།

འཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འགྲོ་བའི་དྟོན་མཛད་པ་ཟེར་མི་འདི་ བ་མ་རིན་པྟོ་ཆེའི་མཛད་པ་དེ་ 

གཅིག་ལུ་མ་ངེས་པར་ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་གི་འཕྲིན་ལས་རྣམ་པ་བཞིའི་སྒོ་ལས་ གདུལ་བྱ་

སེམས་ཅན་ལུ་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་འགྲོ་དྟོན་མཛད་པའི་དྟོན་ཨིན་པས།

ཇི་སྲིད་འཚྟོ་ཞིང་གཞེས་པར་གྱུར་ཅིག་གུ་ཟེར་མི་འདི་ ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མ་སྟོང་གི་བར་དུ་འཚྟོ་

ཞིང་གཞེས་ཏེ་ བསན་པ་དང་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དྟོན་ལུ་བཞུགས་བཅུག་ཅིག་ཟེར་སྐུ་ཚེ་

ཞབས་པད་བརྟན་ནི་དང་ བསན་འགྲོའི་དྟོན་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་ནིའི་སྨྟོན་ལམ་བཏབ་ཨིན། 
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དེ་ལས་བ་མའི་གསྟོལ་འདེབས་ འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་བགྱངས་པའི་ཕན་ཡྟོན་དུམ་གྲ་ཅིག་

ཞུ་བ་ཅིན་ སྔོན་བྱྟོན་གོང་མའི་གསུང་ལས་

གང་གི་འཁོར་བའི་ཉེས་པ་ནི། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཇོམས་མཛད་ཅིང་། །བ་མ་བྱང་

ཆུབ་ཐྟོབ་མཛད་པ། །

ཟེར་དསུགས་པ་དང་

ལྷ་སྐུ་འབུམ་ཕག་སྒོམ་པ་བས། །བ་མ་སྐད་ཅིག་དྲན་པ་མཆོག །

ཟེར་གསུང་བདྟོཝ་བཟུམ་སྦེ་ བ་མ་སེམས་ལུ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཚེ་འདིའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་

ཐམས་ཅད་ཞི་སྟེ་ བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་ནི་དང་ ཚེ་ཕྱི་མ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐྟོབ་ནི་ཚུ་གེ་ར་

བ་མ་ལུ་གསྟོལཝ་བཏབ་པ་ལུ་བརྟེན་ནས་བྱུངམ་ཨིན་མའི་ཁར་ སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་

ཁབ་དེའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་རྩ་བ་བ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྟོ་ཆེའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལུ་རག་ལསཔ་ལས་ 

ང་བཅས་འབྲུག་མི་ཡྟོངས་ཀྱིས་བ་མ་ཞབས་དྲུང་རིན་པྟོ་ཆེ་ལུ་གསྟོལ་བ་སྙིང་ནས་བཏབ་པ་

ཅིན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་དང་ ཞི་བདེ་རྩ་བརྟན་འགྱོ་ནིའི་ཁྱད་ཆོས་ལེ་ཤ་

རང་ཡྟོད་ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན། །
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ཆོས་བཤད་ཀྱི་ལས་རིམ་མཇུག་བསྡུའི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཐུན།

བསྟོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད། །ཐྟོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་

ཕམ་བྱས་ཏེ། །སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སྲིད་པའི་འཚྟོ་ལས་འགྲོ་རྣམས་

སྒྲོལ་བར་ཤྟོག །འགྲོ་ཀུན་དགེ་རྩ་ཇི་སྙེད་ཡྟོད་པ་དང་། །བྱས་དང་བྱས་འགྱུར་དེ་བཞིན་

བྱེད་པ་དང་། །བཟང་པྟོ་སྤྟོད་ཕྱིར་དེ་འདྲའི་ས་དག་ལ། །ཀུན་ནས་ཀུན་ཀྱང་བཟང་པྟོ་

རེག་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གཞི་གཅིག་པུ། །དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པའི་

བསན་པ་རིན་པྟོ་ཆེ། །ཕྱྟོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །འགྲོ་ཀུན་ཐབས་

མཁས་དེ་ཡིས་གྲོལ་འགྱུར་ཅིག །ཡུལ་ལྗོངས་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་འབྲུག་ཡུལ་འདིར། ། 

མི་མཐུན་ཉེར་འཚེའི་མིང་ཡང་མི་གྲགས་ཤིང་། །དཔལ་ལྡན་བ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་ 

དང་། །དགེ་འདུན་སྡེ་རྣམས་དར་ཤིང་རྒྱས་པར་ཤྟོག །ས་བཅུ་མི་དབང་ཆབ་སྲིད་

བརྟན་པ་དང་། །འབངས་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་དཔལ་ལ་སྤྟོད་པར་ཤྟོག །འདི་ཡི་དགེ་བས་

བསན་པ་རྒྱས་པའི་བགེགས། །བདུད་རིགས་རྣམས་དང་དེ་ཡིས་ཡིད་བསྐྱོད་པས། ། 

ལྟོག་པར་སྒྲུབ་པ་མཐའ་དག་ཚར་གཅད་ནས། །བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱྟོགས་བཅུར་

བསྒྲེང་བར་ཤྟོག །གནས་འདིར་དཔལ་འབྱྟོར་བྱིན་རླབས་མི་ཉམས་ཤིང་། །བསམ་

སྦྟོར་ངན་པའི་གདུག་རྩུབ་ཞི་བ་དང་། །བསབ་གསུམ་རྣམ་དག་བསན་པ་གཅེས་འཛིན་

པའི། །དགེ་འདུན་ཚྟོགས་ཀྱིས་གང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །བདེ་གཤེགས་སྟོན་པའི་

བསན་པ་མཆོག་གི་མཚྟོ། །སྙན་པའི་འབྲུག་སྒྲ་སྒྲོག་པའི་སྤྲིན་འཕྲེང་གིས། །བཤད་
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སྒྲུབ་ཆར་གྱིས་ཉིན་བཞིན་རྣམ་སྤེལ་བ། །ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་

གྱུར་ཅིག །སྟོམ་གསུམ་ཉིན་མྟོའི་འྟོད་དང་རྟག་འགྲོགས་ཤིང་། །ཐྟོས་བསམ་སྒོམ་

པའི་དྲི་བཟང་འཛིན་པའི་དཔྱིད། །བསན་འཛིན་པདྨྟོའི་གཙྟོ་བྟོ་ཅི་ཡང་གིས། །ཡངས་

པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་གྱུར་ཅིག །རྙེད་དང་བཀུར་སྟིའི་ཆུ་ཀླུང་རྣམས་འབབ་

ཅིང་། །ཕན་དང་བདེ་བའི་རིན་ཆེན་སྐྱེ་བའི་གནས། །ཆོས་འཁོར་གསར་པ་གསར་

པའི་དཔལ་རྒྱ་མཚྟོས། །ཡངས་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་གང་གྱུར་ཅིག །འདུས་

པ་པདྨྟོའི་འབྱུང་གནས་འདི་ཉིད་དུ། །མཁས་པ་ངང་པའི་དེད་དཔྟོན་ཀུན་བསྡུས་

ནས། །པད་དཀར་བཞད་པའི་དྲི་བསུང་གིས་སིམ་པས། །དམ་ཆོས་མགྲིན་རྔ་བརྡུང་

བས་རྟག་འགེངས་ཤྟོག །

བརྒྱུད་པའི་བ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །ཡི་དམ་ལྷ་ཚྟོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་

ཤྟོག །དཔའ་བྟོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་

བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །མི་འགྱུར་ལྷུན་པྟོ་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་གསུང་

གི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །མཐའ་བྲལ་འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །རྒྱལ་བའི་

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །གནས་འདིར་ཉིན་མྟོ་བདེ་ལེགས་མཚན་བདེ་

ལེགས། །ཉིན་མྟོའི་གུང་ཡང་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །ཉིན་མཚན་རྟག་ཏུ་བདེ་ལེགས་
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པའི། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱྟོན་

པ་དང་། །བསན་པ་ཉི་འྟོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །བསན་འཛིན་དཔྟོན་སྟོབ་ཤིན་

ཏུ་མཐུན་པ་ཡིས། །བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤྟོག །བྱང་ཆུབ་སེམས་

མཆོག་རིན་པྟོ་ཆེ། །མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་འགྱུར་ཅིག །སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ 

ཡང་། །གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤྟོག། །།
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