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I

ཆེད་བརྩོད།

༄༅།  །གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བློད་ཡིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀི་རློམ་ཡིག་ཁིད་

སེལ་གི་ནུས་པ་གློང་མཐློར་གཏློང་སད།  འདི་ག་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀིས་

རློམ་སྒིག་པ་ཟུར་པ་འཇམ་དབྱངས་ལགས་ལ་འབློད་སྐུལ་ཞུ་དློན་ལྟར་རློམ་

སྒིག་ཞུས་ཤིང་།  གཙོ་བློ་གཞི་རིམ་སློབ་གྲྭའི་བློད་ཡིག་དགེ་རྒན་རྣམས་ཀི་

རློམ་ཡིག་སློབ་ཁིད་ཟུར་ལྟའི་ཀློག་དེབ་ཏུ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན།

ཀློག་དེབ་འདིའི་ནང་དུ་གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གློང་མའི་སློབ་དེབ་ལས་

སློབ་ཚན་རྣམས་རློམ་ཡིག་གང་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་མིན་ངློ་སྤློད་དང་།  

དེ་བཞིན་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག 

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་བཅས་ཀི་འབི་ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཞིབ་ཚགས་པའི་ངློ་

སྤློད་མཉམ་དུ་སྙན་ངག་དང་།  བརམས་སྒྲུང་གི་རྒྱུན་ཤེས་བཅས་ལེའུ་ལྔ་

ཡི་བདག་ཉིད་དུ་བཀློད་སྒིག་བྱས་འདུག
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II

དེབ་འདི་ཉིད་ཀློག་སྦློང་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ།  རློམ་ཡིག་ཅིག་འབི་སྐབས་བློས་

བསངས་བྱེད་སྟངས་དང་།  སྒིག་གཞི་བཀློད་སྒིག་བྱེད་སྟངས།  རློམ་མགློ་

འཛུགས་སྟངས། རློམ་ཁློག་འབུབ་སྟངས།  མཇུག་བསྡུ་སྟངས་བཅས་ཀི་

རློམ་ཐབས་རྣམས་ངེས་པར་བྱས་ཏེ།  རང་ཉིད་ཀི་རློམ་ཡིག་འབི་བའི་ཤེས་

བྱ་ཡར་རྒྱས་དང་།  ཁིད་སེལ་གི་ནུས་པ་གློང་མཐློར་བཏང་སྟེ།  སློབ་ཕྲུག་

ལ་རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་ངློ་སྤློད་བྱེད་པ་ཙམ་མིན་པར་རྒྱུ་ཆ་གདམ་གསེས་

བྱེད་སྟངས་དང་།  འབི་ཐབས་རྣམས་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་བརྒྱུད་སློབ་ཕྲུག་གི་

རློམ་འབི་ཡི་ནུས་པ་སྐེད་སིང་བྱེད་པའི་རེ་འདུན་ཞུ་རྒྱུ་དང་།  འབེལ་ཡློད་

སློབ་དགེ་དང་།  ཐུགས་སྣང་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཉེས་པའི་ཆ་མཆིས་ཚེ་ཡིག་

ཐློག་ནས་དགློངས་འཆར་གནང་སྐློང་ཡློང་བ་དང་འབེལ་རློམ་སྒིག་པ་

ལའང་ལེགས་གསློལ་བསྔགས་བརློད་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།  ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་

ནས།  ཕི་ལློ་༢༠༡༧  ཟླ་༣  ཚེས་༢༠  ཉིན།



III

སྩོན་གེང་།

འདིར་ཐད་ཀར་རློམ་ཡིག་ཅེས་པ་ལ་གློ་བ་ལེན་ཚུལ་གི་ཐད་ནས་རང་གི་

བསམ་ཚུལ་ཙམ་བརློད་འདློད་བྱུང་།  དེ་ནི་དེང་གི་དུས་སུ་དགེ་སློབ་མང་

པློ་ཞིག་གིས་རློམ་ཡིག་ལ་གློ་བ་གསལ་པློ་ལློན་པར་ཁ་ཚ་དགློས་གཏུགས་

ཀི་ངློ་སྤློད་ཅིག་ཏུ་བསམས་པ་ཡིན།

སྤིར་རློམ་ཡིག་ལ་ངག་ཐློག་གི་རློམ་ཡིག་དང་ཡིག་ཐློག་གི་རློམ་ཡིག་

གཉིས་ཡློད།  སྔ་མ་ནི་ཡི་གེ་འབི་ཀློག་མི་ཤེས་པའི་ཡིག་རློངས་པ་དག་

གིས་ཀང་རྒྱུན་པར་བཤད་ཀིན་པའི་སྒྲུང་དང་།  གཏློང་བཞིན་པའི་དམངས་

གཞས་སློགས་ཡིན་ལ།  ཕི་མ་ནི་ངག་ནས་ཐློན་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར་

ཡིག་ཐློག་ཏུ་ཕབ་དགློས།  ཡིག་ཐློག་ཏུ་འབེབས་པ་ལ་སྔློན་ལ་ཡི་གེའི་ལམ་

ནས་ཇི་ལྟར་འབི་ཚུལ་ཅིས་ཀང་སྦློང་དགློས།  དེང་ཁྱིམ་བདག་དང་དགེ་

རྒན་མང་པློ་ཞིག་གིས་སེམས་འཁུར་བྱེད་བཞིན་པའང་འདི་ཡིན།

དེས་ན་ཅི་ཞིག་ལ་ཡིག་ཐློག་གི་རློམ་ཡིག་ཟེར་ཞེ་ན།  བར་སྤློད་ཀི་གཞུང་

ངམ་བློད་རང་གི་ཕ་སྐད་ཀི་གཤིས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་སློ་ནས་མིང་ཚིག་

ཡི་གེ་གསུམ་གི་སྦློར་བ་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་བཤད་པར་འདློད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཡིག་ཐློག་ཏུ་ཕབ་སྟེ།  དངློས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་གློ་ནུས་པ་ཞིག་

ལ་ཟེར།  དེར་བརེན།  རློམ་ཡིག་འབི་བ་ལ་ཐློག་མར་བར་སྤློད་ཚུལ་ཡག་པློ་



IV

ཞིག་སྦློང་དགློས་པ་སྔློན་འགློའི་ཆ་རྐེན་ཡིན།

རློམ་ཡིག་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།  རློམ་ཡིག་ནི་བསམ་གཞིགས་ཀི་

ནུས་པ་དང་མཚོན་སྟློབས་ཀི་སྤི་འདུས་ཤིག་ཡིན་པ་དང་།  རང་གི་ཕ་སྐད་

དང་སློལ་རྒྱུན་རིག་གནས་ཀི་ཡིད་འློང་གི་ཆ་ཀུན་ཚོར་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་ཏུ་

བྱིས་པ་གསློ་སྐློང་བྱེད་པ་དེ་ཡིན།  ད་དུང་བྱིས་པར་རང་བྱུང་ཁམས་དང་།  

སྤི་ཚོགས།  འཚོ་བ་བཅས་རྒྱུས་ལློན་བྱེད་པར་ཁིད་སྟློན་བྱེད་པའི་འཇུག་

སློ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ།  བྱིས་པའི་ལྟ་ཞིབ་ཀི་ནུས་པ་དང་ཤེས་རློགས་ཀི་

ནུས་པ།  བསམ་པའི་དཔག་ནུས་དང་གསར་སྐྲུན་གི་ནུས་པ་མཐློར་འདེགས་

བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བློ་ཞིག་ཀང་ཡིན།  དེར་མ་ཟད་བྱིས་པར་ཡང་
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ལེའུ་དང་པོ།  བོད་ཡིག་སོབ་དེབ་ངོ་སྤོད། 

མི་རིགས་ཤིག་ལ་མི་རིགས་ཤིག་གི་སྐད་ཡིག་ཡློད་པ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་

ལ་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ལ་རྒྱ་ཡློད་པ་རེད།  རང་མི་རིགས་ཀི་སྐད་ཡིག་ལ་

དགའ་ཞེན་གིས་སློབ་སྦློང་བྱེད་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ལ་རྒྱ་བཟུང་བ་ཡིན།  དེ་

ནི་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་ལ་དགའ་བའི་མཚོན་རགས་ཀང་ཡིན།  འློན་

ཀང་།  རང་དབང་གི་ལུང་པར་གནས་འཆའ་བའི་འུ་ཅག་གནས་ལུགས་

འདིའི་ལློག་ཕློགས་སུ་ཆས་དང་ཆས་ཀིན་ཡློད་པའི་གནས་ཚུལ་ཚབས་

ཆེན་དེའི་དབང་གིས་༸གློང་ས་མཆློག་གིས་སྔ་ཕི་ཀུན་ཏུ་གལ་ཆེའི་བཀའ་

སློབ་གནང་བ་དང་ཁློང་གི་ལམ་སྟློན་གི་སྣེ་འཁིད་པའི་འློག་ཏུ།  མཁས་

པའི་དབང་པློ་དང་ཉམས་མློང་ཅན་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཐེངས་མང་པློར་ཞིབ་

འཇུག་དང་གློས་བསྡུར་བརྒྱུད་གཞི་རིམ་གི་ཤེས་ཡློན་སིད་བྱུས་གཏན་

འབེབས་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བ་རེད།  ང་ཚོས་བསྒིགས་པའི་བློད་ཡིག་གི་

སློབ་དེབ་འདི་ཉིད་ཤེས་ཡློན་སིད་ཇུས་ཀི་དགློངས་དློན་གཞིར་བཟུང་སློབ་

གྲྭ་ཁག་གི་བློད་ཡིག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞི་བཅློལ་ནས་བསབ་གཞིའི་ར་

འཛིན་ལྟར་བསྒིགས་པ་ཡིན་པས།  ལྟློས་བཅས་ཀི་སློབ་དེབ་བཟང་པློ་ཞིག་

ཏུ་བརི་ཆློག
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གལ་སིད།  གློང་རིམ་ནས་ཤེས་ཡློན་སིད་ཇུས་དང་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན་

གཏན་འབེབས་མ་བྱས་ན། སློབ་དེབ་ཅིག་བསྒིག་པ་ལ་གཞི་འཛིན་ས་ཅི་

ཡང་མེད་འགློ།  དེའི་ཁར་གཞི་རིམ་གི་བློད་ཡིག་གི་སློབ་གསློའི་ཁ་ཕློགས་

བློར་འགློ་བས།  རིམ་གིས་ཡིད་དུ་འློང་བའི་རང་གི་ཕ་སྐད་དེ་འཇའ་བཞིན་

མི་ཡལ་བའི་ངེས་པ་མེད།  ཕ་སྐད་བློར་བ་ཡིན་ན།  ད་གཟློད་ངེས་པ་དློན་

གིས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལག་ཏུ་ཤློར་བ་རེད།  དེར་བརེན།  ཤེས་མི་ཤེས་ཚང་

མས་ཤེས་ཡློན་སིད་ཇུས་དང་བསབ་གཞིའི་ར་འཛིན།  ལྷག་ཏུ་བློད་ཡིག་

སློབ་དེབ་ལ་མཐློང་ཆུང་དང་མི་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འཛིན་པར་

སེམས་བསམ་པའི་གཏིང་ནས་བློད་ཡིག་བློད་སྐད་ལེགས་པློ་ཞིག་སྦློང་རྒྱུ་

ནི་བློད་མི་རེ་རེའི་ཕྲག་ཏུ་བབས་ཤིང་།  གཡློལ་ཐབས་བལ་བའི་འློས་འགན་

ཞིག་ཡིན་པར་ཅིས་ཀང་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་རེ་སྐུལ་ཞུས་དང་ཞུ་

བཞིན་ཡློད།

གཤམ་དུ་སྐབས་བབ་ཀི་སློབ་དེབ་ངློ་སྤློད་པར་བྱ།  དེ་ཡང་འདིར་ངློ་སྤློད་

བྱ་བའི་སློབ་དེབ་ནི་ཕི་ལློ་ཉིས་སྟློང་བཅུ་གཉིས་ལློར་རློམ་སྒིག་དང་དཔར་

འགེམས་བགིས་པའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་དེབ་གསུམ་དང་།  དེ་བཞིན་

ཕི་ལློ་ཉིས་སྟློང་བཅུ་བདུན་ནང་དཔར་འགེམས་བྱས་པའི་གཞི་རིམ་གློང་

མའི་སློབ་དེབ་བཞི་ཡིན།
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གཅིག  གཞི་རིམ་བར་མའི་སྩོབ་དེབ་ངྩོ་སྤྩོད།

འདིར་ངློ་སྤློད་བྱེད་འདློད་པའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བསབ་བྱར་དེབ་གསུམ་

ཡློད་ཅིང་།  དེ་དག་གི་བརློད་བྱ་ནི།  གཙོ་བློ་སེ་ཚན་བདུན་དུ་ཕེས་ཡློད་

པ་སྟེ།  ༡ བསབ་བྱའི་སེ་ཚན།  ༢ བར་སྤློད་སེ་ཚན།  ༣ རློམ་རིག་སེ་

ཚན།  ༤ ལག་ལེན་སེ་ཚན།  ༥ གློ་རློགས་སེ་ཚན།  ༦ གཞློགས་འདེགས་སེ་

ཚན།  ༧ ཟུར་བཀློད་སེ་ཚན་བཅས་ཡིན་ཞིང་།  སེ་ཚན་རེ་རེའི་སློབ་ཚན་

གི་གངས་ཀའི་མང་ཉུང་ལ་ཧེ་བག་ཡློད།  སློབ་ཚན་དག་གི་གཙོ་ཕལ་དང་

ཇི་ལྟར་འཁིད་ཚུལ་སློགས་སློབ་དེབ་རེ་རེའི་ཆེད་དུ་བརློད་པའི་གཏམ་དུ་

ངློ་སྤློད་བྱས་ཡློད་པས་དེར་ངེས་གཟིགས་གནང་དགློས་པ་དང་།  དེར་མ་

ཟད།  སློབ་ཚན་ཕལ་ཆེ་བའི་དབུར་རློམ་སྒིག་པས་མདློར་བསྡུས་ཀི་ཚུལ་

དུ་སློབ་ཚན་དེ་ཉིད་ངློ་སྤློད་རེ་ཡང་བྱས་ཡློད།

ཀ  འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་བོད་ཡིག་སོབ་དེབ་ངོ་སྤོད།

༡. དེ་ཡང་གློང་དུ་བརློད་པ་བཞིན་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་དེབ་རེ་རེ་

བཞིན་སེ་ཚན་བདུན་དུ་ཕེས་པའི་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་སློབ་དེབ་ཀི་

བསབ་བྱའི་སེ་ཚན་དུ་སློབ་ཚན་གཉིས་མ་གཏློགས་མེད།  སློབ་ཚན་
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དང་པློ་ནི་༸གློང་ས་མཆློག་གི་བཀའ་སློབ་ཅིག་སྟེ།  ཁ་བྱང་ལ་<བློད་

མིའི་སློབ་སྦློང་གི་དམིགས་ཡུལ་> ཞེས་བཏགས་ཡློད།  སློབ་ཚན་

འདིས་བློད་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ཤེས་ཡློན་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡློད་དགློས་པ་

གསལ་པློར་བསྟན་པའི་ཞློར་ལ་བློད་སྐད་བློད་ཡིག་གི་གལ་ཆེའི་རང་

བཞིན་ཡང་ཤུགས་ནས་རློགས་ཐུབ་པར་བྱས་ཏེ་བློད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཟུར་

དུ་འཛུགས་དགློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པློར་བརློད་ཡློད།  ད་དུང་སློབ་

ཚན་འདི་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་འབི་ཐབས་ལས་གནས་ལུགས་

བརློད་པའི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་གས་སུ་གཏློགས།  ཅི་འདྲ་ཞིག་

ལ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཟེར་བ་དང་ནང་གསེས་སུ་དབྱེ་བ་ག་ཚོད་

ཡློད་མེད་སློགས་དེབ་འདིའི་ལེའུ་གསུམ་པར་ཅུང་རྒྱས་ཙམ་ངློ་སྤློད་

བྱས་ཡློད་པས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ།

 སློབ་ཚན་གཉིས་པ་ནི་ཀུན་ལ་གསལ་ཆ་ཆེ་བའི་<<ས་སྐ་ལེགས་

བཤད་>> ལས་ཤློ་ལློ་ཀ་དགུ་དྲངས་ཏེ་བཀློད་ཡློད།  རློམ་ཡིག་

འདིའི་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་ཚིགས་བཅད་དུ་ཡློད་མློད་ཀང་མཚོན་ཐབས་

ནི་གསལ་བཤད་གི་མཚོན་ཐབས་ཡིན།  (ཚིགས་བཅད་རློམ་ཡིག་འབི་

ཚུལ་སློབ་དེབ་འདིའི་སློབ་ཚན་ཉེར་དགུ་པར་གསལ།)  བརློད་དློན་གི་ཆ་

ནས་མཁས་བླུན་གི་ཁྱད་པར་འབྱེད་པ་སློགས་ལེགས་ཉེས་བང་དློར་

གི་གནས་ལ་མི་རློངས་པར་བྱེད་པའི་གདམས་ངག་ཏུ་སློང་བའི་

ལེགས་བཤད་ཡིན་ནློ།  །

༢. བར་སྤློད་སེ་ཚན་དུ་སློབ་ཚན་བརྒྱད་ཡློད་པ་ལས་སྔ་མ་བདུན་ནི་སུམ་
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ཅུ་པ་ལས་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་གི་སྐློར་ཏེ།  རྣམ་དབྱེ་དང་པློ་དང་

འབེལ་བའི་སར་བསྡུ་དང་།  ལ་དློན།  ཨི་ལན།  རྒྱན་སྡུད།  ལྷག་བཅས།  

འབྱེད་སྡུད།  འབྱུང་ཁུངས།  འབློད་སྒ་སྟེ།  སི་ཏུའི་ལུགས་ལྟར་ན་སུམ་

ཅུ་པ་ལ་ས་བཅད་ཆེན་པློ་གཉིས་སུ་ཕེས་པའི་ཕྲད་གཞན་དབང་ཅན་

རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་བཤད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  སློབ་ཚན་ཐ་མ་དེ་

ནི་དབྱངས་ཅན་རློལ་པའི་འློ་མཚོས་མཛད་པའི་<<དག་ཡིག་མཁས་པ་

དགའ་སྐེད་>>ཅེས་པ་དེ་ཡིན།

༣. རློམ་རིག་སེ་ཚན་དུ་ཁྱློན་བསློམས་སློབ་ཚན་བཅུ་གཅིག་ཡློད་པ་

དང་།  རིགས་ལྔར་ཕེས་པའི་དང་པློ་<རློམ་འབིའི་ཤེས་བྱ་>ཞེས་པའི་

ཚན་པ་རུ་སློབ་ཚན་གཉིས་ཡློད་པའི་དང་པློ་ནི་<རློམ་ཡིག་ཇི་ལྟར་

བཀག་དགློས་པ་>ཞེས་པ་དང་།  སློབ་ཚན་ཅིག་ཤློས་ནི་<རློམ་ཡིག་ཇི་

ལྟར་འབི་དགློས་པ་> ཞེས་པ་གཉིས་ཡིན།  སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་ཀས་

རློམ་ཡིག་ཇི་ལྟར་ཀློག་ཚུལ་དང་ཇི་ལྟར་འབི་ཚུལ་གི་གཞི་རའི་ཤེས་བྱ་

ངློ་སྤློད་བྱས་ཡློད།  དེའི་རེས་ཀི་སློབ་ཚན་བཞི་ནི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་

རློམ་ཡིག་ལས་གློ་རིམ་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་དཔེ་བརློད་

དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་ཅན་བཞི་མུ་མཐུད་ནས་བཀློད་ཡློད།

 སེ་ཚན་འདིའི་སློབ་ཚན་<པློ་ཏ་ལ་> ཞེས་པ་དང་<ནློར་> ཞེས་པའི་

སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་དཔེ་མཚོན་རང་

བཞིན་ཅན་གཉིས་ཡིན།  དེ་འཕྲློའི་སློབ་ཚན་གཉིས་ནི་བསྡུས་བརློད་

རློམ་ཡིག་གི་འབི་དཔེ་ཡིན།  མཇུག་མཐའི་སློབ་ཚན་དེ་ནི་ཡིག་
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རིགས་གཞན་དུ་ཡློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཅིག་བློད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཏེ་བཀློད་

པ་ཞིག་ཡིན།  འདི་དག་ནི་སློབ་དེབ་འདིར་འཁློད་པའི་རློམ་རིག་སེ་

ཚན་ནློ།  །

༤. ལག་ལེན་སེ་ཚན་དུ་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་འབི་ཚུལ་དཔེ་བརློད་དང་

བཅས་པའི་སློབ་ཚན་གསུམ་དང་།  མཚར་གཏམ་གི་སྐློར་སློབ་ཚན་

གཉིས།  དེ་བཞིན་སྙན་ངག་གི་སྔློན་འགློའི་སྦློང་བརར་ལ་སློབ་ཚན་

གསུམ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཏེ།  སློབ་དེབ་འདིའི་ཆེད་དུ་བརློད་པའི་གཏམ་

དུ་འདིའི་བར་གི་སློབ་ཚན་དག་ངེས་པར་འཁིད་དགློས་པའི་ལམ་སྟློན་

གནངས་ཡློད།

༥. གློ་རློགས་སེ་ཚན་དུ་སློབ་ཚན་དྲུག་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་

རྒྱུན་ཤེས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས།

༦. གཞློགས་འདེགས་སེ་ཚན་དུ་སློབ་ཚན་དྲུག་འཁློད་པ་ལས་སྔ་མ་

གསུམ་ནི་སྔར་སྦངས་ཟིན་པའི་བར་སྤློད་ཀི་གཞློགས་འདེགས་སུ་འགློ་

བ་དང་།  ཕི་མ་གསུམ་ནི་རློམ་འབིའི་ཤེས་བྱའི་སློབ་ཚན་གི་གཞློགས་

འདེགས་སུ་འགློ།

༧. ཟུར་བཀློད་སེ་ཚན་དུ་ཚིགས་བཅད་དུ་ཡློད་པའི་དག་ཡིག་གི་གཞུང་

<སེབ་སྦློར་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པ་> སྟེ་ས་སྐ་པཎིཏས་མཛད་པ་དེ་

དང་དངུལ་ཆུ་དྷར་བྷ་དྲས་མཛད་པའི་<ལེགས་བཤད་ལློན་དབང་> 

གཉིས་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།
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འཕྲློས་ཀི་གསལ་བཤད་ཅིག་ནི།  སློབ་དེབ་དེར་འཁློད་པའི་རློམ་རིག་སེ་

ཚན་ལས་གཞན་པའི་སེ་ཚན་དུའང་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་སློགས་ཡློད་པ་ངེས་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  དཔེར་ན།  

<བློད་མིའི་སློབ་སྦློང་གི་དམིགས་ཡུལ་> ཞེས་པ་གནས་ལུགས་བརློད་པའི་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་དང་།  ལག་ལེན་སེ་ཚན་

ལས་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་འབི་ཚུལ་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་

སུ་གཏློགས་པ་དང་།  མཚར་གཏམ་ཁག་ནི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་

གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་ལ།  གློ་རློགས་སེ་ཚན་གི་<ཕག་འཚལ་སྟངས་དང་

ཕན་ཡློན་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དང་།  <བློད་ཀི་ལློ་གསར།>  <བློད་ཀི་

རིག་གནས་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དང་།  དེ་བཞིན་<རི་བློང་ཁ་ཤློ་བའི་རྒྱུ་

མཚན་> སློགས་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ལས་

ཕི་མ་འདི་ནི་འབི་ཚུལ་གི་ཐད་ནས་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་དང་།  

དློན་དངློས་ཀི་ཆ་ནས་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ཏུ་བཞག་ནའང་འགིག་སྟེ།  རི་

བློང་ཁ་ཤློ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ངློ་མ་སློབ་ཚན་ལས་འབྱུང་བ་དེ་མ་ཡིན་པས་ལྟ་

ཚུལ་འདིར་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་ཆློག་ཆློག་ཏུ་ཡློད་པས་སློ་ཞེས་ཀང་ཞུ་འདློད་

བྱུང་།

འདི་ལྟར་བལྟས་ན།  སློབ་དེབ་དེ་ལས་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག  དེ་བཞིན་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་བཅས་ཀིས་གློ་

གནས་གལ་ཆེན་བཟུང་ཡློད་པ་རློགས་ས།  དེས་ན།  དེའི་སྐློར་གི་ཤེས་བྱར་

ཞིབ་རྒྱས་ཀིས་རྒྱུས་ལློན་བྱ་བསམས་ན།  ངེས་པར་དུ་དེབ་འདིའི་ལེའུ་ཕི་མ་

དག་ལ་ཞིབ་ཏུ་གཟིགས་རློགས་གནློངས་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།  གང་ཡིན་ཞེ་ན།  
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ལེའུ་ཕི་མ་དག་ཏུ་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་།  གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག  དེ་བཞིན་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་བཅས་ཁ་གསལ་གློ་བདེ་བའི་ངང་ངློ་

སྤློད་ཅུང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཀང་བྱས་ཡློད།

ཁ།  འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སོབ་དེབ་ངོ་སྤོད།

༡. བསབ་བྱའི་སེ་ཚན་དུ་སློབ་ཚན་གཉིས་བཀློད་ཡློད་པའི་སྔ་མ་ནི་

༸གློང་ས་མཆློག་གི་བཀའ་སློབ་ཤེས་ཡློན་ལམ་སྟློན་ཞེས་པ་ལས་

བདམས་པ་ཞིག་དང་།  ཕི་མ་དེ་པཎ་ཆེན་བསློད་ནམས་གགས་པས་

མཛད་པའི་དགེ་ལན་ལེགས་བཤད་ལས་བཏུས་པ་ཞིག་རེད།

༢. བར་སྤློད་སེ་ཚན་དུ་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ཚིག་ཕྲད་ཞིང་སློགས་དང་

བཅས་པ་སློབ་ཚན་བརྒྱད་ཡློད་པ་དང་།  སློབ་ཚན་གཞན་དེ་གློ་དློན་

ཉེ་བའི་མིང་ཚིག་གི་སྐློར་བཅས་ཁྱློན་བསློམས་སློབ་ཚན་དགུ་བཀློད་

སྒིག་བྱས་ཡློད།

༣. རློམ་རིག་སེ་ཚན་དུ་སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།  ཇི་

བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་སྐློར་གི་སློབ་ཚན་ཁྱློན་བསློམས་བདུན་

ཡློད་ལ།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་སྐློར་གི་སློབ་ཚན་གཉིས།  བསྡུས་

བརློད་རློམ་ཡིག་གི་སྐློར་སློབ་ཚན་གཉིས།  དེ་བཞིན་བློད་འགྱུར་རློམ་

དཔེ་སློབ་ཚན་གཅིག་བཅས་ཁྱློན་སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་ཡློད།

༤. ལག་ལེན་སེ་ཚན་དུ་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ཀི་སྐློར་སློབ་ཚན་གཉིས་

དང་།  མཚར་གཏམ་སློབ་ཚན་གཉིས།  སྙན་ངག་གི་སྐློར་སློབ་ཚན་
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བཞི་བཅས་ཁྱློན་བསློམས་སློབ་ཚན་བརྒྱད་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།  

༥. གློ་རློགས་སེ་ཚན་དུ་སློབ་ཚན་བདུན་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད་པ་རྒྱུན་

ཤེས་ཀི་སྐློར་དང་།  ལེགས་བཤད་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་སློགས་

བརློད་བྱ་སྣེ་མང་ཞིག་ཡིན།  

༦. གཞློགས་འདེགས་སེ་ཚན་དུ།  སློབ་ཚན་དྲུག་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།  

༧. ཟུར་བཀློད་སེ་ཚན་དུ་ས་མཐའི་རྣམ་དབྱེ་དང་ལེགས་བཤད་ལློན་

དབང་བསྐར་འགློད་བྱས་ཡློད།  

འཛིན་རིམ་བདུན་པའི་སློབ་དེབ་དེ་ལས་ཤེས་ཡློན་སྦངས་པའི་དློན་སྙིང་

ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དང་པློ་དེ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཡིན།  ཇི་བཞིན་

བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ངློ་སྤློད་དེ་<རློམ་ཡིག་འགློ་འཛུགས་སྟངས་དང་

མཇུག་བསྡུ་སྟངས་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་ཡང་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་

ཡིན།  ལག་ལེན་སེ་ཚན་གི་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་སྐློར་གི་སློབ་ཚན་གཉིས་

པློ་དང་།  སྙན་ངག་གི་སྔློན་འགློའི་སྦློང་བརར་གི་ཆེད་དུ་བཀློད་པའི་སློབ་

ཚན་ཕལ་ཆེ་བ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་གས་སུ་གཏློགས།  དེ་བཞིན་གློ་

རློགས་སེ་ཚན་གི་<མཆློད་པ་བཤམ་སྟངས་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་ཡང་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཅིག་ཡིན།  གཞློགས་འདེགས་སེ་ཚན་གི་རྒྱུན་སྤློད་

ཡིག་རིགས་འབི་སྟངས་ཀི་སློབ་ཚན་གཉིས་ཀའང་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་

ཡིན།  

དེ་བཞིན་དུ་སློབ་དེབ་དེའི་སློབ་ཚན་ལ་ལ་ནི་སྙན་ངག་དང་།  ཁ་ཤས་ཤིག་
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ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ་གཏློགས་པ་དང་།  ཡང་འགའ་ཤས་ཤིག་

བརམས་སྒྲུང་ཡིན།  དེར་བརེན།  རློམ་ལུས་དེ་དག་གི་གཞི་རའི་ཤེས་བྱ་

དང་ཁྱད་པར་སློགས་གསལ་པློར་ངེས་ཆེད་དེབ་ཆུང་འདི་བསྒིགས་པ་ཡིན་

པས།  དེབ་འདིའི་ལེའུ་ཕི་མ་དག་ལ་ཞིབ་གཟིགས་གནང་ཐུབ་ན་རློམ་ལུས་

དེ་དག་ལ་གློ་བ་གསལ་པློ་ལློན་ཐུབ་པར་གདློན་མི་ཟའློ།  །

ག  འཛིན་རིམ་བརྒྱད་པའི་སོབ་དེབ་ངོ་སྤོད། 

༡. བསབ་བྱའི་སེ་ཚན་དུ་<ཁློར་ཡུག་སྲུང་སྐློབ་> ཅེས་པའི་སློབ་ཚན་

གཅིག་དང་།  ལེགས་བཤད་ཀི་སྐློར་སློབ་ཚན་གཅིག་བཅས་སློབ་ཚན་

གཉིས་ཡློད།

༢. བར་སྤློད་སེ་ཚན་དུ་རགས་འཇུག་གི་སྐློར་སློབ་ཚན་དགུ་དང་།  དག་

ཡིག་གི་སློབ་ཚན་གཅིག་སྟེ་ཁྱློན་བསློམས་སློབ་ཚན་བཅུ་བཀློད་སྒིག་

བྱས་ཡློད།

༣. རློམ་རིག་སེ་ཚན་དུ་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་སྐློར་སློབ་ཚན་

བཞི་དང་།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་སྐློར་སློབ་ཚན་གཉིས།  དེ་

བཞིན་བསྡུས་བརློད་རློམ་ཡིག་གི་སྐློར་སློབ་ཚན་གཉིས།  གཞན་ཡང་

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་སྐློར་སློབ་ཚན་གསུམ།  ད་དུང་འགྱུར་རློམ་

གི་སྐློར་སློབ་ཚན་གཉིས་ཏེ་ཁྱློན་བསློམས་སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་བཀློད་

སྒིག་བྱས་ཡློད།  

༤. ལག་ལེན་སེ་ཚན་དུ་ཁྱློན་བསློམས་སློབ་ཚན་བརྒྱད་ཡློད་པ་དེ་དག་
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ནི་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ཀི་སྐློར་དང་།  མཚར་གཏམ་གི་སྐློར།  སྙན་

ངག་གི་སྔློན་འགློའི་སྦློང་བརར།  དེ་བཞིན་སྙན་ངག་བཅས་ཚན་པ་

བཞི་པློར་སློབ་ཚན་གཉིས་རེ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།  (འདིའི་ཡན་གི་སློབ་

ཚན་རྣམས་ངེས་པར་འཁིད་དགློས་པའི་སློབ་ཚན་ཡིན་པ་སློབ་དེབ་ཀི་དབུར་ཆེད་

བརློད་ཀི་གཏམ་དུ་གསལ་ཡློད།)

༥. གློ་རློགས་སེ་ཚན་དུ།  སློབ་ཚན་དྲུག་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།

༦. གཞློགས་འདེགས་སེ་ཚན་དུ་སློབ་ཚན་ལྔ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།

༧. ཟུར་བཀློད་སེ་ཚན་དུ་<དག་ཡིག་ཉེར་མཁློ་བསྡུས་པ་> དང་།  <རགས་

འཇུག་གི་དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལློང་> གཉིས་བཀློད་ཡློད།

སློབ་དེབ་དེ་ལས་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་སྐློར་གི་སློབ་ཚན་དག་ཕུད།  ད་

དུང་སློབ་ཚན་དང་པློ་<ཁློར་ཡུག་སྲུང་སྐློབ་> ཅེས་པ་དང་།  <རློམ་ཡིག་

གི་བརློད་དློན་སྙིང་པློ་མཚོན་ཐབས་> ཞེས་པ་དེ་གཉིས་གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་གི་རློམ་དཔེ་ལེགས་པློ་ཞིག་ཏུ་བགང་ཆློག  དེ་བཞིན་རྒྱུན་སྤློད་

ཡིག་རིགས་འབི་སྟངས་ཀི་སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་དང་།  ད་དུང་སློབ་ཚན་

སློ་གཅིག་པ་དང་སློ་གཉིས་པ་བཅས་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་གས་སུ་

གཏློགས།  གཞན་ཡང་<བསང་དང་དར་ལློག་> ཅེས་པ་དང་།  <ཆློས་འཁློར་

དུས་ཆེན་> ཞེས་པའི་གློ་རློགས་སེ་ཚན་གི་སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་ཀང་གསལ་

བཤད་རློམ་ཡིག་གི་གས་སུ་བཞག་ན་འློས།  དེར་མ་ཟད།  ཚེག་ཤད་ཐློབ་

ཚུལ་ཞེས་པ་དང་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ཞེས་པའི་གཞློགས་འདེགས་སེ་ཚན་

ནང་གི་སློབ་ཚན་གཉིས་ཀང་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་གས་སུ་གཏློགས།
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ཡང་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་སྐློར་ལ།  རློམ་རིག་སེ་ཚན་དུ་

འཁློད་པ་དེ་ལས་གཞན་ད་དུང་སློབ་ཚན་འགའ་ཡློད་པ་ནི་<བློད་སྒྱུར་

རློམ་དཔེ་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་གཉིས་དང་།  ལག་ལེན་སེ་ཚན་དུ་ཡློད་

པའི་མཚར་གཏམ་གི་སྐློར་ཡང་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་གས་སུ་

བཞག་ཆློག་པར་སེམས།  གློ་རློགས་སེ་ཚན་དུའང་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་

རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་སློབ་ཚན་འགའ་ཡློད་པ་ནི་རི་བློང་

<མཇུག་མ་ཐུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་>  ཞེས་པ་དང་།  <ཨ་མའི་སེམས།>  <ངེད་

ཚང་གི་བྱི་ལ་ཆུང་ཆུང་> ཞེས་པ་དེ་ཚོ་ཡིན།

འདི་ལྟར་ཕློགས་བསྡུས་སུ་བལྟས་ན།  ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་སློགས་ཀིས་སློབ་དེབ་ཀི་གྲུབ་ཆའི་མང་ཤློས་ཟིན་

ཡློད།  དེར་བརེན།  རློམ་ཡིག་དེ་དག་གི་འབི་ཚུལ་དང་དབྱེ་བ།  ཁྱད་པར་

སློགས་ཤེས་རྒྱུ་གལ་ཆེར་སློང་།  དེབ་ཆུང་འདི་འདྲ་ཞིག་བསྒིགས་ཏེ་རློམ་

ལུས་དེ་དག་གི་གཞི་རའི་ཤེས་བྱ་ངློ་སྤློད་གསལ་པློ་བྱས་ཡློད་པས།  དེབ་

འདིའི་ལེའུ་ཕི་མ་དག་ལ་གཟིགས་ཐུབ་ན་རློམ་ཡིག་དེ་དག་གི་གཞི་རའི་

ཤེས་བྱ་ལ་རྒྱུས་མངའ་གསལ་པློ་ལློན་པར་ཡིད་ཆེས་ཡློད།
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གཉིས།  གཞི་རིམ་གྩོང་མའི་སྩོབ་དེབ་ངྩོ་སྤྩོད། 

ཚང་མས་ངེས་དགློས་པ་ཞིག་ལ།  གཞི་རིམ་གློང་མ་ནས་བཟུང་།  སློབ་དེབ་

སྒིག་པའི་གཞི་འཛིན་ས་ནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་གི་འབིང་རིམ་ཤེས་ཡློན་

ལྷན་ཚོགས་ཀིས་བསྐར་ཞིབ་དང་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བསབ་གཞིའི་

ར་འཛིན་གཞིར་བཟུང་བསྒིག་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སློབ་

དེབ་ཀི་དབུར་ཆེད་དུ་གསལ་པློར་བརློད་ཡློད་པས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ།

གཞི་རིམ་གློང་མའི་སློབ་དེབ་ཁག་གི་ནང་དློན་ནི་རློམ་སྒིག་པས་སེ་ཚན་

མ་འདྲ་བ་འགར་བགློས་ཡློད་དེ།  དང་པློ་ནི་བར་སྤློད་ཀི་སྐློར་ཡིན་ལ།  

གཉིས་པ་ནི་གློ་རློགས་ནུས་རལ་གི་སེ་ཚན་ཏེ།  སློབ་ཚན་གི་གངས་ལ་སློབ་

དེབ་སློ་སློར་ངེས་པ་མེད་ཅིང་ནང་དློན་གི་ཆ་ནས་ཀང་ཕློགས་མ་འདྲ་བ་དུ་

མས་གྲུབ་ཡློད།  གསུམ་པ་ནི།  རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ཀི་སྐློར་ཡིན།  བཞི་པ་

ནི་རློམ་འབིའི་ཤེས་བྱའི་སྐློར་ཏེ་གཙོ་བློ་ནི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་

དང་།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག  དེ་བཞིན་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་སྐློར་

ཡིན།  ལྔ་པ་ནི་རློམ་རིགས་ཏེ།  སེ་ཚན་འདིར་གཙོ་བློར་ལེགས་བཤད་ཀི་

སྐློར་བཀློད་ཡློད།  དྲུག་པ་ནི་མྱུར་ཀློག་སེ་ཚན་ཏེ་གཙོ་བློར་ལློ་རྒྱུས་ཀི་སྐློར་

བཀློད་ཡློད།  སློབ་དེབ་སློ་སློའི་སེ་ཚན་བགློ་བཤའ་རྒྱག་སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་
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ཅུང་ཟད་རེ་ཡློད།  དེ་ནི་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་འབིང་རིམ་ཤེས་ལྷན་ཚོགས་

ཀིས་སྐད་ཡིག་ལ་དམིགས་པའི་གཞི་རའི་ལྟ་གྲུབ་དང་།  ཆ་རྐེན་ཁག་

གཏན་འབེབས་བྱས་ཡློད་པར་བསྟུན་ནས་རློམ་སྒིག་བྱ་དགློས་པས་ཡིན།

ཀ  འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་སོབ་དེབ་ངོ་སྤོད། 

སློབ་དེབ་དེའི་བར་སྤློད་སྐློར་གི་སློབ་ཚན་དག་ཕལ་ཆེ་བ་གཞི་རིམ་བར་

མའི་སྐབས་ཀི་འཛིན་རིམ་དྲུག་པའི་བར་སྤློད་ཀི་སློབ་ཚན་དག་དང་

གཅིག་པ་ཡིན།  ཡིན་ནའང་།  གཞི་རིམ་བར་མའི་སྐབས་སུ་ལེགས་བཤད་

ལློན་དབང་གི་ར་ཚིག་གཞིར་བཟུང་སྟེ་སློབ་ཚན་རེ་རེ་བཀློད་སྒིག་བྱས་པ་

དང་།  གཞི་རིམ་གློང་མ་ནི་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་ལས་དྲངས་པ་ཡིན།  དེ་ནི་

གལ་པློ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གི་ཚུལ་དང་ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་རྒྱ་གར་འབིང་

རིམ་ཤེས་ཡློན་ལྷན་ཚོགས་ཀིས་གཏན་འབེབས་བྱས་པའི་བསབ་གཞིའི་ར་

འཛིན་དང་བསྟུན་དགློས་པས་ཡིན།  དེའི་ཚུལ་ཤེས་འདློད་ཡློད་ཚེ་ཟུར་

དུ་འབེལ་ཡློད་ཡིག་ཆ་ལ་གཟིགས་ནས་མཁྱེན་རློགས་ཡློང་དགློས་པ་ལས།  

འདིར་དེའི་རིགས་ངློ་སྤློད་བྱས་ན་ཡིག་ཚོགས་མང་བས་མ་སྤློས་སློ།  །

སེ་ཚན་འདི་ལས་སློབ་ཚན་དྲུག་པ་དང་བདུན་པ།  བརྒྱད་པ་བཅས་ནི་གཙོ་

བློ་དག་ཡིག་གི་སྐློར་ཡིན།  སློབ་ཚན་སྔ་མ་གཉིས་ལས་མིང་གི་རིགས་དང་

དབྱེ་བ།  གློ་དློན་དང་དཔེ་བརློད་སློགས་གློ་ས་ལ་སྟབས་བདེ་བས་ངློ་

སྤློད་བྱས་ཡློད་པ་དང་།  སློབ་ཚན་ཕི་མ་ནི་<དག་ཡིག་ངག་སྒློན་> གི་

ལེའུ་གསུམ་པ་ར་བ་དང་འགེལ་པ་གཉིས་ཀ་སློབ་ཚན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་
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ཡློད།

<སྤློ་འཆམ་སྐབས་ཀི་མཐློང་ཐློས་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་ནི་ཇི་བཞིན་

བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་འབི་དཔེ་ཞིག་ཏུ་བགང་ཆློག  སློབ་ཚན་གི་དབུར་

རློམ་སྒིག་པས་སྦློང་དགློས་པའི་ཚིག་གསར་དག་ཟུར་འདློན་ཞུས་པ་ལ་དློ་

སྣང་བྱ་དགློས།

སློབ་ཚན་དེ་ལས་སྤློ་འཆམ་ལ་སློང་བའི་མཐློང་ཐློས་མློང་གསུམ་བརྒྱུད་ནས་

རང་ཉིད་ལ་བློ་སྐེད་ཅི་བྱུང་ཚིག་སྦློར་བདེ་ལ་གློ་ས་བའི་ངག་གི་སྦློར་བར་

བརེན་ནས་ཞིབ་འབི་བྱས་པའི་སྐློར་ནི་སློབ་སྦློང་བྱ་རིན་ཡློད་པ་ཞིག་ཡིན།

རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ཀི་སྐློར་མཐའ་དག་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཏུ་

གཏློགས་པ་ཡིན།  དེར་སློབ་ཚན་གསུམ་བཀློད་ཡློད་པ་ལས་གཅིག་ནི་

གཏློང་ཡིག་གི་སྐློར་ཡིན་ལ།  དེའི་འབི་ཚུལ་དཔེ་བརློད་དང་བཅས་པ་

བཀློད་ཡློད།  དེ་མིན་གསལ་བསྒགས་ཡི་གེ་འབི་སྟངས་དང་།  ཟིན་བིས་

འབི་སྟངས།  ཉིན་ཐློ་འབི་སྟངས་བཅས་ཀང་གློ་ས་ལ་མདློར་བསྡུས་སུ་ངློ་

སྤློད་བྱས་ཡློད་པ་ནི་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་ཤ་སྟག་ཡིན།

སློབ་དེབ་དེར་འཁློད་པའི་ལློངས་རྣམ་འབི་ཚུལ་དང་།  དངློས་རྣམས་འབི་

ཚུལ།  མི་སྣ་འབི་ཚུལ།  སློག་ཆགས་འབི་ཚུལ།  བྱ་བ་འབི་ཚུལ་བཅས་

ལ་སློབ་ཚན་གཉིས་རེ་བཀློད་པ་ལས་དངློས་རྣམ་འབི་ཚུལ་གི་སློབ་ཚན་

གཉིས་ཕུད།  དེ་བྱིངས་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་སུ་

གཏློགས་པ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ཡང་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ངློ་སྤློད་

ལས།  “ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ནི་རྒྱས་བཤད་དང་ཞིབ་འབིའི་
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ཐབས་ལ་བརེན་ནས་མི་སྣ་དང་བྱ་བ།  ཡུལ་ལློངས།  དངློས་པློའི་རྣམ་པ་

བཅས་འབི་བའི་རློམ་ཡིག་ལ་ཟེར་” ཞེས་བརློད་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ།  །(ཞིབ་

གསལ་དེབ་འདིར་འཁློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ངློ་སྤློད་ལ་གཟིགས་

པར་ཞུ།)  <རམ་པ་> ཞེས་པ་དང་<སྨྱུག་སམ་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་

ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་འབི་དཔེ་ལེགས་པློ་གཉིས་ཡིན།

<ས་སྐ་ལེགས་བཤད་> དང་<ཁ་ཆེ་ཕ་ལུ།>  <གཏམ་དཔེ་> བཅས་སློབ་

ཚན་གཅིག་ཏུ་བཀློད་ཡློད་པ་དེ་ཚིགས་བཅད་ཚིག་ལྷུག་ཕབ་སྟངས་ཀི་

སྦློང་བརར་ཆེད་བཀློད་པ་རློམ་སྒིག་པས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད།

<ཚིགས་བཅད་འབི་ཐབས་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག་ཅིག་ཡིན།  <ཀ་བཤད་རློམ་ཡིག་དང་པློ་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་ཡང་

དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

མྱུར་ཀློག་རལ་སྦློང་དུ་བཀློད་པའི་སློབ་ཚན་དག་ནི་འཛིན་རིམ་དགུ་པ་

ནས་བཅུ་གཉིས་པ་བར་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།  དེ་ནི་ཉེ་རབས་བློད་ཀི་ལློ་

རྒྱུས་ཀི་སྐློར་ཏེ་༸གློང་ས་མཆློག་གི་རང་རྣམ་ཡིན།  སློབ་དེབ་དེར་<<ངློས་

ཀི་ཡུལ་དང་།  ངློས་ཀི་མི་མང་>> ཞེས་པའི་མཛད་རྣམ་ལས།  ལེའུ་དང་པློ་

<སློ་ནམ་པའི་བུ་> ཞེས་པ་བཀློད་ཡློད།

དེབ་དེའི་ཟུར་བཀློད་ཀི་སེ་ཚན་དུ།  དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་སྐློར་ངློ་

སྤློད་བྱས་ཡློད།  འདི་ལས་ང་ཚོས་དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ངློ་བློ་དང་

ཁྱད་ཆློས།  དབུ་མའི་ལམ་གི་བྱུང་རིམ།  དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་ལྟ་

གྲུབ་ཀི་གཞི་རེན།  དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་མང་གཙོའི་ལམ་སློལ་གི་
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བརྒྱུད་རིམ་ནས་གཏན་འབེབས་བྱུང་ཚུལ།  དབུ་མའི་ལམ་གི་སིད་བྱུས་ཀི་

ཞིབ་ཆའི་ནང་དློན་ལ་འགྱུར་འགློས་སློགས་གསལ་པློར་རློགས་ཐུབ།

ཁ།  འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སོབ་དེབ་ངོ་སྤོད། 

སློབ་དེབ་དེའི་སློབ་ཚན་དང་པློ་ནི་ནི་སྒ་དང་དང་སྒའི་སྐློར་ཡིན།  སློབ་

ཚན་ལས་ཕྲད་འདི་གཉིས་ཕྲད་རང་དབང་ཅན་ནམ་གཞན་དབང་ཅན་

གང་ཡིན་དང་།  དེའི་གློ་དློན་བཅས་གསལ་པློར་འགེལ་ཡློད་པར་མ་ཟད།  

འཇུག་ཚུལ་སློགས་དཔེ་དང་སྦར་ནས་བཀློད་པ་ཤིན་ཏུ་འཚམས།  སློབ་

ཚན་གཉིས་པ་ནི་དེ་སྒ་དང་གང་སྒའི་སྐློར་ཡིན།  སློབ་ཚན་ལས་ཕྲད་དེ་

གཉིས་ཀི་འཇུག་ཚུལ་དང་དབྱེ་བ་སློགས་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་ངློ་སྤློད་བྱས་

ཡློད།  སློབ་ཚན་གསུམ་པ་ནི་བདག་སྒ་དང་དགག་སྒའི་སྐློར་ཡིན།  སུམ་ཅུ་

པའི་ར་ཚིག་དང་དེའི་འགེལ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ངློ་སྤློད་མདློར་བསྡུས་ཤིང་གློ་

བདེ་བ་ཞིག་བྱས་ཡློད།

སློབ་ཚན་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་བཅས་ནི་མངློན་བརློད་ཀི་སྐློར་ཡིན།  དེ་དག་

ལས་མངློན་བརློད་ཀི་དབྱེ་བ་སློགས་ཅུང་ཁ་གསལ་པློས་ངློ་སྤློད་བྱས་ཡློད།  

སློབ་ཚན་དྲུག་པ་ནི་<ར་ལློ་> ཞེས་པའི་བློད་ཀི་བརམས་སྒྲུང་གགས་ཅན་

དེ་ལས་དུམ་ཚན་གསུམ་འདྲེན་བཀློད་ཞུས་ཡློད།  འདི་ནི་མི་སྣ་ཞིབ་འབི་

བྱ་ཚུལ་གི་རློམ་དཔེ་ཡག་པློ་ཞིག་ཡིན།  སློབ་ཚན་བདུན་པ་ནི་<མི་ལ་ཡབ་

དང་བལ་རེས་> ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  དེ་ནི་དེང་གི་ཆར་འཛམ་གིང་ཤར་ནུབ་

ཀུན་ལ་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་དང་ཐེབས་བཞིན་པའི་མི་ལའི་རྣམ་མགུར་ཞེས་



18

པ་ལས་བདམས་བཀློད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  མི་ལའི་རྣམ་མགུར་ནི་བློད་ཀི་

རློམ་རིག་ལློ་རྒྱུས་སྟེང་གི་དཀློགས་མཚམས་ཆེན་པློ་ཞིག་ཡིན་པའི་བཤད་

ཚུལ་ཀང་ཡློད་པ་རེད།  སློབ་ཚན་ཚན་པ་རེ་རེེར་རློམ་སྒིག་པས་ངློ་སྤློད་

སྟབས་བདེ་རེ་ཡང་བྱས་ཡློད་པས་སློབ་ཚན་དེ་འཁིད་པ་ལ་སྟབས་ཇེ་བདེ་

རུ་བཏང་ཡློད།

སློབ་ཚན་བརྒྱད་པ་ནི་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ལས་<མངགས་ཉློའི་ཡི་གེ་> 

དང་<མགློན་ཤློག་> འབི་ཚུལ་གི་སྐློར་ཡིན།  དེ་གཉིས་ཀི་གློ་དློན་དང་

འབི་ཚུལ།  འབི་དཔེ་བཅས་འློས་ཤིང་འཚམས་པར་བཀློད་ཡློད།  ར་བའི་

ཆ་ནས་རྒྱུན་སྤློད་ཡི་གེ་འདི་དག་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་

སུ་གཏློགས་པ་རེད།  སློབ་ཚན་དགུ་པ་ནི་<འཕྲིན་ཡིག་འབི་ཚུལ་> གི་

སྐློར་ཡིན།  དེའི་འཕྲློར་<རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བློ་དཔའ་མློའི་དྲན་རེན་རློ་

རིང་> ཞེས་པའི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་

ཅན་གི་སློབ་ཚན་ཞིག་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།  དེའི་རེས་ཀི་སློབ་ཚན་

བཅུ་གཅིག་པ་<ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་> ཞེས་པའང་གསལ་

བཤད་རློམ་ཡིག་འབི་བའི་རློམ་དཔེ་ཡག་པློ་ཞིག་ཡིན།  སློབ་ཚན་བཅུ་

གཉིས་པ་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་གཞི་རའི་ཤེས་བྱའི་སྐློར་ཡིན།  

སློབ་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་ནི་ས་སྐ་ལེགས་བཤད་ལས་ཤློ་ལློ་ཀ་བཅུ་བཞི་

བཀློད་ཡློད།  སློབ་ཚན་བཅུ་བཞི་པ་དང་བཅློ་ལྔ་པ་ནི་བཤེས་སྤིངས་ར་

འགེལ་ཡིན།

སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པར་སྙན་ངག་སྐློར་གི་རང་གཞིའི་
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ཤེས་བྱ་ངློ་སྤློད་བྱས་ཡློད།  སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་བསབས་པ་བརྒྱུད་ནས་སྙན་

ངག་གི་ལུས་དང་།  རྒྱན་གི་གློ་དློན།  དབྱེ་བ་སློགས་ལ་རྒྱུས་ལློན་ཐུབ་པར་

མ་ཟད།  ཚིགས་བཅད་རློམ་ཡིག་འབི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་འགྱུར་རློ།  །

སློབ་ཚན་བཅློ་བརྒྱད་པ་དང་བཅུ་དགུ་པ་ནི་༸གློང་ས་མཆློག་གི་མཛད་

རྣམ་<<ངློས་ཀི་ཡུལ་དང་།  ངློས་ཀི་མི་མང་>>ཞེས་པ་ལས་ལེའུ་གཉིས་

པ་<བྱང་ཆུབ་འཚོལ་བ་> ཞེས་པ་དང་།  ལེའུ་གསུམ་པ་<ཡིད་ཀི་བདེ་

བ་> ཞེས་པ་དེ་གཉིས་ཡིན། སློབ་དེབ་ཀི་མཇུག་ཏུ་བློར་འཛིན་བདེ་བར་

དམིགས་ཏེ་རགས་འཇུག་གི་སློམ་སྟེ།  དཀའ་གནད་གསལ་བའི་མེ་ལློང་

ཆ་ཚང་བར་བཀློད་ཡློད།

ག  འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་པའི་སོབ་དེབ་ངོ་སྤོད། 

སློབ་དེབ་དེ་ལས་སློབ་ཚན་དང་པློ་ནས་བཞི་པ་བར་ནི་རགས་འཇུག་གི་

སྐློར་ཏེ་མཁས་དབང་ཐུབ་བསྟན་མཆློག་སྒྲུབ་ཀིས་མཛད་པའི་<བྱ་ཚིག་ལ་

དཔྱློད་པ་> ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  འདི་ལས་བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པ་དང་།  བྱ་བྱེད་

ཐ་མི་དད་པ་གཉིས་དང་།  དངློས་པློ་བདག་གཞན།  དུས་གསུམ།  བྱ་ཚིག་

གིས་གྲུབ་པའི་མིང་བཅས་ངློ་སྤློད་བྱས་ཡློད།

གློ་རློགས་སེ་ཚན་དུ་བཀློད་པའི་<བློད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ་མདློར་

བསྡུས་བཤད་པ་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་ནི་མཁས་དབང་དམུ་

དགེ་བསམ་གཏན་མཆློག་གིས་མཛད་པ་ཡིན་ལ།  འདིར་བློད་རྒྱལ་གཉའ་

ཁི་བཙན་པློ་ནས་གང་དར་མ་འུ་དུམ་བཙན་བར་བློད་ཀི་ཆློས་དང་།  རིག་
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གནས།  དཔལ་ཡློན་སློགས་དར་ཚུལ་དང་།  མི་རིགས་ཤིག་གི་རིག་གནས་

དང་དཔལ་ཡློན་དར་བ་ལ་མི་རབས་མང་པློས་དཀའ་ལས་བརྒྱབ་པའི་

བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ངློ་སྤློད་བྱས་ཡློད།  སློབ་ཚན་དེ་གཉིས་ནི་གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་གི་རློམ་དཔེ་རུ་བགང་ཆློག

རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ཀི་སེ་ཚན་དུ་<གན་རྒྱའི་ཡི་གེ་> དང་<སྙན་ཞུའི་

ཡི་གེ།>  <ཚིག་ཐློ།>  <ཤློག་ཆག་ལ་ཁ་ཡིག་འབི་སྟངས་> སློགས་ངློ་སྤློད་

གསལ་པློ་བྱས་ཡློད།  སློབ་ཚན་དེ་དག་ནི་ར་བའི་ཆ་ནས་གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་གི་རིགས་སུ་གཏློགས་པ་ཡིན།

རློམ་འབིའི་ཤེས་བྱའི་སེ་ཚན་དུ་<འློད་དང་མུན་པའི་སྐློན་ཡློན་གེང་བ་> ནི་

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་འབི་དཔེ་ཡིན་ལ།  <བསྒྲུབ་བྱའི་སྙིང་པློ་གནད་དུ་

བཟུང་ནས་བསྒྲུབ་དགློས་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་ནི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་

སྐློར་གི་རང་གཞིའི་ཤེས་བྱ་ཡིན།

ལྷུག་རློམ་སེ་ཚན་དུ་<ལུགས་ཟུང་གི་བསབ་བྱ་མུ་ཐི་ལའི་འཕྲེང་བ་> ལས།  

འཇིག་རེན་མི་ཆློས་དང་དམ་པ་ལྷ་ཆློས་ཀི་བསབ་བྱ་གཉིས་སྟློད་སད་ཁག་

གཉིས་སུ་བགློས་ཏེ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།  མཛད་པ་པློ་ནི་༸རྒྱལ་དབང་

ལྔ་པ་ཆེན་པློ་ཡིན།  སློབ་ཚན་བཅློ་ལྔ་པ་ནི་<གཏམ་པདྨའི་ཚལ་གི་ཟླློས་

གར་> ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  སློབ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་དང་བཅུ་བདུན་པ་ནི་སྙན་

ངག་ལས་མཚུངས་པ་གསལ་བཤད་ཀི་སྒ་དང་དཔེ་རྒྱན་གི་སྐློར་ཡིན།

མྱུར་ཀློག་རལ་སྦློང་སེ་ཚན་དུ་<<ངློས་ཀི་ཡུལ་དང་།  ངློས་ཀི་མི་མང་>> 
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ལས།  ལེའུ་བཞི་པ་<བློད་དང་ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱ་ནག་> ཅེས་པ་དང་།  ལེའུ་

ལྔ་པ་<བཙན་འཛུལ།>  ལེའུ་དྲུག་པ་<རྒྱ་མི་གུང་བན་ནང་།>  ལེའུ་བདུན་

པ་<བཙན་གནློན་དང་བློ་ཕམ།>  ལེའུ་བརྒྱད་པ་<རྒྱ་གར་གནས་སྐློར་> 

བཅས་རིམ་པར་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།

ཟུར་བཀློད་སེ་ཚན་དུ།  བློད་རྒྱ་གཉིས་སན་དབུ་མའི་ལམ་གི་ར་འཛིན་

བསམ་འཆར་ཡིག་ཆ་ངློ་སྤློད་ཅེས་པ་བཀློད་སྒིག་བྱས་ཡློད།

སློབ་དེབ་དེར་ཡང་སློབ་ཚན་མང་ཆེ་ཤློས་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གིས་

བཟུང་ཡློད།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་མ་ཡིན་པ་ནི་<འློད་དང་མུན་པའི་

སྐློན་ཡློན་གེང་བ་> ཞེས་པའི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་དང་།  <ལུགས་ཟུང་

གི་བསབ་བྱ་མུ་ཐི་ལའི་འཕྲེང་བ་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་སྟློད་སད་གཉིས་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཡིན།  རློམ་སྒིག་པས་ཚིགས་བཅད་ཀློག་སྟངས་དང་

ཚིགས་བཅད་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་འབེབས་ཚུལ་གི་ཆེད་དུ་བཀློད་སྒིག་བྱས་པ་

གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད།

ང་།  འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སོབ་དེབ་ངོ་སྤོད། 

སློབ་ཚན་དང་པློ་ནས་ལྔ་པ་བར་ནི་རགས་ཀི་འཇུག་པ་ལས།  མིང་གཞིའི་

རགས་ཀི་འཇུག་པ་དང་སྔློན་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་པ།  བདག་གཞན་

དུས་གསུམ།  རེས་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་པ།  མིང་མཐའ་འདྲེན་ཚུལ་

བཅས་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་བཀློད་ཡློད།
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སློབ་ཚན་དྲུག་པ་ནི་སློབ་དེབ་སྔ་མའི་<བློད་དུ་རིག་གནས་དར་ཚུལ་

མདློར་བསྡུས་བཤད་པ་> ཞེས་པའི་འཕྲློ་ཡིན།  རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་སུ་

<ལས་སློམ་སྙན་ཐློ་> དང་<རྒྱབ་གཉེར་ཡི་གེ།>  <སྐབས་རེན་དང་བསྔློ་

རེན་འབི་ཚུལ་> སློགས་རིམ་པར་ངློ་སྤློད་བྱས་ཡློད།  གཞི་རའི་ཆ་ནས་སློབ་

ཚན་འདི་དག་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་ཡིན།  

ཚུལ་དེ་གསལ་པློར་རློགས་པ་ལ་དེབ་ཆུང་འདིའི་ལེའུ་ཕི་མ་དག་གིས་རློ་

ཐློགས་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལུགས་དགློངས་འཇགས་འཚལ།

སློབ་དེབ་དེ་ལས་<ཀློ་ལྷམ་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་དང་<ཤུབས་སུ་འཛུལ་

བའི་མི།>  <དཔེ་ཚབ་སྤློད་པ་> གསུམ་ནི་སྒྲུང་གཏམ་ཡིན་ལ།  ཇི་བཞིན་

བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་འབི་དཔེར་བགང་ནའང་འགིག  <བྱ་སྤེལ་གཏམ་

རྒྱུད་> ནི་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་རློམ་དཔེ་རུ་ལེགས།  <རི་དྭགས་ཀི་གཏམ་

ངེས་འབྱུང་གི་ཕློ་ཉ་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དེ་ཡང་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་

རློམ་དཔེ་རུ་འློས་ཤིང་།  ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་དཔེ་རུ་བེད་སྤད་ནའང་

འགིག

<ལེགས་བཤད་བློ་གསར་མིག་འབྱེད་> ཅེས་པ་ནི་༸གློང་ས་མཆློག་གིས་

མཛད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ་སློབ་ཚན་གཉིས་སུ་བགློས་ཡློད།

སྙན་ངག་སྐློར་གི་སློབ་ཚན་ལས་ལ་ལ་ནི་ར་བའི་ཆ་ནས་རློམ་དཔེ་ཡིན་

མློད།  བར་བར་དུ་རློམ་སྒིག་པས་འགེལ་བཤད་སྟབས་བདེ་རེ་བྱས་པས་

སློབ་ཚན་གི་ངློ་བློ་འགྱུར་ཏེ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་

ཆློག་པ་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བྱས་ཡློད།
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མྱུར་ཀློག་སེ་ཚན་དུ་སྔར་བཞིན་<<ངློས་ཀི་ཡུལ་དང་།  ངློས་ཀི་མི་མང་>> 

ཞེས་པ་ལས།  ལེའུ་དགུ་པ་<ཟིང་འཁྲུག་> དང་།  ལེའུ་བཅུ་པ་<ལྷ་སའི་རྐེན་

ངན།>  ལེའུ་བཅུ་གཅིག་པ་<བཙན་བྱློལ།>  ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་<སྐབས་

བཅློལ་དུ་ཕིན་པ།>  ལེའུ་བཅུ་གསུམ་པ་<ད་ལྟ་དང་མ་འློངས་པ་> བཅས་

རིམ་པར་བཀློད་ཡློད།

གང་ལྟར།  མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།  གཞི་རིམ་བར་མ་དང་གློང་མའི་

བློད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་ལས་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་གསལ་

བཤད་རློམ་ཡིག  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་བཅས་ཀིས་གློ་གནས་གལ་ཆེན་

བཟུང་ཡློད་པར་མ་ཟད།  དཀའ་གནད་ཀང་དེ་གསུམ་ཡིན།  དེར་བརེན།  

དཀའ་གནད་དེ་དག་སེལ་ཆེད་དེབ་ཆུང་འདིའི་ལེའུ་ཕི་མ་དག་ཏུ་རློམ་

ཡིག་དེ་དག་སྐློར་ངློ་སྤློད་རྒྱས་པར་བྱས་ཡློད་པས་ཞིབ་གཟིགས་གནང་བར་

མཁྱེན།
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ལེའུ་གཉིས་པ།  ཇི་བཞིན་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག 

གཅིག  ཅི་ཞིག་ལ་ཇི་བཞིན་བརྩོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཟེར།

ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ནི་རྒྱས་བཤད་དང་ཞིབ་འབིའི་ཐབས་

ལ་བརེན་ནས་མི་སྣ་དང་བྱ་བ།  ཡུལ་ལློངས།  དངློས་པློའི་རྣམ་པ་བཅས་

འབི་བའི་རློམ་ཡིག་ལ་ཟེར།  འདིའི་ཁློངས་སུ་བརམས་སྒྲུང་དང་ལྷུག་རློམ་

སློགས་རྒྱས་བཤད་རང་བཞིན་གི་བརམས་ཆློས་སློགས་དང་།  ཉིན་ཐློ་དང་

ཡུལ་སྐློར་ཟིན་ཐློ།  གཏམ་རྒྱུད།  གསར་འགྱུར།  འཕྲིན་ཐུང་སློགས་ཉེར་

སྤློད་རང་བཞིན་གི་རློམ་ཡིག་ཀང་འདུ་བ་ཡིན།  འདི་ནི་སྒ་ཡངས་འཇུག་

གི་གློ་བ་ལེན་ཚུལ་ལྟར་ཡིན།

སྒ་དློག་འཇུག་གི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ནི་མི་སྣ་དང་བྱ་བ་གཙོ་

བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཡིན།  དེ་ལ་གྲུབ་ཆ་དྲུག་

གམ་རྒྱུ་རྐེན་དྲུག་ཡློད་པ་ནི་མི་སྣ་དང་།  བྱ་བའི་འབྱུང་རྐེན།  དེའི་བརྒྱུད་

རིམ།  མཇུག་འབས།  དུས་ཚོད།  ཡུལ་བཅས་ཡིན།  སྐབས་ལ་ལར་རྒྱུ་

རྐེན་བཞི་ཞེས་ཀང་འབྱུང་།  འདིའི་སྐབས་སུ་འབྱུང་རྐེན་དང་བརྒྱུད་རིམ།  

མཇུག་འབས་གསུམ་བྱ་བའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་པ་ཡིན།
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ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ཇི་བཞིན་བརློད་པ་ཞེས་པའི་གློ་

དློན་ནི།  ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་བརློད་པ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན་ལ།  ཇི་ལྟར་ཇི་

མ་ཇི་བཞིན་དུ་བརློད་པ་རེད་ཅེ་ན།  བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་དང་།  མི་སྣ་

སུ་དང་གང་དག་ཡློད་པ་སློགས་དློན་དངློས་དང་མཐུན་པ་སྟེ།  དངློས་མ་

གང་ཡིན་པ་དེ་རྫུན་བཟློ་མ་ཡིན་པར་གསལ་པློར་ཞིབ་འབི་བྱེད་དགློས་

པ་འདི་ལྟར་ཡིན།  གལ་སིད་འདི་ལྟ་སྟེ།  “ཁ་བ་ལྷབ་ལྷུབ་ཏུ་འབབ་པའི་

དགུན་གཞུང་ཞིག་ལ་ང་ཚོས་༸གློང་ས་མཆློག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ལ་རློལ་” 

ཞེས་བིས་ན་དེ་ནི་རྫུན་མ་ཡིན་ཏེ།  ཁློང་ནི་དབྱར་གཞུང་ཞིག་ལ་འཁྲུངས་

པས་སློ།  །དེ་བཞིན་དུ།  “དློ་ནུབ་ང་ལི་ལི་ན་ཡློད།  ཕི་རློལ་ན་ཁ་བ་འབབ་

ཀི་འདུག་” ལྟ་བུའང་ཡུལ་དང་མི་འཚམས་པའི་རང་བྱུང་གི་སྣང་ཚུལ་

བཅློས་མ་ཡིན་པ་ལས་དངློས་མ་མིན་ཏེ།  དུས་བཞི་གང་དུའང་ལི་ལི་ལ་

ཁ་བ་མི་འབབ་བློ།  །

གཞན་ཡང་།  “ངའི་ཨ་མ་ཨ་ཕ་དང་གཉེན་ཇི་ལྟར་སྒིག་པའི་སྣང་ཚུལ་

དེ་ངས་ད་ལྟའང་གསལ་པློར་དྲན་གི་འདུག་” ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ནི་དློན་དངློས་

དང་མི་མཚུངས་པའི་ཁར་རྒྱུ་འབས་དང་ཡློངས་སུ་འགལ་འདུག་པས་

རིག་པ་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་ལབ་རློལ་རང་ཡིན་ཏེ།  ཨ་མ་ཨ་ཕ་དང་

གཉེན་སྒིག་རེས་ད་གཟློད་ཁྱློད་སྐེ་དགློས་པས།  ཁྱློད་མ་སྐེས་གློང་གི་

གནས་ཚུལ་ཞིག་ཇི་ལྟར་ཡིད་ལ་དྲན་ས་འགློ་ཨང་།  དེ་དང་དེ་ལྟ་བུ་རྫུན་

བཟློ་རང་དུ་གྲུབ་ཅིང་དློན་དངློས་དང་མི་མཐུན་པས་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་དུ་

བརློད་པ་ཞེས་པའི་དློན་མི་འབྱློར།  དེ་ལས་གཞན་ད་དུང་མཉམ་འཇློག་

དགློས་ས་ཞིག་ཡློད་པ་ནི།  ཇི་བཞིན་བརློད་པ་དང་སྙན་ངག་ལས་བྱུང་
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བའི་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་གཉིས་ལ་ཁྱད་པར་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

འདི་གཉིས་ལ་རྫུན་བཟློ་བྱས་མི་ཆློག་པ་འདྲ་ན་ཡང་སྔ་མ་ལ་ཁ་གསལ་པློ་

དང་གློ་བདེ་བ།  མཚོན་སྟློབས་ལ་སློགས་པར་གཞིགས་ཏེ་འཁྱློག་བརློད་

ཀི་རྒྱན་སྦར་རུང་ལ་ཕི་མ་ལ་འཁྱློག་བརློད་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྦར་མི་རུང་

བ་དེ་ཡིན།

ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཡག་པློ་ཞིག་འབི་བ་ལ།  རློམ་ཡིག་གི་སློག་

གམ་བརློད་བྱ་འདེམས་པ།  རློམ་ཁློག་འབུབས་པ།  མཚོན་བྱེད་ཐབས་ཤེས་

དང་རློད་བྱེད་ཀི་ཚིག་སྦློར་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་པར་མ་ཟད།  ཇི་

བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ལ་ཚང་དགློས་པའི་ཆ་རྐེན་དྲུག་པློར་མཉམ་

འཇློག་བྱ་དགློས།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བྱ་དངློས་གང་དང་གང་ཡིན་རུང་དེ་

བྱུང་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས་འགློ་བའི་ནང་མི་སྣ་ངེས་ཅན་ཞིག་ཞུགས་དགློས་

པ་དང་།  བྱེ་བག་ཏུ་ནང་དློན་ངེས་ཅན་ཞིག་ལན་དགློས་པར་མ་ཟད།  ཡུལ་

དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་དང་ཁ་འབལ་མི་ནུས་ལ།  རྒྱུ་རྐེན་དང་མཇུག་འབས་

ངེས་ཅན་ཞིག་ཀང་ཚང་དགློས།  དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ད་གཟློད་ཀློག་པ་པློ་རྣམས་

ལ་དྲན་སྣང་ཡག་པློ་ཞིག་འཇློག་ཐུབ་པ་ཡིན།  འདི་ལྟར་རློམ་པ་པློས་ཇི་

བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་གྲུབ་ཆ་དྲུག་པློ་ངློ་སྤློད་གསལ་པློར་བྱས་

པས།  ཀློག་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་དློན་རྐེན་གི་བྱུང་བ་དང་འཕེལ་རྒྱས།  མཇུག་

འབས་སློགས་བློ་ངློར་གསལ་རེན་དུ་འཆར་ཐུབ།  ཡིན་ན་ཡང་།  ཇི་བཞིན་

བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཡློད་ཚད་ལ་གྲུབ་ཆ་དྲུག་པློ་ཚང་དགློས་པའི་ངེས་པ་

མ་མཆིས་ཏེ།  གནས་ཚུལ་ཁ་ཤས་ཀི་འློག་གྲུབ་ཆ་འགའ་རེ་ངློ་སྤློད་མི་བྱེད་

པའམ།  ཡང་ན་བསྡུས་ནས་འབི་བའང་ཡློད།  དཔེར་ན།  རློམ་ཡིག་ཏུ་དུས་
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ཚོད་དགློས་མཁློ་ཆེར་མེད་ཚེ་ཞིབ་ཏུ་མི་འབི་བའམ།  ཡང་ན་གཏན་ནས་

མི་འབི་བའང་ཡློད།  དེ་བཞིན་དུ་མཇུག་འབས་ཀང་རློམ་ཡིག་ཁ་ཤས་ནང་

གསལ་པློར་བརློད་མེད་པའམ།  ཡང་ན་ཀློག་པ་པློར་བསམ་བློ་གཏློང་ཆེད་

དུ་དམིགས་ནས་མི་འབི་བ་ཡང་ཡློད།
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གཉིས།  ཇི་བཞིན་བརྩོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་འབི་ཚུལ་ལམ་མཚོན་

ཐབས་ངྩོ་སྤྩོད།

ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དཔེ་ཁིད་དང་དབྱེ་ཞིབ་ཡག་པློ་ཞིག་བྱ་

བསམ་ན་ཐློག་མར་དེ་དང་འབེལ་བའི་ཆེད་སྤློད་ཀི་ཐ་སྙད་དག་ལ་ངེས་ཆ་

ཡློད་དགློས།  ཆེད་སྤློད་ཀི་ཐ་སྙད་དག་ནི་གཤམ་ལྟར་ཡིན།

༡  རྒྱས་བཤད།

སྤློས་བརློད་དམ་རྒྱས་བཤད་ནི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ཆེས་ར་

བའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན།  དེའི་ནུས་པ་ནི་མི་སྣ་ཞིག་གི་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་

རིམ་ངློ་སྤློད་པ་དང་།  མི་སྣའི་བར་གི་འབེལ་བ་ངློ་སྤློད་པ།  དློན་རྐེན་བྱུང་

བའི་དུས་ཚོད་དང་ཡུལ།  འབྱུང་ཁུངས་དང་འཕེལ་རིམ་སློགས་ངློ་སྤློད་པ་

བཅས་ཡིན།

རྒྱས་བཤད་ལ་སྤིར་རིགས་གཉིས་ཡློད་པ་སྟེ།  སྤིའི་རྒྱས་བཤད་དང་བྱེ་བག་

གི་རྒྱས་བཤད་དློ།  །སྤིའི་རྒྱས་བཤད་ནི་བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་དེ་སྤི་

ཁློག་ཙམ་མམ་ཡང་ན་རགས་བསྡུས་ཤིག་ངློ་སྤློད་བྱེད་པ་ཡིན་པས།  ཀློག་

པ་པློ་རྣམས་ཀིས་སྤི་ཁློག་ཙམ་ཞིག་ཤེས་པར་བྱེད་ནུས།  བྱེ་བག་གི་རྒྱས་
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བཤད་ནི་བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་དེ་ཕྲ་ཞིབ་ཀི་སློ་ནས་བརློད་དགློས་པ་

ཡིན་པས།  ཀློག་མཁན་རྣམས་ལ་གསློན་ཉམས་ལན་པའི་སྣང་བ་སྟེར་ཐུབ།

རྒྱས་བཤད་བྱེད་ཐབས་ལ་ནང་གསེས་དབྱེ་ན་རིམ་བརློད་དང་།  ལློག་

བརློད།  བར་བཅུག  མཉམ་བརློད་བཅས་བཞི་ཡློད།  

རིམ་བརློད་ནི།  མི་སྣ་དང་དློན་རྐེན་གང་རུང་ཞིག་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་

འགྱུར་ལློག་གི་གློ་རིམ་རྣམས་ཇི་བཞིན་དུ་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ།  ཐློག་མར་

མགློ་ཇི་ལྟར་ཚུགས་པ་དང་།  བར་དུ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་བ།  མཐའ་མར་ཇི་ལྟར་

མཇུག་བསྡུས་པ་སློགས་གློ་རིམ་ལྟར་བརློད་པ་ཡིན།  དེ་ལྟར་བརློད་ཚེ་རློམ་

ཡིག་གི་སྒིག་རིམ་དང་།  ཚན་པ།  ནང་དློན་གི་འཕེལ་རིམ་རྣམས་དཀྱུས་

གཅིག་ཏུ་གནས་ཤིང་ཀློག་མཁན་གི་སེམས་ལ་གསལ་ལྷང་ངེར་འཆར་ཐུབ།  

ལློག་བརློད་ནི།  བརློད་པར་འདློད་པའི་དློན་དེའི་མཇུག་འབས་སམ།  

ཡང་ན།  བརློད་བྱའི་དློན་གི་གནད་ཆེའི་ཚན་པ་ཞིག་རློམ་ཡིག་གི་མགློ་

རུ་བིས་ཏེ།  སར་རིམ་པ་བཞིན་དློན་རྐེན་དེ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བའི་སྐློར་འབི་

བ་ཡིན།  དེ་ལྟར་འབི་བའི་དགློས་པ་ནི་བརློད་དློན་ལ་དློ་སྣང་ཡློང་བ་དང་

བརློད་དློན་གཙོ་བློ་འབུར་ཐློན་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་རེད།  

བར་བཅུག་གམ་གསབ་བརློད་ནི།  བརློད་པར་བྱ་བ་དེའི་དགློས་དབང་གི་

ཆེད་དུ་རློད་བཞིན་པའི་དློན་རྐེན་དེ་མུ་མཐུད་དུ་མི་བརློད་པར།  བརློད་

དློན་དེ་དང་འབེལ་བ་ཡློད་པའི་དློན་གཞན་ཞིག་སྲུབ་འཇུག་བྱས་ནས་

བརློད་རེས་སར་དློན་དེ་མུ་མཐུད་བརློད་པ་ཡིན།  བར་བཅུག་གི་ནང་དློན་

དེ་བརློད་བྱའི་ནང་དློན་དངློས་དང་འབེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་སྔར་འདས་



30

ཀི་བྱ་བ་ཞིག་གམ་ཡང་ན་དློན་དེར་འགེལ་བཤད་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་

དགློས།  བར་བཅུག་གིས་རློམ་ཡིག་གི་སྒིག་གཞི་གློ་རིམ་ལན་ཞིང་།  ནང་

དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ།  བརློད་སྙིང་འབུར་དུ་ཐློན་པ་བཅས་ཀི་ནུས་པ་

ཐློན་གི་ཡློད།  

མཉམ་བརློད་ནི།  བྱ་བ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡན་ཆད་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་

ལྟར་བརློད་པ་ཡིན་ཏེ།  བརློད་ཚུལ་རང་ངློས་ནས་བལྟས་ན་རིམ་བརློད་

ཡིན་ཡང་བརློད་འདློད་ཀི་དློན་དེའི་དུས་ཚོད་ཀི་སྟེང་ནས་བལྟས་ན་མཉམ་

བརློད་ཡིན།

༢  ཞིབ་འབི།

གཟབ་འབིའམ་ཞིབ་འབི་ཞེས་པ་ནི་གསློན་ཉམས་ལན་པའི་ཚིག་གི་སྦློར་

བ་ལ་བརེན་ནས་མི་སྣ་དང་དློན་རྐེན།  ཡུལ་ལློངས་སློགས་ཞིབ་ཕྲ་དང་

གཟུགས་སྣང་གི་སློ་ནས་འབི་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་།  དེ་ནི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་

རློམ་ཡིག་གི་མཚོན་ཐབས་ཤིག་ཡིན།  ང་ཚོས་ཞིབ་འབི་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་

བི་ཡུལ་དེ་མིག་ལམ་དུ་མངློན་སུམ་འཆར་རྒྱུ་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགློས་པ་

མ་ཟད།  རེག་ན་ཚོར་རྒྱུ་དང་།  ཉན་ན་ཐློས་རྒྱུ།  མངས་ན་བློ་བ་ཡློད་པ་ལྟ་

བུའི་ཚོར་སྣང་ཞིག་ཀང་སྟེར་ཐུབ་པ་དགློས།

ཞིབ་འབི་ལ།  དབྱེ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ཡློད་དེ།  ཞིབ་འབིའི་ལམ་སློལ་དང་

ཕྲ་རགས་ཀི་ཆ་ནས་དབྱེ་ན་སྐ་འབི་དང་རྒྱས་འབི་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆློག་ལ།  

ཞིབ་འབི་བྱེད་ཐབས་ཀི་སྟེང་ནས་དབྱེ་ན་ཐད་འབི་དང་བརྒྱུད་འབི་གཉིས་
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ཡློད།  ཡང་ཞིབ་འབི་བྱ་ཡུལ་གི་སྟེང་ནས་དབྱེ་ན་མི་སྣ་ཞིབ་འབི་དང་ཡུལ་

ལློངས་ཞིབ་འབི་(གནས་ཡུལ་ཞིབ་འབི་ཡང་ཁློངས་སུ་གཏློགས།)  གཉིས་ཡློད།

j  སྐ་འབི་(རགས་བིས་ཀང་ཟེར)དང་རྒྱས་འབི།

སྐ་འབི་ནི་བྱ་དངློས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་གཙོ་བློ་བཟུང་སྟེ།  ཚིག་རྒྱན་གིས་མ་སྤས་

པར་བབ་ཆགས་ཀི་རྣམ་པ་འབི་བ་ལ་ཟེར་ཞིང་།  རྒྱས་འབི་ནི་མི་སྣ་དང་

བྱ་དངློས་གང་ཞིག་གི་ཁྱད་ཆློས་གཙོ་བློ་བཟུང་སྟེ་ཕྲ་ཞིང་ཞིབ་པའི་སློ་ནས་

འབི་བ་ལ་ཟེར་ཏེ།  ཞིབ་འབི་བྱེད་ཚུལ་འདི་ལ་དཔེ་དང་གཟུགས་རྒྱན།  

རབ་བཏགས་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་སློགས་བེད་སྤློད་དགློས།

k  ཐད་འབི་དང་བརྒྱུད་འབི།

ཐད་འབི་(དྲང་འབི་ཡང་ཟེར།)ནི་མི་སྣ་དང་དློན་རྐེན།  ཡུལ་ལློངས་ཀི་བཀློད་པ་

སློགས་ཐད་ཀར་རམ་དྲང་པློར་བརློད་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་།  བརྒྱུད་འབི་ནི་ཞིབ་

འབི་བྱ་ཡུལ་དེ་ཐད་ཀར་དུ་མི་འབི་བར་མི་སྣ་དང་བྱ་དངློས་གཞན་བིས་

པ་བརྒྱུད་ནས་འབུར་དུ་ཐློན་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།  བརྒྱུད་འབི་བྱེད་སྐབས་

གཞན་གི་ལྟ་ཚུལ་དང་གཏམ་གེང་ལ་བརེན་ནས་ཞིབ་འབི་བྱ་ཡུལ་དེ་

བརྒྱན་ནུས་པ་མ་ཟད།  ཁློར་ཡུག་ལ་བརེན་ནས་ཀང་གཟེངས་སུ་ཐློན་པར་

བྱེད་ནུས།  དཔེར་ན་<<སྙན་ངག་མེ་ལློང་མ་>> ལས་བསྟན་པའི་སྐབས་

མིན་བསྟློད་པའི་རྒྱན་ལ་སློགས་པའློ།  །
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l  མི་སྣ་ཞིབ་འབི་དང་གཟུགས་རིས་ཞིབ་འབི།

མི་སྣ་ཞིབ་འབི་ནི་མི་སྣའི་གཟུགས་དབྱིབས་དང་སྐད་ཆ།  བསམ་སྤློད་

ཀི་འགྱུར་བ་ལ་སློགས་ཁྱད་ཆློས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་འབི་བ་ལ་ཟེར།  དེ་

ཡང་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་གཙོ་བློ་ནི་མི་སྣ་འབི་བ་

ཡིན་ཏེ།  དློན་རྐེན་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཀང་མི་སྣ་དང་ཁ་འབལ་

མི་རུང་།  དེའི་ཕིར་རློམ་པ་པློ་རྣམས་ཀིས་སྔར་ནས་བཟུང་མི་སྣ་ཞིབ་འབི་

བྱེད་པར་མཐློང་ཆེན་བྱེད།  མི་དང་མིའི་བར་གི་ཁྱད་པར་ནི་གཟུགས་

དབྱིབས་དང་སྐད་ཆའི་སྟེང་ནས་མངློན་པ་ཙམ་མ་ཟད།  གཙོ་བློ་མིའི་རང་

བཞིན་དང་བསམ་པའི་སྟེང་ནས་མངློན་གི་ཡློད།  ང་ཚོས་མི་སྣ་འབི་སྐབས།  

གཙོ་བློ་མི་སྣའི་རང་བཞིན་མི་འདྲ་བ་དང་བསམ་པའི་དྲན་འཆར་མི་འདྲ་

བའི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་འབི་དགློས་ཤིང་།  སྤིར་ན་གཟུགས་དབྱིབས་དང་།  

སྐད་ཆ།  བྱ་སྤློད།  ཡིད་ཀི་འགྱུར་བ་བཅས་ཕློགས་བཞིའི་ཐློག་ནས་འབི་

དགློས།

གཟུགས་དབྱིབས་ཞིབ་འབི་ཞེས་པ་ནི།  རློམ་ཡིག་ཏུ་བིས་པའི་མི་སྣའི་

གཟུགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་ཏེ།  བྱད་བཞིན་དང་།  རྣམ་འགྱུར།  གློན་གློས་

སློགས་ཞིབ་འབི་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།  མི་སྣའི་རང་གཤིས་མཚོན་པའི་གཟུགས་

དབྱིབས་ཤིག་འབི་དགློས་ན།  དེའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་གློ་གནས་དང་འཚོ་བའི་ཆ་

རྐེན།  ཁློར་ཡུག་དང་སེམས་ཀི་ཆགས་སང་སློགས་ལ་ཞིབ་ཏུ་བརག་དགློས།  

དེ་དག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་འབི་བར་དེ་ལྟ་བུའི་མི་སྣའི་བྱ་འགུལ་ལ་ཉམས་ཞིབ་

བྱེད་དགློས།
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སྐད་ཆ་ཞིབ་འབི་ནི།  མི་སྣས་གཏམ་གེང་བྱེད་པ་མཐའ་དག་ཞིབ་འབི་བྱེད་

པ་ལ་ཟེར་ཏེ།  མི་གཉིས་སམ་མང་པློས་གེང་མློལ་བྱེད་པའམ།  ཡང་ན།  མི་

གཅིག་གིས་ཁེར་ལབ་བྱེད་པ་སློགས་ཀང་འདུ་བ་ཡིན།  དེའི་ནུས་པ་ནི་

ཐད་འབིའི་སྐབས་དགློས་པ་མེད་པའི་བྱུང་རིམ་དང་ཁློར་ཡུག་སློགས་དེ་ལ་

བརེན་ནས་བརློད་ཆློག་ལ།  མི་སྣའི་རང་བཞིན་དང་སེམས་ཁམས།  མི་སྣའི་

བར་གི་འབེལ་བ་སློགས་མཚོན་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  སྐབས་རེར་གཏམ་རྒྱུད་

བྱུང་རིམ་གི་འཕེལ་རྒྱས་ལ་སྐུལ་འདེད་ཀི་ནུས་པའང་འདློན་ཐུབ།

བྱ་སྤློད་ཞིབ་འབི་ཞེས་པ་ནི།  མི་སྣའི་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་དང་རང་བཞིན་

མཚོན་ཐུབ་པའི་བྱ་སྤློད་དང་འགུལ་སྐློད་འབི་བ་ལ་ཟེར།  མི་ནི་འགུལ་སྐློད་

ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་དང་།  དློན་རྐེན་ཡློད་ཚད་མིའི་འགུལ་སྐློད་ལ་བརེན་

ནས་བྱུང་བ་ཡིན་པས།  མི་སྣའི་བྱ་སྤློད་ཞིབ་འབི་མ་བྱས་ན་མི་སྣ་ལེགས་པློ་

ཞིག་འབི་མི་ཐུབ།

ནང་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་ཞིབ་འབི་ཞེས་པ་ནི།  ཁློར་ཡུག་ངེས་ཅན་ཞིག་

ནང་བི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་མི་སྣ་དེའི་ལྟ་ཚུལ་དང་།  ཚོར་བ།  རྣམ་པར་རློག་

པ་སློགས་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་འབི་བ་ལ་ཟེར་ཏེ།  དེའི་དམིགས་

ཡུལ་ནི་མི་སྣའི་རང་བཞིན་གསལ་རེན་དུ་ཐློན་པ་དང་།  ཕི་ཚུལ་དུ་མངློན་

མི་ཐུབ་པའི་ནང་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་དེ་དག་གཟུགས་ཅན་དུ་མཚོན་པར་

བྱེད་པ་དེ་ཡིན།

ཁློར་ཡུག་ནི་མི་རྣམས་ཀི་མཐའ་སྐློར་གི་གནས་ཚུལ་དང་ཆ་རྐེན་ལ་

བྱ་སྟེ།  དབྱེ་ན་རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་དང་།  སྤི་ཚོགས་ཁློར་ཡུག་གཉིས་



34

ཡློད།  དེ་གཉིས་སློ་སློའམ་ཐུན་མློང་ཐློག་མི་སྣའི་བྱ་སྤློད་སེལ་སའི་

“རྒྱབ་ཡློལ་” དང་མི་སྣ་འགུལ་སྐློད་བྱེད་སའི་“གར་སྟེགས་” ཤིག་མཁློ་

འདློན་བྱས་པ་དེ་ལ་གནས་དུས་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན།  གནས་དུས་ཡག་

པློ་ཞིག་འབི་ཐུབ་ཚེ།  ད་གཟློད་རློམ་ཡིག་ལ་ཉམས་འགྱུར་ལན་ཞིང་།  

གཏམ་རྒྱུད་བྱུང་རིམ་གི་འཕེལ་རྒྱས་དང་མི་སྣའི་རང་བཞིན་འབི་བ་

ལ་ནུས་པ་འདློན་ཐུབ།  གཤམ་དུ་ང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་དང་སྤི་

ཚོགས་ཁློར་ཡུག་གཉིས་རེ་རེ་བཞིན་འཆད་པར་བྱའློ།  །

ང་ཚོ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འབལ་ཐབས་མེད་ལ།  དུས་དང་རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་རང་བྱུང་ཁམས་ཆེན་པློས་དྲིན་གིས་སྐློང་བཞིན་ཡློད་པར་མ་ཟད།  རང་

བྱུང་ཁམས་ལ་འཐབ་རློད་ཀང་བྱེད་བཞིན་མཆིས།  རང་བྱུང་ཁམས་ནི་རྒྱ་

ཆེ་ལ་དེའི་སྟེང་གི་དངློས་པློ་ཡང་མཐའ་ཡས།  དུས་བཞིའི་ཚ་གང་དང་ཉི་

ཟླའི་འཆར་ནུབ་ཀི་འགྱུར་ལློག་སློགས་ལ་ཉམས་འགྱུར་ལན་ཞིང་།  དེ་ཡིས་

ང་ཚོའི་འཚོ་བ་དང་བསམ་བློ་ལ་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་བཞིན་ཡློད།  དེས་

ན་དློན་རྐེན་གཙོ་བློར་འབི་བའི་རློམ་ཡིག་ཡིན་ནའང་འདྲ།  མི་སྣ་གཙོ་

བློར་འབི་བའི་རློམ་ཡིག་ཡིན་ཀང་རུང་།  ཡློད་ཚད་རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་

ཞིབ་འབི་བྱེད་པ་དང་འབལ་ཐབས་མེད།  ང་ཚོས་རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་

ཞིབ་འབི་བྱས་པ་ལ་བརེན་ནས་རློམ་ཡིག་ལ་ཉམས་འགྱུར་སྟློན་པ་དང་

རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་དེ་མི་སྣ་འགུལ་སྐློད་བྱེད་སའི་གནས་ཡུལ་ཞིག་དང་

རྒྱབ་ལློངས་ཤིག་ཏུ་འཇློག་དགློས་ལ།  དེ་ཡང་ཚིག་ཉུང་ཞིང་དློན་གསལ་

བ་དང་སྐབས་རེར་ཚིག་རེ་འགའི་ནང་དུ་བིས་ནའང་ཆློག  མཛེས་ཤིང་

སྡུག་པའི་ཡུལ་ལློངས་ཤིག་འབི་བ་ནི་དེ་འདྲའི་ཁག་པློ་ཞིག་མིན་ཏེ།  མི་
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ཕལ་བ་ཞིག་གིས་ཀང་“ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་ཅིང་ཉི་འློ ད་ཀུན་ཏུ་

འཕྲློ་” ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་རྐང་འགའ་བརློད་ཤེས་མློད།  འློན་ཀང་ཡུལ་

དུས་དང་འཚམས་པའི་ཡུལ་ལློངས་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག་འབི་བ་ནི་དེ་

འདྲའི་ལས་ས་པློ་ཞིག་མ་ཡིན།  དེས་ན་ཡུལ་ལློངས་ངློ་མཚར་ཅན་ཞིག་

འབི་དགློས་ན་གཤམ་གི་ཕློགས་གསུམ་ལ་སྦངས་པ་བྱ་དགློས།  དང་པློ།  

ཡུལ་ལློངས་ཞིབ་ལྟ་བྱེད་པར་མཁས་པ།  གཉིས་པ།  བི་བྱའི་ཡུལ་ལློངས་

ཀི་ཕློགས་གང་ཞིག་གདམ་གསེས་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ།  གསུམ་པ།  ཚིག་

དློན་གི་ཉམས་འགྱུར་ལ་མཁས་པ་བཅས་སློ།  །

ང་ཚོའི་འཚོ་བ་ནི་རང་བྱུང་ཁམས་དང་འབལ་མི་ནུས་པ་མ་ཟད།  སྤི་

ཚོགས་དང་ཡང་འབལ་ཐབས་མེད།  ང་ཚོས་བཤད་པའི་སྤི་ཚོགས་ཀི་

ཁློར་ཡུག་ཅེས་པ་ནི་མི་སྣ་འགུལ་སྐློད་བྱེད་སའི་ཁློར་ཡུག་ལ་བརློད་པ་

དང་།  མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་ཚད་ངེས་ཅན་ཞིག་ལ་སེབས་

སྐབས་ཀི་དངློས་པློའི་ལློངས་སྤློད་དང་།  བསམ་པའི་ལློངས་སྤློད་གསར་

སྐྲུན་བྱས་པའི་སྤི་འདུས་ཤིག་ལ་ཟེར།  དེའི་ནང་སློད་གནས་ཀི་རྣམ་པ་

དང་ཐློན་སྐེད་ཀི་ཆ་རྐེན།  ཡུལ་སློལ་གློམས་གཤིས་དང་།  རིག་གནས་སྒྱུ་

རལ་སློགས་འདུས་ཡློད།

༣  རྒྱས་བཤད་དང་ཞིབ་འབིའི་ཁྱད་པར་ནི།

བྱ་བ་ཞིག་ཐློག་མར་བྱུང་བ་དང་བར་དུ་འཕེལ་བ།  མཇུག་ཏུ་འབས་བུ་སིན་

པ་ལ་སློགས་པའི་གློ་རིམ་དང་།  བྱ་བ་བྱེད་པློ།  དུས་ཚོད།  བྱ་ཡུལ་སློགས་
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ངློ་སྤློད་པའི་ཚུལ་གིས་བརློད་པ་ཞིག་ཡིན་ན་རྒྱས་བཤད་ཡིན་ཞིང་།  ཞིབ་

འབི་ནི་ཕི་སྣློད་ཀི་འཇིག་རེན་དང་ནང་བཅུད་ཀི་སེམས་ཅན་སློགས་གང་

རུང་གི་ཉམས་འགྱུར་གསློན་ཉམས་ལན་པར་བིས་ཏེ།  ཀློག་མཁན་གི་ཡིད་

ལ་བདེ་སྡུག་གི་ཚོར་བ་ལྷང་ལྷང་བསྐེད་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས།

༤  བྩོས་བསང་དང་སྒིག་གཞི།

ང་ཚོས་རློམ་ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཤིང་བསམ་བློའི་སྙིང་པློ་

གཏན་ལ་ཕབ་རེས།  ད་གཟློད་རློམ་ཡིག་གི་བློས་བསང་དང་སྒིག་གཞི་ལ་

བསམ་བློ་གཏློང་དགློས།

བློས་བསང་ནི།  རློམ་ཡིག་འབི་སྐབས་བསམ་བློའི་སྙིང་པློར་རམ་འདེགས་

བྱེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་གློ་རིམ་ལན་ཞིང་འབེལ་ཆགས་ལ་

རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་སྦེལ་བའི་བསམ་གཞིགས་ཀི་གློ་རིམ་ཞིག་ལ་ཟེར།  མགློ་ཇི་

ལྟར་འཛུགས་པ་དང་།  མཇུག་ཇི་ལྟར་བསྡུ་བ།  ཇི་ལྟར་དློན་ཚན་དབྱེ་བ་

དང་ཇི་ལྟར་མཚམས་སྦློར་བྱེད་པ།  སྐབས་གང་ནས་བར་བརྒལ་བྱེད་པ་

དང་སྐབས་གང་དུ་རམ་འདེགས་བྱེད་པ།  མཚམས་གང་ནས་རང་འདིང་

བ་དང་མཚམས་གང་དུ་ཛ་དྲག་ཏུ་གཏློང་བ་སློགས་རེ་རེ་བཞིན་གཏན་ལ་

ཕབ་རེས་ད་གཟློད་སྒིག་གཞི་གྲུབ་པ་ཡིན།

ང་ཚོས་འདི་ལྟར་བཤད་རུང་སྟེ།  ཐློག་མར་བློས་བསང་བྱེད་དགློས་པ་དང་

རེས་སུ་སྒིག་གཞི་གྲུབ་དགློས།  བློས་བསང་ནི་སྒིག་གཞི་བཀློད་སྒིག་བྱེད་

པའི་(རློམ་ཁློག་འབུབ་པ)རང་གཞི་ཡིན་ཞིང་སྒིག་གཞི་ནི་བློས་བསང་བྱས་
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པའི་རྣམ་པ་ཡིན།  དེ་གཉིས་ཀི་བར་ལ་འབེལ་བ་དམ་པློ་ཞིག་ཡློད་པས་

དབྱེ་བ་གསལ་པློར་འབྱེད་དཀའ།

དེས་ན་ང་ཚོས་གཤམ་དུ་རློམ་ཡིག་གི་སྒིག་གཞི་བཤད་པར་བྱ་སྟེ་བློས་

བསང་ཡང་དེ་རུ་འདུ་བ་ཡིན།  རློམ་ཡིག་ནི་ནང་དློན་དང་རྣམ་པའི་

གཅིག་འདུ་ཡིན་ཏེ།  རྒྱུ་ཆ་དང་བསམ་བློའི་སྙིང་པློ་ནི་རློམ་ཡིག་གི་ནང་

དློན་ཡིན་ལ།  རློམ་ཡིག་གི་རྣམ་པ་ནི་སྐད་ཆ་དང་སྒིག་གཞི་ཡིན།  ང་ཚོས་

བསམ་བློའི་སྙིང་པློ་ནི་རློམ་ཡིག་གི་“བ་སློག་” ཏུ་དཔེ་བངས་པ་དང་།  རྒྱུ་

ཆ་ནི་རློམ་ཡིག་གི་ཤ་ཁག་ལ་དཔེ་བངས་པ་ཇི་བཞིན།  སྒིག་གཞི་ནི་རློམ་

ཡིག་གི་རུས་སྒློམ་ལ་དཔེ་བངས་ན་འགིག

སྒིག་གཞི་བཀློད་སྒིག་བྱེད་པ་ལ་ར་དློན་གསུམ་ཡློད།  དང་པློ།  སྒིག་

གཞི་བཀློད་སྒིག་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་བྱ་དངློས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་ཆློས་

ཉིད་དང་ནང་གི་འབེལ་བར་བསྟུན་དགློས།  དཔེར་ན།  ཇི་བཞིན་བརློད་

པའི་རློམ་ཡིག་ནང་མི་དང་དློན་རྐེན་འབི་བ་ཡིན་པས།  རློམ་ཁློག་འབུབ་

སྐབས་མི་སྣའི་རང་བཞིན་(གཤིས་ཀ)གྲུབ་ཚུལ་དང་འཕེལ་རྒྱས་འགློ་བའི་

གློ་རིམ།  དློན་རྐེན་འགྱུར་ལློག་འགློ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་བཅས་ལ་ཡིད་འཇློག་

བྱེད་དགློས་ཏེ།  ཡུལ་དུས་ཀི་འཕློ་འགྱུར་གིས་ནུས་པ་གལ་ཆེན་འདློན་

ཐུབ་པ་ཡིན།

གཉིས་པ།  སྒིག་གཞི་བཀློད་སྒིག་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་བསམ་བློའི་སྙིང་

པློ་འདློན་པ་ལ་དམིགས་དགློས།  བསམ་བློའི་སྙིང་པློ་ནི་རློམ་ཡིག་གི་བ་

སློག་ཡིན་པས།  དློན་ཚན་དང་ཚན་པ་མང་ཉུང་ངམ།  རློམ་གི་སྔ་གཞུག་
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གི་གློ་རིམ་དང་།  མགློ་འཛུགས་པ་དང་མཇུག་བསྡུ་བའི་བཀློད་སྒིག་སློགས་

གང་ཡིན་རུང་དེ་དག་གིས་བསམ་བློའི་སྙིང་པློ་འབུར་དུ་ཐློན་པར་རམ་

འདེགས་བྱེད་དགློས།

གསུམ་པ།  སྒིག་གཞི་བཀློད་སྒིག་བྱེད་སྐབས་ངེས་པར་དུ་ལད་མློ་དང་

གསར་གཏློད་གཉིས་ཟུང་འབེལ་བྱ་རྒྱུ་དེ་གསར་སློབ་པ་ཞིག་གི་ངློས་

ནས་ཞུས་ན་ལྷག་ཏུ་གལ་ཆེ།  དེས་ན་རྒྱུན་དུ་རློམ་ཡིག་བཀགས་པ་དང་

ནང་དློན་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་བ།  རློམ་འབི་ལ་སྦངས་པ་བྱེད་པ་བཅས་བྱ་

དགློས་ལ།  ལྷག་པར་དུ་གགས་ཅན་གི་རློམ་ཡིག་ཀློག་པའི་སྐབས་སུ་རློམ་

ཡིག་དེ་ཚོའི་རློམ་ཁློག་འབུབ་སྟངས་ལ་བསམ་བློ་ཡང་ཡང་བཏང་སྟེ་རང་

གིས་ལད་མློ་བྱས་ནས་སྦློང་དགློས།  འློན་ཀང་།  ལད་མློ་བྱས་པ་ཙམ་གིས་

ཡིད་ཚིམ་མི་རུང་བར་ལད་མློའི་རང་གཞིའི་ཐློག་གསར་གཏློད་བྱས་ནས་

རང་ཉིད་ཀི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འགློ་ལམ་ཞིག་གཏློད་རྒྱུ་གལ་ཆེ།  གཞན་

ཡང་ང་ཚོས་རློམ་ཡིག་གི་སྤི་ཁློག་འབུབ་སྟངས་སློབ་དགློས་ཏེ།  རློམ་ཡིག་

མ་བིས་གློང་དུ་བློས་བསང་བྱས་ཏེ་སྔ་གཞུག་གི་གློ་རིམ་དང་།  ཇི་ལྟར་མགློ་

འཛུགས་པ།  ཇི་ལྟར་མཇུག་བསྡུ་བ་སློགས་རློམ་ཡིག་གི་སྤི་ཁློག་ཅིག་སྔློན་

དུ་ཡིག་ཐློག་ནས་དགློས།  དེ་ལྟར་བྱས་ན་ད་གཟློད་མགློ་མཇུག་ཆ་ཚང་བ་

ལ་ཕན་པ་ཡློད།

༥  དྩོན་ཚན་དང་ཚན་པ།

དློན་ཚན་དང་ཚན་པ་ནི་སྒིག་གཞིའི་ནང་དློན་གཙོ་བློ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  རློམ་



39

པ་པློས་རྒྱུ་ཆ་རྣམས་ཕློགས་འགར་དབྱེ་ནས་སྔ་ཕི་གློ་རིམ་བསྒིགས་ཏེ་ནང་

དློན་ཆ་ཚང་ཞིག་སྟློན་པ་ལ་དློན་ཚན་ཟེར།  དློན་ཚན་གིས་རློམ་ཡིག་གི་

ནང་དློན་དང་རློམ་པ་པློའི་རིགས་ལམ་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་འགློ་ལུགས་

མཚོན་ཞིང་།  ཚན་པ་(གློམས་གཤིས་ལ་“རང་བྱུང་ཚན་པ་”དང་“རང་གྲུབ་ཚན་པ་” 

ཟེར།  སྐབས་འགར་“དུམ་ཚན་”དང་“དུམ་མཚམས་”ཞེས་འབི་བའང་ཡློད།)ནི་རློམ་

ཡིག་གི་ལེའུ་གཅིག་དང་ས་བཅད་ཅིག་མིན་པར་ནང་དློན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་

རློགས་པ་ལ་ཟེར།  ཚགས་པར་དང་དུས་དེབ་སྟེང་བཀློད་པའི་རློམ་ཡིག་

ལྟར་ན་ནང་དློན་གི་ཆ་ཤས་ཤིག་རློགས་པའི་མཇུག་ཏུ་ཐིག་ཕྲེང་གཅིག་

ཕབ་ནས་ཚན་པ་གཞན་ཞིག་མགློ་འཛུགས་དགློས་པའི་བང་བྱ་བཏློན་ཡློད།  

དེ་ལ་རྣམ་པའི་སྟེང་ནས་བལྟས་ན།  དློན་ཚན་ནི་རློམ་ཧིལ་པློ་ཞིག་གམ་

ལེའུ་ཞིག་དང་བསྡུར་ན་ཆུང་ཡང་ཚན་པ་ལས་ཆེ།  ཡིན་ནའང་།  སྐབས་

རེར་དློན་ཚན་གཅིག་ནི་ཚན་པ་གཅིག་ཡིན་ལ།  སྐབས་རེར་དློན་ཚན་

གཅིག་ལ་ཚན་པ་འགའ་ཡང་ཡློད།  ཚན་པའི་མཚོན་རགས་ནི་ཐིག་ཕྲེང་

གཅིག་ཕབ་ནས་སར་ཡང་འགློ་འཛུགས་པ་དེ་ཡིན་ལ།  དློན་ཚན་ལ་མཚོན་

རགས་ངེས་ཅན་ཞིག་མེད་མློད།  འློན་ཀང་རློམ་ཡིག་འགར་དློན་ཚན་

གཉིས་ཀི་བར་ན་ཐིག་ཕྲེང་འགའ་སྟློང་པར་བཞག་པའམ།  ཡང་ན།  དང་པློ།  

གཉིས་པ།  གསུམ་པ་ཞེས་འགློད་པ་དེ་རྣམས་མཚོན་རགས་སུ་བྱེད།

དློན་ཚན་བགློ་བ་ལ་གཞི་འཛིན་ས་དགློས་ཏེ།  གཞི་འཛིན་ས་དེ་ལའང་

གཙོ་ཕལ་གི་ཁྱད་པར་ཡློད།  གཞི་འཛིན་སའི་གཙོ་ཕལ་མི་འདྲ་བར་བརེན་

ནས་དློན་ཚན་གི་བཀློད་སྒིག་བྱེད་སྟངས་ཀང་མི་འདྲ།  ང་ཚོས་ཇི་བཞིན་

བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ལ་དཔེ་བངས་ནས་བཤད་ན་རྒྱུན་མཐློང་གི་དློན་ཚན་
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བཀློད་སྒིག་བྱེད་སྟངས་ལ་རིགས་གསུམ་ཡློད།

༡ དུས་ཚོད་ཀི་འཕློ་འགྱུར་ལྟར་དློན་ཚན་བཀློད་སྒིག་བྱེད་པ།

༢ ཡུལ་གི་འཕློ་འགྱུར་ལྟར་དློན་ཚན་བཀློད་སྒིག་བྱེད་པ།

༣ རློམ་པ་པློའི་ངློས་ཟིན་གི་གློ་རིམ་ལྟར་དློན་ཚན་བཀློད་སྒིག་བྱེད་པ་

བཅས་སློ།  །

དློན་ཚན་དང་ཚན་པ་རྣམས་སྔ་ཕི་འབེལ་ཆགས་ལ།  འགློ་ལུགས་དང་

མཐུན་ཚེ་བསམ་བློའི་སྙིང་པློ་མངློན་པར་གསལ་ཞིང་འབུར་དུ་ཐློན་ཐུབ།  

རློམ་ཡིག་ལ་ལ་མགློ་མཇུག་ཉློག་པ་དང་འབེལ་མི་ཆགས་པ་སློགས་རྒྱུ་རྐེན་

མང་མློད།  དློན་ཚན་གི་དབྱེ་བ་མི་གསལ་བ་ནི་གནད་འགག་གཙོ་བློ་རེད།

༦  མཚམས་སྦྩོར་དང་རམ་འདེགས།

རློམ་ཡིག་གི་དློན་ཚན་དང་དློན་ཚན་གི་བར་ལ་གློང་འློག་འབེལ་མཐུད་

བྱེད་པའི་ཚན་པ་དང་ཚིག་སྦློར་དགློས་ཤིང་།  དེས་སྔ་ཕི་འབེལ་ཆགས་

པར་བྱེད་པ་དེ་ལ་མཚམས་སྦློར་ཞེས་བྱ་སྟེ།  རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་སྔ་རེས་

འབེལ་མཐུད་བྱེད་པའི་ནུས་པ་འདློན་ཐུབ།  ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་

ཡིག་ལ་སྐབས་གང་ནས་མཚམས་སྦློར་བྱ་དགློས་ཤེ་ན།  སྤིར་བཏང་དུ་དློན་

རྐེན་ཞིག་བིས་ཚར་རེས་དློན་རྐེན་གཞན་ཞིག་འབི་བ་དང་།  ཁློར་ཡུག་

ཅིག་བིས་ཚར་རེས་ཁློར་ཡུག་གཞན་ཞིག་འབི་སྐབས་མཚམས་སྦློར་བྱེད་

དགློས་ལ།  རིམ་བརློད་དང་ལློག་བརློད།  བར་བཅུག་བཅས་ཀི་བར་དུ་ཡང་
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མཚམས་སྦློར་དགློས་པར་མ་ཟད།  རྒྱས་བཤད་དང་གཏམ་གེང་གི་བར་དུ་

ཡང་མཚམས་སྦློར་བྱེད་དགློས།  དཔེར་ན།  འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་སློབ་དེབ་

ནང་གི་ར་ལློ་ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དུ། ཐློག་མར་ཐད་འབི་དང་གཏམ་གེང་

གི་མི་སྣའི་ལས་དབང་ཞིབ་འབི་བྱས་ཏེ་ཆུང་དུས་ཀི་སྣང་བརྙན་བསྡུས་

འབི་བྱས་རེས་ནར་སློན་པའི་སྐབས་ལ་བར་བརྒལ་བྱེད་དུས།  “ཤེས་མེད་

ཚོར་མེད་ངང་ར་ལློ་ཕློ་ལློ་བཅུ་བཞིར་སེབས་ནའང་།”  ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་

མཚམས་སྦར་ཏེ་ར་ལློ་ནར་སློན་པའི་སྐབས་ཀི་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིབ་

འབི་བྱས་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡང་།  འཛིན་རིམ་དགུ་པའི་སློབ་དེབ་ནང་

གི་དཔེ་ཆ་ཉློས་པ་ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་དུ།  ཐློག་མར་གཟའ་ཉི་མའི་དློན་

དག་བསྡུས་འབི་བྱས་རེས།  “དཔེ་ཁང་དུ་འཛུལ་མ་ཐག་གདློང་ལ་སྤློ་སྣང་

དང་འཛུམ་གིས་ཁེངས་པའི་ཨ་ནེ་དེ་མཐློང་བ་ན། ཡང་བསྐར་སེམས་མི་

སྐིད་པའི་དློན་དེ་དྲན་བྱུང་།”  ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མཚམས་སྦར་ཏེ་གཤམ་

དུ་བར་བཅུག་གི་བརློད་པ་དྲངས་ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ།  །ཡང་།  ལ་ལས་དུས་

ཚོད་སློགས་འཕློ་འགྱུར་བྱེད་སྐབས་“མིག་འཛུམ་ཙམ་གི་རིང་ལ་ལློ་འགའ་

འདས་སློང་” ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མཚམས་སྦློར་བྱེད་པ་དང་།  ཡང་ལ་ལས། 

དེར་བརེན་དང་།  བྱས་ཐློག  དེའི་རྐེན་གིས།  ཡིན་ཕིར།  སྤིར་བཤད་ན།  

འློན་ཀང་།  ཡིན་ན་ཡང་།  དེ་ལས་ལློག་སྟེ།  དེར་མ་ཟད།  ད་དུང་།  དེ་

ལས་མཐློང་ཐུབ་པ་ནི།  དེ་མཚུངས་སུ་སློགས་ཚིག་ཕྲད་ལ་བརེན་ནས་བར་

བརྒལ་བྱེད་པའང་ཡློད།

རམ་འདེགས་ཞེས་པ་ནི།  རློམ་ཡིག་ནང་ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་འདི་ལྟར་མཐློང་

ཐུབ་པ་སྟེ།  ནང་དློན་རིགས་འདྲ་བའམ་ཡང་ན་ནང་དློན་ཐག་ཉེ་བ་རྣམས་
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རེ་ཞིག་བར་བཅད་རེས་སར་ཡང་བིས་ཏེ་གཅིག་རམ་གཅིག་འདེགས་ཀི་

ནུས་པ་ཐློན་པ་དེ་ལ་རམ་འདེགས་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན།

རྒྱུན་མཐློང་གི་རམ་འདེགས་བྱེད་ཚུལ་ལ་རིགས་གསུམ་ཡློད་དེ།  རློམ་ཡིག་

གི་མགློ་མཇུག་ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་བྱེད་པ་དང་།  ཁ་བྱང་དང་ནང་དློན་

གི་བར་རམ་འདེགས་བྱེད་པ།  རློམ་ཡིག་གི་ཕློགས་སློ་སློ་ནས་ཕན་ཚུན་

གཅིག་རམ་གཅིག་འདེགས་བྱེད་པ་བཅས་གསུམ་ཡློད།  དཔེར་ན།  <མ་

གལ་སློང་པློར་བསྔགས་པ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་གི་འགློ་འཛུགས་སྐབས་

“མ་གལ་གི་སློང་པློ་དེ་དངློས་ནས་སྤིར་བཏང་ཞིག་མིན་པར།  ངས་མ་གལ་

གི་སློང་པློ་ལ་བསྔགས་བརློད་བྱའློ་”ཞེས་བིས་ཡློད་པ་དང་།  རློམ་ཡིག་གི་

མཇུག་བསྡུ་སྐབས་“མི་དམངས་མང་ཚོགས་མིག་ལམ་དུ་མི་འཇློག་པ་དང་

མི་དམངས་མང་ཚོགས་ལ་མཐློང་ཆུང་བྱེད་པའི་མཁེགས་འཛིན་མཁན་

དང་ཕིར་བཤློལ་མཁན་དེ་དག་གིས་སྐུ་དྲག་ལྟ་བུའི་ལློན་པ་ལ་བསྟློད་

བསྔགས་དང་།  རྒྱུན་དུ་མཐློང་ཞིང་སྐེ་སྟློབས་ཆེ་བའི་མ་གལ་སློང་པློ་ལ་

མཐློང་ཆུང་བྱེད་ཀི་ཡློད།  འློན་ཀང་བདག་གིས་སྐད་གསང་མཐློན་པློའི་ངང་

ནས་མ་གལ་གི་སློང་པློ་ལ་བསྔགས་བརློད་བྱའློ།  །” ཞེས་མགློ་མཇུག་གི་ནང་

དློན་ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་བྱས་པས་སྒིག་གཞི་ཚགས་དམ་པ་དང་བསམ་

བློའི་སྙིང་པློ་འབུར་དུ་ཐློན་པ་བྱུང་ཡློད།  ཡང་།  <ལམ་ཕྲན་སྟེང་གི་དློགས་

གཞི་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་གི་འགློ་འཛུགས་སྐབས་“དེ་རིང་ཡང་ཕྲད་བྱུང་།  

ཀག་ཀློག་གི་ལམ་ཕྲན་འདི་ནས་ཕྲད་བྱུང་།” ཞེས་བིས་ཡློད་པ་དང་།  རློམ་

གི་མཇུག་བསྡུ་སྐབས་“ཕིན་ཆད་འཕྲད་སིད་དམ།  ཀག་ཀློག་གི་ལམ་ཕྲན་

འདི་ནས།” ཞེས་མཇུག་བསྡུས་ཡློད་ལ།  རློམ་གི་སྐབས་སྐབས་སུའང་ནང་
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དློན་འདྲ་བའམ་ཕལ་ཆེར་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་པ་རྣམས་རེ་ཞིག་བཅད་རེས་

སར་ཡང་བིས་ཡློད་པས་སྒིག་གཞིའི་ཚགས་ཇེ་དམ་དུ་སློང་ཡློད་དློ།  །

༧  རྩོམ་ཡིག་གི་མགྩོ་རྩོམ་ཚུལ་དང་དེའི་ཁྱད་ཆྩོས།

ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དཔེ་ཀློག་མང་ཙམ་བྱེད་པ་དང་ལྟ་ཞིབ་མང་ཙམ་བྱེད་པ།  

འབི་སྦློང་མང་ཙམ་བྱས་ཚེ་རློམ་ཡིག་གི་མགློ་རློམ་སྟངས་སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་

ཁློང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་ལ།  རློམ་ཡིག་གི་སྒྱུ་རལ་འདྲེན་ཤུགས་ཆེ་རུ་འཕེལ་

བ་དང་བརློད་སྙིང་འབུར་དུ་ཐློན་པར་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན།

༡. ལློངས་དངློས་ཞིབ་འབི་ནས་མགློ་རློམ་པ།  མི་སྣའི་འགུལ་སྐློད་དང་

བྱ་བའི་འཕེལ་འགྱུར་ཡློད་ཚད་ཁློར་ཡུག་གི་ཡུལ་ལློངས་དང་དམ་དུ་

འབེལ་ཡློད་པས།  གལ་ཏེ་རློམ་ཡིག་གི་མགློ་རུ་ཡུལ་ལློངས་ཞིབ་འབི་

བཀློད་པ་ཡིན་ན་དུས་ཚོད་དང་ས་གནས་ངློ་སྤློད་བྱེད་ནུས་པར་མ་

ཟད།  དེ་ལས་ཀང་གནས་བབ་གསལ་པློར་མཚོན་ནུས་པ་དང་།  བྱུང་

རིམ་གློང་འཕེལ་ལ་སྐུལ་འདེད་དང་རློམ་ཡིག་གི་བརློད་དློན་ཕིར་

མཚོན་བྱེད་པའི་ཐད་བ་ལྷག་གི་ནུས་པ་ཐློན་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  <རྒྱུ་

འབས་མེད་པའི་མནའ་མ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ནང་དུ།  “མཐློན་པློའི་

རི་དང་དམའ་བའི་ཐང་།  སྟུག་པློའི་ནགས་དང་ཀ་ཀྱུའི་ལམ་བཅས་པ་

སྨུག་པ་སྟུག་པློས་བསྒིབས་འདུག་” ཅེས་ཡུལ་ལློངས་ཞིབ་འབི་བྱས་

པ་དེས་རྒད་པློ་བཟློད་པའི་དཀའ་ཚེགས་དང་གནས་བབ་གསལ་པློར་

བསྟན་པ་ལྟ་བུ་རེད།
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༢. མི་སྣ་གཙོ་བློ་ངློ་སྤློད་བྱས་ནས་མགློ་རློམ་པ།  མི་སྣ་གཙོ་བློར་འབི་བའི་

ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ་དུས་རྒྱུན་འབི་སྟངས་འདི་བེད་སྤློད་

ཀི་ཡློད་དེ།  དེས་ཐད་ཀར་བརློད་བྱའི་དློན་ལ་འཇུག་པ་དང་།  མི་

སྣ་གཙོ་བློའི་ཐློབ་ཐང་དང་ཁྱད་ཆློས་ངློ་སྤློད་བྱས་ཏེ།  ཀློག་མཁན་ལ་

གསལ་ཞིང་དག་ལ་བརེད་དཀའ་བའི་བག་ཆགས་འཇློག་ཐུབ་པ་དང་།  

དེ་དང་ལྷན་དུ་རློམ་དེར་ལྟ་འདློད་ཀི་དང་བ་ཡང་འདྲེན་ནུས་པ་རེད།  

དཔེར་ན།  <ཐང་སྟློང་རྒྱལ་པློ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ།  “ཐང་སྟློང་

རྒྱལ་པློ་བརློན་འགྲུས་བཟང་པློ་ནི།  མི་ལློ་ལྔ་བརྒྱའི་སྔློན་དུ་བློད་གངས་

ཅན་གི་ཡུལ་དུ་བྱློན་པའི་ལགས་ཟམ་གསར་འཛུགས་མཁན་ཞིག་

ཡིན་ལ།  བློད་ཀི་འགིམ་འགྲུལ་བྱ་གཞག་ལ་བྱས་རེས་བ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་

བའི་བཟློ་སྐྲུན་མཁན་པློ་ཞིག་ཀང་ཡིན་” ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།  །

༣.  ལུང་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་མགློ་རློམ་པ།  ལུང་ཚིག་ལ་བརེན་ནས་མགློ་

རློམ་པ་ཞེས་པ་ནི།  རློམ་ཡིག་གི་མགློ་རུ་དེའི་འབི་རྐེན་ནམ་མཁས་

པའི་གསུང་སློགས་དྲངས་ནས་མགློ་རློམ་པ་དེ་ཡིན།  འབི་ཐབས་འདིའི་

ཀློག་མཁན་ལ་འབེལ་ཡློད་རྒྱབ་ལློངས་ངློ་སྤློད་བྱེད་པར་རློགས་རམ་

དང་།  རློམ་ཡིག་གི་བརློད་བྱ་དང་སྙིང་དློན་རྒྱུས་ལློན་བྱེད་པར་རམ་

འདེགས་བྱ་ནུས་པར་མ་ཟད།  ཀློག་མཁན་ལ་གློ་བུར་བའི་ཚོར་སྣང་

ངམ་གཅིག་ཤེས་ཀུན་གློལ་གི་ཕན་ནུས་ཐློན་ཐུབ་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  

<ཀློས་ལིན་ས་ཆའི་རི་ཆུ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ།  “མི་རྣམས་ཀིས།  

ཀློས་ལིན་ས་ཆའི་རི་ཆུ་ནི།  །གནམ་འློག་འདི་ན་འགན་ཟླ་མེད་།  །ཅེས་

ཟེར།  ངེད་ཅག་ཤིང་གྲུར་བསད་དེ་ལིས་ཅང་གཙང་པློའི་ནང་འཕན་ཏེ།  
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ཀློས་ལིན་གི་རི་ཆུར་བལྟས་པ་ཡིན་” ཞེས་ཀློས་ལིན་ས་ཆའི་རི་ཆུར་ལྟ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ངློ་སྤློད་བྱས་པར་མ་ཟད་བརློད་བྱ་གསལ་པློར་བསྟན་པ་

ལྟ་བུའློ།  །

༤. བརློད་བྱ་གཅིག་བསྡུས་སློས་མགློ་རློམ་པ།  འདི་གཅིག་བསྡུས་ངང་

རློམ་ཡིག་ཧིལ་པློའི་ནང་དློན་ཁ་ཚང་ངམ་ནང་དློན་གཙོ་བློ་དང་།  མི་

སྣའི་ཁྱད་གཤིས་དང་བྱ་དངློས་ཀི་ངློ་བློ་དེ་རློམ་ཡིག་གི་མགློར་བཀློད་

པ་ཡིན།  མགློ་རློམ་སྟངས་འདིས་རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་དང་སྒིག་གཞི་

ཡློད་ཚད་ཐག་བཅད་ཡློད་དེ།  རློམ་ཡིག་ཧིལ་པློ་ཐློག་མར་སྤི་ནས་བིས་

ཡློད་པ་དང་དེའི་འཕྲློར་བྱེ་བག་ཏུ་བིས་ཡློད་པས།  ཀློག་མཁན་གིས་

ཐད་ཀར་ནང་དློན་རྒྱུས་ལློན་བྱེད་པར་ཕན་ནུས་ཐློན་ཐུབ།  དཔེར་ན།  

<རློམ་གི་ཁ་བྱང་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཚུལ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ལས།  

“ཁ་བྱང་རློམ་ཡིག་གི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ།  དེར་བརློད་བྱ་

ཕློགས་སློམ་དང་བརློད་བྱའི་སྙིང་པློ་གསལ་པློར་སྟློན་པའི་ནུས་པ་ཡློད་” 

ཅེས་མགློ་བརམས་མ་ཐག་ཏུ་རློམ་གི་བརློད་བྱ་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་

པློར་བསྟན་པ་ལྟ་བུའློ།  །

༥. མཇུག་འབས་སྔློན་དུ་བསྟན་ནས་མགློ་རློམ་པ།  དེ་ནི་བྱ་བའི་མཇུག་

འབས་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་དེ་རློམ་ཡིག་གི་མགློ་རུ་ཞིབ་འབི་བྱས་རེས།  

གཞི་ནས་མཇུག་འབས་དེ་བྱུང་བའི་རྒྱུ་རྐེན་དང་བརྒྱུད་རིམ་ཞིབ་

བརློད་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ།  དེས་ཀློག་མཁན་ལ་མཇུག་འབས་དེ་

འདྲ་འབྱུང་དློན་ཤེས་ཆེད་རློམ་ཡིག་ལ་མུ་མཐུད་ལྟ་འདློད་ཀི་འདུན་པ་
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འདྲེན་པར་བྱས་ཡློད།  འདི་ནི་གློ་རིམ་ལློག་སྟེ་ཞིབ་འབི་བྱེད་པ་དེ་རང་

ཡིན་ནློ།  །

དཔེར་ན།  <བྱིས་དུས་ཀི་གསར་རློགས་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ།  “ངས་

ལློ་དགུའི་ཐློག་མངལ་སྦྲུམ་ནས་སྐེ་ཚུལ་གི་ཆློས་ཉིད་རློགས་སློང་།  འདི་ནི་

རང་ཚུགས་ཀི་སློ་ནས་བསམ་བློ་བཏང་བའི་འབས་བུ་ཤ་སྟག་ཡིན་” ཞེས་

མཇུག་འབས་སྔློན་ལ་བཀློད་རེས།  དེར་མཐུད་ནས་རང་ཉིད་ཀིས་དང་

པློ་ནས་རང་ཚུགས་སློས་བསམ་བློ་ཇི་ལྟར་བཏང་བའི་ཚུལ་ཞིབ་འབི་བྱས་

ཡློད་པ་ལྟ་བུའློ།  །གཞན་ཡང་།  <པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་རྩྭ་ཐང་དུ་ཕེབས་པ་> 

ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ།  “ངའི་སེམས་ནས་ནམ་ཡང་མི་བརེད་པ་ནི་པཎ་

ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་རྩྭ་ཐང་དུ་ཕེབས་པའི་ཉིན་མློ་དེ་རེད་” ཅེས་བྱ་བའི་མཇུག་

འབས་ཏེ།  པཎ་ཆེན་རིན་པློ་ཆེ་རྩྭ་ཐང་དུ་ཕེབས་པ་བརེད་མི་ཐུབ་པ་བསྟན་

རེས།  གཞི་ནས་བརེད་མི་ནུས་དློན་ཅི་ཡིན་པ་དང་བྱ་བ་ཅི་ཡིན་པ་གློ་རིམ་

བཞིན་རྒྱས་བཤད་བྱས་པས།  ཀློག་མཁན་གི་སེམས་ནས་བརེད་མི་ཐུབ་པ་

ཅིའི་ཕིར་ཡིན་པ་ཤེས་འདློད་ཀི་དང་བ་འདྲེན་པ་དང་།  དེ་ནས་རིམ་པ་

ལྟར་དེའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱུས་ལློན་བྱེད་ཐུབ་པ་ལྟ་བུའློ།  །

༦. བརློད་སྙིང་གསལ་སྟློན་བྱས་ཏེ་རློམ་གི་མགློ་འཛུགས་པ།  འདི་ནི་རློམ་

ཡིག་གི་མགློ་རུ་བརློད་བྱའི་སྙིང་པློ་སྟེ།  བརློད་བྱ་གཙོ་བློ་གང་ཡིན་

པ་དང་།  དེའི་རང་བཞིན་དང་ཁྱད་ཆློས་སློགས་མདློར་བསྡུས་ཀིས་ངློ་

སྤློད་བྱས་པ་བརྒྱུད་རློམ་མཁན་གི་དགའ་སྐློ་ཆགས་སང་གསལ་པློར་

མཚོན་པར་བྱས་པས།  ཀློག་མཁན་གིས་དེའི་ཚོར་བ་དེ་རིགས་ཇི་ལྟར་
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བྱུང་བ་དང་བརློད་བྱ་རྒྱུས་ལློན་བྱེད་འདློད་ཀི་འདུན་པ་བསྐེད་ཐུབ་པ་

ཡིན།

དཔེར་ན།  <ཡིད་དབང་འཕྲློག་པའི་རྒྱ་མཚོ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་གི་

མགློར།  “ངས་རྒྱུན་དུ་ངློམས་པ་མེད་པར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློར་བལྟས་པ་ཡིན།  

རྒྱ་མཚོའི་བརིད་ཅིང་རམ་པའི་ཉམས་དང་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པའི་མདངས་

ཀིས་ངའི་ཡིད་དབང་འཕྲློག་གིན་ཡློད་” ཅེས་ནམ་རྒྱུན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློར་

བལྟས་པ་དང་། དེ་ལྟར་ལྟ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ཞིབ་འབི་བྱས་ཏེ་

རང་ཉིད་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློར་དགའ་ཞིང་དུངས་པའི་བརེ་དུང་ཟབ་མློ་མཚོན་

པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་རེད།

མདློར་ན།  རློམ་ཡིག་གི་མགློ་རློམ་སྟངས་ནི་སྣ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་སྟེ།  གློང་འཁློད་དཔེ་མཚོན་དག་ཕུད།  ད་དུང་དྲི་བ་འདློན་

པའི་ཚུལ་གིས་མགློ་འཛུགས་པ་དང་།  བསྟློད་ཚིག་སྔློན་དུ་དྲངས་ནས་མགློ་

འཛུགས་པ་སློགས་ཧ་ཅང་མང་བས།  རློམ་ཡིག་འབི་བའི་དགློས་མཁློ་ལྟར་

གང་ལ་གང་འཚམ་གིས་སྤད་ཆློག་པ་ཡིན་ནློ།  །

༨  རྩོམ་ཡིག་གི་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ་དང་དེའི་ཁྱད་ཆྩོས་བཤད་པ།

མཇུག་བསྡུ་བ་ནི་རློམ་ཡིག་དེ་བསམ་བློའི་ཐད་དང་སྒིག་གཞིའི་ཐད་ནས་

རློགས་ཚིག་བཀློད་པ་ཡིན།  མཇུག་བསྡུས་པ་མ་བཟང་ན་རློམ་ཡིག་ཅི་འདྲ་

ཡག་པློ་ཞིག་ཡིན་ནའང་ནུས་མེད་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་སིད།  དེ་བས།  གནའ་



48

དེང་གི་མཁས་པ་ཚང་མས་ཀང་རློམ་ཡིག་གི་མཇུག་བསྡུ་བ་དེ་ཧ་ཅང་

གལ་ཆེན་དུ་བརི་ཡི་ཡློད།  ཡིན་ན་ཡང་།  རློམ་ཡིག་གི་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ་

དེ་རིགས་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་ཤིན་ཏུ་མང་པློ་ཡློད་པས།  གཤམ་ནས་དེའི་

ཐད་ངློ་སྤློད་ཅིག་བྱའློ།  །

༡. སྤི་སློམ་གི་རྣམ་པས་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ།  འདི་ནི་རློམ་ཡིག་མཇུག་རློགས་

པའི་སྐབས་སུ་རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་གཙོ་བློའམ་ལྟ་ཚུལ་གཙོ་བློ་དེ་

རློམ་པ་པློས་སྐད་ཆ་ཚིག་འགས་སྤི་སློམ་བྱས་ཏེ་སྙིང་དློན་གསལ་སྟློན་

བྱས་ཡློད།  རློམ་ཡིག་མང་ཆེ་བར་སྤི་སློམ་གི་རྣམ་པས་མཇུག་བསྡུ་

ཚུལ་སྤད་ཡློད་དེ།  དཔེར་ན།  <མེ་ཏློག་གསློ་བ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་

ཏུ༑  “དགའ་བ་ཡློད་ལ་སྐློ་བའང་ཡློད།  དགློད་སྒ་ཡློད་ལ་མིག་ཆུའང་

ཡློད།  མེ་ཏློག་ཀང་ཡློད་ལ་འབས་བུའང་ཡློད།  ངལ་རློལ་བྱེད་དགློས་

ལ་ཡར་སྐེད་ཀང་བྱུང་སློང་།  འདི་ནི་མེ་ཏློག་གསློ་བའི་དགའ་སྣང་

ཡིན་” ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རེད།  འདི་ལྟ་བུའི་མཇུག་བསྡུ་ཡིས་མེ་ཏློག་གསློ་

བའི་དགའ་སྣང་དེས་གཅིག་སྡུད་སློས་སྤི་སློམ་བྱས་པས།  བརློད་སྙིང་

སྔར་བས་གཏིང་ཟབ་ཏུ་བྱས་ཤིང་།  ཀློག་མཁན་གིས་རློམ་ཡིག་གི་ནང་

དློན་ལ་གློ་བ་ཟབ་མློ་ལེན་ཐུབ།

༢. སྔ་ཕི་རམ་འདེགས་ཀི་ཚུལ་དུ་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ།  འདི་ནི་རློམ་ཡིག་གི་

མགློ་རུ་བརློད་པའི་ནང་དློན་དེ་མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ་བསྐར་གེང་

ངམ་ནན་བརློད་བྱས་ཏེ་མགློ་མཇུག་གཉིས་ཕན་ཚུན་རམ་འདེགས་

བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  མཇུག་བསྡུ་སྟངས་འདི་རིགས་ཀིས་རློམ་ཡིག་གི་
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སྒིག་གཞི་ཇེ་གིམ་དང་གློ་རིམ་གསལ་པློ་ཡློང་དུ་འཇུག་ཐུབ་པར་མ་

ཟད།  ཀློག་མཁན་ལ་བསམ་གཞིགས་དང་མློང་ཞིབ་ཟབ་མློ་འབྱུང་

ཐུབ།  རློམ་ཡིག་གི་བརློད་སྙིང་གསལ་མཚོན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་པས་མི་

ལ་ཚོར་བ་དང་བག་ཆགས་གཏིང་ཟབ་མློ་ཞིག་འཇློག་ཐུབ།  དཔེར་ན།  

<ཤིང་གྲུ་ཆུང་ཆུང་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ་མགློ་རློམ་སྐབས།  “ནམ་

རྒྱུན་ངས་འཐེན་སམ་ནང་གི་ཤིང་གྲུ་ཆུང་ཆུང་སྤུས་ལེགས་དེ་མཐློང་

ཐེངས་རེར།  སེམས་ལ་རང་དབང་མེད་པར་གློགས་མློ་སྒློལ་མ་དྲན་

ཡློང་” ཞེས་བིས་ཡློད་པ་དང་།  ཡང་མཇུག་བསྡུ་སྐབས།  “སྒློལ་མའི་ཕ་

མ་གཉིས་ས་གཞན་དུ་གནས་སློས་པས།  དེ་ནས་བཟུང་ང་ཚོ་ད་བར་

དུ་འཕྲད་མ་མློང་།  ངས་ཤིང་གྲུ་ཆུང་ཆུང་དེ་འཐེན་སམ་དུ་ཉར་ཚགས་

བྱས་པ་ཡིན།  ནམ་རྒྱུན་ངས་ཤིང་གྲུ་ཆུང་ཆུང་དེ་མིག་གིས་མཐློང་

ཐེངས་རེར།  གློགས་མློ་སྒློལ་མའི་འཛུམ་མདངས་དེ་མིག་ལམ་དུ་མངློན་

པ་དང་འདྲ་” ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།  མཇུག་བསྡུ་སྟངས་འདི་རིགས་ཀི་རློམ་

གི་མགློ་ལ་གཞློགས་འདེགས་བྱས་པས་རློམ་གི་སྒིག་གཞི་ཚགས་ཇེ་

དམ་དུ་གཏློང་ནུས་པ་དང་།  ཀློག་མཁན་གིས་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སློ་

ནས་ཤིང་གྲུ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཉར་ཚགས་བྱེད་དློན་ཁློང་གཉིས་ཀི་མཛའ་

བརེ་དམ་སྲུང་བྱེད་ཆེད་ཡིན་པར་གློ་བ་ཟབ་མློ་ལེན་ཐུབ་པ་དང་།  

མགློ་རློམ་པའི་ཚིག་ལ་ནན་བརློད་བྱེད་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  བརློད་སྙིང་

འབུར་དུ་དློད་པ་དང་ཀློག་མཁན་ལ་ཚོར་བ་ཟབ་མློ་སྤློད་ཐུབ།

༣. ཁ་བྱང་ལ་དམིགས་འཛུགས་པའི་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ།  འདི་ནི་རློམ་ཡིག་

མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་སུ་རློམ་ཡིག་ཁློད་ཀི་མི་སྣ་གཙོ་བློ་དང་།  དློན་
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རྐེན་གཙོ་བློ་གཅིག་སྡུད་སྤི་སློམ་བྱས་རེས་ཁ་བྱང་གི་དམིགས་པ་

གསལ་འདློན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  མཇུག་བསྡུ་སྟངས་འདི་རིགས་ཀིས་

རློམ་ཡིག་གི་བརློད་བྱ་གཙོ་བློ་མིག་མཐློང་ལག་ཟིན་འབྱུང་ས་བ་ཡིན།  

དཔེར་ན།  འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སློབ་དེབ་ནང་གི་<ཤུབས་སུ་

འཛུལ་བའི་མི་> ཞེས་པའི་སློབ་ཚན་གི་མཇུག་ཏུ། “དྲང་པློར་བརློད་ན་

ང་ཚོས་བྷེ་ལེ་ཁློབ་དུར་དུ་སྦས་ཟིན་ནའང་། ད་དུང་ཤུབས་སུ་འཛུལ་

བའི་མི་ཇི་སྙེད་ཅིག་ཡློད་ལ། ཕིན་ཆད་ཀང་མི་དེ་རིགས་ཅི་ཙམ་ཐློན་

པ་ཆ་མ་འཚལ་ལློ། །” ཞེས་ཁ་བྱང་ལ་དམིགས་འཛུགས་བྱས་ཡློད་

པར་མ་ཟད་བརློད་སྙིང་ཡང་འབུར་དུ་དློད་ཡློད་ལ།  ཀློག་མཁན་གིས་

ཤུབས་སུ་འཛུལ་བའི་མི་ཞེས་པར་གློ་བ་ཟབ་མློ་ཡང་ལེན་ཐུབ།

༤. དུངས་བརློད་ཀི་རྣམ་པས་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ།  འདི་ནི་རློམ་ཡིག་གི་

མཇུག་ཏུ་དྲང་བདེན་སད་མེད་ཀི་ཚིག་སྦློར་སེལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་

བསམ་བློའི་བརེ་དུང་མཚོན་པར་བྱས་པ་བརྒྱུད།  ཀློག་མཁན་གི་སློབས་

སེམས་དང་དུངས་པ་བ་ལྷག་གིས་འགུགས་ཐུབ་པ་ཡིན།  མཇུག་བསྡུ་

ཚུལ་འདི་རིགས་ཀིས་སྣང་བརྙན་ལན་པའི་སློ་ནས་བརློད་དློན་ཕི་རུ་སྤློ་

བ་ཡིན་པས།  བཅུད་ཀིས་ཕྱུག་ཅིང་མི་སེམས་སྒུལ་བའི་ནུས་པ་ལན་པ་

ཡིན།  དཔེར་ན།  <དཔྱིད་> ཅེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ།  

 “ལློ་ཇུས་ལེགས་ཉེས་དཔྱིད་ལ་རག་ལས་ཕིར།  ཐམས་ཅད་གསར་དུ་

མགློ་བརམས་པ་ན།  ཡློད་ཐག་ཆློད་ནི་དུས་ཚོད་ཡིན་ལ།  ཡློད་ཐག་

ཆློད་ནི་རེ་བ་ལགས།



51

 དཔྱིད་ཀ་ནི་གསར་སྐེས་ཀི་བུས་པ་དང་འདྲ་བར།  མ་རྙིང་ལང་ཚོ་

གསར་པ་ཀུན་ནས་འཚར་དུ་ལློང་ཞིང་མཆི།

 དཔྱིད་ཀ་ནི་ན་ཆུང་གི་བུ་མློ་དང་འདྲ་བར་འཇློ་སེག་གི་ཉམས་འགྱུར་

རློགས་ཤིང་དགློད་པའི་འཛུམ་དཀར་ངློམ་ཞིང་རྒྱུ།

 དཔྱིད་ཀ་ནི་དར་བབ་ཀི་གཞློན་ནུ་དང་འདྲ་བར་སྟློབས་ལན་དཔུང་པ་

བརན་པློས་ང་ཚོ་མདུན་དུ་ཁིད་དེ་སྐློད།” 

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  དུངས་བརློད་ཀི་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ་རིགས་འདི་ལ་བརློད་

དློན་དཀིལ་སྙིང་དུ་བཟུང་ནས་སེམས་གཏིང་གི་བརེ་དུང་ཕིར་སྤློ་དགློས་

ཤིང་།  སྤློས་པའི་བརེ་དུང་དེ་ལྷད་མེད་རྣམ་དག་ཡིན་ན་ད་གཟློད་མི་

སེམས་སྐློམ་པའི་ནུས་པ་ཡློད།  དེའི་ཕིར་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ་འདི་རིགས་སྤློད་

པའི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་དུ་བརེ་དུང་ལྷད་མེད་ཡིན་དགློས་པར་མ་ཟད།  

སྐད་ཆར་གསློན་ཉམས་དང་སྒུལ་ཤུགས་ལན་དགློས་པ་དེ་ཡིན།

༥. དྲན་གསློ་རང་བཞིན་གིས་མཇུག་བསྡུ་བ།  འདི་ནི་རློམ་མཁན་གིས་

དྲང་ཐད་ནས་བསམ་བློ་ཕིར་མཚོན་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་གློ་དློན་གཏིང་

ཟབ་པའི་སྐད་ཆ་བཀློལ་ནས་ཀློག་མཁན་ལ་ཀུན་རློག་བྱེད་པ་དང་།  

བསམ་གཞིགས་གཏློང་བའི་སློ་འཕར་ཕེས་པ།  དེ་དང་ལྷན་དུ་བརློད་

བྱའི་སྙིང་པློ་གཏིང་ཟབ་ཏུ་གཏློང་བ་དང་།  ཁ་བྱང་གི་གློ་དློན་གསལ་

སྟློན་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་འགྲུབ་པར་བྱས་ཡློད།  དཔེར་ན།  <ལྷ་

སྐིད་> ཅེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ།  “ང་ནི་མློའི་གླུ་དབྱངས་ཀི་འགྱུར་ཁུགས་

སུ་མྱུག་ནས་སར་ཡང་རང་ཉིད་ཀི་དཔྱིད་དུས་སུ་སེབས་པའི་སྣང་བ་
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སྐེས།  ཨེ་མ།  འཚོ་བ་ནི་ཅི་འདྲའི་མཛེས་སྡུག་ལན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་།  

ང་ལ་བདེ་སྐིད་ཀི་ཚོར་སྣང་ཞིག་སྐེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི།  ང་དང་མི་

གང་མང་ཞིག་ལ་ཡང་ལྷ་སྐིད་ལྟར་མཛེས་སྡུག་ལན་པའི་བྱིས་པའི་

དུས་སྐབས་ཤིག་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ།  །” ཞེས་མཇུག་བསྡུས་ཡློད།  འདི་

ལྟ་བུའི་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ་གིས་ཀློག་མཁན་གི་བསམ་གཞིགས་གཏིང་

ཟབ་སར་དྲངས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་བྱིས་དུས་དྲན་གསློ་བྱེད་ལ།  སྐད་

ཆ་མཇུག་རློགས་ཀང་བློ་བ་མངས་མི་ཚར་བའི་ཚོར་བ་བསྐེད་པ་དང་།  

རློམ་ཡིག་གི་སེམས་འགུགས་ནུས་པ་ཆེས་ཆེར་འཕེལ་ཐུབ་པ་ཡིན།

༦. རྒྱུན་སློལ་རང་བཞིན་གི་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ།  འདི་ནི་བྱ་བའི་མཇུག་

འབས་དེ་རློམ་ཡིག་གི་མཇུག་སྡུད་བྱེད་བྱས་ཡློད་དེ།  དློན་དག་རྒྱས་

བཤད་བྱས་ཚར་བའམ་མི་སྣའི་ལས་དབང་དེ་ཐག་གཅློད་བྱས་ཚར་

རེས་རློམ་ཡིག་ཀང་མཇུག་རློགས་པ་ཡིན།  འདི་ལྟ་བུའི་མཇུག་བསྡུ་

ཚུལ་གིས་ཀློག་མཁན་ལ་བབ་ཆགས་དང་དག་གཙང་གི་ཚོར་བ་སྟེར་

ཐུབ་པར་མ་ཟད།  བརློད་བྱ་གཙོ་བློའང་དེ་མ་ཐག་རློགས་ས་བ་ཡིན།  

དཔེར་ན།  འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་སློབ་དེབ་ནང་གི་<དཔེ་ཚབ་

སྤློད་པ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ་རྒྱུན་སློལ་རང་བཞིན་གི་མཇུག་བསྡུ་

ཚུལ་འདི་སྤད་ཡློད་དེ།  “ཨེ་མ།  འདི་ནི་ཅི་འདྲའི་ཡིད་དུ་འློང་བའི་

སྐད་ཆ་ཞིག་རེད་ཨང་།  ངས་ཉན་བཞིན་ཉན་བཞིན་བདུད་རི་འཐུངས་

པ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་སྨྲ་མི་ཤེས་པའི་དགའ་བདེས་ཁྱབ་སློང་།  ཁློས་ང་

ལ་ཕུལ་བ་ནི་དཔེ་ཚབ་ཀི་དངློས་པློ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྔློན་ཆད་ཁློའི་

སེམས་དྲི་མས་བསད་ཀང་ད་ལྟ་རང་སྟློབས་ཀིས་དག་པའི་སེམས་དགེ་
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བ་ཅན་ཞིག་རེད་ཨང་།” ཞེས་རློམ་ཡིག་དེ་འཕྲལ་དུ་མཇུག་རློགས་

པར་བྱས་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་རེད།  

མདློར་ན།  རློམ་ཡིག་ཅི་འདྲའི་ལེགས་པློ་ཞིག་གམ།  ཡང་ན།  རློམ་ཡིག་གི་

མགློ་བཙུགས་པ་ཅི་འདྲ་བཟང་ན་ཡང་།  མཇུག་བསྡུས་པ་མ་ལེགས་ན་རློམ་

ཡིག་གི་མདངས་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན།  དེར་བརེན་རློམ་ཡིག་མཇུག་

བསྡུ་ཚུལ་གིས་བརློད་བྱའི་སྙིང་པློ་འབུར་དུ་ཐློན་པར་རམ་འདེགས་ཀི་ནུས་

པ་གལ་ཆེན་ཐློན་གི་ཡློད་པས།  གང་འདློད་ཀིས་ས་བཅློས་དང་སྒིད་ལུག་

གི་རྣམ་འགྱུར་འཛིན་མི་རུང་བ་ཡིན།  གློང་དུ་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་དག་ནི་རྒྱུན་

མཐློང་གི་རློམ་ཡིག་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་ཙམ་ལས།  རློམ་ཡིག་

གི་མཇུག་བསྡུ་ཚུལ་དེ་ལས་གཞན་ན་མེད་ཅེས་པའི་དློན་མིན་ནློ།  །
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གསུམ།  ཇི་བཞིན་བརྩོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་གི་བརྩོད་བྱ་དང་དེ་དག་

གི་དབྱེ་བ་བཤད་པ། 

སྔློན་གི་རློམ་གཞུང་དག་ཏུ་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་གི་བརློད་བྱ་ལ་མི་

དང་བྱ་བ་གཉིས་ལས་མ་གསུངས་མློད།  དློན་དངློས་སུ་དངློས་པློ་དང་

ཡུལ་ལློངས་བརློད་བྱར་བྱས་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཀང་

མང་པློ་ཡློད།  དཔེར་ན།  དེབ་ཆུང་འདིར་འཁློད་པའི་<སྒློན་མེ་> ཞེས་

པ་དང་།  <དཔེ་དེབ་> ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་དངློས་པློ་བརློད་བྱར་བྱས་པའི་

ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཡིན་པ་དང་།  གཞན་ཡང་།  <དཔྱིད་

དཔལ་> ཟེར་བ་དང་།  <ཕ་ཡུལ་> ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་རློམ་ཡིག་མང་པློ་ཚགས་

པར་དང་།  དུས་དེབ་དག་ཏུ་མཐློང་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཡུལ་ལློངས་བརློད་བྱར་

བཀློད་པ་དེ་ཚོའང་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཡིན་ནློ།  །

སྤིར་མི་སྣ་དང་བྱ་བ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཡིན་ནའང་འདྲ།  ཡུལ་

ལློངས་དང་དངློས་རྣམ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཡིན་ཡང་ཆློག  ཕར་

བལྟས་ན་ཐ་དད་དུ་སྣང་མློད།  དློན་དམ་པར་ནང་གི་འབེལ་བ་ཤིན་ཏུ་ནས་

དམ་པློ་ཡློད་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་ཏེ།  དེ་དག་གང་ཡིན་ཡང་གཙོ་ཕལ་གི་དབྱེ་

བ་ཙམ་ལས་མི་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད།  གཤམ་ནས་དེ་དག་གི་འབི་
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སྟངས་དང་འབེལ་བ་མདློར་ཙམ་བརློད་པར་བྱ།

༡  མི་སྣ་གཙོ་བྩོར་བརྩོད་པའི་ཇི་བཞིན་བརྩོད་པའི་རྩོམ་ཡིག

མི་སྣ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་འབི་ན་ཡང་བྱ་

བ་འབི་བ་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་གཏན་ནས་མེད་དེ།  བློད་ཀི་གཏམ་དཔེ་ལ།  

“གཞུ་མེད་ན་མདའ་མློ་ཇི་ལྟར་འཕེན།  །མདའ་མེད་ན་གཞུ་ཡིས་ཅི་ཞིག་

འཕེན།  །” ཞེས་པ་ལྟར།  རློམ་ཡིག་གི་ནང་དུ་མི་སྣའི་ཕིའི་རྣམ་པ་ཁློ་ན་

བིས་པ་ཙམ་གིས་གསློན་ཉམས་ལན་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་མི་ཐུབ་པས།  ངེས་

པར་དུ་མི་སྣའི་གཤིས་ཀ་མཚོན་པར་ནུས་པའི་བྱ་བ་གཅིག་གམ་དུ་མ་ཞིབ་

འབི་བྱེད་པའི་ཐབས་ཀིས་མི་སྣའི་སྣང་བརྙན་གསར་བཞེངས་བྱེད་དགློས་

པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  <བདག་གི་དགེ་རྒན་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ་རློམ་པ་

པློས་མི་སྣའི་ཕིའི་རྣམ་པ་ས་འབི་ཙམ་བྱས་རེས།  དགེ་རྒན་གིས་ང་ཚོ་ཁིད་

ནས་ཁྱིམ་དུ་ཕིན་པ་དང་།  སྙན་ངག་འབི་ཚུལ་བསབས་པ།  སློབ་གློགས་

གཞན་གིས་བརྙས་བཅློས་བྱེད་དུས་ང་རང་གི་རྒྱབ་རེན་བྱེད་པ།  གེས་

ཁར་དགེ་རྒན་དང་འབལ་མ་འདློད་པར་མཚན་མློར་གཉིད་ལངས་བྱས་པ་

སློགས་དློན་དག་མི་འདྲ་བ་བཞི་ཙམ་བརློད་དེ་དགེ་རྒན་མཆློག་གིས་སློབ་

མར་བྱམས་བརེས་བསྐངས་ཤིང་།  ཤེས་བྱ་ཁིད་པའི་བ་མེད་རང་གཤིས་

གསལ་པློར་མཚོན་པར་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

སྤིར་བཏང་དུ་མི་སྣ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་

གི་བརློད་བྱ་ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་བྱང་གིས་ཐག་གཅློད་པར་བྱས་ཡློད།  དཔེར་ན།  
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<བདག་གི་ཨ་ཕ་> ཟེར་བ་ལྟ་བུའམ།  ཡང་ན།  <ངའི་སློབ་གློགས་> ཟེར་

བ་འདྲ་པློ།  གཞན་ཡང་།  <ར་བའི་བ་མ་> ཟེར་བ་བཞིན་མང་པློ་ཞིག་

ཡློད་དློ།  །

༢  བྱ་བ་གཙོ་བྩོར་བརྩོད་པའི་ཇི་བཞིན་བརྩོད་པའི་རྩོམ་ཡིག

སྤིར་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བསྒྲུབ་ནའང་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་མཁན་གི་མི་སྣ་ཡློད་པ་སློས་

མ་དགློས་མློད།  བྱ་བ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་

ནང་དུ་མི་སྣའི་སྣང་བརྙན་བཞེངས་རྒྱུ་གཙོ་བློར་མི་འཛིན་པར་དེའི་མགློ་

མཇུག་བར་གསུམ་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་མཇུག་འབས་གསལ་པློར་བརློད་

པ་གཙོ་བློར་འཛིན་པ་ཞིག་ཡིན།  དཔེར་ན།  <པློ་ཏ་ལ་> ཞེས་པའི་རློམ་

ཡིག་ཏུ་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལ་བཞེངས་པའི་བྱ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་གཙོ་བློར་བིས་པ་

ཡིན་ཞིང་།  དུས་རབས་བདུན་པའི་སྟློད་ཙམ་ལ་ཆློས་རྒྱལ་སློང་བཙན་སམ་

པློས་རང་བཏིང་བ་དང་།  ཁི་སློང་ལེ་བཙན་གི་རིང་ལ་གཏློར་སྐློན་བྱུང་བ།  

༸གློང་ས་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་ཕློ་བང་དཀར་པློ་བཞེངས་པ།  ལྔ་པ་

ཆེན་མློ་སྐུ་འདས་རེས་སེ་སིད་སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོས་ཇི་ལྟར་འཛུགས་སྐྲུན་

རྒྱ་བསྐེད་གནང་བ་སློགས་ཕློ་བང་པློ་ཏ་ལའི་འཛུགས་སྐྲུན་གི་ལློ་རྒྱུས་གཙོ་

བློར་བཟུང་ནས་བིས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

བྱ་བ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་བརློད་བྱའང་

ཕལ་ཆེ་བ་ཁ་བྱང་གིས་ཐག་བཅད་ཡློད་དེ།  དཔེར་ན།  <དློན་ཕྲན་ཚེགས་

ཤིག་> ཅེས་པའི་རློམ་ཡིག་ལྟ་བུ་དང་།  <བརེད་དཀའ་བའི་འདས་དློན་> 
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ཟེར་བ་ལྟ་བུའློ།  །

༣  དངྩོས་པྩོའམ་ཡུལ་ལྩོངས་བརྩོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཇི་བཞིན་བརྩོད་པའི་

རྩོམ་ཡིག

དངློས་པློའམ་ཡུལ་ལློངས་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་

ཡིག་རྣམས་ཀང་ཧློབ་སྟེ་བལྟས་ན་མི་སྣ་དང་འབེལ་བ་མེད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་

ཡང་།  དློན་དངློས་སུ་དངློས་པློ་དང་ཡུལ་ལློངས་འབི་བའང་མི་སྣ་དང་

འབེལ་བ་དམ་པློ་ཡློད་དེ།  རློམ་པ་པློས་དངློས་པློ་དང་ཡུལ་ལློངས་ཞིབ་འབི་

བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་རང་སེམས་ཀི་དགའ་སྐློ་ཆགས་སང་ངམ་བསམ་པའི་

བརེ་དུང་ཕིར་མཚོན་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  <ཙོང་ཁའི་དཔྱིད་དཔལ་> ཞེས་

པའི་ནང་དུ་རློམ་པ་པློས་དཔྱིད་དུས་ཀི་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་ལློངས་ཀི་མཛེས་

ཤིང་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་སྟེ།  དྲློད་འཇམ་གི་དཔྱིད་རླུང་དང་བར་སྣང་གི་སྤིན་

དཀར།  རི་འདབས་ཀི་སྨུག་པ།  ཁློར་ཡུག་གི་ཞིང་ས།  ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་

པའི་ཙོང་ཆུ།  རྒྱང་རིང་གི་རི་བློ་སློགས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་དག་གསློན་ཉམས་

ལན་པའི་སློ་ནས་ཞིབ་འབི་བྱས་པ་བརྒྱུད་རང་ཉིད་ཕ་ཡུལ་ལ་དགའ་བའི་

ལྷད་མེད་ཀི་བརེ་དུང་མཚོན་པར་བྱས་པ་དང་།  ཡང་།  <རི་གློང་གི་ཞློགས་

པ་> ཞེས་པའི་ནང་དུ་རློམ་པ་པློས་ལྷད་མེད་པའི་སྐད་ཆ་དང་།  ཟློལ་བལ་

གི་བརེ་དུང་གིས་རི་གློང་གི་ཞློགས་པའི་དུས་ཀི་རྣམ་པ་སྟེ།  བསིལ་འཇམ་

གི་རླུང་བུ་དང་ལམ་འགམ་གི་མེ་ཏློག  ཞིང་ནང་གི་ལང་མྱུག  འློད་འཚེར་

བའི་ཟིལ་བ།  ཆུ་ལེན་བུ་མློ།  སེ་དཀིལ་གི་ཆུ་ཕྲན།  ཁུ་བྱུག་གི་གསུང་



58

སྙན།  ཞློགས་ཇ་སྐློལ་བའི་དུ་ཞགས་སློགས་ཞིབ་འབི་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་

དུས་རབས་གསར་པའི་གློང་སེའི་འཕློ་འགྱུར་གི་རྣམ་པར་བསྔགས་བརློད་

དང་།  རང་ཉིད་ཕ་ཡུལ་གི་རི་གློང་ལ་དགའ་བའི་བརེ་དུང་ཟབ་མློ་ཕིར་

མཚོན་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

མདློར་ན།  སློབ་བུ་དག་གིས་རློམ་ཡིག་འབི་བའི་དུས་སུ་ཁ་བྱང་གི་རེ་བ་

ལྟར་མི་སྣ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་འབི་བའི་

དུས་སུ་ཐློག་མར་མི་སྣའི་ཕིའི་རྣམ་པ་མདློར་བསྡུས་སློས་ཞིབ་འབི་བྱས་

རེས་མི་སྣའི་གཤིས་ཀ་མཚོན་ཐུབ་པའི་བྱ་བ་གཅིག་གམ་དུ་མ་བསྟར་ནས་

འབི་དགློས་པ་དང་།  བྱ་བ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་

རློམ་ཡིག་འབི་དུས་མི་སྣའི་ཕིའི་རྣམ་པ་དང་གཤིས་ཀ་འབི་རྒྱུ་གཙོ་བློར་

མི་འཛིན་པར་བྱ་བ་དེ་ཁློ་ནའི་མགློ་མཇུག་བར་གསུམ་གློ་རིམ་ཡློད་ཅིང་

རྒྱས་བསྡུས་རན་པའི་སློ་ནས་ཞིབ་འབི་བྱ་དགློས།  ཡུལ་ལློངས་སམ་དངློས་

པློ་གཙོ་བློར་བརློད་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་འབི་དུས་མི་སྣའི་

སྣང་བརྙན་ཞིབ་འབི་བྱེད་པའམ།  ཡང་ན།  སྐབས་དེར་བྱ་བ་ཅི་ཞིག་བྱས་

པ་གཙོ་བློར་འཛིན་མི་རུང་བར་ཡུལ་ལློངས་སམ།  དངློས་པློའི་ཁྱད་ཆློས་

དག་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་རང་སེམས་ཀི་བརེ་དུང་མཚོན་པར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་

ཧ་ཅང་གལ་ཆེའློ།  །
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བཞི།  རྩོམ་ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་དང་བརྩོད་བྱ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་

པ།

༡  རྩོམ་ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་དང་བརྩོད་བྱའི་ཁྱད་པར།

མི་ལ་ལས་རློམ་ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་དང་བརློད་བྱ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་འབྱེད་མི་

ཤེས་པའི་སྣང་ཚུལ་མང་དུ་འབྱུང་བཞིན་འདུག  རློམ་ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་ཞེས་

པ་ནི་རློམ་པ་པློས་སྤི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁློད་འཚོལ་སྡུད་བྱས་པའི་དློན་དག་

རབ་དང་རིམ་པར་ཟེར་བ་ཡིན་ལ།  ཐློག་མའི་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་རློམ་པ་པློའི་

ཀད་པའི་ནང་ངམ་ཟིན་བིས་དེབ་ཏུ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡློད་ལ།  རློམ་ཡིག་

གི་བརློད་བྱ་ཞེས་པ་ནི་རློམ་པ་པློས་སྤི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ནང་གདམ་གསེས་

བྱས་པའི་རྒྱུ་ཆ་དེ་དག་ལ་ཞུན་བརར་ལས་སྣློན་བྱས་པ་བརྒྱུད་རློམ་ཡིག་ཏུ་

མངློན་པར་བྱས་པའི་འཚོ་བའི་སྣང་ཚུལ་དེའི་རིགས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།

༢  རྒྱུ་ཆ་དང་བརྩོད་བྱ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་ཆྩོས།

སྤིར་རློམ་ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་ནི་རློམ་ཡིག་འགྲུབ་བྱེད་ཡིན་ན་ཡང་།  རྒྱུ་ཆ་ཡློད་

ཚད་རློམ་ཡིག་ནང་དུ་འབི་དགློས་པའི་ངེས་པ་མེད།  དེ་ནི་རློམ་ཡིག་འབི་
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བའི་དགློས་མཁློ་ལྟར་གདམ་གསེས་བྱེད་དགློས་པས།  རྒྱུ་ཆ་ལ་ལ་ཞིག་ཐད་

ཀར་རློམ་ཡིག་ཏུ་འབི་དགློས་པ་ཡློད་ལ།  རྒྱུ་ཆ་འགའ་ཤས་ཡུན་རིང་པློའམ་

ཐ་ན་རློམ་པ་པློས་ཚེ་གང་པློར་རློམ་ཡིག་ཏུ་འགློད་མི་ཐུབ་པར་ཟིན་བིས་

སམ་ཀད་པའི་ནང་ནས་ལུས་འགློ་བ་དེ་འདྲ་ཡང་ཡློད་པ་རེད།  

བརློད་བྱ་ནི་རློམ་ཡིག་གི་མ་གདན་ཡིན་པས་ན་བརློད་བྱ་མེད་པའི་རློམ་

ཡིག་ཅིག་ཡློད་མི་སིད།  སྤིར་སྒྱུ་རལ་རློམ་ཡིག་ལ་དུངས་སེམས་མཚོན་

པའི་རློམ་ཡིག་དང་།  དློན་གི་བྱུང་བ་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་སྟེ་རིགས་ཆེན་

པློ་གཉིས་སུ་འབྱེད་པ་དང་།  དུངས་སེམས་མཚོན་པའི་རློམ་ཡིག་གི་བརློད་

བྱ་ནི་རློམ་པ་པློའི་བསམ་བློའི་བརེ་དུང་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་འཚོ་བའི་

དུམ་ཚན་ཏེ།  དགུང་གི་ཉི་ཟླ་སྐར་གསུམ་དང་།  ས་ཡི་རི་ཆུ་ནགས་གསུམ་

སློགས་རང་བྱུང་ཁམས་ཀི་བྱ་དངློས་སྣ་ཚོགས་པའི་གང་རུང་ཞིག་ཡིན་

ཆློག་ལ།  དློན་བརློད་རློམ་ཡིག་གི་བརློད་བྱ་ནི་མི་སྣ་དང་བྱ་བ།  ཁློར་ཡུག་

སློགས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན།  འློན་ཀང་།  གསལ་པློར་ངེས་དགློས་པ་ཞིག་ལ།  

བརློད་བྱ་ནི་རློམ་ཡིག་གི་མ་གདན་ཡིན་ཡང་དེར་རློམ་ཡིག་གི་བཟང་ངན་

དང་།  ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡློད་མེད་ཀི་ཚད་འཛིན་བྱེད་དུ་གློ་མི་རུང་།
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ལྔ།  རྩོམ་ཡིག་གི་བརྩོད་སྙིང་དང་དེའི་ཁྱད་ཆྩོས་བཤད་པ། 

༡  བརྩོད་སྙིང་གི་གྩོ་དྩོན།

དུས་རྒྱུན་དུ་མི་མང་པློ་ཞིག་གིས་རློམ་ཡིག་གི་བརློད་བྱ་དང་བརློད་སྙིང་

ངློས་འཛིན་ཐད་ལ་གློ་ནློར་ཐེབས་ཀི་འདུག  སྤིར་བརློད་བྱ་ཞེས་པ་ནི་

རློམ་པ་པློས་རློམ་ཡིག་ཏུ་བཀློད་པའི་སྤི་ཚོགས་འཚོ་བའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ལ་

ཟེར་བ་དང་།  བརློད་སྙིང་ཞེས་པ་ནི་རློམ་པ་པློས་སྤི་ཚོགས་འཚོ་བ་ཞིབ་

འབི་བྱས་པ་བརྒྱུད་ནས་མཚོན་པར་བྱས་པའི་ར་བའི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཟེར་བ་སྟེ།  

རློམ་གི་བརློད་བྱའི་འཚོ་བ་དེས་མཚོན་པར་བྱས་པའི་རློམ་པ་པློའི་དགའ་

སྐློ་ཆགས་སང་གི་ལྟ་བའམ།  གང་ལ་བསྟློད་པ་བྱེད་པའམ་སུ་ཞིག་མཚང་

འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་ལྟ་བ་དེ་ལ་ཟེར་བ་རེད།  བརློད་སྙིང་གི་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ལ་རློམ་གི་བསྟན་དློན་དང་བརློད་བྱའི་བསྟན་དློན།  བརློད་བྱ་གཙོ་

བློ་དང་བརློད་སྙིང་སློགས་ཡློད།

༢  བརྩོད་སྙིང་གི་ཁྱད་ཆྩོས།

༡. རློམ་ཡིག་ཡློད་ཚད་ལ་བརློད་སྙིང་ཡློད་པ་ཡིན།  སྟབས་བདེ་བའི་
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རློམ་ཡིག་ལ་བརློད་སྙིང་ཡློད་པར་མ་ཟད།  ཧ་ཅང་རྙློག་འཛིང་གི་རློམ་

ཡིག་ལའང་བརློད་སྙིང་ཡློད་པ་ཡིན།  རྙློག་འཛིང་ཆེ་བའི་རློམ་ཡིག་

ནི་གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་སྒྲུང་ལྟ་བུ་སྟེ།  བརློད་སྙིང་གཙོ་བློ་ནི་བདུད་

དུ་གྱུར་པའི་མཐའ་བཞིའི་དཔློན་ངན་འདུལ་བའི་དཔའ་མཛངས་ཅན་

ལ་བསྟློད་པ་དང་།  འབངས་ལ་མི་བཟང་བའི་དཔློན་ངན་ལ་དམའ་

འབེབས་བྱེད་པ་ནི་བརློད་སྙིང་ཕལ་བ་ཡིན།

༢. བརློད་སྙིང་ལ་རློམ་པ་པློའི་འཇིག་རེན་ལྟ་ཚུལ་གིས་ཚོད་འཛིན་ཐེབས་

ཡློད།  བརློད་སྙིང་ནི་རློམ་པ་པློས་རློམ་ཡིག་གིས་མཚོན་པའི་བསམ་

བློའི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཡིན་པ་ལས་རློམ་འབིའི་དམིགས་ཡུལ་མིན།  དེ་བས་

རློམ་པ་པློ་རེ་རེའི་འཇིག་རེན་ལྟ་ཚུལ་མི་མཚུངས་པ་དང་འདྲ་བར་

རློམ་གི་བརློད་སྙིང་ཡང་མི་འདྲ་བ་རེད།  དཔེར་ན།  ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་རློམ་ཡིག་ཕལ་ཆེ་བའི་བརློད་སྙིང་ནི་འཁློར་བར་སྙིང་པློ་མེད་

པའི་ལྟ་བ་བརློད་པའི་སྐློར་ཡིན་པ་དང་།  འཇིག་རེན་པ་དག་གིས་བིས་

པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ་འཇིག་རེན་ཕློ་མློའི་འདློད་བརེ་ལ་བསྟློད་བསྔགས་

བྱེད་པ་ལྟ་བུ་རེད།  

༣. བརློད་སྙིང་ལ་དུས་རབས་རང་བཞིན་དང་གལ་རིམ་རང་བཞིན་ལན་

པ།  བཤད་ཚུལ་ལ་འདློད་བརེ་ནི་གཏན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་བརློད་བྱ་

ཡིན་པ་མ་གཏློགས་བརློད་སྙིང་མིན།  རྒྱུ་མཚན་ནི་དུས་རབས་མི་འདྲ་

བའི་ནང་དུ་འདློད་བརེ་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་སློ།  །དེར་

མ་ཟད་གལ་རིམ་མི་འདྲ་བའི་རློམ་པ་པློ་རེ་རེའི་རློམ་ཡིག་གི་བརློད་
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སྙིང་ཡང་མི་འདྲ་སྟེ།  དབང་སྒྱུར་གལ་རིམ་གི་རློམ་པ་པློའི་རློམ་ཡིག་

གི་བརློད་སྙིང་ནི་དབང་སྒྱུར་གལ་རིམ་གི་ཁེ་ཕན་སྲུང་བའི་སྐློར་ཡིན་

པ་དང་།  དབང་སྒྱུར་མློང་མཁན་གི་རློམ་པ་པློའི་རློམ་ཡིག་གི་བརློད་

སྙིང་ནི་དེ་ལས་ལློག་སྟེ་དབང་སྒྱུར་གལ་རིམ་གི་གདུག་རྩུབ་ཆེ་བའི་

གཉའ་གནློན་ལ་ངློ་རྒློལ་བྱེད་པའི་བསམ་བློ་མཚོན་གིན་པ་ལྟ་བུའློ།  །
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དྲུག  ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཇི་བཞིན་བརྩོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཟེར་ཞེ་ན།

གཤམ་དུ་དཔེ་བརློད་ཀི་ལམ་ནས་ངློ་སྤློད་པར་བྱའློ། །

གཅིག  མི་སྣ་གཙོ་བོར་བརོད་པའི་རོམ་དཔེ། 

བདག་གི་དགེ་རྒན།

དགེ་རྒན་ནི་སློབ་མ་དག་གི་ཀུན་སྤློད་དང་བསམ་བློའི་སྣེ་འཁིད་མཁན་

ཡིན།  སློབ་གྲྭ་འདིར་དགེ་རྒན་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཡློད་ཀང་ང་ནི་དགེ་རྒན་

ཤེས་རབ་དཔལ་མློ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ།

(འདི་ནི་རོམ་ཡིག་གི་མགོ་འཛུགས་ཏེ།  འགེལ་བཤད་ཀི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་སྤི་ནས་

བེ་བྲག་དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་རོམ་ཡིག་གི་མགོ་བཟུང་ཡོད།  ཚན་པ་འདིར་རོམ་པ་

པོས་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མོ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ཐད་ཀར་ངོ་སྤོད་བས་པ་ཙམ་

ལས་ཅིའི་ཕིར་དགའ་བ་བརོད་མེད་པ་ནི་ཀོག་པ་པོར་བསྐྱུར་བའི་བསམ་གཞིགས་ཀི་དི་

བ་ཞིག་སེ།  ཀོག་པ་པོས་ཅིའི་ཕིར་དགའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་སེམས་ཀིས་བཙལ་ནས་ཀོག་

འདོད་ཀི་འདུན་པ་སྐེད་པར་བེད་པ་ཡིན་པས་རོམ་མགོ་བཟུང་བ་ལེགས་པོའི་གས་སུ་

བཞག་ཆོག)
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དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློ་ནི་ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན།  ཁློ་

མློས་ང་ཚོར་བར་སྤློད་པའི་སྐློར་འཁིད་ཀི་ཡློད་པ་དང་སློབ་ཐུན་རེ་རེར་སྤློ་

སྣང་གིས་ཁེངས་ཡློད་ཅིང་།  བར་སྤློད་ཁིད་སྐབས་གློ་ས་ལ་ཡིད་ལ་འཛིན་

བདེ་བའི་ཁིད་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྤློད་པ་རེད།  ངས་ད་ལྟའང་གསལ་པློར་

དྲན་གིན་འདུག  དེ་ནི་ཁློང་ཆེས་ཐློག་མར་ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭར་ཕེབས་ནས་

དག་ཡིག་ཁིད་པའི་ཉི་མ་དེ་ཡིན།  “མིའི་གཟུགས་པློའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་

པའི་མིང་ཞིག་ཡིན་ན་སྔློན་འཇུག་ལྔ་ལས་གང་རུང་ཞིག་སྦར་དགློས་ཚེ་

སྔློན་འཇུག་དེ་གང་ཡིན་ནམ་” ཞེས་སྔློན་ལ་དྲི་བ་ཞིག་དྲིས་བྱུང་།  དེ་ནས་

སློབ་མ་ཚོས་རང་རང་གི་ས་ནས་ལན་རེ་བཏབ།  དེའི་རེས་ཁློང་གིས་ནག་

པང་སྟེང་གཟུགས་པློའི་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་པའི་མིང་འགའ་སྟེ།  མགློ  མགིན་

པ༑  མགུལ།  མཁུར་མགློ།  མཆིན་པ།  མཚེར་བ།  མཁལ་མ།  མཚང་ར།  

མཁིས་པ།  མཚོག་མ།  མཁིག་མ།  མཆུ་ཏློ་སློགས་རེ་རེ་བཞིན་བིས་པ་ཡིག་

གཟུགས་ཧ་ལས་པའི་ཡག་པློ་ཞིག་ཡིན་པས་སློབ་གློགས་ཚོ་ཡིད་མི་ཆེས་པ་

ལྟར་གྱུར་ནས་མིག་ཟུང་བགད་དེ་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟ་བར་བྱེད།  “ད་ཁྱློད་ཚོས་

བལྟས་ན་སྔློན་མཇུག་གང་རེད་”ཟེར།  ཚང་མས་མགིན་གཅིག་ཏུ།  “སྔློན་

འཇུག་མ་ཡིག་རེད་” ཅེས་སྐད་གསང་མཐློན་པློས་ལན་བཏབ།  “མང་ཆེ་

ཤློས་དེ་འདྲ་ཡིན་ནའང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་པའང་ཡིད་ལ་ངེས་

དགློས།  དཔེར་ན།  བརླ་ཞེ་ན་སྔློན་འཇུག་བ་ཡིག་དང་།  དཔྱི་ཞེ་ན་སྔློན་

འཇུག་ད་ཡིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རེད་” ཅེས་གསུངས་བྱུང་།

(འདི་ནི་རང་བྱུང་ཚན་པ་གཉིས་པ་སེ།  རོམ་པ་པོས་འདིར་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་

མོའི་བ་བ་ངོ་སྤོད་བས་རེས།  ཁོ་མོ་སོབ་ཁིད་ཀི་ཉམས་མོང་གིས་ཕྱུག་པ་ཀོག་པ་པོར་
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དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མོ་ཆེས་ཐོག་མར་འཛིན་གྲྭར་ཕེབས་ནས་དག་ཡིག་བསབས་

པའི་སྣང་ཚུལ་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ངོ་སྤོད་བས་པ་བརྒྱུད་ཁོང་ནི་འཆད་པ་

ཁོ་ན་ལ་མཁས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡིག་གཟུགས་ཀི་བྲི་ལའང་འབོངས་པོ་ཡོད་པ་སོབ་

གོགས་ཚོ་ཧང་སངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བརྒྱུད་ནས་མཚོན་པར་བས་ཡོད།)

ཡང་།  སུམ་རགས་ཀི་ར་བ་ཁིད་པའི་སྐབས་ཤིག་ལ།  “རང་གི་སེ་དང་ཕྲད་

པ་ན།  །ཕློ་ཡང་མློ་ལ་འཇུག་མི་འགྱུར།  །ཞེས་གསུངས་པ་རེད།  དེས་ན།  ཕློ་

མློ་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་སམ་” ཟེར།  ཚང་མ་དལ་ཅག་གེར་གྱུར།  

ཁློ་མློ་འཛུམ་ཙམ་བྱས་ནས་“ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་ཏུ་སྐེས་པའི་མིང་སིང་གཉིས་

གཉེན་སྒིག་པའི་སློལ་ཡློད་དམ་” ཟེར།  ཚང་མས་“མེད་” ཅེས་ལན་བཏབ།  

“དེས་ན་བློད་ཀི་ཡི་གེ་ཡང་དེ་མཚུངས་ཡིན་” ཞེས་གསུངས།  སྐབས་དེར་

ངས་གཞི་ནས་བློད་ཀི་ཡི་གེ་དང་ཡུལ་སློལ་གློམས་གཤིས།  འདུ་ཤེས་འཛིན་

སྟངས་སློགས་ཀི་བར་ན་འབེལ་བ་ཟབ་མློ་ཞིག་ཡློད་པ་གཞི་ནས་རློགས་

ཤིང་།  སེམས་ལ་ཁློ་མློ་ནི་ཅི་འདྲའི་རིགས་ལམ་གིས་ཕྱུག་ཅིང་ཉམས་མློང་

གིས་སིན་ཡློད་པ་ཞིག་རེད་ཨང་སྙམ་བྱུང་།

(ཚན་པ་འདིར་བསྐར་དུ་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་གི་དོན་དངོས་ཤིག་ངོ་སྤོད་བས་པ་

བརྒྱུད་ནས་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མོ་རིགས་ལམ་གིས་ཕྱུག་ཅིང་རང་གིས་ཅི་

མཁེན་སོབ་མ་ཚོར་བུམ་པ་གང་བོའི་ཚུལ་གིས་ཁིད་པའི་ཐབས་ལའང་མཁས་པ་རོམ་

པ་པོས་སེམས་ཁམས་ཞིབ་འབྲི་ཡི་ལམ་ནས་གསལ་པོར་བརོད་ཡོད།)

ཁློང་ནི་གཟུགས་པློ་མི་རིང་ལ་ཐུང་ཡང་མི་ཐུང་ཞིང་།  རྒྱུན་དུ་ཞློགས་པར་

ཡར་བཞེངས་མ་ཐག་ལུས་རལ་རེ་བ་དང་།  ཁློ་མློ་ལུས་རལ་རེ་སྐབས་ལྭ་བ་
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སབ་ལ་གིམ་ཤ་ལན་པ་ཞིག་གློན་ཡློད་ཅིང་མཐློང་བ་ཙམ་གིས་ཡིད་དབང་

འཕྲློག་པ་ཞིག་ཡིན།  སློབ་གསེང་གི་སྐབས་སུ་ཁློམ་སྐབས་རེ་ཡློད་ན་སློབ་

མ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་རེད་མློ་ཡང་རེ་བ་དང་།  བར་སྤློད་ལ་མི་བཟང་བའི་སློབ་

མ་དག་ལ་སུན་སྣང་མེད་པར་ཟུར་ཁིད་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་དགའ།  ཉིན་ལྟར་

སློབ་མའི་ནང་སྦློང་བིས་པ་ཆ་ཚང་ཆད་ལྷག་མེད་པར་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ཏེ་

རང་གི་བྱ་བ་ནམ་ཡང་འཐུས་ཤློར་དུ་མི་གཏློང་།  ད་དུང་ཞིབ་བཤེར་བྱས་

པ་ཧ་ཅང་གཟབ་ནན་ཡིན།  བཀའ་མློལ་གསུང་སྐབས་ཧ་ཅང་གི་ཁ་རུ་ཁ་

ཐུག་ཅིག་ཡིན་ལ་བརེ་སེམས་འཁློལ་པློ་ཞིག་ཀང་ཡིན།  རྒྱུན་དུ་སྤློ་སྣང་

གིས་ཁེངས་ཤིང་ང་རྒྱལ་མེད་པ་དང་།  ཆེ་བཀུར་ཆུང་བྱམས་ལན་ལ་ལས་

གློགས་ཚོར་རློགས་རམ་བྱེད་པར་དགའ་བར་མ་ཟད།  སློབ་མ་ཚོར་དེ་བས་

ཀང་བརེ་གཟིགས་གནང་བས་ཁློང་གི་འཛིན་གྲྭ་ལ་སློབ་མ་སུ་གང་ཡང་

ཆད་མ་མློང་།  སློབ་མ་ཚོ་རྒྱུན་དུ་དཀའ་ངལ་ལ་ཐུག་ཚེ་ཁློང་གི་སར་ལམ་

སྟློན་ཞུ་བར་འགློ་བ་ལ་འཚེར་སྣང་ཅི་ཡང་མེད།

(ཚན་པ་འདིར་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མོའི་ཕིའི་རྣམ་པ་སབས་བདེ་ཞིག་ངོ་སྤོད་

བས་རེས།  མི་གཤིས་ཀི་ཁད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་ཚིག་ཉུང་ལ་ཁ་གསལ་བའི་ཚིག་སྦོར་

གིས་གསལ་པོར་མཚོན་པར་བས་ཡོད་པས་ཀོག་པ་པོ་སུ་ཡིན་ཡང་།  ཅི་འདའི་དགེ་

རྒན་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་ཨང་སྙམ་པའི་ཚོར་བ་ཞིག་རང་ཤུགས་ཀིས་སྐེ་འོང་བ་ཡིན།)

ཁྱློད་ཚོས་བསམ་བློ་ཞིག་ཐློངས་དང་།  ཁློང་ལ་མི་དགའ་བའི་སློབ་མ་ཞིག་

ཡློད་སིད་དམ།

(མཇུག་གི་ཚན་པ་འདི་ནི་དི་བའི་ཚུལ་གིས་རོམ་ཡིག་གི་མགོར་རམ་འདེགས་བས་
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ཏེ་རང་གི་དུངས་སེམས་བླ་ལྷག་གིས་མཚོན་པར་བས་ཤིང་།  བརོད་བའི་སྙིང་པོའང་

འབུར་དུ་དོད་པར་བས་ཡོད།)

གཉིས།  བ་བ་གཙོ་བོར་བརོད་པའི་རོམ་དཔེ། 

༡ བརེད་དཀའ་བའི་དྩོན་དག་ཅིག

དེ་ནི་ང་དང་ནུ་མློའི་བར་དུ་བྱུང་བའི་དློན་དག་ཅིག་ཡིན་ལ།  དུས་ཡུན་ལློ་

གཅིག་ལྷག་འགློར་ཡང་ངས་ནམ་ཡང་བརེད་ཐབས་མི་འདུག

(རང་བྱུང་ཚན་པ་འདི་ནི་རོམ་གི་མགོ་འཛུགས་ཡིན།  བ་བའི་མཇུག་འབྲས་ཏེ་བརེད་

དཀའ་བའི་དོན་དག་དེ་གཅེན་གཅུང་གཉིས་ཀི་བར་ལ་བྱུང་ནས་ལོ་གཅིག་ལྷག་འགོར་

བ་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད་ཀང་།  ཅིའི་ཕིར་བརེད་དཀའ་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ཐད་ཀར་མ་བརོད་

པར་ཀོག་པ་པོར་ཤེས་འདོད་ཀི་འདུན་པའམ་སྤོ་བ་བསངས་པ་ཡིན་པས་རོམ་མགོ་

བཟུང་བ་ཤིན་ཏུ་ལེགས།  མགོ་འཛུགས་སངས་འདིའི་རིགས་ལ་མཇུག་འབྲས་སོན་དུ་

བཀོད་ནས་མགོ་བཟུང་ཚུལ་ལམ་ལོག་བརོད་ཀི་འབྲི་སངས་ཟེར།)

གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཞིག་ལ།  ནུ་མློ་དང་ངེད་གཉིས་མཉམ་དུ་ཕི་རློལ་དུ་

རེད་མློ་རེ་ནས་ཉིན་གུང་བར་དུ་བསད།  གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་ཚ་གདུག་

ཆེ༑  ངས་ནུ་མློའི་གློ་ཁུག་ཏུ་སློར་གཉིས་ཡློད་པ་ཤེས་པས་མློ་རང་སློང་སྟེ་

སྐློམ་ཆུ་ཞིག་ཉློ་དགློས་པའི་རེ་བ་བཏློན།  ནུ་མློས་ཡུད་ཙམ་ལ་བསམ་བློ་

བཏང་མཐར།  “ཨ་ཅེ།  དེ་རིང་སྐློམ་ཆུ་མི་འཐུང་།  ངའི་སློར་མློ་འདི་བཀློལ་

ས་ཞིག་ཡློད་” ཅེས་ཟེར།  ངས་ནུ་མློའི་སྐད་ཆ་དེ་ཐློས་འཕྲལ་ཁློང་ཁློ་ལངས་
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ཏེ༑  “ཁྱློད་ནི་དངློས་ནས་ཁེལ་མེད་ཅིག་རེད།  ངས་རྒྱུན་དུ་ཁྱློད་ལ་ཞློར་

ཟས་ཉློས་པ་མིན་ནམ་” ཞེས་བཤད་པ་ཡིན།  ནུ་མློས་ང་རང་ཁློང་ཁློ་ལངས་

སློང་བ་མཐློང་སྟེ་མྱུར་དུ།  “ཨ་ཅེ།  ཁྱློད་ཁློང་ཁློ་མ་ལངས།  སློར་འདི་དངློས་

ནས་བཀློལ་ས་ཞིག་ཡློད།  རེས་ནས་ངས་ཁྱློད་ལ་སྐློམ་ཆུ་མང་པློ་ཉློ་” ཞེས་

ཟེར།  ངས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཀང་ཕན་ཐློགས་མེད་པ་ཤེས་ནས་ཁློ་མློར་ཁ་ཡ་

མ་བྱས་པ་ཡིན།

(ཚན་པ་འདིའི་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཞིག་ལ་ཞེས་པ་ནི་བ་བ་བྱུང་བའི་དུས་ཚོད་ཡིན་ལ་

ཚན་པ་གོང་མ་དང་མཚམས་སྦོར་བེད་ཀང་ཡིན།  མི་སྣ་ནི་ང་དང་ནུ་མོ་ཡིན།  ཕི་རོལ་

ནི་ཁིམ་གི་ཕི་རོལ་ཏེ་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཁོར་ཡུག་གམ་བ་བ་བྱུང་བའི་ཡུལ་དང་།  ཅིའི་ཕིར་

ཕི་རོལ་ཡིན་དགོས་པ་རེད་ཅེ་ན།  རེད་མོ་རེ་བ་ཡིན་པས་ཁིམ་ནང་དུ་རེད་མོ་རེ་ས་མི་

འགོ་ལ།  རེ་བའི་དབང་དུ་བཏང་ནའང་ཅ་དངོས་སོགས་གཅོག་པའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་ལ་རྒྱུན་

སོལ་ལའང་ནང་ནས་རེད་མོ་རེ་སོལ་མེད།  གནམ་གཤིས་ཧ་ཅང་ཚ་གདུག་ཆེ་ཞེས་པ་

ནི་རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་ཞིབ་འབྲི་ཡིན།  ཅིའི་ཕིར་འདི་འད་ཞིག་བྲིས་པ་རེད་ཅེ་ན།  རྒྱུ་

མཚན་གཉིས་ཡོད་དེ།  གཅིག་ནི་ཚན་པ་འདིར་འབྱུང་བའི་སོམ་ཆུ་ཉོ་བའི་རེ་བཏོན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་ཅིག་ཤོས་ནི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཚན་པ་ལས་ནུ་མོ་གཉིད་ལ་ཤོར་

བའི་རྒྱུ་རྐེན་གཅིག་ཡིན།  གཞན་ཡང་འདིར་ཞིབ་འབྲི་བས་པའི་མི་སྣ་ཕན་ཚུན་བར་གི་

གཏམ་གེང་ཡང་བིས་པའི་ལོ་ཚད་དང་མཐུན་པའི་སད་ཆ་རྣལ་མ་ཡིན་པས་ཀོག་མ་ཐག་

བིས་པ་བསམ་མེད་གཉིས་མིག་ལམ་དུ་འཆར་བར་བེད་ཐུབ།  འདི་དག་གིས་རོམ་ཡིག་

གི་བདེན་པ་བདེན་ཐུབ་མངོན་པར་བས་ཡོད།)

དུས་ཚོད་རིང་པློ་ཞིག་འགློར་བ་ན་ཐང་ཆད་ནས་ཁྱིམ་དུ་སློང་སྟེ་ངལ་

གསློས།  ཧ་ཅང་ཐང་ཆད་པའི་རྐེན་ནམ་ཅི་ཡིན་མི་ཤེས་མློད།  ཅང་མ་
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འགློར་བར་ནུ་མློ་ཚ་ཐབ་སྟེང་ནས་ལློག་སྟེ་གཉིད་དུ་ཡུར་སློང་།  ཡིན་ན་

ཡང་།  ངས་སྐློམ་ཆུ་ཉློ་བའི་དློན་དེར་བསམ་བློ་བཏང་།  ངའི་ལྟ་ཕློགས་ཤིག་

གིས་སློར་མློའི་ཟུར་ཞིག་ནུ་མློའི་གློ་ཁུག་ལས་ཕིར་མངློན་ཡློད་པ་མཐློང་

བས།  མྱུར་དུ་ཁློ་མློའི་ཁུག་མ་ལས་སེམས་ཆུང་སློས་སློར་མློ་ཕིར་བངས།  

སྐབས་དེར་ངའི་ལག་པའང་འདར་བཞིན་འདུག་མློད།  ནུ་མློ་སྔར་བཞིན་

གཉིད་ཡློད་པས་ཅི་ཡང་མ་ཤེས།  

(འདིར་དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིག་འགོར་ཞེས་པ་ནི་རེད་མོ་རེ་ནས་དུས་ཚོད་ཅི་ཙམ་འགོར་

བ་སེ་བ་བ་བྱུང་བའི་དུས་ཡུན་གི་རིང་ཐུང་ལ་ཟེར་བ་རེད།  རེད་མོ་རེ་བའི་སབས་དེར་

ཚ་གདུག་ཆེ་བ་གོང་དུ་བཤད་ཟིན།  ཚ་གདུག་ཆེ་བའི་སེང་ལ་ཡུན་རིང་ན་ཐང་ཆད་པ་

ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན།  ཐང་ཆད་པའི་སབས་ཀིས་ནུ་མོ་གཉིད་སོང་བའང་གནས་ལུགས་

དང་ཡོངས་སུ་མཐུན་པ་ཞིག་རེད།  འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ད་གཟོད་རོམ་ཡིག་གི་བདེན་

པ་བདེན་ཐུབ་བམ་ཇི་བཞིན་དུ་བརོད་པའམ་རང་བཟོ་མ་ཡིན་པ་ཟེར།  ནུ་མོ་གཉིད་རེས་

ཀི་ཨ་ཅེའི་བ་སྤོད་ནི་རྐུན་མ་ཞིག་དང་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཡིན་པ་གོ་ས།  དེ་ནི་བརེད་དཀའ་

བའི་དོན་དག་གི་འབྱུང་ར་ཡིན།  རོམ་ཡིག་གི་མགོའི་ཚན་པ་འདི་དོན་ཚན་གཅིག་ཡིན།  

དོན་ཚན་དབེ་བའི་ཚད་གཞི་འཛིན་ས་ནི་རེད་མོ་རེ་བ་ནས་མཚམས་བཞག་པའི་བར་གི་

དུས་ཚོད་ཀི་སེང་ན་ཡོད་པ་སེ།  ནུ་མོ་གཉིད་ལོག་པའི་བར་གི་དོན་གི་བྱུང་བའི་གོ་རིམ་

ཆ་ཚང་ཡིན།)

ནུ་མློ་གཉིད་ལས་སད་རེས་སློར་མློ་མེད་པ་ཤེས་པ་ན་སྐད་བརྒྱབ་སྟེ།  

“ཨ་ཅེ།  ཁྱློད་ཀིས་ངའི་སློར་མློ་གཉིས་དེ་ཨེ་མཐློང་” ཅེས་ང་ལ་དྲིས་བྱུང་།  

ངས་ཅི་ཡང་ཤེས་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་“ངས་མ་མཐློང་།  ཅི་ཞིག་བྱུང་སློང་” 

ཞེས་དྲིས།  ཁློ་མློས་བེལ་འཚུབ་ཀིས་“ངའི་སློར་མློ་མི་འདུག་” ཅེས་བཤད་
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པ་ལ།  ངས་ཁློ་མློ་སེམས་འཁུར་བྱེད་པའི་ཚུལ་གིས་“ཕི་ནས་བློར་སློང་བ་

ཡིན་ནམ་” ཞེས་བཤད་མ་ཐག་ཁློ་མློ་ཕི་ལ་བརྒྱུགས་སློང་།  ངས་ཀང་ཁློ་

མློའི་རེས་བསྙེགས་ནས་སློང་།  ང་ཚོས་ར་སྐློར་ནང་དུ་སྐློར་བ་འགའ་བརྒྱབ་

ཀང་བཙལ་ནས་མ་རྙེད།  དེ་ནས་ངས་མློ་ལ་“བློར་ན་བློར།  སློར་མློ་གཉིས་

ཙམ་ཡིན་པས།  སང་ཉིན་ངས་ཁྱློད་ལ་སྟེར་” ཞེས་བཤད།  ནུ་མློས་ཉན་རེས།  

“སློར་མློ་གཉིས་ཀི་ཆེད་དུ་དེ་འདྲ་བྱེད་པ་མིན།  ང་ལ་དློན་དག་གལ་ཆེན་

ཡློད་པས་ཡིན་” ཟེར་བས།  ང་རང་ཐེ་ཚོམ་སྐེས་ཏེ་དློན་དག་ཅི་ཞིག་ཡིན་

པ་དྲིས་པ་ན།  ཁློ་མློ་ཧ་ཅང་སྐློ་བར་གྱུར་ཏེ་ངུ་བཞིན་དུ།  “ཨ་ཅེ།  སང་ཉིན་

ཁྱློད་ཀི་སྐེས་སྐར་མ་ཡིན་ནམ།  ངས་སློར་མློ་གཉིས་དེ་ཉར་ནས་ཁྱློད་ལ་

སྐེས་སྐར་གི་ལེགས་སྐེས་ཉློ་བསམས་པ་ཡིན་” ཞེས་ཟེར།  སྐབས་དེར་ངའི་

སྙིང་གར་གློ་བུར་བའི་ཙག་ཤེད་ཅིག་ལངས་ཤིང་།  དེ་མ་ཐག་ཏུ་སློར་མློ་

བངས་ཏེ་ཁློ་མློའི་ལག་ཏུ་བཞག་པ་ཡིན།  ནུ་མློས་སློར་མློ་གཉིས་ཀ་མཐློང་

འཕྲལ་དགའ་སྤློའི་ངང་ནས།  “ཨ་ཅེ།  མ་གཞི་ཁྱེད་ཀིས་ང་ལ་ཀུ་རེ་རེ་བ་

ཡིན་ནམ་” ཞེས་ཟེར་བཞིན་མཁུར་ཚོས་སྟེང་གི་དྭངས་ཤིང་གསལ་བའི་

མིག་ཆུའི་ཐིགས་པ་དེ་འབྱིད་པར་བྱེད།  ངས་སྐད་ཆ་ཅི་ཡང་མ་བཤད་ལ་

ཅི་ཞིག་བཤད་དགློས་པའང་མ་ཤེས།  གདློང་ཧིལ་པློ་ཚ་ལམ་ལམ་དུ་གྱུར་

ཞིང་བཟློད་དཀའ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་ལུས་ཧིལ་པློར་ཁྱབ་བྱུང་།

(ཚན་པ་འདི་རུ་ནུ་མོ་སད་རེས་ཀི་བ་བའི་བྱུང་རིམ་གཙོ་བོ་མི་སྣའི་གཏམ་གེང་གིས་

རིམ་པར་སེལ་ཡོད།  གེང་མོལ་བས་པའི་གོ་རིམ་ཁོད་དུའང་དགོས་མེད་ཀི་ཉོག་གཏམ་

ཅི་ཡང་མེད་པར་སབས་དོན་གསལ་པོར་མཚོན་པར་བས་ཡོད་ལ།  སད་ཆའི་བཤད་

སངས་ཀང་བིས་པའི་གཤིས་ཀ་དང་ཡོངས་སུ་མཚུངས།  སད་ཆ་ཞིབ་འབྲི་བེད་སབས་
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དོ་སྣང་བ་དགོས་པའང་འདི་ཡིན་ཏེ།  ལོ་ཚོད་དམ་གཤིས་ཀ་དང་མི་མཐུན་པའི་སད་ཆ་

ཞིབ་འབྲི་བས་ན་སབས་དོན་གསལ་པོར་མཚོན་མི་ནུས་པའི་སེང་ལ་རང་བཟོ་ཡིན་པའི་

རགས་མངོན་ཡོང་བ་ཡིན།)

ཚན་པ་གོང་མར་རོམ་པ་པོས་ནུ་མོར་ཁེལ་མེད་ཀི་ལས་ཤིག་བགིས་པ་བསན་ཡོད་ན་

ཡང་།  སབས་འདིར་ནུ་མོའི་ལྷད་མེད་རྣམ་དག་གི་བརེ་དུང་ཟབ་མོ་ཚོར་རེས།  “ངས་

སད་ཆ་ཅི་ཡང་མ་བཤད་ལ་ཅི་ཞིག་བཤད་དགོས་པའང་མ་ཤེས།  གདོང་ཧིལ་པོ་ཚ་

ལམ་ལམ་དུ་གྱུར་ཞིང་བཟོད་དཀའ་བའི་ཚོར་བ་ཞིག་ལུས་ཧིལ་པོར་ཁབ་བྱུང་” ཞེས་

རང་གི་བས་ཉེས་ལ་འགོད་གདུང་ཟབ་མོ་ཡོད་པ་མཚོན་པར་བས་ཡོད།  ཚན་པ་འདི་ནི་

གཏམ་རྒྱུད་ཀི་མཐོ་རླབས་ཡིན་ལ་རོམ་ཡིག་ཧིལ་པོའི་དབང་དུ་བས་ན་ཚན་པ་འདི་དང་

རོམ་ཡིག་གི་མཇུག་གཉིས་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་བས་ཏེ་རོམ་ཡིག་འདི་དོན་ཚན་ཆེན་པོ་

གཉིས་སུ་དབེ་ཆོག)

ངས་ནམ་རྒྱུན་ནུ་མློའི་དུངས་པའི་འཛུམ་མདངས་ཀིས་ཁེངས་པའི་ངློ་

གདློང་ཆུང་ངུ་དེ་མཐློང་ཐེངས་རེར་འདས་ཟིན་པའི་དློན་དག་འདི་སེམས་

ནང་དུ་དྲན་འློང་གི་འདུག

(ཚན་པ་འདི་ནི་རོམ་ཡིག་གི་མཇུག་སེ།  རོམ་ཡིག་གི་མགོ་དང་གཅིག་རམ་གཅིག་

གིས་བཏེགས་ནས་བརོད་བའི་སྙིང་པོ་འབུར་དུ་ཐོན་པར་བས་ཡོད།  རོམ་ཡིག་འདི་ནི་

བ་བ་གཙོ་བོར་བརོད་པའི་ཇི་བཞིན་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་ཀང་ཡིན།  རོམ་ཡིག་འདིའི་

ཁད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་སད་ཆ་ཞིབ་འབྲི་བས་པ་དང་།  མི་སྣའི་བ་སྤོད་དང་བ་བའི་བྱུང་

རིམ་གོ་བདེ་ལ་ཁ་གསལ་བ།  རོམ་ཡིག་གི་བདེན་ཐུབ་མངོན་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་དེ་ལས་ཀང་བ་བའི་མཇུག་འབྲས་བློ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དེ་རེད།  

མཇུག་འབྲས་དེས་ཆེས་སྤིར་བཏང་གི་དོན་དག་ཆུང་ཆུང་དེའི་དོན་སྙིང་གཏིང་ཇེ་ཟབ་
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ཏུ་བཏང་ཞིང་།  ནུ་མོས་ལྷད་མེད་རྣམ་དག་གིས་ཨ་ཅེ་ལ་བཅངས་པའི་དུངས་སེམས་

དང་།  ཨ་ཅེ་ཡི་སེར་སེམས་ཆེ་ཞིང་སྐྱུག་བྲོ་བའི་བ་སྤོད་གཉིས་གཤིབ་སྡུར་དང་གཅིག་

བསྡུས་ངང་ཐོལ་གིས་ཕིར་མངོན་པར་བས་པས་ཀོག་མཁན་ལ་བླ་འདར་བ་ལྟ་བུའི་ཚོར་

སྣང་ཤུགས་དག་སེར་བ་དེ་རེད།)

༢  ལིད་ཏིག་ཏིག་གི་སྩོར་མྩོ་བརྒྱ་ཐམ་པ།

ཉིན་དེའི་ཞློགས་པར་མལ་ནས་ལངས་པ་དང་རིག་པ་བྱིང་ཞིང་འཐིབས་

ནས་མིག་ལམ་ཡློངས་རློགས་རབ་རིབ་ཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཤིན་ཏུ་བཟློད་དཀའ་

བ་ཞིག་རེད།  ཡིན་ནའང་།  ཕ་མ་གཉིས་ཀ་གཞུང་དློན་ཆེད་ཕློགས་སུ་

བསྐློད་ཟིན།  འཁིས་ནས་མེ་ཤློར་བ་ཐག་རིང་གི་ཆུ་ཡིས་གསློད་མི་ཐུབ་པ་

ལྟར།  རང་ཉིད་སན་ཁང་དུ་འགློ་བ་ལས་ཕ་མར་སྒུག་ནས་བསད་ན་ཁྱློན་

ནས་འགིག་གི་མི་འདུག

(རང་བྱུང་ཚན་པ་དང་པོ་འདི་ནི་རོམ་ཡིག་གི་མགོ་འཛུགས་ཏེ།  དོན་དངོས་ཀི་བྱུང་བ་

དང་མི་སྣ།  ཡུལ་དུས་སོགས་ངོ་སྤོད་བས་ཏེ་ཐད་ཀར་གཏམ་རྒྱུད་དངོས་ལ་ཞུགས་

ཡོད་པ་རེད།  འདི་ལྟར་བས་ན་བབ་ཆགས་ལ་ཁ་གསལ་བའི་ཚོར་སྣང་སེར་ཐུབ།  

རོམ་ཡིག་འདི་ནི་དོན་གི་བྱུང་བ་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་དུ་བརོད་ཡོད་པའི་རོམ་ཡིག་ཅིག་

རེད།  ཚིག་བསྡུས་ན་རིམ་བརོད་རོམ་ཡིག་ཀང་ཟེར།  ཁ་བང་ལ་བལྟས་ན་དངོས་རྣམ་

བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་དང་འད་མོད།  བརོད་བ་ལ་བལྟས་ན་བ་བ་གཙོ་བོར་བརོད་པའི་

རོམ་ཡིག་ཅིག་ཡིན་པ་གོ་ས།)

སློ་བསྟེན་སན་ཁང་དུ་འབྱློར་བ་དང་སན་པས་བདག་གི་ལུས་པློའི་ཚ་དྲློད་
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ལ་བརགས་པ་ན།  བདག་ལ་ཚ་བ་ཅུང་རྒྱས་ཡློད་པ་ཚོར།  དེ་ནས་སན་པས་

བདག་ལ་སན་ཐློ་ཞིག་སྤད་བྱུང་།  

(ཚན་པ་འདི་ནི་བ་བའི་གོ་རིམ་གཉིས་པ་ཡིན།  དོན་དག་ཅི་ཞིག་བྱུང་བ་དང་།  བ་བ་

དང་འབྲེལ་བའི་ཡུལ་དང་མི་སྣ་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།  འདི་ལྟར་བས་ན་གཏམ་རྒྱུད་ལ་གོ་

རིམ་ལན་པ་དང་ཀོག་མཁན་གིས་ཐད་ཀར་གོ་ཐུབ།  སད་ཆ་ལྷག་མ་ཞིག་བཤད་ན།  

རོམ་ཡིག་འདིའི་དུམ་ཚན་དང་པོར་སྨན་ཁང་དུ་འགོ་བ་ཐག་བཅད་རེས།  དུམ་ཚན་

གཉིས་པར་ཇི་ལྟར་སྨན་ཁང་དུ་སོང་བའི་ལམ་བར་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་པོ་མ་བྲིས་

པར་བསྡུས་ཡོད།  གལ་སིད་དེ་དག་ཞིབ་འབྲི་བས་ཚེ་ཡིག་ཚོགས་མང་བ་ལས་བརོད་

སྙིང་ལ་རམ་འདེགས་ཀི་ནུས་པ་མི་ཐོན་པའི་ཁར་འབྲེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་འགོ།  

དེར་བརེན།  རོམ་པ་པོས་རོམ་ཡིག་གི་རྒྱུ་ཆ་ལ་གདམ་གསེས་བས་ནས་བརོད་སྙིང་

གསལ་པོར་མཚོན་མི་ཐུབ་པའི་རིགས་དོར་བ་རེད།)

སན་ཐློ་བཟུང་ནས་སན་ལེན་དུ་འགློ་བའི་ཚེ།  ད་གཟློད་ཁྱིམ་ནས་ཐློན་ཡློང་

ཁར་འཚབ་བེ་འཚུབ་བེ་བྱས་ཏེ་སློར་མློ་འཁྱེར་རྒྱུ་བརེད་སློང་བ་གཞི་ནས་

དྲན།  ད་ནི་ཅི་ཞིག་བྱ་ཨང་།  

(རང་བྱུང་ཚན་པ་འདི་ནི་གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་དཀོག་མཚམས་ལྟ་བུ་ཡིན།  མ་གཞི་སྨན་

ལེན་དགོས་མོད།  སྨན་ལེན་བེད་ཀི་སོར་མོ་བཟུང་མེད་པ་འདིས་མི་སྣ་གཙོ་བོའི་

གཤིས་ཀ་མཚོན་པར་བས་ཡོད།  དོན་རྐེན་གི་གོ་རིམ་དང་ངོ་བོ་ལ་གོ་བུར་དུ་འགྱུར་

ལོག་བྱུང་བ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་དཀོག་མཚམས་ཞེས་བརོད་ཆོག  སབས་

འདིར་ཡང་སྨན་ཁང་གི་ཕི་ནང་གི་བཀོད་པ་དང་མཐོང་ཐོས་སོགས་ཡོད་ངེས་མོད།  དེ་

དག་གཅིག་ཀང་ཞིབ་འབྲི་བས་མེད་པའང་དགོས་མཁོ་མ་བྱུང་བས་ཡིན།  ཅིའི་ཕིར་

དགོས་མཁོ་མ་བྱུང་བ་རེད་ཅེ་ན།  ཁོས་བརོད་པར་འདོད་པ་ནི་མི་ཞིག་གི་ཐུན་མིན་གི་
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གཤིས་ཀ་སེ།  སྨན་པ་བཟང་པོ་ཞིག་ལ་བསོད་འདོད་པ་དེ་ཡིན།  དེ་བས་སྨན་ཁང་གི་

ཕི་ནང་གི་བཀོད་པ་དང་སྨན་པ་དང་ནད་པ་མང་པོའི་འདུ་འགོད་ཀིས་ཁོས་བསོད་འདོད་

ཀི་སྨན་པ་དེ་མཚོན་ཐབས་བྲལ་བ་རེད།  དེ་བས་རྒྱུ་ཆ་ལ་འདོར་ལེན་མི་བེད་ཐུ་མེད་

ཡིན།  གལ་སིད་འདོར་ལེན་མ་བས་པར་མིག་གིས་མཐོང་ཚད་དང་རྣ་བས་ཐོས་ཚད་

ཀུན་བྲིས་ན་བརོད་བའི་དོན་ལ་གཙོ་ཕལ་གི་དབེ་བ་མེད་པར་གྱུར་ཏེ་བརོད་འདོད་ཀི་

དངོས་པོ་དེ་རབ་རིབ་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ཀོག་པ་པོར་སྤོ་སྣང་སེར་མི་ཐུབ།)

སན་པ་དེས་ང་རང་འུ་ཐུག་ཐབས་ཟད་ཀི་གནས་སུ་གར་ཡློད་པ་ཕལ་ཆེར་

རློགས་སློང་བ་འདྲ།  ཚུར་ཡློང་ནས་“སློར་མློ་འཁྱེར་ཡློང་རྒྱུ་བརེད་སློང་བ་

ཨེ་རེད་” ཟེར།  ངས་ཁ་སྐེངས་པའི་སློ་ནས་ཁློང་ལ་མགློ་བློ་ལེམ་ཙམ་ལེམ་

ཙམ་བྱས་པ་ཡིན།  ཁློང་གིས་“ངས་ཁྱེད་ལ་སློར་མློ་བརྒྱ་སྔློན་ལ་གཡར་ཆློག  

ཁྱེད་ལ་ཁློམ་པ་ཡློད་དུས་ཤིག་ལ་ཕིར་སྤློད་དུ་ཡློང་ན་འགིག་” ཅེས་བཤད་

ཞློར་ངའི་ལག་ལ་ཤློག་སློར་བརྒྱ་ཐམ་པ་བཞག་སྟེ་ཕེབས་སློང་།

(རང་བྱུང་ཚན་པ་འདི་ནི་དོན་གི་བྱུང་བའི་དབང་དུ་བས་ན་བ་བའི་གོ་རིམ་རེས་མ་དེ་

ཡིན་ལ།  གཏམ་རྒྱུད་འདིའི་མཐོ་རླབས་ཡིན་ཞེས་བརོད་ཀང་མི་འགིགས་པ་མེད།  བ་

བའི་གོ་རིམ་ཞིབ་འབྲི་བས་ཏེ་སྨན་པ་དེ་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་མིན་པ་མཚོན་པར་བས་

ཡོད།  ཅིའི་ཕིར་སྤིར་བཏང་བ་ཞིག་མ་རེད་ཅེ་ན།  འདི་ལྟར་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་

པ་སེ།  དུས་རབས་འདིའི་མི་ལ་མཚོན་ན་སོར་མོའི་བྲན་གཡོག་ཡིན་ཏེ།  ཐ་ན་རོམ་

ཡིག་ཏུ་བཀོད་པའི་མི་སྣ་གཙོ་བོའི་ཕ་མས་ཀང་བུ་ཕྲུག་བསྐྱུར་ཏེ་གཞུང་དོན་ཆེད་ཡུལ་

གཞན་དུ་བསྐོད་པ་དེ་མདོར་དེད་ན་སོར་མོའི་ཆེད་དུ་རེད།  ཁོ་སྨན་ཁང་དུ་འུ་ཐུག་ནས་

ཡོད་པའི་སབས་སུ་ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་སོགས་མང་པོ་ཞིག་ཡོད་ངེས་མོད།  སུ་

དང་གང་གིས་ཀང་ཁོ་ལ་དོ་སྣང་བས་མེད།  དོ་སྣང་བས་ཚེ་སོར་མོ་དང་འབྲེལ་བའི་
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གནད་དོན་ལ་ཐུག་ཡོད།  སོར་མོ་སར་མ་གང་ཡིན་ཡང་ཕར་ལ་སྦིན་མཁན་ཡོད་སིད་

དམ།  བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཞིག་ལ་སྨན་པ་དེས་ཁོར་དོ་སྣང་བས་པར་མ་ཟད།  

དཀའ་ངལ་སེལ་རོགས་བས་པ་དང་།  སོར་མོའི་སྐིན་པ་རེས་སུ་སྤོད་མིན་ལ་དོགས་པ་

ཙམ་ཡང་མི་བེད་པ་དེས་མི་སྣ་གཙོ་བོ་སེམས་འགུལ་ཐེབས་སུ་བཅུག་པ་མ་ཟད།  ཀོག་

མཁན་ཚོས་ཀང་དངོས་གནས་སྨན་པ་སེམས་བཟང་ཞིག་ཡིན་པ་སེམས་ཀིས་ཚོར་

ཐུབ།  ཚན་པ་འདི་ནི་རོམ་ཡིག་འདིའི་བརོད་བའི་ནང་དོན་གི་གཙོ་བོ་གཅིག་ཡིན།)

ངས་སློར་མློ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དེ་ལག་ཏུ་བངས་པ་ན།  དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ལིད་

ཏིག་གེ་བ་ཞིག་རེད།  རྒྱུ་མཚན་ནི།  དེ་ནི་སློར་མློ་བརྒྱ་ཁློ་ན་ཙམ་མ་ཡིན་

པར་དེ་ལས་ཀང་མི་ཞིག་གི་ལྷག་བསམ་ཟློལ་མེད་ཅིག་མ་ཡིན་ནམ།

(རང་བྱུང་ཚན་པ་འདིས་རོམ་ཡིག་གི་མཇུག་བསྡུས་ཡོད།  ཇི་ལྟར་བསྡུས་ཡོད་ཅེ་ན།  

དུངས་སེམས་ཀི་ལམ་ནས་རོམ་ཡིག་གི་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་རོམ་ཡིག་གི་བརོད་སྙིང་

འབུར་དུ་དོད་པར་བས་ཡོད།

རོམ་ཡིག་འདི་རང་བྱུང་ཚན་པ་ལྔ་ཡོད་པའི་གོ་རིམ་ཇི་བཞིན་དུ་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་

ཅིག་ཡིན་ཞིང་།  དོན་ཚན་གསུམ་དུ་དབེ་ཆོག་སེ།  རོམ་གི་མགོའི་རང་བྱུང་ཚན་པ་དང་

པོ་ནི་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་བརིས་ཆོག་ལ།  ཚན་པ་གཉིས་པ་ནས་རང་བྱུང་ཚན་པ་བཞི་

པ་བར་དོན་ཚན་གཅིག་སེ་དབེ་བའི་གཞི་འཛིན་ས་ནི་དོན་རྐེན་གི་ངོ་བོ་ཡིན།  རོམ་

ཡིག་གི་མཇུག་ནི་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་བརིས་ན་འགིག་ལ།  ཚན་པ་གོང་མར་བསྡུས་

ནའང་འགིགས།  

གཏམ་རྒྱུད་འདིས་ཡང་སྙིང་ཅི་ཞིག་བརོད་འདོད་པ་རེད་ཅེ་ན།  སོར་མོ་ལ་རིན་ཐང་

ཡོད་ཅིང་མཛའ་བརེ་ལ་དེ་བས་ཀང་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང་།  ང་ཚོས་རང་ཉིད་
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ལ་རོགས་བས་པའི་མིའི་བཀའ་དིན་སེམས་ལ་འཛིན་དགོས་པ་བསན་ཡོད་པ་རེད།)

གསུམ།  དངོས་པོ་གཙོ་བོར་བརོད་པའི་རོམ་དཔེ། 

དཔེ་དེབ།

དཔེ་དེབ་ནི་ཀུན་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཡློད་པས་ངས་མང་པློ་མི་གེང་བར་ཞུ།  འློན་

ཀང་།  ངས་འདི་རུ་ནན་གིས་དཔེ་དེབ་ཅེས་བརློད་པ་ནི་ང་རང་ཉིད་ལ་

དབང་བའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཡིན་ལ།  ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཡང་ངེས་པར་

དབང་དགློས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཀང་ཡིན།

(རང་བྱུང་ཚན་པ་དང་པོ་འདི་ནི་རོམ་ཡིག་འདིའི་གེང་གཞི་སེ།  འབྲི་ཚུལ་གི་དབང་དུ་

བས་ན་མགོ་འཛུགས་ཚུལ་ཡིན།  ཇི་ལྟར་མགོ་བཙུགས་འདུག་ཅེ་ན།  སྤི་ནས་བེ་བྲག་

དམིགས་སུ་བཀར་ཏེ་རྒྱས་བཤད་དམ་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།  ཇི་ལྟར་སྤི་ནས་བེ་བྲག་

དམིགས་སུ་བཀར་ནས་རྒྱས་བཤད་བས་ཡོད་ཅེ་ན།  སྤིར་དེབ་ལ་རིགས་དང་དབེ་བ་

འད་མིན་ཡོད་པ་ནང་བཞིན་དེབ་ཀི་བདག་པོའང་མི་གཅིག་མ་ཡིན་པས།  ཁོས་ཀུན་ལ་

ཡོད་པའི་དེབ་ཚང་མའི་རིགས་དང་དབེ་བ་མཐའ་དག་བཤད་འདོད་པ་མ་ཡིན་པར་རང་

ཉིད་ལ་དབང་བའི་དེབ་ཅིག་གི་སོར་གེང་བསངས་པ་རེད།  “ཕལ་ཆེར་ཁེད་རང་ཚོར་

ཡང་ངེས་པར་དབང་དགོས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ཀང་ཡིན།”  ཞེས་པའི་ཚིག་འདིས་ཀོག་

པ་པོར་ཅིའི་ཕིར་དེ་འད་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་ཤེས་འདོད་དང་ཀོག་འདོད་ཀི་སྤོ་སྣང་སེར་

བར་བེད་པས་རོམ་མགོ་བཟུང་ཚུལ་ལེགས་པོའི་གས་སུ་བརིས་ཆོག)

དེ་ཡང་ཉིས་སྟློང་བརྒྱད་ལློ་ནི་ང་ལ་མཚོན་ན་བརེད་པར་དཀའ་བའི་ལློ་
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ཞིག་ཡིན།  ལློ་དེའི་ལློ་མཇུག་ཏུ་ང་རང་ངྷ་རམ་ས་ལར་བློད་ནས་ཕེབས་

པའི་གཉེན་ཉེ་ཞིག་ལ་ཐུག་པར་འློང་བ་ཡིན།  ཁློས་ང་ལ་བག་ཆགས་ཡག་

པློ་ཞིག་བཞག་མ་སློང་།  གེས་ཁར་དེབ་ཅིག་ལེགས་སྐེས་སུ་སྤད་ནས་ཕིར་

ལློག  དེབ་དེ་མཐློང་བས་ང་ལྷག་ཏུ་ཁློང་ལ་སུན་སྣང་སྐེས།  དེབ་དེའི་མིང་

ལ་<<བར་སྤློད་སྦློར་བ་རྣམ་བཞི་རབ་གསལ་>> ཞེས་ཟེར།

(རང་བྱུང་ཚན་པ་འདི་ནས་བ་བ་ཅི་ཞིག་ཐོག་མར་བྱུང་བའི་ཡུལ་དུས་རྒྱས་བཤད་བས་

ཡོད་པར་མ་ཟད།  དུམ་ཚན་དང་པོར་བརོད་པའི་དེབ་ཀི་མིང་དངོས་སུ་ངོ་སྤོད་ཀིས་

དུམ་ཚན་དང་དུམ་ཚན་བར་གི་འབྲེལ་བ་དམ་པོར་སྦེལ་ཡོད།  དུམ་ཚན་འདིའི་མགོ་ན་

“དེ་ཡང་” ཞེས་པའི་ཚིག་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་འད་ལ་མཚམས་སྦོར་ཟེར།  དེ་ནི་དུམ་ཚན་ས་

ཕི་འབྲེལ་ཆགས་པར་བེད་པའི་ཚིག་ཡིན།

ལོ་དེར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ནས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བས་པ་དེའི་རྐེན་གིས་རོམ་མཁན་ལ་

མཚོན་ན་ལོ་དེ་ནི་བརེད་དཀའ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན།  དེ་འད་མ་ཡིན་ནོ།།  

དེས་ན།  ཅིའི་ཕིར་རེད་ཅེ་ན།  གཤམ་ནས་ཁ་ཇེ་གསལ་དུ་ཡོང་ངེས།)

མ་གཞི་ང་ནི་བར་སྤློད་ལ་ངེས་ཆ་མེད་པའི་ཁར་དགེ་རྒན་གིས་བར་སྤློད་

སློབ་ཁིད་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་གཉིད་ལློག་རྒྱག་པ་ནི་འཆར་ཅན་གི་གློམས་

གཤིས་ལྟ་བུར་འཇགས་ཡློད་པས།  རློམ་ཡིག་འགན་སྡུར་སྐབས་ནམ་ཡང་

ཕམ་ཁ་མློང་མཁན་དེ་ཡིན།  རིམ་གིས་བློད་ཡིག་ལ་སྤློ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་

གྱུར།  འགལ་རྐེན་ལམ་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་ལ།  གུང་གསེང་གི་སྐབས་སུ་ང་

ལ་སློབ་གྲྭའི་ཕི་ལློགས་ན་བསུ་རུ་ཡློང་མཁན་མེད་པས་སློབ་གྲྭ་རང་ཁྱིམ་

གི་བསམ་པས་བཟུང་ནས་མི་སློད་ཀ་མེད་ཡིན།  སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ངས་ད་
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གཟློད་གཉེན་ཉེ་དེས་བདག་ལ་སྤད་པའི་དཔེ་དེབ་དེ་ཁ་ཕེས་ནས་བལྟས་

པ་ཡིན།  ཐེངས་འགར་བལྟས་པས་བར་སྤློད་ལ་སྤློ་བ་འཕེལ་ཞིང་ཕིས་སུ་

རློམ་ཡིག་འགན་སྡུར་གི་ཁློད་ནས་བསྟུད་མར་ཐེངས་འགའ་ལ་བྱ་དགའ་

ཐློབ།  ཅང་མ་འགློར་བར་དགེ་སློབ་ཡློངས་ཀིས་བདག་ལ་རློམ་འབིའི་ནུས་

པ་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་སུ་སློང་བའི་སྐློར་དྲིས་པར་དེབ་དེ་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་ཡིན།  

ཁྱད་མཚར་བ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་ཚོས་ཀང་དེབ་དེ་མཐློང་མློང་མི་འདུག  

དེབ་དེ་ངློ་མ་ང་ཁློ་ན་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནམ།

(ཚན་པ་འདི་ནི་རོམ་ཡིག་འདིའི་ནང་གི་བར་བཅུག་གི་བརོད་པ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  འདིར་

བཀོད་པའི་བར་བཅུག་གི་བརོད་པ་ནི་བརོད་བའི་ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དམ་པོ་ཡོད།  

གལ་སིད་བར་བཅུག་གི་བརོད་པ་འདི་བརོད་བའི་ནང་དོན་དང་འབྲེལ་བ་མེད་ཚེ་བརོད་

སྙིང་གསལ་པོར་མཚོན་མི་ཐུབ།  ཚན་པ་འདིའི་དབུར་“མ་གཞི་ང་ནི་བརྡ་སྤོད་ལ་ངེས་

ཆ་མེད་” ཅེས་པའི་ཚིག་དེའང་མཚམས་སྦོར་བེད་ཀི་ཚིག་ཡིན།  དུམ་ཚན་གི་མཇུག་

གི་“དེབ་དེ་ངོ་མ་ང་ཁོ་ན་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནམ་” ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ནི་རམ་འདེགས་ཀི་

ཚིག་ཡིན།  ཀོག་མཁན་ལ་སར་ལས་ལྷག་པའི་ཀོག་འདོད་ཀི་སྤོ་བ་སེར།

ཁོས་དེབ་དེ་དགེ་སོབ་ཡོངས་ལ་ངོ་སྤོད་དུས་དགེ་རྒན་ཚོས་ཀང་མཐོང་མོང་མེད་ཟེར།  

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དངོས་ནས་ཡ་མཚན་ཞིག་རེད།  དོན་འདི་འད་རོམ་ཡིག་ཏུ་མཐོང་ཚེ་

ང་ཚོས་དཀའ་ཚེགས་ལ་འཛེམས་ནས་ས་ཆོས་མི་བེད་པར་འབྲེལ་ཡོད་ཀི་རྒྱུ་ཆ་ཀོག་

རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེན་ཡིན།  དེས་ན་ཅིའི་ཕིར་དགེ་སོབ་གཞན་དག་གིས་མཐོང་མོང་མེད་

པ་རེད་ཅེ་ན།  དེབ་དེ་ནི་ལོ་དེའི་ཕི་ཟླ་དགུ་པར་བོད་ནས་དཔར་བ་ཞིག་ཡིན་པས་ལོ་

དེ་ག་རང་ལ་རྒྱ་གར་ནས་རག་ཁག་པོ་ཡིན།  དེ་འད་ཞིག་མིན་ཚེ་ཚིག་འདིའི་ཤུགས་

ན་གཞན་ལ་འཕ་སྨོད་ཀི་རྣམ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་སྣང་།  དོན་དངོས་སུ་དེ་འད་མ་
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ཡིན་ཏེ།  རོམ་ཡིག་ཧིལ་པོར་རང་ཉིད་ཀི་སྐོན་ཆ་ངེས་ཟིན་གི་ཆ་གེང་བ་ལས་གཞན་

ལ་སྐོན་བརོད་པ་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་མེད་པས་ཤེས་ཐུབ།)

དཔེ་དེབ་དེས་བདག་གི་རློམ་ཡིག་ལ་ཡིག་ནློར་མེད་ཅིང་སེབ་སྦློར་ལ་

སྙན་ཆ་ཡློད་པར་བྱས་པ་དང་།  རློམ་ཡིག་འཁིད་འཇུག་དཔྱད་གསུམ་ལ་

བ་ལྷག་གི་ཕན་ཐློགས་བྱུང་བ་མ་ཟད།  བསམ་བློའི་འཁྱེར་སློ་ལའང་ཤུགས་

རྐེན་ཟབ་མློ་ཐེབས་པར་བྱས།  སྐབས་འདིར་ཁློང་དང་ཐློག་མར་ཐུག་དུས་

ཁློང་གིས་གསུངས་པའི་སྐད་ཆ་ཞིག་ཡིད་ལ་ཡང་ཡང་འཁློར་ཡློང་།  “ཁྱེད་

ཀིས་བཤད་པའི་སྐད་ཆ་ཚང་མ་བློད་སྐད་ཀི་བཤད་སྟངས་མ་རེད་” ཟེར།  

སྐབས་དེར་ངས་གཏན་ནས་ཁས་མ་བངས་པར་ཁ་རློད་བརྒྱབ།  ད་དུང་

བཟའ་བཏུང་གི་རིགས་སམ་དངུལ་ལློ།  གློན་གློས་སློགས་རང་ཉིད་དགའ་

བའི་ལེགས་སྐེས་དམིགས་བསལ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་སེམས་གཏིང་ནས་

འཁང་ར་བྱས།  ད་སྐབས་ཕིར་འདང་རེ་བརྒྱབ་ན་ཁློང་གིས་གསུངས་པ་དེ་

ཤིན་ཏུ་བདེན་པར་འདུག་སྟེ།  སྐབས་དེར་ངའི་སྐད་ཆ་བཤད་སྟངས་ལ་

མི་རིགས་གཞན་པའི་བར་སྤློད་སྟངས་ཀི་ཤན་ཞུགས་པའི་ཁར་སྦགས་སྐད་

ཀང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་བསེས་འདུག

(ཚན་པ་འདི་ནི་ལོག་བརོད་ཀི་རྣམ་པས་རྒྱས་བཤད་བས་ཡོད་པ་སེ།  དེབ་དེ་ཁོ་ལ་

རག་རེས་ཀི་དགེ་མཚན་བརོད་རེས་སར་ཡང་དེབ་དེ་གནང་མཁན་དང་ཐུག་དུས་ཀི་

བྱུང་བ་བཀོད་ཡོད།  འདིར་བརོད་པའི་དགེ་མཚན་ནི་བ་བའི་མཇུག་འབྲས་ཀང་ཡིན།  

ཚན་པ་འདི་ལས་ང་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པ་ནི་ཁོས་གཉེན་ཉེ་དེས་ཁོ་ལ་ལེགས་སྐེས་སུ་

དངུལ་དང་གོན་གོས་སོགས་ཁོ་རང་ཉིད་དགའ་བའི་དངོས་པོ་ཞིག་མ་སྤད་པའི་ཁར་

ཁོའི་སད་ཆ་བཤད་སངས་ལ་སྐོན་བརོད་པ་རྒྱས་བཤད་བས་པ་འདི་དང་།  གོང་དུ་
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རང་ཉིད་བརྡ་སྤོད་ལ་མི་དགའ་ཚུལ་བཀོད་པ་དེ་དག་གིས་རང་བྱུང་ཚན་པ་གཉིས་པར་

གཉེན་ཉེ་དེ་ལ་སུན་སྣང་སྐེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསལ་པོར་མཚོན་པར་བས་ཡོད།  འདི་

ལས་རོམ་ཡིག་འདིའི་དུམ་ཚན་དང་དུམ་ཚན་བར་ན་ཁ་འབྲལ་ཐབས་མེད་པའི་འབྲེལ་

བ་ཟབ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་རོགས་ཐུབ།)

རེས་སུ་ངས་ཁློང་ལ་བཀའ་དྲིན་ཞུ་ཆེད།  རང་ཡུལ་དུ་ཁ་པར་བཏང་སྟེ་

ཁློང་གར་ཡློད་ཀི་སྐད་ཆ་འདྲི་སྐབས་ཨ་མ་ལགས་སྐད་ཆེན་པློས་ངུས་

བྱུང་།  སྐབས་དེར་ཨ་ཕས་ཁ་པར་བངས་ནས་ང་ལ་“ཁློང་བཙོན་ནས་

གཤེགས་སློང་” ཟེར།  ངའི་སྙིང་ལ་མདུང་གིས་བསྣུན་པ་ལྟར་བྱེད་ཅིང་རེ་

ཞིག་སྨྲ་བ་མེད་པར་ལུས།  དུས་དེ་ནས་བཟུང་ང་དཔེ་དེབ་དེ་དང་ཁ་བལ་

མ་མློང་ལ་འདས་པློ་ཁློང་ཡང་གཏན་ནས་བརེད་མ་མློང་།  ཁློམ་སྐབས་རེ་

བྱུང་ན་དང་བང་གིས་བར་སྤློད་ལ་མི་བཟང་བའི་སློབ་མ་དག་ལ་དཔེ་དེབ་

དེས་སློབ་ཁིད་བྱེད་བཞིན་ཡློད།

(ཚན་པ་འདིའི་མགོ་རུ་བཀོད་པའི་“རེས་སུ་” ཞེས་པའི་ཚིག་འདིའང་མཚམས་སྦོར་

བར་བེད་པའི་ཚིག་ཡིན།  ནང་དོན་གི་ཆ་ནས་ཚན་པ་འདིས་མཐོ་རླབས་ལྟ་བུའི་གོ་

གནས་ཟིན་ཡོད།  གཞན་གིས་ཕན་བཏགས་པ་ལ་བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་པའི་ཡ་

རབས་ཀི་སྣང་བརྙན་ཞིག་བཞེངས་པའི་ཞོར་ལ་སྤི་ཚོགས་ཀི་ཟ་ཟུར་ཞིག་གི་སྐོ་གར་

རབ་རིབ་ཅིག་ཀང་མིག་དང་ཡིད་ཀི་བགོ་སལ་དུ་སྦིན་ཡོད།)

དཔེ་དེབ་དེ་ང་ཁློ་ནར་དབང་བ་ཡིན་ལ།  ཕལ་ཆེར་ཁྱེད་རང་ཚོར་ཡང་

ངེས་པར་དབང་དགློས་པའི་དེབ་ཅིག་ཡིན་པར་འདློད།

(ཆེས་མཐའ་མའི་ཚན་པ་འདི་ནི་རོམ་ཡིག་འདིའི་མཇུག་ཡིན།  མཇུག་ཇི་ལྟར་བསྡུས་
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ཡོད་ཅེ་ན།  རོམ་ཡིག་གི་མགོ་འཛུགས་ལ་རམ་འདེགས་བས་ནས་བསྡུས་ཡོད།  ཅིའི་

ཕིར་དེབ་དེ་ཁོ་གཅིག་པུར་དབང་བ་རེད་ཅེ་ན།  དགེ་སོབ་ཚང་མར་ད་དུང་རག་མེད་

པས་ཡིན་སིད་མོད།  གཙོ་བོའི་ནང་གི་གཙོ་བོ་དེ་དེབ་དེའི་ནང་གི་བརོད་བ་མཐའ་དག་

བང་ཆུབ་དགོས་པར་བསན་པ་རེད།  དེ་མིན་ཚིག་གཅིག་ཡང་ནས་བསྐར་དུ་ཟློས་པ་ལ་

དགེ་མཚན་མི་འདུག  དེས་ན།  དེབ་དེའི་བརོད་བ་ཅི་རེད་ཅེ་ན།  གསལ་བཤད་རོམ་

ཡིག་གི་དཔེ་བརོད་ཅིག་ཏུ་གསལ་པོར་ངོ་སྤོད་བ་རྒྱུ་ལགས་ན་དེར་གཟིགས་དང་དེབ་

དེའི་བརོད་བ་ཡོངས་རོགས་རོགས་པར་འགྱུར་བར་མ་ཟད།  ཇི་བཞིན་བརོད་པ་དང་

གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག་བར་གི་ཁད་པར་ཤེས་པ་ལའང་ཕན་ངེས།

རོམ་ཡིག་འདིར་ཇི་བཞིན་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་གི་ཆ་རྐེན་དག་ཡོངས་སུ་ཚང་མོད།  

གཙོ་བོ་བ་བའི་བྱུང་རིམ་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་ཅིག་མ་ཡིན་པར་བ་བ་དང་འབྲེལ་བའི་

དངོས་པོ་ཞིག་གལ་པོ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གི་ཚུལ་དུ་བརོད་ཡོད་པ་སེ།  དེ་ནི་ང་ཚོ་ཚང་

མར་དགོས་གལ་ཆེ་བའི་བརྡ་སྤོད་ཀི་དེབ་ཅིག་ཡིན།  དེབ་དེའི་བརོད་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་བེད་ནུས་ན།  བརྡ་སྤོད་ལ་སྤོ་བ་ཡོང་བར་མ་ཟད་རོམ་ཡིག་འབྲི་བ་ལའང་དཀའ་

ངལ་མེད་པ་རོམ་ཡིག་འདིས་བསན་བ་གཙོ་བོ་ཡིན།

ཇི་བཞིན་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་ཁིད་སབས་སུ་བརོད་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་དེ་གསལ་པོར་

མཚོན་ཚུལ་བཤད་དགོས་པ་ལས།  མཚོན་པར་བས་པའི་རོམ་ཡིག་དེ་སྒྲུང་གཏམ་ཡིན་

ནམ་སྙན་ངག་ཡིན་མིན་སོགས་སབས་དེའི་འཁིད་བ་མིན།  དེ་ལྟར་བས་ཚེ་སོབ་ཕྲུག་

ཚོ་མགོ་འཁོར་ནས་རོམ་ཡིག་ལ་སྤོ་བ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་ཆགས་འགོ།  རོམ་ཡིག་འདི་

དང་གོང་གི་རོམ་ཡིག་དེ་གཉིས་ཀ་མི་སྣ་དང་པོས་ལྷུག་བརོད་བེད་པའི་ཐབས་ལ་བརེན་

ནས་བྲིས་ཡོད་པ་དེ་གཏམ་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཆེས་དང་སྤོ་བ་འབྱུང་བར་ཕན་པས་ཡིན།)
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བཞི།  ཡུལ་ལོངས་གཙོ་བོར་འབྲི་བའི་རོམ་དཔེ། 

ཕ་ཡུལ།

ང་རང་ཕ་ཡུལ་དང་ཁ་བལ་ནས་མི་ལློ་བཅློ་ལྔ་ལྷག་འགློར་ཡང་ཉི་མ་

གཅིག་གི་རིང་ལ་ཡང་ཕ་ཡུལ་བརེད་མློང་མེད།  ད་རེས་ཕ་ཡུལ་དུ་འགློ་

ཐུབ་པའི་སྐལ་བ་བྱུང་བ་ནི་དཀློན་མཆློག་གསུམ་པློའི་ཐུགས་རེ་ཁློ་ན་ཡིན་

པར་བསམ་གིན་ཡློད།

ཟི་ལིང་གནམ་ཐང་ནས་ཕིར་ཐློན་པ་ན་བསུ་མར་འློང་བའི་ཡུལ་མི་སྤུན་

མཆེད་དག་དྲན་གདུང་གིས་མ་བཟློད་ནས་ངུས་བྱུང་བས་ང་ཡང་དར་ཅིག་

ལ་ཅི་བྱ་གཏློལ་མེད་དུ་གྱུར།  དེ་ནས་ང་ཚོ་རླངས་འཁློར་ལ་བསད་དེ་ཕ་

ཡུལ་གི་ཕློགས་སུ་ཆས།

ཉི་མ་དེར་གནམ་ངློ་གཡའ་དག་ཅིང་།  ས་གཞིར་རྡུལ་དག་པས་ཡིད་

སེམས་རང་བཞིན་གིས་སྐིད་པློ་ཞིག་རེད།  ཆུ་ཚོད་འགའི་རེས་ནས་ང་ཚོ་

མང་སྟློད་རྩྭ་ཐང་དུ་སེབས།  འབློག་པ་ཚོ་རུ་སློས་ནས་དབྱར་སར་བུད་སློང་

བས་མཐའ་ཡས་པའི་རྩྭ་ཐང་འཇམ་ཅག་གེར་གནས་པ་ནི་སུ་ཞིག་གིས་

ང་ལ་སྒུག་ནས་ཉན་སློད་པ་དང་འདྲ།  ཡངས་པའི་རྩྭ་ཐང་ན་སྣ་བརྒྱའི་མེ་

ཏློག་གིས་བསེར་བུའི་རྒྱུ་ཕློགས་དང་བསྟུན་ནས་མགློ་ལློག་ལེམ་པ་ནི་ང་ལ་

བསུ་མ་བྱེད་པ་དང་འདྲ་ལ།  མེ་ཏློག་གི་གསེབ་ན་རྐང་དྲུག་གི་གཞློན་ནུའི་

ཚོགས་ཀིས་དར་དིར་གི་རང་སྒ་སྒློག་པ་ནི་ང་རང་བསུ་བའི་སྐིད་པའི་གླུ་

དབྱངས་སུ་ངེས་སློང་།
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མང་རློང་དུ་མ་སེབས་པའི་སྔློན་ལ་ལམ་གི་གཡས་གཡློན་ན་གློས་ཆེན་སེར་

པློ་ཞིག་བཏིང་ཡློད་པ་དང་འདྲ་བ་ནི་མུ་མཐའ་བལ་བའི་པད་ཁའི་ཞིང་ས་

ཡིན་ཞིང་།  ཕ་ཡུལ་གི་དབྱར་གཞུང་གི་འཕློར་ལྭ་ཞིག་དང་འདྲ་ལ།  མང་

སྟློད་ཕློགས་ནས་ལྷུང་ལྷུང་དུ་འབབ་པའི་མང་ཆུ་ནི་དར་སྔློན་པློའི་སྐེ་རགས་

ཤིག་དང་ཡློངས་སུ་མཚུངས།  བར་སྣང་དུ་རྒློད་པློ་འགས་ལིང་སྐློར་རྒྱག་པ་

ནི་ང་ཡི་བདེ་འཇགས་ཀི་ཆེད་དུ་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་སློ་ལྟ་བྱེད་པ་དང་ཨ་ན་མ་

ན་རེད།  མཚམས་ལན་རེར་ཐག་ཉེ་ནས་སྙན་པའི་གཞས་དབྱངས་རེ་གག་

འློང་སྟེ་འཁྱམས་པློའི་སེམས་པ་དར་ཅིག་ལ་འཆར་ཡན་གི་ཀློང་དུ་འཁིད་

པར་བྱེད།  ཕ་ཡུལ་ཡ་ཕ་ཡུལ།  ངའི་དྲན་པའི་གཏིང་རིམ་ནས་ཡལ་མ་མློང་

བའི་དག་ཞིང་།

ཡུལ་ལ་འབྱློར་བའི་ཉིན་མང་རའི་མཆློད་རེན་ཆེན་མློར་མཇལ་དུ་སློང་།  

མཆློད་རེན་གི་མགློ་མཇུག་བར་གསུམ་མཐའ་དག་གསེར་མདློག་གི་ཟངས་

ཀིས་བཏུམས་ནས་ཡློད་ཅིང་།  མཐའ་བཞི་ནི་སྔློ་ཞིང་ལང་བའི་ཞིང་ས་

ཡིན་པས་མཆློད་རེན་ནི་གཡུ་ཡི་མཎལ་ལ་གསེར་གི་ཏློག་ཅིག་གིས་སྤུད་པ་

ལྟར་མཛེས་ཤིང་བརིད་ཆགས་པ་ཞིག་རེད།  དད་ལན་འགས་མཆློད་རེན་

ལ་སྐློར་བ་བྱེད་ཀི་འདུག  ང་མཐློང་བ་ན་མགློ་བློ་ནང་དུ་གུག་ཙམ་གནང་

ནས་འཚམས་འདྲིའི་བར་ཞིག་བཏང་རེས་མུ་མཐུད་དུ་རང་རང་གི་ཁ་ཏློན་

འདློན་བཞིན་སྐློར་བ་བྱེད་ཀིན་འདུག

ཕ་ཡུལ་ན་འདི་མེད་པ་དང་དེ་མི་བདློག་ཅེས་པ་ཞིག་བཙལ་ཡང་རྙེད་

པར་དཀའ་འདུག  བརློད་ཀིས་མི་ལང་བའི་ཁྱད་ཆློས་ཀིས་ཡློངས་སུ་ཕྱུག་
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པའི་ཕ་ཡུལ་དང་ཡང་བསྐར་ཁ་བལ་བའི་ཉིན་མློ་དེར་ངས་འཕུར་བཞིན་

པའི་གནམ་གྲུ་ལས་བློད་ཀི་ས་གཞི་ཆེན་མློར་ལྟ་བཞིན་རང་དབང་མེད་

པར་མིག་ཆུ་ཞིག་ཤློར་སློང་།  ཀེ་མ།  བཙན་བྱློལ་བའི་མི་ཚེ་ལ་རློགས་ཚིག་

བཀློད་དེ་ཕ་ཡུལ་དུ་ལློག་པའི་ཉི་མ་དེ་ནམ་ཞིག་ཡིན་ནམ།

རློམ་ཡིག་གི་དཔྱད་མཆན།

རོམ་ཡིག་འདི་ནི་བེས་པ་ཞིག་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ལ་ཐེངས་གཅིག་ཕིན་པའི་མཐོང་ཐོས་

མོང་གསུམ་གཙོ་བོར་བཟུང་ནས་ཡུལ་སོར་ཟིན་ཐོའི་རྣམ་པས་བྲིས་པའི་རོམ་ཡིག་

ཅིག་ཡིན།

དུམ་ཚན་སོ་སོར་རང་ཉིད་ཀི་མཐོང་སྣང་བརྒྱུད་ནས་ཕ་ཡུལ་གི་ཡུལ་ལོངས་ཀི་རྣམ་པ་

ཞིབ་འབྲི་བས་ཏེ།  རང་ཉིད་ཀི་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་བརེ་དུང་མཚོན་པར་བས་ཡོད།  

ལྷག་ཏུ་རོམ་ཡིག་གི་མཇུག་ཏུ་དི་བའི་ཚུལ་གིས་ཡུལ་གར་བའི་འཚོ་བར་སུན་སྣང་ཡོད་

པ་བསན་ནས་རོམ་ཡིག་གི་བརོད་བ་གཙོ་བོ་འབུར་དུ་བཏོད་པར་བས་ཡོད།

རོམ་ཡིག་འདི་ལས་ཡུལ་ལོངས་ཀི་རྣམ་པ་གསལ་བཤད་ཀི་ཐབས་སྤད་དེ་བྲིས་པ་

ཤས་ཆེ་མོད།  དེ་དག་ཡོད་ཚད་ཀིས་རོམ་པ་པོས་ཕ་ཡུལ་ལ་བཅངས་པའི་བརེ་དུང་

མཚོན་པའི་རམ་འདེགས་བས་ཡོད་པས་རོམ་ཡིག་འདི་ནི་གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག་ཏུ་

མ་སོང་བར་ཇི་བཞིན་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།  གལ་ཏེ།  རོམ་ཡིག་འདི་

ལ་དུངས་སེམས་ཀི་ཆ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཡུལ་ལོངས་ཀི་རྣམ་པ་ངོ་སྤོད་བས་པ་ཙམ་

ཡིན་ན།  དེ་ནི་གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག་ཡིན་པ་སྨོས་མ་དགོས།  འོན་ཀང་།  རོམ་ཡིག་

འདིར་དུངས་སེམས་བླ་ལྷག་གིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད་དོ།  །
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ལེའུ་གསུམ་པ།  གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག

དེ་ཡང་སྤི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་ཀི་འགློས་དང་བསྟུན་ནས་མིའི་རིགས་ཀི་

བསམ་གཞིགས་ཀི་སློ་མློ་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེ་རུ་འགློ་བཞིན་ཡློད།  རྒྱས་བཤད་

དང་དུངས་སེམས་མཚོན་པ།  དགག་སྒྲུབ་བམ་དཔྱད་གེང་གི་རྣམ་པའི་

རློམ་ལུས་ཀང་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕེལ་རྒྱས་སུ་འགློ་བཞིན་པའི་གློམ་སྟབས་ཇེ་

མྱུར་ནས་ཇེ་མགློགས་རེད།  ཡིན་ནའང་།  དུས་ཡུན་རིང་པློ་ཞིག་གི་རིང་ལ་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གིས་རློམ་ཡིག་ཅེས་པའི་“ཁྱིམ་རྒྱུད་”འདིའི་ནང་

དུ་མངློན་གསལ་དློད་པློའི་གློ་གནས་ཤིག་ཟིན་མེད།  དེ་ལས་ཀང་སྣང་ཆུང་

དུ་སློང་སྟེ་རློམ་ཡིག་འདིའི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པའི་རློམ་ཡིག་མང་པློ་

ཞིག་རློམ་ཡིག་གཞན་གི་ཁྱབ་ཁློངས་སུ་བསྡུས་པའི་ནློར་འཛོལ་ཡང་བྱུང་

མློང་འདུག

དེང་གི་དུས་སུ།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་གངས་འབློར་ནི་རློམ་ཡིག་

གཞན་དག་ལས་ཡློངས་སུ་བརྒལ་ཡློད།  ཆེ་ས་ནས་ལེའུ་དང་བམ་གངས་

མང་པློའི་ཤེས་བྱ་ཀུན་འདུས་ཀི་གསུང་རབ་དང་།  ཆུང་ས་ནས་གང་ཡང་

རུང་བའི་ཐློན་རས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ངློ་སྤློད་བྱེད་པ་ཚུན་གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག་བེད་སྤད་དེ་བིས་པ་ཡིན།  ལྷག་པར་དུ་སློབ་གྲྭའི་ཁློར་ཡུག་ནས་རྒྱུན་
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དུ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་རིགས་མང་པློ་མཐློང་ཐུབ་སྟེ།  སྦར་པང་

དུ་སྦར་ཡློད་པའི་ཁྱབ་བསྒགས་རིགས་ཀི་ཡི་གེ་ཡློད་དློ་ཅློག་དང་།  དཔེ་

མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་གཡློར་སྒིག་སློལ་དང་རྒྱུན་དུ་བརི་སྲུང་བྱ་དགློས་པའི་

སྒིག་གཞི།  དེ་བཞིན་དགློངས་པ་ཞུ་སྟངས་ཀི་གཏན་འབེབས་ཕུད།  ད་དུང་

བློད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་གཅིག་པུ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིས་དངློས་རས་

གསུམ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སློབ་དེབ་ཏུ་འཁློད་པའི་སློབ་ཚན་མང་ཆེ་ཤློས་

ཀང་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཡིན།  དེར་བརེན།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་

ཡག་པློ་ཞིག་འབི་ཤེས་ན་རིས་དངློས་རས་གསུམ་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་སློབ་

ཚན་མང་པློ་ཞིག་གི་ནང་དློན་ལས་ས་པློར་རློགས་པར་མ་ཟད།  དེ་དང་

འབེལ་ཡློད་ཀི་ཤེས་བྱ་གཞན་ལ་ངློ་སྤློད་བྱེད་པའི་རློམ་ཡིག་འབི་བ་ལའང་

ལག་ཐློགས་མི་དགློས།  འདི་ལས་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་དང་བློད་

སྐད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་གཅིག་པུ་མ་ཡིན་པར། སློབ་དེབ་དང་སློབ་དེབ་

དབར་ནའང་འབེལ་བ་ཟབ་མློ་ཡློད་པ་མཐློང་ཐུབ།

ཁ་སང་དེ་རིང་སྟེ།  གནའ་དེང་ཟུང་འབེལ་དང་ཤར་ནུབ་ཟུང་འབེལ་གི་ལྟ་

བ་མངློན་འགྱུར་བྱེད་པ་དང་།  གློ་ལ་ཁྱློན་ཡློངས་ཀི་ཚན་རལ་འཕེལ་རྒྱས་

མགློགས་ཤིང་ཕློགས་ཡློངས་ནས་འགན་རློད་ཀི་གཡང་ཆེན་པློར་ལྷུང་བའི་

དུས་རབས་འདིར།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་དང་མིའི་བར་གི་འབེལ་བ་

ནི་སྔར་ལས་ཀང་ཇེ་དམ་དུ་སློང་ཡློད།  ལས་རིགས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ཡང་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་ཅེས་བརློད་ཆློག  ལྷག་

པར་དུ་ཐློན་སྐེད་གསར་སྐྲུན་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁློད་གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག་གི་སྤློད་སློ་ཧ་ཅང་རྒྱ་ཆེ།
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དཔེ་བཞག་སྟེ་བཤད་ན།  བཟློ་ལས་ཐློན་སྐེད་ཤིག་ལ་མཚོན་ན།  བཟློ་

སྐྲུན་འཆར་འགློད་སྣ་ཚོགས་དང་འཕྲུལ་ཆས་སྒིག་སྦློར།  བཀློལ་སྤློད་བྱེད་

ལུགས།  ཐློན་སྐེད་ལག་རལ་སློགས་ཡློད་ཚད་ལ་ཡི་གེའི་གསལ་བཤད་ཡློད་

པ་རེད།  དཔེར་ན།  ཆུ་ཚོད་འཁློར་ལློ་བཟློ་གྲྭས་ལག་འདློགས་ཆུ་ཚོད་འཁློར་

ལློའི་རིགས་གསར་པ་ཞིག་བཟློ་དགློས་ན།  ཐློག་མར་ངེས་པར་དུ་ཅུང་ཞིབ་

ཚགས་ལན་པའི་འཆར་འགློད་དཔེ་རིས་དང་ལག་རལ་གསལ་བཤད་འབི་

དགློས།  དེའི་རེས་ནས་ད་གཟློད་དཔེ་དབྱིབས་དང་གསལ་བཤད་གཞིར་

བཟུང་སྟེ་གསར་བཟློ་བྱས་ཆློག  ཐློན་རས་གསར་དུ་བསྐྲུན་རེས།  ད་དུང་

འབེལ་ཡློད་ལག་འདློགས་ཆུ་ཚོད་འཁློར་ལློ་འདིའི་རིགས་བེད་སྤློད་ཚུལ་

གི་གསལ་བཤད་ཡི་གེ་འབི་དགློས།  འཛད་སྤློད་པར་ལག་འདློགས་ཆུ་ཚོད་

འཁློར་ལློ་འདིའི་རིགས་ཀི་ངློ་བློ་དང་གྲུབ་ཆ།  ཁྱད་ཆློས།  དགེ་ཕན།  བེད་

སྤློད་ཚུལ་དང་བདག་ཉར་བྱེད་ཐབས་སློགས་གསལ་པློར་བཤད་དགློས།  

འདི་ཡློད་ཚད་གསལ་བཤད་རང་བཞིན་གི་རློམ་ཡིག་ཡིན།  གསལ་བཤད་

ཡི་གེ་འདི་དག་ཡག་པློ་ཞིག་བིས་ན།  བཟློ་གྲྭས་ཆུ་ཚོད་གསར་བཟློ་དང་

འཛད་སྤློད་པས་ཆུ་ཚོད་བེད་སྤློད་པ་ལ་ཕན་ཐློགས་རྒྱ་ཆེན་པློ་ཡློད་པ་རེད།  

གལ་སིད་འཆར་འགློད་དཔེ་དབྱིབས་དང་ལག་རལ་གསལ་བཤད་མེད་ན།  

བཟློ་གྲྭས་ཐློན་སྐེད་བྱེད་ཐབས་བལ།  དེ་དང་འདྲ་བར་བེད་སྤློད་ཚུལ་དང་

བདག་ཉར་བྱེད་ཚུལ་གི་གསལ་བཤད་མེད་ན།  འཛད་སྤློད་པར་གློང་གུན་

དང་དཀའ་ངལ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་སྤློད་སིད།

དེ་དང་འདྲ་བར་ཞིང་ལས་ཐློན་སྐེད་ལ་མཚོན་ནས་བཤད་ན།  ཞིང་ལས་

ཐློན་སྐེད་སྣ་ཚོགས་ཀི་ཤེས་བྱ།  དཔེར་ན།  རི་ཤིང་དང་ལློ་ཏློག་སྣ་ཚོགས་
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ཇི་ལྟར་འདེབས་འཛུགས་བྱེད་པ་དང་།  ཞིང་ལས་ཡློ་ཆས་ཇི་ལྟར་བེད་སྤློད་

བྱེད་པ།  ལུད་རས་ཇི་ལྟར་བེད་སྤློད་པ།  ནད་འབུའི་གནློད་པ་ཇི་ལྟར་སྔློན་

འགློག་བྱེད་པ།  འློས་འཚམས་ཀི་སློ་ནས་ས་བློན་ཇི་ལྟར་འདེབས་པ་དང་ཆུ་

གཏློང་བ།  འབྲུ་རིགས་ཇི་ལྟར་གསློག་ཉར་བྱེད་པ་ལ་སློགས་པ་མཐའ་དག་

ལ་གསལ་བཤད་ཀི་ཡི་གེ་འབི་དགློས་ངེས་རེད།  གསལ་བཤད་ཡི་གེ་བིས་

པ་ཁློ་ནས།  མི་རྣམས་ལ་འདིའི་ཐད་ཀི་ཤེས་བྱ་གསལ་པློར་ངློ་སྤློད་ཐུབ་པས།  

གཞི་ནས་མི་རྣམས་ལ་སློབ་བདེ་པློ་དང་ཁྱབ་བདེ་པློ་ཡློང་གི་རེད།

ང་ཚོས་རྒྱུན་པར་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་མང་པློ་མཐློང་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར།  ད་དུང་དངློས་སུ་ལག་འགུལ་ཏེ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཁ་ཤས་

འབི་དགློས།  དཔེར་ན།  ལས་སྣེ་ཞིག་འཚོལ་ན།  ཐློག་མར་སྙན་ཞུ་འབི་

དགློས།  རང་ཉིད་ཀི་སློབ་སྦློང་གི་བརྒྱུད་རིམ་དང་།  ཤེས་ཡློན་ཐློབ་ཐང་།  

རུས་མིང་དང་ལློ་ཚད།  བྱ་བ་འཚོལ་བའི་དམིགས་ཡུལ།  ཞབས་ཞུའི་རྣམ་

འགྱུར་སློགས་གསལ་པློར་ངློ་སྤློད་དགློས།  དེ་ལྟར་བིས་པའི་སྙན་ཞུ་དེ་ཡང་

དློན་དངློས་སུ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ལས་མ་འདས་པ་རེད།

མདློར་ན།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་དང་མིའི་རིགས་ཀི་ཐློན་སྐེད་འཚོ་བའི་

བར་ལ་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པའི་འབེལ་བ་ཟབ་མློ་ཡློད་པས།  ད་ལྟ་གསལ་

བཤད་རློམ་ཡིག་གིས་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ཚོགས་འཚོ་བའི་ཁློད་གློ་གནས་

གལ་ཆེན་བཟུང་ཡློད།  མི་རྣམས་ཀིས་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ལ་བརེན་

ནས་དུས་ཐློག་ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་ཕི་ནང་གི་ཚན་རལ་གསར་པར་རྒྱུས་ལློན་དང་

ཕློགས་ཡློངས་ཀི་གནས་ལུགས་གློ་ཐུབ་པ།  ཤེས་བྱ་གློང་དུ་སེལ་བ།  མཐློང་
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རྒྱ་བསྐེད་པ།  ནུས་པ་མཐློར་འདེགས་བྱེད་པ།  བྱ་བ་བསྒྲུབས་པ་སྔར་ལས་

ཀང་བཟང་བར་འགྱུར།

གལ་སིད་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ལ་མཐློང་ཆེན་མ་བྱས་པར་གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་ཡག་པློ་ཞིག་མ་སྦངས་ན།  བྱ་བར་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་པ་ཙམ་མ་

ཡིན་པར།  ལས་འཛོལ་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ནས་གློང་གུད་ཆེན་པློ་ཕློག་སིད།  

དཔེར་ན།  ལས་ཁུངས་ཁ་ཤས་ཀིས་བཀློལ་སྤློད་བྱེད་ལུགས་ལྟར་བྱ་བ་མ་

བསྒྲུབས་པས་འཕྲུལ་ཆས་འཕྲློ་བརླག་ཏུ་བཏང་བ་དང་།  བཟློ་གྲྭས་བདེ་སྲུང་

སྒིག་ལམ་དང་འགལ་ནས་བྱ་བ་བསྒྲུབས་པས་བཟློ་གྲྭ་སློ་བརྒྱབ་པ།  སྙན་ཞུ་

ཡག་པློ་ཞིག་འབི་མ་ཤེས་པས་ན་གཞློན་མང་པློར་འཐློབ་འློས་པའི་ལས་སྣེ་

ཡང་མ་རག་པ།  སན་ཁང་དུ་གསལ་བཤད་ཡི་གེ་ལྟར་སན་ཁབ་མ་བརྒྱབ་

པས་ཚེ་སློག་ལ་ཉེན་ཁ་བྱུང་བ་སློགས་ཀིས་ལློག་ཕློགས་ནས་གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་གི་གལ་ཆེའི་ཕན་ནུས་བདེན་དཔང་བྱས་པ་རེད།

ད་ལྟ།  གཞི་རིམ་བར་མའི་བློད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་ཏུའང་སློབ་མས་

རློགས་འློས་པའི་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་།  གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གསུམ་གི་རློམ་ལུས་གསལ་པློར་གཏན་ལ་ཕབ་

ཡློད།  འདིའི་ཐད་ནས་བལྟས་ན་གནའ་དེང་ཟུང་འབེལ་གི་ཤེས་ཡློན་སིད་

ཇུས་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཚུར་སྣང་བྱས་ཡློད་པ་མ་ཟད།  ཕློགས་གཞན་

ནས་བཤད་ན།  སིད་གཞུང་གིས་སྤློད་ཡློན་གཉིས་ལན་གི་མི་སྣ་གསློ་སྐློང་

བྱེད་པའི་རེ་བའང་གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད་ཅེས་བཤད་ཆློག  དེར་བརེན་ང་

ཚོས་ནན་ནན་ཏིག་ཏིག་གིས་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་འབེལ་ཡློད་ཤེས་
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བྱར་སློབ་སྦློང་བྱེད་དགློས།  མང་དུ་ཀློག་པ་དང་མང་དུ་སྦློང་བ།  འབད་

བརློན་སློས་བྱ་དངློས་གསལ་བཤད་ཀི་ནུས་པ་བྱང་དུ་འཇུག་དགློས།  རང་

ནུས་མཐློར་འདེགས་ཀིས་རང་ཉིད་དུས་རབས་ཀི་རེ་འདུན་དང་མི་རིགས་

ཀི་དགློས་མཁློར་འཚམས་པའི་སྤློད་ཡློན་གཉིས་ལན་གི་འཇློན་ཐང་ཅན་དུ་

གསློ་སྐློང་བྱེད་དགློས།

དུམ་ཚན་འདིར་གེང་སློང་བའི་གཏམ་གི་ཚུལ་དུ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་

གི་ཕན་ཡློན་སྐློར་དམིགས་སུ་བཟུང་ནས་བརློད་དློན་ནི།  “ཇི་སིད་ཕན་

ཡློན་མ་སྨྲས་པར།  །དེ་སིད་དུ་ནི་སུ་ཞིག་འཛིན།  །” ཞེས་པའི་དགློངས་

དློན་ལྟར།  སྤློ་བའམ་དློན་གཉེར་གི་འདུན་པ་ཡློང་ཕིར་དགེ་མཚན་ནམ་

ཕན་ཡློན་སྔློན་དུ་གེངས་པ་ཡིན།  དེས་ན།  ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་ཟེར་བ་དང་།  དེའི་རང་བཞིན་དང་རིགས་སམ་དབྱེ་བ་སློགས་ཇི་

ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  གཤམ་དུ་རིམ་པས་བརློད་ཆློག་པར་ཞུ།
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གཅིག  ཅི་ཞིག་ལ་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་ཟེར། 

“གསལ་བཤད་” ཅེས་པ་ནི།  བྱ་དངློས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་གམ།  ཡང་

ན་འབེལ་ཡློད་བྱ་དངློས་འདིའི་རིགས་ཀི་གནས་ལུགས་མདློར་བསྡུས་དང་

ཞིབ་གསལ་གིས་ངློ་སྤློད་པ་ལ་ཟེར།  ཚང་མས་མཁྱེན་གསལ་ལྟར།  རྒྱས་

བཤད་དང་ཞིབ་འབི།  དུངས་སེམས་སྟློན་པའམ་དུངས་བརློད།  དགག་

སྒྲུབ་བམ་དཔྱད་གེང་།  གསལ་བཤད་ལ་སློགས་པ་སྐད་བརའི་མཚོན་ཚུལ་

ཡིན།  “གསལ་བཤད་” ནི་བྱ་དངློས་ཀི་གློ་དློན་(མཚན་ཉིད་དང་གྲུབ་ཆ།  དབྱེ་

བ་སློགས་) དང་རྣམ་པ་(ཆགས་གནས་དང་འགུལ་སྐློད་ཀི་རྣམ་པ) རྒྱས་བཤད་

དང་།  གནས་ལུགས་དབྱེ་ཞིབ་དང་རྒྱས་བཤད་ཀི་སྐད་བརའི་མཚོན་

སྟངས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན།

མི་རྣམས་ཀི་བཟློ་ཞིང་འབློག་ལས་ཀི་ཐློན་སྐེད་དང་།  ཚན་རལ་ཞིབ་

འཇུག་གི་བརྒྱུད་རིམ།  དེ་བཞིན་སྤི་ཚོགས་ཀི་ལག་ལེན་བྱ་འགུལ་གཞན་

དག་གི་ཁློད་ནས་རིང་ཐུང་གང་རུང་གི་དུས་རིམ་བརྒྱུད་པའི་མློང་བ་ལས།  

བྱ་དངློས་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་རེས་དཔག་གི་རིག་པ་རྙེད།  བྱ་དངློས་

དེ་དག་གི་ཁྱད་ཆློས་དང་ངློ་བློ།  ཆློས་ཉིད་རང་བཞིན་སློགས་ཤེས་རློགས་

བྱུང་།  རང་གཞི་འདིའི་སྟེང་ནས།  བྱ་དངློས་དག་གི་ཁྱད་ཆློས་སློགས་
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“གསལ་བཤད་” ཀི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་རློམ་དུ་བཀློད་དེ་འགེལ་བརློད་

གསལ་པློ་བྱས་ཏེ་ཕློགས་བསློམས་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱས།  འདིའི་རིགས་ཀི་

མིང་ལ་ད་གཟློད་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཟེར།

“གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་” དང་“གསལ་བཤད” གཉིས་ལ་འབེལ་བ་ཟབ་

མློ་ཡློད།  ཡིན་ནའང་།  དེ་གཉིས་ཀི་གློ་དློན་གཏན་ནས་མི་འདྲ།  གཅིག་

ནི་རློམ་ལུས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ་ཅིག་ཤློས་ནི་སྐད་བརའི་མཚོན་སྟངས་

ཤིག་ཡིན།  འདི་གཉིས་མཉམ་བསེས་བྱེད་མི་རུང་།  “གསལ་བཤད་” ཀི་

མཚོན་ཚུལ་རྐང་པས་བིས་པའི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་གངས་འབློར་

མང་པློ་མེད།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་མང་ཆེ་བར་“གསལ་བཤད་” ཀི་

མཚོན་ཚུལ་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་བིས་པའི་ཁློད་ན་རྒྱས་བཤད་དང་དཔྱད་

གེང་སློགས་ཀི་ཆ་མང་པློ་ཡློད།  “གསལ་བཤད་” ཀི་མཚོན་ཚུལ་གཙོ་བློར་

འཛིན་དགློས་པ་ནི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་ར་བའི་མཚོན་ཚུལ་ཞིག་

ཡིན།  དེར་བརེན།  བརློད་བྱ་མཚོན་པ་ལ་“གསལ་བཤད་” ཀི་མཚོན་ཚུལ་

གཙོ་བློར་བཟུང་བའི་རློམ་ཡིག་ལ་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཟེར།
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གཉིས།  གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་དབྱེ་བ།

གཞལ་བྱའི་ཡུལ་གི་བྱ་དངློས་ཚུར་སྣང་བྱེད་པ་ལ།  གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག་དང་རློམ་ཡིག་གཞན་དག་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།  གཞལ་བྱའི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་བྱ་དངློས་ལ་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡློད།  དེར་བརེན།  དེ་དག་

མཚོན་པར་བྱེད་པའི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ལའང་དབྱེ་བ་མང་པློ་ཡློད།  

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་འབི་སྦློང་བྱེད་པ་ལ།  ཐློག་མར་གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་གི་དབྱེ་བ་ལ་རྒྱུས་ལློན་བྱ་དགློས།  རྒྱུན་དུ་སྤློད་ཀིན་པའི་གསལ་

བཤད་རློམ་ཡིག་ལ།  ཚད་གཞི་མི་འདྲ་བ་གཞིར་བཟུང་ནས་རིགས་དང་

དབྱེ་བ་མི་འདྲ་བར་དགར་ཆློག  གསལ་བཤད་བྱ་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བྱས་

ནས་དབྱེ་ན།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ནི་རིགས་ཆེན་པློ་གཉིས་སུ་དབྱེ་ཆློག

ཀ  གདོས་བཅས་བ་དངོས་ཀི་གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག

འདི་ནི་གཞལ་བྱའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་བྱ་དངློས་ཀི་རྣམ་པའི་གསལ་བཤད་

ཡིན་པས།  ང་ཚོས་འདི་ལ་གདློས་བཅས་བྱ་དངློས་ཀི་གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག་ཅེས་བརློད་པ་ཡིན།  གདློས་བཅས་བྱ་དངློས་ཟེར་བ་ནི།  ངེས་གཏན་

གི་གཟུགས་དབྱིབས་གྲུབ་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།  མི་རྣམས་ཀིས་ཚོར་བའི་
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དབང་པློ་བརྒྱུད་ནས་བྱེ་བག་གི་བྱ་དངློས་ཤེས་ཚོར་བྱུང་ཐུབ།  འདིར་རང་

བྱུང་ཁམས་ཀི་སྐེ་དངློས་དང་སྐེ་དངློས་མ་ཡིན་པ།  དེ་བཞིན་མིའི་རིགས་

ཀིས་བྱ་དངློས་འདི་དག་བེད་སྤད་དེ་གསར་སྐྲུན་བྱས་པའི་བཟློ་ལས་དང་

ཞིང་ལས་ཀི་ཐློན་རས་སྣ་ཚོགས་དང་འཛུགས་སྐྲུན་དངློས་པློ་ལ་སློགས་པ་

འདུ་བ་ཡིན།  ཆེ་ས་ནས་ཡངས་པའི་ཁམས་ཀི་འཇིག་རེན་དང་།  ཆུང་ས་

ནས་ཕྲ་བའི་རྡུལ་ཕྲན་ཚུན་ཏེ།  དཔེར་ན།  རི་རྒྱུད།  རྒྱུག་ཆུ།  འཛུགས་སྐྲུན་

དངློས་པློ།  ལུས་རལ་ར་བ།  ཐློན་རས་གསར་པ་ལ་སློགས་པ་གདློས་བཅས་

བྱ་དངློས་ཀི་ཁློངས་སུ་འདུ་བ་ཡིན།  བྱ་དངློས་འདིའི་རིགས་གསལ་བཤད་

བྱེད་པའི་རློམ་ཡིག་ལ་གདློས་བཅས་བྱ་དངློས་ཀི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་

ཟེར།

གདློས་བཅས་བྱ་དངློས་ཀི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གིས་གསལ་བར་བཤད་

པའི་ཁློངས་ཀི་ནང་དློན་དང་རྣམ་པ་གཉིས་ལས།  བརློད་བྱའི་ཐད་ནས་

བཤད་ན།  བྱ་དངློས་ཀི་མིང་གི་གློ་དློན་དང་།  དབྱེ་བ་དང་ཁྱབ་ཁློངས།  

གྲུབ་ཆ་སློགས་འདུ་བ་དང་།  རྣམ་པའི་ཆ་ནས་གེང་ན།  འགྱུར་མེད་ཀི་རྣམ་

པ་ལ་ཆགས་ཡུལ་དང་ཆགས་ཚུལ།  ཚོན་མདློག་སློགས་འདུ་ཞིང་།  འགུལ་

བཅས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་ཁ་ཕློགས་དང་འགྱུར་ལློག    འཚར་ལློངས།  འཕེལ་

རྒྱས།  ཉམས་རྒུད་སློགས་འདུ་བ་རེད།

ཁ།  ལོག་གྱུར་གནས་ལུགས་ཀི་གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག

གནད་དློན་གི་ངློ་བློའམ་ཡང་ན་གནས་ལུགས་ཀི་ཆློས་ཉིད་གསལ་པློར་
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བཤད་པའི་རློམ་ཡིག་ལ་ལློག་གྱུར་གནས་ལུགས་ཀི་གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག་ཟེར།  ལློག་གྱུར་གི་གནས་ལུགས་ཟེར་བ་ནི།  མི་རྣམས་ཀིས་མཐློང་

མི་ཐུབ་པའམ་རེག་མི་ཐུབ་པའི་བྱ་དངློས་ནང་གནས་ཀི་གནས་ལུགས་ཏེ།  

དེའི་ཁློངས་སུ་བྱ་དངློས་ཀི་རྒྱུ་འབས་དང་།  འབེལ་བ།  བྱེད་ཐབས།  གློ་

རིམ།  ར་དློན་སློགས་འདུ་བ་ཡིན།  དཔེར་ན།  རླུང་དང་།  ཆར།  ཐློག  

གློག  མཚོ།  ཆུ་སློགས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་རྐེན་དང་།  ཐ་མག་འཐེན་པའི་ཚབས་

ཆེའི་ཉེན་ཁ།  གློག་འདྲེན་ཕེད་གཟུགས་སམ་ཕེད་རས་ཀི་བྱ་བའི་ར་དློན།  

སའི་གློ་ལའི་ཡུན་རིང་གི་འགྱུར་ལློག  མིའི་རིགས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་ལློ་རྒྱུས་

སློགས་ལློག་གྱུར་གནས་ལུགས་ཀི་ཁློངས་སུ་གཏློགས་པ་རེད།  ལློག་གྱུར་གི་

གནས་ལུགས་གསལ་པློར་བཤད་པའི་རློམ་ཡིག་ལ།  ད་གཟློད་ལློག་གྱུར་

གནས་ལུགས་ཀི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཟེར།  རློམ་ཡིག་འདིའི་རིགས་

ཀིས་གཙོ་བློར་འབེལ་ཡློད་བྱ་དངློས་ཀི་གནས་ལུགས་ངློ་སྤློད་དང་འགེལ་

བརློད་བྱེད་པ་རེད།

གློང་དུ་བརློད་པ་ནི་གསལ་བཤད་བྱ་ཡུལ་མི་འདྲ་བ་གཞིར་བཟུང་ནས་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་རིགས་ཆེན་པློ་གཉིས་སུ་དགར་བ་ཡིན།  ཡིན་

ནའང་།  ང་ཚོས་ཤེས་དགློས་པ་ཞིག་ལ།  གཞལ་བྱའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་

བྱ་དངློས་ནི་རྙློག་འཛིང་གི་རང་བཞིན་ཅན་ཞིག་ཡིན།  བྱ་དངློས་ཞིབ་ཏུ་

གསལ་བཤད་བྱེད་དུས།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་རིགས་མ་འདྲ་བ་དེ་

གཉིས་མཉམ་དུའང་སྤློད་ཆློག་པ་རེད།  ད་དུང་འབི་ཐབས་ཀི་སློ་ནས་དབྱེ་

བ་འབྱེད་སྟངས་གཞན་ཡློད་པའང་ཤེས་དགློས།  འདིར་ཡིག་ཚོགས་ལ་

འཇིགས་ནས་མ་སྤློས་སློ།  །
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གསུམ།  གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་དང་རྩོམ་ཡིག་གཞན་གི་ཁྱད་པར། 

ཀ གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག་དང་ཇི་བཞིན་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་

བར་གི་ཁད་པར།

༡  རྩོམ་འབིའི་དམིགས་ཡུལ་མི་འདྲ།

ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མི་སེམས་སྒུལ་བའི་

བརེ་དུང་།  ཆབ་སིད་དང་བསམ་བློ།  ཀུན་སྤློད།  བསམ་ཚུལ་ལ་སློགས་

པའི་ཕློགས་མང་པློ་ཞིག་ལ་རྒྱུས་ལློན་པར་བྱས་ཏེ།  ཡིད་དུ་འློང་བའི་བརེ་

དུང་ལ་མློང་རློལ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་ཡིད་འགུལ་ཐེབས་སུ་འཇུག་རྒྱུ་དེ་

ཡིན།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་བྱ་དངློས་གང་ཞིག་ཇི་

མ་ཇི་བཞིན་དུ་ངློ་སྤློད་རྒྱུ་དེ་ལས་མ་འདས།

༢  ནང་དྩོན་མི་འདྲ།

རློམ་ཡིག་གི་དམིགས་ཡུལ་མི་འདྲ་བས།  རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་ཡང་
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གཅིག་མཚུངས་ཡིན་མི་སིད།  ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་

ནི་དངློས་ཡློད་འཚོ་བའི་ཁློད་ཀི་མི་སྣ་དང་དློན་དག་ཡིན།  ཡིན་ནའང་།  

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ནི་ཐད་ཀར་མི་སྣ་དང་དློན་དག་གསལ་བཤད་བྱེད་

པ་ཡིན།  ཕི་རློལ་ཡུལ་གི་བྱ་དངློས་ལ་ལད་འབི་དང་འགེལ་བརློད་བྱེད་པ་

དང་།  མི་རྣམས་ལ་སྤི་ཚོགས་ཐློན་སྐེད་དང་ནམ་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའི་དངློས་

ཡློད་གཏན་འབེབས་དང་མཛུབ་སྟློན་བྱེད་པ་རེད།

ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གིས་བྱ་དངློས་རྒྱས་བཤད་བྱེད་དུས།  མི་

དང་བྱ་བ།  དངློས་པློ་བཅས་གང་ཞིག་འབི་ཡང་།  གཙོ་བློར་ཡློངས་སུ་

རློགས་པས་བྱ་དངློས་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་ངློ་སྤློད་པ་དང་།  གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་གིས་བྱ་དངློས་གསལ་བཤད་བྱེད་དུས།  བྱ་དངློས་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་པ་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་ཙམ་མིན་པར།  ད་དུང་ཅིའི་ཕིར་འདི་ལྟར་ཡིན་

པའང་ངློ་སྤློད་བྱེད་དགློས།

༣  འབི་ཐབས་མི་མཚུངས།

ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་གིས་རྒྱས་བཤད་དང་ཞིབ་འབི།  དུངས་

སེམས་མཚོན་ཐབས་གཙོ་བློར་བཟུང་ནས་གཟུགས་བརྙན་མཚོན་པར་

བྱེད་པ་ཡིན།  མི་སྣ་དང་བྱ་བ།  ཡུལ་ལློངས་སློགས་རྒྱས་བཤད་དང་ཞིབ་

འབིའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་གཟུགས་སུ་བཀློད་དེ་རློམ་པ་པློའི་བསམ་བློའི་

བརེ་དུང་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན།  རློམ་ཡིག་འདིའི་རིགས་ཀིས་རག་པར་

དུངས་སེམས་ཀི་ཁ་དློག་ཅིག་ཁྱེར་ཡློང་བ་དང་།  རློམ་པ་པློའི་དགའ་སྐློ་
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ཆགས་སང་མཚོན་ཡློད་པས་བརེ་དུངས་ཀིས་ཡིད་དབང་འཕྲློག་སྟེ་ཀློག་

པ་པློར་སློབ་གསློ་སྤློད་ངེས།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ།  

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གིས་དློན་དངློས་དང་མཐུན་པའི་ངློ་སྤློད་ཐབས་

སྤློད་པ་ཡིན།  དེ་ཡིས་གསལ་བཤད་ཀི་མཚོན་ཐབས་གཙོ་བློར་བཟུང་ཡློད།  

བྱ་དངློས་ལ་དབྱེ་འབྱེད་ཞིབ་ཅིང་གློ་རིམ་ཡློད་པ།  གནད་ལ་འཕིགས་པའི་

སློ་ནས་ཁྱད་ཆློས་མཚོན་པ།  ངློ་བློར་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པ་རེད།  གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་གིས་སྤིར་བཏང་དུ་བྱ་དངློས་ལ་ཞིབ་བརློད་དང་དགག་སྒྲུབ་བམ་

དཔྱད་གེང་གི་རིགས་མི་བྱེད།

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གིས་ཀང་སྐབས་འགར་རྒྱས་བཤད་དང་ཞིབ་འབི།  

དཔྱད་གེང་གི་མཚོན་ཐབས་ལློས་སྤློད།  ཡིན་ནའང་།  འདི་དག་ཡློད་ཚད་

ཞློར་འདེགས་ཀི་མཚོན་ཐབས་ཙམ་ཡིན་པ་ལས་མཚོན་ཐབས་གཙོ་བློ་

མིན།  མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ནི་གཟུགས་བརྙན་ལ་

བརེན་ནས་མིའི་ཡིད་དབང་འཕྲློག་ཅིང་།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ནི་ཤེས་

བྱ་ལ་བརེན་ནས་མི་ལ་བློ་སློ་འབྱེད་ཟེར།  སྐད་ཆ་འདི་ནི་ཅི་འདྲའི་གནས་

ལུགས་ཀིས་ཕྱུག་པ་ལ་ཨང་།

སློབ་གློགས་ཁ་ཤས་ཀིས།  གཅིག་ནི་དློན་དངློས་ངློ་སྤློད་དང་།  ཅིག་ཤློས་

ནི་གཟུགས་བརྙན་མཚོན་པར་བྱེད་པ་རེད།  “དློན་དངློས་” དང་“རྣམ་པ་” 

གཉིས་ཕལ་ཆེར་འདྲ་པློ་མིན་ནམ་ཞེ་ན།  གཏན་ནས་མི་འདྲའློ།  །རྣམ་པའི་

དམིགས་ཡུལ་ནི་གསློན་ཉམས་ལན་ཞིང་ཡིད་དབང་འཕྲློག་པར་བྱེད་རྒྱུ་

དེ་ཡིན་ལ།  དློན་དངློས་ཞེས་པས་ཚན་རིག་རང་བཞིན་དང་།  གནད་
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ལ་འཕིགས་པ་ཡིན་དགློས་པར་མ་ཟད།  སྐབས་ལ་ལར་གཞི་འཛིན་སའི་

གངས་ཀ་ཡང་དགློས་པ་རེད།

ཁ།  གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག་དང་དགག་སྒྲུབ་རོམ་ཡིག་གི་ཁད་པར།

གློང་དུ་ང་ཚོས་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་དང་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་

ཡིག་བར་གི་ཁྱད་པར་བཤད་ཟིན།  དེས་ན།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་དང་

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གཉིས་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅེ་ན།  གསལ་

བཤད་རློམ་ཡིག་དང་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གཉིས་ལ་གཤམ་གི་ཁྱད་པར་

དག་ཡློད།

༡  རྩོམ་འབིའི་དམིགས་ཡུལ་མི་མཚུངས།

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་དམིགས་ཡུལ་ནི་གནས་ལུགས་མི་ལ་ཤེས་སུ་

བཅུག་སྟེ།  མིའི་བསམ་གཞིགས་ཀི་ནུས་པ་གློང་མཐློར་བཏང་ནས་སྤི་

ཚོགས་དང་།  རང་བྱུང་ཤེས་བྱའི་ཆུ་ཚད་གློང་དུ་སེལ་ཏེ་ཤེས་ཡློན་གི་ཚད་

གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཏུ་སེབས་པར་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།

༢  ནང་དྩོན་མི་འདྲ།

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ནི་གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་བྱ་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  དགག་

སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གིས་ངེས་པར་དུ་དགག་སྒྲུབ་བྱས་པའི་བྱ་དངློས་ཡློད་ཚད་

ཀིས་རང་གི་འདློད་པ་གསལ་པློར་མཚོན་དགློས།  བསྟློད་བསྔགས་ཡིན་
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ནའང་འདྲ།  དགག་པ་ཡིན་ཡང་ཆློག  ཡློད་ཚད་ཀིས་རང་གི་ལྟ་ཚུལ་

གསལ་པློར་མཚོན་དགློས།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ནི་སྤིར་བཏང་དུ་བྱ་

དངློས་ཀི་ངློ་སྤློད་དང་འགེལ་བརློད་ཡིན།  བྱ་དངློས་གསལ་བཤད་བྱེད་

སྐབས།  རྒྱུན་ལན་དུ་དློན་སྙིང་ཅི་ཡིན་མི་མཚོན་པ་དང་ཐད་ཀར་རང་ཉིད་

ཀི་ལྟ་ཚུལ་སྟློན་པ་ཡང་མིན་ནློ།  །

༣  འབི་ཐབས་མི་གཅིག

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་འབི་ཐབས་ཀི་སྟེང་ནས་བཤད་ན་གཏན་ཚིགས་

རིག་པས་སྒྲུབ་ཐབས་མང་ཙམ་སྤློད་པ་ཡིན།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གིས་

གཙོ་བློ་གློ་དློན་དང་བརར་གཅློད།  རིགས་འདེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་རྣམ་པ།  

སྒྲུབ་བྱེད་འགློད་པ།  རྒྱུ་ཆ་བེད་སྤློད།  རིགས་པས་ཁུངས་སྐེལ།  སློམ་ཚིག་

འགློད་པ་སློགས་ཀི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་ལྟ་ཚུལ་ལམ་འདློད་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་

ཡིན།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གིས་གཙོ་བློར་གསལ་བཤད་ཀི་ཐབས་ལམ་

ལ་བརེན་ནས་བྱ་དངློས་ལ་གློ་རིམ་ལན་པའི་སློ་ནས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཏེ་བྱ་

དངློས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་དང་ངློ་བློ་གསལ་བློར་སྟློན་པ་རེད།  གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག་གིས་བྱ་དངློས་གེང་དུས།  བྱ་དངློས་ལ་བདེན་དཔང་བྱེད་མི་དགློས།  

སྤིར་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་འློག་ནས།  བྱ་དངློས་ལ་དཔྱད་གེང་ཡང་བྱེད་མི་

དགློས།  སྐབས་ལ་ལར་དཔྱད་གེང་གི་ཐབས་ལམ་སྤློད་པ་ཡིན་མློད།  འློན་

ཀང་དེ་ནི་བྱ་དངློས་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་ཞློར་འདེགས་ཀི་ཐབས་ཤེས་

ཤིག་ཡིན།
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ག གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག་དང་རྒྱུན་སྤོད་ཡིག་རིགས་བར་གི་

འབྲེལ་བ།

ནམ་རྒྱུན་གི་འཚོ་བའི་ཁློད་ནས་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་དང་འདྲ་ལ།  ཡང་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཡིན་པ་ལྟ་བུའི་རློམ་ཡིག་མང་པློ་མཐློང་ཐུབ།    

འདི་གཉིས་ཀི་དབྱེ་བ་གསལ་པློར་འབྱེད་དཀའ།  དློན་དངློས་སུ་གསལ་

བཤད་རློམ་ཡིག་དང་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ནམ།  དྲི་

བ་འདིར་ལན་ལློན་ཕིར།  ཐློག་མར་ངེས་པར་དུ་རྒྱུན་སྤློད་ཡིག་རིགས་སྐློར་

གི་ཤེས་བྱར་རྒྱུས་ལློན་ཞིག་བྱ།

རྒྱུན་སྤློད་རློམ་ཡིག་གི་རིགས་ནི་ང་ཚོའི་སློབ་སྦློང་དང་འཚོ་བ།  བྱ་བ་

བཅས་ཀི་ཁློད་ནས་རྒྱུན་པར་བེད་སྤློད་ཀིན་ཡློད་པར་མ་ཟད།  དེ་ནི་སྤིར་

བཏང་རྒྱུན་སྤློད་རྣམ་བཞག་གི་རློམ་ལུས་ཤིག་ཡིན་ལ།  མི་རྣམས་ཀི་ཐློན་

སྐེད་དང་འཚོ་བ།  སློབ་སྦློང་དང་བྱ་བའི་ཁློད་ནས་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་

རློམ་ལུས་ཀི་རིགས་ཤིག་ཡིན།  རློམ་ལུས་འདིའི་རིགས་དང་གསལ་བཤད་

རློམ་ཡིག་བར་གི་ཁྱད་པར་ནི།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གིས་ངློ་སྤློད་བྱེད་

པ་གཙིགས་སུ་བཟུང་ནས་མི་ལ་རྒྱུས་ཡློད་པར་བྱེད་པ་ཡིན།  རྒྱུན་སྤློད་

རློམ་ཡིག་གིས་བེད་སྤློད་གཙིགས་སུ་བཟུང་ནས་མི་ལ་བཀློལ་ཤེས་པར་

བྱེད་པ་ཡིན།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ལ་གཏན་ཁེལ་གི་རྣམ་བཞག་མེད།  

འློན་ཀང་།  རྒྱུན་སྤློད་རློམ་ཡིག་ལ་གློམས་འདྲིས་ཐད་ཀི་རྣམ་བཞག་ཡློད་

པ་རེད།  ཆབ་སིད་ཕློགས་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་སམ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་ཚོགས་

པ་ཁག་དབར་ཡུལ་མིའི་ལས་དློན་ཐག་གཅློད་དང་།  བྱ་བའི་མཛུབ་སྟློན་
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གི་ཡིག་ཆ།  ཡང་ན།  མི་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་ལན་གི་འཚོ་བའི་ཁློད་དམ་ཐློན་

སྐེད་ཁློད་ནས་བསམ་བློ་མཚོན་པ་དང་།  བསམ་ཚུལ་བརེ་རེས།  གནས་

ཚུལ་སེལ་རེས་བྱེད་པར་འབི་བཞིན་པའི་རློམ་ཡིག་མཐའ་དག་ཡིན།  སྤིར་

བཏང་དེ་དག་ལ་གཏན་ཁེལ་གི་རྣམ་བཞག་ཡློད་པ་ཡིན།  གློང་རིམ་ནས་

གཞི་རིམ་ལ་བཀའ་བསྒགས་པ།  མཛུབ་སྟློན།  བར་ཁྱབ།  ཡློངས་ཁྱབ་ཀི་

བསྒགས་གཏམ།  གཞི་རིམ་ནས་གློང་རིམ་ལ་ཕུལ་བའི་སྙན་ཞུ།  བྱ་བའི་

འཆར་འགློད།  གནས་ཚུལ་ཡར་ཞུ།  ཉམས་མློང་ཕློགས་བསློམས།  མི་རྣམས་

ཀིས་རྒྱུན་དུ་འབི་བཞིན་པའི་ཉིན་ཐློ།  འཕྲིན་ཡིག  གློས་ཚོགས་ཟིན་བིས།  

ཐ་ན་ངློ་སྤློད་ཡི་གེ་དང་བདེན་དཔང་ཡི་གེ་སློགས་རྒྱུན་སྤློད་རློམ་ཡིག་ཡིན།  

དེ་ཚང་མ་རྒྱུན་སྤློད་རྣམ་བཞག་གཞིར་བཟུང་ནས་འབི་དགློས་པ་ཡིན།  

རྒྱུན་སྤློད་ཀི་རྣམ་བཞག་གཞིར་བཟུང་ནས་མ་བིས་ན་རྒྱུན་སྤློད་རློམ་ཡིག་

གི་བཟློ་ལྟ་མི་ཡློང་།

ཡིན་ནའང་།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་དང་རྒྱུན་སྤློད་རློམ་ཡིག་ལ་ཡང་

མཉམ་བསེས་ཀི་སྣང་ཚུལ་ཡློད་པ་རེད།  གནས་ཚུལ་མང་པློ་ཞིག་གི་འློག་

ནས་རྒྱུན་སྤློད་རློམ་ཡིག་འབི་བར་གསལ་བཤད་ཀི་མཚོན་ཚུལ་བེད་སྤློད་

པ་ཡིན།  ཐ་ན་སྐབས་རེར་རྒྱུན་སྤློད་རློམ་ཡིག་འཐུས་ཚང་ཞིག་ཡིན་ན་

གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཡག་པློ་ཞིག་ཀང་ཡིན།  དཔེར་ན།
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དཔེ་ཆ་གཡྩོར་བའི་སྒིག་སྩོལ། 

༡. དཔེ་ཆ་གཡློར་བྱེད་ཀི་ལག་འཁྱེར་ལ་བརེན་ནས་དཔེ་ཆ་གཡར་ཆློག

༢. དཔེ་ཆ་གཡློར་བྱེད་ཀི་ལག་འཁྱེར་མི་རང་ཉིད་ཁློ་ནས་བེད་སྤློད་

དགློས་པ་ལས་གཞན་པས་བཀློལ་མི་ཆློག  བློར་བརླག་བྱུང་ཚེ་འཕྲལ་

དུ་ཡར་ཞུ་བྱེད་དགློས།  སློབ་སྟློན་ཁང་གིས་ཆློག་མཆན་ཐློབ་རེས་

བསྐར་དུ་དཔེ་དེབ་གཡློར་བྱེད་ཀི་ལག་འཁྱེར་གསར་པ་ཞིག་བཟློས་

ཆློག

༣. ཐེངས་གཅིག་དེབ་གཅིག་མ་གཏློགས་གཡར་མི་ཆློག  དུས་ཡུན་ཟླ་བ་

གཅིག་གི་ནང་ཕིར་སློག་དགློས།

༤. དཔེ་དེབ་ལ་བདག་གཅེས་བྱེད་དགློས།  དཔེ་དེབ་ཅི་ཞིག་གཡར་ཡང་།  

ནག་ནློག་བཟློ་བའམ།  ལྟེབ་རིལ་བྱེད་པ།  ཤློག་བུ་གཤག་པ་བཅས་

བྱེད་མི་ཆློག  གལ་སིད་བློར་སྟློར་བྱུང་ཚེ་མ་གློང་ལྟར་སྐིན་ཚབ་འཇལ་

དགློས།

༥. གློང་འཁློད་ཐག་གཅློད་དང་འགལ་མཁན་ལ་དཔེ་དེབ་གཡར་མི་

དགློས།  ཞེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཕི་ལློ་༢༠༡༦  ཟླ་༡༢  ཚེས་༡༠  ལ་

གཏན་འབེབས་བྱས།

འདི་ནི་དཔེ་དེབ་གཡློར་བའི་སྒིག་སློལ་ཞིག་ཡིན།  གློ་རིམ་ལྟར་དཔེ་དེབ་

གཡློར་བའི་དུས་ཡུན་དང་གངས་འབློར།  དུས་བཀག  འགློ་ལུགས།  བློར་

སྟློར་ཁ་གསབ།  བློར་སྟློར་རམ་འཕྲློ་བརླག་ཏུ་བཏང་ན་ཐག་གཅློད་བྱེད་
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ཐབས་སློགས་གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད།  འདི་དག་ནི་སྤིར་བཏང་དུ་སྟབས་

བདེའི་དློན་ཚན་འགའ་ཡིན།  འློན་ཀང་།  ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསློམས་ནས་

དེའི་སྟེང་ཁ་བྱང་དང་མིང་རགས་བཀློད་ཚེ།  དངློས་ཕན་གི་རིན་ཐང་ལན་

པའི་རྒྱུན་སྤློད་རློམ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།  ཡང་དེ་ཡིས་དཔེ་དེབ་གཡློར་

ཕློགས་ཐད་ཀི་སྒིག་སློལ་གསལ་བཤད་ཡག་པློ་བྱས་ཡློད་པས།  དེ་ནི་གསལ་

བཤད་རློམ་ཡིག་ཡག་པློ་ཞིག་ཀང་ཡིན།
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བཞི།  རྒྱུན་མཐྩོང་གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་འབི་ཐབས།

༡ རང་བྱུང་ཤེས་བྱ་འབི་ཐབས།

༢ ས་རྒྱུས་ཤེས་བྱ་འབི་ཐབས།

༣ ཡུལ་སློལ་གློམས་འདྲིས་ཀི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༤ འཚོ་བའི་རྒྱུན་ཤེས་ཀི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༥ སྐེ་དངློས་ཀི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༦ སློག་ཆགས་ཀི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༧ ཚན་རལ་ཤེས་བྱ་འབི་ཐབས།

༨ མི་སྣ་འབི་ཐབས།

༩ དཔེ་དེབ་ཀི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༡༠ འཛུགས་སྐྲུན་དངློས་པློའི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༡༡ ཡུལ་སྐློར་ལློངས་རྒྱུའི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༡༢ འགེམས་སྟློན་གི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༡༣ ཐློན་རས་ཀི་སྐློར་འབི་ཐབས།

༡༤ འཕྲུལ་ཆས་ཀི་སྐློར་འབི་ཐབས།
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༡༥ ཚོད་ལྟའི་སྙན་ཞུ་འབི་ཐབས།

༡༦ སྒིག་སློལ་ལམ་ལུགས་འབི་ཐབས། 

བཅས་བཅུ་དྲུག་པློ་འདི་ནི་རྒྱུན་ལན་གི་འཚོ་བའི་ཁློད་ནས་བཀློལ་སྤློད་ཀི་

ཆ་མང་བའི་རིགས་ཡིན།  འཇིག་རེན་གི་བྱ་དངློས་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕེལ་

རྒྱས་འགློ་བཞིན་ཡློད།  དེ་དག་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་གསལ་བཤད་རློམ་

ཡིག་གི་འབི་ཐབས་ཀང་དགློས་མཁློ་དང་བསྟུན་ནས་འཕེལ་རྒྱས་སུ་བཏང་

ཆློག་པས།  རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་གི་འབི་ཐབས་ལ་

འདི་ཙམ་ལས་མེད་ཅེས་བརློད་མི་ཐུབ།  འདིར་ཡིག་ཚོགས་ལ་འཇིགས་

ནས་གློང་འཁློད་འབི་ཐབས་དག་གི་དཔེ་བརློད་བཀློད་མེད་དློ།  ། 
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ལྔ།  གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།

༡ མཚན་ཉིད་འགློད་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།

ཐབས་འདི་ནི་གསལ་ཞིང་དག་པའི་སྐད་ཆས་བྱ་དངློས་ཀི་ངློ་བློ་དང་དེའི་

ཁྱད་ཆློས་སམ་རང་བཞིན་ཡང་དག་པའི་སློ་ནས་གསལ་བཤད་བྱེད་པ་ཡིན་

ཞིང་།  སྤིར་བཏང་ཚིག་བཀློལ་ཞུན་ཐར་ཆློད་ཅིང་གཟབ་ནན་ཡིན་དགློས་

པར་མ་ཟད།  ཡང་དག་ཅིང་གནད་ལ་ཁེལ་བ་ཡིན་དགློས་པ་དང་།  ཚན་

རིག་དང་མཐུན་པའི་སློ་ནས་གློ་དློན་གི་ནང་སྙིང་ངློ་མ་ཅི་ཡིན་པ་ཞིབ་

བརློད་བྱེད་དགློས།

དཔེར་ན།  ཡི་གེ་ཞེས་པ་ནི་མིང་ཚིག་གཉིས་ཀའི་རློམ་གཞིར་གྱུར་པའི་

སྐད་ཀི་གདངས་ལ་ཟེར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།  ཡང་ན།  མི་ཞེས་པ་ནི་སྨྲ་ཤེས་

ཤིང་དློན་གློ་བའློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།

༢ དཔེར་བརློད་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།

འདི་ནི་ཤེས་ཟིན་པའི་བྱ་དངློས་དག་དཔེར་བསྟན་ཏེ་གསལ་བཤད་བྱེད་པ་

ཞིག་ཡིན།  ཁྱད་ཆློས་གཙོ་བློ་ནི་ཡང་དག་ཅིང་ཞིབ་ཕྲ་ལན་པའི་ངང་བྱ་
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དངློས་ལ་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ།  མི་རྣམས་ཀིས་དློན་གློ་ས་ཞིང་

རློམ་ཡིག་གི་ཡིད་ཚིམ་ནུས་པ་ཆེ་རུ་གཏློང་ཐུབ་པ་རེད།

དཔེར་ན།  རག་དངློས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་དངློས་པློ་ནི་རག་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་གློ་དགློས་ཏེ།  དཔེར་ན།  གཟུགས་དང་།  ཤེས་པ་

དང་།  ལན་མིན་འདུ་བྱེད་བཅས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེའི་ཁློངས་སུ་འདུ་བ་

ཡིན་ནློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ།  །

༣ རིགས་དགར་བའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།

འདི་ནི་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་སློ་ནས་གསལ་བཤད་བྱ་ཡུལ་དེ་ཉིད་

ནང་གསེས་མི་འདྲ་བའི་རིགས་དུ་མར་དབྱེ་བ་དང་།  དེའི་རེས་ནང་

གསེས་དབྱེ་བ་དེ་དག་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གསལ་བཤད་བྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་

ཞིང་།  གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་འདིའི་ཁྱད་ཆློས་ནི་རློམ་ཡིག་གི་གློ་རིམ་

རང་བཞིན་ལ་གསལ་ཁ་ཆློད་ཅིང་ཀློག་མཁན་གི་ཡིད་ངློར་ངེས་ས་ཞིང་

འཛིན་བདེ་བ་ཡིན།  རིགས་དགར་བའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་ནི་རྙློག་

འཛིང་གི་བྱ་དངློས་གསལ་པློར་ངློས་འཛིན་བྱེད་ཀི་ཐབས་གཙོ་བློ་ཡིན།

རིགས་དགར་བའི་ཐབས་ལ་ངེས་པར་དུ་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་འཇློག་པར་དློ་

སྣང་བྱེད་དགློས་ཏེ།  རིགས་དགར་ཐེངས་རེར་ཚད་གཞི་གཅིག་ལས་ཡློད་

མི་རུང་།  དེ་ལས་ལློག་ན་ཉློག་པར་འགྱུར་ངེས་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  “དཔེ་

མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་ཆ་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དཔེ་ཆ་དང་།  བློད་ཀི་དཔེ་ཆ།  དེང་

རབས་ཀི་དཔེ་ཆ།  རློམ་རིག་གི་དཔེ་ཆ།  ནུབ་གིང་བའི་དཔེ་ཆ་བཅས་



110

ཡློད་” ཅེས་བིས་ཚེ་ཚད་གཞི་མང་པློ་ཉློག་ལྟར་དཀྲུགས་ཟིན་པས་གསལ་

བཤད་ཀི་དགློས་དློན་འགྲུབ་མི་ཐུབ།  ཡང་དག་པའི་དབྱེ་ཐབས་ནི་འདི་ལྟ་

སྟེ།  “དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་དཔེ་ཆ་ལ་རིགས་མང་པློ་ཡློད་དེ།  རྒྱལ་ཁབ་ཀི་

ཐད་ནས་དབྱེ་ན།  བློད་ཀི་དཔེ་ཆ་དང་ཕི་རྒྱལ་གི་དཔེ་ཆ་ཡློད་ལ།  དུས་

ཚོད་ཀི་ཐད་ནས་དབྱེ་ན་གནའ་རབས་ཀི་དཔེ་ཆ་དང་དེང་རབས་ཀི་དཔེ་

ཆ་ཡློད།  ནང་དློན་གི་ཐད་ནས་དབྱེ་ན་ཆབ་སིད་ཀི་དཔེ་ཆ་དང་རློམ་རིག་

གི་དཔེ་ཆ་ཡློད།  ཡིག་རིགས་ཀི་ཐད་ནས་དབྱེ་ན་བློད་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག  

དེ་བཞིན་ཨིན་ཡིག་གི་དཔེ་ཆ་བཅས་ཡློད་” ཅེས་བིས་ཚེ་དབྱེ་ཐེངས་རེ་

རེར་ཚད་གཞི་ངེས་ཅན་ཞིག་ཡློད་པས་གསལ་བཤད་བྱས་པ་ཡིད་ངློར་ངེས་

ས་བ་ཡིན།  

༤ བསྡུར་བའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།  

འདི་ནི་ལློག་གྱུར་རམ་མི་རྣམས་ལ་ཆ་རྒྱུས་གསལ་པློ་མེད་པའི་བྱ་དངློས་

གསལ་བཤད་བྱེད་སྐབས་རྒྱུས་ཡློད་ཀི་བྱ་དངློས་དང་གློ་བསྡུར་ཏེ།  ཀློག་

མཁན་གི་སྣང་ངློར་ངེས་ཤེས་གསལ་པློ་ཞིག་འཇློག་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་

ཞིང་།  བྱ་དངློས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་དག་ཀང་གློ་བསྡུར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁློད་

དུ་གསལ་པློར་མངློན་པར་བྱེད་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  

དཔེར་ན།  <ཉི་མ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ།  “ང་ཚོས་ཉི་མར་བལྟས་ན་དེ་

འདྲ་ཆེ་རྒྱུ་མེད་པ་ལྟར་སྣང་མློད།  དློན་ངློ་མར་ཉི་མའི་བློངས་ཚོད་ལ་སའི་

གློ་ལ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུའི་ཆེ་ཆུང་ཡློད་པ་ཡིན་” ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།  “ར་

ནི་ནློར་ནག་དང་བསྡུར་ན་གཟུགས་ཆེ་ཞིང་ཐང་ཤ་དློད་པ་དང་།  བློང་
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བུ་བཞིན་རློངས་རྟུལ་གི་ཉམས་སྣང་ཅི་ཡང་མེད་པར་མགློ་འཕང་མཐློ་རུ་

བཏེགས་ནས་འགློ་བར་མ་ཟད།  སློ་ཕྱུགས་གཞན་ལས་ཚོར་བ་སྐེན་ཞིང་

རྒློད་གཤིས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་” ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ།  །

༥  གངས་ཀ་འགློད་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།  

འདི་ནི་གསལ་བཤད་བྱེད་པའི་བྱ་དངློས་གང་ཡིན་པ་ཞིབ་ཕྲ་ཡློང་བའི་

ཆེད་དང་།  ཀློག་མཁན་གིས་གསལ་པློར་ངེས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཨང་ཀིའི་

ལམ་ནས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་།  བཀློལ་སྤློད་བྱས་པའི་ཨང་

གངས་ངེས་པར་ཡང་དག་པ་ཡིན་དགློས།  

དཔེར་ན།  “ལློ་གཅིག་ལ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་དང་དུས་ཚིགས་བཞི་ཡློད།  

དུས་ཚིགས་གཅིག་གི་རིང་ཟླ་བ་གསུམ་གི་ཚད་ཡིན།  ཟླ་བ་རེར་ཉི་མ་

སུམ་ཅུ་ཡློད་ཅིང་ཉི་མ་རེ་ལ་དུས་ཚོད་ཉེར་བཞི་ཡློད་” ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་།  

ཡང་ན།  “ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭར་སློབ་གློགས་ཁྱློན་བསློམས་བཞི་བཅུ་ཡློད་པ་

ལས་བུ་དྲུག་དང་བུ་མློ་སློ་བཞི་ཡློད།  མིག་ཡ་གཅིག་ཞར་བའི་བུ་གཅིག་

དང་།  རྐང་པ་མི་བདེ་བའི་བུ་མློ་གཅིག་ལས་གཞན་པ་ཚང་མ་གཟུགས་

པློ་བདེ་ཐང་ཡིན་” ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ།  བློད་ཡིག་གིས་བིས་པའི་ཨང་

གངས་ཀི་རེས་སུ་གུག་རགས་ནང་ཨ་རབ་ཀི་ཨང་ཀི་བིས་ན་བརན་པ་ཡློད།  

༦ དཔེར་འགློད་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།

དེ་ནི་གསལ་བཤད་བྱ་ཡུལ་གི་བྱ་དངློས་དེ་ཀློག་མཁན་གི་སྣང་ངློར་གསློན་

ཉམས་ལན་པའི་ངང་སྟློན་པའི་ཆེད་དུ་དེ་དང་ཆ་འདྲ་བའི་བྱ་དངློས་དང་
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མཚུངས་པར་སྟློན་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།  འདི་དང་སྙན་གཞུང་དུ་འབྱུང་བའི་

དཔེ་རྒྱན་གཉིས་འདྲ་པློ་ཡློད།  

དཔེར་ན།  <སྤིན་ལ་བལྟས་ནས་གནམ་གཤིས་བརག་པ་> ཞེས་པའི་རློམ་

ཡིག་ཏུ།  “སྤིན་ལ་ལ་ནི་རི་བློ་དང་འདྲ་ལ།  ལ་ལ་ནི་དར་ཟབ་ཀི་ཡློལ་བ་

དང་མཚུངས་པ་དང་།  ཁ་ཅིག་ནི་ར་ཕློ་བང་གིས་བརྒྱུགས་པ་ལྟར་སྣང་

ཞིང་།  ལ་ལ་ནི་སེང་གེ་གནམ་ལ་མཆློངས་པ་དང་འདྲ་” ཞེས་པ་ལྟ་བུའམ།  

ཡང་ན།  <ཀློས་ལིན་གི་རི་ཆུ་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ་རི་བློ་གསལ་བཤད་

བྱེད་སྐབས་སུ།  “རི་བློ་ལ་ལ་ནི་བགེས་པློ་འཁར་བ་ལ་བརེན་པ་དང་འདྲ་

ཞིང་།  ལ་ལ་ནི་གང་པློ་ཆེ་དང་མཚུངས་ཤིང་།  ལ་ལ་ནི་ར་མློང་དང་འདྲ་...  

ཀློས་ལིན་གི་རི་ནི་ཅི་འདྲའི་མཛེས་ཨང་།  གཡུ་མདློག་གི་སྒིབ་ཡློལ་དང་

འདྲ་ལ་གསར་དུ་སྐེས་པའི་སྨྱུག་མའི་ཚལ་དང་ཡང་མཚུངས་” ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་ཡིན་ནློ།  །

༧ རྒྱུ་ཆ་འདྲེན་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།  

འདི་ནི་གསལ་བཤད་བྱ་ཡུལ་གི་ནང་དློན་སྔར་བས་ཞིབ་ཕྲ་དང་གསལ་པློ་

ཡློང་བའི་ཆེད་དུ་ལྷ་སྒྲུང་དང་།  གཏམ་རྒྱུད་སློགས་དྲངས་ནས་སྣང་བརྙན་

ལན་པའི་སློ་ནས་བྱ་དངློས་ཀི་ཁྱད་ཆློས་གསལ་བཤད་བྱེད་པ་དང་།  བྱ་

དངློས་ཀི་ལློག་གྱུར་རང་བཞིན་ལ་ཤུགས་བསྣན་ནས་གསལ་བཤད་བྱ་ཡུལ་

གི་ཟིལ་ཤུགས་སེལ་བའི་ཞློར་དུ་གསལ་བཤད་ཀི་ནང་དློན་ལ་བློ་བ་འདློན་

པར་བྱེད་པ་དེ་ཡིན།  
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དཔེར་ན།  “<<བཀའ་གདམས་གེགས་བམ་>>ལས།  ཤར་རློ་རེ་གདན་

གི་བྱང་ཕློགས་ན།  །གནས་པུར་རྒྱལ་བློད་ཅེས་བྱ་བ་ཡློད།  །རི་མཐློན་པློ་

གནམ་གི་ཀ་བ་ཡློད།  །མཚོ་དམའ་མློ་གཡུ་ཡི་མཎལ་ཡློད།  །ཅེས་འཁློད་

ཡློད་པ་དང་།  <<རྒྱལ་རབས་གསལ་བའི་མེ་ལློང་>>དུའང་།  བློད་ཅེས་བྱ་

བ་ཁ་བ་ཅན་གི་ཡུལ།  །ཡུལ་ལ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའང་དེ་ཡིན་ཏེ།  །ཞེས་

བཀློད་པ་ལྟར་བློད་ཀི་ཡུལ་ནི་༸རྒྱལ་བའིི་ལུང་གིས་ཟིན་པའི་ཡུལ་ཡིན་

པ་ལྟ་བུའློ།  །”ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ནི་རྒྱུ་ཆ་འདྲེན་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་

ཡིན།

༨ འགེལ་བཤད་བྱེད་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།

འདི་ནི་རྒྱུན་བཀློལ་གི་སྐད་ཆའི་ངློས་ནས་བྱ་དངློས་ཀི་ངློ་བློ་དང་།  ཁྱད་

ཆློས་སློགས་ངློ་སྤློད་དམ་གསེད་འགེལ་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་།  མཚན་ཉིད་

དང་འགེལ་བཤད་གཉིས་ཀ་ནློར་མི་རུང་སྟེ།  མཚན་ཉིད་འགློད་པ་ཡིན་

ཚེ་བྱ་དངློས་དེ་ཡིན་ན་མཚན་ཉིད་དུ་བཀློད་པ་དེ་རང་ཡིན་དགློས་ལ།  

འགེལ་བཤད་ནི་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པར་ནམ་རྒྱུན་ངློ་སྤློད་བྱེད་པའི་སྐབས་

སུ་གློ་དློན་རློགས་ཐུབ་པའི་སྐད་ཆ་ཙམ་ཡིན་པས་ཆློག  དཔེར་ན།  མི་ནི་

རྐང་པ་གཉིས་ཀི་སྟེང་ནས་འགེང་ཐུབ་པའི་སེམས་ལན་ཞིག་གློ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་དང་།  ཡང་ན།  བ་མ་ནི་མཆློད་པའི་ཡུལ་བྱེ་བག་པ་ཞིག་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ནློ།  །
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༩ རྣམ་འགྱུར་གསལ་སྟློན་གི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།  

འདི་ནི་ཞིབ་འབི་བྱེད་པའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་བྱ་དངློས་ཀི་རྣམ་པ་དང་

ཁྱད་ཆློས་སློགས་གསློན་ཉམས་ལན་པའི་ངང་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག་

ཡིན།  དཔེར་ན།  <རློ་ཟམ་གཞུ་དབྱིབས་ཅན་> ཞེས་པའི་རློམ་ཡིག་ན།  

“ཟམ་པའི་འགམ་གཉིས་སུ་རློ་ཡི་ཀ་བ་དང་རློ་ཡི་ཁ་ཁྱེར་ཡློད་ཅིང་།  ཀ་

བ་རེ་རེའི་ངློས་སུ་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པའི་སེང་གེའི་གཟུགས་བརྙན་

བརྐློས་ཡློད་པ་ལས་ལ་ལ་ནི་མ་བུ་རེ་བ་དང་།  ལ་ལ་ནི་ཕན་ཚུན་ཤབ་ཤུབ་

བཤད་པ།  ལ་ལ་ནི་ཆུ་སྒར་ཉན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།  ཉམས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་པའི་

བཟློ་ལྟ་ཇི་བཞིན་དུ་ཐློན་ཞིང་གསློན་ཉམས་ལན་པ་ཞིག་རེད་ཨང་” ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ།  །  

༡༠ རེའུ་མིག་འགློད་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས།  

ཐབས་འདི་ནི་ཨང་ཀི་མང་པློ་ཡློད་པའི་སྐབས་དག་ཏུ་ཡིག་ངློས་ནས་

གསལ་བཤད་བྱས་ན་ཉློག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས།  ཡིག་ངློས་ཀི་ནང་དློན་

ལ་རམ་འདེགས་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཕྲ་ཞིབ་ཀི་གནས་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་

དག་རེའུ་མིག་ཏུ་བཀློད་དེ་གཅིག་བསྡུས་སློས་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག་

ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
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རུས་མིང་། བློད་

ཡིག

ཨིན་

ཡིག

རིས་

རིག

རས་

འགྱུར།

ཚན་

རིག

ལློ་

རྒྱུས།

སྤིའི་སྐར་

གངས།

ར་མགིན་རློ་རེ། ༩༨ ༨༩ ༩༨ ༨༧ ༨༩ ༨༨ ༥༤༩

བདེ་སྐིད་མེ་ཏློག ༨༨ ༩༨ ༧༦ ༨༥ ༧༧ ༩༠ ༥༡༤

ཚེ་རིང་། ༧༠ ༨༨ ༨༩ ༩༨ ༨༠ ༧༦ ༥༠༡



116

དྲུག  གསལ་བཤད་རྩོམ་ཡིག་གི་འབི་དཔེ།  

༡  དཔེ་དེབ།

ངས་འདིར་ངློ་སྤློད་བྱ་འདློད་པའི་དཔེ་དེབ་ཀི་མིང་ལ་<<བར་སྤློད་སྦློར་བ་

རྣམ་བཞི་རབ་གསལ་>> ཞེས་ཟེར།  དེབ་དེའི་རློམ་པ་པློ་ནི་ནུབ་བྱང་མི་

རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མློའི་སློབ་དཔློན་ཆེན་མློ་དཔའ་རིས་སངས་རྒྱས་ཞེས་

པ་དེ་ཡིན།  ཉིས་སྟློང་བརྒྱད་ལློའི་ཟླ་དགུ་པར་པར་གཞི་དང་པློ་བསྒིགས་

ཤིང་། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་དཔར་བ་ཞིག་རེད།  རྒྱལ་སྤིའི་ཚད་

ལན་གི་དཔེ་རགས་ནི།  978-7-1050-9598-8/h  .  666  (བློད་73  དང་།  

དེབ་ཀི་ཚད་གཞི་ནི་  850mm x 1168mm  1/32 རེད།  དཀར་ཆག་

དང་གེང་གཞི་མ་བརིས་ན།  དེབ་ཧིལ་པློར་ཤློག་ངློས་བཞི་བརྒྱ་དང་བཅློ་ལྔ་

ཡློད་ལ།  གེང་གཞིར་ཤློག་ངློས་གསུམ་དང་དཀར་ཆག་ལ་ཤློག་ངློས་བརྒྱད་

ཡློད།  གེང་གཞིའི་མདུན་ན་ད་དུང་ཤློག་བུ་གཅིག་ཡློད་པ་དེའི་ཉིན་ངློས་སུ་

དེབ་ཀི་ཁ་བྱང་དང་རློམ་པ་པློ།  དཔེ་སྐྲུན་ཁང་བཅས་ཀི་མིང་གློ་རིམ་ལྟར་

དབུ་ཅན་གིས་བིས་ཡློད།  དེབ་ཀི་མདུན་ཤློག་གི་ཚོས་གཞི་ནི་སེར་སྐ་ཡིན་

ལ༑  རུ་གཞི་ཞིག་གི་སྟློད་ཀི་ཆ་ན་ཚོན་ལན་པ་ཏྲའི་རི་མློ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  
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དེའི་འློག་ཏུ་ཚོས་དམར་པློས་དེབ་ཀི་ཁ་བྱང་དབུ་ཅན་གིས་བིས་ཡློད།  དེའི་

འློག་ཏུ་རློམ་པ་པློའི་མཚན་སྣག་ཚ་སྔློན་པློས་བིས་ཡློད་ཅིང་།  གཤམ་དུ་ 

“མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་”ཞེས་ཡི་གེ་ཆུང་དུ་བཏང་ནས་བིས་འདུག  དེབ་

དེའི་དཔེ་རིན་ལ་རྒྱ་ནག་གི་དམངས་སློར་ཉེར་བདུན་རེད།

(ཚན་པ་འདི་ཀོག་པ་ཙམ་གིས་ཁོད་ཀི་མིག་ལམ་དུ་དེབ་དེའི་མཐུག་ཚད་དང་།  ཁ་དོག་

སོགས་ཀོག་བརྙན་བཞིན་འཆར་ཡོང་བ་ཡིན།  རོམ་མགོ་ཚན་པ་གཅིག་པུ་འདི་དོན་

ཚན་ཆེན་པོ་གཅིག་ཀང་ཡིན་ཏེ།  གཞི་འཛིན་ས་ནི་དེབ་ཀི་རྣམ་པ་ཡིན།)

དེབ་དེའི་གེང་གཞི་ནི་རློམ་པ་པློ་རང་ཉིད་ཀི་བིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་།  བར་

སྤློད་པའི་བསྟན་བཅློས་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དང་།  དེབ་དེའི་བརློད་བྱ་

ཅི་ཡིན་པ།  དཔེ་དེབ་དེ་བསྒིགས་པའི་དགློས་པ་བཅས་ཉིང་བསྡུས་སློས་ངློ་

སྤློད་བྱས་པ་ཁ་གསལ་ལ་གློ་བདེ་བ་ཞིག་ཡིན།  

(ཚན་པ་འདིར་དཔེ་དེབ་དེ་བསྒིགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེབ་དེའི་གེང་གཞིར་གསལ་

བ་དང་དེ་འབྲི་མཁན་སུ་ཡིན་པ་བཅས་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།  རང་བྱུང་ཚན་པ་འདི་ནི་དོན་

ཚན་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་བརིས་ཆོག  གཞི་འཛིན་ས་ནི་བསན་བཅོས་དེའི་དགོས་པ་ཡིན།)

དེབ་དེའི་བརློད་བྱ་ཡློངས་རློགས་ལེའུ་བཞི་རུ་བསྡུས་ཡློད།  དེ་ལ་ལེའུ་དང་

པློ་ནི།  <ཡི་གེའི་སྦློར་བ་བཤད་པ་> དེ་ཡིན།  ལེའུ་དེ་ལ་དློན་ཚན་བཞི་

ཡློད་ལ།  དློན་ཚན་དང་པློ་ནི།  <བློད་ཡིག་གི་ལློ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ་མདློར་

བསྡུས་> ཞེས་པ་དེ་ཡིན།  ནང་གསེས་སུ་ཚན་པ་མ་འདྲ་བ་བཞི་ཡློད་པ་

རེ་རེ་བཞིན་བགངས་ན།  བློད་ཡིག་གི་བྱུང་རབས་དང་བློད་ཡིག་གི་འབི་

སློལ་དར་ཚུལ།  ཡིག་རལ་འདློན་སྟངས།  ཡི་གེ་སྐུང་སློལ་བཅས་ཡིན་ལ།  
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དློན་ཚན་གཉིས་པ་ནི།  <ཡི་གེ་སྤིར་བཤད་པ་> སྟེ།  ཡི་གེའི་ངློ་བློ་དང་།  

སློག་དང་རྐེན་གི་ཡི་གེ།  ཕ་མ་བུ་ཚོའི་ཡི་གེ་བཅས་རིམ་པ་བཞིན་བཤད་

ཡློད།  དློན་ཚན་གསུམ་པ་ནི།  <ཡི་གེ་ཀློག་ཚུལ་> ཏེ།  ཡི་གེའི་རྒྱུ་དང་།  

དབྱངས་ཀི་ང་རློའི་དབྱེ་བ།  སྒའི་ང་རློ་འདྲེན་ཚུལ།  དབྱངས་གསལ་རྣམས་

ཀི་གནས་དང་བྱེད་པའི་སྦློར་བ་བཅས་བཤད་ཡློད།  དློན་ཚན་བཞི་པ་ནི།  

<རགས་ཀི་འཇུག་པའི་སྐློར་> ཏེ།  མིང་གཞིའི་རགས་ཀི་དབྱེ་བ་དང་།  མགློ་

འཇློག་དང་སད་འདློགས།  རེས་འཇུག་གི་རགས་ཀི་འཇུག་པ།  སྔློན་འཇུག་

གི་རགས་ཀི་འཇུག་པ།  དེ་བཞིན་སྦློར་མི་རུང་བ་ཆེ་ཁག་བཅུ་བཅས་བཤད་

ཡློད།

ལེའུ་གཉིས་པ་ནི།  <མིང་གི་སྐློར་> ཡིན།  དློན་ཚན་དང་པློ་ནི།  <མིང་

གི་སྤི་ཁློག་བསྟན་པ་> སྟེ།  མིང་གི་མཚན་ཉིད་དང་།  མིང་གི་བྱུང་སློལ།  

མིང་གི་འཕེལ་སློལ།  མིང་གི་གྲུབ་ལུགས་བཅས་བཤད་ཡློད་པ་དང་།  དློན་

ཚན་གཉིས་པ་ནི།  <མིང་གི་རིགས་ཀི་དབྱེ་བ་> སྟེ།  དངློས་པློའི་མིང་དང་།  

ཁྱད་ཆློས་ཀི་མིང་།  གངས་ཀའི་མིང་།  བྱ་བའི་མིང་།  དེ་བཞིན་མིང་གི་ངློ་

བློ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་བསྟན་ཡློད།  དློན་ཚན་གསུམ་པ་ནི།  <མིང་གི་རིགས་

རེན་ཅིང་འབེལ་བའི་ཁྱད་པར་བྱུང་ཚུལ་> ཏེ།  མིང་གཞི་རིགས་འདྲ་རྐང་

བརེགས་ལས་འབེལ་ཆགས་པའི་མིང་གི་སྐློར་དང་།  མིང་གཞི་ར་དང་ར་

བཏགས་ཅན་ལས་འབེལ་ཆགས་པའི་མིང་གི་སྐློར།  རེས་འཇུག་ད་དང་

ན་ཡི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་འཇུག་པ།  མིང་མང་དློན་གཅིག་ལ་འཇུག་པ།  

མིང་གཅིག་དློན་མང་ལ་འཇུག་བཅས་བཤད་ཡློད།  དློན་ཚན་བཞི་པ་

ནི༑  <ཞེ་ཚིག་གི་འཇུག་པ་བཤད་པ་> སྟེ།  ཞེ་སར་སྦར་བའི་མིང་གི་བྱུང་
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རབས།  ཡ་རབས་ཀི་གུས་སློལ་ཁིམས་ཀིས་བསྐངས་ཚུལ།  ཞེ་ཚིག་གི་སྦློར་

ཚུལ།  ཞེ་སའི་མིང་གི་གྲུབ་ལུགས།  ཞེ་ཚིག་བཤད་ཚུལ་བཅས་བསྟན་ཡློད།  

དློན་ཚན་ལྔ་པ་ནི།  <སྒ་གདངས་མཐུན་པར་འགྱུར་ཚུལ་གི་སྐློར་> ཡིན་ལ།  

དློན་ཚན་དྲུག་པ་ནི།  <མངློན་བརློད་ཀི་ཕན་ཡློན་དང་གྲུབ་ལུགས་བཤད་

པ་> དེ་ཡིན།  དློན་ཚན་བདུན་པ་ནི།  <མིང་གི་སེབ་སྦློར་> ཏེ།  འདློད་

རྒྱལ་དང་རེས་གྲུབ་ཀི་སེབ་སྦློར་དང་།  སེབ་ལེགས་པར་སྦློར་ཚུལ་བཤད་པ་

དེ་ཡིན།  

ལེའུ་གསུམ་པ་ནི།  <ཕྲད་ཀི་སྦློར་བ་བཤད་པ་> སྟེ།  རྣམ་དབྱེ་བརྒྱད་དང་།  

རང་དབང་ཅན་དང་གཞན་དབང་ཅན་གི་ཕྲད་བཤད་པ་དེ་ཡིན།  

ལེའུ་བཞི་པ་ནི།  <ཚིག་གི་སྦློར་བ་བཤད་པ་> སྟེ།  དེ་ལ་ཡང་དློན་ཚན་མ་

འདྲ་བ་ལྔའི་སློ་ནས་གསལ་པློར་བསྟན་ཡློད་དེ།  དང་པློ་ནི།  མིང་དང་ཚིག་

ཐུང་ངུའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ།  གཉིས་པ་ནི།  ཚིག་ཐུང་ངུའི་རིགས་ཡིན་ལ་

ནང་གསེས་སུ་ཚན་པ་ལྔ་ཡློད་པ་སྟེ།  བྱ་བྱེད་ཐ་དད་པའི་ཚིག་དང་།  བྱ་

བྱེད་ཐ་མི་དད་པའི་ཚིག  སེམས་དང་སེམས་བྱུང་འབེལ་བའི་ཚིག  ཁྱད་

གཞི་དང་ཁྱད་ཆློས་འབེལ་བའི་ཚིག  དཔེ་ཆློས་ཀི་ཚིག་བཅས་ཡིན།  

གསུམ་པ་ནི།  ཚིག་སྦློར་དུ་རིགས་མི་གཅིག་པའི་མིང་གི་གློ་རིམ་སྦློར་ཚུལ་

ཡིན།  བཞི་པ་ནི།  ཚིག་གི་གྲུབ་ཆ་དྲུག་གི་སྦློར་བ་སྟེ།  ཚིག་གི་གྲུབ་ཆ་

ར་བ་གསུམ་གི་སྦློར་ཚུལ།  ཚིག་གི་གྲུབ་ཆ་ཡན་ལག་གསུམ་གི་སྦློར་ཚུལ།  

ཚིག་གི་གྲུབ་ཆ་དྲུག་གི་སྦློར་ཚུལ་བཅས་སློ།  །ལྔ་པ་ནི།  ཚིག་སྦགས་མའི་

སྦློར་བ་བཤད་པ་སྟེ།  ཚིག་རྐང་པ་དང་ཚིག་སྦགས་མའི་ཁྱད་པར།  ཚིག་
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རྐང་པའི་སྦློར་ཚུལ།  ཚིག་སྦགས་མའི་སྦློར་ཚུལ།  ཚིག་སྦགས་མ་རིམ་པ་

ཅན་གི་སྦློར་ཚུལ།  ཚིག་འདུས་མའི་སྦློར་ཚུལ་བཅས་སློ།  །

(ཚན་པ་གསུམ་པ་ནས་ལྔ་པ་བར་དུ་རིགས་དགར་བའི་ལམ་ནས་དེབ་ཀི་བརོད་བ་ངོ་

སྤོད་བས་ཡོད།  ཚན་པ་འདི་གསུམ་དང་མཇུག་གི་ཚན་པ་བཅས་བསོམས་ན་དོན་ཚན་

ཆེན་པོ་གཅིག་ཡིན།  གཞི་འཛིན་ས་བརོད་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རིགས་གཅིག་གི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་དེ་ཡིན།)

དེར་བརེན།  དཔེ་དེབ་དེ་ནི་བར་སྤློད་པའི་གཞུང་བསབ་དཔྱད་འཇུག་

གསུམ་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་དཔེ་དེབ་སྔ་ན་མེད་པ་ཞིག་ཡིན།

(ཚན་པ་འདིར་ཕོགས་བསྡུས་ཀི་རྣམ་པས་དེབ་དེ་ལ་གདེང་འཇོག་ཅིག་བས་ཏེ་རོམ་

ཡིག་གི་བསན་བ་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ཡོད།  རོམ་ཡིག་འདིའི་རིགས་ལ་གསལ་བཤད་

རོམ་ཡིག་གི་སབས་སུ་བ་དངོས་གསལ་བཤད་བེད་པའི་གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག་

ཅེས་ཟེར།  ཇི་བཞིན་བརོད་པའི་རོམ་ཡིག་གི་སབས་སུའང་དེབ་དེ་ཉིད་ཞིབ་འབྲི་བས་

པའི་དཔེ་བརོད་ཅིག་བཀོད་ཡོད་པས།  ས་ཕིའི་རོམ་ཡིག་གཉིས་གཤིབ་སྡུར་གིས་

གཟིགས་ན།  ཇི་བཞིན་བརོད་པ་དང་གསལ་བཤད་རོམ་ཡིག་གི་ཁད་པར་རོགས་པ་ལ་

རོ་ཐོགས་སྙམ།)

༢  བདག་གི་དགེ་རྒན།

ང་རང་ཆེས་དགའ་བའི་དགེ་རྒན་ནི་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློ་ཡིན།  

ཁློ་མློ་ད་ལློ་ལློ་ཉེར་དགུ་ཡིན་ཞིང་།  ཁློང་ལ་བུ་གཅིག་དང་བུ་མློ་གཉིས་
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ཡློད།  ཁློ་མློ་ནི་ང་ཚོ་འཛིན་གྲྭའི་བར་སྤློད་ཀི་དགེ་རྒན་ཡིན།

(རོམ་ཡིག་འདིར་ངོ་སྤོད་བ་ཡུལ་གི་མིའི་རུས་མིང་དང་ལོ་ཚོད།  ལས་གནས་བཅས་

སབས་བདེའི་སོ་ནས་གསལ་བཤད་བས་པ་གོ་ས།)

ཁློང་གི་སྐད་ཆ་བཤད་ཤེས་པ་ལྟ་བུའི་མིག་ཟུང་གཉིས་ནི་གཟི་ཆ་གཅིག་

དང་མཚུངས་པར་གསལ་ཞིང་དྭངས།  ཞལ་རས་དཀར་ལ་མཁུར་ཚོས་

དམར།  དབུ་སྐྲ་ནག་ཅིང་རིང་།  གཟུགས་པློའི་རིང་ཐུང་ཚད་དང་རན་ལ་

ཤ་རྒྱགས་པ་མིན་ལ་སྐམ་པློ་ཡང་མིན།  རག་ཏུ་ཞལ་རས་འཛུམ་མདངས་

ཀིས་ཁེངས་ཡློད།

(ཚན་པ་འདིས་མི་སྣའི་ཕིའི་རྣམ་པ་རགས་བསྡུས་ཀིས་དཔེ་རྒྱན་དང་།  རང་བཞིན་སོང་

པོར་བརོད་པའི་ཚིག་གི་སྦོར་བ་ལ་བརེན་ནས་ཞིབ་འབྲི་བས་པ་ཁ་གསལ་གོ་བདེ།)

ཁློང་ཉིན་རེའི་ཞློགས་པར་ཡར་བཞེངས་རེས་རང་ཉིད་གཅིག་པུ་ལུས་རལ་

ཐང་ཆེན་ནས་ལུས་རལ་རེ་བ་རེད།  ནམ་རྒྱུན་ལུས་རལ་ཐང་དུ་སེབས་

དུས་ཞློགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པ་ཏག་ཏག་ཡིན།  དགུན་ཁར་ཞློགས་པའི་ཆུ་

ཚོད་དྲུག་པའི་སྟེང་ཡློ་གཟུར་མེད་པར་རེད་ཐང་དུ་འབྱློར་ངེས་ཡིན།  ཁློང་

ལས་ཁུངས་སུ་འབྱློར་དུས་ནི་ཆུ་ཚོད་དགུའི་སྔློན་གི་སྐར་མ་ལྔ་ཏག་ཏག་

ཡིན།  ཉིན་གུང་གི་ཞལ་ལག་མཆློད་རེས་གཞུང་སྒྲུབ་ཁང་མདུན་གི་མེ་

ཏློག་ལྡུམ་ར་ཆུང་ཆུང་དེའི་ནང་དུ་དཔེ་ཀློག་བྱེད་ངེས་ཡིན།  དེ་དུས་ཆུ་

ཚོད་བཅུ་གཉིས་དང་ཕེད་ཀ་ནས་ལས་ཁུངས་འགློ་མ་ཚུགས་བར་ཡིན།  ཕི་

དྲློ་སློབ་མ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་རེད་མློར་གཡེང་བའི་སྐབས་ནི་ཆུ་ཚོད་བཞི་དང་

ཕེད་ཀ་ནས་ལྔ་པ་བར་ཡིན།  ལས་རེས་ཡིན་ན་མ་གཏློགས་དགློང་མློའི་རང་
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སྦློང་སྐབས་ཁློང་སློབ་གྲྭའི་ཁློར་ཡུག་ཏུ་མཐློང་མི་ཐུབ།  སློབ་གྲྭའི་ཁློར་ཡུག་

ཏུ་ཁློང་གི་འགློ་འདུག་འཆག་གསུམ་གི་ཆུ་ཚོད་ལ་གཏན་ཁེལ་རང་བཞིན་

ལན་པས་དགེ་སློབ་ཚང་མས་ཁློང་ལ་“ཆུ་ཚོད་ཀི་སིང་མློ་” ཞེས་མཚང་

མིང་ལྟ་བུ་ཞིག་བཏགས་ཡློད།

(ཚན་པ་འདིར་མི་སྣའི་འགོ་འདུག་འཆག་གསུམ་གི་དུས་ཚོད་ལ་གཏན་ཁེལ་རང་བཞིན་

ཡོད་པ་ངོ་སྤོད་བས་ཏེ།  དུས་ཚོད་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་ཤུགས་ལ་བསན་ཡོད་ཞེས་

བརོད་ཆོག)

ཁྱློད་ཀིས་མཚམས་མཚམས་ལ་མ་གཏློགས་ཁློམ་གཞུང་ནས་དགེ་རྒན་ཤེས་

རབ་དཔལ་མློ་མཐློང་མི་ཐུབ།  གལ་སིད་ཁྱློད་ཀིས་ཁློང་ཁློམ་གཞུང་ནས་

མཇལ་བ་བྱུང་ཚེ་དེ་ནི་ཏག་ཏག་གཟའ་ཉི་མའི་ཕི་དྲློ་ཡིན་པར་ངས་ཚིག་

ཐག་བཅད་ནས་བཤད་ཐུབ།  ཅ་ལག་འདྲ་ཉློ་དགློས་བྱུང་ན་མ་གཏློགས་

ཁློམ་དུ་འགློ་བའི་དཔེ་མེད།  དེ་ཡང་དུས་ཚོད་ནི་གཟའ་ཉི་མའི་ཕི་དྲློ་མ་

གཏློགས་ཕེབས་མི་སིད།  ཁློམ་ལློང་རེ་བྱུང་ན་ཁྱིམ་དུ་འཛུལ་ནས་དཔེ་ཀློག་

དང་རློམ་འབི་སློགས་ཀིས་དུས་འདའ་བས།  མི་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁློང་ལ་“དགེ་

རྒན་མཚམས་པ་” ཞེས་ཀུ་རེའི་ཚུལ་གིས་འབློད་བཞིན་པའང་ཐློས་མློང་།

(ཚན་པ་འདིར་ངོ་སྤོད་བ་ཡུལ་གི་མི་སྣའི་སོབ་ཕིའི་འགུལ་སྐོད་གསལ་བཤད་བས་

ཡོད།  འདི་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ།  གཅིག་ནི་རང་ཁིམ་ནས་དཔེ་ཀོག་དང་རོམ་འབྲི་ལ་

ཞུགས་པ་དེ་དང་།  གཞན་ཞིག་ནི་གཟའ་ཉི་མར་དགོས་མཁོ་རེ་བྱུང་ན་ཁོམ་ལ་འགོ་བ་

དེ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཀང་གསལ་བཤད་བས་ཡོད།)

སློབ་ཁིད་ཀི་སྐབས་སུ་ཁློང་གཅིག་པུས་བཤད་ནས་སློད་པ་དེ་འདྲ་མིན།  
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མར་འཁློར་ནས་སློབ་མར་དྲི་བ་འདྲི་བ་ནི་རྒྱུན་ལན་ཞིག་ཡིན།  དེ་ནི་སློབ་

མ་ཚོས་ཤེས་ཀི་ཡློད་མེད་ལ་བརགས་པ་འདྲ།  སློབ་མ་ཚོས་ལན་འདེབས་

མ་ཐུབ་ཚེ་དེ་མ་ཐག་སློབ་ཁིད་ཀི་ཐབས་ལམ་བརེས་ཏེ།  དཔེ་འཇློག་པའམ་

གཏམ་རྒྱུད་འཆད་པ།  མཚམས་རེར་དགློས་མཁློ་དང་འཚམས་པའི་ཀལ་

ཀའང་གནང་སིད།  གསུང་སྐད་ཧ་ཅང་དག་ལ་གསལ།  སུ་ཡིས་དྲི་བ་དྲིས་

ཚེ་ཐློག་མར་དེ་ལ་མཐེ་བློང་བསྟན་ནས་བསྔགས་པ་ཡིན།  དེར་བརེན།  ང་

ཚོ་ཁློང་ལ་དྲི་བ་འདྲི་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཅི་ཡང་མེད།  ཁློ་བའི་རྣམ་པ་ཞིག་མཐློང་

དཀློན་པ་ཡིན་པས་ངློ་མ་རེ་བཙུན་སྒློལ་མ་རང་རེད་ཅེས་ཚང་མས་བསྟློད་

ཅིང་བསྔགས།

(ཚན་པ་འདིར་གཙོ་བོར་མི་སྣའི་སོབ་ཁིད་བེད་སངས་ཁད་པར་བ་ཞིག་ཡིན་པ་ངོ་སྤོད་

བས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཉམས་མོང་གིས་ཕྱུག་ཅིང་།  ངང་རྒྱུད་རིང་བའི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡིན་

པ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད།)

ཆབ་སིད་ཀི་དགེ་རྒན་མ་ཁློམ་པར་དགློངས་པ་འདྲ་ཞུས་ཚེ།  དེའི་ཚབ་ཏུ་

ཁློང་གིས་སློབ་ཁིད་བྱེད་པ་རེད།  འཛིན་གྲྭ་གཞན་པའི་ཚན་རིག་དགེ་རྒན་

མ་ཁློམ་པ་འདྲ་བྱུང་ནའང་དང་བངས་ཀིས་དེའི་འཛིན་གྲྭར་དཔེ་ཁིད་བྱེད་

པ་ཡིན་ལ།  ཨིན་ཡིག་གི་དགེ་རྒན་མ་རག་པའི་དུས་ཡུན་དུ་ཁློང་གིས་

རྒྱུན་པར་ཁློམ་སྐབས་བཙལ་ཏེ་སློབ་མ་ཚོར་ཨིན་ཡིག་འཁིད་པ་རེད།  དེར་

བརེན།  དགེ་རྒན་ཕྲག་དློག་ཅན་ཁ་ཤས་ཀིས་ཁློང་ལ་“ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་” ཞེས་ཟུར་ཟ་བྱེད་མློད།  ཁློང་གིས་དེ་ཚོ་སྣང་མེད་དུ་གཏློང་བ་ཡིན།

(ཚན་པ་འདིར་མི་སྣའི་གཞན་ཕན་ལྷག་བསམ་ངོ་སྤོད་བས་པ་བརྒྱུད་ནས་སྣ་མང་རིག་
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གནས་ལ་མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད།)

དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློའི་ལུས་སྟེང་ནས་སྐློན་ཞིག་བཙལ་དགློས་

ན༑  དེ་ནི་མློ་གཤམ་གི་བུ་ཞིག་འཚོལ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན།  དེར་བརེན།  ང་ཚོའི་

སློབ་གྲྭ་ལས་ཆ་རྐེན་བཟང་བའི་སློབ་གྲྭ་གཞན་གིས་ཐེངས་མང་པློར་གདན་

འདྲེན་ཞུས་མློང་ཡང་ང་ཚོ་བསམས་ནས་ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་རེད།

(རོམ་ཡིག་གི་མཇུག་ཏུ་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མོ་ཆ་རྐེན་བཟང་བའི་སོབ་གྲྭ་གཞན་

གིས་གདན་འདེན་ཞུས་ཀང་མ་ཕེབས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ངོ་སྤོད་བས་ཏེ།  ཁོང་གི་ལྷག་

བསམ་ལ་དི་མ་མེད་པ་གསལ་བཤད་བས་པ་དང་།  རོམ་ཡིག་གི་མགོ་ལ་རམ་འདེགས་

བས་པར་མ་ཟད།  བརོད་སྙིང་བླ་ལྷག་གིས་འབུར་དུ་ཐོན་པར་བས་ཡོད།)

༣  ཕ་ཡུལ།

ངའི་ཕ་ཡུལ་ནི་མདློ་སད་མཚོ་སྔློན་པློའི་ལྷློ་རྒྱུད་ཀི་མང་རློང་གི་ཁློངས་ན་

ཡློད།  གློང་སེའི་མིང་ལ་སྤི་ཚོགས་རྙིང་པར་“བདེ་སྐིད་ཐང་སེ་པ་” ཟེར་

མློད།  དུས་འགྱུར་གི་རེས་སུ་“ལློ་བ་གློང་མ་” ཞེས་ཟེར།  སེ་པ་ཡློངས་ལ་ད་

ལྟ་ཁྱིམ་ཚང་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ལྷག་ཅིག་ཡློད་ཅིང་།  དེ་ལས་རྒྱ་མིའི་ཁྱིམ་ཚང་

ཉི་ཤུ་ལྷག་ཡློད།  འཚོ་ཐབས་གཙོ་བློ་ཞིང་ལས་ཡིན་མློད།  ར་ལུག་གཙོ་བློར་

གྱུར་པའི་ཕྱུགས་ཟློག་ཀང་འཚོ་བཞིན་ཡློད་པས་རློང་མ་འབློག་གི་གློང་སེ་

ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན།

(རང་བྱུང་ཚན་པ་དང་པོར་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ས་ཕོགས་གང་དུ་ཡོད་པ་རོང་གང་གི་ཁོངས་

སུ་གཏོགས་སུ་གཏོགས་པ།  སེ་མིང་ལ་ཅི་ཟེར་བ།  ཁིམ་ཚང་ག་ཚོད་ཅིག་ཡོད་པ་
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སོགས་གོ་རིམ་ལན་པའི་ངང་འགེལ་བརོད་བས་པ་གོ་ས།)

སེ་པའི་ཤར་ཕློགས་ན་ལུང་པ་རིང་མློ་ཞིག་ཡློད་ཅིང་དེ་ལས་མང་ཆུ་སྔློན་མློ་

ནུབ་ཕློགས་སུ་འབབ་ཀིན་ཡློད།  ཤར་ལྷློའི་མཚམས་ན་གམ་པ་རིང་མློ་ཞིག་

ཡློད་ཅིང་དེ་ལ་“ཤེལ་ལུང་གམ་པ་” ཟེར།  ལྷློ་ཕློགས་ན་ང་ཚོ་སེ་པའི་དགུན་

ས་སྟེ་“ཐང་སེ་རློལ་” ཡློད།  དགུན་ས་ནི་འབློག་སེའི་ཐར་ཤུལ་གི་དགུན་ས་

དང་འབེལ་ནས་ཡློད།  ནུབ་བྱང་གི་མཚམས་སུ་ཡུལ་ལྷ་མང་རའི་མཁའ་

འགློ་མའི་གནས་རི་ཡློད་ཅིང་བྱང་ཤར་གི་མཚམས་ནི་བྱེ་མའི་རི་རྒྱུད་ཀིས་

བཅད་ཡློད།  དེའི་ཀད་ནི་མཐའ་ཀས་པའི་མུ་གེ་ཐང་ཡིན་ལ་ང་ཚོའི་དབྱར་

སའང་དེ་ན་ཡློད།

(ཚན་པ་འདིར་སེ་པའི་ཕོགས་བཞི་དམིགས་སུ་བཟུང་ནས་རགས་བསྡུས་ཀིས་ངོ་སྤོད་

བས་ཡོད།)

ང་ཚོ་སེ་པའི་ཕློགས་གསུམ་ནི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞིང་ས་ཡིན་ལ།  ཞིང་ཚིགས་

སུ་མ་གལ་གི་སློང་པློ་བཙུགས་ཡློད།  ལྷློ་ནུབ་ཀི་མཚམས་ནི་གམ་པ་ཡིན་

ཞིང་།  དེ་རུ་སློང་ར་ཆེན་མློ་ཞིག་ཡློད་པར་མ་ཟད་ཆུ་མགློ་ཁྱ་ལང་(ཁ་ལང)

ཞེས་པས་མཚོན་ཆུ་མིག་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཡློད།  ཆུ་མིག་དེ་དག་དགུན་ཁར་

ཆབ་རློམ་མི་ཆགས་ཤིང་།  དབྱར་ཁར་བཏུང་ན་སློའང་ན་བར་བྱེད་པའི་

ཧ་ཅང་གི་བསིལ་མློ་དང་དྭངས་མློ་ཞིག་ཡིན།  དེ་ལ་ཀླུ་གནས་པར་གགས་

པས་སུས་ཀང་འབག་བཙོག་བྱེད་མི་ཕློད་ལ་རྐློ་སློག་དེ་བས་ཀང་མི་ནུས།

(ཚན་པ་འདིར་སེ་པའི་ཆེས་ཉེ་སའི་ཡུལ་ཁམས་ཀི་ཆགས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཀིས་

མཚམས་སྦོར་བས་ཡོད།  རོམ་ཡིག་གི་འགོ་ནས་འདི་བར་དོན་ཚན་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་
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བརིས་ན་འགིག  གཞན་གིས་རོམ་མགོའི་རང་བྱུང་ཚན་པ་དང་པོ་དོན་ཚན་གཅིག་ཏུ་

བརི་ཡང་སིད།  དེ་ལ་འགལ་བ་ཆེར་མེད།)

ང་ཚོའི་སེ་མི་རྣམས་ལས་ལ་བརློན་ཞིང་བློ་རིག་བཀྲ།  མ་སྐུལ་དང་བངས་

ཀིས་ཁྱིམ་ཚང་ཕན་ཚུན་ལ་རློགས་བྱེད་པའི་སློལ་བཟང་ཞིག་སྔློན་མ་ནས་

ཡློད་ཅིང་།  གཞློན་པ་རྣམས་ལག་རལ་ཅན་དང་ཚོང་ལས་ལ་དགའ་བ་ཤ་

སྟག་ཡིན།  གཞན་ཡང་ཨ་རིར་གནས་སློད་མཁས་དབང་པད་མ་དབང་

རྒྱལ་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་དང་།  རློང་དཔློན་ར་མགིན་སྒློལ་མ་ལྟ་བུའི་མི་སྣ་

གལ་ཆེན་ཡློད་ལ།  སློབ་ཆེན་གི་དགེ་རྒན་བྱེད་མཁན་དང་ཁིམས་དཔློན་

སློགས་ཀང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡློད།

(ཚན་པ་འདིར་གཙོ་བོར་ནང་བཅུད་དུ་གཏོགས་པའི་སེ་མིའི་ལས་སྣེ་སོགས་དང་འབྲེལ་

ཏེ་སབས་བདེ་བའི་ངོ་སྤོད་ཅིག་བས་ཡོད།)

ང་ཚོ་སེ་པ་ན་ད་དུང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་རང་བཞིན་ལན་པའི་མཆློད་རེན་ཞིག་

ཡློད་ཅིང་དེ་ལ་“མང་རའི་མཆློད་རེན་ཆེན་མློ་” ཟེར།  ཡློངས་ཀི་དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་ཆེན་མློ་ལ་མློ་ཡློངས་འཛིན་མཆློག་གིས་རབ་གནས་མཛད་

མློང་བར་མ་ཟད།  དུས་འཁློར་དབང་ཆེན་ཡང་ས་དེ་ནས་གནངས་མློང་།  

ཟླ་རེའི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྣལ་འབྱློར་མའི་རྣལ་འབྱློར་ལ་བརློན་མཁན་གི་དད་

ལན་ཕློ་མློ་མང་པློས་མཉམ་དུ་ཚོགས་འཁློར་བསྐློར་ཞིང་།  དགུན་དུས་སུ་

ད་དུང་མ་ཎི་དུང་སྒྲུབ་ཟེར་བའི་ཆློས་ཀི་འདུ་ཚོགས་ཆེན་མློ་ཞིག་ཀང་ལློ་

རེ་བཞིན་ཚོགས་བཞིན་ཡློད།  དུས་རྒྱུན་དུ་བུད་མེད་དང་བྱིས་པ།  རྒན་པ་

རྣམས་མཆློད་རེན་དེ་ལ་སྐློར་བྱེད་པ་རེད།
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(ཚན་པ་འདིར་ལོ་རྒྱུས་ཤུལ་བཞག་ཅིག་ངོ་སྤོད་བས་པ་བརྒྱུད་སེ་མི་གཙོ་བས་ཡུལ་

ཕོགས་ཀི་མི་རྣམས་ཆོས་དད་ཆེ་བ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད།)

ང་ཚོའི་སེ་པ་ནི་ཡུལ་ཚོ་ཡློངས་ནས་མིག་དཔེར་ལྟ་སའི་སེ་པ་དཔེ་ལེགས་

ཅན་གི་གས་སུ་གཏློགས་པ་ཡིན།

(རོམ་མཇུག་ཏུ་ཤིན་ཏུ་མདོར་བསྡུས་པའི་འགེལ་བརོད་ཀི་ལམ་ནས་རོམ་ཡིག་ཧིལ་

པོའི་བསན་དོན་གསལ་པོར་མཚོན་པར་བས་ཡོད།)

༤  བཟའ་ཆས་ནི་གང་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནམ།

ས་བློན་རློག་གཅིག་སྐེས་ནས་དགུང་དུ་བསྙེགས་པའི་སློང་རྒན་དུ་རྒྱས་ཐུབ་

པ་དང་།  ཉ་མློའི་སློ་ང་གཅིག་རྒྱ་མ་སྟློང་ཕྲག་ཏུ་ལློངས་པའི་ཉ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་

འགྱུར་ཐུབ།  དེ་རྣམས་ཀི་བློངས་ཚོད་ལབ་ཁི་ཕྲག་ཏུ་བསྐེད་པར་སྐེ་ལན་

རས་ཤིན་ཏུ་མང་པློས་འགྲུབ་དགློས།  སྐེ་དངློས་ཡློད་རྒུ་གསློན་པའི་ཕིར་ན།  

དེ་དག་གི་ནུས་ཚད་གློན་དགློས་ཏེ།  མི་དར་མ་ཞིག་གིས་ལས་ཅི་ཡང་མ་

བསྒྲུབས་ཀང་ཉིན་རེར་ནུས་ཚད་ཀི་ལློ་གྷ་རམ་༡༤༠༠  གློན་གིན་ཡློད།  སྐེ་

ལན་རས་འདི་རྣམས་དང་ནུས་ཚད་འདི་རྣམས་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན།

(རང་བྱུང་ཚན་པ་དང་པོ་ནི་བ་དངོས་གང་དང་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་འཚར་སྐེད་འབྱུང་བ་

དང་།  དེ་འཚར་སྐེད་བེད་པ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ཡོད་པ་རགས་བསྡུས་ཀིས་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།)

མ་གཞིར་སྐེ་དངློས་ཡློད་དགུ་ལ་བཟའ་ཆས་དགློས་པ་རེད།  བཟའ་ཆས་ནི་

ཕུང་པློ་འགྲུབ་བྱེད་དང་ནུས་ཚད་འདློན་བྱེད་ཀི་དངློས་པློ་ཡིན་ཏེ།  དཔེར་
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ན༑  ཐཱན་ཆུ་འདྲེས་འགྱུར་རས་དང་།  (མངར་ཆ་དང་། སིང་ཕེ་དང་། ཚི་སྣ་

བཅས་འདུས།)  སྤི་དཀར་དང་།  ཚིལ་ཞག་ལ་སློགས་པས་ཕུང་པློ་འགྲུབ་ལ།  

དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀི་དུས་སུ་དབྱང་དུ་གྱུར་ནས་ནུས་ཚད་ཀང་འདློན་

ཐུབ།  ཆུ་དང་གཏེར་ཚྭའི་རིགས་ནི་སྐེ་དངློས་ཕུང་པློ་ལ་ཉེ་བར་མཁློ་བར་

མ་ཟད།  ཕུང་པློ་འགྲུབ་བྱེད་ཀི་གྲུབ་ཆ་ཡང་ཐེ་ཡློད།  འློན་ཀང་དེ་དག་གིས་

ནུས་ཚད་འདློན་དུ་མེད་པས།  སྤིར་བཏང་གི་བཟའ་ཆས་དང་མི་འདྲའློ།  །

(ཚན་པ་འདིར་སྐེ་དངོས་ཡོད་ཚད་ལ་བཟའ་ཆས་དགོས་པ་དང་།  བཟའ་ཆས་ཀི་རྒྱུ་ལ་

རིགས་དང་དབེ་བ་བཀར་ནས་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།)

སློག་ལན་གི་སྐེ་དངློས་ཡློད་རྒུ་བཟའ་ཆས་དང་འབལ་དུ་མེད་པ་ཡིན།  འློ་

ན་བཟའ་ཆས་ནི་ཇི་ལྟར་ཐློབ་པ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།  འདི་ལ་ཐབས་མི་འདྲ་བ་

གཉིས་ཡློད།  གཅིག་ལ་རང་གསློ་ཟེར་ཏེ།  སྔློ་ལང་གི་རི་ཤིང་ཐམས་ཅད་

འདིའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པ་དང་།  དེ་དག་སློ་སློས་སྐེ་མེད་རས་དེ་སྐེ་ལན་

གི་བཟའ་ཆས་སུ་བསྒྱུར་ནས་སྐེ་འཕེལ་གི་དགློས་མཁློ་སྐློང་བར་བྱེད་ཀིན་

ཡློད།

(ཚན་པ་འདིར་སྐེ་དངོས་ཡོད་ཚད་ལ་བཟའ་ཆས་དགོས་པ་དང་།  བཟའ་ཆས་ཐོབ་པའི་

ཚུལ་རིགས་མ་འད་བ་གཉིས་ཡོད་པ་འགེལ་བཤད་ཀི་རྣམ་པས་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།)

མེ་ཏློག་བཞད་པའི་སྔློ་ལང་རི་ཤིང་གི་རིགས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་

རད་པ་ཡློད་ཅིང་།  རད་པ་རེ་རེར་ཡང་ཉིང་རད་མང་པློ་ཡློད།  ཉིང་རད་

རེ་རེ་ནི་ཆེས་ར་བའི་མ་བཅློས་རྒྱུ་ཆ་འཚོལ་སྡུད་བྱེད་སའི་ས་ཚིགས་ཤིག་

དང་འདྲ་སྟེ།  དེས་འློག་གི་རླན་དང་སྐེ་མེད་ཚྭ་ལ་སློགས་པའི་མ་བཅློས་
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རྒྱུ་ཆ་ཤུགས་ཆེན་པློས་གཞིབས་ཏེ།  འདྲེན་ལམ་སྟེ་གཞུང་ར་བརྒྱུད་ནས་

རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ལློ་མའི་ནང་དུ་སྐེལ་བ་དང་།  ལློ་མ་ནི་བཟའ་ཆས་ལས་

སྣློན་བྱེད་པའི་བཟློ་གྲྭ་ཞིག་དང་འདྲ།  ལློ་མའི་ངློས་སུ་བུ་ག་མང་པློ་ཡློད་པ་

དང་།  ཉི་འློད་འློག་ཏུ་བུ་ག་དེ་རྣམས་ཀིས་ཕློགས་གཅིག་ནས་དབྱང་རླུང་

དང་རླངས་པ་ཕིར་གཏློང་བ་དང་།  ཕློགས་གཞན་ཞིག་ནས་དབྱང་གཉིས་

ཐཱན་རས་མང་པློ་འཇིབ་ཀིན་ཡློད་ལ།  སྐབས་རེར་བུ་ག་གཅིག་གིས་དུས་

ཚོད་སྐར་ཆ་གཅིག་གི་ནང་དུ་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་ཀི་ཆ་རྡུལ་དུང་ཕྱུར་

༢༥༠༠༠ འཇིབ་ཐུབ།

(ཚན་པ་འདིར་རི་ཤིང་གི་རིགས་ཀི་གྲུབ་ཆ་དག་རྒྱུ་མ་ཕུ་འདེད་བེད་པ་ལྟ་བུའི་ཐབས་

ཀིས་དེ་དག་གི་བེད་ནུས་དང་།  ཁད་ཆོས་བཅས་ཁ་གསལ་གོ་བདེ་ཡི་ལམ་ནས་ངོ་

སྤོད་བས་ཡོད།)

འཚོལ་སྡུད་ས་ཚིགས་ནས་བསྐལ་ཡློང་བའི་ཆུ་དང་བུ་ག་ནས་གཞིབས་

པའི་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་ནི་སྦར་བྱུང་གི་སྐེ་ལན་རས་ཀི་ཆེས་ར་བའི་མ་

བཅློས་རྒྱུ་ཆ་རིགས་གཉིས་ཡིན།  དེའི་ཕིར།  མི་ལ་ལས་འདི་ནི་རླངས་ཆུ་

སྙློལ་བ་མིན་ནམ་སྙམ་ཡང་སིད།  རླངས་ཆུ་བཟློ་གྲྭས་གནློན་ཤུགས་བཀློལ་

ནས་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་ཆུའི་ནང་དུ་བསེས་པ་དང་།  དེའི་ནང་དུ་ཤིང་

ཏློག་གི་ཁུ་བ་དང་བསུང་རས་སློགས་བསེབས་ཏེ་བསིལ་ཞིང་མངར་ལ་ཞིམ་

པའི་རླངས་ཆུ་བསྙལ་བ་བདེན་མློད།  ཡིན་ན་ཡང་སྐེ་དངློས་ནི་ནུས་པ་ཆེ་

བའི་བཟའ་ཆས་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་ལས།  རླངས་ཆུ་འཐུང་ནས་འཚོ་བ་

མིན་ནློ།  །
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(ཚན་པ་འདི་རུ་སྦར་བྱུང་གི་སྐེ་ལན་རས་ཀི་ཆེས་ར་བའི་མ་བཅོས་རྒྱུ་ཆ་རིགས་གཉིས་

གང་ཡིན་པ་ངོ་སྤོད་བས་རེས།  གཤིབ་སྡུར་གི་ལམ་ནས་རླངས་ཆུ་བཟོ་གྲྭ་དང་སྐེ་

དངོས་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་གསལ་པོར་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།)

དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་དང་ཆུ་གཉིས་ནི་བསེས་སྦློར་འཁློར་ཁང་སྟེ་ལློ་མའི་

ལང་རྒྱུ་ཕུང་པློའི་ནང་དུ་ངློ་མཚར་བའི་འགྱུར་ལློག་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ལ།  

ལློ་མའི་ལང་རྒྱུ་ཕུང་པློ་ནི་ལློ་མའི་ལང་རྒྱུ་དང་སྤི་དཀར་སློགས་གྲུབ་པའི་

རིལ་བུ་༢༠ ནས་༡༠༠ བར་ཡློད་ཅིང་།  ལློ་མའི་ལང་མདློག་ནི་དེ་ཚོའི་ཚོན་

མདངས་རང་ཡིན།  ལློ་མའི་ལང་རྒྱུ་ཕུང་པློས་ཉི་མའི་འློད་ནུས་གཞིབས་ན་

དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་དང་ཆུ་འདྲེས་ཏེ་ནུས་པ་ཆེ་བའི་སྐེ་ལན་རས་(གཙོ་

བློ་ཐཱན་ཆུ་འདྲེས་འགྱུར་རས)སུ་འགྱུར་ཞིང་།  དེ་དང་མཉམ་དུ་སྙིགས་རླངས་

ཏེ་དབྱང་ཟེར་བ་དེ་བུ་ག་ནས་ཕིར་འཕུད་ཀིན་ཡློད།  འདི་ནི་མིང་གགས་

ཆེ་བའི་འློད་སྦློར་ནུས་པ་ཟེར་བ་དེའློ།  །འདི་ལ་བལྟས་ན་ལས་ཧ་ཅང་ས་པློ་

ཞིག་ཏུ་སྣང་ཡང་།  དློན་དངློས་སུ་རྙློག་འཛིང་ཆེ་བའི་འཕེལ་རིམ་ཞིག་ཡིན།

(ཚན་པ་འདི་རུ་དབང་གཉིས་ཐཱན་རས་དང་ཆུ་གཉིས་ཀི་འགྱུར་ལོག་གི་རིམ་པ་སེ།  ལོ་

མའི་ལང་རྒྱུ་ཡི་གྲུབ་ཚུལ་དང་།  སྐེ་ལན་རས་དང་འོད་སྦོར་ནུས་པ་སོགས་ཀི་བྱུང་

འཕེལ་འགེལ་བརོད་བས་ཡོད།)

རི་ཤིང་གིས་བཟའ་ཆས་འདི་རྣམས་བསེས་སྦློར་བྱས་རེས།  མང་ཆེ་བ་ཕུང་

པློ་འགྲུབ་བྱེད་དུ་བཀློལ་ཏེ།  ས་བློན་དང་།  རད་པ་རློག་པློ་དང་།  གཞུང་

ར་རློག་པློ་བཅས་ཀི་ནང་དུ་གསློག་ལ།  ཉུང་ཤས་ཤིག་ནི་དབུགས་འབྱིན་

རྔུབ་ཀི་ནུས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆུ་དང་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་གཉིས་སུ་གེས་
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པ་དང་མཉམ་དུ་ནུས་ཚད་ཕིར་བཏང་སྟེ།  ཚེ་སློག་གི་འགུལ་སྐློད་ལ་མཁློ་

སྤློད་བྱེད་དློ།  །

(ཚན་པ་འདིར་རི་ཤིང་གིས་བཟའ་ཆས་ཇི་ལྟར་ལོངས་སུ་སྤོད་པའི་ཚུལ་གོ་རིམ་ལན་

པའི་ངང་མཚམས་སྦོར་བས་ཡོད།)

ཅིག་ཤློས་ལ་གཞན་གསློ་ཟེར་ཏེ།  སློག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་སྐེ་དངློས་ཕྲ་

རབ་མང་ཤློས་ཤིག་རིགས་འདིར་གཏློགས་པ་དང་།  དེ་དག་སློ་སློས་བཟའ་

ཆས་བསྐྲུན་མི་ཐུབ་པས་རི་ཤིང་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་དགློས།

(ཚན་པ་འདིར་གཞན་གསོ་སོར་ངོ་སྤོད་དང་།  ཅིའི་ཕིར་གཞན་གསོ་ཟེར་དགོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གསལ་བཤད་བས་ཡོད།)

དཔེར་ན།  རི་བློང་གིས་རྩྭ་ཟ་བ་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་དང་།  སྤང་ཀིས་རི་

བློང་ཟས་སུ་བྱེད་ཅིང་།  ནམ་ཞིག་ལ་སྤང་ཀི་སྟག་དང་ཕྲད་ན།  སྟག་གི་

ཟས་སུ་འགྱུར།  སྟག་ཤི་ན་འབུ་ཕྲའི་དགའ་ཚལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་།  ཡུན་

རིང་མ་སློང་བར་སྟག་རློ་རུལ་ཞིང་མགས་ནས་ཁ་ཐློར་ཏེ།  དབྱང་གཉིས་

ཐཱན་རས་དང་།  ཆུ་དང་སྐེ་མེད་ཚྭ་ལ་སློགས་པར་གྱུར་ནས་རང་བྱུང་ཁམས་

ཆེན་པློར་འཐིམས་ཏེ།  སར་ཡང་རི་ཤིང་གི་བཟའ་ཆས་བསྐྲུན་པའི་རྒྱུ་ཆར་

འགྱུར་རློ།  །དེའི་ཕིར།  རི་བློང་དང་།  སྤང་ཀི་དང་།  སྟག་དང་།  འབུ་ཕྲ་

སློགས་གང་ཡིན་རུང་ཚང་མ་རི་ཤིང་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་དགློས་སློ།  །

(ཚན་པ་འདིར་དཔེ་འགོད་པའི་ལམ་ནས་གཞན་གསོ་རིགས་མང་པོ་ཞིག་མཚམས་སྦོར་

བས་པ་བརྒྱུད་ནས་དེ་དག་གི་འཕེལ་འགྱུར་དང་།  དེ་དག་ར་བའི་ཆ་ནས་རི་ཤིང་ལ་

བརེན་ཡོད་པ་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།)
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མིས་ཉིན་རེར་ཆུ་དང་ཚྭ་ཚད་ངེས་ཅན་རེ་སྤློད་པ་ལས་གཞན་ད་དུང་སིང་

ཕེ་དང་།  སྤི་དཀར་དང་།  ཚིལ་ཞག་སློགས་བཟའ་དགློས་ལ།  ང་ཚོའི་པགས་

པ་ལས་ལློ་མའི་ལང་རྒྱུ་སྐེ་མི་སིད་པས།  གཞན་གསློའི་རིགས་ལ་གཏློགས་

པ་སློས་མ་དགློས།  དམར་ཟས་དཀར་ཟས་གང་ཞིག་ཟ་བ་ཡིན་རུང་ཚང་

མ་རི་ཤིང་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་བ་ཡིན།  ཡིན་ན་ཡང་།  མིས་ངལ་རློལ་ལ་

བརེན་ནས་བཟའ་ཆས་འཚོལ་ཐུབ་པས།  ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་རི་ཤིང་

ལ་བསྒྱུར་བཀློད་བྱས་ཏེ་མི་ལ་ཞབས་འདེགས་བཟང་པློ་ཞུ་རུ་འཇུག་ཐུབ།  

གནའ་དུས་རིང་མློ་ནས་བཟུང་སྟེ།  མི་རྣམས་སློ་ནམ་གི་ལས་ལ་མཁས་ཤིང་

ལང་མདློག་གི་བཟློ་གྲྭ་བཙུགས་ནས།  ལློ་ཏློག་ལ་བརེན་ནས་དབྱང་གཉིས་

ཐཱན་རས་དང་ཆུ་བཟའ་ཆས་སུ་བསྒྱུར་དུ་བཅུག་ཡློད།  མི་རྣམས་ཀིས་དེའི་

ནང་གི་འཚོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ས་བློན་དང་།  ཤིང་འབས་དང་།  

རད་པ་རློག་པློ་དང་།  གཞུང་ར་རློག་པློ་སློགས་བངས་ནས་རྒྱགས་ཕེ་བྱས་པ་

དང་།  དེའི་འཕྲློ་མའི་གཞུང་ར་དང་སྦུན་པ་སློགས་སྐེ་ལན་རས་ཡིན་པས།  

མི་ཞིམ་པའི་དངློས་རས་རྣམས་ནི་ཕག་པ་དང་།  བ་མློ།  ཁྱིམ་བྱ་སློགས་ཀི་

འཇུ་སྟློབས་ལ་བརེན་ནས་སྡུད་ལེན་དང་འགྱུར་ལློག་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་ཕག་

ཤ་དང་།  འློ་མ།  བྱ་སློང་ལ་སློགས་པའི་བཟའ་ཆས་བཟང་པློར་གྱུར།

(ཚན་པ་འདིར་མིའི་རིགས་ཀི་བཟའ་ཆས་གང་དག་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་གི་འབྱུང་

ཁུངས་སོགས་གོ་རིམ་བཞིན་ངོ་སྤོད་བས་ཡོད།)

དེའི་ཕིར།  འཛམ་གིང་དུ་འབུ་ཕྲ་ཆེས་ཉུང་ཤས་ཤིག་ཉི་འློ ད་ལ་བརེན་མི་

དགློས་པར།  རས་འགྱུར་ནུས་པར་བརེན་ནས་བཟའ་ཆས་བསེས་སྦློར་བྱེད་
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ཐུབ་པ་ཕུད་གཞན་སྐེ་དངློས་ཐམས་ཅད་ནི་སྔློ་ལང་རི་ཤིང་གི་འློད་སྦློར་

ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཟའ་ཆས་ཐློབ་དགློས་པ་རེད།  འཛམ་གིང་ཡློངས་

ཀི་རི་ཤིང་གིས་ལློ་གཅིག་ལ་སྐེ་ལན་རས་ཏུན་དུང་ཕྱུར་སྟློང་ཕྲག་འགའ་

བསྐྲུན་ཐུབ་པས།  འདི་ནི་ངློ་མ་འགན་ཟླ་མེད་པའི་བསེས་སྦློར་བཟློ་གྲྭ་ཆེན་

མློ་ཞིག་ཡིན་ནློ།  །

(མཇུག་གི་ཚན་པ་འདིར་སྐེ་དངོས་ཀི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དང་ཁད་ནུས་གསལ་

བཤད་བས་ཡོད།  གཤམ་དུ་དགོས་མཁོར་དམིགས་ནས་རོམ་ཡིག་འདིའི་མོང་བཤད་

ཅིག་འདེན་འགོད་བས་ཡོད།)

རློམ་ཡིག་འདི་ནི་འཐུས་ཚབ་རང་བཞིན་ལན་པའི་གནས་ལུགས་ངློ་སྤློད་

ཀི་གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག་ཅིག་ཡིན་ལ།  གནས་ལུགས་གསལ་བཤད་བྱས་

པ་གཏིང་ཟབ་ཅིང་ཞིབ་ཕྲ་ལན་པ་དང་།  བལྟས་ན་ཡིད་འཕྲློག་ཅིང་ལན་

བརྒྱར་བལྟས་ཀང་སུན་རྒྱུ་མེད་པའི་རློམ་ཡིག་ལེགས་པློ་ཞིག་རེད།  ཉེ་

བའི་ལློ་འགའི་སྔློན་དུ་ས་ཁུལ་ཀུན་ཏུ་སྒྱུར་རློམ་ལ་དགག་པའི་ཚ་རླབས་

ཤིག་འཕྱུར་བའི་མློད་ལ།  འདི་དང་འདི་ལྟ་བུའི་བརམས་ཆློས་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་མང་པློ་ཞིག་བློད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་ལས་མཐར་སྐྲློད་གཏློང་དགློས་པའི་

རེ་འདློད་ཀང་གང་བྱུང་དུ་སྒློག་གིན་པ་ནི་མི་སྐློར་ཞིག་གིས་ཕུལ་བྱུང་

བརམས་ཆློས་འདི་དག་གི་གློ་དློན་མ་གློ་བའམ་དགློས་ངེས་ཀི་དློན་སྙིང་

མ་ཤེས་པར་གང་བྱུང་དུ་དགག་པ་བྱས་པའི་མུར།  “ཁྱི་རྒན་ཀུ་ཅློ་འདློན་

པ་ན།  །རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་གཞན་དག་རྒྱུག  །” ཞེས་པ་ལྟར་གཞན་དག་

ཀང་ཟེར་སྒློས་ཙམ་གི་རེས་སུ་འབངས་པར་ཟད་ལ།  དེ་བཞིན་དུ་ང་ཚོ་



134

གསར་སློབ་པ་སྐློར་ཞིག་ལ་ཡང་དེ་དག་གིས་ཤུགས་རྐེན་ཐེབས་ཏེ་རློམ་

ཡིག་འདི་དག་ལ་ལྟ་ཁུལ་ཙམ་བྱས་པ་ལས་སེམས་གཏིང་དུ་བངས་ནས་

བསམ་གཞིགས་མ་བྱས་པས་ལྟ་འདློད་མེད་པར་གྱུར་པའི་སྣང་ཚུལ་བྱུང་

བར་སྙམ།

རློམ་ཡིག་འདིར་ང་ཚོ་འགློ་བ་མི་སློས་མ་དགློས་ཤིང་།  ཐ་ན་སྐེ་དངློས་མང་

པློ་ཞིག་ཀང་བཟའ་ཆས་དང་ཁ་འབལ་ཐབས་མེད་པ་བརློད་དེ།  དློན་ངློ་

མར་མི་དང་བཅས་པའི་སློག་ཆགས་དང་།  སྐེ་དངློས་ཡློད་ཚད་ཀི་བཟའ་

ཆས་ནི་གང་ལས་བྱུང་བའི་གནས་ལུགས་དེ་ངློ་སྤློད་གསལ་པློ་བྱས་ཡློད་པ་

རེད།

རློམ་ཡིག་འདི་ཉིད་དློན་ཚན་གསུམ་གིས་གྲུབ་ཡློད་ཅིང་།  དློན་ཚན་དང་

པློའི་ནང་དུ་ས་བློན་རློག་གཅིག་དགུང་དུ་བསྙེགས་པའི་སློང་རྒན་དུ་རྒྱས་

ཐུབ་པ་དང་།  ཉ་མློའི་སློ་ང་གཅིག་རྒྱ་མ་སྟློང་ཕྲག་ལློངས་པའི་ཉ་ཆེན་དུ་

འགྱུར་བ།  མི་ཡིས་ལས་ཀ་ཅི་ཡང་མ་ལས་ཀང་ནུས་ཚད་མང་པློ་གློན་གིན་

ཡློད་པའི་དློན་དངློས་དེ་གེང་བ་བརྒྱུད།  དེ་དག་འཚར་སྐེད་འབྱུང་བའི་སྐེ་

ལན་རས་མང་པློ་དང་ནུས་ཚད་དེ་དག་གང་ནས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞེས་གནས་

ལུགས་གང་ཞིག་ངློ་སྤློད་བྱ་རྒྱུ་དེ་དྲི་བའི་ཚུལ་གིས་མགློ་བརམས་པས།  མི་

སུ་ཡིན་ཡང་དེ་ཉིད་གསལ་པློ་ཞིག་ཤེས་འདློད་ཀི་འདུན་པ་རང་ཤུགས་སུ་

སྐེ་སིད།  མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་འདང་མ་བརྒྱབ་པར་དེ་དག་ལ་འཚར་ལློངས་

བྱུང་རྒྱུ་ཡློད་པས་རེད་ཟེར་བའམ་།  ཡང་ན།  བརླན་དང་ཉི་འློད་ཡློད་པས་

རེད་སློགས་ཀི་ལན་ཕློགས་མཐུན་རེ་གདབ་ངེས་ཀང་།  དེ་དག་གི་གཏིང་
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ཟབ་པའི་གནས་ལུགས་ཤློད་མི་ནུས་པ་རེད།

དློན་ཚན་གཉིས་པའི་ནང་དུ་དེ་དག་གི་གནས་ལུགས་གསལ་པློར་བརློད་

པ་སྟེ།  སྐེ་དངློས་དང་སློག་ཆགས་གང་ཞིག་ཡིན་ཡང་བཟའ་ཆས་དགློས་

པ་དང་།  བཟའ་ཆས་དེ་དག་གང་ནས་བྱུང་བ་དང་ཇི་ལྟར་རང་རང་གི་

བློངས་ཚད་གསློ་བའི་རྒྱུ་རུ་གྱུར་པ་ཡིན་པ་ངློ་སྤློད་གསལ་པློ་བྱས་ཡློད་པ་

འདི་ལྟ་སྟེ།  “མ་གཞིར་སྐེ་དངློས་ཡློད་དགུ་ལ་བཟའ་ཆས་དགློས་པ་དང་།  

བཟའ་ཆས་ནི་ཕུང་པློ་འགྲུབ་བྱེད་དང་ནུས་ཚད་འདློན་བྱེད་ཀི་དངློས་པློ་

ཡིན་ཏེ།  དཔེར་ན།  ཐཱན་ཆུ་འདྲེས་འགྱུར་རས་དང་།  སྤི་དཀར་དང་།  

ཚིལ་ཞག་ལ་སློགས་པས་ཕུང་པློ་འགྲུབ་ལ།  དབུགས་འབྱིན་རྔུབ་ཀི་དུས་སུ་

དབྱང་དུ་གྱུར་ནས་ནུས་ཚད་ཀང་འདློན་ཐུབ་” ཅེས་དཔེར་བརློད་འཇློག་

པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་སྤད་དེ་རེ་རེ་བཞིན་བརློད་པ་དང་།  དེར་

མཐུད་ནས་སློག་ལན་གི་སྐེ་དངློས་ཡློད་ཚད་ལ་བཟའ་ཆས་དགློས་ཀི་ཡློད་

ཀང་བཟའ་ཆས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཐློབ་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་སྟེ།  དེ་ལ་

ཐབས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡློད་པ་སྟེ།  རང་གསློ་དང་།  གཞན་གསློ་གཉིས་

ཡློད་པ་དང་། (འདི་ནི་རིགས་དགར་བའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་ཡིན།)ཐློག་མར་

རང་གསློ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་གནས་ལུགས་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་ནི།  སྔློ་ལང་གི་རི་

ཤིང་ཐམས་ཅད་རང་གསློའི་རིགས་སུ་གཏློགས་པ་དང་།  དེ་དག་སློ་སློས་

སྐེ་མེད་རས་དེ་སྐེ་ལན་གི་བཟའ་ཆས་སུ་བསྒྱུར་ནས་སྐེ་འཕེལ་གི་དགློས་

མཁློ་སྐློང་བར་བྱེད་ཀིན་ཡློད་ཅེས་སྟབས་བདེ་ངློ་སྤློད་བྱེད་པའི་ཐབས་སྤད་

ཅིང་།  དེར་མཐུད་ནས་དཔེར་འགློད་པའི་གསལ་བཤད་བྱེད་ཐབས་སྤད་

དེ་སྐེ་དངློས་དེ་དག་གི་རད་པས་ས་འློག་གི་རླན་དང་སྐེ་མེད་ཚྭ་ལ་སློགས་
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པའི་མ་བཅློས་རྒྱུ་ཆ་གཞིབས་ཏེ་གཞུང་ར་བརྒྱུད་ནས་ལློ་མའི་ནང་དུ་སྐེལ་

བ་དང་།  ལློ་མའི་བུ་ག་དག་ལས་ཕློགས་གཅིག་ནས་དབྱང་རླུང་དང་རླངས་

པ་ཕིར་གཏློང་བ་དང་།  ཕློགས་གཅིག་ནས་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་མང་པློ་

འཇིབ་པའི་ཚུལ་སློགས་འཚོལ་སྡུད་ས་ཚིགས་ནས་མ་བཅློས་རྒྱུ་ཆ་སྐེལ་

འདྲེན་བྱས་ཏེ་བཟློ་གྲྭའི་ནང་དུ་དྲངས་ཤིང་།  དེ་གར་ལས་སྣློན་བྱེད་པའི་

དཔེར་བཀློད་པ་དེས་མི་རྣམས་ལ་ངེས་ཤེས་གསལ་པློ་ཞིག་འདྲློངས་པར་

བྱེད་པར་ནུས་པ་ཆེན་པློ་ཐློན་ཐུབ་པ་རེད།  རད་པ་ནས་དྲངས་པའི་ཆུ་དང་

ལློ་མའི་བུ་ག་ལས་འཇིབ་པའི་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་གཉིས་ནི་ཆེས་ར་

བའི་མ་བཅློས་རྒྱུ་ཆ་རིགས་གཉིས་ཡིན་པ་དང་།  དེ་དང་རླངས་ཆུ་བསྙལ་

ཚུལ་གཉིས་བསྡུར་བའི་ཐབས་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་དངློས་དག་གིས་ནུས་པ་

ཆེ་བའི་བཟའ་ཆས་ལ་བརེན་ཏེ།  འཚོ་བ་ལས་རླངས་ཆུ་འཐུང་བ་མིན་པ་

གསལ་བཤད་བྱས་པ་དང་།  ཆུ་དང་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་གཉིས་ནི་ལློ་

མའི་ལང་རྒྱུའི་ཕུང་པློའི་ནང་དུ་འགྱུར་ལློག་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཞིང་།  ལློ་མའི་

ལང་རྒྱུའི་ཕུང་པློས་ཉི་མའི་འློད་ནུས་གཞིབས་ན།  དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་

དང་ཆུ་འདྲེས་ཏེ་ནུས་པ་ཆེ་བའི་སྐེ་ལན་རས་སུ་འགྱུར་བ་དང་།  དེ་དང་

ལྷན་དུ་སྙིགས་རླངས་བུ་ག་ལས་ཕིར་འཕུད་པ་ལ་སློགས་པའི་ནུས་པ་འདི་

རིགས་ལ་འློད་སྦློར་ནུས་པ་ཟེར་ཞེས་མཚན་ཉིད་བཀློད་པ་དང་།  དེ་ནས་

སློམ་ཚིག་ཆུང་བའི་ཚུལ་དུ་རི་ཤིང་གིས་བཟའ་ཆས་དེ་དག་བསེས་སྦློར་

བྱས་ཏེ་མང་ཆེ་བ་ཕུང་བློ་འགྲུབ་བྱེད་དུ་གསློག་པ་དང་།  ཉུང་ཤས་དབུགས་

འབྱིན་རྔུབ་ཀི་ནུས་པ་བརྒྱུད་ནས་ཆུ་དང་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་སུ་གེས་

མཚམས་ནུས་ཤུགས་ཕིར་བཏང་སྟེ་ཚེ་སློག་འགུལ་སྐློད་ལ་མཁློ་སྤློད་བྱེད་
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པ་གསལ་བཤད་བྱས་པ་རེད།

དེ་རེས་གཞན་གསློ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་གནས་ལུགས་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་སྟེ།  

གཞན་གསློ་ཞེས་པ་ནི།  སློག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་སྐེ་དངློས་ཕྲ་རབ་མང་

ཤློས་ཤིག་རིགས་འདིར་གཏློགས་པ་དང་།  དེ་དག་གིས་བཟའ་ཆས་བསྐྲུན་

མི་ཐུབ་པས་རི་ཤིང་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་དགློས་ཞེས་ངློ་སྤློད་བྱས་རེས།  དེ་

རེས་དགློད་བློ་ཞིང་གཏིང་ཟབ་པའི་དཔེ་བཞག་སྟེ་གནས་ལུགས་གསལ་

བཤད་བྱས་པ་སྟེ།  རི་བློང་གིས་རྩྭ་ཟ་བ་དང་སྤང་ཀིས་རི་བློང་ཟ་བ།  སྟག་

གིས་སྤང་ཀི་གསློད་པ།  མིས་སྟག་གསློད་པ། སྟག་ཤི་རེས་འབུ་ཕྲའི་དགའ་

ཚལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་།  མཇུག་མཐར་རུལ་ཞིང་མགས་པར་གྱུར་ཏེ།  དབྱང་

གཉིས་ཐཱན་རས་དང་སྐེ་མེད་ཚྭ་རུ་གྱུར་ནས་རི་ཤིང་གིས་བཟའ་ཆས་སུ་

འགྱུར་བ།  རི་ཤིང་དེ་སར་ཡང་རི་བློང་གིས་ཟ་བ་སྟེ།  ཡློད་ཚད་དག་ཀང་

རི་ཤིང་ལ་བརེན་ནས་འཚོ་དགློས་པའི་གནས་ལུགས་རྒྱས་བཤད་བྱས་པ་

དེ་མཐློང་མ་ཐག  ང་ཚོའི་སེམས་ལ་འཇིག་རེན་གི་དངློས་པློ་ཡློད་ཚད་རེན་

ཅིང་འབེལ་བར་ཡློད་པ་ལ་ངེས་ཤེས་ཟབ་མློ་ཞིག་འབྱུང་ཐུབ།  ད་ལྟ་ཚང་

མས་སྐེ་ཁམས་ཁློར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐློབ་བྱེད་དགློས་པའི་ཉེན་བར་གཏློང་

གིན་ཡློད་ཀང་།  མི་མང་པློ་ཞིག་གིས་སྐེ་དངློས་དེ་དག་རང་ཉིད་དང་

འབེལ་བ་ག་འདྲ་ཞིག་ཡློད་པར་ཤེས་རློགས་བྱུང་མེད།  དེ་བས་ང་ཚོས་རློམ་

ཡིག་འདིར་བལྟས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་དེ་དློན་ལ་ངེས་ཤེས་དང་གློ་བ་ཟབ་མློ་

ཞིག་ལློན་པར་འགྱུར།

དེར་མཐུད་ནས་རློམ་པ་པློས་མིའི་རིགས་ཀིས་བཟའ་ཆས་ཇི་ལྟར་སྤློད་པའི་
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སྐློར་བིས་པ་སྟེ།  མིས་ངལ་རློལ་ལ་བརེན་ནས་བཟའ་ཆས་འཚོལ་ཐུབ་ཅིང་།  

ཁློ་ཚོས་ལློ་ཏློག་ལ་བརེན་ནས་དབྱང་གཉིས་ཐཱན་རས་དང་ཆུ་བཟའ་ཆས་སུ་

བསྒྱུར་བ་དང་།  མི་རྣམས་ཀིས་དེའི་འབས་བུ་དག་རྒྱགས་ཕེ་བྱས་པ་དང་

མི་ཞིམ་པ་དག་ཕག་པ་དང་བ་མློའི་གསློ་ཆས་བྱས་ལ།  ཕག་པ་དང་བ་མློས་

དེ་དག་བཟས་ཏེ་ཕག་ཤ་དང་འློ་མ་སློགས་བཟའ་ཆས་བཟང་པློ་བསྐྲུན་པའི་

གནས་ལུགས་གསལ་པློར་བཤད་ཡློད།

མཇུག་མཐར་ཕློགས་སློམ་བྱས་པ་སྟེ།  འཛམ་གིང་དུ་འབུ་ཕྲ་ཉུང་ཤས་ཤིག་

ཉི་འློད་ལ་བརེན་མི་དགློས་པར་རས་འགྱུར་ནུས་པར་བརེན་ནས་བཟའ་

ཆས་བསེས་སྦློར་བྱེད་ཐུབ་པ་ཕུད།  གཞན་སྐེ་དངློས་ཐམས་ཅད་ནི་སྔློ་

ལང་རི་ཤིང་གི་འློད་སྦློར་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་བཟའ་ཆས་འཐློབ་དགློས་

པ་རེད་ལ།  རི་ཤིང་གིས་སྐེ་ལན་རས་འབློར་ཆེན་སྐྲུན་གིན་ཡློད་པས་

བསེས་སྦློར་བཟློ་གྲྭ་ཆེན་མློ་ཞིག་ཡིན་པ་མདློར་བསྡུས་སློས་སྤི་སློམ་བྱས་

པ་ཡིན་ནློ། །
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ལེའུ་བཞི་པ།  དགག་སྒྲུབ་རོམ་ཡིག

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ནི་གཞན་གི་ལྟ་ཚུལ་ནློར་བ་དག་དགག་པ་དང་།  

རང་གི་འདློད་ཚུལ་འཐད་ལན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རློམ་ཡིག་ཅིག་ལ་ཟེར།  དེས་

ན༑  ཡིད་དབང་འཕྲློག་པའི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ཅིག་ཇི་ལྟར་འབི་

དགློས་ཤེ་ན།

གཅིག  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་སྐློར་གི་ཤེས་བྱར་རྒྱུས་ལློན་བྱ་དགློས།  དགག་

སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་གྲུབ་རྒྱུ་གསུམ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་ཐབས།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་

ཡིག་གི་གྲུབ་ཆ།  རྒྱུན་མཐློང་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་འབི་ཐབས།  དགག་

སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་རིགས་དང་དབྱེ་བ་བཅས་ངེས་པར་དུ་རྒྱུས་ལློན་དཔྱིས་

ཕིན་པ་ཞིག་མ་བྱས་ཚེ།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ཡག་པློ་ཞིག་འབི་མི་ཐུབ་

པའི་ཁར་གཞན་གིས་བིས་པའི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ལ་དབྱེ་ཞིབ་ཀང་

བྱེད་ཐབས་བལ་བར་འགྱུར་རློ།  །

གཉིས།  བསམ་བློའི་ག་སྒིག་ཡློད་དགློས།  ཅི་ཞིག་འབི་བསམས་པའི་བརློད་

བྱར་བསམ་གཞིགས་ལེགས་པློ་བྱེད་དགློས།  གལ་སིད།  ངེས་ཆ་ཡག་པློ་

མེད་ཚེ།  དེ་དང་འབེལ་ཡློད་ཀི་དེབ་བཀག་དགློས།  ཚད་ལན་གི་དགག་
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སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ཅིག་ལ་ལྟ་ཀློག་བྱ་རྒྱུ་དེ་རང་ཉིད་ཀིས་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་

འབི་བའི་མྱུར་ལམ་ཡིན།  ནམ་རྒྱུན་རྒྱུ་ཆ་གསློག་འཇློག་བྱ་རྒྱུའང་གལ་ཆེ།  

ཉིན་རེར་ལེགས་བཤད་ཚན་པ་གཉིས་སམ།  ཡང་ན།  གཏམ་རྒྱུད་ཅིག་

བློ་ལ་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་རྒྱུ་ཆ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་བསགས་ཚེ།  ཁྱློད་

ཀིས་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ལེགས་པློ་ཞིག་འབི་ཐུབ་མིན་ལ་དློགས་པ་ཟ་མི་

དགློས།
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གཅིག  དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་གི་གྲུབ་རྒྱུ་གསུམ། 

༡  རྩོད་གཞི།

རློད་གཞི་ནི་རློམ་པ་པློས་དཔྱད་འགྱུར་རམ་གེང་འགྱུར་གི་ལྟ་ཚུལ་ལ་ཟེར།  

དེ་ནི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་སློག་ལྟ་བུ་ཡིན།  རློད་གཞི་ཅི་འདྲ་ཞིག་

ཡིན་ནའང་འདྲ།  ཡང་དག་པ་དང་གསལ་ཐག་ཆློད་པློ།  གནད་བསྡུས་

བཅས་ཡིན་དགློས།

དཔེར་ན།  མི་ནི་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་བརློད་ན་སྐབས་འདིའི་མི་

ཞེས་པ་ནི་རློད་གཞི་ཡིན་ལ།  འདིར་དྲི་བའི་ཚུལ་གིས་རློད་གཞི་གཏན་

ཁེལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  དྲི་བའི་རེས་སུ་མི་ནི་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པ་རང་གི་

ལྟ་ཚུལ་བརློད་པ་ལ་གཞན་ཞིག་གིས་དགག་ཡློང་ཚེ་ད་གཟློད་འདི་ནི་ཁྱློད་

གཉིས་ཀའི་བར་གི་རློད་གཞི་ཡིན་པ་ལས་ས་པློར་ངློ་འཕྲློད་པ་ཡིན།  དེས་

ན༑  དགག་པ་བྱེད་མཁན་མ་བྱུང་ཚེ་རློད་གཞིར་མ་གྱུར་པ་རེད་དམ་ཞེ་ན།  

དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་སྐབས་སུ་འདི་ལ་རློད་གཞི་ཟེར་

བ་མ་གཏློགས།  སྐབས་གཞན་དུ་བརློད་གཞི་ཟེར་བ་དང་གཅིག་པ་རེད།  

འདིར་རློད་གཞིར་ཞེས་བརློད་པ་ནི།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་དགག་པ་
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དང་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞིར་བཅློལ་ནས་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་རེད།  གལ་སིད་རློད་

པའི་གཞི་ཞིག་མེད་ན་ཁྱློད་ཀིས་རང་གི་འདློད་ཚུལ་སྒྲུབ་པའི་གཞི་མེད་པ་

དང་།  གཞན་གིས་དགག་བྱའི་ཡུལ་ཡང་མི་དམིགས་པ་སྟློང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་

པས་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ཟེར་བ་ཡང་མློ་གཤམ་གི་བུ་རུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་

ནམ།

ནམ་རྒྱུན་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་རློད་གཞི་ནི་རློམ་ཡིག་གི་ཕློགས་མ་འདྲ་

བ་བཞི་རུ་མཐློང་ཐུབ་སྟེ།  རློམ་ཡིག་གི་ཁ་བྱང་དང་།  ཡང་ན།  རློམ་མགློ་རུ་

སྣང་བའི་རིགས་ནི།  གློང་དུ་བརློད་པའི་མི་ནི་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་སྟེ།  རློམ་གི་ཁ་བྱང་དུ་བེད་སྤློད་བྱས་ཆློག་ལ་རློམ་མགློ་རུ་བཟུང་

ནའང་འགིགས་པ་ཡིན།  སྐབས་རེར་རློད་གཞི་ནི་རློམ་ཡིག་གི་དཀིལ་དུ་

ཡློད་པའང་ཡློད་དེ།  དཔེར་ན།  གཟུགས་མཛེས་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དུས་

སྒ་སྙན་པ།  འཆང་ན་རེག་བྱ་འཇམ་པ་ནི་ཕི་སིན་པའི་ཨ་མྲའི་རིགས་སུ་

གཏློགས་པའི་མི་ཡིན་པ་དང་།  ཡང་།  ནང་སིན་པའི་ཨ་མའི་རིགས་སུ་

གཏློགས་པའི་མི་ནི་འདི་འདྲ་སྟེ་ཞེས་བརློད་ནས་མི་ཡི་རིགས་གཞན་དེ་མུ་

མཐུད་དུ་ངློ་སྤློད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ།  །ཡང་།  ལན་རེར་རློམ་ཡིག་གི་མཇུག་

སློམ་དུ་བིས་ཡློད་པའང་སྣང་།  དཔེར་ན།  མི་ལ་རིགས་ག་ཚོད་ཅིག་ཡློད་

པ་སྔློན་དུ་ཞིབ་པར་བཀློད་དེ་མཇུག་ཏུ་སློམ་གི་ཚུལ་དུ།  དེ་ལྟར་ན་ཕི་སིན་

པ་དང་ནང་སིན་པ།  ཕི་ནང་གཉིས་ཀ་སིན་པ།  གཉིས་ཀ་མ་སིན་པའི་ཤིང་

ཏློག་ཨ་མྲ་དང་འདྲ་བ་ནི་མི་ཡིན་ནློ་ཞེས་རློམ་མཇུག་ཡློངས་སུ་བསྡུས་པ་ལྟ་

བུ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ནློ།  །
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༢  བསྒྲུབ་བྱ།

རློད་གཞི་ར་སྤློད་བྱེད་ཀི་གཞི་འཛིན་ས་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཟེར་བ་རེད།  རློམ་

ཡིག་ཅིག་གི་ནང་རློད་གཞི་གེངས་རེས།  ད་དུང་ངེས་པར་དློན་དངློས་ཀི་

དཔེ་མཚོན་དང་གནས་ལུགས་ཀིས་རློད་གཞིའི་ཡང་དག་གི་རང་བཞིན་

ར་སྤློད་དགློས།  རློད་གཞི་ར་སྤློད་བྱེད་ཀི་དློན་དངློས་དང་གནས་ལུགས་

འདི་དག་ལ་ད་གཟློད་བསྒྲུབ་བྱ་ཟེར།  བསྒྲུབ་བྱའི་དློན་དངློས་ལ་ཆ་བཞག་

ན༑  དློན་དངློས་ཀི་དཔེ་མཚོན་དང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་དློན་དངློས།  དེ་བཞིན་

སློམ་གངས་ལ་སློགས་པ་འདུ་བ་རེད།  དློན་དངློས་རྫུན་མར་སློང་བའི་རང་

གཞིའི་སྟེང་གི་རློད་གཞིས་རྐང་ཚུགས་མི་ཐུབ་པས་དློན་དངློས་འདི་དག་

ནི་ངེས་པར་དུ་ངློ་མ་ཡིན་དགློས་པ་ལས་རང་བཟློ་དང་རློག་བཟློ་ཡིན་མི་

རུང་།  དློན་དངློས་ཀི་དློན་དངློས་རང་བཞིན་ཁག་ཐེག་བྱེད་ཆེད།  བསྒྲུབ་

བྱར་དྲངས་པའི་རྒྱུ་ཆ་ལ་ཁུངས་ཡློད་དགློས་པ་དང་།  ཞིབ་བཤེར་རམ་ཞིབ་

སྡུར་དང་ཡང་དག་པའི་ཁུངས་ཡློད་དགློས།  བསྒྲུབ་བྱའི་གནས་ལུགས་ལ་

མཚོན་ནའང་།  ལག་ལེན་གི་ཁློད་ནས་ཞིབ་འཇུག་གམ་དཔྱད་པ་བཏང་

ཟིན་པ་དང་།  དེ་ཡི་ཡང་དག་གི་རང་བཞིན་ནི་མི་རྣམས་ཀིས་ཡློངས་ཁྱབ་

ཀིས་ངློས་ལེན་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས།

སྟློན་པའི་རང་ལུགས་དང་༸གློང་ས་མཆློག་གི་བཞེད་དགློངས་ནི་སྐུ་ཚེ་

ཧིལ་པློའི་ཉམས་ལེན་གིས་བདེན་པ་ར་སྤློད་གསལ་པློར་བྱུང་བའི་ཡང་

དག་གི་གནས་ལུགས་ཡིན།  དེ་ལ་གློ་སྐློན་བློ་འགུགས་ཀི་ནུས་པ་ཡློད་

པར་གློར་མ་ཆག་པས་བསྒྲུབ་བྱ་རུ་དྲངས་ཆློག་ལ།  རང་བྱུང་ཚན་རིག་
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ནང་གི་ར་བའི་རིག་པ་དང་གཏན་སློལ།  སྤི་འགློས།  ད་དུང་ལློ་རྒྱུས་སྟེང་

ངམ་དློན་དངློས་ཀི་འཚོ་བའི་ཁློད་ནས་མིའི་རིགས་ལ་ལེགས་སྐེས་ཕུལ་

མློང་བའི་མཛད་བཟང་གི་སྐེས་བུ་དག་གི་གསུང་སྒློས་སམ།  ཀུན་གིས་

སྤློད་པའི་གཏམ་དཔེ།  ལེགས་བཤད་སློགས་གང་ཡིན་ཡང་བདེན་པའམ་

དངློས་གནས་ཡིན་པ།  བྱ་དངློས་ཀི་རང་བཞིན་ནམ་ཆློས་ཉིད་གསལ་པློར་

བརློད་པ།  གཏིང་ཟབ་པའི་མཚན་ཉིད་རིག་པའི་གནས་ལུགས་ཀིས་ཕྱུག་

ཚེ་སྔར་བཞིན་བསྒྲུབ་བྱ་རུ་བཟུང་ཆློག་ཆློག་ཡིན།  ཡིན་ནའང་།  བསྒྲུབ་

བྱ་རུ་དྲངས་ཚེ་གཟབ་ནན་བྱ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པློ་ཡིན།  ལུང་ཚིག་ལློག་

འདྲེན་དང་ཞྭ་དཔེ་ལྷམ་འགེབས་བྱེད་མི་རུང་བའི་ཁར།  འཁྱློག་བཤད་

བཅློས་སྒིག་དེ་བས་ཀང་བྱེད་མི་རུང་།  དུས་མཚུངས་སུ།  འབེལ་ཡློད་ལུང་

ཚིག་གི་དགློངས་དློན་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བྱས་ཏེ་ཡང་དག་གམ་འཐུས་ཚང་

དུ་བསྒྲུབ་དགློས།

བསྒྲུབ་བྱ་བདམས་བཀློལ་གིས་རློད་གཞི་ར་སྤློད་པ་ལ་ར་བའི་རེ་འདུན་

འགའ་ཡློད།  གཅིག་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་རློད་གཞི་དང་དམ་དུ་འབེལ་ཏེ་རློད་གཞི་

ལ་ཞབས་འདེགས་དང་།  ལྟ་ཚུལ་དང་རྒྱུ་ཆ་གཉིས་གཅིག་གྱུར་དུ་གཏློང་

ཐུབ་དགློས།  གལ་སིད་རློད་གཞི་གཏན་ཁེལ་བ་ཡིན་ན་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་

པར་བྱེད་དགློས་པའི་གནད་དློན་ཐག་བཅད་པ་དང་།  བསྒྲུབ་བྱ་བདམས་

བཀློལ་ལེགས་པློ་བྱས་ཚེ་ཅི་ཞིག་གིས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གནད་དློན་ཐག་

ཆློད་ལ།  སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གློ་རིམ་གིས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གནད་དློན་

ཐག་གཅློད་དགློས།  འདི་ལ་མཉམ་འཇློག་ས་གཉིས་ཡློད་དེ།  གཅིག་ནི་

སྒིག་གཞི་བཀློད་སྒིག་བྱ་ཚུལ་དང་།  ཅིག་ཤློས་ནི་སྒྲུབ་ཚུལ་གདམ་གསེས་
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བྱ་རྒྱུ་དེ་རེད།

༣  སྒྲུབ་བྱེད།

སྒྲུབ་བྱེད་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་རྒྱུ་ཆས་རློད་གཞི་ར་སྤློད་པའི་གློ་རིམ་ལ་ཟེར།  

སྒྲུབ་བྱེད་ལ་ར་བའི་རིགས་གཉིས་ཡློད་དེ།  དྲང་ཕློགས་དང་ལློག་ཕློགས་

ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ།  དྲང་ཕློགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་ནི་སྐབས་འདིའི་དགག་སྒྲུབ་

རློམ་ཡིག་ཅེས་པའི་སྒྲུབ་པ་ལ་གློ་དགློས་ཏེ།  རང་གི་འདློད་ཚུལ་ཐད་ཀར་

གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡིན།  ལློག་ཕློགས་ཀི་སྒྲུབ་

བྱེད་ནི་སྐབས་འདིའི་དགག་པ་ལ་ཟེར་བ་སྟེ།  ཕར་ཕློགས་ཀི་ལྟ་བའམ་

འདློད་ཚུལ་དེ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ལློག་ཕློགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་ཟེར།  

སྐབས་འདིའི་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ནི་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟློས་ནས་འཇློག་

དགློས་ཏེ།  ཁྱློད་ཀི་མི་མཐུན་ཕློགས་དེ་ཁྱློད་ཀི་དགག་ཡུལ་ཡིན་ལ།  རྒྱུ་

མཚན་དང་གནས་ལུགས་དྲངས་ནས་མི་མཐུན་ཕློགས་འགློག་པ་ལ་དགག་

པ་ཟེར་ཞིང་།  འགློག་བྱེད་དུ་དྲངས་པའི་གནས་ལུགས་དང་རྒྱུ་མཚན་ནི་

དྲང་ལློག་གང་རུང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཡིན།

སྒིག་གཞི་ནི་རློམ་ཡིག་གི་རུས་སྒློམ་ཡིན་པ་དང་།  སྒིག་གཞི་བཀློད་སྒིག་

བྱས་པ་ལེགས་ཚེ་རློམ་ཡིག་ལེགས་འགྲུབ་འབྱུང་ས་བ་དང་གློ་རིམ་ཡློད་པ་

ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་སྒིག་གཞི་ལ་གྲུབ་ཆ་གསུམ་

ཡློད་དེ།  མདློར་བསྟན་ནམ་གེང་གཞི་སྟེ་གནད་དློན་འདློན་པ།  གཞུང་

དངློས་ཏེ་གནད་དློན་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་པ།  མཇུག་སློམ་སྟེ་གནད་དློན་ཐག་
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གཅློད་པ་བཅས་སློ།  །

མདློར་བསྟན་ནམ་གེང་གཞི་ནི་རློམ་ཡིག་གི་མགློ་ཡིན་པ་དང་།  རློད་

གཞིའམ་བརམས་ཆློས་ཀིས་ཅི་ཞིག་དགག་སྒྲུབ་བྱ་བའི་གནད་དློན་གསལ་

འདློན་བྱེད་པ་རེད།  གཞུང་དངློས་ནི་རློམ་ཡིག་གི་དགློངས་དློན་དངློས་

ཡིན་ཏེ།  གཙོ་བློར་བསྒྲུབ་བྱ་བཀློལ་སྤློད་བྱས་ཏེ་རློད་གཞི་སྒྲུབ་པ་དེ་ཡིན།  

མཐའ་སློམ་ནི་རློམ་ཡིག་གི་མཇུག་སྟེ་སློམ་ཚིག་དགློད་རྒྱུ་རག་པའམ།  

ཡང་ན།  སྔར་ལས་ལྷག་པའི་སློ་ནས་རློད་གཞི་ལ་ནན་བཤད་བྱེད་པ་རེད།  

མཚམས་རེར་རེ་འདུན་འདློན་པའམ་གནད་དློན་ཐག་གཅློད་པའི་ཐབས་

ཤེས་འདློན་པར་བེད་སྤློད་པ་རེད།

ད་ནི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལམ་སྒྲུབ་ཐབས་ཀི་སྐློར་ནས་ཅུང་གེང་བར་བྱའློ།  །སྒྲུབ་བྱེད་

ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁློད་ནས་སྒྲུབ་ཚུལ་ལམ་སྒྲུབ་ཐབས་འློས་འཚམས་ཀིས་བེད་

སྤློད་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པློ་ཡིན།  རྒྱུན་མཐློང་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་མ་འདྲ་བ་

རིགས་བཞི་ཡློད་དེ།  ལུང་འདྲེན་པ་དང་།  དཔེ་མཚོན་འགློད་པ།  གཤིབ་

སྡུར།  དཔེ་འཇློག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་བཅས་སློ།  །

ལུང་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི་དམ་པའི་གསུང་ལ་སློགས་པ་དྲངས་ནས་གནས་

ལུགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ལ་ཟེར་བ་དང་།  དཔེ་མཚོན་འགློད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་

ནི་དློན་དངློས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་བེད་སྤད་དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།  འདི་

གཉིས་ཟུང་དུ་སྦེལ་ན་དློན་དངློས་ཀི་གནས་ལུགས་བརློད་པ་ཞེས་ཟེར།  

སྒྲུབ་ཐབས་འདི་བེད་སྤློད་དུས་མཉམ་འཇློག་དགློས་ས་ཞིག་ཡློད་པ་ནི།  

གཞུང་ལུགས་སམ་དློན་དངློས་ཁློ་ན་དྲངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆློག་པར་དབྱེ་
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ཞིབ་ཡག་པློ་བྱ་དགློས།  དློན་དངློས་དང་གཞུང་ལུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱའི་རྒྱུ་

ཆ་དྲངས་རེས་ད་དུང་གང་གཟབ་གཟབ་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་ནམ་གནས་ལུགས་

བརློད་དགློས།  གནས་ལུགས་བརློད་པ་གནད་ལ་འཕིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ན།  

རློམ་ཡིག་ལ་ད་གཟློད་གློ་སྐློན་བློ་འགུགས་ཀི་ནུས་པ་ཡློད་པ་རེད།  གཤིབ་

སྡུར་གི་ཐབས་ནི་འགལ་བ་ལྟག་སྤློད་དུ་གྱུར་པའི་བྱ་དངློས་གཉིས་སམ།  

ཡང་ན།  ཐ་དད་དུ་གྱུར་པའི་བྱ་དངློས་གཉིས་བསྡུར་ནས་གནས་ལུགས་

བརློད་པ་ལ་ཟེར།  དཔེ་འཇློག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ནི་འདྲ་མཚུངས་སུ་གྱུར་པའི་

བྱ་དངློས་གང་རུང་དྲངས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་སྐབས་གཞན་དུ་རིགས་

བསྒེ་བའི་ཐབས་ཞེས་ཀང་སྣང་།  
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གཉིས།  དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་འབི་བར་དྩོ་སྣང་བྱ་དགྩོས་པའི་

སྩོར། 

༡  ཁ་བྱང་ལ་མཚར་ཉམས་ལྡན་དགྩོས།

ཁ་བྱང་ནི་རློམ་ཡིག་གི་མིག་ཡིན་ཟེར་སློལ་ཡློད་ཅིང་།  རློམ་ཡིག་གི་ནང་

དློན་གཙོ་བློར་ཕིར་སྤློ་བྱེད་པའི་གྲུབ་ཆ་ཆེ་ཤློས་དེ་ཡིན།  ཁ་བྱང་ནི་རློམ་

ཡིག་གི་སྒིག་གཞིའི་ཆེས་མགློ་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས།  རློམ་ཡིག་གི་ཁ་བྱང་

བཟང་མིན་གིས་ཐད་ཀར་དུ་རློམ་ཡིག་དེ་ལ་ལྟ་འདློད་མིན་གི་སེམས་

ཁམས་ཐག་གཅློད་བྱེད་ཀིན་ཡློད་པ་ཡིན།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་ལ་ཁ་

བྱང་འགློད་པའི་ར་བའི་རེ་འདུན་ནི་ཡང་དག་ཅིང་།  གནད་ལ་ཁེལ་བའི་

རང་གཞིའི་སྟེང་མངློན་གསལ་དློད་ཅིང་ཉམས་སྤློ་བ་ཞིག་ཡློང་ཅི་ཐུབ་བྱེད་

རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཏེ།  གསལ་པློར་བཤད་ན་ཚིག་ཉུང་ཞིང་དློན་གསར་ལ་སྣང་

བརྙན་ལན་ཞིང་མཉམ་འུར་སློང་ནུས་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས།  མདློར་བསྡུས་

ནས་བཤད་ན།  ཁ་བྱང་གིས་ཀློག་མཁན་ལ་ལྟ་འདློད་ཀི་འདུན་པ་སློང་ནུས་

ཤིང་གཞན་ལས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་སྟེར་ནུས་པ་བྱུང་ན་ཧ་ཅང་

ལེགས་པ་ཡིན།
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དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་ཁ་བྱང་ནི་གཞུང་དློན་གི་ཁྱད་ཆློས་དང་མཐུན་

དགློས་པའི་བང་བྱ་བཏློན་ཡློད་ཅིང་།  བང་བྱ་ལྟར་བིས་ན་མི་རྣམས་ཀིས་

ཁ་བྱང་ལ་བལྟས་མ་ཐག་ཏུ་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་གསལ་པློར་རློགས་ཐུབ་

པ་ཡིན།  སྤིར་བཏང་དུ་ཀློག་མཁན་ནི་ཁ་བྱང་ལས་ལྟ་བ་མངློན་གསལ་

མཚོན་ཡློད་པའི་རློམ་ལ་ཧ་ཅང་དགའ་བ་ཡིན།  དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཁ་བྱང་

དེ་རིགས་ལ་ཕི་གསལ་ནང་གསལ་གི་ཁྱད་ཆློས་ལན་ཞིང་།  རློམ་ཡིག་གི་

ནང་དློན་ཧིལ་པློ་གཅིག་བསྡུས་སློས་ཕིར་སྤློ་བྱས་ཡློད་པས་ལྟ་བའི་དུས་སུ་

དེ་མ་ཐག་ཏུ་གནད་ལ་ཁེལ་བའི་ངང་རློམ་ཡིག་དེའི་ར་བའི་ནང་དློན་ཁློང་

དུ་ཆུད་པ་རེད།

༢  མགྩོ་འཛུགས་ཚུལ་ལེགས་དགྩོས།

རླབས་ཆེན་གི་རློམ་རིག་སྨྲ་བ་ཀློར་ཁི་ལགས་ཀིས།  “རློམ་ཡིག་གི་མགློ་

རློམ་པ་ནི་གླུ་དབྱངས་ཀི་དབྱངས་རགས་གཏན་ཁེལ་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་

ཤིང་།  དབྱངས་ཧིལ་པློའི་དབྱངས་ར་ནི་ཁློས་བྱིན་པར་མ་ཟད་རློམ་མཁན་

གིས་ནུས་པ་རལ་སྤྲུགས་བྱེད་སའང་དེ་ཡིན་” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་མགློ་རློམ་དུས་སྤིར་བཏང་དུ་ཐུང་བ།  མྱུར་བ།  

འཕློར་བ་གསུམ་ལ་དློ་སྣང་ནན་མློ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ།  ཐུང་བ་ཟེར་བ་ནི་དློན་

མེད་ཀི་ཉློག་བཤད་མང་པློ་མེད་པར་ཚིག་ཉུང་དློན་འདུས་སློས་ཚན་པར་

གྲུབ་པ་བྱས་ཏེ་གཞུང་དངློས་ལ་འདྲེན་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  མགློ་རློམ་པའི་

ཚན་པ་ཐུང་ན་འབྲུག་མགློ་སྦྲུལ་མཇུག་གི་སྐློན་ལ་གཡློལ་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  
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ཚིག་ཉུང་ངུ་ཚན་པར་གྲུབ་པ་བྱས་ཏེ་ནང་དློན་གི་གལ་ཆེན་རང་བཞིན་

འབུར་དུ་ཐློན་ཐུབ་པ་ཡིན།  མྱུར་བ་ཟེར་བ་ནི་གཞུང་དློན་ལ་གང་མྱུར་ངང་

གཞུག་དགློས་ཟེར་བ་ཡིན་ཞིང་།  ཚིག་ཉུང་ངུ་ལ་བརེན་ནས་རློམ་ཡིག་

གི་ར་བའི་ལྟ་བའམ་བསྒྲུབ་བྱ་གསལ་བར་བྱེད་དགློས།  རྒྱུ་མཚན་ནི་སྐར་

གངས་རྒྱག་པའི་ཚད་གཞིའི་ནང་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་གསལ་པློ་ཡིན་མིན་གི་ཚན་

པ་ཡློད་པས།  མགློ་རློམ་པའི་ཚན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་གཏན་ཁེལ་བྱས་པས་ལྟ་

བ་མི་གསལ་བ་དང་།  གེང་གཞི་འཆློལ་བ་སློགས་ཀི་སྐློན་ཆེན་པློའི་སྐློར་

མི་འབྱུང་བ་ཡིན།  འཕློར་བ་ཟེར་བ་ནི་ཡིད་འཕྲློག་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་པ་

དེ་ཡིན་ཞིང་།  མགློ་བརམས་པ་ཡིད་འཕྲློག་པ་ཞིག་ཡིན་དགློས་དློན་ནི་

ལྟ་མཁན་གི་སེམས་འགུགས་པར་བྱེད་པ་བག་ཆགས་བཟང་པློ་ཞིག་འཇློག་

པའི་ཆེད་ཡིན།  རློམ་ཡིག་མགློ་བརམས་པ་ཡིད་འཕྲློག་པ་ཞིག་ཡློང་ཆེད་

དུ་མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་དང་གཏམ་རྒྱུད་སློགས་བརློད་གཞིར་དྲངས་ཏེ་

བསྒྲུབ་བྱ་དྲངས་ཀང་ཆློག་པ་ཡིན།

༣  དྩོན་ཚན་བར་མའི་མགྩོ་མཇུག་གི་ཚིག་འབི་བར་དྩོ་སྣང་བྱེད་

དགྩོས།

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་སྒིག་གཞི་ཚགས་དམ་མིན་དང་།  གློ་རིམ་གསལ་

པློ་ཡིན་མིན།  བསྒྲུབ་རིམ་འློས་འཚམས་ཡིན་མིན།  སྒྲུབ་བྱེད་དཔེར་མཚོན་

ལན་མིན་བཅས་ཚང་མའི་གནད་འགག་དེ་དློན་ཚན་བར་མ་བིས་པར་

བལྟ་དགློས་པ་ཡིན་ཞིང་།  སྒིག་གཞི་དང་གློ་རིམ།  སྒྲུབ་བྱེད་དང་བསྒྲུབ་
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རིམ་བཅས་ཚང་མ་ནི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་བཟང་མིན་གི་ཞིབ་ཕྲའི་ཚད་

འཇལ་ས་ཡིན་པས།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་འབི་དུས་གང་ནུས་སློས་ཚད་

གཞི་འདི་དག་དང་བསྟུན་ཅི་ཐུབ་བྱེད་དགློས།

རྒྱུན་མཐློང་གི་དཔྱད་བརློད་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ནི།  ཐློག་མར་བསྒྲུབ་བྱ་བྱེ་

བག་པའམ་གློང་འློག་སྦེལ་ནུས་པའི་བར་བརྒལ་གི་ཚིག་འབི་དགློས་པ་

དང་།  བར་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་བྱེ་བག་པ་དཀིལ་སྙིང་དུ་བཟུང་ནས་འློས་ཤིང་

འཚམས་པའི་དློན་དངློས་གཞུང་ལུགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀློད་ནས་དངློས་

ཡློད་འཚོ་བའི་ཁློད་ཀི་སྣང་ཚུལ་གང་ཞིག་བཅས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་དཔྱད་བསྡུར་

བྱེད་དགློས།  མཇུག་མཐར་དཔྱད་བརློད་ཀི་ནང་དློན་དང་སྦེལ་ཏེ་སློམ་

ཚིག་ཆུང་བ་མདློར་བསྡུས་ཤིག་འབི་བ་བཅས་བྱེད།  དེ་དག་གི་ཁློད་ནས་

མགློ་ཡི་ཚིག་དང་མཇུག་གི་ཚིག་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ།  དེས་རློམ་

ཡིག་ཧིལ་པློའི་དབང་ར་སྦེལ་ཡློད་པར་མ་ཟད།  རློམ་ཡིག་ཧིལ་པློའི་དཔྱད་

བརློད་ཀི་བསམ་པའི་འཁྱེར་སློ་ཡང་དེ་ལས་མངློན་གི་ཡློད་པ་ཡིན།

གཞན་ཡང་རློམ་ཡིག་གི་སྒྲུབ་རིམ་གི་སྒིག་གཞི་ཧིལ་པློའི་ཁློད་དུ་སྤིར་

བཏང་དུ་བདེན་རྫུན་བསྡུར་བའི་རྣམ་པ་སྤད་ན་ཧ་ཅང་ལེགས་ཏེ།  གནས་

ལུགས་མང་པློ་ཞིག་དྲང་ཕློགས་དང་།  ལློག་ཕློགས་གཉིས་ཀ་ནས་བརློད་ཚེ་

དཔྱད་བརློད་ཀི་གློ་རིམ་ཚགས་དམ་པའི་བང་བྱ་དེ་ཕལ་ཆེར་འགྲུབ་ཐུབ་པ་

རེད།
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༤  དཔེ་མཚོན་ཅན་དང་སྒྲུབ་བྱེད་གསར་པ་འགྩོད་དགྩོས།

བསྒྲུབ་བྱ་ནི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་བ་སློག་ཡིན་ཞིང་།  བསྒྲུབ་བྱ་བྱེ་བག་

པ་ནི་བ་སློག་དེ་ཉིད་འདེགས་བྱེད་ཀི་རུས་སྒློམ་ཡིན་པ་དང་།  སྒྲུབ་བྱེད་

ནི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་ཤ་དང་ཟུངས་ཁག་ཡིན།  མི་ཞིག་ལང་ཚོ་དར་

ཞིང་སྟློབས་དང་ལན་པ་ཞིག་འཁྱློངས་དགློས་ན་རྣམ་ཤེས་དང་རུས་སྒློམ་

ཡློད་པ་ལས་ཤ་ཁག་མེད་ན་མི་ཆློག་པ་བཞིན་དུ།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་

ཅིག་ལ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་བྱེ་བག་པ་ཡློད་པ་ཙམ་གིས་རློམ་དུ་

འཁྱློངས་ཐབས་མེད་པས།  དེ་ལ་ངེས་པར་དུ་དཔེ་མཚོན་ཅན་དང་སྒྲུབ་

བྱེད་གསར་པ་འགློད་དགློས།

དཔེ་མཚོན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ནི་བྱ་དངློས་ཀི་རང་བཞིན་ངློ་མ་བ་ལྷག་ཏུ་མཚོན་

ནུས་ཤིང་།  འཐུས་ཚབ་རང་བཞིན་ལན་པའི་དློན་དག་དང་ལེགས་བཤད་

སློགས་འགློད་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།  དེའི་ཐློག་མའི་ཆ་རྐེན་ནི་དློན་དངློས་

ཡིན་པ་མ་ཟད།  བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་དགློས་མཁློ་དང་མཐུན་དགློས་པ་དེ་

ཡིན་ཞིང་།  དེ་ལས་གཞན་ད་དུང་སྒྲུབ་བྱེད་གདམ་གསེས་བྱེད་དུས་རྙིང་

དློར་གསར་སྤློད་བྱས་ན་ལེགས་ཏེ།  དེང་དཔེ་མང་ཞིང་གནའ་དཔེ་ཉུང་ན་

བཟང་།  སྟློན་བཤད་བཤད་པའི་ཁ་ཤགས་ཤིག་ཏུ།  “ཁྱློད་ཀི་སྟློན་བཤད་དེ་

གནའ་དང་མའི་སྟློན་བཤད་རུལ་བ་ཞིག་རེད།  བཤད་མཁན་གི་བློར་ལློས་

ཡློང་སྟེ་ཉན་མཁན་གི་བློར་ཡང་ཡློང་བར་འདུག་” ཅེས་ཟེར་བ་བཞིན་དུ།  

སློབ་གློགས་འགའ་རེས་རློམ་ཡིག་འབི་དུས་སུ་དཔེ་མཚོན་རང་བཞིན་གི་

སྒྲུབ་བྱེད་བློར་བཟུང་ཡློད་པ་སྟེ།  སྔློན་བྱློན་དམ་པའི་གསུང་ཚིག་འགའ་
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དང་ས་སྐ་ལེགས་བཤད་ལས་དློན་ཚན་འགའ་ཤས་ཟས་ནང་ལ་ཚྭ་བཞིན་

གང་དུ་ཡང་སྦར་ཆློག་པ་བྱེད་ཀིན་འདུག  དློན་ངློ་མར་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་དག་

ཀང་དཔེ་མཚོན་ཅན་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་།  ལྟ་མཁན་གིས་ཀང་བློར་ཡློང་བ་

ཡིན་པས་ཡིད་འགུགས་པའི་ནུས་པ་ཆེན་པློ་མེད་པའི་ཁར་དེ་ལས་ལློག་སྟེ་

ཁྱློད་ལ་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ཤེས་བྱ་ཅི་ཡང་མེད་པ་རློགས་འགློ་བ་ཡིན།  

དེ་བས་སྒྲུབ་བྱེད་འདེམས་པའི་དུས་སུ་ཡང་གཞན་ལ་མེད་ཅིང་ང་ལ་ཡློད་

པའི་སྒྲུབ་བྱེད་འགློད་པ་དང་།  ཁློ་ལས་ངའི་སྒྲུབ་བྱེད་ད་ལྟའི་དློན་དངློས་

ཡིན་པ་དང་།  ནུས་པ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་བཅུད་གསར་ཞིང་ལྟ་འདློད་པའི་

ཁྱད་ཆློས་ལན་པ་ཡིན།

༥  མཇུག་བསྡུས་པ་ལེགས་དགྩོས།

མཇུག་སྡུད་པ་ནི་རློམ་ཡིག་ཧིལ་པློའི་ནང་དློན་འཕེལ་རྒྱས་ཡློང་བའི་

དགློས་ངེས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པས།  རློམ་ཡིག་གི་སྒིག་གཞིའི་གྲུབ་ཆ་གལ་

ཆེན་ཞིག་ཡིན།  རློམ་ཡིག་རིང་ཐུང་ཅི་ཞིག་འབི་ཡང་ཐློག་མར་ཇི་ལྟར་

མཇུག་བསྡུ་བའི་ཐད་ལ་བསམ་བློ་གཏློང་དགློས་ཏེ།  མཇུག་བསྡུ་ཚུལ་ཐག་

གཅློད་ལེགས་པློ་བྱས་ཚེ།  ཇི་ལྟར་མགློ་རློམ་པ་དང་བར་དུ་ཇི་ལྟར་བཀློད་

སྒིག་བྱེད་པ་སློགས་ཀང་རང་བཞིན་གིས་འཁྱློངས་ཐུབ་པ་རེད།  དགག་སྒྲུབ་

རློམ་ཡིག་གི་མཇུག་སྡུད་པའི་སྐབས་སུ་བསྒྲུབ་བྱ་གཙོ་བློ་འབུར་དུ་ཐློན་

དགློས་པར་མ་ཟད།  རློམ་ཡིག་ཧིལ་པློ་གཞི་གཅིག་ཏུ་སྡུད་དགློས་པ་དང་།  

རློམ་ཡིག་ཧིལ་པློའི་སྒིག་གཞིའི་ལྷུ་རྐང་འཕྲློད་ཅིང་འཐུས་ཚང་རང་བཞིན་
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མངློན་གིན་ཡློད་ཕིར།  གང་བྱུང་དུ་མཇུག་རློགས་ཐབས་བྱེད་པའམ་འབེལ་

མེད་ཁ་སྣློན་བྱེད་པ་སློགས་གཏན་ནས་བྱེད་མི་རུང་།  གཞན་ཡང་དགག་

སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་མཇུག་སྡུད་ཀི་ཚན་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ལྟ་ཚུལ་དེ་ཐག་

གཅློད་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་བསྡུས་ངང་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡིན་

པས།  སྐད་ཆར་ཤུགས་ཡློད་ཅིང་མགློ་མཇུག་བར་ལ་གཞློགས་འདེགས་

ཐུབ་ལ།  ཉམས་སད་རང་བཞིན་དང་སྐུལ་ལག་རང་བཞིན་ཤུགས་དྲག་

ལན་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་ནུས་པ་རལ་སྤྲུགས་བྱ་འློས་པ་ཡིན་ནློ།  །

༦  རྩོད་བྱེད་ཚིག་གི་ལྷུ་རྐང་འཕྩོད་ཅིང་གནད་དུ་ཁེལ་དགྩོས།

རློད་བྱེད་ཀི་ཚིག་ཅི་འདྲ་ཡིན་པ་ནི་སྐར་གངས་རྒྱག་པའི་ཚད་གཞི་གཙོ་

གས་ཤིག་ཡིན།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་སྐད་ཆ་ནི་ཁ་གསལ་ཞིང་གནད་

དུ་ཁེལ་བ་ཞིག་ཡིན་དགློས་པར་མ་ཟད།  ཤུགས་ཡློད་ཅིང་གསློན་ཉམས་

ལན་པ་ཞིག་ཀང་ཡིན་དགློས།  ཡིན་ན་ཡང་།  སློབ་གློགས་ལ་ལས་དགག་

སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་འབི་དུས་ཀང་ཚིག་གི་མཛེས་ཆ་ཁློ་ན་ཙམ་ལ་མགློ་འཁློར་ཏེ།  

སྟློང་བཤད་ལུང་པ་གང་བྱས་འདུག་ཀང་གནད་དློན་ཅི་ཞིག་ཐག་གཅློད་

བྱས་པ་སྟློན་རྒྱུ་མི་འདུག་པའམ།  ཡང་ན།  དློན་ངློ་མར་དློན་དག་ཅི་ཞིག་

རློད་ཀིན་པ་ཡང་ཤེས་མི་ཐུབ་པའི་ཚོད་དུ་འདུག་པ་དང་།  ཡང་།  སློབ་

གློགས་ལ་ལས་རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་བིས་པ་ཅུང་འཁྱློངས་ཡློད་ན་ཡང་

རློད་བྱེད་ཀི་ཚིག་གི་སྦློར་བ་ཞན་ཞིང་།  ཐ་ན་བར་སྤློད་ཀི་གཞུང་ལྟར་

ཚིག་སྦློར་སེལ་མི་མཁས་པར་རློམ་ཡིག་གི་མགློ་ནས་མཇུག་བར་དུ་ཚིག་



155

ཕྲད་ཞིང་སྒ་དང་།  དང་སྒ་ཁློ་ནས་ཁེངས་ཡློད་པ་སློགས་ཀི་སྐློན་སྣ་ཚོགས་

འབྱུང་གིན་འདུག་པས།  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་འབི་དུས་ཀང་ངེས་པར་

བར་སྤློད་ཀི་གཞུང་དང་བསྟུན་ཏེ་འབི་དགློས་པར་མ་ཟད།  དློན་གི་སྙིང་པློ་

སྟློན་ནུས་ཤིང་ཉིང་བསྡུས་ཡིན་པ་དང་།  ད་དུང་ཚིག་གི་ནུས་སྟློབས་འདློན་

ཕིར་གཏམ་དཔེ་དང་ལེགས་བཤད་སློགས་དྲངས་ཏེ་རྒྱན་སྤློས་གང་འགབ་

བྱས་ན་ཧ་ཅང་ལེགས་པ་ཡིན་ནློ།  །
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གསུམ།  དགག་སྒྲུབ་རྩོམ་ཡིག་གི་རྩོམ་དཔེ་ཡག་པྩོ་འགའ། 

༡  ཕ་ཡུལ།

རང་རེའི་བློད་སྐད་དུ་ཕ་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་འདིའི་འཇུག་ཡུལ་ནི་མི་

རིགས་གཞན་ཚང་མ་དང་འདྲ་བར་རང་ཉིད་གང་དུ་སྐེ་སའི་ཡུལ་དེ་ལ་

གློ་དགློས་པ་ཀུན་གིས་མཁྱེན་གསལ་ཡིན།  འློན་ཀང་།  མིང་འདིའི་འཇུག་

ཡུལ་གི་ཁྱབ་ཁློངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁྱད་པར་ཡློད་པ་དང་།  ཤེས་མེད་ཚོར་

མེད་ངང་ཕ་ཡུལ་བློར་འགློ་གི་ཡློད་པའི་མི་སྐློར་ཞིག་ཀང་སྣང་བས།  ངས་

དེའི་སྐློར་ནས་ཅུང་ཙམ་ཞུ་འདློད་བྱུང་།

(དུམ་ཚན་འདི་ནི་རོམ་ཡིག་གི་མགོ་འཛུགས་ཏེ།  ཕ་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་འདི་ལ་འགེལ་

བརོད་ཀི་ལམ་ནས་རོད་གཞིའམ་བརོད་གཞི་གཏན་ཁེལ་བས་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་གསལ་

འདོན་བས་ཡོད།  རེ་རེ་བཞིན་ངོས་བཟུང་ན།  སབས་འདིར་ཕ་ཡུལ་ནི་རོད་གཞི་ཡིན།  

ཕ་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པ་དང་།  ཤེས་མེད་ཚོར་མེད་

ངང་ཕ་ཡུལ་བོར་འགོ་གི་ཡོད་པའི་མི་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན།  ལྷག་པར་དུ་མི་སོར་ཞིག་

གིས་ཕ་ཡུལ་འབོར་གིན་ཡོད་སོར་བརོད་པ་འདིར་ཀོག་པ་པོར་ཅིའི་ཕིར་མི་སོར་ཞིག་

གིས་ཤེས་མེད་ཚོར་མེད་ངང་ཕ་ཡུལ་འབོར་གིན་ཡོད་དམ་སྙམ་ནས་རོམ་ཡིག་ཀོག་



157

འདོད་ཀི་འདུན་པ་སྐེད་པར་བེད་པས།  རོམ་ཡིག་གི་མགོ་འཛུགས་ཚུལ་འདིར་ཀོག་

པ་པོར་སྤོ་བ་སོང་བའི་སྒུལ་ཤུགས་ལན་པས་རོམ་གི་མགོ་བཙུགས་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས།)

ཐློག་མར་ངས་ཕ་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་འདིའི་འཇུག་ཡུལ་གི་ཁྱབ་ཁློངས་ལ་

རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡློད་པ་ངློ་སྤློད་ཅིག་བྱ།  གལ་སིད་ཁྱློད་རང་ཉིད་སྐེ་སའི་གློང་སེ་

དང་ཁ་བལ་ནས་ཕིར་འཁློར་ཏེ་བལྟས་ན་ཕ་ཡུལ་ནི་གློང་སེ་ཆུང་ཆུང་དེ་

ལས་གཞན་ཅི་ཡང་མིན།  ཡང་།  ཁྱེད་རང་རློང་ཁག་མི་གཅིག་པའི་ཡུལ་

གཞན་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན།  མི་ཞིག་གིས་ཁྱློད་ཀི་ཕ་ཡུལ་

གང་ཡིན་ཞེ་ན།  གློམས་གཤིས་ཀི་དབང་གིས་ཐློག་མར་ཁྱློད་ཀི་ཡིད་ལ་

རང་ཉིད་སྐེ་སའི་གློང་སེ་ཆུང་ཆུང་དེ་གང་དུ་གཏློགས་པའི་རློང་དེ་འཁློར་

ཡློང་བ་བཤད་མ་དགློས་པ་ཞིག་རེད།  ཡང་།  ཁྱེད་བཙན་བྱློལ་བའི་ལམ་

དུ་ཞུགས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པར་གྱུར་ཚེ།  ཕིར་འཁློར་ནས་

བལྟས་ན་ཕ་ཡུལ་ཞེས་པ་ཕ་ཡུལ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་ནློ།  །

དེས་ན།  ཁྱློད་ཀི་མི་ཚེ་ཡི་འགྲུལ་བཞུད་ཀིས་ཕ་ཡུལ་ཞེས་པའི་འདུ་ཤེས་

འཛིན་སྟངས་ལའང་ཤན་ཤུགས་ཐེབས་བཞིན་ཡློད་དམ་ཞེ་ན།  ཐེབས་ཀི་

ཡློད་པ་ནི་གློར་མ་ཆག་གློ།  །དེ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ན།  ཕ་ཡུལ་དང་རྒྱང་ཐག་ཇི་

ལྟར་རིང་ན་དེ་ལྟར་བཟང་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  མ་ཡིན་ཏེ།  གཤམ་དུ་བརློད་

འདློད་པའང་དེ་ཡིན།

(ཚན་པ་འདིར་ཕ་ཡུལ་ཞེས་པའི་མིང་གི་འཇུག་ཡུལ་ནི་ཁོད་ཀི་མི་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད་

དང་བསྟུན་ནས་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དཔེར་བཞག་ནས་བསྒྲུབས་ཡོད།  

བསྒྲུབ་བ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ཡིན་ལ།  སྒྲུབ་བེད་ནི་མི་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀི་
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རྒྱང་རིང་ཐུང་གི་ཁད་པར་དེ་འདུ་ཤེས་འཛིན་སངས་དང་བསོངས་ནས་ཕ་ཡུལ་ཞེས་

པའི་མིང་འདིའི་འཇུག་ཡུལ་གི་ཁབ་ཁོངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་ཡོད་པ་

དེ་ཡིན།  སྒྲུབ་ཐབས་ནི་དཔེ་འཇོག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིན་པ་གོ་ས།  མཇུག་གི་“དེ་མ་

ཡིན་ཏེ།  གཤམ་དུ་བརོད་འདོད་པའང་དེ་ཡིན་” ཞེས་པའི་ཚིག་འདིའི་རོམ་ཡིག་ལ་གོ་

རིམ་གསལ་པོ་ཡོད་པར་བས་ཡོད།)

སྐད་ཆ་དྲང་པློར་བརློད་ན།  ང་ཚོ་སྐབས་བཅློལ་ནས་ཡང་བཅློལ་དུ་གྱུར་

པའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁློད་ཕ་ཡུལ་འབློར་གིན་པའམ་བརེད་ཀིན་པའི་གནས་

ཚུལ་ཐབས་རྡུགས་ཤིག་ལྷག་དང་ལྷག་བཞིན་འདུག  མི་བདེན་པར་འདུག་

སྙམ་ན།  ཁྱློད་ཀིས་གཟབ་ནན་གིས་སློམས་དང་།  ནུབ་ཕློགས་སུ་སྐབས་

བཅློལ་དུ་སློང་བའི་སྤུན་ཟླ་སྐློར་ཞིག་ཕིར་གནས་འདིར་སེབས་ན།  ཁ་ནས་

བརློད་པ་ནི་ང་ཚོ་ཨ་རིའམ།  ང་ཚོ་ཧྥ་རན་སིའི་རྒྱལ་ས་ནས་ལ་སློགས་པའི་

སྐད་ཆ་ཞིག་རྒྱུན་པར་གློ་ཡློང་བ་མིན་ནམ།  དེ་ལས་ཀང་ཚབས་ཆེ་བ་ནི།  

སྐབས་བཅློལ་ཡང་བཅློལ་དུ་ཕིན་པའི་ཁློ་ཚོའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀིས་ཡིད་

དུ་འློང་བའི་ཕ་སྐད་འདི་ངག་ནས་མི་ཐློན་པ་དེ་ཡིན།  དེས་ན།  བློད་སྐད་

མི་ཤེས་པའི་བློད་མི་ཞིག་བློད་ཡུལ་དུ་སེབས་ཀང་ཕ་ཡུལ་གི་འདུ་ཤེས་ཤིག་

སྐེ་སིད་དམ།

(དུམ་ཚན་འདིར་དོན་དངོས་ཀི་གནས་ཚུལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་དངས་ཏེ་ཕ་ཡུལ་འབོར་གིན་

པའི་མི་ཡང་ཡོད་པ་བདེན་དཔང་བས་ཡོད།)

གལ་སིད།  ང་ཚོ་ཚང་མ་ཕ་ཡུལ་དུ་ཡློད་པའི་དབང་དུ་བཏང་ན།  ཕ་

སྐད་བརེད་འགློ་བའི་དཀའ་ངལ་མི་འཕྲད་ལ།  ཡ་རབས་ཀི་གློམས་གཤིས་
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བཟང་པློའང་རང་ཤུགས་ཀི་རྒྱུད་ལ་འཇགས་ཡློང་།  དེ་དག་ནི་གཞན་གིས་

ཁིད་ནས་ཡློང་བ་ཞིག་དང་རྒྱུ་ནློར་གིས་ཉློ་ཐུབ་པ་ཞིག་མ་ཡིན་ཏེ།  དེ་ནི་

ཕ་ཡུལ་གི་ཕང་བ་ནས་འཚར་བའི་མི་ལ་བཅློས་མ་མ་ཡིན་པར་རང་བཞིན་

གིས་ཡློད་པ་ཞིག་རེད།

(དུམ་ཚན་འདིར་ཕ་ཡུལ་ནི་མ་ཡུམ་ཇི་བཞིན་ཀུན་སྤོད་བཟང་པོ་དང་སོན་ཐོན་གི་

བསམ་བློ་སོབ་མཁན་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་ཡོད།

སྤུན་ཟླ་ལགས།  དེས་ན་ཕ་ཡུལ་ན་རིན་ཐང་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ནློར་བུའི་

རིགས་མང་པློ་ཡློད་པ་སྟེ།  རྒན་བཀུར་ཆུང་བྱམས།  གཅིག་ཕན་གཅིག་

གློགས་སློགས་བསམ་བརློད་ལས་འདས་པ་ཡློད་པ་ཐུགས་ཀིས་མ་བསྙེལ་བ་

གནང་རློགས།

(དུམ་ཚན་འདི་རོམ་ཡིག་འདིའི་མཇུག་སོམ་སེ།  ཕ་ཡུལ་ནི་ཡོད་ཚད་ཀི་ར་བ་ཡིན་པ་

བསན་པའི་ཞོར་ལ་རོམ་ཡིག་གི་བསན་དོན་ཁ་ཇེ་གསལ་དུ་བཏང་ཡོད།)

༢  བདག་གི་དགེ་རྒན།

དགེ་རྒན་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་དེ།  དཔེར་ན།  སྒིད་ལུག་

ཆེ་བའི་དགེ་རྒན།  ཁློག་རྒྱ་དློག་པའི་དགེ་རྒན།  ང་རྒྱལ་ཆེ་བའི་དགེ་རྒན།  

ཁློ་ས་ལ་ངང་རྒྱུད་ཐུང་བའི་དགེ་རྒན་སློགས་མང་པློ་ཞིག་མཆིས་ཀང་།  

ངས་ཁྱློད་ཚོ་ལ་ངློ་སྤློད་བྱེད་འདློད་པ་ནི་དགུང་ལློ་ཉེར་དགུ་ལས་སློན་མེད་

པའི་བཟང་ཆ་ཀུན་འཛོམས་ཀི་བདག་གི་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློ་
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ཡིན།

དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློ་ནི་ཕིའི་རྣམ་པ་ཧ་ཅང་སྙིང་རེ་པས་སུས་

མཐློང་ཡང་ཡིད་དབང་འཕྲློག་པ་ཞིག་ཡིན།  ཁློང་གི་རྣམ་པ་མཛེས་དྲགས་

པས་ངས་དཔེ་མཚོན་འློས་ཤིང་འཚམས་པ་ཞིག་རྙེད་ཀི་མི་འདུག་མློད།  

ཡིད་དབང་འཕྲློག་པ་ཞིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགའ་བརློད་རྒྱུ་ཡློད།  གཅིག  

ཁློང་ཆེས་ཐློག་མར་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭར་ཕེབས་དུས་ས་རྒྱུས་དགེ་རྒན་གིས་

སློབ་ཁིད་བཤད་མཚམས་ཆད་སློང་།  ཁློས་སེའུ་ཁུང་བརྒྱུད་ནས་ཕི་རློལ་དུ་

བལྟས་ནས་ཧད་འདུག  ང་ཚོས་མཉམ་འཇློག་དུས་བུ་མློ་ཞིག་སློབ་གྲྭའི་སློ་

ཆེན་དུ་འཛུལ་ནས་ཚུར་འློང་གི་འདུག་ལ།  བྱིས་པ་མང་པློ་ཞིག་གིས་བསྐློར་

ནས་འློང་གི་འདུག  ངས་ཐློག་མར་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་ཞིག་ན་བྱ་བ་གཉེར་

གིན་པའི་སྒྱུ་རལ་ལ་དགའ་བའི་བུ་མློ་ཞིག་རེད་བསམ་བྱུང་།  གཉིས།  ཁློང་

ཁློམ་གཞུང་དུ་ཕེབས་པའི་སྐབས་སུ་ཁློང་ལ་མི་བལྟ་བའི་མི་གཅིག་ཀང་

མེད།  ལ་ལས་བུ་མློ་འདི་བློད་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ།  དེ་འདྲའི་གཙང་བ་ལ།  ཨ།  

དེ་འདྲའི་ག་དག་པ་ལ་ཟེར་ཞིང་།  ཕློ་གསར་མང་པློ་ཞིག་གིས་རྒྱུན་པར་

ཁློང་གི་རེས་རིང་འདེད་བྱེད་པ་རེད།  རྒན་པ་ཚོས་ཅི་འདྲའི་བུ་མློ་ཚོགས་

བསགས་ཅན་ཞིག་རེད་ཨང་།  ལྷ་མློ་ས་ལ་བབས་པ་འདྲ་ཟེར་བཞིན་མིག་

གིས་སྐེལ་མ་བྱེད་པ་ལ་དཔེ་ཞིག་སྦློར་ཤེས་ཀི་མི་འདུག  གསུམ།  ཐེངས་

ཤིག་ལ་གློང་རིམ་ནས་ཆེད་མངགས་ཀི་ལས་བྱེད་གཉིས་མངགས་ཏེ།  ང་ཚོ་

སློབ་གྲྭའི་བློད་སྐད་ཡིག་གི་གནས་ཚུལ་ལ་རྒྱུས་ལློན་བྱེད་པར་འློང་།  སློབ་

གྲྭས་ཆེད་དུ་ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭར་བཀློད་སྒིག་བྱས།  ལས་བྱེད་གཉིས་པློ་

སློབ་ཁང་དུ་འཛུལ་ནས་ཁློང་མཐློང་བ་ན་གཅིག་གིས་ལག་གི་ཡློ་བྱད་ས་རུ་
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ཟགས་ཤིང་།  རེས་མ་དེ་དར་ཅིག་ལ་ཧད་ནས་ནང་དུ་འཛུལ་མ་ཐུབ།  ནང་

དུ་ཡློང་བའི་ཚེ་གློམ་པ་ཡང་འཁྱློར་གིན་འདུག་ལ།  སློབ་ཐུན་དེའི་རིང་ཁ་

གདངས་ནས་མིག་མི་རེབ་པར་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློར་ཅེར་ནས་

བསད་པས་ང་ཚོ་ཚང་མ་གད་མློ་བགད་པ་ཡིན།

དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློ་ནི་ཤེས་བྱའི་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་གཞློན་

ནུ་མ་ཞིག་ཡིན།  ངས་འདི་ལྟར་བརློད་ན་ཁྱློད་ཡིད་ཆེས་མི་སིད།  དེར་

བརེན།  ངས་རྒྱུ་མཚན་འགའ་ཞུ་ན་བསམས་བྱུང་།  གཅིག  ཁློང་ང་ཚོ་

འཛིན་གྲྭའི་བར་སྤློད་དགེ་རྒན་དུ་གྱུར་པ་ནས་བཟུང་ང་ཚོའི་འཛིན་གྲྭ་བར་

སྤློད་ཀི་ཆེས་རེས་ལུས་ཡིན་པའི་ལློ་རྒྱུས་ཀི་མཇུག་སྒིལ་བར་མ་ཟད།  སློབ་

གྲྭའི་དུས་དེབ་ཀི་རློམ་སྒིག་པའི་འགན་འཁུར་བ་གཙོ་བློའང་ང་ཚོ་འཛིན་

གྲྭའི་སློབ་མ་ཡིན།  གཉིས།  ཁློང་ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭར་འབྱློར་བའི་ཟླ་བ་གསུམ་

གི་རེས་སུ་དབུས་ཤེས་རིག་ལྷན་ཁང་ནས་ཁློང་ལ་བྱ་དགའ་ཞིག་བསྐུར་

བྱུང་།  དེ་ནི་ཁློང་གིས་བིས་པའི་རས་འགྱུར་རིག་པའི་ཆེད་རློམ་ཞིག་ལ་

གནང་བའི་བྱ་དགའ་རེད་འདུག  གསུམ།  ང་ཚོའི་ས་ཆར་ཨིན་ཡིག་ཤེས་

མཁན་དཀློན་པློ་ཡིན།  ཨིན་ཡིག་དགེ་རྒན་མེད་པའི་རིང་ལ་ཁློང་གིས་

ཁློམ་སྐབས་བཙལ་ནས་སློབ་གྲྭ་ཡློངས་ཀི་སློབ་མར་ཨིན་ཡིག་གི་གསབ་

ཁིད་བྱེད་པ་མ་ཟད།  ཕི་རྒྱལ་ནས་ཕེབས་པའི་སྐུ་མགློན་དག་ལའང་ཁློང་

མེད་ཚེ་སྣེ་ལེན་ཡག་པློ་ཞིག་བྱེད་མི་ཐུབ།  བཞི།  འཛིན་གྲྭ་གཞན་གི་ཚན་

རིག་གི་དགེ་རྒན་སྐབས་ཤིག་རིང་དགློངས་པ་ཞུས་པས།  དེའི་ཚབ་ཏུ་ཁློང་

གིས་འཁིད་པ་རེད།  ཅང་མ་འགློར་བར་འཛིན་གྲྭ་དེའི་སློབ་མ་ཡློངས་ཀིས་

སློབ་སྤི་ལ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཏེ།  དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློ་ཁློ་ཚོ་འཛིན་གྲྭའི་
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དགེ་རྒན་དུ་བཀློད་སྒིག་བྱེད་དགློས་ཚུལ་ཐེངས་མང་པློར་ཨུ་ཚུགས་བརྒྱབ།  

ཁློང་གིས་རློང་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས་ཀི་བརྙན་ལམ་བརྒྱུད་དེ་ལློ་རྒྱུས་

རིག་པའི་འཆད་ཁིད་ཅིག་བྱས་པ་ས་གག་གནམ་གག་ཏུ་གྱུར།  ཁྱློད་ཀིས་

ལྟློས་དང་།  ཁློང་ནི་ཤེས་བྱ་རིག་པའི་གནས་མང་པློར་མཁྱེན་དཔྱློད་རྒྱས་པ་

ཞིག་མ་རེད་དམ།

ཁློང་ནི་ངང་རྒྱུད་རིང་པློ་ཞིག་དང་ཁློག་རྒྱ་ཡངས་པློ་ཞིག་ཡིན།  དེ་ཡང་

གནས་ཚུལ་འགས་ར་འཕྲློད་པར་འགྱུར།  གཅིག  སློབ་མ་སུ་ཞིག་གིས་དྲི་

བ་ཅི་ཞིག་དྲིས་ཀང་ངག་འཇམ་པློས་ལན་འདེབས་པ་དང་།  ཐ་ན་དྲི་བ་

གཅིག་ལན་བཅུ་གངས་ཤིག་ལ་དྲིས་ན་ཡང་སུན་སྣང་གི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་

ཡང་མི་སྟློན།  གཉིས།  ཁློང་གི་མཚན་སྙན་ཕློགས་ཡློངས་ནས་རྒྱས་པས་

དགེ་རྒན་འགས་ཕྲག་དློག་བྱས་ཤིང་།  ལ་ཤས་ཀིས་མ་བཟློད་པར་བསྙློན་

འཛུགས་ཀང་ཐེངས་འགར་བྱས་ཀང་ཁློང་གིས་དེ་དག་ལ་འབེལ་བ་མི་

གཅློད་པར་མ་ཟད།  དེ་དག་མ་ཁློམ་ན་ཁློ་ཚོའི་ཚབ་བྱས་ཏེ་སློབ་མ་ཚོར་མུ་

མཐུད་དུ་དཔེ་འཁིད་བྱེད་པ་རེད།  གསུམ།  ཁྱིམ་བདག་འགའ་རེ་ཡློང་ནས་

དློན་མེད་དུ་སློབ་མ་ཡུལ་དུ་འཁིད་པའི་ཚེ།  ཁློང་གིས་ཉན་སྤློ་བའི་གློ་སྐློན་

བློ་འགུགས་ཀི་ཁ་ཏའི་ལམ་ནས་ཁྱིམ་བདག་དེ་ཚོ་ལློག་པར་བྱེད་པ་ལས་ཁ་

རློད་མི་རྒྱག

དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློའི་ལྷག་བསམ་ལ་དྲི་མ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་

མེད་དེ།  ད་ལྟའི་དུས་རབས་སུ་མི་རྣམས་ཀི་ཐློབ་དང་གློ་ས་སློགས་ཆ་རྐེན་

གང་བཟང་གི་རེས་སྙེག་མློད།  དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མློ་ནི་དེ་འདྲ་
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ཞིག་མིན།  ཁློང་གི་མཚན་སྙན་ཕློགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པས་ཆ་རྐེན་ཤིན་ཏུ་

ལེགས་པའི་སློབ་གྲྭ་གཞན་མང་པློ་ཞིག་གིས་གདན་ཞུ་བྱས་ཀང་མ་ཕེབས།  

ཐེངས་ཤིག  གློང་རིམ་ནས་བར་སྦློར་ཡློང་སྟེ།  ཁློང་མཐློ་སློབ་ཅིག་ཏུ་ལས་

སྣེ་སར་བར་ཁློང་གིས་ང་སློབ་གྲྭ་འདི་དང་ཁ་བལ་ན་སློབ་མ་འདི་དག་གིས་

ཅི་ལྟར་བྱ།  ཆ་རྐེན་མི་ལེགས་པའི་སློབ་གྲྭ་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་དགེ་རྒན་ཡག་

པློ་ཞིག་ཡློང་ངམ།  ང་ཅིས་ཀང་སློད་དགློས་ཞེས་ཡར་ཞུ་བྱས་པར་སློབ་གྲྭའི་

དགེ་སློབ་ཡློངས་རློགས་སེམས་འགུལ་ཐེབས་ནས་མིག་ཆུ་ཤློར་བ་རེད།

ང་ཚོའི་སློབ་གྲྭར་དགེ་རྒན་མང་པློ་ཡློད་ནའང་།  དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་

མློ་ནི་རྒྱུ་སྐར་ཁློད་ཀི་ཟླ་བ་ཡིན།  བུ་ཕྲུག་གིས་བསྐློར་བའི་ཨ་མ་ཡིན།  མུན་

སེལ་གི་སྒློན་མེ་ཡང་ཡིན་ནློ། །

རྩོམ་ཡིག་གི་དཔྱད་མཆན།

རོམ་ཡིག་འདིའི་རོད་གཞི་ནི་དགེ་རྒན་དཔལ་མོ་ཡིན།  ཧོབ་སེ་བལྟས་ན་རོད་གཞི་ཞིག་

ཏུ་མི་སྣང་མོད།  རོམ་ཡིག་འདིའི་རོམ་པ་པོ་དང་འཛིན་གྲྭ་གཅིག་པ་ཞིག་གིས་རོམ་པ་

པོས་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ལུགས་ལ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་བསན་ཚེ།  ད་

གཟོད་དེ་ཉིད་རོད་གཞི་རུ་གྱུར་པ་ལ་རོད་པ་ཅི་ཡང་མེད།

དེས་ན།  བསྒྲུབ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།  རོམ་ཡིག་འདིར་བསྒྲུབ་བ་འགའ་ཡོད་དེ།  

ར་བའི་བསྒྲུབ་བ་གཙོ་བོ་ནི་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མོ་བཟང་ཆ་ཀུན་འཛོམས་ཤིག་

ཡིན་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ།  བེ་བྲག་གི་བསྒྲུབ་བ་ནི་དགེ་རྒན་ཤེས་རབ་དཔལ་མོ་ནི་ཕིའི་

རྣམ་པ་མཛེས་ཞེས་པ་དང་།  ཁོང་ནི་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་གཞོན་ནུ་མ་
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ཞིག་ཡིན་པ།  ཁོང་ནི་ངང་རྒྱུད་རིང་པོ་ཞིག་དང་ཁོག་རྒྱ་ཡངས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ།  ཁོང་

གི་ལྷག་བསམ་ལའང་དི་མ་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་བཅས་ཡིན་ལ།  དེ་ལྟར་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གཅིག་འཕོར་གཅིག་མཐུད་ནས་བཀོད་ཡོད་པ་དེ་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན།  

སྒྲུབ་བེད་ནི་དོན་དངོས་དངས་ཏེ་གནས་ལུགས་བརོད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ཡིན།  ཐོག་མར་

རོད་གཞི་གཏན་ཁེལ་བས་པ་དང་དེ་རེས་བསྒྲུབ་བ་གསལ་འདོན་བས་པ།  དེའི་རེས་ཁ་

གསལ་ལ་གོ་བདེ་བའི་གནས་ལུགས་བགངས་པ་བཅས་ནི་བསྒྲུབ་རིམ་མམ་བསྒྲུབ་ཚུལ་

ཡིན།

རོམ་ཡིག་གི་མགོ་མཇུག་གཉིས་ཀས་གཅིག་རམ་གཅིག་གིས་བཏེགས་ནས་བརོད་

དོན་གཙོ་བོ་འབུར་དུ་ཐོན་པར་བས་ཡོད།

༣  དཔེ་དེབ།

དཔེ་དེབ་ལ་བརློད་བྱའི་སློ་ནས་དབྱེ་ན་རློམ་རིག་གི་དཔེ་དེབ་དང་།  ལློ་

རྒྱུས་ཀི་དཔེ་དེབ།  ནང་ཆློས་ཀི་དཔེ་དེབ་སློགས་དང་།  ཡིག་རིགས་ཀི་སློ་

ནས་དབྱེ་ན།  བློད་ཡིག་གི་དཔེ་དེབ་སློགས་མང་པློ་ཞིག་ཡློད་མློད།  ངས་

འདིར་བརློད་འདློད་པ་ནི་དེ་དག་གི་ཁྱད་ནུས་ཡིན།

(དུམ་ཚན་འདི་ནི་རོམ་ཡིག་གི་མགོ་སེ།  རོམ་ཡིག་གི་བརོད་གཞིའམ་རོད་གཞི་དཔེ་

དེབ་ཡིན་པ་གཏན་ཁེལ་བས་ནས་དེ་ལ་རིགས་དང་དབེ་བ་དགར་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་

ངོ་སྤོད་བས་པར་མ་ཟད་བསྒྲུབ་བ་ཡང་གསལ་འདོན་བས་ཡོད་དེ།  “ངས་འདིར་བརོད་

འདོད་པ་ནི་དེ་དག་གི་ཁད་ནུས་ཡིན་” ཞེས་པ་འདི་ནི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན།)
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གཅིག  དཔེ་དེབ་ནི་འདུག་རྩོགས་ཡག་ཤྩོས་དེ་ཡིན།

དཔེ་དེབ་འདུག་རློགས་སུ་བདམས་པ་ནི་མི་ཞིག་འདུག་རློགས་སུ་བསུ་བ་

དང་གཏན་ནས་མི་འདྲ།  མི་ཞིག་ཡིན་ན་དེ་རིང་ཁ་རློད་མི་ཤློར་ན་སང་

ཉིན་ཤློར་འགློ།  དེ་རིང་འགིག་ཡློད་ཀང་སང་ཉིན་མི་འཐློར་བའི་ངེས་པ་

མེད།  དཔེ་དེབ་ནི་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་ཏེ།  ཁྱློད་ཀི་བལྟ་མི་འདློད་ན་མ་བལྟས་

ན་ཆློག་ལ།  བལྟས་ནས་མཚམས་བཞག་རེས་ཁ་ཕེ་ནས་བཞག་ཀང་ཆློག  

འགློ་ཞློར་དུ་བལྟས་ན་འགིག་ལ་ཉལ་ནས་བལྟས་ནའང་འགིགས།  དཔེ་

དེབ་ཀིས་ནམ་ཡང་ཁྱེད་ལ་རྣམ་འགྱུར་གཅིག་ལས་མི་སྟློན།  “ང་རང་བེད་

སྤློད་” ཅེས་པ་དེ་ཡིན།  གྷློ་ཐིས་ཀང་(Goethe) འདི་འདྲ་ཞིག་བཤད་མློང་

སྟེ།  “དཔེ་དེབ་ཡག་པློ་ཞིག་ཀློག་པ་ནི་བ་ན་མེད་པའི་མཛའ་བཤེས་ཤིག་

ལ་གེང་མློལ་བྱེད་པ་དང་མཚུངས་” ཟེར།

(ཚན་པ་འདིར་བེ་བྲག་གི་བསྒྲུབ་བ་ཁ་བང་གི་ཚུལ་དུ་བཀོད་རེས་བསྡུར་བའི་ཐབས་

ཀིས་དཔེ་དེབ་འདུག་རོགས་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་བསྒྲུབས་པའི་ཁར་མཁས་པའི་གསུང་

ལུང་དུ་དངས་ཏེ་རང་གི་སྒྲུབ་བེད་ཇེ་བརན་དུ་བཏང་ཡོད།)

གཉིས།  དཔེ་དེབ་ནི་སྤྩོ་སྣང་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཡིན།

ཁྱློད་སུན་སྣང་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ་དེབ་ཅིག་ཀློགས་དང་སྡུག་བསྔལ་ཡློད་

ཚད་བརེད་དུ་འཇུག་ཐུབ།  <<གིང་གེ་སར་རྒྱལ་པློའི་སྒྲུང་>>ཀློགས་དང་།  

དཔའ་མཛངས་ཀི་གཟི་ཉམས་ཤིག་མློང་ཐུབ་ལ།  སྐབས་རེར་སར་མ་དང་
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ལན་རེར་མཛེས་མའི་ཡློན་ཏན་ཡང་མཐློང་ཐུབ།  <<ས་སྐ་ལེགས་བཤད་>> 

ལྟ་བུའི་ལེགས་བཤད་ཀི་རིགས་ཀློགས་དང་།  བང་དློར་ལ་མི་རློངས་པའི་བློ་

མིག་སློལ་བར་མ་ཟད།  རིག་པ་ནངས་པར་འཆི་ཡང་སློབ་པའི་སྙིང་སྟློབས་

ཀང་སྦིན་འློང་།  དེ་བཞིན་<<ཕུགས་བསམ་གི་རྒྱལ་ཁབ་>> ཀློགས་དང་སྔ་

ན་མེད་པའི་སིད་གཞུང་ཞིག་གི་འཛིན་སྐློང་གི་མ་ལག་དང་བཅས་པ་ཁྱློད་

ཀི་མིག་ལམ་དུ་བསྟར་ཡློང་བར་གློར་མ་ཆག  དེ་བཞིན་མདློ་སྔགས་ཟུང་དུ་

འབེལ་བའི་གངས་ཅན་ཤིང་རའི་སློལ་འབྱེད་རེ་ཙོང་ཁ་པ་སློགས་སྐེས་བུ་

དམ་པ་ཚོའི་གསུང་རློམ་ཀློགས་དང་།  ཤེས་མེད་ཚོར་མེད་ཀི་ངང་ནས་སྐློན་

གི་ཆ་རིམ་གིས་འགིབ་ཅིང་།  ཡློན་ཏན་གི་ཆ་ཡར་ངློའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་བར་

འགྱུར།  དེ་ལྟར་དཔེ་དེབ་ཀིས་གནང་བའི་སྤློ་སྣང་ནི་འཛད་མཐའ་མེད་པ་

ཞིག་ཡིན།  འདི་ནི་རང་ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་ཟབ་མློ་ཐློབ་པའི་ར་བའང་ཡིན།

(ཚན་པ་འདིར་དཔེ་དེབ་ཀོག་པ་ནི་སྤོ་སྣང་འབྱུང་བའི་ཁུངས་ཡིན་པ་ཕོགས་དང་ཟུར་

མང་པོ་ཞིག་ནས་བསྒྲུབས་ཏེ།  དཔེ་དེབ་ཀིས་ད་གཟོད་རང་ཉིད་ཡར་རྒྱས་ཀི་ལམ་དུ་

འཁིད་པ་བསན་ཡོད།)

གསུམ།  དཔེ་ཀྩོག་གིས་རྩོམ་རལ་ཡར་རྒྱས་གཏྩོང་ཐུབ།

དཔེ་ཀློག་ཇི་ལྟར་མང་པློ་བྱས་ན་རློམ་ཡིག་འབི་བ་ལ་ཐློགས་རྡུགས་མི་ཡློང་།  

སྔློན་བྱློན་དམ་པ་མང་པློས་ཀང་དཔེ་ཀློག་མང་པློ་བྱས་པ་ལློ་རྒྱུས་དེབ་ཐེར་

དག་ན་གསལ་པློར་འཁློད་ཡློད།  གལ་སིད་དཔེ་ཀློག་ལ་མི་དགའ་བའི་མི་

ཞིག་གིས་མགློ་མཇུག་ཚང་བའི་རང་ཉིད་ཀི་ངློ་སྤློད་ཡི་གེ་ཞིག་ཀང་འབི་མི་
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ཐུབ་པས་དཔེ་དེབ་ཀློག་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་ནང་གི་དློན་ཆེན་ཡིན།  ལྷག་

པར་དུ་རློམ་པ་འཇུག་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་སློས་མ་དགློས་ཏེ།  ཇི་སྐད་དུ།  

“དཔེ་དེབ་ཁི་ཕྲག་བཀགས་གྱུར་ན།  །སྨྱུ་གུ་ལྷ་ཡི་སྒུལ་དང་མཚུངས།  །” 

ཟེར་བ་མ་ཡིན་ནམ།

(ཚན་པ་འདིར་དཔེ་ཀོག་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་དཔེ་དུ་མ་དངས་ཏེ་བརོད་པའི་ཁར་

མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་བཀོད་ནས་སྒྲུབ་བེད་ནུས་ལན་དུ་བསྒྱུར་ཡོད།)

བཞི།  མཇུག་སྩོམ།

དཔེ་ཀློག་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་མ་རློགས་པའི་མི་རིགས་ཤིག་ནི་རེས་

ལུས་ཀི་མི་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ།  དཔེ་ཀློག་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་མི་ཤེས་

པའི་མི་ནི་རེས་ལུས་ཀི་མི་ཡིན།  དེས་ན།  ང་ཚོས་རག་ཏུ་དཔེ་ཀློག་བྱས་

ཏེ་རང་གི་མི་རིགས་དང་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ལེགས་སྐེས་ཤིག་འབུལ་བར་

བརློན་རྒྱུ་ནི་གནད་ཀི་དློན་པློ་ཡིན་ནློ།  །

(མཇུག་གི་ཚན་པ་འདིར་ཕོགས་བསྡུས་ཀི་སོ་ནས་དཔེ་ཀོག་གི་གལ་ཆེའི་རང་བཞིན་

བསན་རེས་རེ་སྐུལ་གི་ཚུལ་དུ་རོམ་ཡིག་གི་བསན་བ་གཙོ་བོ་ལྷང་ལ་འཕུད་ཡོད་པ་

རེད།  ད་དུང་གསལ་བཤད་ལྷག་མ་ཞིག་ཞུ་དགོས་པ་ནི་རོམ་ཡིག་འདིའི་དོན་ཚན་རེ་

རེ་བེ་བྲག་གི་བསྒྲུབ་བ་རེ་རེ་ཡིན་པར་མ་ཟད།  ཁ་བང་གི་ཚུལ་དུ་བེད་སྤད་ཡོད།  བོད་

ཡིག་གི་ནང་དུ་དགག་སྒྲུབ་རོམ་ཡིག་འདི་འད་མང་པོ་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད།)
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༤  ང་ཚོས་སུའི་ཆེད་དུ་སྩོབ་གཉེར་བྱེད་ཀིན་ཡྩོད།

གློ་ཐློས་ལ།  མཚན་ཉིད་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་དགློན་པ་ལ་ལ་རུ།  རློད་པའི་

སྐབས་སུ་ཡིག་ཆ་ཁས་མ་བངས་ཚེ།  དམ་བཅའ་བ་ཁི་ལས་འདྲུད་རིས་

བྱེད་ཀི་འདུག་ཟེར།  སྐད་ཆ་དེས་ངའི་ཡིད་ལ་རང་དབང་མེད་པར་དྲི་

བ་ཞིག་བཏློན་བྱུང་།  མི་དེ་དག་གིས་ཡང་སྙིང་རང་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་

གཉེར་བྱེད་ཀི་ཡློད་དམ།  ཡིག་ཆའི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཀིན་ཡློད།

རང་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མི་ཤེས་པའི་སློབ་གཉེར་བ་དག་ལ་ནི།  

ལའེ་ཧྥུ་ཐློར་སི་ཐེ་ཡིས་“མི་ལ་ལས་ཤེས་བྱ་མང་པློ་ཞིག་ཤེས་ན་ཡང་།  མཁློ་

གལ་ཆེ་བའི་ཤེས་བྱ་ཞིག་གཏན་ནས་མི་ཤེས་” ཞེས་པའི་མཇུག་འབས་དེ་

ཁློ་ན་འཐློབ་སིད་དེ།  རང་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་མི་བྱེད་པ་དག་ལ་

ནི་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་ཤེས་བྱ་གཞར་ཡང་མི་གྲུབ་ན།  མི་དེས་སློབ་

གཉེར་བྱས་པ་ནི།  རང་གི་དབང་པློ་དང་ཁམས་དང་ཤེས་རབ་ཡློད་ཚད་

མི་གཞན་གི་དྲིལ་བསྒགས་ཡློ་བྱད་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་དློ།  ། 

མི་དེ་རིགས་ཀི་སེམས་ནང་དུ།  སྔློན་བྱློན་མཁས་པ་དག་ནི་རྒྱལ་པློ་གཏུམ་

པློ་དག་དང་འདྲ་ཞིང་།  ལེགས་བཤད་བརམས་ཆློས་ཀང་བཀའ་ལུང་དྲག་

པློ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར།  བརམས་ཆློས་དེ་དག་ཀློག་པའི་ཚེ་ན།  རང་ཉིད་ནི་

རག་ཏུ་རྒྱལ་པློ་དང་བཀའ་ལུང་གི་འློག་ཏུ་འཇིགས་ཞུམ་མེར་བསད་དེ་ཁློ་

ཚོས་ཅི་གསུངས་འབའ་ཞིག་ལ་ཉན་པ་ལས་དབུགས་ཀི་རྒྱུ་བ་ལྷློད་པློ་ཞིག་

ཀང་གཏློང་ག་ལ་ཐུབ།

གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན།  ཁློ་ཡི་
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སེམས་ནང་དུ་སྔློན་བྱློན་མཁས་པ་དག་ནི་མཛའ་གློགས་ཀི་དྭངས་མ་ཡིན་

པས།  ཁློང་རྣམས་ཀི་ལེགས་བཤད་བརམས་ཆློས་ཀང་སྙིང་གཏམ་རིལ་བུ་

ཡིན་པ་བཤད་མི་དགློས་ན།  བརམས་ཆློས་དེ་དག་ཀློག་པའི་ཚེ་ན་ཡང་།  

མཛའ་གློགས་ཤེས་རབ་ཅན་ཞིག་དང་གེང་མློལ་བྱེད་པའི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་

མློང་ཐུབ་ཅིང་།  རང་དབང་གི་ངང་ནས་ཕན་ཚུན་ལ་ལྟ་ཚུལ་བརེ་རེས་ཀང་

བྱེད་ཐུབ་པས།  ཁློ་ཚོའི་རྣམ་དཔྱློད་ལས་རང་ཉིད་ལ་འློད་སྣང་ཐློབ་ཅིང་།  

རང་ཉིད་ཀི་རྣམ་དཔྱློད་ལས་ཁློ་ཚོར་ཡང་འློད་སྣང་སྟེར་ཐུབ་པ་ཡིན།

མི་ལ་ལས་ཆློས་གཞུང་ལ་བལྟ་བའི་ཚེ་ལུང་ཁས་ལེན་རྒྱུ་གཙོ་བློ་ཡིན་པའི་

གཏན་ཚིགས་མང་པློ་སྒློག་པར་བྱེད་ན་ཡང་།  དེ་ནི་གནས་ལུགས་ཀི་

བདེན་པ་ལ་བརི་འཇློག་མི་བྱེད་པའི་ལྟ་ཚུལ་ཞིག་དང་།  ནང་པ་སངས་

རྒྱས་པའི་ཆློས་ལུགས་དེ་ཆློས་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དློན་གི་ཁྱད་

ཆློས་ལ་གཙིགས་འཛིན་མི་བྱེད་པའི་བཤད་ཡམས་ཤིག་རེད།

ངློ་མ་བཤད་ན།  སྔློན་བྱློན་མཁས་པས་མཛད་པའི་བསྟན་བཅློས་དེ་དག་

ནི་སྐེས་བུ་སྙིང་སྟློབས་ཅན་ཚོའི་རྣམ་དཔྱློད་ལ་རང་ཚུགས་ཆགས་པའི་

ཕིར་དུ་མཛད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་གི།  ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་དེ་ཁློ་

ནའི་སྒས་ཟིན་བསྐངས་ཏེ་བསམ་གཞིགས་ཡློད་ཚད་ཀི་སློ་འགགས་པའི་

ཆེད་དུ་བརམས་པ་ག་ལ་ཡིན།  དེ་བས་རང་ཅག་གི་སྟློན་པ་རིན་པློ་ཆེས་

ཀང་།  “དགེ་སློང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས།  །བསེགས་བཅད་བརར་

བའི་གསེར་བཞིན་དུ།  །ལེགས་པར་བརག་ལ་ང་ཡི་བཀའ།  །བང་བར་བྱ་

ཡི་གུས་ཕིར་མིན།  །” ཞེས་གསུངས་པ་ལློས་ཡིན།  དེས་ན་དད་པ་ཆེ་མདློག་
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གིས་དེ་དག་ལ་བརག་དཔྱད་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་པློ་དག་ནི།  

དློན་ལ་ལེགས་བཤད་བསྟན་བཅློས་དེ་དག་གི་དགློས་པ་ལློག་ཕློགས་ནས་

འཛིན་པའི་རིགས་ལམ་གི་ངློ་ལློག་ཤ་སྟག་ཡིན་ལ།  མཁས་མཆློག་ཉི་ཟླ་

འདྲ་བ་ཚོའི་གདློང་ལ་ས་རྡུལ་གཡློགས་པའི་ཨུ་ཚུགས་མཁན་པློ་སྐློར་ཞིག་

ཀང་རེད།

མདློར་བསྡུས་ནས་བཤད་ན།  ལུང་གི་སྒས་ཟིན་གཅིག་གི་ཕིར་དུ་ཡང་རང་

སློག་འབེན་དུ་འཇློག་མཁན་དེ་དག་ནི་གྲུབ་མཐའ་གང་དང་ཡིག་ཆ་གང་

ཞིག་གི་ལ་རྒྱ་ཡློད་མཁན་གི་དཔའ་བློ་ཡིན་ལས་ཆེ་མློད།  ཁློ་པ་དག་གིས་

སློབ་གཉེར་བྱས་པར་རླློམ་པའི་དུས་ཚོད་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ནི།  རང་གི་ཤེས་

རབ་ཀི་སྐེ་རྒྱུན་ར་བ་ནས་བཅད་པའི་མུན་ནག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ཡིན་

པས།  ང་ཚོ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ངེས་པར་དུ་ཤེས་བྱའི་དེ་

ཉིད་འཚོལ་བའི་དགློས་མཁློར་གཞིགས་ཏེ།  སྔློན་བྱློན་མཁས་པའི་གསུང་

ལ་སློབ་སྦློང་དང་དློགས་སློང་མང་ཙམ་བྱེད་པ་དང་།  རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་བྱ་

སྔར་བས་ཕུན་སུམ་ཇེ་ཚོགས་དང་ག་ནློམ་པར་གཏློང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་

བ་ཡིན་ནློ།  །

གཤམ་དུ་རོམ་ཡིག་གི་དཔྱད་མཆན་ཞིག་འདེན་འགོད་བས་ཡོད།

གཅིག  ཁ་བྱང་ལ་མཚར་ཉམས་ལྡན་པ།

ཁ་བྱང་ནི་རློམ་ཡིག་གི་མིག་ཡིན་ཟེར་བ་ལྟར།  ང་ཚོས་དགག་སྒྲུབ་རློམ་

ཡིག་འདིའི་ཁ་བྱང་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་རང་དབང་མེད་པར་མཚར་ཉམས་
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ཤིག་སྐེས་སིད་ལ།  མཚར་ཉམས་དེ་དང་ལྷན་དུ་རློམ་ཡིག་འདིའི་ནང་

དུ་དློན་ངློ་མར་ང་ཚོས་སུ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པའི་གནས་

ལུགས་གསལ་པློ་ཞིག་བརློད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཁ་ཕློགས་རགས་ཙམ་དེ་རློགས་

ངེས་ཡིན།  སློབ་བུ་དག་ལ་མཚོན་ན་ཁ་བྱང་འདི་མཐློང་མ་ཐག་ཏུ་ལན་

སྣ་ཚོགས་པ་ཞིག་གདབ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ།  འགའ་རེས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་

དམངས་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ་ཡིན་ཟེར་ངེས་ལ།  ལ་ལས་མ་

འློངས་པར་ཕ་ཡུལ་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ་ཡིན་

ཞེས་ལན་གདབ་ངེས་རེད།  འགའ་ཞིག་གིས་རེས་ཕློགས་སུ་བྱ་བ་རེ་རག་

པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེས་ཀང་བཤད་ངེས་རེད།  གང་ལྟར་ཡང་མི་རེ་རེར་

རང་རང་གི་ལྟ་བ་ངེས་ཅན་རེ་ཡློད་པ་རེད་མློད་རློམ་ཡིག་འདིར་དློན་དག་

དེ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཡློད་པར་ལྟ་འདློད་ཀི་མཉམ་འུར་ཞིག་ལངས་སིད་པ་རེད།

གཉིས།  བསྒྲུབ་བྱ་གསལ་པྩོ་ཡིན་པ།

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་འདི་ཉིད་དློན་ཚན་ཆེན་པློ་གསུམ་དུ་གྲུབ་ཡློད་ཅིང་

ཐློག་མའི་རང་བྱུང་ཚན་པ་དེ་ནི་དློན་ཚན་དང་པློ་ཡིན་ཞིང་།  བར་གི་རང་

བྱུང་ཚན་པ་ལྔ་པློ་ནི་གཞུང་དློན་དངློས་ཡིན་པ་དང་།  མཇུག་མཐའི་རང་

བྱུང་ཚན་པ་དེ་ནི་དློན་ཚན་གསུམ་པ་ཡིན་ནློ།  །

དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་འབི་བའི་ར་བའི་བང་བྱའི་ཁློད་དུ་དློན་ཚན་དང་

པློས་གཏམ་རྒྱུད་དང་།  ལེགས་བཤད་སློགས་དྲངས་ནས་ཚིག་ཉུང་དློན་

འདུས་ངང་བསྒྲུབ་བྱ་གསལ་སྟློན་བྱས་ན་ལེགས་ཞེས་པ་ལྟར།  དློན་ཚན་
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དང་པློའི་ནང་དུ་རློམ་མཁན་གིས་བློད་ཀི་མཚན་ཉིད་དགློན་སེ་འགའ་རེར་

གནས་པའི་དློན་དངློས་ཤིག་སྟེ།  བསབ་གཞི་ཡིག་ཆ་ངེས་པར་དུ་ཁས་ལེན་

དགློས་ཤིང་དེ་ལ་དློགས་སློང་བྱེད་མི་རུང་བའི་སྣང་ཚུལ་དེ་དྲངས་ནས་མི་

དེ་དག་གིས་ཡང་སྙིང་རང་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ།  

ཡིག་ཆའི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཀིན་ཡློད་ཅེས་དྲི་བའི་ཚུལ་གིས་ང་ཚོས་

རང་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དེ་ཁ་གསལ་

མདློར་བསྡུས་སློས་བསྟན་པ་ཡིན་ནློ།  །

གསུམ་པ།  སྒྲུབ་བྱེད་གནད་དུ་ཁེལ་ཡྩོད་པ།

དློན་ཚན་གཉིས་པའི་མགློར་རློམ་མཁན་གིས་སྐེན་ཤ་ལན་པའི་ངང་གློང་གི་

བསྒྲུབ་བྱའི་དློན་ལ་ལན་འདེབས་པའི་ཚུལ་དུ།  ཐློར་སི་ཐེ་ཡི་ལེགས་བཤད་

དེ་ལུང་དུ་དྲངས་ནས་རང་ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མི་ཤེས་པའི་མི་

དེ་དག་ལ་ནི་ཤེས་བྱ་གསར་པ་ཞིག་ཐློབ་མི་སིད་པར་ནམ་ཡང་གཞན་གི་

ཡློ་བྱད་ཙམ་དང་འདྲ་བ་བསྟན་པ་དང་།  དེར་མཐུད་ནས་དྲང་ལློག་བསྡུར་

བའི་ཐབས་སྤད་དེ་ཡིག་ཆའི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་དང་།  རང་

ཉིད་ཀི་ཆེད་དུ་སློབ་གཉེར་བྱེད་མཁན་གཉིས་ཀི་མིག་ལམ་གི་སྔློན་བྱློན་

མཁས་པ་དག་དང་དེ་དག་གི་གསུང་རློམ་ལ་བཟུང་བའི་ལྟ་སྟངས་དང་།  

སྔློན་བྱློན་མཁས་པའི་གསུང་རློམ་གིས་དེ་གཉིས་ལ་ཐློན་པའི་ནུས་པ་སློགས་

ཕན་ཚུན་ཞིབ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་བདེན་པ་གང་ཡིན་ར་སྤློད་བྱས་ཡློད་པར་མ་

ཟད།  ད་དུང་དཔེར་འགློད་ཀི་ཐབས་བཀློད་པ་སྟེ།  ཡིག་ཆའི་དློན་དུ་སློབ་
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གཉེར་བྱེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ཚེ།  སྔློན་བྱློན་མཁས་པ་དག་ནི་རྒྱལ་པློ་གཏུམ་

དྲག་ཅན་ཞིག་དང་དེ་དག་གི་ལེགས་བཤད་བསྟན་བཅློས་ནི་རྒྱལ་པློའི་

བཀའ་ལུང་བཙན་པློ་དང་མཚུངས་པས་མི་བསྟུན་ཐུ་མེད་ཡིན་པ་དཔེར་

བཀློད་པས།  བལྟས་ཚོད་དུ་དགློད་བློ་ཞིང་དགློད་པའི་ཞློར་ནང་དློན་ཟབ་

མློར་འདང་རྒྱག་རྒྱུ་ཡློད་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཐློན་པར་བྱས་འདུག  དེར་མཐུད་

ནས་ཕ་རློལ་པློས་ལུང་ཁས་ལེན་རྒྱུ་དེ་ཧ་ཅང་གཙོ་བློར་འཛིན་དགློས་ཞེས་

སྒློག་པ་དེ་ནི་ནློར་འཁྲུལ་ཡིན་པ་བརློད་ནས།  སྔློན་བྱློན་མཁས་པས་གསུང་

རློམ་དེ་དག་མཛད་པའི་དགློས་པ་བསྟན་པ་སྟེ།  དེ་ནི་སྐེས་བུ་སྙིང་སྟློབས་

ཅན་ཚོའི་རྣམ་དཔྱློད་ལ་རང་ཚུགས་ཆགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པ་ལས་

བསམ་གཞིགས་ཡློད་ཚད་ཀི་སློ་འགགས་པའི་ཆེད་དུ་མིན་ཚུལ་གསལ་

བརློད་བྱས་ནས།  རང་ཉིད་ཀིས་རིགས་པས་བརར་ཤ་མི་གཅློད་པར་ལུང་

གི་རེས་ཁློ་ནར་བརྒྱུགས་པའི་མི་དེ་དག་ནི་དློན་ལ་ལེགས་བཤད་བསྟན་

བཅློས་དེ་དག་གི་དགློས་པར་ལློག་ཕློགས་ཀིས་འགེལ་བ་བྱེད་མཁན་ཡིན་

པར་མཚང་འབྱིན་ནན་མློ་བྱས་པའློ།  །

བཞི་པ།  སྩོམ་ཚིག་ལ་ཤུགས་ལྡན་པ།

དློན་ཚན་རེས་མ་ནི་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་ནང་དློན་ལ་སློམ་ཚིག་འགློད་

པ་དེ་ཡིན་པས།  རློམ་ཡིག་འདིར་ཡང་རློམ་མཁན་གིས་གློང་གི་ལུང་གི་

རེས་ཁློ་ནར་འབངས་པ་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ཤེས་རབ་ཀི་སྐེ་རྒྱུན་བཅད་པ་

ཡིན་པས་སློབ་གཉེར་བ་དག་གིས་ངེས་པར་མཁས་པའི་གསུང་ལ་སློབ་



174

སྦློང་བྱེད་པའི་ཞློར་དུ་དློགས་སློང་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀི་བློ་གློས་རྒྱ་བསྐེད་

དགློས་པའི་སློམ་ཚིག་བཀློད་དེ་བློ་གསལ་གཞློན་ནུ་དག་ལ་སྐུལ་ལག་

གནང་ཡློད་པ་ཡིན་ནློ།  །

གཤམ་དུ་དགློས་དབང་གིས་རློམ་དཔེ་འགའ་བསྟུད་མར་བཀློད་ཡློད།  གློང་

དུ་དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་གི་ངློ་སྤློད་བྱས་པ་ཞིབ་ཏུ་བཀགས་ནས་གཤམ་གི་

དཔེ་བརློད་དག་ལ་རང་ནུས་ཀིས་དབྱེ་ཞིབ་བྱ་ཐུབ་པར་བྱེད་དགློས།

༥  སྤྩོ་སྣང་།

སྤློ་སྣང་ནི་རེ་སྙེག་གི་འློད་ཟེར་ཞིག་སྟེ།  ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་མཁན་ལ་སྔར་

ལས་ལྷག་པའི་སྤློ་སྣང་སྟེར་བར་མ་ཟད།  ཕམ་སློང་བའི་མིས་སར་ཡང་རང་

ཉིད་ལ་ཡིད་ཆེས་རྙེད་པར་ལམ་ལྷློང་ཡློང་བར་བྱེད།

སྤློ་སྣང་ནི་ལེགས་པར་སྦར་བའི་སན་མཆློག་ཅིག་སྟེ།  སེམས་སྐློ་བའི་མི་

ཉིན་ལྟར་དགའ་བར་བྱེད་ཅིང་འཚོ་བ་ལ་སྤློ་སྣང་ཡློད་པར་བྱེད།

སྤློ་སྣང་ནི་དློན་དངློས་སུ་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཞིག་སྟེ།  ཉི་ཟེར་ཞིག་དང་

མཛུམ་མདངས་ཤིག  རྣམ་འགྱུར་ཞིག་སྟེ།  ཁྱེད་ཀིས་མིག་མདུན་གི་ཡློད་

ཚད་ལ་རློལ་མློང་ཡག་པློ་ཞིག་བྱ་ཐུབ་ན།  མཛེས་ལློངས་ཤིག་གིས་ཀང་སྤློ་

སྣང་འཁྱེར་ཡློང་།

སྐབས་མང་པློར་མི་རྣམས་ཀིས་དློན་དག་ཕྲན་ཚེགས་ཤིག་ལ་བརེན་ནས་

ཡིད་མུག་པར་བྱེད།  དེ་འདྲ་མི་གནང་བར་སེམས་སྐིད་པའི་དློན་དག་ལ་
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བསམ་བློ་བཏང་སྟེེ་སྤློ་སྣང་རེ་སྐེད་དང་ཐམས་ཅད་འགིག་འགློ་བ་རེད།

མི་རྣམས་ཀིས་སྤློ་སྣང་ལ་རློལ་མློང་བྱེད་ཤེས་ཀི་མི་འདུག  རློལ་མློང་བྱེད་

པ་ལ་ལག་ཏུ་ཐློགས་པའི་དངློས་པློ་དེ་སར་འཇློག་ཐུབ་ན།  ད་གཟློད་

དངློས་པློ་གཞན་མང་པློ་ཞིག་ལག་ཏུ་འཛིན་ཐུབ་པ་ཤེས་དགློས་པ་དེ་ཡིན།  

དེར་བརེན་སུན་སྣང་བློར་ཏེ་སྤློ་སྣང་ཉར་ནས་འཚོ་བ་ལ་རློལ་མློང་བྱ་ཤེས་

པར་ཞུ།

དངུལ་སློར་གིས་ཀང་ཉློ་ཐབས་བལ་བ་དེ་སྤློ་སྣང་ཡིན་པས།  དློན་སྙིང་ལན་

པའི་བྱ་བ་འགའ་སྒྲུབས་དང་ཁྱེད་ལ་སྤློ་སྣང་སེབས་ཡློང་།

མི་ལ་ལས་སྤློ་སྣང་ནི་སྒིད་ལུག་གི་ངང་ནས་ཉིན་གང་བློར་ཉལ་ནས་དྲ་

བརྙན་ལ་ལྟ་བའམ།  ཀམ་པུ་ཊར་སྣློག་ནས་རློལ་རེད་ཡུན་རིང་བྱེད་པ་

ལ་གློ།  འདི་ནི་ནློར་འཁྲུལ་ཞིག་སྟེ།  འདི་ལྟར་མི་ཚེ་སྟློང་ཟད་དུ་གཏློང་བ་

ལས་དློན་སྙིང་ལན་པའི་བྱ་བ་འགའ་བསྒྲུབ་ན་མི་བཟང་ངམ།

ཡང་ལ་ཤས་ཀིས་སྤློ་སྣང་ནི་མི་ལ་ཀུ་རེ་རེ་བ་དེ་ཡིན་པར་འདློད།  དེ་ནི་

མིག་མདུན་གི་སྤློ་སྣང་ཙམ་རེད།  ཕིས་སུ་ཁྱེད་ཀིས་རང་ཉིད་ལ་ལེ་བདའ་

བྱ་ངེས་པས་དེ་ནི་ཡུན་གནས་ཀི་སྤློ་སྣང་ཞིག་མ་རེད།

ངས་འཇིག་རེན་འདིའི་སྟེང་གི་མི་ཚང་མས་འཚོ་བ་དང་སྤློ་སྣང་ལ་རློལ་

མློང་བྱ་ཤེས་པར་རེ་བ་བྱེད་ཀི་ཡློད།  སྤློ་སྣང་ལ་རློལ་མློང་བྱ་ཤེས་པར་གྱུར་

ཚེ་འཇིག་རེན་འདིར་སྐིད་པའི་དགློད་སྒ་ཇེ་མང་དུ་འགློ་ངེས་པས་སློ།  །
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༦  མི་ཚེ།

མི་ཚེའི་བཤུལ་ལམ་རིང་མློར།  ང་ཚོ་མགློ་འཁློར་མློང་ལ་ཡིད་ཀང་ཆད་

མློང་བར་མ་ཟད།  དགའ་སྤློ་འཁློལ་ཞིང་འཁྲུག་ཆ་དློད་པའི་ལློ་ཟླ་མང་པློ་

ཞིག་ཀང་བརྒྱུད་མློང་ཡློད་པ་རེད།  མི་ཚེ་ཡིས་ང་ཚོར་དག་སྦློང་བྱས་མློང་

བར་མ་ཟད་སྟློང་ཟད་དུའང་བཏང་མློང་བ་དང་།  གཞློན་དུས་སུ་ཤེས་ཡློན་

གི་རྒྱན་གློས་མེད་པའི་གཅེར་བུ་རུའང་བཏང་མློང་།  ཚེ་སློག་ནི་དུས་ཚོད་

ཀི་རིང་ཚད་མ་ཡིན་པར་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱང་སྐློད་ཅིག་ཡིན།  རྒྱང་བཞུད་

འདི་རུ།  ང་ཚོས་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་མི་ཚེ་ངློ་མ་དེ་རྙེད་ཅིང་།  དེས་

ང་ཚོའི་ལང་ཚོ་དར་བབ་ཀི་གློན་གློས་ཕུད་ཅིང་ན་གཞློན་གི་ཁེངས་དྲེགས་

མེད་པར་བཟློས།

མི་ཚེ་ལ་ལྟློས་མེད་ཀི་འདྲ་མཉམ་ཞིག་ནམ་ཡང་མེད།  མི་ཁ་ཤས་སྐེས་མ་

ཐག་ནས་རྒྱལ་རྒྱུད་དང་སྐུ་དྲག་གི་རིགས་ཡིན་པ་དང་།  ལ་ལས་ཚེ་གང་

པློར་འབད་བརློན་བྱས་ན་ཡང་མཐའ་མར་སྔར་བཞིན་འབངས་མི་ཕལ་

བ་ཞིག་རེད།  དེ་ལྟ་ནའང་།  ང་ཚོས་དཀའ་སྡུག་ཁྱད་དུ་བསད་ནས་སྐློད་

ནུས་ན།  ཕི་རློལ་གི་ཡུལ་ལློངས་ནི་ད་གཟློད་ཆེས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་

བ་ཞིག་ཡིན།

དེ་རིང་གི་ཉི་མ་འདི་ཤར་དུས།  ད་གཟློད་ང་ཚོས་འདས་ཟིན་པ་རློགས་

ཤིང་།  མི་ཚེ་ཡི་བགློད་ལམ་དུ།  ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་མ་འློངས་པར་རྒྱང་ལྟ་བྱེད།  

མ་འློངས་པར་རྒྱང་ལྟ་བྱས་ན་ད་གཟློད་མདུན་ཕློགས་སུ་སྐློད་ཅིང་།  འདས་

ཟིན་པར་ཕི་མིག་གིས་བལྟས་ན།  ད་གཟློད་མི་ཚེར་གློ་བ་ལློན།
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མི་ཚེ་རུ་ལྟློས་མེད་དུ་འདློད་ཐློག་ལ་འློང་བ་ཞིག་མིན།  ཁྱེད་རང་ཁློང་ཁློ་མེ་

ལྟར་འབར་ནས་སློད་མི་ཚུགས་པའི་དུས།  ཁྱེད་ཀིས་དློན་ངློ་མར་ཁྱེད་ལ་

འཕྲད་པ་ནི་བར་ཆད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་ནམ།  ཡང་ན་སེལ་ཐབས་མེད་

པའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡིན་མིན་རང་ཉིད་ལ་འདྲི་མློང་ངམ།  འདི་ནི་ཁྱློད་

རང་ཟ་རྒྱུར་མི་དགའ་བ་དང་ཟ་རྒྱུ་མ་རག་པ་གཉིས་དང་འདྲ་བར་གཏན་

ནས་མི་འདྲ།

མི་ཚེ་ཡི་བགློད་ལམ་ནི་རང་ཉིད་ལ་བརེན་དགློས།  ཁྱེད་རང་མི་གཞན་

པར་འགྱུར་མི་སིད་པ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན་གཞན་པ་སློང་ཟིན་པའི་ལམ་དུའང་

བསྐློད་མི་དགློས།  སྤིར་ན་དཔེ་ལྟ་ས་ཞིག་ཡློད་ན་ཁྱེད་རང་ཀག་ཀློག་མང་

པློ་ཞིག་བརྒྱུད་མི་དགློས་པ་བདེན་མློད།  འློན་ཀང་།  ཁྱེད་རང་ནི་ནམ་ཡང་

ཁྱེད་རང་ཡིན་པས།  མི་ཚེ་ཡི་བཞུད་ལམ་རིང་མློར་རང་ཉིད་ཀི་རྐང་པར་

བརེན་ནས་ཏན་ཏན་ཏིག་ཏིག་གིས་བསྐློད་དགློས།  རང་ཉིད་ངློ་མ་ཞིག་

བིས་ན་ད་གཟློད་དློན་སྙིང་ཡློད་པ་དང་།  རིན་ཐང་ཡང་ལན་པར་འགྱུར།

མི་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད་ཁློད།  ཚེ་སློག་གི་ལློན་པར་བར་དུ་གཅློད་པའི་བུ་

ཡུག་ནི་མ་བགློས་རང་སེབས་ཡིན་པས།  འབློ་དགློས་སམ་འཐབ་དགློས་

སམ།  གང་ཞིག་འདེམས་མིན་ཐག་ཆློད་དགློས།  མི་ཚེ་ཡི་བགློད་ལམ་སྟེང་།  

མདུན་དུ་བསྐློད་ཕློད་པ་དང་།  དཀའ་བ་སྤློད་ནུས་པའི་མི་ཞིག་ཡིན་ན།  

ད་གཟློད་དཀའ་ངལ་དང་ཉེན་ཁ་ཡློད་ཚད་ལས་ཐར་ཏེ།  མཐའ་མཇུག་མི་

ཚེའི་འབར་འབུར་བསྙམས་ནས་མི་ཚེར་དགློད་སྒ་འབྱུང་།

མི་ཚེ་རུ་ལམ་ལྷློངས་ཡློང་བའི་དཀློག་མཚམས་དག་ཏུ་ང་ཚོ་བརྒྱུད་མློང་
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ཡང་ཚོར་མློང་མེད།  མི་ཚེ་རུ་སྟབས་འགིག་པ་དེ་འདྲས་ཁེངས་ནས་ཡློད་

དེ།  ཐེངས་མང་པློར་ཅུང་ཟད་ཙམ་གིས་ཀང་གཞན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ།  གཞན་

དང་མི་མཚུངས་པའི་མི་ཚེ་ཞིག་ཡློད་པར་འགྱུར་རློ།  །

ཁྱེད་ཀིས་བགློད་ཟིན་པའི་ཀག་ཀློག་གི་ལམ་མམ་ཡང་ན་མི་ཚེར་ཅིས་ཀང་

བགློད་དགློས་པ་ལས་རང་མལ་ནས་སློད་ས་མི་འགློ་བ་རློགས་ངེས།  ང་ཚོ་

ཀག་ཀློག་གི་ལམ་དུ་བསྐློད་མེད་ན།  ཅི་འདྲ་ཞིག་ལ་དྲང་ལམ་ཟེར་བ་མི་

རློགས།  ང་ཚོར་ཀག་ཀློག་མང་པློ་ཞིག་བརྒྱུད་པའི་ཉམས་མློང་མེད་ན།  ཅི་

ཞིག་ལ་མི་ཚེ་ཟེར་བའང་མི་ཤེས།  དེངས་ཤིག  རང་ཉིད་ལས་བརྒལ་བའི་

ཕིར།  སྐློད་ཅིག  ཚེ་སློག་ཉམས་སུ་མློང་ཆེད།  བགློད་ཅིག  མི་ཚེ་ཡི་སྙིང་

པློ་རློགས་སད།

མི་ཚེ་ནི་བསྟར་ཆགས་སུ་ཡློད་པའི་ཚེ་སློག་གི་ཉམས་ལེན་ཞིག་ཡིན།  

ཉམས་སུ་བངས་པ་དག་ནི་ད་གཟློད་ཁྱློད་རང་ཉིད་ལ་དབང་བའི་གཏམ་

རྒྱུད་ཡིན།  དེ་དང་མཚུངས་པར་བགློད་ཟིན་པ་དག་ནི་ད་གཟློད་རང་ཉིད་

ལ་དབང་བའི་མི་ཚེ་ཡིན།

༧  བརེ་བ་དང་སང་བ།

སང་བ་ནི་མི་སེམས་སྐློ་བར་བྱེད་པ་དང་གདུང་བར་བྱེད་པའི་སེམས་ཚོར་

གི་རིགས་ཤིག་རེད།  བརེ་བ་ནི་ཕར་སྤད་པའམ་ཡང་ན་ཚུར་ལ་ཐློབ་པ་

གང་ཡིན་རུང་ཧ་ཅང་གི་བདེ་ཞིང་སྐིད་ལ་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པ་ཞིག་གློ། །
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གློང་དུ་བརློད་པ་དེ་ནི་མི་ཕལ་མློ་ཆེས་བརེ་བ་དང་སང་བ་ལ་ལྟ་སྟངས་

ཤིག་ཡིན།  ངས་ནི་ལྟ་སྟངས་འདི་ཁས་མི་ལེན་པ་མིན་མློད།  མི་ཚང་མས་

སང་བ་ནི་མི་ཕློངས་རང་བརླག་ཅིག་ཡིན་པ་གསལ་པློར་རློགས་ན།  ཅིའི་

ཕིར་ད་དུང་ཡང་བརེ་བ་མི་འདེམས་པར་སང་བ་ལ་ཕློགས་པ་རེད།  བརེ་

བ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།  རང་གཞན་གཉིས་ཕན་ཞིག་ཡིན།  ང་ཚོའི་

སེམས་ཀི་ཚོར་བ་རུ་ཆད་མི་རུང་བའི་བློ་རས་ཤིག་ཡིན།  བརེ་བ་ཆད་སློང་

བ་ཡིན་ན་ང་ཚོའི་སེམས་ཚོར་ནི་སྤློ་བ་དང་བློ་བ་མེད་པ།  མག་མློག་ཅིག་

དང་མདློག་ཉེས་ཤིག་ཏུ་འགྱུར་འགློ།  ཡིན་ནའང་རྒྱུ་རྐེན་ཅི་ཡིན་མི་རློགས་

མློད།  ད་དུང་མི་མང་པློ་ཞིག་གིས་ཁག་འཇློག་ས་བཙལ་ནས་བརེ་བ་མི་

གཉེར་བ་ཅིའི་ཕིར་ཡིན་ནམ།

མི་ཞིག་ལ་སང་བར་བྱེད་པ་དེ་ནི་མི་ཞིག་ལ་བརེ་བར་བྱེད་པ་ལས་ས་མློ་

ཞིག་ཡིན་ནམ།  དེ་འདྲ་ཞིག་མ་ཡིན་ནློ།  །སང་བ་དང་བརེ་བ་གང་ཞིག་

ཡིན་ཡང་ང་ཚོའི་བསམ་བློའི་གཏློང་ཕློགས་ཙམ་རེད་ཨང་།  ང་ཚོ་ནི་སང་

བ་དང་བརེ་བ་ཡི་སློ་མཚམས་ན་ལངས་ཡློད།  ཕློགས་གང་དུ་སྐློད་མིན་དེ་

ཤིན་ཏུ་ནས་སྟབས་བདེ་ཞིག་ཡིན།

བརེ་བ་ནི་མཛེས་ཤིང་སྡུག་པ་ཞིག་དང་།  སང་བ་ཡང་སྟབས་བདེ་ཡིན་

མིན་གི་ཆ་ནས་བརེ་བར་འགན་མི་ནུས་ན།  ཅིའི་ཕིར་མི་དག་གིས་བརེ་བ་

དློར་ནས་སང་བར་སྙེག་གིན་ཡློད་པ་རེད།

ང་ཚོའི་སེར་སེམས་དང་ཕྲག་དློག་གི་སེམས་ཁམས་ཀིས་ལློག་ན་གཏློར་

བརླག་བྱེད་ཀིན་ཡློད་པ་ཨེ་རེད།  རེད་ལགས་ཏེ།  ཕྲག་དློག་དང་སེར་
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སེམས་ཁློ་ན་མི་རྣམས་ཀིས་བདེ་ཞིང་སྐིད་པའི་བརེ་བ་ཁས་ལེན་པ་ལས་

རང་ཉིད་སྡུག་ལ་སྦློར་བའི་སང་བ་འདེམས་པར་མློས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ཉག་

གཅིག་པུ་དེའློ།  །

སང་བ་དང་བརེ་བ་ནི་སྤི་ཚོགས་སྟེང་གི་དར་སློལ་ཆེན་པློའི་རིགས་ཤིག་

ཡིན།  མི་ཡིས་སེམས་ཁམས་ལ་སྐུལ་འདེད་བྱེད་པའི་སྟེང་ལ་མི་མང་པློའི་

རློངས་འཐློམ་རེས་འབང་གིས་ཡློངས་ཁྱབ་རང་བཞིན་ཞིག་ཏུ་བསྐྲུན་སིད།  

ཡིན་ནའང་།  སྔ་ཕི་བར་གསུམ་དུ་མི་ལེགས་པའི་དར་སློལ་གི་རིགས་ནི་

དུས་ཀི་འགློས་དང་བསྟུན་ནས་ཡལ་བར་གྱུར་ཏེ་རེས་ཤུལ་མེད་པར་འགྱུར།  

སང་བ་ནི་དེང་སང་དར་སློལ་ཆེ་བའི་ནད་དུག་ཅིག་དང་འདྲ་བར་མི་མང་

པློ་ཞིག་ལ་འགློས་པ་རེད།  ཡིན་ནའང་།  བརེ་བ་ནི་དེ་ལས་ལློག་སྟེ་ནད་

དུག་འདིའི་རིགས་ཚོད་འཛིན་བྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་ཉག་གཅིག་པུ་སྟེ།  

ནམ་ཞིག་མི་རྣམས་ཀི་སེམས་གཏིང་ནས་སང་བ་གཙང་སེལ་བྱེད་པར་

འགྱུར།

དེ་ལློས་ཡིན།  འཇིག་རེན་བརེ་བ་ཡི་དག་ཞིང་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་ང་ཚོ་

ཚང་མའི་ནུས་པ་ལློས་དགློས།  བཟང་སྤློད་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་གིས་ཤུགས་རྐེན་

ཐེབས་པ་ནི་ཁྱློད་དང་ང་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ད་དུང་ཁློ་ཡང་ཡློད་པ་རེད།

ནམ་ཞིག་གི་ཉིན་མློར།  སང་བ་ཡིས་འཚོ་བའི་མི་རྣམས་གློ་རློགས་སད་དེ་

རང་ཉིད་ཚེ་གང་བློར་སང་བས་འཚོ་བས་ཅི་ཡང་མི་བདློག་ཅིང་དེ་ལས་

ལློག་སྟེ་ཤིན་ཏུ་མློད་པའི་བདེ་སྐིད་བརེད་སློང་བ་ཚོར་མློད།  སྐབས་དེར།  

འགློད་ཀང་འཕིས་དྲགས་པ་རེད།
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སང་བ་དང་བརེ་བ་ནི་ཁྱློད་ཀི་བསམ་བློ་འཁློར་ཕློགས་ཙམ་ཡིན།  གློགས་པློ་

ལགས།  སེར་སེམས་དང་ཕྲག་དློག་གི་བཀློད་སྒིག་ལ་མི་ཉན་པར་ཞུ།  བརེ་

བ་བདམས་ནས་ཚེ་སློག་ལ་སྔར་ལས་རིན་ཐང་ཡློད་པ་དང་འཚོ་བ་ལ་སྔར་

ལས་དློན་སྙིང་གིས་ཕྱུག་པ།  ཡློད་ཚད་སྔར་ལས་ངློ་མཚར་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་

གཏློང་རློགས་མཛོད།

༨  བརྩོན་འགྲུས་དང་ཤེས་རབ།

གནའ་མིའི་གཏམ་དཔེ་ལ།  “མདའ་མེད་གཞུ་མློས་ཅི་ཞིག་འཕེན།  གཞུ་

མེད་ན་མདའ་མློ་ཇི་ལྟར་འཕེན་” ཟེར་བ་ལྟར།  དློན་ངློ་མར་བརློན་འགྲུས་

དང་ཤེས་རབ་ཀི་འབེལ་བ་ནི་མདའ་དང་གཞུ་མློའི་འབེལ་བ་ཡིན་ཏེ།  

གཉིས་ཀའི་གཅིག་ཀང་མེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན།  ཡིན་ན་ཡང་།  རྒྱུན་ལན་

གི་མི་ཞིག་ཡིན་ན།  ལྷན་སྐེས་ཀི་ཤེས་རབ་ཅིག་ཅིས་ཀང་ཡློད་ངེས་ཡིན་

ཏེ།  ཤེས་རབ་ལ་མྱུར་མིན་གི་ཁྱད་པར་ཙམ་ཡློད་པ་དེ་རེད།  མི་རྣམས་ཀིས་

ནམ་རྒྱུན་ཤེས་རབ་ཡློད་མེད་གེང་གིན་པ་ཡང་དློན་ངློ་མར་ཤེས་རབ་མྱུར་

མིན་གེང་གིན་པ་དེ་རེད།

“མི་སུམ་ཅུར་བསམ་པ་སུམ་ཅུ་དང་།  མཛོ་སུམ་ཅུར་རྭ་ཁ་དྲུག་ཅུ་” ཟེར་བ་

ལྟར་མི་ཐམས་ཅད་ཀང་འདྲ་མཚུངས་ཡིན་ག་ལ་སིད།  ཡིན་ན་ཡང་།  ཁྱློད་

རང་ལ་ཤེས་རབ་ཅི་འདྲ་རྣློན་པློ་ཡློད་ཀང་བརློན་པ་ཅི་ཡང་མ་བྱས་ན་བྱ་བ་

ཅི་ཡང་འགྲུབ་མི་སིད་ལ།  གལ་ཏེ་ཁྱློད་རང་གི་རིག་པ་ཅི་འདྲ་རྟུལ་པློ་ཡློད་

ཀང་བརློན་པ་ཞུམ་མེད་ཀིས་འབད་བརློན་བྱས་ན་འབས་བུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་
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ག་ལ་སིད་དེ།  གཏན་ནས་མི་སིད་དློ།  །<ཕུགས་བསམ་གི་ཐེམ་སྐས་> ཞེས་

པའི་རློམ་ཡིག་ཏུ་ཕུགས་བསམ་གི་ཐེམ་སྐས་ནི་དཀའ་སྤད་འབད་བརློན་

གནང་མཁན་དང་།  དུས་ཚོད་དམ་འཛིན་བྱེད་མཁན།  དཀའ་བ་གདློང་

གིས་བསུ་ཐུབ་མཁན་ལ་དབང་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་སྟེ།  དུས་ཚོད་

དམ་འཛིན་བྱེད་པ་དང་དཀའ་བ་གདློང་གིས་བསུ་བ་ཡང་མཐར་གཏུགས་

ན་བརློན་འགྲུས་བསྐེད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  དཀའ་བ་

ཆེ་བས་གཞི་ནས་བརློན་པ་བྱེད་དགློས་པ་དང་བརློན་འགྲུས་ནི་དངློས་

ཡློད་བསྒྱུར་བའི་འཇའ་ཤིང་ཡིན་པའི་གནས་ལུགས་དམིགས་སུ་བཏློན་

ཏེ་བཤད་ཡློད་ལ།  དེ་དང་འབེལ་ནས་སྔློན་བྱློན་གི་སྐེས་བུ་དམ་པ་རེ་རེ་

དཔེར་དྲངས་ནས་དེ་དག་ཚང་མ་དཀའ་སྤད་འབད་བརློན་གནང་མཁན་

ཤ་སྟག་ཡིན་པ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡློད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།  དེ་བས་དགེ་བཤེས་

གསུང་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཆློག་གིས་ཀང་།  “ཤེས་རབ་ཆེན་པློའི་མཚོན་ཆ་རྣློ་ན་

ཡང་།  །བརློན་འགྲུས་ལག་པའི་ཤེད་དང་མ་སྦེལ་ན།  །ཉློན་མློངས་དག་བློའི་

མགློ་གཅློད་མི་ནུས་པས།  །ཤེས་བརློན་ཟུང་དུ་སྦེལ་ཅིག་སློབ་གློགས་ཚོ།  །” 

ཞེས་གསུངས་ལ།  མཁས་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་ཡང་།  “མི་ལ་བརློན་འགྲུས་

ལན་གྱུར་ན།  །མི་འགྲུབ་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད།  །” ཅེས་གསུངས་ཡློད་པ་མ་

ཡིན་ནམ།

བརློན་པ་ཇི་ལྟར་བྱེད་པའི་ཕློགས་ལ་ང་ཚོར་དཔེ་མང་པློ་ཡློད་དེ།  འཛམ་

གིང་རྒྱན་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་སློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་ཐློགས་མེད་ཀིས་

རེ་བཙུན་བྱམས་མགློན་བསྒྲུབ་པ་ལ་བྱ་ཡི་གཤློག་རེས་ཀིས་བག་ཟད་པ་
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དང་།  ཆུ་ཐིགས་ཀིས་བག་རློ་བརྐློས་པ།  རྒད་པློས་རས་བལ་གིས་ལགས་

དབྱུག་འབྱིད་བརར་བྱས་ཏེ་ཁབ་ཏུ་གཏློང་བ་དག་ལ་དཔེ་བལྟས་ཏེ་རང་གི་

བརློན་པས་མ་ལློངས་པ་རེད་སྙམ་སྟེ།  ལློ་བཅུ་གཉིས་ལ་དཀའ་བ་སྤད་པ་

དང་།  མི་རློ་རེ་སྒྲུང་ལས་རྒྱལ་བུ་བདེ་སྤློད་བཟང་པློས་སློབ་དཔློན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་བཀའ་ལྟར་ཐེངས་ཉེར་བཞི་ལ་དཀའ་བ་སྤད་དེ་རློ་དངློས་གྲུབ་ཅན་

ལེན་དུ་སློང་བ་སློགས་ནི་ང་ཚོས་བརློན་འགྲུས་བྱེད་པའི་མིག་དཔེ་རུ་རུང་

བ་རེད་ཨང་།  

མདློར་བསྡུས་ཏེ་བཤད་ན།  “མ་བསབ་མཁས་པ་གིང་ན་མེད།  །” ཅེས་པ་

ལྟར་འཇིག་རེན་དུ་ཤེས་རབ་ཁློ་ན་བརེན་ནས་གྲུབ་འབས་ཐློབ་པའི་མཁས་

པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་པས་ན།  ང་ཚོ་གསར་སློབ་པ་དག་གིས་ཀང་རང་

ཉིད་ལ་ཤེས་རབ་བཟང་པློ་ཞིག་མེད་པར་འཁར་ར་བྱས་ནས་མི་སློད་པར།  

རང་ཉིད་ཀི་ཕུགས་བསམ་གང་ཡིན་པ་དེའི་ཕློགས་ལ་བརློན་པ་ལྷློད་མེད་

བསྐངས་ཚེ།  ནམ་ཞིག་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་གྲུབ་འབས་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ཞིག་

ཐློབ་ངེས་པ་གདློན་མི་ཟའློ།  །
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ལེའུ་ལྔ་པ།  སྙན་ངག

གཅིག  སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད། 

ཅི་ཞིག་ལ་སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་ཟེར་ཞེ་ན།  གནའ་དེང་གི་མཁས་པ་

དང་ཤར་ནུབ་ཀི་མཁས་པའི་བཞག་པའི་མཚན་ཉིད་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བ་

རེ་ཡློད།  དེ་ནི་རིག་གནས་ཀི་རྒྱབ་ལློངས་མ་འདྲ་བ་དང་ལློ་རྒྱུས་ཀི་བརྒྱུད་

རིམ་མ་འདྲ་བ།  འདུ་ཤེས་ཀི་འཛིན་སྟངས་མ་འདྲ་བ་སློགས་ལས་བྱུང་

བར་གློར་མ་ཆག  རང་རེའི་བློད་ལ་མཚོན་ན་སྙན་ངག་མེ་ལློང་མ་མ་དར་

བའི་ཡར་སྔློན་དུ་སྙན་ངག་ཅེས་བར་ཆད་འདི་ཡློད་ཀང་མཁས་པས་འབི་

སྦློང་བྱེད་པའི་སློལ་ལུགས་ཆེས་ཆེར་དར་མེད།  སྙན་ངག་མེ་ལློང་མ་བློད་

དུ་དར་བ་ནས་བཟུང་སྙན་ངག་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་འདི་རྒྱུགས་ཆེ་བར་བྱུང་

ཡང་།  སྐབས་དེའི་སྙན་ངག་ཅེས་པ་དང་དེང་སྙན་ངག་ཅེས་པའི་བར་

ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པློ་ཡློད།  སྐབས་དེའི་སྙན་ངག་ཅེས་པ་ནི་དེང་གི་རློམ་

རིག་ཅེས་པ་དང་གཅིག་ཡིན།  དེའི་ཤེས་བྱེད་ནི་སྙན་གཞུང་རང་ན་སྙན་

ངག་གི་བརློད་བྱ་ནི་སེ་བཞི་ཡིན་པར་གསལ་པློར་གསུངས་ཡློད་པ་དེ་ཡིན།  

ཕིས་སུ་རློམ་རིག་གམ་རློམ་གཞུང་དར་བས་ད་གཟློད་སྙན་ངག་ཅེས་པ་
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ཁྱབ་ཆུང་དུ་སློང་སྟེ་རློམ་རིག་གི་བྱེ་བག་ཏུ་གྱུར་པ་རེད།

དེར་བརེན།  སྙན་ངག་ཅེས་པ་ལ་སྒ་དློག་འཇུག་གི་གློ་བ་ཞིག་དང་ཡངས་

འཇུག་གི་གློ་བ་གཉིས་ཡློད་པ་ཤེས་དགློས།  སྒ་ཡངས་འཇུག་གི་གློ་བ་ལྟར་

བྱས་ན་“རྣ་བར་སྙན་ཞིང་ཡིད་དབང་འཕྲློག་པའི་རློད་བྱེད་ཀི་ཚིག་ལ་

ཟེར་” ཞེས་སྙན་འགེལ་འགའ་ཤས་སུ་འབྱུང་ལ།  དེང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབིང་

གི་སློབ་དེབ་ཏུའང་དེ་ལྟར་ངློ་སྤློད་བྱེད་བཞིན་ཡློད།

དེ་ཡང་ཅུང་ཟད་གསལ་པློར་བཤད་ན།  སྙན་ངག་ནི་མཛེས་དཔྱློད་བསམ་

གཞིགས་ཀི་ཀློང་ནས་འཁྲུངས་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་ཐབས་ལམ་ལ་བརེན་པ་ཁློ་

ན་ཡིན་ལ།  ཐབས་ལམ་དེ་ཡང་སྐད་ཆའི་སྒྱུ་རལ་གི་བར་མཚོན་ཏེ་བརློད་

དློན་ཡིག་གཟུགས་ཀི་ལམ་ནས་ཕྲེང་བར་སེལ་བ་ཁློ་ན་ཡིན།  བརློད་དློན་

དེ་ཡང་ལུས་རྒྱན་སྐློན་སེལ་གསུམ་ངློ་བློ་འགྱུར་མེད་ཚང་བའི་རྣམ་པ་སིད་

པ་ཁློ་ན་ཡིན།
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གཉིས།  སྙན་ངག་གི་རྒྱན། 

ཚངས་སས་བཞད་པའི་སྒ་དབྱངས་ལས།  “སྤིར་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་

བ་ནི།  དཔེར་ན།  བུད་མེད་གཞློན་ནུ་ཞིག་མགློན་དུ་ཆས་པ་ན།  ལུས་ལ་

མཛེས་བྱེད་ཀི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བརྒྱན་ཏེ།  གཞན་ཡིད་འཕྲློག་པར་བྱེད་

པའི་མཛེས་སེག་རད་དུ་བྱུང་བའི་ཉམས་འདློན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ།  འདིར་ཡང་།  

བརློད་བྱའི་ཡུལ་གང་དང་གང་ལ།  རློད་བྱེད་ཚིག་དློན་གི་ཉམས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པས་ཚིག་སྦློར་སྙན་ཞིང་མཛེས་པར་བྱས་པ་ལ་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་

ཞེས་བཤད་དློ་” ཞེས་གསུངས།

དེ་ཡང་ར་བར།  “སྙན་ངག་མཛེས་པར་བྱེད་པ་ཡི།  །ཆློས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་

རབ་ཏུ་བརློད།  །” ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར།  རློད་བྱེད་ཀི་ཚིག་སྙན་ཞིང་མཛེས་

པའི་ཉམས་སྣ་ཚོགས་ཀི་སློ་ནས་གཙོ་བློ་བརློད་བྱ་དློན་གི་ངློ་བློ་མི་འདྲ་བ་

སྣ་ཚོགས་གསལ་བར་སྟློན་པའི་དློན་གི་རློ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་

ཚིག་སྦློར་གི་ངག་དློན་ལ་སྙན་ངག་གི་རྒྱན་ཞེས་ཟེར།  དེ་ལ་དབྱེ་བ་སྙན་

ངག་མེ་ལློང་མ་གཞིར་བཞག་ན།  སྒ་རྒྱན་དང་།  དློན་རྒྱན།  གབ་ཚིག་གི་

རྒྱན་གསུམ་ཡློད།
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གསུམ།  སྙན་ངག་གི་ལུས། 

ར་བ་ལས།  “ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི།  །དློན་གི་རྣམ་དཔྱད་ཚིག་གི་

ཕྲེང་།  །” ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ།  བརློད་འདློད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་

བརློད་བྱ་དེའི་དློན་དང་དློན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་དཔྱློད་པའི་མིང་ཚིག་ཡི་

གེ་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ཕྲེང་བ་སེལ་བ་དེ་ལ་སྙན་ངག་གི་ལུས་

ཟེར།  དེ་ནི་སྙན་ཞིང་མཛེས་པའི་ཚིག་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་ཉམས་དློད་སའི་

ཡུལ།  རློད་བྱེད་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གསུམ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཚིག་གི་

ཕྲེང་བའམ་ངག་གི་རྒྱུན་དེ་ལ་ཟེར་ཏེ།  དཔེར་ན།  རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་ཆ་སྣ་

ཚོགས་འདློགས་ཡུལ་གི་སྐེས་བུའི་ལུས་ལྟ་བུ་ཡིན།

སྙན་ངག་གི་ལུས་ལ་ཚིགས་བཅད་དང་།  ལྷུག་པ།  སེལ་མ་གསུམ་ཡློད།  

ཚིགས་བཅད་ནི།  གཞུང་གཞན་ནས་གསུངས་ཚུལ་མང་པློ་ཡློད་ཀང་།  

སྙན་ངག་གི་རང་ལུགས་ལ་རྐང་པ་བཞི་ཤློ་ལློ་ཀ་གཅིག་ཏུ་གློ་དགློས།  བློད་

ཡིག་གི་ཚིགས་བཅད་ལ་ཚེག་བར་བདུན་མ་དང་དགུ་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་།  

སྒློལ་མའི་ཉེར་བསྟློད་ལྟ་བུ་ཚེག་བར་བརྒྱད་མ་དང་།  མགུར་ཚིག་དང་གླུ་

ཚིག་ལྟ་བུ་ཚེག་བར་ཉུང་བ་དང་།  རྒྱ་གར་བའི་འགློས་ལྟར་ཚེག་བར་མང་

པློ་ཅན་གི་ཚིགས་བཅད་ཀང་ཡློད་པས།  མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད།  དེ་
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ཡང་བློད་ཡིག་གི་ཚིགས་བཅད་ཀི་ཚེག་བར་མང་ཉུང་གི་སྒིག་སྟངས་ཅི་ལྟ་

བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན།  སྤིར་བཏང་ཚེག་བར་དྲུག་ནས་རིམ་གིས་ཇེ་མང་དུ་

བཏང་སྟེ།  ཚེག་བར་ཉེར་བདུན་བར་སྦར་ན་ཆློག་ཀང་།  ཚེག་བར་བཅུ་

དྲུག་ལྷག་འབི་ན་ཧ་ཅང་ཚིག་སྙན་མློ་མི་འབྱུང་བས་བསྟན་བཅློས་ཆེན་པློ་

མིན་ན་ཚེག་བར་ཧ་ཅང་མང་བའི་ཚིགས་བཅད་སྦར་ན་མི་འློས།  

ཚིག་ལྷུག་ནི།  ཚིག་གི་སྦློར་བ་གང་ལའང་རྐང་པས་བཅད་པ་མེད་པར་

ཚིག་གི་རྒྱུན་ལྷུག་པློར་གློལ་བ་སྟེ།  ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་རིང་ཐུང་མ་

ངེས་པར་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡློད་པ་ལ་ཟེར།

སེལ་མ་ནི།  ཚིགས་བཅད་དང་ཚིག་ལྷུག་སེལ་མའམ་འདྲེས་པར་ཡློད་པ་

སྟེ།  སློབ་དཔློན་དཔའ་བློས་མཛད་པའི་<<སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་>> དང་།  

<<གཞློན་ནུ་ཟླ་མེད་ཀི་རློགས་བརློད་>> ལྟ་བུ་ཡིན་ནློ།  །
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ལེའུ་དྲུག་པ།  བརམས་སྒྲུང་།

གཅིག  གྩོ་དྩོན།

བརམས་སྒྲུང་ནི་མི་སྣ་བཞེངས་སྐྲུན་དང་གཏམ་རྒྱུད་རྒྱས་བཤད།  ཁློར་

ཡུག་ཞིབ་འབི་བྱེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་ཚུར་སྣང་དང་།  

བསམ་བློ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་རློམ་རིག་གི་ལུས་ཤིག་ཡིན།

བརམས་སྒྲུང་ལ་གྲུབ་ཆ་གསུམ་ཡློད་དེ།  མི་སྣའི་སྣང་བརྙན་དང་།  གཏམ་

རྒྱུད་ཀི་བྱུང་རིམ།  ཁློར་ཡུག་(རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་དང་སྤི་ཚོགས་ཁློར་ཡུག)བཅས་

ཡིན།  བརམས་སྒྲུང་གིས་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་

ཤེས་གཙོ་བློ་ནི་མི་སྣའི་སྣང་བརྙན་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན།  བརམས་

སྒྲུང་ཁློྲད་ཀི་མི་སྣ་ལ་ང་ཚོས་དཔེ་གཞིའི་མི་སྣ་ཟེར་ཞིང་།  དེ་ནི་རློམ་པ་

པློས་དངློས་ཡློད་འཚོ་བ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་ཁྱད་ཆློས་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་གསར་བཞེངས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན།  དཔེ་གཞིའི་མི་སྣ་

འདི་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་ནས་འཚོ་བ་ཚུར་སྣང་བྱས་ན་གཅིག་སྡུད་དང་ཡློངས་

ཁྱབ་ཀི་ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་ལན།  བརམས་སྒྲུང་གི་མི་སྣ་བཞེངས་སྐྲུན་

བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ་ནི་ངློ་སྤློད་རགས་བསྡུས་ཡིན་ཆློག་ལ།  སྤི་ཡློངས་
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ནས་ཞིབ་འབི་བྱས་ནའང་འགིག  མི་སྣའི་ཕིའི་རྣམ་པ་བིས་ཆློག་པར་མ་

ཟད་ནང་སེམས་ཀི་འགྱུར་བའང་བིས་ཆློག་སྟེ།  མི་སྣའི་གཏམ་གེང་དང་

རློམ་པ་པློའི་དཔྱད་གེང་འློས་འཚམས་རེ་ཡང་བར་དུ་བཅུག་ཆློག  ད་དུང་

དྲང་ཕློགས་དང་ལློག་ཕློགས་ནས་ཀང་བིས་རུང་།  བརམས་སྒྲུང་གིས་གཙོ་

བློར་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་བྱུང་རིམ་བརྒྱུད་ནས་མི་སྣའི་གཤིས་ཀ་དང་བརློད་སྙིང་

མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན།  གཏམ་རྒྱུད་ནི་འཚོ་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན།  འློན་

ཀང་།  དེ་ནི་འདློར་ལེན་དང་གདམ་གསེས།  བཀློད་སྒིག་བཅས་བྱས་ཡློད་

པས་དངློས་ཡློད་འཚོ་བའི་ཁློད་ནས་བྱུང་བ་དང་བསྡུར་ན་གཅིག་འདུས་

དང་ཆ་ཚང་ཞིང་ཚབ་མཚོན་གི་རང་བཞིན་ལྷག་ཏུ་ལན།  བརམས་སྒྲུང་གི་

ཁློར་ཡུག་ཞིབ་འབི་དང་མི་སྣ་བཞེངས་སྐྲུན་ནི་བརློད་སྙིང་དང་འབེལ་བ་དམ་

ཟབ་ཡློད་པ་རེད།  ཁློར་ཡུག་ཞིབ་འབི་ཁློད་ནས་གཙོ་གནད་དུ་གྱུར་པ་ནི་སྤི་

ཚོགས་ཁློར་ཡུག་ཡིན།  དེ་ཡིས་རྙློག་འཛིང་གི་སྤི་ཚོགས་ཀི་འབེལ་བ་འདྲ་

མིན་དམར་རེན་དུ་འཕུད་པ་ཡིན།  དཔེར་ན།  མི་སྣའི་ཐློབ་ཐང་དང་།  གློ་

གནས།  འཚར་ལློངས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ཁློད་ཀི་ལློ་རྒྱུས་རྒྱབ་ལློངས་ལ་སློགས་

པའློ།  །རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་ཏུ་མི་སྣའི་འགུལ་སྐློད་བྱེད་སའི་ས་གནས་དང་།  

དུས་ཚོད།  དུས་ཚིགས།  གནམ་གཤིས།  ཡུལ་ལློངས་ལ་སློགས་པ་འདུ་བ་

རེད།  རང་བྱུང་ཁློར་ཡུག་ཞིབ་འབི་བྱེད་པ་དེས་མི་སྣའི་སེམས་ཁམས་དང་

རྣམ་པ་མཛེས་སྤས་བྱེད་པར་ནུས་པ་མི་དམན་པ་ཐློན་ཡློད།  

མདློར་ན།  བརམས་སྒྲུང་ནི་མི་སྣའི་སྣང་བརྙན་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་པ་གཙོ་

བློར་བཟུང་ནས་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་བྱུང་རིམ་རྒྱས་བཤད་དང་།  ཁློར་ཡུག་ཞིབ་

འབི་བྱེད་པ་བརྒྱུད་སྤི་ཚོགས་ཀི་འཚོ་བ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ཞིག་ལ་ཟེར།
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གཉིས།  བརམས་སྒྲུང་གི་ཁྱད་ཆྩོས། 

“རློག་བཟློ་རང་བཞིན་”ནི་བརམས་སྒྲུང་གི་ངློ་བློ་ཡིན།  “མི་སྣའི་འཚོ་བའི་

ཚོར་མློང་འཛིན་པ་”ནི་བརམས་སྒྲུང་གིས་རལ་སྤྲུགས་ནས་སྔློག་འདློན་

བྱེད་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་བརློད་བྱ་དེ་ཡིན།  ཚོར་མློང་ཇི་ལྟར་གསར་པ་དང་ཞིབ་

ཚགས།  ཡང་དག  ཐུན་མིན།  གཏིང་ཟབ་བཅས་ཡིན་ན་བརློད་བྱའང་དེ་

ལྟར་དུ་བརམས་སྒྲུང་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན།  གློང་འཁློད་གྲུབ་ཆ་དག་ལས་

“རློག་བཟློ་རང་བཞིན་”དང་“མི་སྣའི་འཚོ་བའི་ཚོར་མློང་འཛིན་པ་”འདི་

གཉིས་ནི་བརམས་སྒྲུང་གི་རང་བཞིན་ཆེས་ཆེར་མཚོན་པར་བྱེད་སྤད་

དེ་ཡིན།  བརམས་སྒྲུང་གི་མི་སྣ་བཞེངས་སྐྲུན་བྱེད་ན་མི་ངློ་མ་ཞིག་དཔེ་

གཞིར་དྲངས་ནས་མི་གཞན་གི་ཁྱད་ཆློས་དང་རྣམ་པ་སློགས་ཕློགས་བསྡུས་

བྱས་ན་འགིག་སྟེ།  དཔེ་གཞིའི་མི་སྣ་དེའི་སྟེང་གི་གྲུབ་ཆ་ཡློངས་རློགས་

མི་གཅིག་ཁློ་ནའི་སྟེང་གི་ཡིན་མི་དགློས།  དཔེར་ན།  དབུས་གཙང་བའི་

ཁ་དང་།  ཨ་མདློ་བའི་སྣ།  ཁམས་པ་བའི་གཟུགས།  དེ་བཞིན་འབློག་པའི་

གློན་གློས་སློགས་ཕློགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་མི་སྣ་གཅིག་བཞེངས་སྐྲུན་བྱས་

ཆློག  ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བརམས་སྒྲུང་ཞིག་ཡིན་ན་མི་རྣམས་ཀིས་བརེད་

དཀའ་བའི་ཚབ་མཚོན་གི་མི་སྣ་ཞིག་ཡློད་ངེས་ཅན་ཡིན།  མི་རྣམས་ཀིས་
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ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་ལན་པའི་སྒྱུ་རལ་གི་མེ་ལློང་འདི་བརྒྱུད།  མི་མང་པློ་

ཞིག་གི་རྣམ་པ་དང་ཁྱད་ཆློས་མཐློང་ཐུབ།  གཏམ་རྒྱུད་ཀི་བྱུང་རིམ་ནི་འཚོ་

བ་ལས་བྱུང་བའི་དློན་རྐེན་གདམ་གསེས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དངློས་ཡློད་

འཚོ་བ་དང་བསྡུར་ན་གཅིག་སྡུད་དང་ཚབ་མཚོན་རང་བཞིན་ཆེས་ཆེར་

ལན།  དངློས་ཡློད་འཚོ་བའི་ཁློད་ཀི་དློན་དག་དང་འགལ་བ་ལ་མགློ་མཇུག་

དང་འཕེལ་བི་ཡློད་པར་མ་ཟད།  འཕེལ་རྒྱས་ཀི་བརྒྱུད་རིམ་ངེས་ཅན་ཞིག་

ཡློད་པ་རེད།  དེར་བརེན་གཏམ་རྒྱུད་ཀི་བྱུང་རིམ་ཁ་འགེམས་པ་ལའང་

དུམ་ཚན་དང་བརྒྱུད་རིམ་ཡློད་པ་རེད།  བརྒྱུད་རིམ་འདི་ལ་འགློ་འཛུགས་

དང་འཕེལ་རྒྱས།  མཐློ་རླབས།  མཇུག་འབས་བཅས་བཞི་རུ་དབྱེ་བ་ཡིན།  

མཚམས་རེར་སྔློན་གེང་དང་མཇུག་གཏམ་ཡང་འབི་བ་ཡིན།  བརམས་

ཆློས་ཁློད་ཀི་བྱུང་རིམ་གི་བཀློད་སྒིག་ནི་རློམ་པ་པློའི་སྒྱུ་རལ་གི་བློས་བསང་

ལ་རག་ལས་པ་ལས།  དངློས་ཡློད་འཚོ་བའི་ཁློད་ཀི་དློན་རྐེན་བྱུང་འཕེལ་

གི་གློ་རིམ་ལྟར་འབི་དགློས་པའི་ངེས་པ་མེད།  སྐབས་རེར་དློན་དག་ཁ་ཤས་

བསྡུ་ཆློག་ལ།  ལན་རེར་མགློ་མཇུག་ལློག་ནས་བིས་རུང་བར་མ་ཟད།  དློན་

དག་འགའ་རེ་བསེབས་ནས་བིས་ཀང་ཆློག  བརམས་སྒྲུང་ནི་རློམ་ཡིག་

གཞན་དག་དང་འདྲ་བར་ཞིབ་འབི་དང་རྒྱུ་ཆ་གདམ་གསེས་བྱེད་རྒྱུ་གལ་

ཆེར་འཛིན་པ་ཡིན།  བརམས་སྒྲུང་ཡག་པློ་ཞིག་ནི་བློ་བ་མེད་པའི་ཚན་

རིག་གི་སྙན་ཐློ་དང་མི་འདྲ་བར་མི་རྣམས་ལ་ཡུལ་དེར་དངློས་སུ་སེབས་

འདྲའི་ཉམས་སྣང་སྤློད་པ་ཡིན་ཏེ།  རློམ་པ་པློས་རྒྱུན་དུ་ཁྱད་མཚར་གི་སྙུག་

ཁ་སྤད་དེ་གསློན་ཉམས་ལན་པའི་ཞིབ་འབི་དང་བློས་མི་དཔློག་པའི་འཆར་

སྣང་གིས་གཏམ་རྒྱུད་འདི་ཀློག་པ་པློའི་ཡིད་ཀི་མཚོ་མློར་གསལ་ལྷང་ངེར་
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བཞེངས་ཐུབ།  གློང་དུ་འཁློད་པ་ནི་སློལ་རྒྱུན་བརམས་སྒྲུང་གི་ཁྱད་ཆློས་

འགའ་ཡིན།
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གསུམ།  བརམས་སྒྲུང་གི་དབྱེ་བ། 

བརམས་སྒྲུང་ལ་དབྱེ་བ་འབྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་བའི་ཆ་ནས་དབྱེ་བ་ཡང་མ་

འདྲ་རེ་ཡློད་པ་རེད།  དུས་ཀི་དབང་དུ་དབྱེ་ན།  གནའ་རབས་ཀི་བརམས་

སྒྲུང་དང་།  ཉེ་རབས་ཀི་བརམས་སྒྲུང་།  དེང་རབས་ཀི་བརམས་སྒྲུང་དུ་

དབྱེ་ཞིང་།  ཕློགས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དབྱེ་ན།  ཤར་ཕློགས་དང་ནུབ་

ཕློགས་ཀི་བརམས་སྒྲུང་ལྟ་བུ་དང་།  ཡུལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་བློད་ཀི་

བརམས་སྒྲུང་དང་རྒྱ་གར་གི་བརམས་སྒྲུང་།  ཨ་མེ་རི་ཁའི་བརམས་སྒྲུང་ལྟ་

བུ་སློགས་མང་ངློ་།  །

མཚོན་ཐབས་ཀི་སློ་ནས་དབྱེ་ན།  གང་ཟག་དང་པློ་དང་གཉིས་པ།  གསུམ་

པ་བཅས་དང་།  འཕྲིན་ཡིག་གི་རྣམ་པ་དང་ཉིན་ཐློའི་རྣམ་པའི་འབི་སྟངས་

ཀི་བརམས་སྒྲུང་དང་།  རློག་པ་འློག་འགྱུའི་འབི་སྟངས་ཀི་བརམས་སྒྲུང་

སློགས་དང་།  གྲུབ་མཐའི་དབང་དུ་དབྱེ་ན།  གནའ་དཔེའི་རིང་ལུགས་ཀི་

བརམས་སྒྲུང་དང་།  དངློས་ཡློད་རིང་ལུགས་ཀི་བརམས་སྒྲུང་།  འཆར་ཡན་

རིང་ལུགས་ཀི་བརམས་སྒྲུང་སློགས་ཅུང་ཟད་མང་།

རྒྱུ་ཆ་གཞིར་བཟུང་སྟེ་དབྱེ་ན།  དྲག་རལ་གི་བརམས་སྒྲུང་།  བརེ་དུང་

གི་བརམས་སྒྲུང་།  ལློ་རྒྱུས་ཀི་བརམས་སྒྲུང་།  དམག་དློན་གི་བརམས་
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སྒྲུང་སློགས་ཤིན་ཏུ་མང་ལ།  རིང་ཐུང་གི་ཆ་ནས་དབྱེ་ན།  སྒྲུང་ཐུང་ཡིག་

བརྒྱ་མར་གགས་པ་དང་།  བརམས་སྒྲུང་ཐུང་བ།  བརམས་སྒྲུང་འབིང་བ།  

བརམས་སྒྲུང་རིང་བ་བཅས་བཞི་རུ་དབྱེ་བ་ཡིན།

དུས་རྒྱུན་བརམས་སྒྲུང་སྐློར་གི་ཤེས་བྱ་འཁིད་དུས་མཚན་གཞིར་ཧྥ་རན་

སིའི་བརམས་སྒྲུང་ཐུང་བ་གགས་ཅན་<<མཇུག་མཐའི་སློབ་ཐུན་གཅིག་>> 

ཅེས་པ་དཔེ་མཚོན་དུ་དྲངས་ཏེ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཤིན་ཏུ་མང་།  རང་

རེའི་གཞི་རིམ་བར་མའི་བློད་སྐད་ཡིག་གི་སློབ་དེབ་ཏུའང་བརམས་སྒྲུང་དེ་

ཉིད་སློབ་ཚན་དུ་བཀློད་ཡློད།  བརམས་སྒྲུང་གི་འབི་སྟངས་དང་སྒིག་གཞི་

སློགས་ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་འདྲ་མཚུངས་སུ་ཡློད།  འློན་

ཀང་།  ཇི་བཞིན་བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་ཡློད་ཚད་བརམས་སྒྲུང་མིན།

ད་དུང་མཁྱེན་དགློས་པ་ཞིག་ལ་བརམས་སྒྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད།  སྒྲུང་གཏམ།  

རློག་སྒྲུང་།  དངློས་སྒྲུང་སློགས་དབྱིན་ཡིག་གི་བར་ཆད་དུ་ཁྱད་པར་ཧ་ཅང་

གསལ་མློད།  རྒྱ་ཡིག་གིས་ཞའློ་ཧའློ་ (小说) ཞེས་པ་འདིས་འཐུས་པར་

བྱས་འདུག་པས་ད་སྔ་བློད་ཡིག་ཏུ་འདི་དག་གི་བར་ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡློད་ཁ་

གསལ་པློར་བྱས་པའི་རློམ་ཡིག་ཀང་ཕལ་ཆེར་མེད།  འདི་དག་གི་དབྱེ་བ་

དང་བྱུང་འཕེལ་ཤེས་དགློས་ན།  <<བརམས་སྒྲུང་གི་བྱུང་འཕེལ་>> ཞེས་

པ་དང་།  <<རློམ་རིག་གི་བར་ཆད་ཚིག་མཛོད་>> སློགས་འགེལ་ཡློད་ཚད་

ལན་གི་གཞུང་ལ་ངེས་པར་དུ་བལྟ་དགློས།

གཞན་ཡང་།  ལྷུག་རློམ་ཟེར་བའི་རློམ་ལུས་ཤིག་ལློགས་སུ་དགར་མློད།  དེ་

ནི་རྒྱ་ནག་གི་རློམ་ལུས་དབྱེ་སྟངས་ཤིག་དང་།  ད་དུང་རང་རེར་རློགས་
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བརློད་དང་།  རྣམ་ཐར།  མགུར་མ་སློགས་རློམ་ལུས་ཀི་རིགས་མ་འདྲ་བ་

ཤིན་ཏུ་མང་མློད།  གཞི་རིམ་བར་མ་ནས་གློང་མའི་སློབ་རིམ་དུ་ཇི་བཞིན་

བརློད་པའི་རློམ་ཡིག་དང་།  གསལ་བཤད་རློམ་ཡིག  དགག་སྒྲུབ་རློམ་ཡིག་

གི་སྟེང་སྙན་ངག་དང་བརམས་སྒྲུང་གཉིས་ལ་གློ་བ་ཆགས་ན་རློམ་འབིའི་

ཤེས་བྱའི་ཐད་ནས་དམིགས་ཡུལ་གྲུབ་སློང་བ་ཡིན་ཞེས་བཤད་ན་མི་ཆློག་

པ་མེད།  ཡང་གཅིག་བཤད་ན།  འདི་དག་གསལ་པློར་ངེས་ན།  རློམ་ཡིག་

གཞན་དག་འབི་བར་དཀའ་ངལ་ཡློད་མི་སིད་དློ།  །


