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ཁློང་གི་བརམས་ཆློས་ནི། [སྨན་གི་རློ་ནུས་བཤད་པ་བེེ་ཌཱུརྱའི་མེ་ལློང་]ཞེས་བ་བ་བཤད་

རྒྱུད་རྐྱང་སེལ་གི་ཁ་སྐློང་ལྟ་བུར་སྨན་སྣ་རེ་རེ་བཞིན་ལ་རློ་དང་། ནུས་པ། ཞུ་རེས་གསུམ་ལྡན་གི་

བཤད་པ་འདི་དང་། ཟུར་མཁར་བློ་གློས་རྒྱལ་པློས་གསློ་བ་རིག་པའི་གཞི་ལམ་འབས་བུའི་རྣམ་

གཞག་སྐློར་གི་དྲི་ལན་དུ་[དྲིས་ལན་ལེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆེའི་སྣང་བ་གསར་པ།]ཞེས་པ་མཛད་

པ་དང་། གཞན་ཡང་[ལུས་ཐིག་ཟླ་བ་ནློར་བུ་]ཞེས་པ་བརམས། སེ་སིད་རིན་པློ་ཆེས་བློ་ད་མཁས་

པའི་སྨན་རིས་སྐློ་ར་ལ་དགག་བཞག་ཀང་གནང་། གསློ་བ་རིག་པའི་སྐློར་སློགས་གསུང་རློམ་མང་། 
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

རང་རེ་ཁ་བ་གངས་ཅན་གི་ལློངས་སུ། སྔློན་བློན་ཆློས་རྒྱལ་ལློ་པཎ་མཁས་པའི་དབང་པློ་རྣམས་

ཀི་བཀའ་དྲིན་ལས། གསུང་རབ་ཀི་གེགས་བམ་རི་བློའི་གཏློས་དང་མཉམ་པ་ཡློད་ན་ཡང་། དུས་

ཀི་འཕེལ་འགིབ་སློགས་ཀི་དབང་གིས་མང་པློ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། གང་མང་ཞིག་

མེད་བརླག་ཏུ་འགྱུར་ཉེན་ཡློད་པས་དེ་ཉིད་སྲུང་སྐློབ་དང་དར་སེལ་བེད་རྒྱུ་ནི། མི་རིགས་འདི་ཉིད་

ཀི་དུས་ལ་བབ་པའི་འློས་འགན་ཡིན།

དེ་ཡང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ་དེ་དག་ནི། རྒྱུ་ནློར་དང་རྔུལ་ཆུ། ཟུངས་ཁྲག་བཅས་ཀིི་

འགློ་སློང་བཏང་ཞིང་། ལྟློ་སྐ་གློལ་ཧྲུལ་གིས་མི་ཚེ་ཐློས་བསམ་ལ་བསྐལ་བའི་མཁས་པ་རིམ་བློན་

གིས་དཔད་ཞིབ་མཛད་ཅིང་། དཔད་འབས་ལག་ལེན་ལ་བཀལ་བའི་ཉམས་མློང་དང་གྲུབ་དློན་གི་

ཟིན་ཐློ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་ན། མི་ལློ་སློང་ཕྲག་དུ་མའི་ལློ་རྒྱུས་ལྡན་པའི་མི་རིགས་འདིའི་ཤེས་རིག་གི་

ཉིང་བཅུད་ཡིན་པ་དང་། གསུང་རབ་གེགས་བམ་དེ་དག་གི་བསན་དློན་ཕལ་མློ་ཆེ་ཞིག་ནི་དེང་གི་

དུས་རབས་འདི་དང་མ་འློངས་པར་ཤིན་ཏུ་མཁློ་ཆེ་ཞིང་། མིའི་རིགས་སྤིའི་ཤེས་རབ་དང་ཀུན་

སྤློད་ལ་ལམ་སློན་བེད་ཐུབ་པའི་འློད་སྣང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཡློད།

དེ་བས་ན་ ༸གློང་ས་༸སྐབས་མགློན་ཆེན་པློ་མཆློག་གིས་ཡང་ཡང་བཀའ་གནང་བའི་

དགློངས་དློན་བཞིན། གྲྭ་ཚང་རིན་པློ་ཆེ་ནས་རིག་མཛོད་ཆེན་མློའི་དྲ་ཚིགས་དང་རློམ་སྒིག་ཁང་

གསར་འཛུགས་བས་ཏེ། བཀའ་བསན་གཉིས་ཀིས་མཚོན་ཆློས་བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀི་མཁས་པའི་

བཀའ་རློམ་གེགས་བམ་དང་། བརམས་ཆློས་གསར་རིང་གང་མང་ཞིག་ཞུ་སྒིག་འགེམས་སེལ་གི་

ཞབས་ཞུའི་ལས་གཞི་འདི་གཉེར་བ་ཡིན།

དུས་རབས་འདིར་ཚན་རལ་ཤིན་ཏུ་དར་བ་དང་བསྟུན་ནས། ཀློག་བདེ་བ་དང་། སྤློད་བདེ་བ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

གཞུང་ཚིག་འཚོལ་སླ་བ། འཁྱེར་བདེ་བ་སློགས་སབས་བདེའི་དབང་གིས་ཀློག་པ་པློ་རྣམས་འཕྲུལ་

དེབ་ལ་དགའ་མློས་ཇེ་ཆེར་འགློ་བཞིན་པར་བརྟེན། དུས་རབས་ཀི་འགྱུར་བའི་ཁ་ཕློགས་ཀི་དགློས་

མཁློ་དང་བསྟུན་པའི་ཞུ་སྒིག་གི་ལས་གཞི་འདི་ནི། མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནློར་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་རང་

རེའི་ཤེས་རིག་འདི་ཉིད་འཇིག་རྟེན་ན་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་དང་། འདིའི་འཕྲིན་ལས་ཀི་འཇུག་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་མིའི་སྤི་ཚོགས་སུ་ཞི་བདེའི་དཔལ་ཡློན་འདྲེན་པའི་ལས་ཀ་རླབས་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་

ཞེས་ཀང་བརློད་ཆློག་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུང་རབ་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་མ་ཕི་ཚད་ལྡན་ཞིག་གཞི་རར་བཟུང་ནས་ཞུ་སྒིག་བེད་རྒྱུར་

འབད་བརློན་བེད་འློས་ཤིང་། དེ་ཡང་སྔློན་གི་སློལ་ལ་གསུང་རབ་ཀི་པར་ཤིང་རློ་སྐབས་རློམ་པ་

པློ་རང་ཉིད་དམ། ཡང་ན་གཞན་གིས་ཞུས་དག་ཚད་ལྡན་བཏང་སེ་རློ་བ་ཡིན་པས་ཤིང་པར་རྣམས་

སྤིའི་ཆ་ནས་དག་པློར་བརི་ཆློག་པ་ཡིན། དེ་བས་ན་འདི་ག་རློམ་སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་མ་དཔེ་ཚད་

ལྡན་འཚོལ་སྒྲུབ་ཀིས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་ལའང་གང་བྱུང་དུ་བཟློ་བཅློས་མེད་པར་སློར་བཞག་བ་རྒྱུ་

ར་དློན་དུ་བཟུང་ནས་མ་ཕི་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་སྒྱུར་བར་འབད་བཞིན་ཡློད་པ་དང་། མ་

ཕི་ཚད་ལྡན་ལག་སློན་མ་བྱུང་ནའང་གང་ཐུབ་ཀིས་དག་པློ་ཡློང་བར་བརློན་བཞིན་ཡློད། གལ་ཏེ་

མ་ཕི་རང་ལ་ནློར་བ་མངློན་གསལ་བྱུང་བ་དང་། དློགས་གནས་སུ་གྱུར་པ། ཡི་གེ་ཆད་ལྷག་བྱུང་བ་

སློགས་ལ་གཤམ་དུ་གསལ་བཤད་ཀི་མཆན་བཀློད་ཡློད།

རློམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་སྒིག་སྦྱློར་བས་པའི་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ཆད་ལྷག་ནློར་བ་སློགས་བྱུང་བ་

མཐློང་ན་འཕྲལ་མར་ལེགས་བཅློས་ཡློང་བའི་ཆེད་དུ།

ང་ཚོའི་ཡིག་འབེལ་དྲ་བང་ serajeyrigzodchenmo@gmail.com འདིའི་

བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགློགས་པར་གཞིར་

བསྐར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏློང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལློ། ༢༠༢༢ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༦ ལ།
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༄༅། །ཀཱ་བྱ་མཧཱ་ཤཱ་སྟྲཱ�་དརྴ�་བ་ཏ་ར་སྱ་པུ་ཊ་བྷ་ཥ་དཎྱ་བྷཱི་པྲ�་ཡ་

ལངྐ་ར་ནཱ་མ་བཱི་ཧ་ར་ཏཱི་སྨ།

༄༅། །སྙན་ངག་གཱི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མེ་ལོང་ལ་འཇུག་

པའཱི་བཤད་སྦྱར་དཎྜཱིའཱི་དགོངས་རྒྱན་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་ 

སོ། །

ལེའུ་དང་པོ།

མཆོད་བརོད་དང་རོམ་པར་དམ་བཅའ།

༈ ཛ ཡེནྡྲ སཽ ཀྲ� ཏྱ ཛྙཱ ཛཱ ལ ནཻ དིཿ

བི རློ ལི ཏཱ དི ཏྱ ཛྭ ལཿ པ ཎཻ ཀཾ །

པྲ ཛྙཱ སྱ སཾ མཱུ ཊ མ རནྡྷ ཀརཿ

སེ ད ར སྱཾ ཙ ལ ཏེ ན རཀྵ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

རྒྱལ་དབང་མཁྱེན་པའི་ཆུ་མཚོ་ལེགས་བས་ཀིས། །

བསྲུབས་སྐེས་ཉི་མ་འབར་བའི་གདེངས་ཀ་ནས། །

རློངས་པའི་མུན་པ་གསློད་རྟགས་ཤེས་རབ་ཀི། །

རལ་གིའི་འཁྲི་ཤིང་གཡློ་བ་དེས་སྲུངས་ཤིག །

རཱུ པ པྲ ཛྙཱ སྭ ཡ རཱ ཛ པ ར ཤནྟ བྷ པཿ

ཀཱནྟ ཙ རུ ཾཧར པྲློ ཌ ཁཱ ཏ ཾཔྲ ཡུ བ མ ད བཛ ིཛ ིནཿ རཱ ག སརྦ། །

སཾ ཀེ ཏཾ ཨཽ པཱ ལ ཨུ ད ར གུ ལཻ ཏམྦུཿ བྱཱུ ད རཏྣཿ

དརྨཱ སྱ དེ ཝི སྭ ར མ དྷུ ར ཝཱ གིནྡྲ ཨཱ ལིངྒ ཀཎྛཿ

རྡུལ་བལ་ཤེས་རབ་མཆློག་གི་རང་གཟུགས་སིད་དང་ཞི་བའི་མཚར་སྡུག་གི །

སྙིང་པློར་ཕྱུང་བའི་ལང་ཚོས་རབ་དྲེགས་རྒྱལ་རྣམས་རློ་རེའི་ཆགས་པ་ལ། །

སྦྱློར་བའི་བར་ཐབས་རིན་ཆེན་རྒྱུད་མངས་ཕང་པར་བཀློད་ལ་སེན་འདེབས་པའི། །

སྙན་འགྱུར་ཆློས་ཀི་དབངས་སུ་འབབ་པ་ངག་དབང་ལྷ་མློས་མགིན་འཁྱུད་ཅིག །

ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པློའི་དབིངས་སུ་དག་པའི་རང་བཞིན་

ཕ་མཐའ་བལ་བའི་དངློས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངློན་སུམ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མེ་

ལློང་ཤེས་བའི་ཆློས་ཀུན་རྟག་ཏུ་འཆར། །ཆ་ཤས་རེས་ཀང་རློངས་ཆེན་འཁློར་བའི་

མུན་པ་འཇིག་མཁས་ངག་རྣམས་ཀུན་གི་དབང་ཕྱུག་ཏུ། །འཕགས་པའི་སངས་རྒྱས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སྣང་བའི་བདག་ཉིད་རློ་རེའི་སླློབ་དཔློན་གཟུགས་སུ་བསན་ལ་དང་བས་འདུད། །

མགློན་དེའི་གསུང་གི་གསང་བ་མ་ལ་ཡ། །ལས་འཁྲུངས་དཔལ་གི་དུམ་བུ་

ཀུན་དགའི་དྲི། །རྣམ་པར་རྒྱས་པས་ས་གསུམ་གདུང་འཕྲློག་པ། །ལློ་ཆེན་ལློན་པའི་

དབང་པློར་སྙིང་ནས་དད། །རྣམ་འདྲེན་དེ་དག་གསུང་གི་གངྒཱ་ཆེ། །མང་ཐློས་རལ་པའི་

ནགས་མཐར་དུས་རིང་དུ། །འཁྱིལ་འདི་ལེགས་བཤད་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་

ཕིར། །གཟུར་གནས་མཁས་ཀུན་མཆློད་པའི་ཡློན་དུ་འློས། །དབངས་ཅན་ངག་ལ་

ཞུགས་པས་དཀའ་བའི་གནས། །མཐའ་དག་སྨིག་རྒྱུའི་མདུད་ལྟར་རང་གློལ་

ཚེ། །ལེགས་བཤད་ཉམས་བརྒྱ་རློགས་པའི་སྙན་འགྱུར་གླུ། །ལེན་པས་ལམ་འདིར་

ཁློ ་བློ ་སྐལ་བཟང་སྙམ། །རློངས་པའི ་མུན་འཕྲློག་འཁློར་བའི ་གདུང་སེལ་

གཉེན། །འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་དགའ་བསྐེད་གགས་པའི་གཏེར། །ཆློས་རབ་གསལ་བེད་

བང་ཆུབ་སྙིང་པློའི་ལམ། །སློན་ནུས་སྙན་ཚིག་ཟླ་བ་གསར་པ་བཞིན། །མངློན་འདློད་

མཆློག་གི་བཞིན་རྒྱས་ལུས་ཕྲ་མ། །དློན་སྒ་གབ་པའི་ཚིག་སྦྱློར་རྒྱན་མཚར་

བློས། །ཡང་དག་སྤུད་པའི་རྣམ་བཤད་མ་ཻན་ཀཿ  །སྐློན་བལ་སེག་པའི་གར་ནི་ཡིད་འློང་

བེད། །རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་རྣམ་དཔློད་ཨ་མྲའི་ཚལ། །འཇམ་མགློན་གསུང་གི་འློ་

རྒྱུན་གིས་བཅུས་པས། །དཔད་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པ་བདུད་རིའི་འབས། །ཡློངས་

སུ་སྨིན་པའི་བཅུད་འདི་མང་བར་རིགས། །གཞུང་དློན་འཁྱློག་པློར་མི་འགེལ་

ཞིང༌། །དགག་སྒྲུབ་རློག་མས་མ་བསླད་པར། །དཎིའི་བཞེད་དགློངས་འཁྲུལ་མེད་

དུ། །དྲང་པློར་བསང་བ་བདག་གི་ལས། །དེ་ཕིར་ལེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆེའི། །གཙུག་

རྒྱན་དྲི་མེད་འློད་འབར་བ། །སྐལ་བཟང་ལེགས་བིས་བུ་ཀུན་གི། །ཟུར་ཕུད་རྒྱན་དུ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གུས་པས་ལློངས། །

རིག་པའི་གནས་སྤི་ལ་སོབ་ཚུལ།

དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྟློགས་པ་བརློད་པ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་

ཡལ་འདབ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་པ་ལས།

མཐློང་དང་མ་མཐློང་བདེ་ལ་ལམ་ནི་ལེགས་བཤད་ཀིས་གསལ་སྒློན་མེ་ལྟ་

བུར་སྐློད། །ལེགས་བཤད་བདུད་རིའི་རློ་ནི་ཉམས་མློང་ལྡན་པས་མཆློག་ཏུ་དགའ་

བའི་ཆར་དག་འབེབས། །ལེགས་བཤད་དློན་གཉེར་ཡུལ་ལ་གཉེར་བ་ཀུན་མཁྱེན་

དག་ཀང་དློན་གཉེར་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེ་སླད་དམ་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་བཤད་དང་

མཚུངས་དགའ་བ་ཅི་ཡང་ཡློད་མ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བར་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཏམ་གི་

ཕྲེང་བས་རྣམ་དཔློད་དང་ལྡན་པའི་སྙན་ཤལ་མཛེས་པར་བེད་པ་ནི་མཆློག་ཏུ་རིགས་

པར་མཐློང་ལ། དེ་ལྟར་ཡང༌། ཞི་བ་ལྷས།

སྔློན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ནི་འདིར་བརློད་མིན། །སེབ་སྦྱློར་མཁས་པའང་བདག་ལ་

ཡློད་མིན་ཏེ། །དེ་ཕིར་གཞན་དློན་བསམ་པ་བདག་ལ་མེད། །རང་གི་ཡིད་ལ་བསློམ་

ཕིར་ངས་འདི་བརམས། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། སྔློན་དུ་བྱུང་བའི་རྒྱ་བློད་ཀི་མཁས་མཆློག་རྣམས་

ཀི་གསུང་རྒྱུན་ལས་བརམས་ཏེ་ཅུང་ཞིག་གེང་ན། བདག་ཅག་གི་སློན་པ་མཆློག་གི་

བསན་པ་འདི་ལ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གློང་ཁྱེར་ཆེན་པློར་འཇུག་པའི་

སློ་འཕར་བ་ན་མེད་པ་ནི་ཤེས་བ་རིག་པའི་གནས་ལྔ་སེ། མདློ་ལས། བང་ཆུབ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སེམས་དཔའ་རིག་པའི་དངློས་པློ་ལྔ་མ་བསླབས་ན་ནི་ནམ་དུ་ཡང་བ་ན་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐློབ་པར་མི་ནུས་

སློ། །དེ་བས་ན་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་བ་བའི་ཕིར་རིག་པའི་དངློས་པློ་ལྔ་

བསླབ་པར་བའློ་ཞེས་དང༌། རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པློ་མ་ཕམ་པས།

རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརློན་པར་མ་བས་ན། །འཕགས་མཆློག་གིས་

ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ཐློབ་མི་འགྱུར། །དེ་བས་གཞན་དག་ཚར་གཅད་རེས་སུ་

གཟུང་ཕིར་དང༌། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བ་ཕིར་དེ་ལ་དེ་བརློན་བ། །ཞེས་དང༌། 

ས་པཎི་ཏས། རང་བློ་ཤེས་བའི་གནས་ལ་མ་སྦྱངས་ན། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ལྟར་རིང༌། །དེ་ལྟར་དགློངས་ནས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སས་

ཀིས། །ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་སྦྱངས་ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དག་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ། 

རང་གཞན་གི་དློན་གཉིས་འབྱུང་བའི་གཞི། འཕྲལ་ཡུན་གི་ལེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་

འབྱུང་ཁུངས་སློན་པའི་གསུང་ཡིན་ཏེ། འཁློར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་འདིར་སེམས་ཅན་

རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ལ་ལློངས་སུ་སྤློད་པའི་རྒྱུ་ནི། འཇིག་ལྟ་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་ཁློ་ན་ཡིན། དེ་སློང་བེད་ཀི་གཉེན་པློ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས། རིག་

པ་དེ་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཐབས་སུ་ཕི་ནང་གི་རིག་པའི་གནས་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབྱུང་བ་

ཀུན་ཀང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཐབས་ལ་མཁས་ཤིང་ཐུགས་རེ་ཆེ་བས། ཅི་

རིགས་པར་དངློས་དང་བརྒྱུད་པའི་སློ་ནས་མ་རིག་པ་འཇློམས་བེད་ཀི་ཐབས་སུ་

བསན་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཤེས་བའི་གནས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཅིང༌། དེ་ཐམས་ཅད་ཀི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ཤེས་པ་ནི་མཁས་པའི་མཆློག བེ་བག་གང་ལ་སྦྱངས་ཤིང་

བསླབས་པའི་དློན་ཤེས་པ་དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ལ་མཁས་པ་ཞེས་བ་བའི་གངས་སུ་འགློ་

ཞིང་མིང་འཐློབ་སེ། 

མཁས་པ་འཇུག་པའི་སློར། མཁས་གང་ཤེས་བའི་དེ་ཁློ་ན། །ཇི་བཞིན་རྟློགས་

པ་ཡིན་པར་འདློད། །བེ་བག་སྦྱངས་པའི་དློན་ཤེས་པ། །དེ་ཡང་དེ་ལ་མཁས་ཞེས་

བ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། 

མཁས་པས་བསླབ་པར་བ་བའི་ཡུལ་ནི། སྒ་ཚད། བཟློ་གསློ། ནང་དློན་རིག་

པ་སེ་གནས་ཆེན་པློ་ལྔ། གཞན་ཡང་འདུལ་བ་ལུང་གི་མའི་རྣམ་འབེད་ཀི་དབུར། 

འཕགས་པ་འློད་སྲུངས་ཆེན་པློའི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་བརམས་ཏེ། རིག་པའི་གནས་བཅློ་

བརྒྱད་ལ་ཡང་མཁས་པར་གྱུར་པ་འདི་ལྟ་སེ། གསང་སྔགས་ཀི་རྒྱུད་དང༌། ཆློ་ག་ཞིབ་

མློ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་རིག་པ་དང༌། རིག་བེད་དང༌། བར་སྤློད་པ་དང༌། སྒ་ངེས་

པར་སྦྱློར་བ་དང༌། ཤེས་གསལ་དང༌། ངེས་པའི་ཚིག་དང༌། སེབ་སྦྱློར་མཁས་པ་དང༌། 

སྐར་མའི་རིག་པ་དང༌། རྟློགས་བེད་ཀི་རིག་པ་དང༌། ཆུར་ལྷུང་གི་རིག་པ་དང༌། ཆེར་

སྤློད་ཀི་རིག་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་རྒྱང་འཕེན་པའི་རིག་པ་དང༌། བེ་བག་པའི་རིག་པ་

དང༌། རྒྱུད་དྲུག་ཅུ་པ་དང༌། ཁྱུར་མིད་ཀི་རིག་པ་དང༌། གནས་འདུག་གི་རིག་པ་དང༌། 

རིག་པའི་གནས་བཅློ་བརྒྱད་པློ་འདི་དག་ལ་བློ་ཤིན་ཏུ་རྣློ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་དང༌། 

མཛོད་རང་འགེལ་ལས། རློལ་མློ་འཁྲིག་ཐབས་འཚོ་རིས་གངས་དང་

སྒ། །གསློ་བསྐེད་ཆློས་ལུགས་བཟློ་འཕློངས་གཏན་ཚིགས་དང༌། །རྣལ་འབློར་ཐློས་པ་

དྲན་པ་སྐར་མའི་དཔད། །རིས་མིག་འཕྲུལ་འཁློར་སྔློན་རབས་སྔློན་བྱུང་རིག །འདི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དག་རིག་པའི་གནས་ཆེན་བཅློ་བརྒྱད་ཡིན། །ཞེས་དང༌། 

སྐེས་རབས་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཀཱིརྟིས། རིག་པའི་གནས་བཅློ་

བརྒྱད་འདི་ལྟ་སེ། རློལ་མློ་དང༌། འཁྲིག་ཐབས་དང༌། འཚོ་རིས་དང༌། གངས་ཅན་དང༌། 

སྒ་དང༌། གསློ་བའི་དཔད་དང༌། བཟློ་དང༌། འཕློང་དཔད་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་སྦྱློར་

བ་དང༌། རྣལ་འབློར་ཐློས་ཤིང་དྲན་པ་དང༌། སྐར་མའི་དཔད་དང༌། རིས་དང༌། མིག་

འཕྲུལ་དང༌། སྔློན་གི་རབས་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་བེ་བག་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གི་ཕྲེང་བ་དང༌། 

རིག་པའི་བསན་བཅློས་ཡློངས་སུ་བཏགས་པའློ་ཞེས་ཅུང་མི་འདྲ་བར་བཤད་པ་དག་

དང༌། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་ཀི་འགེལ་བ་སླློབ་དཔློན་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྐངས་ཀིས་མཛད་པར།

རློལ་མློའི་མཚན་ཉིད་སྒྱུ་མ་དང༌། །འགེད་སློབས་དང་ནི་མེ་ཏློག་ལས། །དམག་

རྣམས་དང་ནི་བདག་ཉིད་ཤེས། །གཡློས་སུ་བ་བ་རྣམ་པར་ངེས། །ཚོང་དང་ནློར་ནི་

བསྒྱུར་བ་དང༌། །རྒྱན་དང་ལྷག་རིས་བཅུད་ཀིས་ལེན། །འཕྲུལ་འཁློར་སྦྱློར་དང་དྲི་བ་

དང༌། །འཕློང་དཔད་དང་ནི་ཆེ་སྦྱློར་སྒ། །ཡི་གེ་དང་ནི་ཁྭ་སྐད་དང༌། །རང་རང་བཟློ་དང་

མཚོན་རྣམས་བརྟག །གཅློད་ཐབས་དང་ནི་སློག་ལེ་དང༌། །ཕུབ་རྣམས་སྐློར་བར་བེད་

པ་དང༌། །སློང་དང་འློང་བ་ཤེས་པ་དང༌། །གཞི་ཡི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་དང༌། །མདུང་

དང་རློ་རེ་བརྟག་པ་དང༌། །ལྡེར་སློ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། །ཟུག་རྔུ་འབིན་དང་མིག་

འཕྲུལ་དང༌། །བྷ་ར་ཏ་ཡི་བསན་བཅློས་ཤེས། །བཅིང་དང་ཁང་པ་བརེགས་མ་

དང༌། །དེ་བཞིན་རློ་རེ་འཕང་བ་དང༌། །ཡན་ལག་མཉེ་དང་མློ་འདེབས་དང༌། །དེ་བཞིན་

ཆུ་ནི་ཀུན་འཛིན་དང༌། །དུང་གི་སྒ་དང་སེབ་སྦྱློར་དང༌། །གློང་རལ་དང་ནི་གེགས་འདྲ་

དང༌། །མཚན་མློ་ཆློམ་རྐུན་ཤེས་པ་དང༌། །བིས་པ་རྣམས་ནི་གསློ་བ་དང༌། །མི་རྣམས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གཉིད་ཀིས་ལློག་པ་དང༌། །སློ་ལྕགས་དབེ་བར་བ་བ་དང༌། །སྒ་དང་ས་རྟློག་བེད་པ་

དང༌། །སྐེས་པ་བུད་མེད་རྟ་དང་ནི། །གང་པློའི་མཚན་ཉིད་གར་སླློབ་དང༌། །འབྱུང་པློ་

དག་ནི་གསློ་བ་དང༌། །ཟངས་མ་མཁར་བ་གསེར་དག་དང༌། །ཤིང་དང་དུང་གི་མིང་

ཤེས་དང༌། །རི་མློ་ཚོན་དང་སློ་དག་གི །ལས་རྣམས་དེ་དག་གློ་རིམ་བཞིན། །སྐར་

མའི་མཚན་ཉིད་ཤེས་པ་དང༌། །མཚན་མ་ཤེས་པ་ཉིད་དང་ཡང༌། །ངེས་པའི་ཚིག་གི་

གཞུང་རྣམས་ཀིས། །སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིར་ཤེས། །ཞེས་དང༌། 

བེ་བག་རྟློགས་བེད་དུ། བཟློ་ལ་སློགས་པར་གཏློགས་པ་སུམ་ཅུ། རློལ་མློའི་

བེ་བག་བཅློ་བརྒྱད། གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན། གར་གི་ཆ་བེད་དགུའློ། །

དེ་ལས་བཟློ་ལ་སློགས་པར་གཏློགས་པ་སུམ་ཅུ་ནི། ཡི་གེ ལག་རིས། གངས། 

རིས་ཆེན། ཐློར་ཚུགས། གློམ་སབས། ལྕགས་ཀྱུས་བསྒྱུར་ཐབས། རལ་གིའི་ཐབས། 

ཞགས་པ་གདབ་པ། མདའ་བློ་ཆེ་འཕེན་པ། མདུན་དུ་བསྣུར་བ། ཕིར་བསྣུར་བ། 

བཅད་པ། དྲལ་བ། དབུག་པ། རྒྱང་ནས་འཕློག་པ། སྒ་གག་པར་འཕློག་པ། གནད་དུ་

འཕློག་པ། མི་ཚོར་བར་འཕློག་པ། ཚབས་ཆེ་བ། མཆློངས་པ། གད་ཀི་འཛིན་སངས། 

བང༌། བརྐྱལ། བརྒལ་བ། གང་པློ་ཆེའི་གཉར་ཞློན་པ། རྟ་ལ་ཞློན་པ། ཤིང་རྟའི་ཐབས། 

མདའ་གཞུ། གད་སློབས་དང་སུམ་ཅུའློ། །

རློལ་མློའི་བེ་བག་བཅློ་བརྒྱད་ནི། བློ། རྔ་བློ་ཆེ། ར་རྔ། རྔ་ཕྲན། རྔ་ཆེན་པློ། 

འཁར་རྔ། པི་ཝང་རྒྱུད་གཅིག་པ། ར་རྔ་ཁ་གཅིག་པ། ལྕགས་ཀི་སིལ་ཁྲློལ། འཁར་

བའི་སིལ་ཁྲློལ། པི་ཝང་རྒྱུད་གསུམ་པ། རྔ་མུ་ཀུནྡ། སིལ་སྙན་གླུ་དབངས་དང་བསྟུན་

པ། ཕེག་རློབ། རློལ་མློའི་སྒ། པི་ཝང༌། གིང་བུ་དང་བཅློ་བརྒྱད་དློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གླུ་དབངས་ཀི་ངེས་པ་བདུན་ནི། བར་མ། དྲང་སློང༌། ས་འཛིན། དྲུག་ལྡན། ལྔ་

པ། བློ་གསལ། འཁློར་ཉན་དང་བདུན་ནློ། །

གར་གི་ཆ་བད་དགུ་ནི། སེག་པ། དཔའ་བ། མི་སྡུག་པ། དྲག་ཤུལ། བཞད་

གད། འཇིགས་རུང༌། སྙིང་རེ། རྔམ་པ། ཞི་བ་དང་དགུའློ་ཞེས་འབྱུང་བའི་སྒྱུ་རལ་དྲུག་

ཅུ་ར་བཞི་ལ་སློགས་པ་རྣམ་གངས་མང་པློར་བཤད་པ་དག་ཀང་རིག་པའི་གནས་

ཆེན་ལྔ་པློ་འདིར་ཅི་རིགས་པར་འདུས་སློ་ཞེས་སློན་པར་བཞེད་ནས། 

མཁས་པ་འཇུག་པའི་སློ་ལས། དེ་ཡུལ་བར་སྤློད་རྟློག་གེ་དང༌། །འཚོ་བ་ཕི་

ནང་རིག་ཅེས་བ། །གཞན་ལས་གཞན་དག་རྣམ་བཤད་པ། །འདི་ཡི་ནང་དུ་འདུས་

ཞེས་བ། །ཞེས་གསུངས་པར་འདུག 

དེ་ལས་སྒ་དང་ཚད་མས་ཚིག་དློན་ལ་འཁྲུལ་པ་ཚར་གཅློད། བཟློ་དང་གསློ་

བས་གདུལ་བ་སྤི་དང་བེ་བག་རེས་སུ་འཛིན། ནང་དློན་རིག་པས་བདག་ཉིད་ཀུན་

མཁྱེན་བསྒྲུབ་པའི་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཀུན་ཤེས་པར་བེད་པས་ན། ཚར་བཅད། རེས་

འཛིན། ཀུན་མཁྱེན་གི་རིག་གནས་གསུམ་དུ་ཡང་འདུས་པར། 

རྒྱན་གི་ལུང༌། དེ་བས་གཞན་དག་ཚར་གཅད་རེས་སུ་གཟུང་ཕིར་དང༌། །བདག་

ཉིད་ཀུན་ཤེས་བ་ཕིར་དེ་ལ་དེ་བརློན་བ། །ཞེས་པའི་ལུང་གིས་གསལ་བ་ཡིན། 

དེ་ལས་ནང་རིག་སེ་སྣློད་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞི་དགློངས་འགེལ་དང་བཅས་

པ་ནི་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཁློ་ནའི་ཁྱད་པར་གི་ཆློས་ཡིན་པས་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་

དང༌། གཞན་བཞི་ཕི་ནང་ཀུན་གི་ཐུན་མློང་དུ་བསླབ་བ་ཡིན་པས་ཐུན་མློང་བའི་རིག་

གནས་སུ་ཡང་བཞག དེ་དག་ཀང་ཕི་རློལ་པ་རྣམས་ནི་རེད་གགས་བཀུར་སི་སློགས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འཕྲལ་བདེ་དློན་གཉེར་གི་བསམ་པས་འཇུག་ལ། ནང་པའི་ཡང་རིགས་ཅན་གསུམ་

གི་གང་ཟག་མཐའ་དག་ནང་རིག་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་བང་ཆུབ་དློན་གཉེར་གི་

བསམ་པས་འཇུག་པར་མཐུན་ལ། ལྷག་མ་བཞི་ལ་ཉན་རང་རྣམས་ཕས་ཀི་རྒློལ་བ་

ཚར་བཅད་པ་དང༌། རང་གི་གགས་པ་བསྒགས་པ་སློགས་གནས་སྐབས་ཀི་དགློས་

པ་འགའ་ཞིག་གི་ཕིར་འཇུག་གི གཞན་དློན་དུ་རློགས་བང་གི་བསམ་པས་འཇུག་པ་

ནི་མེད་དློ། །ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ནི། རང་གཞན་

གི་དློན་རྒྱ་ཆེན་པློ་སྒྲུབ་པའི་སླད་དུ་ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་ལ་འཇུག་ཅིང་བསླབ་པར་

བ་བ་ཡིན་ཏེ། 

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤློད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས། རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀིས་མི་

བསླབ་པའི། །དངློས་དེ་གང་ཡང་ཡློད་མ་ཡིན། །དེ་ལྟར་གནས་པའི་མཁས་པ་

ལ། །བསློད་ནམས་མི་འགྱུར་གང་ཡང་མེད། །

ཅེས་འབྱུང་བ་ལགས་ཀང༌། དེང་སང་ཅི་རིགས་ཀི་བསམ་བློ་ལ། སྤིར་གི་

རིག་གནས་ལ་སླློབ་པ་ནི་གགས་འདློད་ལངས་པའམ་མི་ཚེ་ཕིད་ཐབས་ཙམ་ཡིན་ལ། 

བེ་བག་མུ་སེགས་དང་ཐུན་མློང་དུ་གྱུར་ཅིང་ཁྱིམ་པས་བསླབ་པར་བ་རྒྱུའི་རིག་

གནས་བཞི་པློ་དེ་འདྲར་སྦྱང་བ་ནི་ངལ་བ་དློན་མེད་འབའ་ཞིག་གློ་སྙམ་སེམས་པ་

དང༌། དེ་བས་ཀང་བློ་ཆུང་བ་ཁ་ཅིག གཞུང་ལུགས་ཆེན་པློ་ལ་སླློབ་པའི་གཏམ་ཐློས་

ན་དུག་སྦྲུལ་གིས་ག་རིའི་དྲི་ཚོར་བ་ལྟར་འཇིགས་སེམས་དང་སང་སེམས་མཉམ་དུ་

འཆར་ཞིང་ཆ་བསྡུས་ལད་པའི་རིག་པ་ཐར་ཐློར་དཔེ་བལ་གི་ཡློན་ཏན་དུ་བསློམ་པའི་

རིགས་གཅིག་དང༌། ཡང་འགའ་ཞིག་ཐློས་པ་རྒྱ་ཆེན་པློ་ལ་སྐློན་དུ་འཛིན། ཞེ་འདློད་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མུན་སློམ་ལ་གཏད་པའང་སྣང་བས་དེ་དག་ལ་སྨྲས་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་གློ་འཕང་འཐློབ་བ་དམིགས་ཡུལ་དུ་བཞག་ནས། དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུར་ཅི་

ཡང་མི་སླློབ་པའི་མུན་སློམ་ཞིག་ཁས་ལེན་པ་ནི། དཔེར་ན་ས་བློན་བ་བློ་ལ་འབས་བུ་

སཱ་ལུ་འདློད་པ་དང་འདྲ་སེ། 

རློ་རེ་སྙིང་འགེལ་ལས། རྒྱུ་འདྲར་དེ་ལས་སྐེ་བ་ཡི། །འབས་བུ་ཐམས་ཅད་དུ་

མཐློང་གི །ཀློ་ཊ་པ་ཡི་ས་བློན་ལས། །སཱ་ལུ་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མེད། །ཅེས་དང༌། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། དེ་འདྲའི་ས་བློན་ཐམས་ཅད་ལས། །རྒྱུ་དང་འདྲ་བའི་འབས་

བུ་འབྱུང༌། །ས་བློན་མེད་པར་འབས་ཡློད་པ། །ཤེས་ལྡན་གང་གིས་བསྒྲུབ་པར་ནུས། །

ཞེས་རྒྱུ་རིགས་འདྲ་ལས་འབས་བུ་རིགས་འདྲ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་འདི་ནི་འཇིག་

རྟེན་གི་ལུགས་དང་ཡང་མཐུན་ལ། ཆློས་རེ་རྒྱ་རས་པས་རྟེན་འབེལ་གི་ཆློས་སྐློར་

ལས། ཐློས་པ་རྒྱ་ཆེར་བ་ལློང་མེད་པའི་སློམ་ཆེན་པས་ཀང༌། ཤེས་བ་དང་ཤེས་པར་

བེད་མཁན་ཀུན་ལ་མློས་པར་བ། རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བེད། ཐ་ན་མགར་བ་ཡན་ཆད་

ལ་ཁློའི་ཐློ་བ་སློགས་ལག་པར་བཟུང༌། འདི་ལྟ་བུ་ལའང་མཁས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

སྨློན་ལམ་འདེབས། རྟེན་འབེལ་བསྒིགས་པར་བཤད་འདུག དེ་ཕིར།

རྒྱུ་འབས་བསླུ་བ་མེད་པ་འདི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་ཆློས་ཡིན། །མ་

བསླབས་པ་ལས་ཀུན་མཁྱེན་དུ། །འགློ་ན་རྒྱུ་འབས་ག་ལ་བདེན། །

གསུང་བ་དེ་བྱུང་བར་གདའ། རིགས་ལམ་ཆེ་བ་ཅིག་ཡིན་པས་ཁློ་བློ་ཚད་མ་

ལ་གུས་མློད་ཁྱེད་ལ་སྨྲ་ན། ཕློགས་ཀི་གང་པློས་ཀུན་བཏུས་ལས། ཚད་མ་དང་

གཞལ་བ་ཉེ་བར་བརློད་པ་ཉིད་ཀིས་མུ་སེགས་པའི་འདློད་པ་སྙིང་པློ་མེད་པའི་ཕིར། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དེར་ཞེན་པ་རྣམས་ལྡློག་པའི་དློན་དུ་འདི་བརམས་པ་ཡིན་གི། འདི་ཙམ་གིས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་བསན་པ་ལ་གཞུག་པའི་དློན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྟློག་གེའི་ཡུལ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་དང༌། ཇློ་བློ་རེས།

མངློན་སུམ་རེས་དཔག་དགློས་པ་མེད། །མུ་སེགས་རྒློལ་བ་བཟླློག་པའི་

ཕིར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བས་པ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་མློད། སླློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་པདྨའི་དྲིན་ལས། བློད་འདིར་མུ་

སེགས་ཀི་རྒློལ་བ་ཡང་མེད་ན། དེ་བཟླློག་ཐབས་ཀིས་ཅི་བ། བསྡུས་སུད་ནི་བློད་པའི་

བློ་གློས་སློ་འབེད་དུ། ཕྱྭ་བ་ཆློས་སེང་གི་བརམས་ཆློས་ཡིན་གི་གཞུང་ལུགས་ཀི་

ཁག་མེད་དློ་ཟེར་བ་བྱུང་ཚེ་ལན་དུ་འློས་པ་སྨྲ་ཤེས་ན་མཁས་པའློ། །དེང་སང་ཐློས་

སློམ་གཉིས་འགལ་བ་ལྟག་སྤློད་དུ་བཟུང་ནས།

ཐློས་པ་མེད་པའི་བསློམ་པ་ནི། །ལག་རྡུམ་བག་ལ་འཛེག་པ་འདྲ། །ཞེས་

སློགས་ཀི་ལུང་དྲངས་ནས་སློམ་ཆེན་ལ་འཛེར། 

ལ་ལས། ཁ་བཤད་སློང་པའི་འཕློར་མགློན་དེས། །རྐྱེན་ཉློན་མློངས་ཐུལ་བར་

དཀའ་མློར་གདའ། །ཞེས་སློགས་ལུང་འདྲེན་དང་བཅས་ཐློས་བསམ་པ་ལ་ཁ་ཟེར་

མློད་ཀི། ཕློགས་གཉིས་ཀས་ཀང་མདློ་སེ་རྒྱན་གི།

དེ་ལྟར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསན་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡང་དློན་མེད་མིན། །དེ་

ལྟར་རྣལ་འབློར་ཅན་གི་སློམ་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡང་དློན་མེད་མིན། །གལ་ཏེ་ཐློས་པ་

ཙམ་གིས་དློན་མཐློང་འགྱུར་ན་སློམ་པ་དློན་མེད་འགྱུར། །གལ་ཏེ་མ་ཐློས་པར་ཡང་

སློམ་འཇུག་འགྱུར་ན་བསན་པ་དློན་མེད་འགྱུར། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཞེས་གསུངས་པའི་དློན་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བློ་གློས་འཆལ་བར་སློང་འདུག དེ་

བས་ན། སངས་རྒྱས་དབིག་གཉེན་ཞབས་ཀིས་མངློན་པ་མཛོད་དུ།

ཚུལ་གནས་ཐློས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སློམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱློར། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཚིག་དློན་འདི་ཉིད་སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་བཟུང་ནས་ཐློས་བསམ་སློམ་

གསུམ་འགལ་མེད་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ནི་མཁས་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྐེས་རབས་ལས། ཐློས་པའི་རེས་འཇུག་སྒྲུབ་ལ་ངེས་པར་སྦྱློར། །སྐེ་བའི་

རློང་ལས་ཚེགས་ཆུང་ཐར་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས།

དེ་ལྟར་འཕྲློས་དློན་འགའ་ཞིག་བརློད་ནས། སྐབས་དློན། མཁས་པས་འཇུག་

ཅིང་ཤེས་པར་བ་བའི་གནས་དེ་དག་ལས་ཐློག་མ་ཉིད་དུ་འཇུག་ཅིང་བསླབ་པར་བ་

བ་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརྟེན་པར། །དམ་པའི་དློན་ནི་བསན་མི་

ནུས། །དམ་པའི་དློན་ནི་མ་རྟློགས་པར། །མ་ངན་འདས་པ་ཐློབ་མི་འགྱུར། །

ཞེས་དློན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་རྟློགས་པར་བེད་པའང་བར་དང་ཐ་སྙད་ལ་

བརྟེན་དགློས་ཤིང༌། དེ་ཡང་རློད་བེད་ཡང་དག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བརློད་བ་ཕིན་ཅི་མ་

ལློག་པར་ཁློང་དུ་ཆུད་པར་བེད་པའི་ཐབས་བར་སྤློད་ཀི་གཞུང་ལ་བསླབ་དགློས་པ་

གྲུབ། དེ་ཉིད་ཀི་ནང་ཚན་ལ། རིག་གནས་ཆུང་བ་ལྔ་སེ། དབེ་གཞི་སྒའི་སེང་དུ། དབེ་

ངློ་སྙན་ངག མངློན་བརློད། སེབ་སྦྱློར། ཟླློས་གར་བཞི་བསྣན་པས་རིག་གནས་ཆུང་བ་

ལྔའམ། ཐ་སྙད་རིག་པའི་གནས་ལྔར་ཡང་གགས། དེ་ལྔ་པློའི་དགློས་པའི་དབང་དུ་

བས་ནས། སྒ་ཤེས་ན་དློན་ལ་མི་རློངས། སྙན་ངག་ཤེས་ན་ཚིག་རྒྱན་ལ་མི་རློངས། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མངློན་བརློད་ཤེས་ན་མིང་ལ་མི་རློངས། སེབ་སྦྱློར་ཤེས་ན་ཚིགས་བཅད་ལ་མི་

རློངས། ཟླློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རློངས་ཞེས་སྔ་རབས་པ་ཀུན་ལ་རླུང་

ལྟར་དུ་གགས་ཤིང༌། ཟླློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རློངས་པའི་དློན་ཡང༌། རྒྱ་

གར་གི་ཡུལ་གྲུ་ཆེན་པློ་རྣམས་སུ་ཟླློས་གར་སྣ་ཚོགས་པ་བེད་པའི་ཚེ། མདློ་འཛིན་

པ་དང༌། ཆས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། བཞད་གད་མཁན་དང༌། རློལ་མློ་པ་སློགས་ཀིས་

ཚངས་པ་དང་བརྒྱ་བིན་ལ་སློགས་པ་ལྷའི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་དེ་དག་སཾསྐྲ�ཏའི་སྐད་

དུ་གཏམ་སྨྲ་ཞིང་གླུ་བང་བ་དང༌། མ་ག་ད་ལ་སློགས་མིའི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་དང༌། 

བུད་མེད་ཀི་བརློད་པ་ཕལ་ཆེ་བ་པྲཀྲ�ཏའི་སྐད་དང༌། བཞད་གད་མཁན་སློགས་ཀི་

སྐབས་བཙལ་བ་དང༌། ཅློ་འདྲི་གེང་བསླང་ཕལ་ཆེར་ཨ་ཝ་བྷྲཾ་ཤ་སེ་ཟུར་ཆག་པ་དང༌། 

འབྱུང་པློ་རློ་ལངས་སློགས་མི་མ་ཡིན་པ་དག་གི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་ནི། པི་ཤཱ་

ཙི་ཤ་ཟའི་སྐད་དུ་སྨྲ་བས་ཟླློས་གར་ཤེས་ན་སྐད་རིགས་ལ་མི་རློངས་པའི་དློན་ཡིན་

གསུངས། ལློ་ཆེན་བསློད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་སེ་ལ་སློགས་པས། སྒ་ནི་རིག་གནས་ཆེ་

བ་ཡིན་ན། ཆེ་ཆུང་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འགལ་བས་འཐད་པ་མ་ཡིན་ལ།

དེས་ན་ཆུང་བ་ལྔ་ནི། སྙན་ངག མངློན་བརློད། སེབ་སྦྱློར། ཟླློས་གར། རིས་ཀི་

རིག་པ་སེ་ལྔར་ངེས་སློ་ཞེས་དང༌། རིས་ཤེས་ན་གངས་ཀི་གནས་གཞན་ལ་མི་རློངས་

ཞེས་བཞེད་དློ། །འདི་དང་ཕློགས་མཐུན་མངློན་པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུད་ལས། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་འདུན་པར་བ་བའི་ཕིར་གཞན་དག་ལ་སྙན་པར་དངགས་པའི་

བསན་བཅློས་དང༌། མིང་གཅིག་ཉིད་དློན་དུ་མར་འཇུག་པ་དང༌། དློན་གཅིག་ཉིད་ཀང་

མིང་གི་རྣམ་གངས་དུ་མས་མངློན་པར་བརློད་པའི་བསན་བཅློས་དང༌། ལྕི་བ་དང་ཡང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བའི་ཡི་གེ་བསྒྱུར་བ་དང་སེལ་བའི་སློ་ནས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སེབ་པའི་བསན་བཅློས་

དང༌། མདློ་འཛིན་པ་དང༌། བཞད་གད་དང༌། སྐད་དུ་མ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བས་འགློ་བ་

དགའ་བར་བེད་པ་ཟླློས་གར་གི་བསན་བཅློས་དང༌། གངས་ཀི་རིག་པས་གཞལ་ཏེ་ངློ་

མཚར་བར་སློན་པ་རིས་ཀི་བསན་བཅློས་རྣམས་ཀང་བསླབ་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་དེ་ནི་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འདློད་

པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་སྙན་ཚིག་གི་རིག་པ་འདི་བསླབ་པར་བ་བའི་

གནས་མཆློག་ཏུ་གཅེས་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ནང་དློན་རིག་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀང་

སྙན་ངག་གི་གཟུགས་ཁློ་ནར་གནས་ཤིང༌། རིག་གནས་གཞན་ཀུན་ལའང་འདི་ཉིད་

འཇུག་པས་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་བལྟ་བའི་མིག་འབས་ལྟ་བུ་དང༌། 

སླློབ་དཔློན་ཙནྡྲ་གློ་མིས། གང་ཕིར་མཁས་པའི་ལས་གསུམ་ལས། །རློད་

འཆད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། །སིད་ཕིར་མི་འཁྲུལ་རློམ་པ་སེ། །

ཞེས་མཁས་པའི་བ་བ་གསུམ་གི་མཆློག་རློམ་པ་བཟང་ངན། སྙན་ངག་ཤེས་

མི་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འགློ་ལྡློག་བེད་ལ། བརློད་ཚུལ་ཐ་མལ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་

པའི་ཚིག་ཉམས་ཀིས་གདུལ་བ་ཡི་རངས་ནས་གདམས་ངག་ལ་མཐུན་པར་འཛིན་པ་

འབྱུང་ཞིང༌། མཁས་པའི་གགས་པ་དཀར་པློ་སིད་མཐར་འཕྲློ་བ་སློགས་དགློས་པ་རྒྱ་

ཆེར་ཡློད་དེ། རྟློགས་བརློད་རིན་པློ་ཆེ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ལས།

མཁས་པ་ཉིད་ནི་མེད་ན་བློ་གློས་རྣམས་ཉམས་མི་རྣམས་འཚོ་བ་དློན་ཡློད་

མིན། །མཚུངས་མེད་རྒྱས་པའི་སྙན་ངག་མེད་ན་མཁས་པ་ཉིད་ནི་ནེའུ་ཙོའི་ཀློག་དང་

མཚུངས། །སྙིང་ཡློད་རྣམས་ཀི་ནང་གི་དེ་ཉིད་དཔད་པ་མེད་ན་རབ་མཛེས་སྙན་ངག་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ནི། །སློང་པ་ཉིད་ནི་དབེན་པའི་ཁྲློན་པའི་མར་མེ་བཞིན་དུ་ནང་དུ་བསེན་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། དེ་ཉིད་སློན་བེད་ཀི་གཞུང་ཡང་མང་ཞིག་བྱུང་བར་

སྣང་མློད་ཀང༌། མཆློག་གམ་བ་མར་གྱུར་པ་ནི་སླློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དཎི་སེ་དབིག་པ་

ཅན་གིས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་མེ་ལློང་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། མཛད་པ་པློ་སླློབ་དཔློན་འདི་

ཉིད་ཕི་ནང་གང་ཡིན་ལ་གེང་སློ་མི་མཐུན་པ་མང་སེ། ཕལ་ཆེར་ཞིག་ཕི་ནང་ཐུན་མློང་

གི་པཎི་ཏ་ཡིན་ཏེ། 

གཞུང་འདིར། བརྟན་རྒྱས་དབང་པློ་རབ་བསམས་པ། །ཁྱློད་ནི་སློམ་ལྡན་ཕིར་

མི་ཉམས། །ཞེས་སློགས་དང༌།

མ་བརྟགས་སྤློད་པ་འཕགས་པ་ནི། །རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡློད་མིན་ཏེ། །སློགས་

དང༌། ངག་ཡིད་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི། །སྣང་བ་དམ་པས་ཁྱློད་ལ་སྲུངས། །ཞེས་དང༌།

བདེ་གཤེགས་འདུས་བས་འཇིག་པར་ནི། །གསུངས་པ་བདེན་མློད་དེ་ལྟ་

ནའང༌། །ཞེས་སློགས་ནང་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློན་པའི་ཚིག་མང་པློ་དང༌། ཉི་མ་ཟླ་བ་

རླུང་ས་མཁའ། །སྦྱིན་སེག་བེད་དང་མེ་དང་ཆུ། །ཞེས་སློགས་དང༌། སེར་སྐས་གནས་

ལ་ཡློད་པ་ཉིད། །རབ་ཏུ་སྐེ་བར་ཉེ་བར་བརློད། །

ཅེས་སློགས་ཕི་རློལ་པའི་གྲུབ་མཐའ་སློན་པའི་ཚིག་ཡང་མང་དུ་སྣང་བས་སློ་

ཟེར། ཡང་ཁ་ཅིག་ནང་པའི་པཎི་ཏ་ཡིན་ཏེ། བལ་པློའི་པཎི་ཏ་དཔལ་འཛིན་སེས་མཛད་

པའི་གྲུབ་བརྒྱའི་བིས་སྐུ་བི་ཐབས་སུ། དབྱུག་པ་ཅན་སེར་པློ་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་

པ་ཞེས་པ་གཞུང་འདི་མཛད་པ་པློ་དང༌། རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ་དགེ་སླློང་སེར་

པློ་ཕག་ན་པློ་ཏི་བསྣམས་པ་སྐེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཞེས་འབྱུང་བའི་སེབ་སྦྱློར་རིན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཆེན་འབྱུང་གནས་མཛད་པ་པློ་ཡིན་ཟེར་ཤེས་བེད་འགློད། ཡང་ལ་ལ། སླློབ་དཔློན་

དཔའ་བློ་བསན་པ་འདི་ལ་མ་ཞུགས་གློང་གི་མཚན་ལ་དེ་ལྟར་གགས་པའློ་གསུངས་

པ་སློགས་བྱུང་མློད་ཀང༌། བདག་ཅག་གི་ཡློངས་སུ་འཛིན་པ་མཆློག་གི་བཞེད་པ་ནི། 

གཞུང་འདི་ལ་ཕི་ནང་སུས་ཀང་ཐུན་མློང་དུ་བསླབ་ཏུ་རུང་བ་མང་དུ་ཟིན་ཀང༌། རློམ་

པ་པློ་དངློས་ནི་ཕི་རློལ་བའི་པཎི་ཏ་ཡིན་ཏེ། 

དམངས་དློ་ཧ་ལས། དབྱུ་གུ་དབྱུག་གསུམ་ལེགས་ལྡན་གཟུགས། །འཆང་

ཞིང་དུས་སུ་མཆློད་པ་དང༌། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། མུ་སེགས་བེད་ཁ་ཅིག ལྷ་ཆེན་

གསུམ་གཟུགས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་བསམས་ནས་དེ་མཆློད་པའི་ཕིར་དབྱུ་གུ་གཅིག་

འཆང་བར་བེད་ལ། གཞན་དག་དེ་གསུམ་གཟུགས་ཐ་དད་པར་བསམས་ནས་དབྱུ་

གུ་གསུམ་རེ་མློ་དང་བར་དང་ར་བ་རྣམས་སུ་ཆིང་མས་བཅིངས་ནས་དུས་དང་དང་

དུས་སུ་མཆློད་པར་བེད་དློ་ཞེས་མུ་སེགས་ཀི་འདློད་པ་བརློད་པའི་སྐབས་སུ་

གསུངས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་ཤིང་གཞློལ་བས་ན་མཚན་ཡང་

དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་བ་ཡི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་སློར་ཞུགས་པའི་དགེ་བསྙེན་

ནམ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཡིན་ཀང༌། བ་དྭགས་ཀི་མིང་ངན་ཡིན་ན་མ་གཏློགས་གཞན་

དེ་འདྲ་འློང་བ་མེད་ལ། འློན་ཀང་འློད་སྲུངས་ཆེན་པློ་དང་འློད་སྲུངས་སློབས་བཅུ་པ་

ཞེས་སློགས་རིགས་ཀི་མིང་ནས་སྨློས་པ་དང༌། ཤཱ་རིའི་བུ་དང་རློ་རེ་མློའི་བུ་ཞེས་

སློགས་ཕ་མའི་མིང་ནས་སྨློས་པ་དང༌། ཡུལ་དང་ལས་མཐའི་མིང་ནས་སྨློས་པ་

སློགས་ནི་མང་དུ་འབྱུང་ལ། དབྱུག་པ་དང་ཐློ་བ་ལ་སློགས་མུ་སེགས་དང་འབེལ་བའི་

ཁྱིམ་པ་སྔློན་རྒྱལ་བུ་གཙུག་ཕུད་ཅན་གི་བློན་པློ་གཉིས་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་བཤད། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ལྷག་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་བསྙེན་པར་རློགས་པ་དག་ལ་ཉན་ཐློས་སེ་པ་སློ་སློའི་

མིང་ལ་དྲངས་ནས་འདློགས་པར་བཤད་གདའ། དེའི་ཕིར། སྙན་ངག་མེ་ལློང་གི་

འགེལ་ཊིཀ་གི་དབུ་ལྷ་ལ་དཎིའི་སྐུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཆ་ལུགས་བིས་པ་དག་མཐློང་བ་

ཡང་མ་དག་པར་རྒྱུ་མཚན་འདིས་གློ་བར་ནུས། འློན་ཀང་སླློབ་དཔློན་འདི་རང་གཞན་

གི་གཞུང་དང་གྲུབ་མཐའ་མང་པློ་ལ་མཁས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་ནི་དཔེར་བརློད་པ་དག་

གིས་ཤེས་པར་འགྱུར་གསུངས།

མཚན་དོན་དང་འགྱུར་ཕྱག་སོགས་བཤད་པ།

དེས་ན་གཞུང་འདི་འཆད་པ་ལ། ཀད་ཀི་དློན། གཞུང་གི་དློན། མཇུག་གི་དློན་

གསུམ་ལས། དང་པློ་ལ་རིས་མགློ་རྣམ་པ་ལྔའི་སློ་ནས་འཆད་པར་ཡང་མཛད་མློད། 

སྤི་འགློ་ལ། མཚན་འགྱུར་བ་འགྱུར་མཛད་ཀི་ཕག་དང་བཅས་པ་འདུམས་བདེ་བར་

མཛད་དེ། 

དང་པློ་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཀཱ་བྱཱ་དརྴཿ བློད་སྐད་དུ། སྙན་ངག་མེ་ལློང་ཞེས་པ་

འདི་བྱུང༌། དེ་བཤད་པ་ལ། རྒྱ་གར་ཞེས་པ་ཁ་ཅིག་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་

རྒྱ་དཀར་པློ་ཡིན་པས་རྒྱ་དཀར་ཞེས་འཆད་པ་ནི་ཡི་གེའི་དློན་ལ་མ་ཞུགས་སློ། །ཁ་

ཅིག་རྒྱ་ནག་པློ་ལས་ལློགས་ཤིག་ཏུ་གར་བས་རྒྱ་གར་ཞེས་ཟེར་བ་དང༌། ཁ་ཅིག་རི་

སློས་རྒྱ་དང་འདྲ་བ་ཡློད་པའི་བློད་ལས་ཕི་རློལ་ཏུ་གར་བས་རྒྱ་གར་ཏེ། རྒྱ་གར་ལ་བཱ་

ཧིར་ཞེས་ཟེར་བའི་ཕིར་དང༌། ཁ་ཅིག་གི་ཕིའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་རིང་དུ་གར་བས་རྒྱང་གར་

ཡིན་ཡང༌། བློད་དང་བལ་པློ་ལ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། མ་ཧེ་ལ་ས་སེང་ཉལ་ཞེས་ཟེར་

བ་བཞིན་ཟེར་བ་དེ་རྣམས་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ངེས་ཚིག་གི་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའི་གཞི། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བློད་ལ་རྒྱ་ཞེས་པའི་སྐད་ཀི་ཟུར་སཾསྐྲ�ཏ་དང༌། བློད་སྐད་གཉིས་ཀ་ལ་མེད་པའི་ཕིར་

དང༌། རྒྱ་ནག་ལ་བློད་སྐད་ལ་ཡློད་ཀང་སཾསྐྲ�ཏ་ལ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ལ་རྒྱའི་

ཟུར་ཡློད་ཀང་རྒྱ་གར་གི་མིང་བཱ་ཧིར་ལ་རྒྱ་ཟུར་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །

ཁ་ཅིག་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རྒྱ་དཀར་པློའི་སྐད་གཞིར་བཅས་

པ་ལ་སྐད་རིགས་བཞི་ལས། སཾསྐྲ�ཏ་ལྷའི་སྐད་དེ་བཟང་ཤློས་ཡིན་པས་རྒྱ་གར་མའི་

སྐད་དེ། ཇ་གར་མ། ཆང་གར་མ་ཞེས་པའི་མཚོན་པ་བཞིན་ནློ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་

འཐད་དེ། རྒྱ་གར་གི་པྲཀྲ�ཏའི་སྐད་རྒྱ་གར་སྐད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང༌། སློན་

པས་སྐད་གཞན་གསུམ་གིས་གསུངས་པའི་ཆློས་རྣམས་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་གསུངས་པ་

མིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དྲི་མེད་འློད་དུ་སེ་སྣློད་གསུམ་ནི་མ་ག་དའི་སྐད་ཀིས་སློ་ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། འདློར་ན་རྒྱ་གར་ལ་སྐད་རིགས་བཞི་ཡློད་པ་སྙམ་མློ། །དེས་ན་རྒྱ་

གར་ནི་འཕགས་པའི་ཡུལ་ཏེ་ཨངྒ་ད་དང་མ་ག་ད་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ཕློགས་ལ་རྒྱ་

གར་ཞེས་འདློད་རྒྱལ་དུ་བཏགས་པ་སེ། འདིའི་དློན་གིས་རྒྱ་འདིའི་དློན་གིས་གར་

ཞེས་པའི་ངེས་ཚིག་མེད་དེ། 

སྨྲ་སློར། འདློད་རྒྱལ་ཐློག་མའི་མིང་གང་ཡིན། །ངེས་ཚིག་གཞི་མེད་ཆློས་ཉིད་

བཞིན། །ཞེས་སློ། རྒྱ་གར་ནི་ཡུལ་ཡིན། ཡུལ་ནི་རྒྱུ་འབས་ཕློགས་ཆས་བསྡུས་པ་ལ་

བཏགས་པ་ཡིན་པས། དེ་རང་སྐད་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ཡང༌། ཡུལ་རྒྱ་གར་བའི་མི་རྣམས་ཀི་

སྐད་ལ། རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཞེས་བར་གི་ཚིག་མི་མངློན་པར་བས་པ་སེ། བ་ལང་གིས་དྲངས་

པའི་ཤིང་རྟ་ལ། བ་ལང་གི་ཤིང་རྟ་ཞེས་པ་བཞིན་ནློ། །དུ་ནི་ལ་དང་ཆློས་མཐུན་ཏེ། 

སྨྲ་སློར། དུ་ལ་སློགས་པ་ལ་དང་མཐུན། །ཞེས་སློ། །ལ་དློན་དུ་མ་ལ་འཇུག་ཀང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འདིར་གཞིའི་དློན་ཏེ། རྒྱ་གར་སྐད་ལ། བསན་བཅློས་རིག་པ་རྣམས་སཾསྐྲ�་ཏའི་སྐད། 

ཡུལ་དབུས་པ་རྣམས་པྲ་ཀྲ�་ཏའི་སྐད། རི་བག་པ་རྣམས་ཨ་ཝ་བྷྲཾ་ཤ་ཏའི་སྐད་དང༌། པི་

ཤཱ་ཙི་ཤ་ཟའི་སྐད་ལ་སློགས་པར་ཡློད་པ་ལས་འདིར་སཾསྐྲ�་ཏའི་སྐད་ལ་ཞེས་པའི་དློན་

ཡིན་ཞེས་ཀུན་མཁྱེན་བུ་སློན་ཞབས་སློགས་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་ཤིང༌། དེ་ལ་ཀཱ་བ་

སྙན་ངག ཨ་དརྴ་མེ་ལློང༌། མཚུངས་སྒས་མཚམས་སྦྱར་བས། ཀཱ་བྱཱ་དརྴཿ བློད་སྐད་

དུ་ཞེས་པ་ཡང༌། སྔློན་སྐ་སེང་བུ་ལྔ་དང༌། དག་ངན་དཔུང་ཚོགས་བཅུ་གཉིས་འཐབ་

པའི་ཚེ་རཱུ་པ་ཏི་ཞེས་བ་བའི་རྒྱལ་པློ་དཔུང་གི་ཚོགས་ཤིག་དང་བཅས་པ་གཡུལ་

འགེད་པའི་ཚེ། བུད་མེད་ཀི་ཆ་ལུགས་སུ་བས་ཏེ་བློས་ནས་རི་ཁ་བ་ཅན་གི་རི་ཁྲློད་དུ་

ཞུགས་ནས་གནས་པའི་རིགས་ལས་དེང་སང་ན་ཡང་བློད་ཅེས་བ་བར་གགས་པ་ཡིན་

ནློ་ཞེས་སླློབ་དཔློན་ཤེས་རབ་གློ་ཆས་བཤད་པ་ལྟར་ན། དེ་ལས་མཆེད་པའི་མིས་

བཟུང་བའི་ཡུལ་ལ་བློད་ཅེས་བ་སེ། དེ་ལ་བློད་དང་བློད་ཆེན་པློ་གཉིས་སློ། །

བློད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད་ལྟར་ན། སྤེའུ་དང་བག་སིན་མློ་ལས་ཆད་པའི། ཕའི་

རིགས་སུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་བཟུང་བ་ལ་བློད། མའི་རིགས་སུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀིས་

བཟུང་བ་ལ་ཆེན་པློའ ློ། །བློད་ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ཀི་སྐད་ལ་སྐད་རིགས་མང་ཡང༌། 

བློད་ཡུལ་གི་མཐིལ་ལློ་པཎ་རྣམས་ཀིས་དམ་པའི་ཆློས་བསྒྱུར་ཞིང་གཏན་ལ་ཕབ་

པའི་ཡུལ་དེའི་མི་རྣམས་ཀི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བ་ན། སྙན་ངག་མེ་ལློང་ཞེས་ཏེ། སྤིར་

བཏགས་མིང་ལ་འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་དང༌། འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ། 

ལྡློག་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་རྣམས་སུ་ཡློད་ཅིང༌། བེ་བག་བཀའ་བསན་བཅློས་ཀི་

མཚན་འདློགས་ལུགས་ལ། མདློ་དགློངས་འགེལ་གི་འགེལ་པ་ལས། གསུང་རབ་ཏུ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གཏློགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མིང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ལས་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་དང༌། དཔེ་དང༌། 

གང་ཟག་དང༌། དློན་ལས་སློ་ཞེས་བཞིར་གསུངས་ཀང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དང༌། 

གཞུང་ཚད་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡང་ཡློད་ཅེས་མཁས་པ་དག་བཞེད་དེ། དེ་ཡང་

ག་ཡ་གློ་རིའི་མདློ། པློ་ཊ་ལ་ཀའི་གཟུངས། ཀློ་ས་ལའི་རྒྱན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་དང༌། 

སཱ་ལུ་ལང་པའི་མདློ། རྣམ་འགེལ་གི་རྒྱན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དཔེ་དང༌། དྲི་མ་མེད་པར་

གགས་པས་བསན་པའི་མདློ་དང༌། 

ཙནྡྲ་པའི་མདློ་ཞེས་པ་གང་ཟག་དང༌། སངས་རྒྱས་སའི་མདློ། ཚད་མའི་མདློ་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དློན་དང༌། གཙུག་ཏློར་དཀར་མློ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང༌། རིམས་ནད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་

བེད་པ་ལྟ་བུ་འབས་བུ་དང༌། སློང་ཕྲག་བརྒྱ་པའམ། སུམ་ཅུ་པ་ལྟ་བུ་གཞུང་ཚད་དང༌། 

དགེ་སླློང་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལ་མེ་ཏློག་ཕྲེང་རྒྱུད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སེབ་སྦྱློར་གི་མིང་

གིས་བཏགས་པ་ཡང་ཡློད་པར་གསུངས་ལ། ཇློ་བློའི་ལམ་ཡིག་ལས་ནི་ཇློ་བློས་བང་

ཆུབ་ལམ་གི་སྒློན་མ་བ་བ་མཛད་ནས། ཁྱེད་བློད་ན་མཚན་གི་འདློགས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བུ་

ཡློད་ཅེས་བཀའ་རེད་པ་ལ། བློད་སློན་རྣམས་ཀིས་དློན་ལ་མཚན་དུ་གསློལ་བ་དང༌། 

དཔེ། ཡུལ། ཞུ་བ་པློ་ལ་སློགས་པ་འདློགས་ཞུས་པས། ཨ་ལེ་བློད་ན་རྒྱ་གར་ན་མེད་

པའི་གཏམ་མང་པློ་ཡློད་གསུངས་ནས། རློལ་རེད་མ་ཕྲློགས་པ་དང༌། གནློད་སྦྱིན་ཨ་ཤ་

བསད་པའི་གཏམ་རྒྱུད་ཟད་ཀི་གསུངས་ནས། ཆློས་ཐམས་ཅད་དློན་ལ་མཚན་དུ་

གསློལ་བ་ཡིན་གསུངས་ཞེས་འབྱུང་མློད་ཀི། འདིར་སྙན་ངག་ནི་བརློད་བའི་དློན། ། མེ་

ལློང་ནི་བེད་ལས་ཀི་སློ་ནས་བཏགས་པ་སེ། སྙན་ངག་ཏུ་གང་གིས་འཇློག་པ་སེ། བསན་

བཅློས་འདིའི་ནང་དུ་གསལ་བར་འཆར་བས་མེ་ལློང་ཞེས་ཏེ། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པ་ཡང་ཡིན་ལ་བརློད་བ་དང༌། རློད་བེད་འབེལ་ཏེ་གཞི་མཐུན་གི་བསྡུ་བས། སྙན་ངག་

མེ་ལློང་ཞེས་སློ། །དགློས་པ་དང་འབེལ་བ་ཡང་ཡིན་ཏེ། 

ལངྐར་གཤེགས་པའི་མདློ་ལས། མིང་དུ་གདགས་པར་མ་མཛད་ན། །འཇིག་

རྟེན་ཐམས་ཅད་རློངས་པར་འགྱུར། །དེ་བས་རློངས་པ་བསལ་བའི་ཕིར། །མགློན་

པློས་མིང་དུ་གདགས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་མཚན་དེ་བཏགས་

པའི་དགློས་པ་ནི། མིང་ཀད་དུ་སྨློས་པས་བཙལ་སླ། དློན་དེ་ལ་དློན་ལྡན་གི་མིང་

བཏགས་པས། དབང་པློ་རབ་ཀིས་མིང་ལ་བརྟེན་ནས་དློན་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་གློ 

འབིང་གིས་རྣམ་པ་ཙམ་གློ ཐ་མས་ཀང་བར་དུས་སུ་མིང་དློན་འབེལ་བ་ཤེས། ཐ་སྙད་

ཀི་དུས་སུ་མིང་ལས་དློན་རྟློགས་ཤིང༌། དློན་མཐློང་བ་ལས་མིང་དྲན་པར་འགྱུར་བའི་

དགློས་པ་ཡློད་ལ། མིང་དེ་སྐད་གཉིས་ཟུང་སྦྱར་དུ་བཀློད་པའི་དགློས་པ་ཡང༌། བློད་

རྣམས་ཀིས་རྒྱ་གར་སྐད་དེ་གློ་དཀའ་ལ། རང་གི་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བས་གློ་སླ་བས་སྒྱུར་

བེད་ལློ་པཎ་ལ་བས་ཤེས་དྲིན་གཟློའི་བློ་སྐེ། སྐད་གཉིས་ཀིས་དློན་གཅིག་བརློད་པར་

མཐློང་བས་གཉིས་པློ་རྣམ་གངས་སུ་ཤེས། རྒྱ་སྐད་བློད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཚུལ་མཐློང་

བས་སྒ་བསྒྱུར་བ་ལ་བློ་ཁ་ཕློགས་ཤིང་བག་ཆགས་འཇློག་ལ་ཅུང་ཟད་ཤེས་པར་

འགྱུར་བའི་དགློས་པ་ཡློད་པ་ཡིན།

གཉིས་པ་ནི། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལློ། །ཞེས་ཏེ། ཕག་འཚལ་ཞེས་པ་བཤད་པའི་གཞིར་དྲངས་ཏེ་བེད་པ་པློ་གང་གིས་

ན། སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཤློང་སློན་རློ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གིས་སློ། །ཡུལ་གང་

ལ་ན། སློ་སློ་སྐེ་བློའི་ས་ལས་རིང་དུ་འཕགས་པས་ན་འཕགས་པ། དེ་ཡང་དབིངས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ། སང་བ་གློ་བུར་ཉློན་མློངས་དང་རྣམ་རྟློག་གི་

ཟུག་རྔུའི་རྩུབ་པ་དང་བལ་བས་ན་འཇམ་སེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་པའི་གཉིས་སུ་

མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དཔལ། དློན་གཉིས་ལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པས་ན་གཞློན་ནུ་སེ། ས་དང་

ཚངས་སྤློད་ཀིས་ཕེ་བའི་གཞློན་ནུ་གཉིས་ལས། འདིར་སས་ཕེ་བའི་གཞློན་ནུ། དག་

པ་གཞློན་ནུའི་ས་ལ་གནས་པའམ། སྐུ་གཞློན་ནུའི་ཆ་བད་འཛིན་པས་གཞློན་ནུ། དེ་

ཡང་མ་སྐེས་པས་རྟག་པ་མ་ཡིན་གི། རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་ལས་སྐེས་པས་ན་གྱུར་པ་སེ། 

རྣམ་འགེལ་ལས། མ་སྐེས་པ་ནི་བཟླློག་དློན་དུ། །གྱུར་པ་ཉིད་གསུང་དེ་ཡི་

ཕིར། །ཞེས་སློ། །ཡང་ན། ཤེར་ཕིན་གི་མདློ་ལས། ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ། བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པློ་ལ་ལ་ནི་སེམས་དང་པློ་བསྐེད་ཕིན་ཆད་ཚངས་པར་སྤློད་

པ་ཡང་དག་པར་ལེན་ཏེ། བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རློགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངློན་

པར་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པས་འཁློད་དློ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང༌། 

འཇམ་དཔལ་གི་ཞིང་གི་ཡློན་ཏན་བཀློད་པའི་མདློ་ལས། སིག་དང་འདློད་པ་

སང་བ་ཞིང༌། །ཚངས་པར་སྤློད་པ་སྤད་པར་བ། །ཞེས་པའི་དློན་ལ། ལམ་སྒློན་གི་

འགེལ་པར། སེམས་བསྐེད་པ་ནས་ཇི་སིད་བང་ཆུབ་མ་ཐློབ་ཀི་བར་ཚངས་སྤློད་

འབའ་ཞིག་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་གཞློན་ནུར་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བར་

གསུངས་སློ། །ཡུལ་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་བའི་སྒ་སྦྱར་བའི་ཕིར། ལ་ཞེས་པའི་རྣམ་དབེ་

སྨློས་ཏེ། བ་བའི་དངློས་པློ། ཕག་འཚལ་བ་སེ། མཆློག་ཏུ་འདུད་པས་སློ། །དགློས་བེད་

ཡ་རབས་དང་ཚུལ་མཐུན་ཞིང༌། གནས་སྐབས་སྒ་བསྒྱུར་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང༌། 

མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུའློ། །    ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཤིས་བརོད་དང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བཤད་པ།

གཉིས་པ་གཞུང་གི་དློན་ལ་གསུམ། བསན་བཅློས་ལ་འཇུག་པའི་སློ། འཇུག་

བ་བསན་བཅློས་ཀི་རང་བཞིན། དེ་ལྟར་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུའློ། །དང་པློ་ལ་གཉིས་

ཏེ། ཤིས་པ་བརློད་པ་དང༌། རློམ་པར་དམ་བཅའ་བའློ། །

དེ་ལ་དང་པློ་ནི། གདློང་བཞི་གདློང་གི་པད་ཚལ་གི། །ངང་པའི་བུ་མློ་ཐམས་

ཅད་དཀར། །དབངས་ཅན་མ་ནི་ཁློ་བློ་ཡི། །ཡིད་ལ་རིང་དུ་རློལ་བར་མཛོད། །ཅེས་

ཏེ། གདློང་བཞི་ནི་མི་མཇེད་ཀི་བདག་པློ་ཚངས་པའློ། །དེའི་གདློང་པདྨའི་ཚལ་གི་ངློ་

བློར་བཀློད། དེ་ལས་བྱུང་བའི་དབངས་ཅན་མ་ཞེས་པའི་ལྷག་པའི་ལྷ་མློ་དེ་ཉིད་

དློ། །དེ་ཚངས་པའི་ཞལ་ལས་ཇི་ལྟར་བྱུང་ན། སྔློན་ཚངས་པའི་གདློང་བཞི་ལས་སྙན་

ངག མཆློད་སྦྱིན། སིད་སྲུང༌། ངེས་བརློད་དེ་རིག་བེད་བཞི་བྱུང་བར་འདློད་ཅིང༌། དེ་

ལས་སྙན་ངག་ནི་སྭ་ར་སྭ་ཏཱི་མཚོ་ལྡན་ནམ། ཚིག་གམ། སྐད་དམ། དབངས་ཅན་ཞེས་

པར་འགྱུར་ཏེ། 

དེ་ལྟར་ཡང་གཞུང་འདིར། སྙློམ་ལས་མེད་པར་རིམ་པས་དབངས་ཅན་

བསེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དེ་ལ་མློ་རྟགས་ཀི་རྐྱེན་བིན་པས་དབངས་ཅན་མ་སེ། སྙན་

ངག་དང་དབངས་ཅན་མ་གཅིག་པར་བས་སློ། །དེའི་ཕིར་ཚངས་པའི་བུ་མློ་སེ། བམ་

ཟེ་ཕུར་བུས་མཛད་པའི་བསློད་པ་གྲུབ་པ་ངག་གི་འློད་ཟེར་ལས།

ཐུགས་རེ་མཐའ་ཡས་ཕ་རློལ་སྐེ་བློ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར། །ཚངས་པའི་བུ་

མློ་ཁྱློད་སྐུ་རྣམ་པར་གསལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་ཅན། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །

ཡང་ན། སྔློན་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ནས་ཆུ་ཀླུང་གི་གཟུགས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འདིར་བབས་པ། འཛམ་གིང་ལྷློ་ཕློགས་སུ་འཁྱིལ་བ་ཚངས་པའི་མཚོ་ཞེས་བ་བའི་ཆུ་

ལས་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་སྒ་རྣམས་གདངས་ཀི་ཚུལ་གིས་འབྱུང་བ་ཡློད་པ་ལ། ཕི་

རློལ་རིག་བེད་པ་རྣམས། རིག་བེད་ནི་སྐེས་བུས་མ་བས་པའི་བདེན་པ་དློན་ཅན་ཡིན་

ནློ་ཞེས་འདློད་ཅིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་མཚོ་དེ་ལ་སྭ་ར་སྭ་ཏཱི་ཞེས་འཇིག་རྟེན་ན་གགས་ཏེ། 

དཀློན་མཆློག་ཏཱ་ལ་ལའི་མདློར། རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་མློ་སྒ་ལྡན་མ་ཞེས་བ། །སེམས་

ཅན་བདེ་འཚོ་ཇི་སྙེད་སྐེས་རྣམས་ཀི། །སྒ་ཡི་ཡན་ལག་དབངས་ཀི་ཚུལ་མཁས་

བེད། །རང་གི་གསུང་གིས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བེད། །ཆགས་ལྡན་གཏི་མུག་ཅན་

རྣམས་དབངས་ཅན་གི། །ངག་རྣམས་ཀིས་ནི་སྒ་ཡི་ཚུལ་མཁས་ན། །གཟུངས་དང་

ཆློས་ཀི་སློབས་ལ་དབང་ཐློབ་རྣམས། །ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་ཅིའི་ཕིར་མགུ་མི་

བེད། །ཅེས་དང༌། འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། སྭ་ར་སྭ་ཏཱི་སྐད་དམ་

དབངས་སམ་དབངས་ཅན་ནམ་མཚོ་ལྡན་ཏེ། མཚོ་ལ་བརྟེན་པ་ཉིད་ཀིས་ཡློད་པའི་

ཕིར་ལྡན་པའི་རྐྱེན་གི་མཐའ་ཅན་ནློ། །འདི་སྔློན་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ནས་ཚངས་

པའི་མཚོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆུ་ཀླུང་གི་གཟུགས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་འདིར་བབས་སློ་ཞེས་

གག་གློ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། ངང་པའི་བུ་མློ་ཞེས་པ་ཡང་འགེལ་པ་དེ་ཉིད་ལས། 

གནྡྷརྦ་དྲི་ཟ་དང་གནྡྷཱརྦ་ལྷའི་གླུ་མཁན་དུ་འགྱུར་ཞེས་ར་བྷ་ས་ཡི་དང་པློ་རིང་བ་ཡང་

བཤད་དློ། །སློགས་ཀི་སྒས་སྣ་ཚོགས་དབིག་དང༌། བ་ལང་འཚེ་དང༌། དགའ་བེད་

དང༌། སྣ་ཚོགས་ཤིང་རྟ་དང༌། སྣློད་ཅན་དང༌། མེ་སྦྱིན་དང༌། ངང་པ་ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ལ་སློགས་པ་རྣམས་སློ་ཞེས་ངང་པ་དྲི་ཟའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་བཤད་ཅིང༌། དཔལ་

མློ་འདི་ཉིད་གཞན་དུ་དྲི་ཟའི་བུ་མློར་ཡང་གགས་ལ། དྲི་ཟ་ཏམྦུ་རའི་ཆུང་མའི་ཚུལ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འཛིན་པས་ལྷློ་ཕློགས་རྒྱ་མཚོའི་འགམ་ན་གནས་པ་ལ་ཕི་ནང་གཉིས་ཀས་འདློད་ལྷ་

བེད་ཅེས་ཀང་ཐློས་ཏེ། 

བམ་ཟེ་ཕུར་བུས་ཀང༌། བིཥྞུའི་གཟུགས་བརན་ཏམྦུ་ར་ལ་དགའ་སྐེད་ཚུལ་

འཛིན་མ། །རེས་སུ་ཆགས་བཅས་རློལ་པའི་ལློ་ནི་བརྒྱད་གཉིས་ལློན་པའི་ཉམས། །ཆུ་

གཏེར་འགམ་ངློས་དབུ་བའི་ཕྲེང་བས་རེ་བར་དགའ་བ་ཅན། །དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པློས་མངློན་

བསློད་ཉིད་ཀི་རྣམ་ཐར་ཕུལ་བྱུང་རྣམས། །ཞེས་འབྱུང་བས། ངང་པ་སེ་དྲི་ཟའི་བུ་མློ་

དབངས་ཅན་མ་དང་འདབ་ཆགས་ངང་པའི་བུ་མློ་དངློས་གཉིས་སྒ་སྦྱར། 

ཀུན་ནས་སམ་ཐམས་ཅད་དཀར་བ་ནི། ལུང་ལས། ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་དཀར་

བ་པདྨ་དཀར་པློ་ཡི། །དབུས་སུ་བཞུགས་པ་སྨྲ་མཁས་འདློད་པ་རྣམས་ཀིས་བསློམ་

པར་བ། །ཞེས་པ་བཞིན་ནམ། ཡང་ན་དབངས་ཅན་མ་མི་ཤེས་པའི་དྲི་མ་དང་བལ་

ཞིང་ཡློན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀིས་དཀར་བ་དང༌། ངང་མློ་ཁ་དློག་གིས་དཀར་བ་མགིན་

པའི་དབངས་སྙན་དང་ལྡན་པ་སྦྱློར་བ་གྲུབ། ཅི་ཞིག་ཏུ་རློལ་པ་ཞེ་ན། མཱན་སེ་ཞེས་པ་

ཡིད་དང་མཚོ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་སེ། ལྷ་མློ་ཡིད་དང༌། ངང་མློ་མཚོ་ལའློ་ཞེས་སྒ་

སྦྱར། སུ་ཞིག་གི་ཡིད་ལ་ཞེ་ན་ཁློ་བློ་ཡི་སེ་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་གི་ཡིད་ལའློ། །ཅི་ལྟ་

ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་རིང་དུ་སེ་འདློད་པའི་དངློས་པློ་མ་གྲུབ་ཀི་བར་

དུའློ། །དེ་ཡིད་ལ་རློལ་པས་ཅི་བ་ཞེ་ན། དེའི་མཐུས་ཤེས་རབ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་

འགྱུར་བས་བསན་བཅློས་རློམ་པའི་སློབས་པ་དློན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་ཀང་དངློས་སུ་

འདློད་དློན་དེ་མ་བརློད་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ།

སྙན་ངག་མཁན་ཆེན་རྣམས་ཀིས་ངག་རྣམས་ལས། །སླར་ཡང་དངློས་པློ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གཞན་ཉིད་རྟློགས་པ་ཡློད། །གང་དེ་གགས་པའི་ཆ་ཤས་བལ་བར་སྣང༌། །ཞེས་དང༌།

བརློད་རིམ་སློབས་ལས་དངློས་པློ་ནི། །ཟབ་མློ་དག་ཀང་གསལ་བ་སེ། །ཞེས་

འདི་ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རློ། །

ཡང་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་སས་མློར་ནང་

པ་རྣམས་འདློད་དེ། བམ་ཟེ་ཕུར་བུས། སྤན་རས་གཟིགས་དབང་ཞལ་གི་མཆེ་བའི་

རེ་ལས་མངློན་སྤྲུལ་ཞིང༌། །

ཞེས་གསུངས། ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མདློ་ཟ་མ་ཏློག་བཀློད་པ་ལས། བསྐལ་པ་

བཟང་པློ་འདིའི་སྔློན་འདས་པའི་དུས་ཀི་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ན། སངས་རྒྱས་

རྣམ་པར་གཟིགས་འཇིག་རྟེན་དུ་བློན་པའི་ཚེ་འཕགས་པ་སྤན་རས་གཟིགས་དབང་

ཕྱུག་གིས། མ་འློངས་པ་ན་སྙིགས་མ་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་སངས་རྒྱས་

དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆ་ལུགས་ཀིས་མི་འདུལ་བར། ཕི་རློལ་པའི་ལྷའི་གཟུགས་

དང་རྟགས་དང་མཚན་མས་འདུལ་བར་གཟིགས་ནས། ལྷ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་བ་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙློམས་པར་ཞུགས་སློ། །དེ་ནས་དབང་ཕྱུག་དཔྲལ་བ་ནས་ཕྱུང༌། 

ཚངས་པ་ཕྲག་པ་གཡས་ནས། ཁྱབ་འཇུག་ཕྲག་པ་གཡློན་ནས། ཉི་མ་སྤན་གཡས་ནས། 

ཟླ་བ་གཡློན་ནས། ཆུ་ལྷ་ལྟློ་བ་ནས། དབངས་ཅན་མ་ཞལ་གི་མཆེ་བའི་རེ་ལས་ཕྱུང་ངློ་

ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རློ། །དེས་ན་འདི་ལ་ཞལ་བཞི་མེད་པས་གདློང་བཞི་གདློང་གི་

ཞེས་ཇི་ལྟར་འབེལ་སྙམ་ན། རྒྱ་དཔེར། ཙ་ཏུརྨུཁ་ཞེས་འབྱུང་བ་ཞལ་བཞིའམ་གདློང་

བཞིའམ། ཁ་བཞི། སློ་བཞི་ཞེས་པ་ཅི་རིགས་སུ་འགྱུར་བ་ལས། 

འདིར་སླློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས། སློ་བཞི་ཅན་ཞལ་པདྨ་ཡི། །ཚལ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གི་ངང་པའི་བུ་མློའི་གསུང༌། །ཐམས་ཅད་དཀར་བ་ཞེས་བསྒྱུར་ཏེ། །འདི་ལ་ཚད་མེད་

པ་བཞིའི་སློ་དང་ལྡན་པས་གཏན་ཚིགས་དང་འབེལ་ལ། དེ་ལས་བཏང་སྙློམས་ཚད་

མེད་པའི་ཆ་ནི་ཤེས་རབ་སེ་དློན་གི་ལྷ་མློ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཅིང༌། རྒྱུད་སེ་རིན་པློ་ཆེ་

རྣམས་ལས། འཇམ་དཔལ་གི་ཡུམ་དུའང་གསུངས་ལ། ངློ་བློ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཕིན་མ་ཡིན་ཀང༌། ཕི་ནང་གཉིས་ཀས་ཡི་དམ་གི་

ལྷར་འཛིན་པས། ཐུགས་རེ་རིས་མེད་དུ་འཇུག་ཅིང༌། བིན་རླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་

ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ལ། ཚིག་དློན་ལྷག་མ་སྔར་བཞིན་ནློ། །དེས་ན་འདིའི་རྒྱན་ནི་

སྦྱར་བའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་ཏེ།

གློགས་མློ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་པད་ནི། །རཱ་ཛ་ཧཾ་སས་སྤད་བར་འློས། །དྲི་ཞིམ་བུང་

བས་དློན་གཉེར་འློས། །ཞེས་པ་སྦྱར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཕིར་རློ། །འློན་ཀང་འདློད་དློན་དངློས་སུ་མ་

བརློད་པས་རྣམ་གངས་བརློད་པའམ་ཆའི་རྒྱན་ཀང་ཅུང་ཞིག་འདྲེས་པར་མངློན་ལ། 

འདི་ནི་ཤིས་བརློད་བསན་བཅློས་རློམ་པའི་སློར་བས་པ་སེ། ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་བསློད་

པས་བསློད་ནམས་འཕེལ་ལ།

བསློད་ནམས་ལྡན་པའི་མི་ཡིས་བསམ་པ་རྣམས་ཀང་འགྲུབ། །ཅེས་མདློ་

ལས་གསུངས་ཤིང༌། ཡིད་ལ་རློལ་བར་སྨློན་པས་རང་གི་ཡི་དམ་ཡིན་པར་ཡང་

བསན་ཏེ། འདི་ལས་གཞན་པའི་བཤད་ཚུལ་མང་ཡང་རློམ་པ་པློའི་དགློངས་བཞེད་

མེད་དུ་མི་རུང་བ་ནི་དེ་ཙམ་མློ་གསུངས། དེ་ལྟར་མཆློད་པར་བརློད་དགློས་པ་ཡང༌། 

ཇི་སྐད་དུ།
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བསན་བཅློས་བེད་པའི་དམ་པ་ཡི། །སློན་པ་ལ་ནི་མཆློད་བརློད་བ། །བསན་པ་

སེལ་ཕིར་དག་པའི་ཚིག །འདི་ལ་འཐད་པ་བཟང་པློ་མཐློང༌། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡིན། 

གཉིས་པ་རློམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནི། བསན་བཅློས་སྔ་མ་རྣམས་བསྡུས་

ཤིང༌། །སྦྱློར་བ་རྣམས་ཀང་ཉེར་མཚོན་ཏེ། །ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་བདག་གིས་ནི། །སྙན་

ངག་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་བ། །ཞེས་ཏེ། སྔློན་སྐེ་དགུའི་ཚེ་ལློ་ཉི་ཁྲི་པའི་དུས། དྲང་

སློང་རྒྱས་པས་བརམས་པའི་བསན་བཅློས་བྷ་ར་ཏ་ཚོགས་བདག་གིས་ཡིག་མཁན་

བས་ནས་བིས་པར་གགས་པའི་གཞུང་ཤློ་ཀ་འབུམ་ལྷག་བཅས་ཡློད་པ་དང༌། མེ་

བཞིན་འཇུག་གི་བུ་མློ་ཞེས་བ་བས་བས་པའི་སྙན་ངག་སློམ་པའི་ཆློས་དང༌། དྲང་

སློང་གློག་མཁར་གིས་བས་པའི་རཱ་མ་ཡ་ན་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་རཱ་མ་ཎ་དང་བཙུན་མློ་

རློལ་རེད་མའི་ལློ་རྒྱུས་སྙན་ངག་ཏུ་སྦྱར་བ་ཤློ་ཀ་འབུམ་ཡློད་པ་དང༌། མརེཎ་ཌེ་ཡས་

བས་པའི་བསན་བཅློས་ཨཥྚ་དཱ་ཤ་སུ་རཱ་སེ་སྔློན་གི་རབས་བཅློ་བརྒྱད་དམ་སྔློན་

རབས་ཀི་ཆློས་ཞེས་པ་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་སློགས་སློན་པ་ཤློ་ཀ་འབུམ་ལྷག་

བཅས་ཡློད་པ་ཞིག་དང༌། ཀཱ་ལི་དཱ་ས་སེ་ནག་མློའི་ཁློལ་པློའམ་ནག་མློའི་འབངས་

ཀིས་སྦྱར་བའི་སྙན་ངག་གཞློན་ནུ་འབྱུང་བ་དང༌། རཱ་མ་ཤརས་མཛད་པའི་སྙན་ངག་

གི་བསན་བཅློས་ར་གྷུ་ཝཾ་ཤ་ཞེས་པ་ཤློ་ཀ་སློང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཡློད་པ་སློགས་བསན་

བཅློས་སྔ་མ་རྣམས་ལས་བསྡུས་ཏེ་བའློ། །དེ་ལྟར་བཏགས་ཟིན་འཐག་པ་དང༌། གྲུབ་

ཟིན་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེ་ན། དེ་དག་ན་གཞུང་ཚོགས་ཆེ་ཞིང་ཚིག་

དློན་གབ་འཁྲུགས་འཐློར་ཁམས་ཅན་དུ་གནས་པས་རྟློགས་དཀའ་ལ། འདིར་རཱ་མ་

ཤརའི་གཞུང་ལས་གཙོ་བློར་བསན་ཅིང༌། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བྷ་ར་ཏའི་བསན་བཅློས་ལས། སྦྱར་བ་རབ་དང་མཉམ་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན། །སྙན་

ཉིད་གཟི་བརིད་ཚིག་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞློན། །དློན་ཡང་གསལ་དང་རྒྱ་ཆེ་མཛེས་པ་སེ། །འདི་

དག་སྙན་ངག་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་བཅུ། །ཞེས་པའི་སྦྱློར་བ་ལེགས་པ་རྣམས་ཀང་ཉེ་བར་

མཚོན་ནས་ཚིག་དང་དློན་གི་ལེགས་ཆ་མཐའ་དག་བསྡུས། ཡི་གེའི་ཚོགས་ཕྲི། ལྷག་

ཆད་ནློར་འཁྲུལ་གིས་མ་རེག་པར་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ་གི་ཚུལ་དུའློ། །

ཡང་ན། ཚིག་གི་སྦྱློར་བའི་དཔེར་བརློད་པ་རྣམས་ཀང་ཉེ་བར་མཚོན་ནས་

ཞེས་པའི་དློན་དུ་གཟུང་ངློ༌། །ཇི་ལྟར་ནུས་བཞིན་ཞེས་ཁེངས་བསྐྱུངས་པའི་ཚིག་

གིས་བསན་བཅློས་རློམ་པ་པློ་མངློན་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་པས་དམ་པར་མཚོན་ནུས་པ་

དང༌། དེ་ལྟར་མི་ནུས་བཞིན་དུ་འབད་པ་ནི་དློན་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གློ་སྙམ་

བསན་བཅློས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སློན་པ་སེ། 

དེའི་ཕིར་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སློ་ལས། ནུས་པ་མེད་ཀང་འབད་བཞིན་

དུ། །བསན་བཅློས་ལ་ཡང་འཇུག་པའི་ཚིག །བསན་བཅློས་དང་ནི་སློན་བེད་

པ། །གཉིས་ཀ་དམ་པར་བསན་ཕིར་ཡིན། །ཞེས་སློ། །སུ་ཡིས་ན་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་

གིས་ཏེ། ལུས་དང་རྒྱན་གིས་བསྡུས་པའི་སྙན་ངག་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསལ་བར་

བའློ། །ཞེས་དམ་བཅས་པ་སེ། 

ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས། ལུགས་ཀི་བསན་བཅློས་ཤེས་རབ་སློང་བུ་ལས། དམ་

པ་ཁས་འཆེ་མང་པློ་མི་བེད་ཅིང༌། །གལ་ཏེ་དཀའ་བའི་ཁས་ནི་བངས་གྱུར་ན། །རློ་ལ་

རི་མློ་བིས་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཤི་ཡང་གཞན་དུ་འདློར་བར་མི་འགྱུར་རློ། །ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་རློམ་པ་མཐར་ཕིན་པའི་དློན་དང༌། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཡང་མཁས་པ་འཇུག་པའི་སློ་ལས། དམ་བཅའ་བ་དང་བསྐུལ་ཚིག་

སློགས། །འཆད་ཕིར་སྤློ་བ་སློན་པ་སེ། །མཆློག་རྟློགས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་

བས། །ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་དློན། དམ་བཅའ་བ་ལ་

དགློས་དློན། བསྡུས་དློན། ཚིག་དློན་གསུམ་ལས།

དང་པློ་བཤད་པར་བའློ་ཞེས་པས། གཞུང་འཆད་པ་ལ་སྤློ་བ་དང༌། རང་ཉིད་

མཁས་པར་སློན་པ་དང༌། དམ་བཅའ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང༌། ཉན་པར་བསྐུལ་

བའི་དགློས་པ་སློགས་ཡློད། བསྡུས་པའི་དློན་ལ་ལས་དང་བེད་པློ་བ་བ་གསུམ་སེ། 

གང་བཤད་ན་བསན་བཅློས། གང་གིས་ན་བེད་པ་པློའམ་རློམ་པ་པློས། ཇི་ལྟར་བཤད་

ན་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་པ་གང་རུང་གི་སློ་ནས་འཆད་པ་ལྟ་བུ། ཚིག་དློན་ནི་གང་འཆད་

རྒྱུའི་ཚིག་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་ཡིན། །    ། །

ར་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་འཇུག་བ་བསན་བཅློས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་ཡང་

གསུམ་སེ། དགློས་དློན། བསྡུས་དློན། མཚམས་སྦྱར་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་པས་

ཚིག་དློན་བཤད་པ་དང་གསུམ་དུ་བས་ན་ལེགས་ཏེ། 

རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། མདློ་དློན་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི། །དགློས་པ་བསྡུས་

པའི་དློན་དང་བཅས། །ཚིག་དློན་བཅས་ཤིང་མཚམས་སྦྱར་བཅས། །བརྒལ་ལན་

བཅས་ཏེ་བསྙད་པར་བ། །ཞེས་པའི་འཆད་ཐབས་ཀི་མན་ངག་དང་མཐུན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཞུང་དེ་ཉིད་ལས། མདློ་དློན་ཆེ་བ་ཉིད་ཐློས་ནས། །ཉན་དང་ལེན་པ་ལ་སློགས་

པ། །ཉན་པ་དེ་ལ་གུས་འགྱུར་བས། །ཐློག་མར་དགློས་པ་བརློད་པར་བ། །ཞེས་དང༌། 

པཎི་ཏ་ཟླ་བ་མངློན་དགས། བསན་བཅློས་དག་ནི་ཐམས་ཅད་དང༌། །ལས་ནི་ཅི་ཡང་རུང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བ་ཡི། །ཇི་སིད་དགློས་པ་མ་སྨྲས་པ། །དེ་སིད་དུ་ནི་ཅི་ཞིག་འཛིན། །ཞེས་དང༌། 

མཁས་འཇུག་ལས། བསན་བཅློས་དམ་པ་བསན་པའི་ཕིར། །སློན་པས་ཐློག་

མར་དགློས་པ་བསན། །ཡློངས་སུ་རྟློགས་པ་དེ་མཐློང་ན། །དཔློད་པ་ལ་ཡང་ཅིས་མི་

འཇུག །ཅེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐློག་མར་དགློས་དློན་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སེ་

བཞིའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ། གགས་པ་དུས་རིང་པློར་གནས་པ། ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་

འབེད་པ། དེས་ན་བསན་བཅློས་བརམས་པ་དེ་བཞིར་བེད་པ་དང༌། བསན་བཅློས་

རློམ་པའི་ཡློན་ཏན། མ་བརམས་པའི་སྐློན། ལེགས་པར་བརམས་པ་དེ་ཡུན་རིང་དུ་

གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན། རློམ་བེད་མཁས་རློངས་ཀི་ཁྱད་པར། རློམ་པའི་སྐློན་སློང་

ཐབས། བསན་བཅློས་མི་ཤེས་པའི་སྐློན་མཁས་པས་ལེགས་པར་དབེ་བ་དང་བདུན་

དུ་འབེད་པ་སློགས་འཆད་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ཡློད་ཀང༌། རེ་ཞིག་ཕི་མ་ལྟར་

བཤད་ན་སྤི་འགློ་དང་མཐུན་པས་དེ་བཞིན་དུ་བས་ན།

སྤིར་སྙན་ངག་གི་དགོས་པ་སོགས་བཤད་པ།

དང་པློ་རློམ་པའི་ཡློན་ཏན་ནི། འདི་ན་ཀུན་ཏུ་ལྷག་མ་དང༌། །མཆློག་གི་རེས་

སུ་བསན་པ་ཡི། །ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀི་དྲིན་གིས་ནི། །འཇིག་རྟེན་ལུགས་ལ་འཇུག་

པར་བེད། །འཇིག་རྟེན་འདི་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྐློན་ཡློན་འབེད་པ་ནི། བསན་བཅློས་ཁློ་

ན་ལ་རག་ལས་ཏེ་ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་ཀི་ལྷག་མ་རང་བཞིན་གི་སྐད་སློགས་དང༌། 

མཆློག་བར་སྤློད་ཀི་བསན་བཅློས་བེད་པློ་རྣམས་ཀིས་བིངས་རྐྱེན་ལེགས་པར་སྦྱར་

བས་རེས་སུ་བསན་པའི་སྙན་ཚིག་གི་རིག་པ་རྣམས་ཀི་དྲིན་ལས། འཇིག་རྟེན་གི་

ལུགས་སེ་ཆེན་པློ་བཞིའི་སྐློན་ཡློན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྟློགས་ནས། དེ་དང་དེའི་བང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དློར་གི་གནས་མ་འཁྲུལ་བའི་ལུགས་སློལ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་ཅེས་

པའི་དློན་དང༌། འགྱུར་ཁྱད་ཤློང་སློན་ཆེན་པློས།

འདི་ན་ཀུན་ཏུ་མཆློག་རྣམས་ཀང༌། །ཞེས་པ་ལྟར་ན། འདི་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

སྙན་ངག་ལ་མཁས་འདློད་ཀི་སྐེས་བུ་མཆློག་གམ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀང༌། ག་ཚོམས་སུ་

མ་ཡིན་ཏེ་སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་མཁས་མཆློག་རྣམས་ཀིས་རེས་སུ་བསན་པ། བསན་

བཅློས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཚིག་གི་དྲིན་གིས་བང་དློར་ཕེ་ནས། འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀི་

འདློད་དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་འཇུག་པར་བེད་ཅེས་བ་བའི་དློན་ཡིན།

གཉིས་པ་མ་བརམས་པའི་སྐློན་ནི། དེ་ཉིད་སླར་ཡང་ལྡློག་ཕློགས་ཀི་སློ་ནས་

སློན་པར་བཞེད་ནས། གལ་ཏེ་སྒར་བློད་སྣང་བ་ཡིས། །འཁློར་བའི་བར་དུ་མི་གསལ་

ན། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པློ་མཐའ་དག་འདི། །སྨག་རུམ་མུན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་བརྟགས་པ་མཐར་བཟུང་བའི་ཚིག དེ་ཡང༌། བརློད་བའི་

དློན་དང་རློད་བེད་ཀི་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་སློན་པའི་སྒར་བློད་པ་སེ་བསྙད་པའི་བསན་

བཅློས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྣང་བས། འཁློར་བ་ཇི་སིད་གནས་ཀི་བར་དུ་མི་གསལ་བ་

སེ་གསལ་བར་མ་བས་པ་དེའི་ཚེ་ན། ལྷ་ཀླུ་མིའི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པློ་འདི་ཕློགས་

ཙམ་མིན་པར་མཐའ་དག ཁ་ཁྲའི་ཀློ་བཞིན་དུ་ལེགས་ཉེས་མི་ཕེད་པ། སྨག་རུམ་

འཐིབས་པློར་རྒྱས་པའི་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་འཐུག་པློས་ཁེབས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་སེ། ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྣང་བ་གསལ་པ་ལས་གསར་པ་འགེད་

པ་ནི་མཆློག་ཏུ་གཅེས་སློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། 

འགྱུར་གཞན་དུ། གལ་ཏེ་སྒ་དློན་སྣང་བ་ཡིས། །ཞེས་འབྱུང་བའང༌། སྒ་དློན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པའི་བསན་བཅློས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྣང་བས་ཞེས་འགེལ་དགློས་ཏེ་

མི་མཐུན་པ་ཆེར་མེད་དློ། །

གསུམ་པ་ལེགས་པར་བརམས་པ་དེ་ཡུན་དུ་གནས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དགློས་

པ་གཞན་ཡང་ཡློད་དེ། སྔློན་གི་རྒྱལ་པློ་གགས་པའི་གཟུགས། །ངག་གི་རང་བཞིན་མེ་

ལློང་ཐློབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང༌། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་ལྟློས། །ཞེས་པ་

སེ། ཇི་ལྟར་སྔློན་གི་རྒྱལ་པློ་ང་ལས་ནུ་དང༌། ཟླ་བའི་འློད་དང༌། དཔལ་གི་སེ་དང༌། 

ཐམས་ཅད་སྒློལ་དང༌། གཙུག་ན་ནློར་བུ་ལ་སློགས་པ་ཆློས་ཀི་རྒྱལ་ཐབས་ཆེན་པློ་དེ་

དག་གི །རིགས་དང་བསློད་ནམས། སློབས་དང་འབློར་པ། སྙིང་སློབས་དང་བརློན་

འགྲུས་དཔའ་བ་དང་རྟུལ་ཕློད་པ། ཐློས་པ་དང་གཏློང་བ་ལ་སློགས་པའི་གགས་པ་དཀར་

པློའི་གཟུགས་བརན་གཏམ་དུ་གགས་པའི་ངག་གི་རང་བཞིན་མེ་ལློང་དུ་གསལ་ཞིང་

རློགས་པ་ངེས་པར་ཐློབ་ལ། བསློད་ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་དེ་དག་འདས་ནས་ཡུན་རིང་ལློན་

པས་ད་ལྟ་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀང༌། རང་རང་སློ་སློ་ཉིད་ཡློད་པ་ལྟར་སྙན་གགས་ཀི་

གཟུགས་བརན་ད་དུང་ཉམས་པ་མེད་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ལྟློས་ཤིག་ཅེས་སྒྲུབ་བེད་དངློས་

སུ་བཀློད་ནས། ཤུགས་ལས་བསན་བའི་བསྒྲུབ་བ། སྙན་ངག་གི་ལུས་རྒྱན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་བསན་བཅློས་བརམ་ན། དེ་ཉིད་དང་རློམ་པ་པློའི་གགས་པ་སིད་མཐར་ཡང་

མི་ཉམས་པ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ལྟ་བུའློ་ཞེས་སློན་པ་སེ།

མ་བརློད་ན་ཡང་འདློད་པ་ནི། །ཤུགས་ལས་རྟློགས་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན། །གསུང་བ་ལྟར་རློ། །བཞི་པ་རློམ་བེད་མཁས་རློངས་ཀི་ཁྱད་པར་སློན་པའམ། 

བསན་བཅློས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་སྐློན་ཡློན་བསྐེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན།
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མཁས་པས་ཡང་དག་རབ་སྦྱར་བའི། །ངག་ནི་ངག་གི་འདློད་འཇློར་

བཤད། །དེ་ཉིད་ཉེས་པར་སྦྱར་ན་སླར། །སྦྱློར་པློ་བ་ལང་ཉིད་རློད་བེད། །ཅེས་ཏེ། 

གཞུང་ལམ་འདིར་སྦྱངས་པའི་མཁས་པ་ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་

པར་རབ་ཏུ་སྦྱར་བའི་ངག་ནི་ཚིག་རྒྱན་གི་སྦྱློར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཉམས་དང་

འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་དློན་བཟང་པློ་ཟད་མེད་འབྱུང་བས་ངག་གི་

འདློད་པ་བཞིན་ཡིད་བཞིན་དུ་འཇློ་བར་བེད་ལ། ངག་དེ་ཉིད་ལེགས་པར་མ་ཡིན་པའི་

ཚིག་ཉེས་པ་ཞིག་སྦྱར་ན། བླུན་པློས་བས་པ་ཚིག་སྦྱློར་དང་བལ་བའི་ཕིར། བསན་

བཅློས་དེ་ཉིད་གཞན་གིས་འདློར་བར་མ་ཟད། སླར་ཚིག་དློན་སྦྱློར་བ་པློ་ཡང་བླུན་

རློངས་མིའི་ཤ་ཚུགས་ཅན་གི་བ་ལང་ལྟ་བུར་གློ་བར་བེད་ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། འདིའི་

རྒྱ་དཔེར། གརཽྒཿ ཀཱ་མ་དུ་གྷཱ་སྭ་མ་ཀཔྲ་ཡུཀྟཱ་སྨ་�་ཏེ་བུ་བྷཿཻ ཞེས་ཡློད་པའི་ག་ཽསྒ་ལན་

གཉིས་སུ་ཟླློས་པ་འདི་ལ། ཤློང་སློན་ཆེན་པློས་ངག་ཚིག་རྣམ་གངས་སུ་མཛད་དེ།

མཁས་པས་ཡང་དག་རབ་སྦྱར་བའི། །ངག་ཚིག་འདློད་པ་འཇློ་བར་

དྲན། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཞིབ་མློ་རྣམ་འཐག་ལས། ངག་ཕློགས་ས་

དང་འློད་ཟེར་དང༌། །ཕྱུགས་དང་མིག་དང་རློ་རེ་དང༌། །མཐློ་རིས་ཆུ་སེ་དློན་དགུ་

ལ། །མཁས་པས་གཽ་སྒ་ངེས་པར་བཟུང༌། །ཞེས་དང༌། སྒ་སྦྱློར་བམ་པློ་གཉིས་པར། 

ག་ཽཏ་མ་ལྟ་བུ་གའཽི་སྒ་ལས་ཚིག་དང་ཕློགས་དང་ས་དང་འློད་དང༌། རློ་རེ་དང༌། བ་ལང་

དང་མཐློ་རིས་ལ་སློགས་པ་རྣམས་དུ་མར་སྙེགས་པ་དང་ཞེས་འབྱུང་བས། ཕིས་ཀི་

མཁས་པ་འགས། ངག་དང་ཚིག་གཉིས་དློན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་

ཟླློས་པར་སློང་ལ། དེས་ན།
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ངག་ནི་མཐློ་རིས་འདློད་པ་འཇློ། །ཞེས་བསྒྱུར་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཏེ་འགའ་ཞིག 

ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་གཅིག་པུས་མཐློ་རིས་སུ་འདློད་པ་འཇློ་ཞེས་པ་དང་བསྟུན་

པའློ་ཞེས་འགྱུར་བཅློས། ཡང༌། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས། རིག་བེད་པ་རྣམས་ལྷ་ཁློ་ན་ལ་

མཐློ་རིས་ཟེར་བས། མིའི་སྙན་ངག་གིས་ལྷའི་འདློད་པ་འཇློ་བར་མི་འགྱུར། ས་ལ་

ཞེས་བསྒྱུར་ན་འབློར་ཏེ།

ཁྲིམས་ནི་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུའི་ས་བཞིན་དུ། །ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་གཞི་རྟེན་ལགས་

པར་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར། ས་ཡློན་ཏན་ཀུན་གི་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་ངག་གི་

དཔེར་བཀློད་པ་དང༌། སྙན་ངག་མཁས་པས་ས་སེང་དུ་ངློ་མཚར་བསྐེད། གགས་པ་

ཐློབ་པས།

ངག་ནི་ས་ལ་འདློད་པ་འཇློ། །ཞེས་པ་པཎི་ཏ་པུརྞཎཱ་ནནྡ་ལས་ཐློས་

སློ། །གསུངས་པ་སློགས་རྣམ་གངས་ཏེ། འདི་ནི་དཔང་ལློ་ཆེན་པློས་འགྱུར་བཅློས་

གནང་བའི་དློན་ལྟར་ལ་འཆད་ལུགས་འདི་བཞིན་མཛད་དློ། །

ལྔ་པ་རློམ་པའི་སྐློན་སློང་ཐབས་ནི། དེའི་ཕིར་སྐློན་ཆུང་ཡང་སློང་དགློས་སློ་

ཞེས་འདློམས་པར་བཞེད་ནས། དེ་ཕིར་སྙན་ངག་དག་ལ་སྐློན། །ཆུང་བར་གྱུར་ཀང་

ཅི་ཞིག་ལྟར། །བཏང་སྙློམས་མི་བ་ལུས་མཛེས་ཀང༌། །སྐློན་གཅིག་གིས་ནི་སྐལ་ངན་

འགྱུར། །གློང་དུ་སྨློས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གི་ཕིར་སྙན་ངག་ཤེས་པ་དག་གིས་ཚིག་

སྦྱློར་འགློད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བརློད་བ། བརློད་ཚིག རྒྱན། རྣམ་དབེ། སྦྱློར་ཚུལ། 

ཚིག་གི་ཕྲད་སློགས་གང་དང་ཅིའི་གནས་སྐབས་སུ་སྐློན་གི་ཆ་ཤས་ཆུང་ངུ་ཙམ་

ཞིག་ཆགས་པར་གྱུར་ཀང༌། འདི་ཙམ་གིས་སྐློན་ཆེན་པློ་བསྐེད་པར་མི་ནུས་སློ་སྙམ་



  37  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཏང་སྙློམས་སུ་འཇློག་པར་མི་རིགས་ཏེ། བློ་གློས་ཞིབ་མློས་ལེགས་པར་བརྟགས་

ནས་སྐློན་གདགས་སུ་མེད་པར་བ་དགློས། དེ་ལྟར་མ་བྱུང་ཚེ་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཞེ་ན། 

དཔེར་ན། སྐེས་བུ་ཞིག་ལུས་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པར་ཡློད་དུ་ཟིན་ཀང་

སྣ་ནག་པློ་སློགས་སྐློན་ཕྲ་མློ་ཞིག་གིས་གཟུགས་བད་སྐལ་ངན་དུ་བེད་དེ། བཀྲ་མི་

ཤིས་པའི་གངས་སུ་བགང་བར་འགྱུར་བ་དང་འདྲ་བས་བརྟགས་ཤིང་གཞིགས་ནས་

དཔད་པར་བཟློད་པ་དག་བརམ་པར་བ་དགློས་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་གློ །

དྲུག་པ་བསན་བཅློས་མི་ཤེས་པའི་སྐློན་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་ལེགས་ཉེས་འབེད་

ཤེས་པ་ཡང༌། སྐེ་བློའི་བསན་བཅློས་ཁློ་ན་ལ་རག་ལས་ཀིས། རང་སློབས་ཀིས་མ་

ཡིན་ནློ་ཞེས་སློན་པ་སེ།

སྐེ་བློ་བསན་བཅློས་མི་ཤེས་པས། །ཡློན་ཏན་སྐློན་དག་ཇི་ལྟར་དབེ། །གཟུགས་

ཀི་དབེ་བ་དམིགས་པའི་སྐབས། །ལློང་བ་དག་ལ་ཡློད་དམ་ཅི། །ཞེས་སྐེ་བློ་གང་ཞིག་

བསན་བཅློས་སྤི་དང་བེ་བག་སྙན་ངག་གི་བསན་བཅློས་ལ་མ་སྦྱངས་ཤིང་མི་ཤེས་པ་

དག་གིས། བསན་བཅློས་ཀི་ཚིག་དློན་གི་ཆར། འདི་ནི་སྐློན་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་ཡློན་ཏན་

ཡིན་ནློ་ཞེས་ཇི་ལྟར་དབེ་བར་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་ལ། དེ་ཉིད་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེས་

བསྒྲུབ་པ་ལ། གཟུགས་ཀི་དབིབས་ཀི་ཁ་དློག མཚར་མི་མཚར་གི་རྣམ་པར་དབེ་བ་

མིག་ལློང་བ་དག་ལ་སྨྲ་རྒྱུ་ཡློད་དམ་ཅི་ཞེས་པ་སེ་མེད་པ་ཁློ་ན་ཡིན་ནློ། །

བདུན་པ་མཁས་པས་ལེགས་པར་དབེ་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། དེ་ཕིར་

མཁས་པས་སྐེ་དགུ་རྣམས། །བེ་བག་རྟློགས་ལ་མངློན་དགློངས་ནས། །རྣམ་བཀྲ་ལམ་

ལྡན་ཚིག་རྣམས་ཀི། །བ་བའི་ཆློ་ག་ངེས་པར་སྦྱར། །ཞེས་བ་བ་སྨློས་ཏེ། སྙན་ངག་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ལེགས་ཉེས་ཀི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པ་ནི་གང་ལ་བརྟེན་རྒྱུའི་བསན་བཅློས་རྣམ་པར་དག་

པ་ལ་རག་ལས་པ་དེའི་ཕིར། སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐེ་དགུ་སེ་

སྐེ་བློ་ཅློག་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ། ལེགས་ཉེས་ལ་སློགས་པ་བེ་བག་རྟློགས་པར་བ་བ་ལ་

མངློན་པར་དགློངས་པས་བལྟས་ནས། ལུས་མཛེས་སྒ་དློན་གི་རྒྱན་གིས་རྣམ་པར་

བཀྲ་བའི་ལམ་དང་ལྡན་པའི་སྙན་ཚིག་གི་རིག་པ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆློ་ག་ཞེས་སམ། 

རློམ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་སྦྱར་ནས། ངེས་པར་ཞེས་པ་གདློན་མི་ཟ་བར་གཏན་

ལ་འབེབས་པར་མཛད་དློ་ཞེས་པའི་དློན་ཡིན། དེ་ལྟར་ཚིག་ཏུ་བརློད་པ་དག་གིས་

གྲུབ་བློ། །བརློད་པར་བ་བ་གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་རྟློགས་པར་བ་བའི་སྙན་ངག་གི་

མཚན་ཉིད་དང༌། རློད་པར་བེད་པ་འདི་ཉིད་ཀི་གཞུང་གི་ཚོགས་བརློད་དློན་ལུས་དང་

རྒྱན་གི་རྣམ་བཞག་དེ་གཞུང་འདི་ཉིད་ལས་རྟློགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་དགློས་པ། དེ་

ལས་རེད་གགས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་ཞིང་མཁས་པའི་ཁྲི་ལ་དབང་བ་ནི་དགློས་པའི་དགློས་

པའམ་ཉིང་དགློས། དེ་དགློས་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། དགློས་པ་བསན་བཅློས་ལ་ལྟློས་

པའམ། གློང་དུ་སྨློས་པའི་བརློད་བ་རློད་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་འབེལ་བ་ཡིན་ལ། 

ཡང་ན། སྙན་ངག་གི་ལུས་རྒྱན་སྐློན་སེལ་བ་དང་བཅས་པ་བསན་བཅློས་

འདིའི་བརློད་བ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་རྣམས་བདེ་བག་ཏུ་རྟློགས་པར་དགློས་ལ། དེ་ལ་

བརྟེན་ནས་སེ་བཞིའི་བང་དློར་གི་གནས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་པར་ཤེས་པ་ཉིང་དགློས། 

དགློས་སློགས་གསུམ་དང་བསན་བཅློས་འདི་ཐབས་ཐབས་བྱུང་དུ་གནས་པ་ནི་

འབེལ་བའློ། །ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་རང་རེ་ནང་པའི་མཐར་ཐུག་གི་དགློས་པ་ནི། མདློ་

ལས། དམ་པའི་ཆློས་གསལ་བར་བ་བའི་སྙན་ངག་བའློ། །དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་



  39  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བསློད་པ་བའློ། །དེ་ལས་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་དང༌། 

བསྐལ་པ་བཟང་པློའི་མདློ་ལས་གསུངས་པ།

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དུས་མཁྱེན་རྒྱལ་པློ་ནི། །སྙན་ངག་མཁན་དེ་བདེ་

གཤེགས་རྩྭ་མཆློག་ལ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་དབངས་ཀིས་བསློད་ནས་ཀང༌། །དང་

པློར་བང་ཆུབ་མཆློག་ཏུ་སེམས་བསྐེད་དློ། །ཞེས་དང༌། འློ་སྐློལ་གི་སློན་པས་ཀང་

སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ལ་སྙན་ངག་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བསློད་པས་

བསྐལ་པ་བཞི་ཁྲིའི་ཚོགས་བཟླུམས་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ཏེ། ཞིང་དང་

བསམ་པའི་ཁྱད་པར་གི་གློགས་དང་ལྡན་པས་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་ཐློབ་པ་མཐར་

ཐུག་གི་དགློས་པ་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་ལ་གློང་གི་ཉིང་དགློས་ནི་གནས་སྐབས་ཙམ་མློ། །

འློ་ན་སླློབ་སྤིངས་ལས། བུད་མེད་ཡན་ལག་དྲི་ང་རུལ་བ་མི་སྡུག་པ། །པདྨ་ཟླ་

བ་ཨུཏྤལ་དག་ཏུ་སྙློམས་བེད་པ། སྙན་ངག་མཁན་གི་རྫུན་དེའི་འབས་བུ་མི་བཟད་

པ། །དེ་དག་དེ་ཡི་མངལ་ནས་འཇུག་པ་དེ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་དང༌། མདློ་དྲན་ཉེར། སྙན་

ངག་གཙོ་བློར་བེད་པ་རྣམས་ལྷ་ཡུལ་གི་བ། གཞན་དག་ཚིག་བཅད་ཀིས་བསྐུལ་ཞིང་

རང་བག་མེད་དུ་སློད་པར་སྐེ་བར་བཤད་པ་སློགས་ཅི་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་འདློད་པའི་

གཏམ་གི་སྙན་ངག་མི་བ་བར་དགློངས་པ་སེ། 

འདིར་ཡང༌། དློན་དང་བལ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས། །མ་བས་གནས་སུ་

བསྔགས་པ་དང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན། འློ་ན། འདིའི་དཔེར་བརློད་རྣམས་ལས་

འདློད་པའི་གཏམ་མང་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བདེན་མློད་ཀི། དེ་ནི་རེས་

འཇུག་རྣམས་འཇུག་བདེ་ཞིང་གློ་སླ་བའི་དློན་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ།
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་སྤློད་པ་ལ། །གཡློ་སྒྱུར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་

མེད། །ཅེས་པ་བཞིན་ཏེ། འཕྲློས་པས་ཆློག་གློ །དེ་ལྟར་དགློས་སློགས་ཀི་ཆློས་བཞི་

འགློད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། རྣམ་དཔློད་དང་ལྡན་པ་དག་བསན་བཅློས་འདི་ལ་བརློད་

བ་མེད་དམ་སྙམ་པ་དང༌། བརློད་བ་ཡློད་ཀང༌། རློད་བེད་དེ་ལ་དགློས་པ་མེད་དམ་

སྙམ་པ་དང༌། དགློས་པ་ཡློད་སིད་ཀང་དགློས་པའི་དགློས་པ་མེད་དམ་སྙམ་པ་དང༌། 

དེ་ཡློད་ཀང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མེད་དམ་སྙམ་པའི་ལློག་རྟློག་རྣམས་བསལ་ནས་དློན་

འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་བསྐེད་པའི་ཆེད་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་བསྡུས་པའི་དློན་ནི། དེ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྙན་ངག་གི །ལུས་དང་རྒྱན་

ཡང་རབ་ཏུ་བསན། །ཞེས་ཏེ། གློང་དུ་སྨློས་པ་བཞིན། སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་དེ་རྣམས་

ཀིས་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཚོགས་པའི་ངློ་བློ་དང༌། དེ་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་གཉིས་

སུ་རབ་ཏུ་བསན་ཞིང་གསལ་བར་བས་སློ་ཞེས་མདློར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 

མཁས་འཇུག་ལས། བཤད་སླ་བ་དང་བཟུང་བདེ་ཞིང༌། །བསན་བཅློས་ལ་

ཡང་རློད་བལ་ཕིར། །མཁས་པ་ལ་ལ་བསན་བཅློས་ལུས། །བསྡུས་ཏེ་ཐློག་མར་འགློད་

པར་མཛད། །ཅེས་པ་བཞིན། འཆད་པ་པློ་བཤད་སླ། ཉན་པ་པློ་རྣམས་བཟུང་བདེ། 

དཀྱུས་ས་མཐློང་བའི་རྟ་དཀྱུས་རེ་བ་ལ་བག་མི་ཚ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གསུངས་པར་འདུག

སྙན་ངག་གི་ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ།

གསུམ་པ་མཚམས་སྦྱློར་བརྒལ་ལན་དང་བཅས་པས་ཚིག་གི་དློན་བཤད་པ་

ལ། ལུས་བཤད་པ། རྒྱན་བཤད་པ། ཞར་ལ་སྐློན་སེལ་བ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་

པློ་ལུས་བཤད་པ་ལ། མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞིའློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དང་པློ་ནི། ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི། །དློན་གི་རྣམ་དཔད་ཚིག་གི་

ཕྲེང༌། །ཞེས་ཏེ། སྙན་ངག་གི་ལུས་ཀི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྨྲ་བ་པློའི་

བརློད་འདློད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་པའི་བརློད་བ་གང་ཞིག ཚིག་རྒྱན་གི་བསན་

བཅློས་ལས་བཤད་པའི་ངེས་པ་ལས་མ་འདས་པར། དློན་དང་དློན་མ་ཡིན་པ་གང་

དག་རྣམ་པར་དཔད་ནས། རློད་བེད་ཚིག་གི་ཕྲེང་བ་ལེགས་པར་སེལ་བ་ཞིག་ཡིན།

གཉིས་པ་མཚན་གཞི་རྣམ་པར་དབེ་བ་ལ་གསུམ་སེ། ལུས་གཞུང་གི་དབེ་

བས་གསུམ་དུ་བཤད། རློད་བེད་སྐད་རིགས་ཀི་དབེ་བས་བཞིར་བཤད། བརློད་ཚུལ་

དློན་གི་དབེ་བས་གཉིས་སུ་བསན་པའློ། །

དང་པློ་ལ་མདློར་བསན། རྒྱས་བཤད་གཉིས་ཀི་དང་པློ་ནི། དེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་

ལྷུག་པ་དང༌། །སེལ་མ་རྣམ་གསུམ་ཉིད་དུ་གནས། །བཤད་མ་ཐག་པའ་ིམཚན་ཉིད་ཅན་ག་ི

ལུས་དེ་ཡང་ཚིགས་བཅད་དེ་རང་པར་བཅད་པ་དང༌། ལྷུག་པ་དེ་རྐྱང་པ་དང༌། དེ་གཉིས་

སེལ་མ་སེ། རྣམ་པ་གསུམ་ཉིད་དུ་གནས་ཞེས་པའི་དློན། འདིའི་སྐབས་སུ། 

ས་པཎི་ཏས་སེབ་སྦྱློར་སྣ་ཚོགས་མེ་ཏློག་ཆུན་པློར། ཚིགས་སུ་བཅད་དང་

ལྷུག་པ་དང༌། །རྒྱུན་ཆགས་ཞེས་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་བེད་འདློད་

པའི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀི་འཇུག་ངློགས་ཡིན། །ཞེས་རྒྱུན་ཆགས་ལུས་གསུམ་པར་

མཛད་ཅིང༌། དེ་ཡང་བཅད་དང་མ་བཅད་པའློ་ཞེས་རང་པས་མ་བཅད་པའི་རྒྱུན་

ཆགས་བཞེད་པའི་རྒྱབ་སྐློར་དུ། 

སེབ་སྦྱློར་གི་ཚོམས་ལས། རང་པ་དག་གིས་མ་བཅད་ཅིང༌། །གང་ལ་ཡི་གེ་

སྦེལ་ལེགས་ཡློད། །བ་བའི་ཚིག་གིས་གསལ་བས་པ། །དེ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་ལས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གཞན་མིན། །ཞེས་དྲངས་པ་ལ། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། དེ་ནི་མཁས་པའི་གསུང་ཡིན་

ཡང་བསན་བཅློས་ཆེན་པློ་རྣམས་དང་འགལ་བས་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་གཟུང་

བར་མི་བའློ་ཞེས་དང༌། གཞུང་དེ་སྐད་ཅེས་བ་བ་ཡང་ཐ་སྙད་ཀི་གཙུག་ལག་དང༌། དེ་

སྨྲ་བ་གཞན་རྣམས་ལ་གགས་པ་མ་མཐློང་ལ། དེ་ལྟ་བུ་རྒྱུན་ཆགས་ཡིན་ན་བ་བའི་

ཚིག་ཡློད་པའི་ལྷུག་པ་རྣམས་རྒྱུན་ཆགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞིང༌། དེ་འདྲའི་རྣམ་

གཞག་གཞུང་འདི་དང་སེབ་སྦྱློར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལ་སློགས་པར་མ་སྨློས་པ་

དང༌། རང་པ་མེད་པའི་ཚིག་གི་རྒྱུན་ནི་ལྷུག་པ་ཁློ་ནར་བཤད་པས་སློ་གསུང་བ་བྱུང་

བར་བརྟེན། མཁས་པ་མང་པློས་ཕློགས་འཐེན་གི་ཀུ་ཅློ་མང་དུ་མཛད་མློད་ཀང་བི་

ལའི་མཇུག་མའི་ཤློག་ཚལ་བཞིན་དུ་འཁློར་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ལ། མི་དགློས་ཀ་

མེད་ཀི་དགག་སྒྲུབ་ཏུའང་མི་འདུག་པ་དང༌། ཡུལ་དམ་པ་ལ་སྨད་པའི་ཉེས་པར་གྱུར་

དློགས་བཞག་མློད། དཔད་པར་འདློད་ན་འདིར་བཀློད་པའི་བཞེད་པ་གཉིས་ལ་

བརྟགས་པས་ཚེགས་མེད་དུ་གསལ་བ་ལགས།

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཚིགས་བཅད། ལྷུག་པ། སེལ་མ་གསུམ་

ལས། དང་པློ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་བཞི་སེ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། དེས་བརམས་

པའི་སྙན་ངག་ཆེན་པློའི་མཚན་ཉིད། སྦྱློར་ཚུལ་འགའ་ཞིག་མཚོན་པའློ། །དང་པློ་ནི། 

ཚིགས་བཅད་རང་བཞི་ཅན་ཞེས་པས་བསན་ཏེ། གཞུང་ལུགས་གཞན་འགའ་དང༌། 

ཁྱད་པར་མངློན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཚིགས་བཅད་རང་པ་གཅིག་པ་ནས་བཟུང་

སེ་རང་པ་དྲུག་པའི་བར་དུ་ཡློད་པར་བཤད་མློད་ཀི། སྙན་ངག་པ་དེ་རང་ལུགས་ལ་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རང་པ་བཞི་པ་ཁློ་ནར་ངེས་ཞེས་པའློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལུས་ལ་སེབ་སྦོར་གི་སོ་ནས་དབེ་བ།

གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་གཉིས། སེབ་སྦྱློར་གི་སློ་ནས་གཉིས་སུ་དབེ། སྦྱློར་ཚུལ་

གི་སློ་ནས་བཞིར་དབེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། དེ་ཡང༌། བ�ཏྟཛཱ་ཏི་ཞེས་རྣམ་གཉིས། །དེ་ཡི་

སྤློས་པ་མཐའ་དག་ནི། །སེབ་སྦྱློར་གཞུང་དུ་ངེས་པར་བསན། །རིག་དེ་སྙན་ངག་རྒྱ་

མཚོ་ནི། །ཟབ་མློ་བརྒལ་འདློད་རྣམས་ཀི་གྲུ། །ཞེས་སེབ་སྦྱློར་དང་སྙན་ངག་གི་

ལུགས་ལ་ཚིགས་བཅད་རང་བཞིར་ངེས་པ་དེ་ལ་ཡང༌། གང་དུ་དབངས་ཀི་ཡི་གེ་

བགང་བ་ནི་བ�ཏྟ་སེ། ཞུགས་པའམ། སྦྱར་བའམ། འཕེལ་བ་ཞེས་པའི་དློན། ཕི་མློ་

བགང་བ་ནི་ཛཱ་ཏི་སེ། རིགས་སམ། བསྐེད་པ་ཞེས་བ་སེ་རྣམ་པ་གཉིས། དེ་གཉིས་

ལས་ཇི་སྙེད་པའི་དབེ་བར་གེས་པ་སློགས་སྤློས་པའི་བ་བ་མཐའ་དག་ནི། སླློབ་དཔློན་

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཞི་བ་དང༌། དྲང་སློང་དམར་སེར་དང༌། རྒྱལ་བའི་ལྷ་སློགས་

ཀིས་མཛད་པའི་སེབ་སྦྱློར་གི་གཞུང་གཞན་དུ་བསན་པས་དེར་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། 

རིག་པ་དེ་ནི་སྙན་ངག་གི་རྒྱ་མཚོ་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྒལ་བར་འདློད་པ་དག་གི་གྲུ་དང་

གཟིངས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེས་པའློ། །

ལུས་ལ་སྦོར་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་བ།

གཉིས་པ་སྦྱློར་ཚུལ་ལམ། རིགས་ཀི་སློ་ནས་བཞིར་དབེ་བ་ནི། གློལ་བ་དང་

ནི་རིགས་དང་མཛོད། །འདུས་པ་ཞེས་བ་དེ་འདྲ་ལ། །ཚིགས་བཅད་རྒྱ་ཆེ་སརྒས་

བཅིངས། །ཆ་ཤས་རང་བཞིན་ཕིར་མ་བརློད། །ཅེས་པའི་དློན་ས་པཎི་ཏས། ཚིགས་

བཅད་གཅིག་གིས་བརློད་བའི་དློན། །རློགས་པ་གློལ་བ་ཡིན་པར་འདློད། །ཅེས་དང༌། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དཔང་ལློས། གློལ་བ་ནི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་དློན་རློགས་པ་རང་དབང་ཅན་

ཚིགས་བཅད་གཞན་ལ་མི་ལྟློས་པ་སེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གི་

ནང་དུ་དློན་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་རློགས་པར་སློན་པ་ནི་གློལ་བ་ཞེས་བ་སེ། 

རྒྱལ་བའི་སྐེས་རབས་ལས། གཞན་དློན་སྤློད་པ་གང་གིས་ཡློན་ཏན་བསྒྲུབས་

པ་ཕུན་ཚོགས་རྣམས། །རང་དློན་ལ་ཆེར་འབད་རྣམས་ཀིས་ཀང་རེས་འགློ་མིན་པ་

ཉིད། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཞེས་ཕིན་ཅི་མ་ལློག་ཡི་གེའི་དྲེགས་པ་བསལ། །མཉམ་མེད་

དེ་ནི་ཆློས་དང་དགེ་འདུན་བཅས་ལ་གཙུག་གིས་འདུད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་

ཡང༌། ཚིགས་བཅད་ཕན་ཚུན་འདུས་པ་ལས། །བརློད་བ་རྟློགས་པ་རིགས་འགེ་

ཡིན། །ཞེས་དང༌། རིགས་ནི་བ་བའི་ཚིག་གཅིག་གི་སློ་ནས་ཚིགས་བཅད་ཕན་ཚུན་

ལྟློས་ཏེ་བརློད་བ་རློགས་ཤིང་སློ་སློ་རེ་རེ་ལ་དློན་མ་རློགས་པ་ཚིགས་བཅད་མང་

པློས་དློན་གཅིག་ཁློ་ན་རློགས། བེད་པ་སེ་ཞེས་འབྱུང་བས། བརློད་བའི་དློན་གཅིག་

ལ་ཤློ་ཀ་དུ་མ་ཚོགས་པ་ལ་བ་བའི་ཚིག་རིགས་གཅིག་གིས་རློགས་པ་ནི་རིགས་

ཞེས་བ་སེ། 

དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་གཙུག་ན་ནློར་བུའི་རྟློགས་བརློད་ཡལ་འདབ་ལས། 

མཛེས་མ་དེས་ཀང་མི་བདག་ནི། །བརྟན་ལྡན་ཟབ་ཅིང་མཛེས་པ་དག །གཞན་གི་

གདུང་ལ་སྙིང་རེ་ནས། །གཞུ་བཞག་འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་བཞིན། །གཙུག་གི་རིན་

ཆེན་འློད་ཟེར་ནི། །མི་རུང་འཇིགས་པར་བེད་པ་ཡི། །ཕློགས་སུ་བསྲུང་བའི་ཡིག་ཕྲེང་

དག །གུར་གུམ་གིས་ནི་བིས་པ་བཞིན། །རླུང་ནི་གཡློབ་ཅིང་འཕེན་བེད་པའི། །རྔ་

ཡབ་དག་གིས་རྣམ་མཛེས་པ། །འགློ་བ་ཡང་དག་སྒློལ་མིན་པར། །སྙིང་སློབས་གེན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དུ་འཕྱུར་བཅས་བཞིན། །རིག་ཆེན་ཡིད་འློང་དློ་ཤལ་དག །སྙིང་གར་བཟུང་བར་བས་

པ་ནི། །ས་འློག་རྒུད་པ་ཞི་བའི་སླད། །ལྷག་མ་ཅན་གིས་བརྟན་པ་བཞིན། །ཆེ་བའི་

དཔུང་པས་ས་དང་ནི། །སེམས་ཀིས་བཟློད་པ་ཐློབ་པ་དག །མཐློང་ནས་མངློན་པར་

འདློད་པ་དང༌། །ཡ་མཚན་དབང་དུ་རབ་ཏུ་གྱུར། །

བརློད་བ་རྒྱལ་པློ་མཐློང་བ། རློད་བེད་ཤློ་ཀ་ལྔ་དང༌། རབ་ཏུ་གྱུར་ཞེས་བ་

ཚིག་གཅིག་གིས་གསལ་བར་བས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཡང་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་དམ་པ་ཏློག་

དཀར་པློའི་སྤློད་པ་ཞེས་བ་བའི་སརྒ་དང་པློར། གནས་གཙང་མ་ཡི་རིགས་བྱུང་

རྣམས། །ཞེས་པ་ནས། མིག་དག་ཡང་ཡང་བསྐློད་འགྱུར་བའློ། །ཞེས་པའི་བར་ཤློ་ཀ་

བཅློ་བརྒྱད། འློངས་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་ཚིག་གཅིག་གིས་གསལ་བ་དང༌། སླློབ་དཔློན་

རཏྣ་ཤྲིའི་འགེལ་པར། དེའི་བེ་བག་ནི་ཟུང་ཅན་ནློ་ཞེས་ཤློ་ཀ་གཉིས་ཀིས་དློན་གཅིག་

སློན་པའང་འདིའི་ཁློངས་སུ་བསྡུས་སློ། །

ཡང༌། གནས་སྐབས་གཅིག་ལ་ཡུལ་ཐ་དད། །བ་བ་ཐ་དད་སློན་པ་

མཛོད། །ཅེས་དང༌། མཛོད་ནི་བཅད་མཚམས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་བ་བའི་ཚིག་སྣ་

ཚོགས་པ་རང་དབང་ཅན་མཛོད་ལྟར་གནས་པ་རྣམས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཅློད་

མཚམས་དང་བ་ཚིག་སྣ་ཚོགས་ཤིང་ཤློ་ཀའི་གངས་ངེས་བཟུང་མེད་པར་བརློད་

བའི་ནློར་དུ་མས་གཏམས་པ་ནི་མཛོད་ཡིན་ཏེ། 

ཡལ་འདབ་དང་པློ་རབ་གསལ་གི་རྟློགས་བརློད་ལས། ནམ་ཞིག་ས་ཡི་དབང་

ཕྱུག་དེ། །མདུན་སར་བཞུགས་ལ་གང་པློ་ཡི། །ནགས་ཀི་བདག་པློ་མངློན་ཕློགས་

ཏེ། །པུས་མློ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་སྨྲས། །ལྷ་གཅིག་ཁྱློད་གགས་ཐློས་གྱུར་ནས། །ས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སྲུང་ས་ལ་འློང་བ་ལྟའི། །གང་ཆེན་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་ནི། །རད་དུ་བྱུང་བ་བདག་

གིས་བཟུང༌། །སྐབས་གསུམ་བར་འློས་སློ་གཉིས་འདི། །སློ་ན་གནས་སློ་རབ་ཏུ་

གཟིགས། །གང་ཕིར་ཇློ་བློས་གཟིགས་གྱུར་ན། །གཡློག་འཁློར་ཡློངས་ངལ་འབས་

དང་བཅས། །དེ་དག་ཐློས་ནས་མི་བདག་ནི། །བློན་ལ་ཡང་དག་བགློས་ནས་

སློང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའློ། །

ཡང༌། ཡུལ་གཅིག་བ་བ་དུ་མ་ཡིས། །བསྔགས་པ་ཚོགས་པ་ཡིན་པར་

བཤད། །ཅེས་དང༌། འདུས་པ་ནི་གཅློད་མཚམས་སློད་ལ་སློགས་པའི་བསྔགས་པ་ལྟ་

བུ་གཅིག་ལ། ཤློ་ཀ་མང་པློ་རྣམས་ཚོགས་ནས་འཇུག་པ་བ་བའི་ཚིག་ཐ་དད་པ་

རྣམས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། བརློད་བའི་དློན་གཅིག་ལ་ཤློ་ཀ་མང་པློ་བ་ཚིག་

ཀང་མང་པློ་འདུས་ནས་སློན་པས་འདུས་པ་སེ། 

ཡལ་འདབ་དང་པློར། གཟི་བརིད་ལ་བརྟེན་ལྷ་རྣམས་ཀིས། །གང་གི་གགས་

པ་མངློན་མཆློད་པ། །རབ་གསལ་ཞེས་བའི་ས་བདག་དེ། །དེར་ནི་ས་ཡི་ཐིག་ལེར་

གྱུར། །གང་གི་གགས་པའི་མེ་ཏློག་གི །དློག་པ་ཡློན་ཏན་དྲི་བཟང་ཚོགས། །ཕློགས་

ཀུན་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མའི། །རྣ་བ་ཡི་ནི་རྒྱན་དུ་གྱུར། །ཐབས་ཤེས་ལྡན་པ་གང་གི་

བཀའ། །ས་སྐློང་མགློ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གསེར་གི་མེ་ཏློག་དྲི་མེད་ཀི། །ཕྲེང་བ་

བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་བགིད། །ཅེས་བརློད་བ་རྒྱལ་པློ་གཅིག་ཉིད། རློད་བེད་ཤློ་ཀ་གསུམ་

དང༌། གྱུར། བགིད། ཅེས་བ་ཚིག་མང་པློས་གསལ་བ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་འདྲ་མང་དུ་ཚོགས་

པའི་ཚིགས་བཅད་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི། སརྒ་ཞེས་པ་ལེའུའམ། རབ་བེད་དམ། སྐབས་དུ་

མས་བཅིངས་པ་ནི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ། གློལ་བ་སློགས་གཞི་དེའི་རྒྱུ་སྣལ་མ་ལྟ་བུ། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སྙན་ངག་ཆེན་པློ་སྣམ་བུ་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། སྣལ་མ་ལས་གཞན་དུ་སྣམ་བུ་མེད་པ་

ལྟར་ཆ་ཤས་དེ་བཞིན་རང་བཞིན་ནམ་རྒྱུན་ལ་ཡློད་པའི་ཕིར། དཔེར་བརློད་ལློགས་

སུ་འདིར་མ་བརློད། ཅེས་པའི་དློན་ཡིན། གུང་ཐང་པ་བདེ་བའི་བློ་གློས་ཀིས་མཛད་

པའི་འགེལ་པར། གློལ་བ་ནི་ཤློ་ཀ་གཅིག་གིས་བརློད་བ་སྐློར་གཅིག་རློགས་པའློ། 

རིགས་ནི་ཤློ་ཀ་གཉིས་ལ་སློགས་པས་བརློད་བ་རློགས་པའློ། །མཛོད་ནི་ཤློ་ཀ་

གཅིག་གིས་བརློད་བ་དུ་མ་སློན་པའློ། །འདུས་པ་ནི་དེ་དག་སེལ་མའམ་འདྲེས་ཏེ་

འབྱུང་བའི་གསུངས་ཏེ། རྣམ་གངས་སློ། །

སག་ཚང་ལློ་ཆེན་གིས། སྙན་ངག་ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་གློལ་མཛོད་

དུས། །རིམ་བཞིན་རང་པ་བཞི་དང་ཚིགས་བཅད་གཅིག །ཚིགས་བཅད་དུ་མས་

དློན་གཅིག་སློན་པའློ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་འཚལ་ལློ། །སྙན་ངག་

ཆེན་པློའི་མཚན་ཉིད་སློགས་བཤད་པ། གསུམ་པ་དེས་བརམས་པའི་སྙན་ངག་

ཆེན་པློའི་མཚན་ཉིད་ལ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། མཚན་ཉིད་དངློས། དེའི་

དམིགས་བསལ་བསན་པའློ། །

དང་པློ་ནི། སརྒས་བཅིངས་པ་སྙན་ངག་ཆེ། །དེ་ཡི་མཚན་ཉིད་བཤད་པར་

བ། །གློང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་སརྒའམ་ལེའུ་གཅིག་མིན་གིས་བཅིངས་པ་སེ། ངག་གི་

དབང་ཕྱུག་གིས་ནི་ཁ་ཅིག་སརྒ་བཅུ་དྲུག་ལ་སློགས་པས་བས་པ་ཆེན་པློ་ཉིད་དུ་

འདློད་དློ་ཞེས་དང༌། སརྒ་ཉེ་བར་མཚན་པ་ཡིན་པས་ན་ཨཱ་ཤྭཱ་བ་དང་ཨང་ཀ་དང་

ཨཱཏྨ་དང་གི་ཏིས་བཅིངས་པའང་སྙན་ངག་ཆེན་པློའ ློ་ཞེས་འཆད་དེ། དློན་དུ་ན་སྐབས་

དུ་མར་བཅད་པ་སྙན་ངག་ཆེན་པློ། དེའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པར་བའློ་ཞེས་པའི་དློན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཡིན། གཉིས་པ་མཚན་ཉིད་དངློས་ལ། སློ་དང༌། བརྟེན་གཞི། རློམ་ཚུལ་བསན་པ་དང་

གསུམ་ལས། དང་པློ་འཆད་པར་བཞེད་ནས།

ཤིས་བརློད་ཕག་བ་དངློས་པློ་ནི། །ངེས་པར་བསན་པ་དེ་ཡི་སློ། །དེ་ཡང་

གཞུང་འདིའི་ཤིས་བརློད་རྒྱན་འཆད་སྐབས།མངློན་པར་འདློད་པའི་དངློས་པློ་

ལ། །སྨློན་པ་ཤིས་པ་བརློད་དེ་དཔེར། །ངག་ཡིད་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི། །སྣང་བ་དམ་

པས་ཁྱློད་ལ་སྲུངས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན། སྙན་ངག་གི་བསན་བཅློས་ཐམས་ཅད་

ཀི་རྒྱལ་པློ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་གི་དབུར།

གང་ཐུགས་དྲི་བལ་ཤེལ་ལ་ཆགས་ཚོན་འཛིན་པ་མིན་པ་ཉིད། །ཡིད་ནི་སྙིང་

རེས་བརླན་ལ་གང་གིས་སྐློན་རྣམས་མ་ལུས་སྐམས། །གང་གིས་ཁྲློ་བ་མེད་ལ་རང་

གིས་འཁློར་བའི་དག་མངློན་བཅློམ། །ཀུན་མཁྱེན་དེ་ཡིས་ཁྱེད་ལ་དགེ་ལེགས་གཡློ་

བ་མེད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བསན་བཅློས་ཀི་ཐློག་མར་ཤིས་པར་བ་བའི་ཚིག་སྦྱློར་

འགློད་པ་དང༌། 

སེབ་སྦྱློར་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་སུ། རྒྱལ་བ་ཐུབ་པ་ཉི་མ་ནི། །སྣང་བ་

མཆློག་གི་བདག་ཉིད་ཅན། །ནང་གི་མཚན་མློ་ཤེས་བལ་གི། །ནང་གི་ཉིན་བེད་ལ་

ཕག་འཚལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བསློད་ཡུལ་ལ་ཕག་བ་བའི་ཚིག་འགློད་པ་དང༌། མངློན་

བརློད་སྣ་ཚོགས་གསལ་བ་ལས།

དེ་ནི་ཕུལ་བྱུང་སྙན་ངག་མཁན་གི་ལམ་སྐེས་བརླིང་པ་ཅན། །བློ་ཡི་མིག་ལྡན་

བ་མས་བསན་པའི་མིག་དང་ལྡན་པ་ཡི། །སྣ་ཚོགས་སྙན་ངག་མཁན་དག་གིས་བཀློད་

མངློན་བརློད་མཛོད་རྣམས་ལས། །དྲངས་ཏེ་མིག་དང་འདྲ་བ་འདི་ནི་སྒློན་མེའི་མཛོད་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལྟ་བུ། །ཞེས་བསན་བཅློས་ཀི་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པའི་མིག་དང་མཐུན་པར་བརློད་

པ་དངློས་པློ་ངེས་བསན་ཏེ། རྣམ་པ་གསུམ་པློ་དེ་ནི་བསན་བཅློས་ཀི་སློ་ཡིན་པས་དང་

པློར་བརློད་པ་ཡིན། འློ་ན་བསན་བཅློས་ཀི་སློར་དེ་གསུམ་ཀ་ཚང་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་

ངེས་པར་དགློས་སམ་ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། 

ས་པཎི་ཏས། མཆློད་བསློད་འདུད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན། །ཤིས་པ་བརློད་

སློགས་མི་འགལ་ཏེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སློན་པ་ཡི། །ཆེ་བ་འབའ་ཞིག་སློན་ཕིར་

རློ། །ཞེས་བསློད་ཡུལ་གང་ཡིན་པའི་ཆེ་བ་བརློད་པ་ཙམ་དུ་གཅིག་པའི་ཕིར་ཞེས་

མཐའ་དཔད།

གཉིས་པ་གང་ལ་བརྟེན་པའི་གཏམ་གཞིའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། སྔློན་བྱུང་

གཏམ་ལས་གྱུར་པའམ། །ཅིག་ཤློས་ལེགས་པ་ལ་བརྟེན་པ། །སེ་བཞི་འབས་བུའི་

དབང་གྱུར་དང༌། །མཁས་ཤིང་རྒྱ་ཆེའི་འདྲེན་པ་ཅན། །ཞེས་སྔློན་བྱུང་བའི་གཏམ་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐེས་པ་རབས་ཀི་ཕྲེང་བའམ། རིག་བེད་ལས་བྱུང་བའི་

གཏམ་རྒྱུད་དམ། འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པའི་སྒྲུང་རྒྱུད་སློགས་སྔར་བྱུང་བའི་གཏམ་

ངློ་མཚར་བ་དག་ལས་གྱུར་ཞིང༌། སྦྱར་བའམ་སྔློན་བྱུང་བའི་གཏམ་གི་ཅིག་ཤློས་ཏེ་

ད་ལྟའི་གཏམ་བརློད་པར་འློས་ཤིང་ལེགས་པ་དག་ཀང་བརློད་བར་བས་ནས་དེ་ལ་

བརྟེན་པའི་ཚིག་སྦྱློར་འགློད་ལ། སེ་བཞི་ནི། ནློར་གི་སེའམ་དློན་གི་སེ་དང༌། འདློད་

པའི་སེ། ཆློས་ཀི་སེ། ཐར་པའི་སེའློ། །དེ་ལ་ནློར་རམ་དློན་གི་སེ་ནི། རིགས་པའི་

དངློས་པློ་ཐློས་པ་ལ་སློགས་པ་དང༌། རས་ཀི་དངློས་པློ་ཚོང་དང་རིན་པློ་ཆེ་ལ་སློགས་

པ་ལློངས་སྤློད་བརློན་པས་སྒྲུབ་ཅིང༌། བསགས་པ་རྣམས་བསྲུང་བའློ། །འདློད་པའི་སེ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ནི། ངན་འགློ་མ་ཡིན་པ་ལྷ་མི་སློགས་ཀི་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཡུལ་ལ་ཉེ་བར་སྤློད་

པའློ། །ཆློས་ཀི་སེ་ནི། མངློན་མཐློ་མཐློ་རིས་གསུམ་དང༌། ངེས་ལེགས་བང་ཆུབ་

གསུམ་གི་རྒྱུ་སེ་དཀར་པློའི་ཆློས་མཐའ་ཡས་པའློ། །ཐར་བའི་སེ་ནི། སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་

བཅས་ལས་ལྡློག་པའི་ཐེག་པ་གསུམ་གི་བང་ཆུབ་བློ། །དང་པློ་གཉིས་འཁློར་བའི་

དབང་དུ་བས་ཏེ། འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་བ་དག་དེའི་རྒྱུར་ནློར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཕི་མ་

གཉིས་མང་འདས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ཐར་པ་དློན་གཉེར་རྣམས་ཆློས་བསྒྲུབ་པ་ལ་

བརློན་པའི་ཕིར་རློ། །འདི་བཞི་ནི་སྐེས་བུའི་དློན་གི་ངློ་བློ་དང༌། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་

པས་འབས་བུ་དེ་དག་གི་དབང་དུ་བས་པས་ན་གྱུར་པ་དང༌། སྐེས་རབས་སུ་འཁློར་

གསུམ་ཞེས་དང༌། 

ཡན་ལག་བརྒྱད་པར། ཚོམས་གསུམ་མེད་པའི་བ་བ་ལ། །མི་བརྟེན་དེ་དང་

འགལ་མི་བ། །ཞེས་པའང་འདི་སེ། ཐར་པའི་ཚོམས་ནི་ཆློས་ཀི་ཚོམས་སུ་འདུའློ་ཞེས་

འགེལ་བས་འཆད་དློ། །གཞན་ཡང༌། རིག་གནས་སྒྱུ་རལ་སློགས་ཤེས་བའི་གནས་

ལ་མཁས་ཤིང༌། རིགས་དང་ཐློས་པ་དང་གཏློང་བ་སློགས་ཡིད་དུ་འློང་བས་ཡློན་ཏན་

རྒྱ་ཆེ་བ་ཅན། འདྲེན་པ་ཆློས་སིད་ཀི་གཙོ་བློ་དག་གི་བྱུང་བ་བརློད་པ། སློན་པ་བདེ་

བར་གཤེགས་པའི་འཁྲུངས་རབས་རྟློགས་བརློད་རིན་པློ་ཆེ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང༌། 

སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་སློགས་ལྟ་བུའློ། །འདི་སྐབས་ཟུར་མཁར་བ་བློ་གློས་རྒྱལ་

པློས། སྐེས་བུའི་ལུས་སློག་རྒྱན་གསུམ་དཔེར་བས་ནས། བརློད་བ་སེ་བཞིའི་བསྡུས་

པའི་དློན་རྣམས་སློག་དང༌། རློད་བེད་ཀི་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་སེལ་མ་གསུམ་ལུས་

དང༌། དློན་རྒྱན་སྒ་རྒྱན་གབ་ཚིག་རྣམས་རྒྱན་དུ་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །འདི་ལྟ་བུའི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འཇློག་མཚམས་ཁློང་དུ་མ་ཆུད་པར་རིགས་པ་གཞན་གིས་རྒྱས་བཀབ་ན་བསན་

བཅློས་ཆུད་འཛའ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་གཞན་གིས་མ་རེད་པའི་ལེགས་བཤད་དུ་སློམ་

པར་མཛད་པ་ལ། 

ས་ལུགས་མཁན་ཆེན་བམས་ཕྲུག་པས། ལུས་སློག་རྒྱན་གསུམ་བཤད་པ་

བདེན་ནམ་རྫུན། །བདེན་ན་གཞུང་འདིའི་དངློས་བསན་ཇི་ལྟ་བུ། །མི་བདེན་ན་ནི་ལུང་

རིགས་སྐློན་བརློད་ནས། །དཔང་གྱུར་ལེགས་བཤད་གསར་པ་སྦྱིན་པར་འློས། །ཞེས་

ཀན་ཀར་མཛད་འདུག་པ་ལས་འཕྲློས་ན་གཞུང་འདིར།

ལུས་དང་རྒྱན་ཡང་རབ་ཏུ་བསན། །གསུངས་པ་དང༌། ས་པཎི་ཏས། སྙན་ངག་

ལ་ནི་ལུས་དང་རྒྱན། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་བཤད། །ཅེས་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་

དུ། སྙན་ངག་ལ་བསྡུ་ན་ལུས་དང་རྒྱན་གཉིས། ལུས་ནི་འདློད་བའི་དློན་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་ཡིན་ལ། རྒྱན་ནི་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཚིག་དང་དཔེ་ལ་སློགས་པའི་སྦྱློར་བ་ཁྱད་

པར་ཅན་ནློ་ཞེས་སློ། །རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ཀི་དློན་བསྡུས་པ། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་ཡང༌། སྔློན་གི་

སླློབ་དཔློན་དེ་རྣམས་ཀིས་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཚོགས་པའི་ངློ་བློ་དང༌། དེ་མཛེས་པར་

བེད་པའི་རྒྱན་ཡང་བསན་ཞིང་གསལ་བར་བས་སློ་ཞེས་འབྱུང་བ་སློགས་རྒྱ་གར་

མཁས་པའི་གསུང་རྒྱུན་ཅན་གི་མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ལུས་རྒྱན་གཉིས་ལས་མི་བཞེད་

པར་གསལ་ཡང༌། གསློ་རིག་པའི་བག་ཆགས་མཐུ་བརྟས་པས། 

ཇི་སྐད་དུ། སློག་གི་དབང་པློས་མ་བཟུང་བའི། །མི་རློ་བཟང་ཡང་སུ་ཞིག་

ལེན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུར་དགློངས་མློད་ཀི། ཤིང་རྟ་དང༌། ཤིང་རྟའི་རྒྱན། གཞལ་མེད་

ཁང་པ་དང༌། དེའི་རྒྱན་ཞེས་པ་དང༌། གསེར་གི་སྐ་རགས་ནློར་བུས་བརྒྱན་པ་ཞེས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སློགས། སློག་དང་མི་ལྡན་པའི་དངློས་པློ་དུ་མར་རྒྱན་གིས་མཛེས་པའི་རྣམ་གཞག་

མཐློང་ཕིན། སྐེས་བུའི་ལུས་སློག་རྒྱན་གསུམ་ཁློ་ན་དང་བསྟུན་དགློས་པའི་ངེས་པ་

ག་ལ་ཡློད། ལུས་ཡིན་ཕིན་སློག་དགློས་པར་ངེས་ན་མིག་ལ་སློགས་པའི་དབང་པློ་

གཞན་ཡང་ཅིའི་ཕིར་མི་དགློས། གློས་མེད་པའི་གཅེར་བུ་ལ་རྒྱན་ཡང་མི་མཛེས་

ཤིང་མི་འཚམས་པས་སློ། །

ཇི་ལྟར་ཏེ། ལུས་ཞེས་པའི་ཤུགས་ལས་སློག་བསན་ནློ་སྙམ་ན། རྒྱན་ཞེས་

པའི་ཤུགས་ལས་གློས་ཀང་ཅིའི་ཕིར་མི་སློན། དེས་ན་འདི་རིགས་ཧ་ཅང་དཔེ་ལ་ཞེན་

ཆེས་པས་གཙང་དུ་བཏང་བས་བཙོག་ཏུ་སློང་བ་སེ། རྒྱུ་མཚན། སྤིར་སྙན་ངག་ཅེས་

པ་རྣ་བར་སྙན་ཞིང་ཡིད་འཕྲློག་པའི་ཚིག དེ་ལ་གང་ཚིག་གི་སྦྱློར་བས་མཛེས་པར་

བ་བའི་ཡུལ་ལམ་གཞིའམ་ཆློས་ཅན་ལ་ལུས་དང༌། དེ་མཛེས་བེད་ཀི་ཆློས་ཚིག་གི་

སྦྱློར་བ་རྣམས་ལ་རྒྱན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང༌།

ལུས་ནི་རེ་ཞིག་འདློད་པ་ཡི། །དློན་གི་རྣམ་དཔད་ཚིག་གི་ཕྲེང༌། །ཞེས་དང༌། 

སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པ་ཡི། །ཆློས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརློད། །ཅེས་པའི་

གཞུང་ཚིག་གློང་འློག་སྦེལ་ནས་དལ་བུར་བཀགས་ཤིང་གཞིགས་པ་ཁློ་ནས་རྟློགས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། དཔང་ལློས། ལུས་སྔློན་ལ་བཤད་པ་ནི་རྒྱན་གི་རྟེན་ཡིན་

པས་སློ་ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་གློ་དགློས་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་དུ་སླློབ་དཔློན་པཎི་

ཏ་དེ་ཡང་རློམ་པ་ལ་མི་མཁས་པ་ཞིག་སེ། ལུས་སློག་གཉིས་འདྲེས་འདྲེས་སུ་བཤད་

པས་གློ་དཀའ་ཞིང་ཁྱེར་མ་བདེ་བའི་ཁར། སློག་ཅེས་པའི་མིང་ཙམ་ཞིག་སློས་དབང་

གིས་སྨློས་རིགས་ཀང་དེ་མེད་པས། རེས་འཇུག་མགློ་རློངས་པར་བས་སྣང་བའི་ཕིར་
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ནའློ། །དེས་ན་སེ་བཞི་སློགས་སྤིར་ལུས་འཆད་པའི་སྐབས་དང༌། བེ་བག་སྙན་ངག་

ཆེན་པློའི་མཚན་གཞི་ངློས་འཛིན་པ་དང་འབེལ་བའི་ལུས་ལས་གཞན་དུ་དློགས་པར་

མི་རིགས་སམ་སྙམ་ཡང༌། ཁློ་བློ་ལྟ་བུ་ནི། མང་དུ་ཐློས་ཀང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཁུར་ལེན་

པའི་འློས་སུ་མི་ཆེ་བས་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ལ་དཔད་པར་གསློལ་བའི་གཞི་ཙམ་དུ་

བིས་པར་ཟད་དློ། །

གསུམ་པ་ཇི་ལྟར་རློམ་ཚུལ་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས། གློང་ཁྱེར་རྒྱ་མཚོ་རི་

དང་དུས། །ཉི་ཟླ་འཆར་བའི་བསྔགས་པ་དང༌། །སྐེད་ཚལ་ཆུ་ཡི་རློལ་རེད་དང༌། །ཆང་

འཐུང་དགའ་བའི་དགའ་སློན་དང༌། །བསླུ་བ་དང་ནི་བག་མ་དང༌། །གཞློན་ནུ་སྐེ་དང་

འཕེལ་བ་དང༌། །གློས་དང་ཕློ་ཉ་བགློད་པ་དང༌། །གཡུལ་དང་འདྲེན་པ་དར་བས་

ཀང༌། །བརྒྱན་པར་གྱུར་ཅིང༌། འདི་ལ་སེངྒེའི་ལྟ་སངས་ཀི་ཚུལ་གིས་གློང་ཁྱེར་ལ་

སློགས་དང་པློ་ལྔ་ལ་བསྔགས་པ་ཞེས་ཡར་བངས་ཏེ་སྦྱར་ཞིང༌། ཐམས་ཅད་ལ་ཐུན་

མློང་དུ་བརྒྱན་པ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་སྦྱར་དགློས་པར་གསུངས་པས། གློང་ཁྱེར་གི་

བསྔགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི། 

ཡལ་འདབ་དང་པློར། གསེར་གི་བ་གམ་གཞལ་ཡས་ཁང༌། །ཁང་པས་བསྐློར་

བའི་གློང་ཁྱེར་ནི། །འློད་ལྡན་ཞེས་བ་བསློད་ནམས་ལས། །འློད་ལྡན་མཐློ་རིས་ལྟ་བུ་

ཡློད། །ཅེས་དང༌། 

གཙུག་ན་ནློར་བུའི་ཡལ་འདབ་ལས། བ་གམ་འློད་ཚོགས་ག་བུར་

གིས། །ཡློངས་སུ་དཀར་བའི་གློང་ཁྱེར་ནི། །ཤཱ་ཀེ་ཏ་ཞེས་བ་བ་སེ། །སྐལ་བཟང་ས་

ཡི་ཐིག་ལེ་ཡློད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

རྒྱ་མཚོའི་བསྔགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི། སྐེས་རབས་ཀི་ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་རབས་ལས། དེ་ནི་ཨནྡ་རིལ་གི་མདློག་ལྟར་སྔློ། །ཉི་མའི་འློད་ཀིས་གནམ་

སྔློན་བཞུ་བ་བཞིན། །ཁློ་ར་ཁློར་ཡུག་མཚོ་འགམ་ལྟར་མི་མངློན། །གཏིང་དཔག་

དཀའ་བའི་མཚོ་འཇིང་ནང་དུ་ཞུགས། །ཞེས་དང༌། 

ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། ལི་ཤིའི་ཡལ་འདབ་དག་ནི་ཟློས་གྱུར་

པའི། །ལག་ལྡན་ཆུ་སིན་སྦེགས་པའི་དྲི་བཟང་གི །ཆུ་དང་ལྡན་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབའ་

རླབས་འདི། །རིན་ཆེན་འློད་ཟེར་དག་གིས་སྤས་ཏེ་མཛེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡང་ངློ༌། །

རི་བློའི་བསྔགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི། རྒྱ་ཤུག་གི་གིང་བགློད་ཀི་ཡལ་འདབ་

ལས། རེ་མློ་ཤིན་ཏུ་མཐློ་བ་ཡི། །ཤེལ་གི་ས་འཛིན་མདུན་དུ་མཐློང༌། །བ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་བགློད་དཀའ་བ། །འཇམ་པའི་བག་ནི་གཅིག་པུ་དེར། །ཞེས་དང༌། 

ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། སློན་གི་དུས་ཀི་ཆུ་འཛིན་ནི། །དཀར་

བའི་སྒིབ་བེད་ཀིས་བསྒིབས་པ། །མ་ལ་ཡ་ཡི་རེ་མློ་འདི། །གངས་ཅན་རི་རེའི་དཔལ་

དག་འཛིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

དུས་ཀི་བསྔགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི། དཔིད་ལ་སློགས་པ་སེ་འཕགས་སྐེས་

པློའི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་ནས་ཡིད་སྲུབས་ལློངས་སྤློད་གློགས། །སྦང་རི་འཐུང་བ་

རྣམས་ཀི་གཉེན། །སྐལ་བཟང་འཁྲི་ཤིང་འཁྱུད་བེད་པ། །ལེགས་ལྡན་དཔིད་ནི་མཐློང་

བར་གྱུར། །མཛེས་མའི་ང་རྒྱལ་གཉིས་འཐུང་དག །དཔིད་ནི་རལ་བ་ལྡན་པ་

དག །གལ་བར་བེད་པའི་ལྕེ་བཞིན་དུ། །མ་ངན་མེད་པའི་དློག་པ་མཛེས། །གཞློན་ནུའི་

འགམ་པ་མཛེས་པ་ཡི། །རྐུན་པློ་ཙམྤ་ཀ་ཡི་ཚོགས། །མིག་བཟང་མ་ཡི་སྐྲ་ཞགས་
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ལ། །བཅིང་བར་འློས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །ཞེས་སློགས་དང༌། དབར་གི་བསྔགས་པ་སྤིན་

གི་ཕློ་ཉར་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་སློགས་དུས་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་བའློ། །

ཉི་ཟླ་འཆར་བའི་བསྔགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི། སྤིན་གཞློན་གི་ཡལ་འདབ་ལས། 

དེ་ནས་སྐ་རེངས་གློས་དང་ལྡན། །བེལ་བས་ཟླ་བའི་མེ་ལློང་ཟགས། །དགའ་སློན་ཉེ་བ་

ལ་ཆས་བཞིན། །སྣང་བ་ལྡན་པ་ཐློ་རངས་མཛེས། །པདྨློ་ཅན་གི་དགའ་བ་

ཤར། །མཚན་མློའི་མུན་པ་ཞི་བ་ན། །འབྱུང་པློ་ཐམས་ཅད་བདེ་བའི་སླད། །མིག་གི་

དགའ་སློན་དག་ཏུ་གྱུར། །ཞེས་དང༌།

དེ་ནས་བདེ་སློགས་མཛེས་པ་ཡི། །རེ་དགའ་གནས་པ་ཤར་གི་ཕློགས། །ཟླ་

འཆར་སྣང་བ་ཉེ་བ་ནི། །ཙནྡན་དག་གི་ཚལ་བཞིན་མཛེས། །དེ་ནས་བདུད་རི་བསྐེད་

པ་ནི། །ལློངས་སྤློད་ཅན་གི་ལློངས་སྤློད་ཀི། །སྐལ་བཟང་རེ་དགའ་ཁྱད་པར་ཅན། །སྔློ་

བསངས་གདློང་གི་ཁྱད་ཅན་ཤར། །ཞེས་སློགས་ལྟ་བུ། 

སྐེད་མློས་ཚལ་གི་རློལ་པས་བརྒྱན་པ་ནི། ཡལ་འདབ་དེ་ཉིད་དུ། བུང་བའི་ན་

ཆུང་རྣམ་འཕྲུལ་ལློངས་སྤློད་ལྡན། །སྦང་རིས་མློས་ཤིང་རྣམ་པར་འཁྱམས་དུས་

དེར། །མེ་ཏློག་རབ་རྒྱས་འཁྲི་ཤིང་ཚལ་གི་གཞིར། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་སས་ནི་

རྣམ་པར་རྒྱུ། །ཞེས་དང༌། 

ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། འཁྲི་ཤིང་ཁང་བཟང་ས་གཞི་ཀླུ་ཡི་

བརློན་པས་མུ་ཅློར་འགློད་བེད་ཅིང༌། །མེ་ཏློག་རྡུལ་གིས་གསལ་བར་དགའ་སློན་

རྟགས་དག་གིས་ནི་རེག་གྱུར་ཏེ། །ལྷན་ཅིག་སྤློད་པ་དང་འགློགས་སྦང་རིའི་རློ་ནི་

རློགས་པར་འཐུང་བེད་པའི། །བུང་བ་འདི་དག་ཀུན་ནས་ཆང་འཐུང་ལློངས་སྤློད་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཉམས་སུ་བེད་པ་བཞིན། །སློགས་ལྟ་བུ། 

ཆུ་ཡ་ིརློལ་རེད་ཀིས་བརྒྱན་པ་ནི། ནློར་བཟང་ག་ིཡལ་འདབ་ལས། དེ་དག་དབུས་

སུ་ཡིད་འཕྲློག་མ། །ཁྲུས་བས་ལངས་པ་མཐློང་གྱུར་ཏེ། །དྲན་པའི་མིག་གསུམ་མེ་

དག་ནི། །ཞི་བེད་ཆུ་ཡི་ལྷ་མློ་བཞིན། །ལུས་མེད་རྣམ་འཕྲུལ་རློམ་པ་ཡི། །དབའ་

རླབས་ཚོགས་ལྡན་ལང་ཚོར་ནི། །གཞློན་ནུ་མ་ཉིད་བིང་བ་ཡི། །རྟེན་པ་དག་ནི་བེད་

པ་བཞིན། །ཡིད་འློང་ལྷ་ཡི་གློས་བགློས་ཤིང༌། །སྐ་རགས་དག་ནི་ལེགས་པར་

བཅིངས། །ཆུ་རེད་རློལ་བས་དབུ་བ་ཡི། །ཕྲེང་བ་རབ་གསལ་ཆགས་པ་

བཞིན། །སློགས་དང༌། 

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། ལྷག་མ་ཉལ་བ་བཞིན་དུ་ཆུ་

ཀླུང་རྣམ་སངས་ལྷག་མ་མཐློང་བའི་ཕུང་པློ་ལས། །ཕློགས་ཀི་གང་ཆེན་རྣམས་ནི་རེ་

ཞིང་སྣ་ཡིས་ཆུ་འཐློར་ཐིགས་པའི་ཟེར་མ་རྣམས། །ཡང་དག་ཚིམ་པ་སྐེས་འགྱུར་ཆུ་

ཐིགས་མུ་ཏིག་འབས་བུའི་འློད་ཟེར་མཛེས་པ་ལྟར། །དྲང་སློང་བདུན་པློ་རྣམས་ནི་

གསེར་གི་པདྨ་འཛིན་ཅིང་ཁྲུས་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ། ཆང་འཐུང་

བས་བརྒྱན་པ་ནི། ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་དུ།

ཧ་རི་ཙནྡན་གིས་བྱུགས་ལུས་ཅན་ལྷ་ཡི་མེ་ཏློག་ཕྲེང་བ་རབ་ཏུ་འཛིན། །ནློར་

བུའི་རྒྱན་གི་འློད་དག་རེག་པས་དྭངས་ཤིང་བཀྲ་བར་བས་པའི་གློས་དང་ལྡན། །གྲུབ་

པའི་སྐེ་བློ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་སེལ་བར་གྱུར་པའི་རིག་འཛིན་འདི་དག་རྣམས། །ཙནྡན་

གིབ་བསིལ་དག་ལ་དགའ་མའི་འཐུངས་ལྷག་ཏུ་གྱུར་ཆང་དག་འཐུང་བར་བེད། །ཅེས་

དང༌། སྐེས་རབས་ཀི་བུམ་པའི་རབས་ལས་ཀང་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དགའ་བའི་དགའ་སློན་གིས་བརྒྱན་པ་ནི། ནློར་བཟང་གི་ཡལ་འདབ་ལས། 

མཆུ་ཡི་སྦང་རི་ཆགས་ལྡན་པ། །སྦང་རི་འཐུང་བ་བཞིན་དུ་དེས། །རེག་པར་བཞིན་

གི་ཆུ་སྐེས་ནི། །དུད་ཅིང་པདྨློ་ཅན་དེ་འདར། །སྨྲ་བ་བཅད་ཀང་སེད་པ་འཆང༌། །གཡློ་

བ་མེད་ཀང་ཡང་ཡང་འདར། །སྐེངས་པར་གྱུར་ཀང་དཔལ་མདངས་གསལ། །དེ་ཡི་

དགའ་བ་དེ་ཡིས་བསྒྲུབ། །དལ་གིས་མཆུ་ཡི་རློ་མང་ཞིང༌། །སློ་ཡི་འཇིགས་པ་བིན་

ནས་ནི། །ཆུ་སྐེས་རྒྱས་པའི་མིག་ཅན་དེའི། །སྨྲ་བཅད་རྒྱ་ནི་དེ་ཡིས་ཕྲལ། །གློས་

མདུད་འགློལ་དང་དགག་པ་ལ། །ཁྱློ་ཤུག་ལག་པའི་པདྨ་དག །རབ་ཏུ་འདར་ལྡན་གདུ་

བུའི་སྒ། །རློད་པ་བེད་པར་གྱུར་པ་བཞིན། །རེ་དགའ་འཛུམ་གི་མེ་ཏློག་རྒྱས། །མཛེས་

པའི་ནུ་མའི་འབས་བུས་མཚན། །ཆགས་བཅས་ཡལ་འདབ་ལྡན་པ་དེའི། །ལློངས་

སྤློད་རང་འཐུང་སྤད་བར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། 

ཨམྲ་སྐློང་མའི་ཡལ་འདབ་ལས། ཞེས་སློགས་གཏམ་གི་སྦྱློར་བ་ཡི། །རབ་

དགའ་ཡློངས་རློགས་དེ་དག་གིས། །གང་གང་འདློད་ཆགས་ཀིས་བརྟེན་པ། །དེ་དེ་

ཉམས་སུ་མློང་བར་གྱུར། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བསླུ་བའམ་མ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི། སྐེས་པ་དང་བུད་མེད་ཕན་ཚུན་རེས་

སུ་ཆགས་པ་ཅན་འདློད་པ་མ་འགྲུབ་སེ། ནློར་བཟང་གི་ཡལ་འདབ་ལས། ཡིད་འཕྲློག་

མ་ནི་གང་དུ་སློང༌། །སྨིན་ལེགས་ཚིག་གི་ལན་དག་བིན། །བག་མེད་བློན་པློ་བདག་

གིས་ནི། །རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཁྱློད་མ་བསྲུང༌། །ཁྱློད་དང་འགློགས་པས་སྐལ་བཟང་

ལྡན། །ལྷ་ཡི་མདུན་སར་བསྔགས་པར་འློས། །ཁྱློད་དང་བལ་བས་མི་ཡི་ནི། །འཇིག་

རྟེན་བདག་བཞིན་ཅི་ཞིག་མཛེས། །ཞེས་པ་སྨྲ་ཞིང་དལ་བུ་ཡིས། །མཛེས་མའི་ལློངས་



  58  

བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སྤློད་དབང་གྱུར་བ། །སྐེད་མློས་ཚལ་དུ་དགའ་མ་མཆློག །ཚོལ་དུ་རང་ཉིད་སློང་བར་

གྱུར། །ཞེས་སློགས་དང༌། 

ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་ལས། ཙནྡན་འཁྲི་ཤིང་དག་གི་ཁང་པ་ནི། །ཟླ་

བ་ནློར་བུའི་རློ་དང་ལྡན་མློད་ཀང༌། །ཟླ་བཞིན་མ་བལ་འདི་ལ་བདག་མི་དགའ། །ཟླ་

འློད་དང་བལ་མཚན་མློའི་སློ་བཞིན་ནློ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

བག་མ་གཏློང་ལེན་གིས་བརྒྱན་པ་ནི། སྤིན་གཞློན་གི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་

ནས་གྲུབ་པའི་བདག་པློ་ནི། །ཕུན་ཚོགས་མང་བའི་ཁྱིམ་དག་ཏུ། །བུ་མློ་བག་མའི་

དགའ་སློན་དག །རློམ་པའི་ཆས་ནི་རབ་ཏུ་བསར། །ཅི་སེ་གྲུབ་པའི་ན་ཆུང་གི །ལྷ་ཡི་

གློས་དང་རྒྱན་རྣམས་ཀིས། །བུ་མློ་བརྒྱན་པ་མཐློང་གྱུར་ནས། །ལྷ་མློ་རྣམས་ཀིས་

ཕན་ཚུན་སྨྲས། །འདི་ནི་ནུ་མ་རབ་མཛེས་པ། །དློ་ཤལ་ཁུར་གིས་རབ་ཏུ་

བསྒིབས། །མཛེས་སྡུག་སྒིབ་པར་བེད་པ་ཡི། །ཤིན་ཏུ་མང་བའི་རྒྱན་གིས་

ལྕི། །གློགས་མློ་ལུས་ཕྲ་ནུ་མའི་ངློས་ལ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཁུར་གིས་ཅི་ཞིག་

བེད། །ཁྱློད་ནི་བཀྲ་བར་བརྒྱན་ལ་མཁས་ཏེ་མིག་བཟང་དག་ལ་མིག་སྨན་འདིས་ཀང་

ཅི། །བཞིན་རས་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དག་ལ་ཁྱློད་ཀིས་འབད་ནས་དགའ་བར་སྒྲུབ་

པའི་ཚོན། །ག་རི་དག་གི་དློག་པ་རྣམས་ནི་དྲི་མ་ཆགས་པར་བེད་པ་འདི་ལ་ལྟློས། །དེ་

ལྟར་ཀུན་རྟློག་བརློད་པ་ཡིས། །གློགས་མློས་རྒྱན་གི་རྣམ་འཕྲུལ་ནི། །བཀྲ་ཤིས་སླད་

དུ་བཏགས་གྱུར་པ། །ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་དག་ཀང་མཛེས། །ཞེས་དང༌།

དེ་ནས་བག་མའི་དགའ་སློན་ཆེན་པློ་ལ། །ཆློ་ག་བཞིན་ཞུགས་གྲུབ་བདག་བུ་

མློ་ཡི། །ལག་བཟུང་རེག་པ་གསར་པའི་བདུད་རི་ཡིས། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པློའི་བུ་ནི་



  59  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དགའ་བར་གྱུར། །ཁྱློ་ཤུག་དེ་དག་ལུས་ནི་བག་མའི་ཚེ། །དློ་ཤལ་ཆེ་འློས་རིན་ཆེན་

ལ་འཕློས་མཛེས། །མཛའ་བས་སྙིང་ལ་གློ་སྐབས་ཐློབ་གྱུར་ནས། །ཕན་ཚུན་རབ་ཏུ་

དང་བས་ཞུགས་པ་བཞིན། །བག་མའི་ཆློ་ག་རབ་ཏུ་སྦྱར་བས་པ། །མཆློད་ཡློན་

བསེན་པ་དེ་དག་རྒྱལ་པློའི་ཁྱམས། །གླུ་དང་གར་ལྡན་མཐློ་རིས་ལྟར་མཛེས་པ། །རིན་

ཆེན་རྒྱན་བཀློད་དགའ་སློན་འློས་པར་སློང༌། །ཞེས་སློགས་ལྟ་བུ། 

གཞློན་ནུ་སྐེ་བའམ་བསྔགས་པས་བརྒྱན་པ་ནི། ང་ལས་ནུའི་ཡལ་འདབ་ཏུ། 

དུས་ཀིས་དེ་ཡི་སྤི་བློ་ནི། །བརློལ་ནས་བིས་པ་ཉི་མ་བཞིན། །མཛེས་སྡུག་འློད་ལྡན་

སྐེས་གྱུར་དེ། །འཕྲལ་ལ་ར་ནི་རབ་ཏུ་སློས། །བསློད་ནམས་གཟུགས་ལ་བརྟེན་པ་

བཞིན། །འགློ་བའི་ཡང་དག་རྒྱལ་པློའི་མཚན། །ལྡན་པ་དེ་ནི་མཉེས་གཤིན་ལས། །ནུ་

ཟགས་རྒྱལ་པློའི་བཙུན་མློས་བངས། །བིས་པ་བསྔགས་འློས་འདི་ཡིས་ནི། །མ་ཡི་

གནས་སུ་བདག་གྱུར་ཅེས། །དེ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཚིག་གིས་ནི། །རྒྱལ་སས་ང་ལས་

ནུ་ཞེས་གྱུར། །ཞེས་དང༌། 

མངློན་པར་འབྱུང་བའི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་ནས་དུས་ཀི་ཡང་དག་

རློགས། །ལུམི་ནི་ཡི་ནགས་གནས་པའི། །ལྷ་མློ་དེ་ལ་སས་བལྟམས་ཏེ། །ཨ་དི་ཏི་ལས་

ཉིན་བེད་བཞིན། །མ་ཡི་མངལ་གི་དྲི་མ་ཡིས། །མ་རེག་དེ་ནི་དཀུ་བརྟློལ་བློན། །དེ་ནི་

དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས། །གདུང་བལ་ལུས་ནི་རྣལ་གནས་གྱུར། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ།

གཞློན་ནུ་བསྐེད་དང་འཕེལ་བ་དང༌། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་ན་འཕེལ་བ་ནི། ང་

ལས་ནུའི་ཡལ་འདབ་ལས། དབང་པློ་དྲུག་ནི་རབ་འདས་དུས། །བསློད་ནམས་ཀིས་

རེན་མི་ཟད་ཚེ། །དེ་ནི་རབ་ཏུ་བསྐེད་ལྡན་ཞིང༌། །བིས་པའི་རེ་དགས་རྣམ་པར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

རློལ། །ཞེས་དང༌། 

མངློན་པར་འབྱུང་བའི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་ནས་གཞློན་ནུ་བསྐེད་བསིངས་

ཤིང༌། །རིག་ཀུན་ལེགས་པར་ཕ་རློལ་ཕིན། །ཡི་གེ་མཁས་པས་ཚངས་པ་ཡི། །ཡི་གེ་

མངློན་གསལ་རྣམ་པར་སྤྲུལ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

གློས་ཀིས་བརྒྱན་པ་ནི། བ་བ་གློས་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་སེ། ཟླ་འློད་ཀི་ཡལ་

འདབ་ལས། གང་ཞིག་ཕུར་བུའི་ལུགས་ཀིས་ནི། །མ་ཕེ་གློས་ཀི་གསང་སྔགས་

ཀིས། །མི་མཐུན་ཕློགས་ཀི་དཔའ་བློ་དག །སྦྲུལ་གི་དུག་བཞིན་བཏང་བར་

གྱུར། །ཞེས་དང༌། 

འཕགས་སྐེས་པློའི་ཡལ་འདབ་ལས། འཕགས་སྐེས་པློ་ནི་ཉེར་ལྷགས་

པས། །ཤཱཀ་རྣམས་ཀིས་བགློ་བ་བས། །སློག་དང་ལྡན་ཙམ་སུ་ལ་ཡང༌། །འུ་ཅག་འཚེ་

བ་མི་བའློ། །ཞེས་སློགས་ལྟ་བུ། 

ཕློ་ཉ་འགློ་འློང་ཞེས་བརྒྱན་པ་ནི། ཡབ་སས་མཇལ་བའི་ཡལ་འདབ་ལས། 

གང་ཡང་མཛའ་ལས་བདག་མཚུངས་འཆར་ཀ་ནི། །དེ་དགུག་སླད་དུ་བདག་གིས་

ཡང་དག་བཏང༌། །སྤིང་ཡིག་ལག་དེ་ལྷ་རྣམས་མངློན་དགའ་བ། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་ལྷ་ཉིད་

བཞིན་དུ་གྱུར། །ཅེས་དང༌།

ཡིད་ལ་རེ་བ་འདི་ཡིས་ས་ཡི་བདག །དེ་བལྟའི་སླད་བཞིན་མདུན་དུ་སློང་བའི་

ཚེ། །དེ་ཡི་དྲིན་གིས་རབ་བྱུང་གསལ་བས་པའི། །དགའ་བའི་རློ་ལྡན་འཆར་ཀ་ཡང་

དག་འློངས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

ཡུལ་གཞན་དུ་བགློད་པས་བརྒྱན་པ་ནི། ང་ལས་ནུའི་ཡལ་འདབ་ལས། ནམ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཞིག་ལྷ་རྣམས་བལྟ་བཞེད་པས། །ལྷ་བཞིན་མཁའ་ལ་གཤེགས་ཤིང་དེའི། །སྤིན་སྔློན་

གིས་བཞིན་གང་པློ་ཡིས། །ཕློགས་རྣམས་རབ་ཏུ་ཁྱབ་པར་གྱུར། །ཅེས་དང༌། 

གསེར་གི་ལློགས་ཀི་ཡལ་འདབ་ལས། །རི་དྭགས་ལམ་ནི་སློན་བེད་པ། །དེ་

ཉིད་སྔློན་དུ་འགློ་བར་བས། །དཔུང་བཅས་དེ་ནི་དྲི་མེད་གདུགས། །ཟླ་ཤར་རི་བློ་

བཞིན་དུ་སློང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

གཡུལ་འཐབ་པས་བརྒྱན་པ་ནི། སྐེས་རབས་སུ་བརྒྱ་བིན་གི་རབས་ལས། 

དེ་ནས་མཚོན་ཆ་འཁྲུགས་པ་ཡི། །སྒ་ཆེན་གཡུལ་ནི་བསེས་པ་དང༌། །རྔ་བརྡུང་སྒ་ནི་

དྲག་པློ་ཡིས། །ནམ་མཁའི་ངློས་ནི་རལ་བ་བཞིན། །སློགས་དང༌། 

འཕགས་སྐེས་པློའི་ཡལ་འདབ་ལས། དེ་ཡིས་ས་བདག་གློ་བགློས་པས། །གློང་

ཁྱེར་བསམས་པ་མཐློང་ནས་ནི། །ཁྲློས་ཏེ་གཅིག་པུས་གཡུལ་ཏུ་ཕིན། །དེ་ཡིས་

དཔལ་རྣམས་བརླག་པར་བས། །གཡུལ་དུ་སྐེས་བུ་སེངྒེ་ཡིས། །དཔའ་བློ་གང་པློ་དེ་

དག་བསད། །མུ་ཏིག་གིས་བཞིན་གགས་པ་ཡིས། །དགའ་བར་བས་པ་ཉིད་དུ་

གྱུར། །གཞན་ལ་ཁྲློས་པར་གྱུར་པ་དེའི། །རལ་གི་དེ་ནི་ཅི་ཡང་འབར། །གང་གིས་རབ་

ཏུ་གདུང་བས་དེས། །དག་ཡི་ཆུ་བློ་ཡངས་པར་སློང༌། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 

འདྲེན་པ་དར་བ་ནི། ང་ལས་ནུའི་ཡལ་འདབ་ལས། ལྷག་མ་ངལ་བས་བདེར་

གནས་པ། །མཐའ་དག་ཆུ་གཏེར་རླབས་ཀིས་ནི། །སྐ་རགས་ལྡན་པའི་ནློར་འཛིན་

མ། །མ་ལུས་དཔུང་བས་བཟུང་བར་གྱུར། །ས་ནི་སྲུང་བར་འཆས་གྱུར་ཅིང༌། །རབ་

ཏུ་གསལ་བའི་དཔལ་ལ་གནས། །འཁློར་ལློས་སྒྱུར་དེ་ལེགས་བས་ཀིས། །ཁྱབ་

འཇུག་ལག་པ་བཞིན་དུ་མཛེས། །ཞེས་དང༌། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ནློར་བཟང་གི་ཡལ་འདབ་ལས། ལྷ་གཅིག་གང་གིས་རྒྱལ་པློ་འདི། །ནློར་དང་སྐེ་

བློ་དར་བ་ཉློན། །ས་བདག་དེ་ཡི་དར་བ་ཡི། །གཟུགས་ཅན་བསློད་ནམས་ཀིས་བཏགས་

བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བརྒྱན་པར་གྱུར་པའློ། །འདིའི་ཀང་ནི། མི་ཟད་

པའི་ནང་ཚན་ཨ་སི་ཞེས་པ། སྡུད་པའི་དློན་དང༌། ཅིང་ཞེས་པ་ལློ་ཙཱ་བས། ཚིག་འཇློག་

མཚམས་བདེ་ཕིར་བ་ཐབས་སུ་བས་པ་ཡིན་གསུང༌། མདློར་བསྡུས་མིན།

ཉམས་དང་འགྱུར་བ་དག་གིས་གཏམས། །སརྒ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མིན། །མཉན་

འློས་བ�ཏྟ་ལེགས་མཚམས་སྦྱར། །ཀུན་ཏུ་སརྒ་དག་གི་མཐའ། །ཐ་དད་ལྡན་པས་

འཇིག་རྟེན་དགའ། །སྙན་ངག་དམ་པའི་རྒྱན་ལྡན་ནི། །བསྐལ་པའི་བར་དུ་གནས་པར་

འགྱུར། །དེ་ཡང་ཧ་ཅང་མདློར་བསྡུས་པ་མིན་ཏེ་བསན་བ་གང་ཡིན་གཞན་རྒྱུད་ལ་

འགློད་ནུས་པ། 

འཆི་མེད་མཛོད་ལས། ཡིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བསམ་པའློ། །ཞེས་འབྱུང་བས་

དགའ་བ་དང་ཁྲློ་བ་སློགས་ཡིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་ལུས་ངག་ཏུ་མ་ཤར་བ་ནི་འགྱུར་

བའམ་བསམ་པ། དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བས་པས་འཛུམ་པའམ་ཁྲློ་གཉེར་ལྟ་བུ་ལུས་ངག་

གི་བ་བས་གསལ་བར་གྱུར་པ་ནི་ཉམས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་དུ་བསམ་པའི་གློ་བེད་རེས་

འགྱུར་པ་ནི་ཉམས་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་དུ་བསམ་པའི་གློ་བེད་རེས་འགྱུར་བའློ་ཞེས་རྒྱུ་

འབས་ཀི་ཚུལ་དུ་གནས་ཤིང༌། དེ་དག་གི་དབེ་བ་འདློད་ལུགས་མང་ཡང༌། 

སྐབས་འདིའི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་བཅད་སླློབ་དཔློན་རཏྣ་ཤྲིས། དགའ་དང་དགློད་

བློ་མ་ངན་དང༌། །ཁྲློ་དང་སྤློ་བ་དེ་བཞིན་འཇིགས། །སྐྱུག་བློ་ངློ་མཚར་ཞེས་པ་

རྣམས། །གནས་བེད་འགྱུར་བར་རབ་ཏུ་གགས། །འགྱུར་བ་དེ་འཕེལ་ཉམས་ཡིན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཏེ། །སེག་དང་དགློད་དང་སྙིང་རེ་དང༌། །དྲག་པློ་དཔའ་བློ་འཇིགས་བེད་དང༌། །མི་སྡུག་

རད་བྱུང་མིང་ཅན་ཞེས། །བརྒྱད་རྣམས་གར་གི་ཉམས་སུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་

ལྟར་གི། སེག་པ་ལ་སློགས་པའི་ཉམས་དང༌། དགའ་བ་ལ་སློགས་པའི་འགྱུར་བ་སེ། 

སྙན་ངག་གི་རློ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་གཏམས་པ་སེ་གང་བར་བས་པས། འདིར་

ཉམས་སྔློན་དང༌། འགྱུར་བ་རེས་སུ་བས་པ་ནི་ངག་ཏུ་བརློད་པའི་རློ་ཉམས་དེས། ཕ་

རློལ་གི་རྒྱུད་ལས་འགྱུར་བ་དེ་དག་འཆར་བའི་དློན་ལ་དགློངས་པ་ཡིན་ནློ། །

དེ་ཡང་སརྒ་སེ་ལེའུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེས་ན་ཉན་པ་པློ་སྐློ་བར་འགྱུར་སིད་པས་དེ་

སང་ཞིང༌། གློང་དུ་མདློར་བསྡུས་མིན་ཞེས་དང༌། འདིར་ནི་ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མིན། །ཞེས་

མཐའ་གཉིས་སང་བར་གདམས་ནས་སྐབས་དང་འཚམ་པ་ཞིག་བརམ་དགློས་པར་

བསན་ནློ་གསུངས། མཉན་པར་འློས་པ་ནི་སེབ་སྦྱློར་གི་ཡློན་ཏན་ལས་བྱུང་བའི་བ�ཏྟ་

ཞེས་པའི་མཚོན་པ་ཛཱ་ཏིས་ཀང་སེ་དེ་དག་གིས་སྤས་པའློ། །

གཞུང་འདིར། དངློས་པློ་ཡི་ནི་ཚིག་རྣམས་ཀུན། །ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བེད་ཉིད་

ཅན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ཚིག་རྣམས་ལེགས་པར་མཚམས་སྦྱར་བས་དློན་ཕན་

ཚུན་འབེལ་ཞིང་ལྟློས་པ་སེ་དཔེ་འགའ་ཞིག་ཏུ།

མཉན་འློས་ཚིག་མཚམས་ལེགས་པར་བསེབས། །ཞེས་ཀང་འབྱུང་ལ། ཀུན་

ཏུ་སརྒ་སེ་ལེའུའི་མཇུག་ཐམས་ཅད་དུ་དཀྱུས་ལས་གཞན་པའི་སེབ་སྦྱློར་ཐ་དད་

པས་བསྡུས་པ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ལས་ཇི་ལྟར་མཐློང་བ་བཞིན་ཏེ། ཉན་པ་པློ་

སྒིད་ལུག་པར་མི་འགྱུར་བས་འཇིག་རྟེན་ན་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བར་བེད་ལ། དེ་

ལྟ་བུའི་སྙན་ངག་སྒ་དློན་གི་རྒྱན་དམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི། འཛིན་པ་པློ་མང་བས་བསྐལ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བ་ཇི་སིད་ཀི་བར་མི་ནུབ་ཅིང་ཡུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་ངག་དློན་བསྡུས། 

གསུམ་པ་དེའི་དམིགས་བསལ་བསན་པ་ནི།

གང་ཞིག་ཡན་ལག་འགས་དམན་ཡང༌། །གལ་ཏེ་སྦྱློར་རྣམས་ཕུན་ཚོགས་

ཀིས། །དེ་རིག་མགུ་བར་བེད་པས་ན། །འདིར་ནི་སྙན་ངག་སྐློན་མ་ཡིན། །འློ་ན་ར་

གྷུའི་རིགས་ལ་སློགས་པའི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་རྣམས་ལ་གློང་གི་བསྔགས་པ་ལ་སློགས་

ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་མ་མཐློང་བས་དེ་དག་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་པའི་བརྒལ་ལན་སློན་པ་སེ།

གློང་ཁྱེར་རྒྱ་མཚོ་རི་དང་དུས། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡན་ལག་འགའ་ཞིག་

མ་ཚང་བས་དམན་པར་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀང༌། ཇི་ལྟར་བཀློད་པའི་ཡན་ལག་གཞན་

རྣམས་ཚིག་དློན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྙན་ངག་དེ་ནི། དེ་རིག་པའི་མཁས་པ་རྣམས་

ཡིད་མགུ་བར་བེད་པས། ཚུལ་དེ་ལྟ་བུས་ནི་སྙན་ངག་ཆེན་པློའི་མཚན་ཉིད་སློང་པ་

མ་ཡིན་ཅིང་སྐློན་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་ཞེས་པའློ། །

བཞི་པ་སྦྱློར་ཚུལ་འགའ་ཞིག་མཚོན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཐློག་མར་

འདྲེན་པ་ཡློན་ཏན་གིས། །ཉེ་བར་བཀློད་ནས་དེ་ཡིས་ནི། །དག་ལ་གནློད་པ་བེད་ཅེས་

པའི། །ལམ་འདི་རང་བཞིན་མཛེས་པ་ཡིན། །ཐློག་མ་ཉིད་དུ་འདྲེན་པ་སེ། གཙོ་བློའི་

དཔའ་བ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་དུ་མས་བསྔགས་པ་རྒྱ་ཆེར་བཀློད་ནས། དེ་

ལྟ་བུའི་འདྲེན་པ་དེས་དག་ལ་གནློད་པ་སེ་རེག་མེད་དུ་ཚར་གཅློད་པར་བེད་ཅེས་པ་ནི། 

སྙན་ངག་མཁན་བྷཱ་མ་ཧའི་འདློད་པ་སེ། ལམ་གི་སློལ་ལམ་རིམ་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་

རང་བཞིན་གིས་མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་དང༌། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དེར་མ་ཟད།རིགས་དང་བརློན་འགྲུས་ཐློས་སློགས་ཀིས། །དག་བློ་ཡང་ནི་

བསྔགས་བས་ནས། །དེ་ལས་རྒྱལ་ཕིར་འདྲེན་པ་ནི། །ཁྱད་འཕགས་བརློད་པའང་

བདག་དགའ་སྐེད། །

རིགས་མཐློ་བ་དང༌། བརློན་འགྲུས་ཆེ་བ་དང༌། མང་དུ་ཐློས་པ་དང༌། སློགས་

ཁློངས་ནས་གཏློང་བ་དང༌། བདེན་པ་དང༌། བཟློད་པ་དང༌། དཔའ་རྟུལ་དང༌། སྙིང་སློབས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེ་བ་དུ་མས། ཐློག་མར་དག་བློ་སེ་འགན་ཟླ་

ལ་ཡང་བསྔགས་ཤིང་བསློད་པར་བས་ནས། དེ་ལྟ་བུ་ལས་ཀང་འདྲེན་པ་སེ། བསློད་

ཡུལ་གི་རྒྱལ་པློ་དེ་ཉིད་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིང༌། དེ་ཟིལ་གིས་གནློན་པར་བེད་པའི་ཕིར་

ཞེས་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀློད་དེ། འདྲེན་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་

བརློད་པའི་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་བརློད་པའང་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་དློ་

ཞེས་པ་སེ་འང་གི་སྒས་ལུགས་སྔ་མ་ཡང་མི་འདློར་བས་ན་སླློབ་དཔློན་འདི་ནི་རིམ་པ་

གཉིས་ཀ་བཞེད་པ་ཡིན་གི། བྷཱ་མ་ཧ་ནི་ཕི་མ་མི་འདློད་དློ། །    ། །

སྙན་ངག་གི་ལུས་གཉིས་པ་ལྷུག་པ་བཤད་པ།

ར་བའི་ས་བཅད་སྙན་ངག་གི་ལུས་གཉིས་པ་ལྷུག་པ་བཤད་པ་ལ་མཚན་ཉིད་

དང་དབེ་བ་གཉིས་ལས། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། རང་པ་མེད་པའི་ཚིག་རྒྱན་ནི། །ལྷུག་

པ། ཞེས་ཏེ། རང་པར་མ་བཅད་པའི་ཚིག་གི་རྒྱུན་ཇི་ལྟར་འཚམས་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་

བར་བརློད་པ་ནི་ལྷུག་པ་ཡིན་ལ། སྔློན་གི་ལློ་ཙཱ་བ་ཆེན་པློ་རྣམས་ཀིས་རྐྱང་པ་ཞེས་

པར་བསྒྱུར་བ་ཡློད་དློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། མིང་ཙམ་གི་དབེ་བ་བསན། དློན་གི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དབེ་བ་གཞན་དགག་པའློ། དང་པློ་ནི། བརློད་པ་དང་ནི་གཏམ། །ཞེས་པ་དེ་ཡི་རབ་

དབེ་གཉིས། །ལྷུག་པ་ཞེས་པ་དེ་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ་བརློད་པ་དང་གཏམ་ཞེས་

བ་བ་གཉིས་སློ། །དེ་ངློས་འཛིན་པར་ཞུགས་པ་ན། བྷཱ་མ་ཧའི་འདློད་པ་ནི་དགག་པའི་

སྐབས་སུ་སློན་ལ། པཎི་ཏ་རིག་བེད་རྒྱ་མཚོ་ནི། བརློད་པའི་མཚན་ཉིད། ལྷུག་པའི་

སྙན་ངག་གང་ཞིག སྔློན་བྱུང་གི་གཏམ་རྒྱུད་ལས་དྲངས་པ་མ་ཡིན་པའི་རིགས་བརློད་

པ་དང༌། གཏམ་གི་མཚན་ཉིད། ལྷུག་པའི་སྙན་ངག་གང་ཞིག སྔློན་བྱུང་བའི་གཏམ་

རྒྱུད་ལས་བརམས་ཏེ་བརློད་པ་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ཞེས་བཞེད་པ། 

གཞུང་འདིར་ཡང༌། སྔློན་བྱུང་གཏམ་ལས་གྱུར་པའམ། །ཅིག་ཤློས་ལེགས་པ་

ལ་བརྟེན་ནས། །ཞེས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པས་ལེགས་ཞེས་མཁས་པ་སྔ་རབས་པ་

དུ་མས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་དགག་བ་བྷ་མ་ཧའི་འདློད་པ་རེ་རེ་བཀློད་པ་ལ། དགག་བེད་དབྱུག་

པ་ཅན་གི་རིག་པ་རེ་རེ་འཕངས་པའི་ཚུལ་རིམ་བཞིན་བརློད་པའི་བྷཱ་མ་ཧའི་འདློད་པ།

དེ་ལ་འདྲེན་པ་ཉིད་ཀིས་ནི། །བརློད་པར་བ་བ་བརློད་པ་ལློ། །གཞན་ནི་འདྲེན་

པའམ་གཞན་གིས་ཀང༌། །རང་གི་ཡློན་ཏན་བསྒགས་སྐློན་འདིར། །ཡང་དག་དློན་

བསྔགས་ཕིར་ཡློད་མིན། །ཞེས་པས་བརློད་པ་ནི། འདྲེན་པ་ནི་རྒྱལ་པློ་ལྟ་བུས། རང་

ཉིད་ཀི་སྦྱློར་ཚུལ་ལམ་ཡློན་ཏན་བརློད་པ་ཡིན་ལ། གཞན་གཏམ་ནི། འདྲེན་པའམ་

འདྲེན་པ་ལས་གཞན་འཁློར་དང་སྙན་ངག་མཁན་སློགས་ཀིས་ཀང་སྦྱར་བའི་སྤློད་

ཚུལ་ལམ་ཡློན་ཏན་གེང་བ་དེ་ཡིན་པས་སྨྲ་བ་པློ་ངེས་པ་ཡློད་ཅིང༌། རང་གི་ཡློན་ཏན་

རང་གིས་བསྒགས་པ་དམ་པའི་སྤློད་ཚུལ་མིན་ནློ་སྙམ་པའི་སྐློན་ཡང་མེད་དེ། འདི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སྐབས་ཡློན་ཏན་ནི་སྒློ་བཏགས་པ་མིན་གི། ཡང་དག་པ་སེ་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བས་

བསྔགས་པའི་ཕིར་སྐློན་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། ལློ་གག་ཟེར་སློགས་

གཞན་གཞུང་གསལ་བར་བེད་པའི་ཚིག་ཡིན་པས་འདིར་ཡང་ལློའི་སྒ་ནི་ཚིག་དློན་

དེ་ལ་མ་རངས་པར་སློན་པའློ། །དེ་འགློག་པ་ལ་དབྱུག་པ་ཅན་གིས།

འློན་ཀང་ངེས་པ་མ་མཐློང་སེ། །དེ་ཡང་གཞན་གིས་བརློད་པའི་ཕིར། །གཞན་

གིས་བརློད་དམ་རང་གིས་ཞེས། །དབེ་བའི་རྒྱུ་ནི་ཅི་ཞིག་འདྲ། །དེ་ལྟ་ན། འློན་ཀང་ཁྱློད་

ཀིས་བཞག་བའི་དབེ་བ་དེ་གཉིས་ལ་ངེས་པ་ཅི་ཡང་མ་མཐློང་སེ། དགའ་བའི་སྤློད་པ་

ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པའི་བརློད་པར། འདྲེན་པའི་སྤློད་པ་འདྲེན་པ་ལས་གཞན་གིས་

བརློད་པ་ཡང་སྣང་བའི་ཕིར་དང༌། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྨྲ་བ་པློ་ནི་སྙན་ངག་མཁན་ཁློ་

ན་ཡིན་པའི་ཕིར་གཞན་གིས་བརློད་པ་གཏམ་རང་གིས་བརློད་པ་བརློད་པའློ་ཞེས་དབེ་

བའི་རྒྱུ་མཚན་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་འདྲ་སེ། སྙིང་པློ་གང་ཡང་མེད་དློ་ཞེས་པའློ། །

ཡང༌། གལ་ཏེ་སློ་དང་གཞན་སློ་དང༌། །ཡིད་བརྟན་ལྡན་ཉིད་བརློད་པ་ནི། །ཐ་དད་

པ་ཡི་རྟགས་ཡིན་ན། །གལ་ཏེ་སྨྲ་བ་པློ་རྒྱལ་པློ་སློ་དང༌། གཞན་སློ་ཞེས་བ་བའི་ཚིགས་

བཅད་འབྱུང་འགྱུར་གི་དློན་གསལ་བར་བེད་པ་གཉིས་བརློད་པ་ལ། སྐེ་བློ་གཞན་ཡིད་

བརྟན་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དེ་ཡིད་ཆེས་ཐློབ་པ་གསུམ་བརློད་པ་ལ་ཡློད་པས། གཏམ་ལ་ཐ་

དད་དུ་བེད་པའི་རྟགས་ཡིན་ནློ་ཟེར་ན་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དེ་ལ། ཞར་གི་གཏམ་རྣམས་

དག་ལ་ཡང༌། །འཕགས་མ་སློགས་བཞིན་སློ་དང་ནི། །གཞན་གི་སློ་དག་ཅིས་མི་

འཇུག །ལམྦྷ་སློགས་སམ་ཨ་ཤྭཱ་སའི། །དབེ་བ་མཐློང་ཡང་དེ་ལས་ཅི། །ཚིགས་སུ་

བཅད་པའི་བརློད་པ་ལ་སློ་དང༌། གཞན་སློ་སློགས་འཇུག་པ་ཡློད་པའི་ཞར་གིས། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གཏམ་རྣམས་དག་ལའང་དེ་དག་ཅིས་མི་འཇུག་སེ། དཔེར་ན། སེབ་སྦྱློར་འཕགས་མའི་

དབངས་དང་རེས་བསྔགས་ལ་སློགས་པ་ཚིགས་བཅད་ཀི་བརློད་པ་ལ་ཡློད་པ། གཏམ་

ལའང་འཇུག་པ་བཞིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཚིགས་བཅད་དུ་ཁྱད་པར་མེད་པས་སློ། །

སྙིང་པློ་གཏམ་ལ་སེབ་སྦྱློར་ཡློད་པས་ཚིགས་བཅད་ཡློད་པར་གྲུབ། དེ་ཡློད་

པས་གཏམ་ལ་སློ་དང་གཞན་དག་ཡློད། དེའི་ཕིར་བརློད་པ་གཏམ་ལས་ཐ་དད་པའི་

རྟགས་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པའློ། །གུང་ཐང་པ་བདེ་བའི་བློ་གློས་ཀི་འགེལ་པར། དཔེར་

ན་བ�ཏྟའི་མི་མཉམ་པ་ན་སློ་ཡློད་ཀང་ཛཱ་ཏིའི་འཕགས་མ་ལ་ཡང་སློ་ཡློད་པ་བཞིན་ནློ་

ཞེས་འབྱུང༌། དེར་མ་ཟད་ལམྦྷ་སེ་གཞློན་ནུ་མ་རེད་པ། སློགས་ཁློངས་ནས་ངལ་བསློ་

བ་དང་མ་ཚོགས་པ་སློགས་བསྡུས་ལ། ཨ་ཤྭཱ་ས་ཡིད་བརྟན་པ་ཐློབ་པ་རྣམས་བརློད་

པ་ལ་ཡློད་པས་སློ་ཞེ་ན། དེ་དག་གཏམ་ལ་མེད་པའང་མི་འགྲུབ་ཅིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་དབེ་

བ་ཡློད་དུ་ཆུག་ཀང༌། ཐ་སྙད་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལས་རིགས་ཐ་དད་དུ་དེ་ལས་ཅིའི་ཕིར་

འགྲུབ་ཅེས་པའློ། །

དེ་ཕིར་གཏམ་དང་བརློད་པ་ཞེས། །མིང་གཉིས་དག་གིས་རིགས་གཅིག་

མཚོན། །རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གི་ཕིར་གཏམ་དང་བརློད་པ་ཞེས་མིང་གི་ཐ་སྙད་གཉིས་

སུ་བྱུང་ཡང༌། རང་པས་མ་བཅད་པའི་ཚིག་གི་རྒྱུན་ལྷུག་པ་ཁློ་ན་མཚོན་པར་བེད་དེ་

གཉིས་འཐུང་དང༌། ལག་ལྡན་ཞེས་པའི་མིང་གཉིས་ཀས་གང་པློ་ཆེའི་རིགས་གཅིག་

གློ་བ་ལྟ་བུའློ། །

ལྷུག་པའི་དབེ་བ་གཞན་ཡང་མཐློང་བ་འདིར་མ་སྨློས་པ་ཅི་ཞིག་སྙམ་ན། དེའི་

ཕིར། ལྷག་མ་བརློད་པའི་རིགས་རྣམས་ཀང༌། །འདི་ཉིད་ནང་དུ་འདུས་པར་འགྱུར། །གློང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དུ་བརློད་པའི་ལྷག་མ་རིགས་ཀི་ནང་གསེས་གཞན་རྣམས་ཀང་གཉིས་པློ་འདི་ཉིད་ཀི་

ནང་དུ་འདུས་པར་འགྱུར་བས་ལློགས་སུ་མ་བཤད་ཅེས་པའི་ཐ་ཚིག་གློ །

བུ་མློ་འཕྲློག་དང་གཡུལ་དང་ནི། །བསླུས་དང་དར་བ་ལ་སློགས་པ། །སརྒས་

བཅིངས་པ་མཚུངས་པ་ཉིད། །དེ་དག་ཁྱད་འབེད་ཡློན་ཏན་མིན། །གཞན་ཡང་བྷཱ་མ་

ཧས་ཁྱད་པར་དུ་འདློད་པའི་བུ་མློ་འཕྲློག་པ་དང༌། གཡུལ་དང༌། བསླུས་པ་སེ་ཕློ་མློ་མ་

ཚོགས་པ་དང༌། འདྲེན་པ་དར་བ་ལ་སློགས་པ་ཡང་བརློད་པ་ལས་གཏམ་ལ་མེད་པ་

མིན་ཏེ། སརྒས་བཅིངས་པའི་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་འདློད་པའི་ཕིར། 

དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་འབེད་ནུས་པའི་ཡློན་ཏན་མིན་ནློ། །

དཔང་ཊིཀ་ལས། བུ་མློ་འཕྲློག་པ་སྔློན་དུ་འགློ་བའི་གཡུལ་ཞེས་བ་བ་བར་གི་

ཚིག་ཕིས་པའི་ཚིག་སྡུད་དེ་གཡུལ་ཙམ་དགློངས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

འཆད་ལ། རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུའམ། གཞན་གི་རྒྱུ་ཅན་གིའང་

གཡུལ་ཞེས་འཆད་དློ་ཞེས་འབྱུང་བ་བཤད་ཚུལ་རྣམ་གངས་པ་སེ། འགེལ་མཛད་

གཞན་གིས་བརློད་མེད་དུ་བཞག་མློད་ཀི་དཔད་གཞིར་ངེས་པར་མཁློ་བ་ཉིད་དློ། །

སྙན་ངག་མཁན་གིས་བསམ་བས་བརྟགས། །གཞན་དུ་ཡང་ནི་སྐློན་མི་

འགྱུར། །འདློད་དློན་སྒྲུབ་ལ་སློ་རུ་ནི། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཅིས་མི་འགྱུར། །སྙན་ངག་

མཁན་གི་བསམ་པས་བས་པའི་རྟགས་ཡློད་པ་བརློད་པའི་ཁྱད་ཆློས་སུ་བེད་པའང་མི་

འཐད་དེ། དེ་འདྲ་ནི་གཞན་གཏམ་ལའང་སྐློན་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། འདློད་དློན་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་ཀི་སློར་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཅི་ཡང་མི་འགྱུར་བ་མེད་དློ་ཞེས་དློན་གཞན་བཀློད་

པའི་རྒྱན་གིས་བསྒྲུབས་པ་སེ། སྨན་པ་མཁས་པས་དུག་ཀང་སྨན་དུ་བེད་པ་ལྟར།
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སྙན་ངག་མཁན་ལ་ཅི་ཡང་རྒྱན། །མཁས་པས་བཤད་ན་ཅི་ཡང་བདེན། །ལྟློ་

འདུན་ཅན་ལ་ཅི་ཡང་ཟས། །འདློད་ཆེན་ཅན་ལ་ཅི་ཡང་ནློར། །ཞེས་འབྱུང་ངློ༌། །    ། །

སྙན་ངག་གི་ལུས་གསུམ་པ་སེལ་མ་བཤད་པ།

ར་བའི་ས་བཅད་སྙན་ངག་གི་ལུས་གསུམ་པ་སེལ་མ་བཤད་པར་གཉིས། 

གཙོ་བློ་དང་ཕལ་བའློ། །དང་པློ་ནི། སེལ་མ་ཟླློས་གར་ལ་སློགས་ཏེ། །དེ་དག་རྣམས་

ནི་གཞན་ན་རྒྱས། །སེལ་མ་ནི་ཟླློས་གར་གི་བསན་བཅློས་སཾསྐྲ�་ཏ་དང༌། རང་བཞིན་

དང༌། ཟུར་ཆག་དང༌། ཤ་ཟའི་སྐད་རིགས་བཞི་ཚང་བ་བཅད་ལྷུག་སེལ་མའི་བདག་

ཉིད་ཅན་ཀླུ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་ཟླློས་གར་གི་རྒྱ་དཔེ་ལྟ་བུ་སེ། སློགས་ཁློངས་ནས་པྲ་

ཧ་ར་ཎ་དང༌། པྲ་ཧ་པ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་བྷ་ར་ཏ་དང༌། 

ཀློ་ཧ་ལ་སློགས་ཟླློས་གར་གི་བསན་བཅློས་གཞན་ན་རྒྱས་པར་ཡློད་པས་དེ་དག་ཏུ་

ཤེས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འློ་ན་སེལ་མ་དེ་ཁློ་ནར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། ལྷུག་པ་ཚིགས་བཅད་

རང་བཞིན་གང༌། །ཙམྦུ་ཞེས་པར་མངློན་པར་བརློད། །སྐད་རིགས་བཞི་མ་ཚང་ཡང༌། 

གང་རུང་རེ་ལ་བརྟེན་པའི་ལྷུག་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་བསེས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སེལ་མ་སེ། རྒྱལ་བའི་སྐེས་རབས་སློ་བཞི་པ་ལྟ་བུ་དེའི་མིང་གི་

རྣམ་གངས་ཙམྦུ་ཞེས་པ་ཡང་མངློན་པར་བརློད་དློ། །    ། །

རོད་བེད་སྐད་རིགས་བཤད་པ།

གཉིས་པ་རློད་བེད་སྐད་རིགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མདློར་བསན་གི་སློ་ནས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དབེ་བ་བཤད་རྒྱས་བཤད་ཀི་སློ་ནས་ངློ་བློ་བསན། དེ་དག་གིས་རློམ་པའི་བསན་

བཅློས་ཀི་རྣམ་པའློ། །

དང་པློ་ནི། ངག་གི་རང་བཞིན་དེ་དག་ཀང༌། །ལེགས་སྦྱར་དེ་བཞིན་རང་

བཞིན་དང༌། །ཟུར་ཆག་འདྲེན་མ་ཞེས་པ་སེ། །རྣམ་པ་བཞི་རུ་མཁས་པས་

གསུངས། །སྔློན་དུ་བཤད་པའི་ངག་གི་རང་བཞིན་དེ་དག་ཀང༌། 

ལེགས་སྦྱར་ཏེ་སཾ་སྐྲ�་ཏ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་ཞེས་པ་པྲ་ཀྲ�་ཏ་དང༌། 

ཟུར་ཆག་སེ་ཨ་བ་བྷྲཱཾ་ཤ་ཞེས་པ་སློ་སློ་དང༌། དེ་དག་བསེས་པའི་འདྲེན་མ་ཞེས་པ་

རྣམ་པ་བཞི་རུ་སླློབ་དཔློན་རཱ་མ་ཤར་སློགས་སྔློན་གི་མཁས་པས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ཀི་སློ་ནས་ངློ་བློ་བསན་པ་ལ་གསུམ། ལེགས་སྦྱར་རང་

བཞིན་ཟུར་ཆག་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། ལེགས་སྦྱར་ཞེས་པ་ལྷ་ཡི་ནི། །སྐད་དུ་དྲང་སློང་ཆེན་པློས་

གསུངས། །རང་བཞིན་དང་རྐྱེན་དུ་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་ནི། ཐུབ་པའི་

དགློངས་རྒྱན་ལས། ལྷ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའི་སྐད་དུ་སྨྲའློ་ཞེས་དང༌། འགེལ་པ་དྲི་

མ་དང་བལ་བའི་འློད་དུ་ཡང༌། ལྷ་རྣམས་ལྷའི་སྐད་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྨིན་པར་བ་བའི་

ཆེད་དུ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷའི་སྐད་དུ་སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་སརྦ་ཛྙཱའམ། 

ཡང་ན་རྒྱུད་བར། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་དཔེ་མེད་དྲང་སློང་ཆེ། །ཞེས་འབྱུང་བ་

ལྟར་དྲང་སློང་ཆེན་པློ་སངས་རྒྱས་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་འཆད་པ་ལ། དེ་སྐེས་དེ་མཚུངས་ཡུལ་ཅན་ཞེས། །དུ་

མ་རང་བཞིན་དག་གི་རིམ། །ལེགས་སྦྱར་དེ་ལས་སྐེས་པ་དང༌། །ལེགས་སྦྱར་དེ་དང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མཚུངས་པ་དང༌། །ཡུལ་ཅན་དེ་ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་བ་ཞེས་བ་བ་ལ་སློགས་པ་དུ་མ་

ནི་རང་བཞིན་གི་སྐད་ཀི་རིམ་པའློ། །

ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་ལ་བརྟེན་སྐད། །ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་དག་གི་

མཚོ། །བསེ་རུའི་བཅིངས་སློགས་གང་ལས་བྱུང༌། །རང་བཞིན་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་

རིགས། །རང་བཞིན་གི་སྐད་དེ་ཡང༌། གང་དུ་བཟློ་གནས་བཅློ་བརྒྱད་ཚང་བར་ཡློད་

པ་ནི་ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་ཡིན་ལ། བཅློ་བརྒྱད་ནི། ཚོང་པ་དང༌། ར་མཁན་དང༌། 

འཕྲེང་བ་མཁན་དང༌། ཆང་འཚོང་དང༌། ཕྱུགས་འཚོ་བ་དང༌། འདྲེག་མཁན་དང༌། འབྲུ་

མར་འཚིར་བ་དང༌། མགར་བ་དང༌། ཤིང་མཁན་དང༌། ཕྱྭ་མཁན་དང༌། ཐ་ག་པ་དང༌། 

ཀློ་ལྤགས་མཁན་དང༌། རྐྱལ་ཆེན་པ་དང༌། བཙོ་བག་མཁན་དང༌། སྨིག་མ་མཁན་དང༌། 

བཤན་པ་དང༌། གདློལ་པའི་ལས་དང༌། ཤིང་རྟ་མཁན་ཞེས་བཅློ་བརྒྱད་མདློ་ལས་

འབྱུང་བ་དག་སེ། ཡུལ་འཁློར་ཆེན་པློ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྐད་ནི། ཚིག་དློན་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བ་དང་ལྡན་པའི་ལེགས་བཤད་རིན་པློ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཡིན་ལ། དེ་

ནི་ལེའུའི་མིང་གི་ཁྱད་པར་བསེ་རུས་བཅིངས་པ་སེ་རབ་མཆློག་སེས་སྦྱར་བ་

སློགས་ལས་མཐློང་བ་རང་བཞིན་གི་སྐད་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པར་རིགས་སློ། །

རང་བཞིན་གི་སྐད་གཞན་ཡང༌། སཽ་ར་སེ་ན་གཽ་ཌཱ་དང༌། །ལ་ཌི་གཞན་ཡང་དེ་

འདྲའི་སྐད། །རང་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བ་བ་ཡི། །ཐ་སྙད་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་འགྱུར། །སཽ་ར་

སེ་ན་དབང་པློའི་སེ་དང༌། གཽ་ཌཱ་ཤར་ཕློགས། །ལ་ཌི་རློལ་པ་དང༌། གཞན་ཡང་དེ་དང་

འདྲ་བ། ཇི་སྐད་དུ།

མཉན་ཡློད་གནས་བཅས་ཙམ་པ་ཀ །ཝཱ་རཱ་ཎ་སཱི་ཡངས་པ་ཅན། །རྒྱལ་པློའི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཁབ་ནི་དྲུག་པ་སེ། །འདི་དག་གློང་ཁྱེར་ཆེན་པློར་གགས། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཡུལ་དེ་

དག་ལ་སློགས་པའི་མིའི་སྐད་ནི། རང་བཞིན་གི་སྐད་ཉིད་ཡིན་པའི་མིང་གི་ཐ་སྙད་

ཟླློས་གར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ལས་ཉེ་བར་བསན་ཅིང་སྦྱློར་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གི་སྐད་ལ་བཞི་སེ་བློད་སྐད་ཀང་འདིའི་ཁློངས་སུ་འདུས་སློ། །

གསུམ་པ་ཟུར་ཆག་ལ། བ་ལང་རི་ལ་སློགས་པའི་ཚིག །སྙན་ངག་ལ་ཟུར་

ཆག་ཅེས་གནས། །བསན་བཅློས་རྣམས་སུ་ལེགས་སྦྱར་ལས། །གཞན་པ་ཟུར་ཆག་

ཉིད་དུ་བརློད། །བ་ལང་རི་ལ་སློགས་པས་མཚོན་ནས། བླུན་པློ་བརློད་པ་མི་ཤེས་པའི་

ངག གློང་པའི་ཚིག་གམ་བླུན་སྐད་ནི་སྙན་ངག་གི་སྐབས་ལ་ཟུར་ཆག་ཏུ་གནས་ཤིང་

བཞག་ལ། བར་སྤློད་པའི་བསན་བཅློས་རྣམས་སུ་ལེགས་སྦྱར་ལས་གཞན་པའི་སྐད་

ཐམས་ཅད་ཟུར་ཆག་ཏུ་བརློད་པའི་སྐབས་ཀང་ཡློད་དློ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གིས་རློམ་པའི་བསན་བཅློས་ཀི་རྣམ་པ་ནི། ལེགས་སྦྱར་

སརྒས་བཅིངས་ལ་སློགས། །རང་བཞིན་སྐནྡྷ་ཀ་སློགས་དང༌། །ཟུར་ཆག་ཨློ་ས་ར་

སློགས་ཏེ། །ཟླློས་གར་ལ་སློགས་འདྲེས་པའློ། །ལེགས་སྦྱར་གི་སྐད་འབའ་ཞིག་པ་

སརྒས་བཅིངས་པ་དཔག་བསམ་འཁྲི་ཤིང་ལྟ་བུ་དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས་བསྡུས་པ་

དང་སྐབས་དང༌། འདུས་པ་དང༌། བསློད་པ་ལ་སློགས་པའློ། །རང་བཞིན་གི་སྐད་དུ་

སྦྱར་བ་རབ་མཆློག་སེས་བས་པ་སྐནྡྷ་ཀ་སེ་ཕུང་པློ་ཅན་དང༌། བ་ཐ་མ་ག་ཐ་ཞེས་པའི་

རིགས་ཅན་དག་དང༌། ཟུར་ཆག་ཏུ་སྦྱར་བ་ཨློ་ས་ར་དང༌། ར་ས་ཀ་ལ་སློགས་པ། 

ཟླློས་གར་བྷ་ན་ཀ་སློགས་སྐད་རིགས་རྣམས་འདྲེས་པའི་བསན་བཅློས་སློ། །

དེ་དག་གི་ཞར་བྱུང༌། གཏམ་སློགས་སྐད་ནི་ཐམས་ཅད་དང༌། །ལེགས་སྦྱར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གིས་ཀང་བཅིངས་པ་སེ། །རད་བྱུང་དློན་ཆེན་རྒྱ་ཆེའི་གཏམ། །འབྱུང་པློའི་སྐད་ཀི་

རང་བཞིན་བརློད། །ཅེས་བ་བ་ནི། ལྷུག་པའི་རིགས་ཀི་གཏམ་དང་བརློད་པ། སློགས་

ཁློངས་ནས་ཚིགས་བཅད་ཀང་སྐད་རིགས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པས་སློན་པའམ། ཡ་

གལ་ལེགས་སྦྱར་འབའ་ཞིག་ཀང་བཅིངས་པ་ཡློད་དེ། རད་དུ་བྱུང་བའི་བརློད་བ་རྒྱ་

ཆེར་སློན་པའི་བསན་བཅློས་གཏམ་རྒྱུད་ཆེན་པློ་ཞེས་བ་བ། འབྱུང་པློའི་སྐད་དེ་ཤ་

ཟའི་སྐད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་བརློད་པའང་ཡློད་ལ། དེ་བཞིན་རིན་ཆེན་རབ་སྣང་ཞེས་བ་

བ་ཡང་འབྱུང་པློའི་སྐད་ཀིས་བརམས་པ་ཡློད་ཅེས་སློ། །ངག་དབང་འཇིག་རྟེན་དབང་

ཕྱུག་གགས་པས། ཆློས་འབྱུང་འགའ་ཞིག་ལས། བློད་སྐད་ཀང་འབྱུང་པློ་ཤ་ཟའི་སྐད་

དུ་འཆད་གསུངས་པ་ཁུངས་དང་འབེལ་ན་ལེགས་ལ། གློང་ལྟར་སེབ་སྦྱློར་བ་སྒིག་ཏུ་

མེད་པས་བློད་སྐད་ལ་སྙན་ངག་མཚན་ཉིད་པ་མེད་གསུང་མཁན་བྱུང་སྣང་བ་ནི། 

སྐབས་འདི་དག་དང༌། ལྷུག་པ་སེལ་མ་ལུས་སུ་བཤད་པ་མ་མཐློང་བའམ་མཐློང་ཡང་

དློན་མ་གློ་བར་བཤད་རིམ་པའི་གཏམ་མློ། སྐབས་འདིར་བརྟག་པར་བ་བ་འདི་ཡློད་

དེ། ཨློ་ས་ར་དང་ར་ས་ཀ་སློགས་ཟུར་ཆག་གི་སྐད་དུ་སྦྱར་བའི་བསན་བཅློས་ཡློད་

ཅེས་པའི་ཟུར་ཆག གཞུང་འདིར་སྙན་ངག་རང་ལུགས་དང༌། བསན་བཅློས་ལ་གགས་

པའི་ཟུར་ཆག་གཉིས་བཤད་པ་གང་རུང་ཡིན་ནམ། དེ་མ་ཡིན་པའི་མཚན་གཞི་ཟུར་

པ་ཞིག་ངློས་འཛིན་རྒྱུ་ཡློད་ཅེས་རྣམ་པར་དཔད་ན། དང་པློ་མི་འཐད་དེ། བ་ལང་རི་

ལ་སློགས་པ་བརློད་མི་ཤེས་པ། བླུན་པློ་གློང་པའི་ཚིག་དེ་ནི་སང་དགློས་པར་

གསུངས་པ་དང༌། འློག་ཏུ། ཚིག་སྦྱློར་མཆློག་མིན་འདློད་པ་ནི། །སྒ་ཉམས་ཡིན་ཏེ་

ཞེས་མཆློག་མིན་པའི་ཡུལ་དམན་པ་ལ་གགས་པའི་ངག་ནི། སྐློན་བཅུའི་ནང་ཚན་སྒ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཉམས་སུ་བཤད་པས་མི་རུང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ལེགས་སྦྱར་

ལས་གཞན་པའི་སྐད་ཐམས་ཅད་ཟུར་ཆག་ཡིན་ན། སྐནྡྷ་ཀ་སློགས་རང་བཞིན་གི་

སྐད་དུ་སྦྱར་བ་དག་ཀང་ཟུར་ཆག་ཏུ་འགྱུར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་མི་རིགས་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལྟར་ཡང༌། མཚན་གཞི་གསར་དུ་ངློས་འཛིན་དགློས་ཤིང༌། དེ་

བྱུང་ཡང་གཞུང་དུ། དེ་བློར་ནས་མ་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་བཤད་པ་ཡློད་པའི་སློ་བློར་མེད་

པའི་སང་འཆག་པའི་དཔེར་སློང་བའི་འགལ་བ་སློང་དགློས་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་

ཉིད་ཤིན་ཏུ་དཔད་འློས་ཀང་འགེལ་ཊིཀ་ཀུན་ཏུ་དློགས་པ་ཙམ་མ་ཤར་ན། ད་ནི་གང་

ཟག་ཀུན་ལ་སྙན་ངག་ཟླ་ཆློས་ཁློ་ནར་འདློད་པ་དང༌། ལེའུ་བར་པ་ལས་མི་དགློས་

པར་རི་བ་དང༌། ཧམ་པ་ཆེ་ཤློས་འགས་ནི་གཞུང་དློན་བློར་བའི་ཡ་མཚན་ཅན་གི་

རློམ་རྒྱུགས་སློགས་སྙིགས་མའི་རང་རྟགས་ཅི་ཡང་དར་བས་འདི་འདྲའི་དཔད་པས་

ཅི་ཞིག་བ། དེའི་ཕིར་འཕྲློས་བཏང་སྙློམས་སློ། །

གསུམ་པ་སྦྱློར་ཚུལ་དློན་གི་དབེ་བས་གཉིས་སུ་བསན་པ་ནི། སེག་དང་རློལ་

དང་སབས་ལ་སློགས། །ལྟ་བའི་དློན་ཡིན་ཅིག་ཤློས་ཀང༌། །མཉན་པར་བ་བ་ཉིད་ཅེས་

པ། །འདི་ཡང་ལུགས་གཉིས་དག་ཏུ་བརློད། །སེག་པ་དང་རློལ་པ་ལ་སློགས་པའི་

ཉམས་གཙོ་བློར་གྱུར་པའི་ལུས་ཀི་འདུག་སངས་དང༌། རང་ལག་གི་གར་སབས་

སློགས་ལྟ་བ་མིག་གི་དློན་གཙོ་བློར་སློན་པའི་སྙན་ངག་ནི་ལྟ་བ་ལ་སྦྱློར་ཕིར་གཙོ་

བློར་ཟླློས་གར་སློན་ལ། དེའི་ཅིག་ཤློས་བལྟ་བའི་ཡུལ་མིན་པར་རྣ་བར་མཉན་བའི་

ཉམས་གཙོ་བློར་སློན་པ་སྙན་ངག་ཆེན་པློ་སློགས་ཏེ། ཉན་པ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱློར་བ་ཡིན་

པས་འདི་སྦྱློར་ཚུལ་གི་ལུགས་གཉིས་སུ་བརློད་དློ། །དེ་དག་ནི་རྒྱན་གིས་མཛེས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པར་བ་བའི་གཞི་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་པའློ། །    ། །

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱན་ལམ་རྣམ་པར་དབེ་བཤད་པ།

ར་བའི་ས་བཅད་གཉིས་པ་རྒྱན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་

རྒྱན་གིས་ལམ་རྣམ་པར་དབེ། ཐུན་མློང་བའི་རྒྱན་གིས་དབེ་བ་ཞིབ་མློར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ལ་གསུམ། ལམ་དུ་མར་བསན། ལྷློ་པ་དང་ཤར་བའི་ལམ་དབེ། སྐབས་

སུ་སྙན་ངག་གི་རྒྱུ་བཤད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། ཕན་ཚུན་དབེ་བ་ཕྲ་མློ་ཅན། །ཚིག་གི་ལམ་ནི་དུ་མ་ཡློད། །སྔློན་

སྦྱར་བའི་སྙན་ངག་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་གི་མི་འདྲ་བའི་དབེ་བ་ཕྲ་མློ་ཅན་མང་པློ་ཡློད་

པས། ཚིག་གི་ལམ་དེ་ཞིབ་མློར་ཕེ་ན་ནི་དུ་མ་ཞིག་ཡློད་དེ། དེ་དག་ཀང་བ་ལང་དང་

བ་མེན་གི་ཁྱད་ལྟར་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ཙམ་མ་འདྲ་བའློ། །    ། །

གཉིས་པ་ལ་མདློར་བསན། རྒྱས་བཤད། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མདློར་

བསན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས།

དེ་ལ་བཻ་དརྦྷ་དང་ནི། །གཽ་ཌཱ་བའི་ཁྱད་གསལ་བར་དབེ། །སྦྱར་བ་རབ་དང་

མཉམ་ཉིད་དང༌། །སྙན་དང་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་དང༌། །དློན་གསལ་བ་དང་རྒྱ་ཆེ་

བ། །བརིད་དང་མཛེས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན། །ཡློན་ཏན་འདི་བཅུ་བཻ་དརྦྷའི། །ལམ་གི་

སློག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན། །དེ་དག་ཕལ་ཆེར་བཟླློག་པས་ནི། །གཽ་ཌཱའི་ལམ་དག་མཚོན་

པ་ཡིན། །ཞེས་སྨློས་ཏེ། དེ་ལ་བཻ་དརྦྷ་ཞེས་པ་དཔའ་བློའི་ཡུལ་ལྷློ་ཕློགས་པ་དང༌། གཽ་

ཌཱ་དཀར་མློ་སེ་ཤར་ཕློགས་པའི་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་སྦྱར་བ་ལ་སློགས་པའི་མིང་

མཐུན་ཀང༌། མཚན་ཉིད་རྟ་དང་བ་མེན་ལྟར་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་སེ་གསལ་བར་བརློད་ན། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རྒྱས་པའི་བསན་བཅློས་བྷ་ར་ཏ་ལས་བཤད་པའི་ཡློན་ཏན་ནི་བཅུ་སེ་ཡི་གེ་སྦྱློར་བ་ལྕི་

བ་སྦྱློར་བ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པའི་དློན་ཅན་རབ་ཏུ་དང་བ་དང༌། འཇམ་རྩུབ་

ཀི་སྦྱློར་བ་མཉམ་པ་མཉམ་ཉིད་དང༌། སྒ་དློན་གི་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་སྙན་པ་དང༌། 

འཇམ་པའི་ཡི་གེ་མང་བ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་དང༌། དློན་བརྟག་མི་དགློས་པར་གསལ་

བས་དློན་གསལ་དང༌། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཡློན་ཏན་རྟློགས་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང༌། 

ཚིག་སྡུད་ཀི་འཇུག་པ་མང་བ་བརིད་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གི་དློན་ལས་མ་འདས་ཤིང་

ཡིད་འཕྲློག་པ་མཛེས་པ་དང༌། ཆློས་གཞན་ཆློས་ཅན་གཞན་ལ་བཀློད་པ་འཇིག་རྟེན་

གི་རེས་སུ་འབང་བ་ཕལ་བའི་དློན་ཅན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ཏེ་བཅུ་པློ་འདི་དག་

ལྷློ་ཕློགས་བ་ཻདརྦྷའི་ལམ་གི་སློག་གམ་སྙིང་པློ་ལྟ་བུར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དློན་གསལ་

སློགས་ཆ་ཤས་འགའ་མ་གཏློགས་མཚན་ཉིད་དེ་དག་ཕལ་ཆེར་བཟླློག་པའི་སྦྱློར་

བས་ཤར་ཕློགས་ག་ཽཌཱ་པའི་ལམ་མཚོན་པ་ཡིན་ནློ། །གུང་ཐང་པའི་འགེལ་པར་བ་ཻདར་

ནི་ཡུལ་ལློ། བྷ་ཞེས་པ་དཔའ་བློ་དང་ནག་མློའི་ཁློལ་བློ་ལ་སློགས་པ་ལྷློ་ཕློགས་པའི་

སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་སློ། །གཽ་ཌཱ་ནི་ཡུལ་ལློ། །ཝ་ཞེས་པས་ཤར་ཕློགས་པའི་སྙན་

ངག་མཁན་རྣམས་མཚོན་ནློ་ཞེས་འབྱུང་སེ་རྣམ་གངས་སློ། །

སྦར་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཡློན་ཏན་བཅུ་ལས། དང་པློ་སྦྱར་བའི་ཡློན་

ཏན་ལ་གསུམ་སེ། མཚན་ཉིད། བཟླློག་ཟླ། སྦྱར་བའི་དཔེར་བརློད་དངློས་སློ། །

དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། སྦྱར་བ་སློག་ཆུང་ཡི་གེ་མཆློག །ལྷློད་པ་ཉིད་ཀིས་མ་

རེག་པའློ། །སྦྱར་བ་ནི་སློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་མཆློག་ཏུ་བཟང་བས་ཤས་ཆེ་ཞིང༌། ལྷློད་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པའི་ཡི་གེ་ཉིད་ཀིས་མ་རེག་པ་སེ་འབའ་ཞིག་པ་མ་ཡིན་པའློ། །དེ་ལ་སློག་ཆུང་བ་ནི་

བརློད་པ་རླུང་ཤུགས་ཆུང་བ་སེ། ཙནྡྲ་གློ་མིའི་ཡི་གེའི་མདློར་དང་པློ་དང་གསུམ་པ་

དང་ལྔ་པ་རྣམས་དང༌། མཐར་གནས་རྣམས་ནི་སློག་ཆུང་བ་རྣམས་སློ་ཞེས་བཤད་

པས། སེ་པའི་དང་པློ་ཀ་ཙ་ཊ་ཏ་པ། གསུམ་པ་ག་ཛ་ཌ་ད་བ། ལྔ་པ་ང་ཉ་ཎ་ན་མ། 

མཐར་གནས་ཡ་ར་ལ་ཝ་དང་བཅུ་དགུའློ། །དེ་ལས་གཞན་པའི་གསལ་བེད། ཁ་གྷ། 

ཚ་ཛྷ། ཊ་བྷ། ཐ་ད། ཕ་བྷ། ཤ་ཥ་ས་ཧ་ཀྵ་རྣམས་སློག་ཆེ་བའློ། །

གཉིས་པ་བཟླློག་ཟླ་ནི། ལྷློད་པ་མཱ་ལ་ཏི་མཱ་ལ། །ལློ་ལཱ་ལི་ཀ་ལི་ལཱ་བཞིན། །ག་ཽ

ཌཱ་བ་ཡི་རེས་ཁྲིད་བློས། །དེ་འདློད་པས་ལྷློད་པས་མ་རེག་པ་དགློས་པའི་ལྷློད་པ་དེ་

རང་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཱ་ལ་ཏཱི། ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག མཱ་ལ་ཕྲེང་བ། ལློ་ལ་སེད་པ་དང༌། ཨ་ལི་

ཀ་བུང་བ། དེ་གཉིས་མཚུངས་འདྲས་མཚམས་སྦྱར་བས། ལློ་ལཱ་ལི་ཀ་གྲུབ། ལི་ལ་

འགློང་པའམ་འཁློར་བའློ། །

ལྷློད་པ་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་ཕྲེང༌། །སེད་པས་བུང་བ་འཁློར་བ་བཞིན། །ཞེས་འབྱུང་

སེ། ཤར་ཕློགས་པ་རྣམས་ལ་ཡིག་བསྐློར་པའི་རེས་ཁྲིད་ཀི་བློས་སློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་

འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པའི་ལྷློད་པ་འདི་འདྲ་བ་རང་ལུགས་སུ་འདློད་དེ། གསུམ་པ་དངློས་

ཀི་དཔེར་བརློད་ནི། མཱ་ལ་ཏཱི་དཱ་མ། ལཾ་གྷི་ཏཾ་བྷྲ་མ་རཻཿ ཞེས། བཻ་དརྦྷ་ཡི་སྦྱློར་ལྕི་བེད། 

མཱ་ལ་ཏཱི་ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག དཱ་མ་ཕྲེང་བ། ལཾ་གྷི་ཏཾ་འཁློར་བའམ་ལྡིང་བ། བྷྲ་མ་རཻཿབུང་བ་

རྣམས་ཀིས་ཞེས་པ་སེ། བློད་སྐད་དུ། ཛཱ་ཏིའི་མེ་ཏློག་ཕྲེང༌། བུང་བ་རྣམས་ཀིས་འཁློར་

ཞིང་ལྡིང་ཞེས་འབྱུང་སེ། སློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བ་ལ་སློག་ཆེན་ཀང་ཡློད་པ་ལྷློ་

ཕློགས་བཻ་དརྦྷའི་མཁས་པ་རྣམས་སྦྱར་བའི་ཡློན་ཏན་དུ་འདློད་ཅིང༌། སློག་ཆེན་གྷ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དང་བྷ་གཉིས་ཙམ་ཡློད་པས་སྦྱློར་བ་ལྕི་བར་བས་པའློ། །

འདི་སྐབས་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་དཔང་སློན་ལློ་ཙཱ་བས། སྦྱློར་བ་ལྷློད་པས་མ་

རེག་པའློ། སློག་ཆུང་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བ། །ལྷློད་པ་མཱ་ལ་ཏཱི་མཱ་ལཱ། །ཞེས་འགྱུར་བཅློས་

ནས། རང་པ་དང་པློ་དངློས་ལྷློད་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་མཛད། དེ་ཕིན་སློག་བཅས་བ་བའི་

རླུང་ཆུང་བའི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བའི་ངག་ནི་ལྷློད་པ་སེ་ཞེས་འབྲུ་མནན་ཡང༌། ལྷློད་པའི་

དཔེར་བརློད་སློག་ཆུང་གི་ཡི་གེ་འབའ་ཞིག་ཏུ་བྱུང་བས་ཤས་ཆེ་བའི་དློན་མ་འབེལ། 

མཁས་མཆློག་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས། རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀ་སྦྱར་བ་དངློས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དུ་བཀྲལ་ཏེ། ཤློང་འགྱུར། སྦྱར་བ་སློག་ཆུང་ཡི་གེ་མཆློག །ཅེས་དྲངས་

བཞིན་དུ་འབྲུ་བསྐློགས་ནས། སློག་དེ་བརློད་པའི་རླུང་ཆུང་བའི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བའི་ལྷློད་

པ་ཉིད་ཀིས་མ་རེག་པའི་སློག་ཆེན་པློའི་ཡི་གེ་མཆློག་སེ་ཁློ་ནར་ངེས་པའློ་ཞེས་དང༌། 

སྦྱར་བ་ནི་སློག་ཆེན་པློའི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བ་དང༌། བརློད་པ་དྲག་པ་དང༌། རྩུབ་པ་དང༌། 

བརློད་པ་རླུང་ཤུགས་ཆེ་བ་རྣམས་ཡིན་ནློ་ཞེས་སློགས་མང་པློ་ཞིག་གསུངས་ཀང་

གཞུང་ཊིཀ་རྒྱབ་འགལ་དུ་སློང་ལ། ངག་དབང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། ལྷློད་པའི་

དཔེར་བརློད་མཚང་རིག་པས། སློག་ཆུང་ཡི་གེ་མཆློག་གམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པ་དེ་

ལ་ལྷློད་པ་ཞེས་བ་སེ། ལྷློད་པ་དེས་མ་རེག་པ་ཞིག་དགློས་ལ་ཞེས་འཛེམས་བཤད་

མཛད་ཀང་དངློས་དཔེར་བརློད་པའི་སྐབས། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་གསུང་རིགས་ལ་

ཞེན་ནས། སློག་ཆེན་པློའི་ཡི་གེ་ཤས་ཆེ་བ་འདི་ལ་ཞེས་དང༌། 

རང་ཉིད་ཀི་དཔེར་བརློད། ས་གསུམ་ཚ་ཆེན་གདུང་འཕྲློག་པ། །ཧ་རི་ཙནྡན་ཁ་

བ་ཡིས། །མ་ཡིན་ཕ་མཐའ་མེད་བསིལ་བ། །སངས་རྒྱས་ཐུགས་རེའི་མཐུ་ལས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སློ། །ཞེས་སློག་ཆེན་མང་པློ་བསྒིགས་པའི་རེས་སུ་ཕིས་ཀི་སྙན་ངག་པ་ཀུན་བདེན་

རྫུན་མི་རྟློག་པར་རྒྱུག་མློད། དློན་ར། དངློས་ལྷློ་པའི་སྦྱར་བ་སློག་ཆེན་གི་ཡི་གེ་ཤས་

ཆེ་བ་ཡང་གསུངས་དུས་ཀི་ཤློག་རལ་ཙམ་མ་གཏློགས་ལག་ཐློག་འདྲེན་རྒྱུ་སློག་

ཆེན་ནི་གྷ་དང་བྷ་ལས་སུས་ཀང་མ་རེད་ཅིང༌། སློག་ཆུང་ཡི་གེ་དགུ་ཡང་དངློས་སུ་

འབྱུང་བ་འདི་སློག་ཆེན་ཤས་ཆེ་བར་ཅི་ལ་འགྱུར། གཟུར་གནས་ཡློད་ན། འདིར་

དཔེར་བརློད་སློག་ཆུང་ཤས་ཆེ་བར་བྱུང་བ་དང༌། གློང་གི སྦྱར་བ་སློག་ཆུང་ཡི་གེ་

མཆློག །ལྷློད་པ་ཉིད་ཀིས་མ་རེག་པའློ། །ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་ལྟློ་འགིགས་པས་ཀན་

ཀ་བར་མེད་པ་དེའི་ཕིར། འཇམ་མགློན་ཤློང་སློན་ལློ་ཙཱ་བའི་འགྱུར་ལ་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་

ཤྲིས་འབྲུ་བསྣན་པའི་རྒྱ་དཔེ་དང་མཐུན་པས་ལེགས་པར་བཞེད་དློ། །འཇིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་གིས། འདི་སྐབས་ཀི་ལྕི་བ་ནི་སྦྱློར་བ་ལྕི་བ་ལ་བ་ཞིང༌། སེབ་སྦྱློར་གི་ལྕི་

བ་ནི་ཡི་གེ་ལྕི་བའློ་ཞེས་སློགས་ནི་ལེགས་བཤད་དློ། །འདི་དག་བློ་གློས་འཕེལ་བའི་

ཆེད་དུ་ཡི་གེ་ལ་མ་འཛེམས་པར་མཐའ་དཔློད་དུ་བཀློད་པ་ལགས། །

རབ་དྭངས་ཀི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

གཉིས་པ་རབ་ཏུ་དང་བའི་ཡློན་ཏན་ལ། དངློས་ལྷློ་པ་དང༌། ལྡློག་པ་ཤར་པའི་

ལུགས་གཉིས་ལས། དང་པློ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད་དློ། །

དང་པློ་ནི།རབ་དྭངས་ལྡན་པ་གགས་འདློད་ཅན། །རབ་ཏུ་དྭངས་ཤིང་གསལ་

བས་རྟློགས་སླ་བ་འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པའི་དློན་ཅན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད། ཟླ་བའི་མཚན་མ་ཨུཏྤལ་གི། །འློད་ཀིས་མཛེས་པ་

རྒྱས་ཞེས་པ། །རྟློགས་པའི་སྐལ་བཟང་ལྡན་པའི་ཚིག །ཟླ་བའི་ངློས་ལ་སྣང་བ་རི་བློང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གི་མཚན་མ་ནི། ཨུཏྤལ་སྔློན་པློའི་འློད་ཅན་གི་ཟླ་བ་དེའི་མཛེས་པ་རྒྱས་སློ་ཞེས་པ་

བརློད་པ་ཙམ་གིས་དློན་ཚེགས་མེད་དུ་རྟློགས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པའི་

ཚིག་སྦྱློར་འདི་ལྟ་བུ་བཻ་དརྦྷ་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་ལྡློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད་དློ། དང་པློ་ནི། 

ངེས་ཚིག་ཡློད་ཕིར་གཽ་ཌཱ་བ། །ཤིན་ཏུ་གགས་པ་མིན་ཡང་འདློད། །ངེས་ཚིག་གི་

བཤད་པ་བར་ཡློད་ན། དེའི་ཕིར་གཽ་ཌཱ་པ་དག འཇིག་རྟེན་ལ་ཤིན་ཏུ་གགས་པ་མ་

ཡིན་པའི་གློ་དཀའ་བ་ཡང་རབ་དང་གི་ཡློན་ཏན་དུ་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་དཀར་མིན་ཆུ་ལས་སྐེས། །དེ་འདྲས་མཚན་པ་འློད་

དཀར་བཞིན། །ཤིན་ཏུ་དཀར་བ་མ་ཡིན་ཞེས་པས་སྔློན་པློར་གློ་ལ། འཇིག་རྟེན་ལ་

གགས་མི་ཆེ་ཡང་ཆུ་ལས་སྐེས་ནི་ཨུཏྤལ་ལ་སྒ་བཤད་རུང་ཡིན་པས་གློ་བ་ཨུཏྤལ་

སྔློན་པློ། དེ་འདྲ་བའི་ཁ་དློག་གི་མཚན་མ་ཡློད་པ་འློད་དཀར་ཅན་ཡིན་ཞེས་པ་བཞིན་

ནློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

མཉམ་ཉིད་ཀི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

གསུམ་པ་མཉམ་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། དངློས་ལྷློ་པ་དང་ལྡློག་པ་

ཤར་པའློ། །དང་པློ་ལ་མཚན་ཉིད་ནི། མཉམ་པ་སྦྱློར་བ་མི་མཉམ་བལ། །དེ་ནི་འཇམ་

རྩུབ་བར་མ་སེ། །སྦྱློར་བ་འཇམ་རྩུབ་བར་མ་ཡི། །ཡི་གེ་བཀློད་པའི་སྐེ་གནས་

ཅན། །མཉམ་པའི་དློན་ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་འཇམ་པ་སློག་ཆུང་བ་དང༌། རྩུབ་པ་སློག་ཆེན་

དག་མི་མཉམ་པ་དང་བལ་བའློ། །དེ་ནི་འཇམ་རྩུབ་རང་པའི་གངས་དློ་མཉམ་པ་འཇམ་

རྩུབ་བར་མར་བརློད་དེ་རང་པ་འཐེང་པློ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆ་མཉམ་པའི་ཡི་གེ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འཇམ་རྩུབ་བར་མར་བཀློད་པའི་སྐེ་གནས་ཅན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། ཀློ་ཀི་ལཱ་ལཱ་པ་བཱ་ཙཱ་ལློམཱ་མེ་ཏི་ཏི་མེ་ཏི་མ་ལ་ཡཱ་ནི་

ལཿ ཨུཙྪ་ལ་ཙྪི་ཀ་རཱ་ཙྪཱ་ཙྪ་ནིརཧ་རཱཾ་བྷཿ ཀ་ནློ་ཀྵིཏཿ

བློད་སྐད་དུ། ཁུ་བྱུག་ཅ་ཅློར་སྒློག་བེད་ཅིང༌། །ཉར་མ་རབ་འཐློར་དང་ཞིང་

དྭངས། །ཆུ་རྒྱུན་ཆུ་ཐིགས་ཀིས་བན་པའི། །མ་ལ་ཡ་རླུང་བདག་ལ་འློང༌། །འདི་རྒྱ་

དཔེའི་རང་པ་ཕེད་སྔ་མ་འཇམ་ཞིང༌། ཕེད་ཕི་མ་རྩུབ་པར་ཡློད་པས་ཡི་གེའི་སྦྱློར་བ་

འཇམ་རྩུབ་དློ་མཉམ་པ་དངློས་ལྷློ་པའི་ལུགས་ཏེ། དཔིད་དུས་ཁུ་བྱུག་རྣམས་དགའ་

བའི་ཅ་ཅློ་སྒློག་པར་བེད་ཅིང༌། ཉར་མ་སེ་ཆུའི་ཟིལ་ཟེགས་རབ་ཏུ་འཐློར་བའི་དང་བའི་

ཆུ་རྒྱུན་འབབ་པའི་ཆུ་ཐིགས་བསིལ་བས་བན་པ། མ་ལ་ཡའི་ཙནྡན་གི་ནགས་ཚལ་

ནས་འློངས་པའི་རླུང་བསིལ་བ་འདི་བདག་ལ་འདློད་པ་འཕེལ་བའི་ཕིར་འློངས་སློ་

ཞེས་པའློ། །འདི་ལ་ཊི་ཀཱ་མཛད་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་མི་མཉམ་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་

བཞག་ནས། དཔེར་བརློད་འདི་ཡང་ཤར་པའི་ལུགས་སུ་མཛད་ཅིང༌། འཇམ་རྩུབ་

བར་མ་ཞེས་པའི་འབྲུ་གནློན་དུ། རང་པ་བཞི་ཀ་འཇམ་པའི་སྦྱློར་བ་དང༌། རྩུབ་པའི་

སྦྱློར་བ་དང་དེ་གཉིས་བསེས་པའི་སྦྱློར་བ་ཞེས། སེ་ཚན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་བའི་

བཤད་ཚུལ་ཞིབ་ལ་མང་བར་མཛད་ཀང༌། རང་བཞི་འཇམ་པ་ཁློ་ན་དང༌། རྩུབ་པ་ཁློ་

ནའི་སྦྱློར་བ་ལ་འདིར་འཇམ་རྩུབ་མཉམ་པའི་ཐ་སྙད་མེད་པས་བཤད་པ་གཞུང་ཐློག་

ཏུ་མ་འབེལ་ལློ། །སྣར་ཐང་པ་སངྒྷ་ཤྲིས། འདི་ལ་རྒྱ་དཔེར། ཕེད་སྔ་མ་འཇམ་ཞིང་

ཕེད་ཕི་མ་རྩུབ་པའི་ངེས་པ་མེད་པས་སྦྱློར་བ་འཇམ་པའི་མཉམ་པར་བཞེད་པ་ནི་

མཉམ་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཕེད་ཀང༌། དངློས་ལྷློ་པའི་དཔེར་བརློད་དུ་ངློས་བཟུང་བ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སེས་དབང་གིས་འགིགས་སློ་ཞེས་ངག་དབང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གགས་པས་

གསུང་འདིས་མཐའ་དཔློད་ལེགས་པར་འགྲུབ་ཅིང་འཐད་པར་སེམས་སློ། །

གཉིས་པ་ལྡློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་ལ་དཔེར་བརློད་ནི། ཙནྡན་པྲ་ཎ་ཡློདྒནྡྷི་

རནྡློ་མ་ལ་ཡ་མཱ་རུ་ཏཿ། །སརྡྷ་ཏེ་རུདྡྷ་མདྡྷཻ�ློ། ཝ་ར་རཱ་མཱ་ན་ན་ནི་ལཻཿ

བློད་སྐད་དུ། ཙནྡན་གིས་བསློས་དྲི་ལྡང་ཞིང༌། །འཇམ་པ་མ་ལ་ཡ་ཡི་

རླུང༌། །བདག་གི་བརྟན་འགློག་དགའ་མ་ནི། །མཆློག་གི་ཁ་ཡི་རླུང་དང་འགན། །ཙནྡན་

གི་ནགས་རླུང་ལ་བདར་བའི་བསུང་ཞིམ་གིས་བསློས་པའི་དྲི་ངད་ལྡང་ཞིང༌། རེག་བ་

འཇམ་པའི་རླུང་འདི་ནི། བདག་གི་ལུས་སེམས་ཀི་བརྟན་པ་འགློག་ཅིང་ཆགས་པས་

མློས་པར་བེད་པའི་དགའ་མ་མཆློག་འགའ་ཞིག་གི་ཁའི་རླུང་དེ་དབུགས་དྲི་ཞིམ་པ་

ལ་འགན་པར་བེད་དློ། །ཡློན་ཏན་དྲི་བཟང་ཞིང་དལ་བུས་རྒྱུ་བ་དང་ཡིད་ཀི་བརྟན་པ་

འགློག་པའི་བ་བའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པས་སློ་ཞེས་པ་སེ། རྒྱ་དཔེའི་རང་པ་གསུམ་པ་

རྩུབ་ཅིང༌། གཞན་རྣམས་འཇམ་པས་རང་པ་ཆ་མི་མཉམ་པའློ། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

ནི་ཕེད་སྔ་མ་འཇམ་པ་དང༌། བར་མ་ཡི་གེ་བསེས་པ་དང༌། ཕི་མ་རྩུབ་པ་དང་འཇམ་

པ་བསེས་པའློ་ཞེས་འཆད་གསུང་ངློ༌། །

དེའི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། ཞེས་པ་མི་མཉམ་མ་བརྟགས་པར། །དློན་གི་རྒྱན་དང་

ཚོགས་དག་ལ། །ལྟློས་ནས་ཤར་ཕློགས་པ་དག་ལ། །སྙན་ངག་ལམ་འདི་འབྱུང་བར་

འགྱུར། །ཞེས་པ་ནི་སྨློས་མ་ཐག་པའི་དློན་ལ་སྙེག་ཅིང༌། དེ་ལྟ་བུའི་སྦྱློར་བ་མི་མཉམ་

པ་སྐློན་དུ་མ་བརྟགས་པར། དློན་དང་རྒྱན་གི་ཚོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་

བསམས་ཤིང་ལྟློས་ནས་ཤར་ཕློགས་གཽ་ཌཱ་པའི་ལུགས་ལ། མི་མཉམ་པའི་སྙན་ངག་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གི་ལམ་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་བ་བའི་དློན་ནློ། །

སྙན་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

བཞི་པ་སྙན་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གསུམ་སེ། མདློར་བསན། རྒྱས་བཤད། མཇུག་

བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། སྙན་པ་ཉམས་ལྡན་ཚིག་དང་ནི། །དངློས་པློ་ལ་ཡང་ཉམས་

གནས་པ། །སྦང་རི་སྤློད་པ་སྦང་རིས་བཞིན། །གང་གིས་བློ་ལྡན་དགའ་བེད་

པའློ། །སྙན་པ་ཞེས་པ་ནི་ཉམས་དང་ལྡན་པ། དེ་ཡང་ཚིག་དང༌། དློན་གི་དངློས་པློ་ལ་

ཡང་ཉམས་ཁྱད་པར་ཅན་གནས་པ་སེ། དཔེར་ན་སྦང་རི་སྤློད་པ་སེ་བུང་བ་རྣམས་

སྦང་རི་ཁློ་ནས་དགའ་བ་བཞིན་དུ། ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚིག་གང་གིས་ཀང་

བློ་ལྡན་མཁས་པའི་ཚོགས་ཀུན་དགའ་བར་བེད་པའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སྒའི་ཉམས། དློན་གི་ཉམས། 

གཉིས་ཀ་ལ་གློང་ཚིག་སང་བའློ། །དང་པློ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད། དབེ་བ་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ནི། སྒ་ནི་གང་དང་ཅི་ཡིས་ཀང༌། །གང་ཞིག་མཚུངས་པར་ཉམས་མློང་

བ། །དེ་ཡི་གཟུགས་སློགས་ཚིག་ཉེ་བ། །རེས་སུ་ཁྲིད་བཅས་ཉམས་དང་ལྡན། །དེ་ཡང་

སྒའམ་ཚིག་གི་ཐློག་མ་གང་དང་གང་དུ་ཡི་གེ་དང༌། གནས་དང༌། ཕི་མློ་ལ་སློགས་པ་ཅི་

དང་ཅི་སྦྱར་བར་གྱུར་པ་ནི། གང་ཞིག་འློག་མ་རྣམས་སུ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཐློས་

ཤིང་ཉམས་སུ་མློང་བ་དེའི་ཡང་སྒའི་གཟུགས་ཡི་གེ་སློགས་ཚིག་ཉེ་བར་ཐློས་པ་ནི་

མཚུངས་པར་ཐློས་པའམ། ཚིག་མཚུངས་པ་ཉེ་བ་ཞེས་པའི་སྒའི་ཉམས་དང༌། དེ་དང་

འདྲ་བར་རེས་སུ་ཁྲིད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་སྒའི་ཉམས་དང་ལྡན་པའློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་གཉིས། ལྷློ་པ་ཁློ་ན་འདློད་པ་མཚུངས་པར་ཐློས་པའི་སྒའི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཉམས་དང༌། གཉིས་ཀ་ཅི་རིགས་པར་འདློད་པ་རེས་ཁྲིད་ཀི་སྒའི་ཉམས་སློ། །དང་པློ་

ལ་ཡང༌། དཔེར་བརློད། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །

དང་པློ་ནི། ཨེ་ཥ་རཱ་ཛཱ་ཡ་དཱ་ལཀྵིམྤ��་པྟ་བཱ་ནབྲཱ་ཧྨ་ཎ་པྲི་ཡཿ ཏ་དཱ་པྲ་བྷྲ�་ཏི་དྡྷར་

སྱ་ལློ་ཀེ་སྨིནྣུཏྶ་བློ྅་བྷ་བ་ཏ།྄ །

བློད་སྐད་དུ། གང་ཚེ་བམ་ཟེ་དགའ་བ་ཡི། །རྒྱལ་པློ་འདི་ཡིས་དཔལ་ཐློབ་

འགྱུར། །དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཆློས་ཀི་ནི། །དགའ་སློན་འཇིག་རྟེན་འདི་རུ་འབྱུང༌། །ཞེས་

རྒྱལ་པློ་འགའ་ཞིག་ལ་བསློད་པའི་དབང་དུ་བས་ཏེ། གང་གི་ཚེ་བམ་ཟེའི་ཚོགས་

མཆློད་པས་དགའ་བར་བེད་པའི་རྒྱལ་པློ་འདིས་ནི། བསློད་ནམས་དེའི་མཐུས་རྒྱལ་

སིད་ཀི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་བཟུང་སེ་ཐློས་པ་དང་

དྲན་པ་ལ་སློགས་པའི་རིག་བེད་ཀི་ཆློས་ཀི་དགའ་སློན་འཇིག་རྟེན་འདིར་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། འདིའི་རྒྱ་དཔེ་ལ། པཎི་ཏ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས། ཨེ་

ཥ་ཞེས་པ་དང༌། ལཀྵ່་ཞེས་པ་ལ་ཥ་ཡིག་དག་མཚུངས་པར་ཉམས་སུ་མློང་བ་ཡློད་

ལ། དེ་བཞིན་དུ་པྲཱ་པྟ་བཱན་དང་བྲཱ་ཧྨཎ་པྲི་ཡཿ། དག་གི་པ་ཡིག་དང་པ་ཡློད་པའི་ར་ཡིག་

དག་བྷྲ�་ཏིདྡྷར་ཞེས་པ་ལ་ར་ལ་ད་དང་མ་བརེགས་པ་ཡང་ངློ་ཞེས་འཆད་པ་ལེགས་

པར་སྣང་ཞིང༌། རིན་སྤུངས་ཞབས་དྲུང༌། པྲཱ་པྟ་དང་པྲི་ཡ་མཚུངས་པ་དང༌། རང་པ་

བཞི་པར། ས་བློ་བྷ་བ་ཏ་྄ཅེས་པའི་བྷ་དང་བ་སློགས་སྐེས་གནས་མཚུངས་པར་མཛད་

པ་ཡང་མི་འཐད་པ་མེད་དློ། །མདློར་ན་གཅིག་ཏུ་གནས་དང༌། ལ་ལར་རིང་པློ་དང༌། 

འགའ་ཞིག་ཏུ་བརེགས་མར་བས་པ་མཚུངས་པ་ཉམས་སུ་མློང་བ་དགློས་སློ། །

འདིའི་དློགས་དཔློད་ངག་དབང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། ཊིཀ་མཛད་སྔ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མ་འགས། གང་ཚེ་ཚངས་པ་དགའ་བ་ཡི། །ཞེས་བསྒྱུར་ནས། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས་

ནི། ཚངས་པའི་ཚིག་ལ་སློགས་པའི་རེས་སུ་ཞུགས་པས་ཚངས་པ་དགའ་སེ་རྒྱལ་པློ་

འདིས་དཔལ་ཐློབ་ཅེས་པ་དང༌། སྣར་ཐང་པ་སངྒྷ་ཤྲིས། ཚངས་པ་མཆློད་སྦྱིན་གིས་

མཉེས་པར་བས་པའི་མཐུས། མིའི་རྒྱལ་པློ་འདིས་དཔལ་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་

སློགས་ཀི་བཤད་པ་མཛད་ཀང༌། བྲཱཧྨཎ་ཐུང་ངུ་ཚངས་པའི་མིང་ཡིན། བམ་ཟེ་ཚངས་

པའི་བུར་འདློད་པས། བྲཱ་ཧྨཎ་ཐུང་ངུ་ལ་བུ་རྒྱུད་ཀི་རྐྱེན་ཨཎ་བིན་ཤུལ་གི་བྲཱ་ཧྨ་ཎཱ་

ཞེས་རིང་པློར་གྲུབ་པ་བམ་ཟེ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་བམ་ཟེ་དགའ་བའི་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པར་

བསྒྱུར་ན་ལེགས་ཤིང་འབེལ་ལློ་གསུངས་པ། བསྒྱུར་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་འཐད་ལ། 

འློན་ཀང་བམ་ཟེ་དགའ་བ་རྒྱལ་པློའི་མིང་དུ་བས་པ་ནི་མི་ལེགས་ཏེ། སྔར་བྱུང་ཟིན་

ཞིག་ན་ངློས་བཟུང་དགློས་པ་ལ་མེད་ཅིང༌། དེ་ལ་འགྱུར་དང་འབྱུང་ཞེས་པ་མ་འློངས་

པའི་དློན་ཅན་གི་ཚིག་མི་འགིགས། རྒྱལ་པློ་དེ་ལྟ་བུ་ད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བསམ་

པ་ཞིག་ན་ལུང་བསན་བེད་དམ་ཇི་ལྟར་བ། དེས་ན་བཤད་ལུགས་འདིར་བསན་ལྟར་

འཐད་དེ། དཔང་ལློའི་དགློངས་པ་ཡིན་ཞིང་སངྒྷ་ཤྲི་དང་ཡང་ཕལ་ཆེར་མཐུན་ནློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཞེས་འདི་གཽ་ཌཱ་བ་མི་འདློད། །དེ་དག་རེས་སུ་ཁྲིད་ལ་

དགའ། །ཕལ་ཆེར་རེས་སུ་ཁྲིད་པས་ཀང༌། །བཻ་དརྦྷ་ནི་འདི་ཉིད་འདློད། །

ཅེས་ཚིག་མཚུངས་ཉེ་བ་འདི་ག་ཽཌཱ་བ་སེ་ཤར་ཕློགས་པ་མི་འདློད་ཅིང༌། ཤར་

ཕློགས་པ་དེ་དག་རང་པ་དང་ཚིག་ལ་ཡི་གེ་ལན་དུ་མར་བསྐློར་བའམ། གཅིག་རེས་

སུ་གཅིག་ཁྲིད་པ་ལ་མཆློག་ཏུ་དགའ་ལ། ལྷློ་ཕློགས་བཻ་དརྦྷ་ནི་ཕལ་ཆེར་ཏེ་གཙོ་བློར་

རེས་ཁྲིད་ཀང༌། ཚིག་མཚུངས་ཉེ་བ་འདི་འདློད་ཅིང༌། རེས་ཁྲིད་ཀང་མི་འདློད་པ་མ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཡིན་ཏེ་འདློད་དློ། །འདིའི་ཚིག་མཚུངས་ཉེ་བའི་ཟུང་ལྡན་དང༌། སྒ་ལྡན་གི་ཟུང་ལྡན་

གི་ཁྱད་པར། འདིར་གནས་དང༌། ཕི་མློ། བརེགས་མ་སློགས་ཀི་སློ་ནས་མཚུངས་པ་

ཉམས་སུ་མློང་བས་ཀང་ཆློག་ལ། ཕི་མ་ལ་གཟུགས་གཅིག་མཚུངས་པ་ངེས་པར་

དགློས་ཞེས་རིན་སྤུངས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །

གཉིས་པ་གཉིས་ཀ་ཅི་རིགས་པར་འདློད་པ་རེས་ཁྲིད་ཀི་སྒའི་ཉམས་ལ་གསུམ། 

མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསན། སྦྱློར་བས་རྒྱས་པར་བཤད། ཞར་བྱུང་ཟུང་ལྡན་སྨློས་

པའློ། །དང་པློ་ནི། རང་པ་རྣམས་དང་ཚིག་རྣམས་ལ། །ཡི་གེ་བསྐློར་བ་རེས་སུ་

ཁྲིད། །གལ་ཏེ་སྔ་མའི་ཉམས་མློང་ནི། །འདུ་བེད་རྟློག་བེད་མི་རིང་ཉིད། །ཚིགས་བཅད་

ལ་ལྟློས་ནས་རང་པ་རྣམས་དང༌། ཚིགས་བཅད་དང་ལྷུག་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟློས་ནས་

ཚིག་རྣམས་ལ་ཡི་གེ་རེ་རེ་བ་བསྐློར་ཞིང་ཡང་ཡང་བརློད་པ་ནི་རེས་སུ་ཁྲིད་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་རང་པའམ་གལ་ཏེ་ཚིག་སྔ་མར་བཀློད་པའི་ཡི་གེའི་གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དེའི་

སྒ། རྣ་བས་ཉམས་སུ་མློང་བའི་དེའི་འདུ་བེད་ཀི་ཀུན་སླློང་ལས། དྲན་པའི་རྟློགས་པ་

བསྐེད་པའི་ནུས་པ་སད་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཕི་མ་མི་རིང་བ་ཉེ་བ་ཉིད་དུ་གནས་པའློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། རང་པ་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་ཁྲིད། ཚིག་ལ་བསྐློར་བའི་རེས་

ཁྲིད། རིང་བར་ཐློས་པའི་རེས་ཁྲིད། ཤར་པ་ཁློ་ན་འདློད་པའི་རེས་ཁྲིད་དློ། །དང་པློ་ནི། 

རང་པ་ལ་བསྐློར་བ་ནི། ཙནྡྲེ་ཤ་རནི་ཤློ་ཏྟཾ་སེ་ཀུནྡ་ས་བ་ཀ་བི་བྷྲ་མེ། །ཨིནྡྲ་ནི་ལ་ནི་བྷཾ་

ལཀྵྨ་སནྡ་དྷཱ་ཏྱ་ལི་ནཿ ཤི་ཡཾ། །

ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཙནྡྲ་དང་ཨིནྡྲ་གཉིས་པ་

དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཀུནྡ་སནྡ་སེ། ན་ཡིག་དང་ལྡན་པའི་ད་ཡིག་བསྐློར་ལ། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དེའི་བློད་སྐད་དུ། སློན་མཚན་དབུ་རྒྱན་ཟླ་བ་ནི། །ཀུནྡའི་ཕློན་པློར་འཁྲུལ་བ་

ལ། །མཚན་མ་ཨིནྡྲ་ནི་ལ་མཚུངས། །བུང་བའི་དཔལ་ནི་ཡང་དག་འཛིན། །སློན་ཀའི་

མཚན་མློ་སྔློ་བསངས་མའི་དབུ་རྒྱན་ཟླ་བ་མཛེས་ཤིང་དཀར་བས་མེ་ཏློག་ཀུ་མུ་དའི་

ཕློན་པློའ ློ་སྙམ་འགའ་ཞིག་འཁྲུལ་བ་ལ། ཞིབ་མློར་བརྟགས་པས། མཚན་མའི་རི་བློང་

ཨིནྡྲ་ནི་ལ་དང་ཁ་དློག་མཚུངས་པའི་བུང་བའི་དཔལ་ཡང་དག་པར་འཛིན་པའི་ཟླ་བར་

ངེས་ཏེ། ཀུནྡ་ནི་བུང་བ་དང་འགློགས་པ་མི་སིད་ཅེས་པའི་དློན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཚིག་ལ་བསྐློར་བ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཙཱ་རུ་ཙཱནྡྲ་མ་སཾ་བྷཱི་རུ་ཝིམམྤཤེ་

ད་མམ་རེ། །མནྨ་ནློ་མནྨ་ཐཱ་ཀྲཱ་ནྟཾ་ནིར་ཡཾ་ཧནྟུ་མུ་དྱ་ཏཾ། །

ཞེས་པའི་རང་པ་དང་པློ་ཙཱ། གཉིས་པར་མ་བའི་ཡི་གེ་བརེགས་མ། གསུམ་

པར་ན་ཡིག་དང་ལྡན་པའི་མ་ཡིག བཞི་པ་ལ་ཡ་ཡིག་བསྐློར་བས་ཚིག་རེ་ལ་བསྐློར་

བའི་རེས་ཁྲིད་ཡློད་དློ། །

བློད་སྐད་དུ། མཛེས་མ་མཁའ་ལ་ཟླ་བ་ཡི། །དཀིལ་འཁློར་མཛེས་པས་བདག་

གི་ཡིད། །ཡིད་སྲུབས་ཀིས་མནན་བརེ་མེད་དུ། །འཇློམས་པར་བརློན་པ་འདི་ལ་

ལྟློས། །ཀེ་མཛེས་ལྡན་མ་ཞེས་བློད་ནས་མདུན་གི་མཁའ་ལ་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་

མཛེས་པ་ཅན་འདི་ཤར་བ་མཐློང་བས། བདག་གི་ཡིད་རང་དབང་མེད་པར་ཡིད་

སྲུབས་ཏེ་འདློད་ལྷའི་དཔུང་གིས་མནན་ནས། བརེ་བ་མེད་པར་ཆགས་པའི་གདུང་བ་

དྲག་པློས་འཇློམས་པར་བརློན་པ་འདི་ལ་ལྟློས་ལ། བདག་ལ་བརེ་བར་གིས་ཤིག་

ཅེས་འདློད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་བརློད་པའློ། །ཞེས་པ་ཤིན་ཏུ་མི་རིང་བར། །ཐློས་པ་

དག་ནི་རེས་ཁྲིད་འདློད། །སྨློས་མ་ཐག་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཤིན་ཏུ་མི་



  89  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རིང་བའི་བར་ཅན་དུ་ཐློས་པ། ལྷློ་ཤར་གཉིས་ཀ་དག་ནི་རེས་ཁྲིད་དུ་འདློད་དློ། །

གསུམ་པ་རིང་བར་ཐློས་པའི་རེས་ཁྲིད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་ཏུ་རཱ་མཱ་མུ་ཁཱམྦྷློ་ཛ་

ས་དྲ�་ཤཤྩནྡྲ་མཱ་ཨི་ཏི། འདིར་རཱ་མ་དང་ཙནྡྲ་མའི་མ་ཡིག་བར་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་བར་

བཀློད་པས་སློ། །

བློད་སྐད། དགའ་མ་བཞིན་གི་ཆུ་སྐེས་དང༌། །མཚུངས་པ་ཟླ་བ་ཞེས་མི་

འདློད། །དགའ་མའི་བཞིན་རས་ཉིད་ཆུ་སྐེས་པདྨར་བཀློད་ཅིང༌། དེ་དང་མཚུངས་པ་

ཟླ་བའློ་ཞེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལྷློ་པ་མི་འདློད་ཅིང༌། ཡུལ་དབུས་པ་འགའ་ཞིག་དང༌། ཤར་

ཕློགས་པ་འདློད་ཅེས་དར་ཀཱིརྟི་གསུངས་ཞེས་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་འགེལ་པར་

བྱུང་ལ། འདི་ཉིད་ཀིས་རིང་བའི་དློན་ཡི་གེ་རིང་ཆ་ཅན་ལ་མཛད་ཀང་དེ་མིན་ཏེ། ཡི་

གེ་མང་པློས་བར་དུ་ཆློད་པ་འགང་རིང་བའི་དློན་ཏེ། ལྷློ་པ་མི་འདློད་པའང་ཉེ་བར་ཐློས་

པ་རེས་ཁྲིད་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཀང༌། རིང་པློར་འགངས་ན་རེས་ཁྲིད་དུ་མི་འགློ་བ་

ལ་བསམ་པ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་ཤར་པ་ཁློ་ན་འདློད་པའི་རེས་ཁྲིད་ནི། བདག་གི་ལུས་དང་ཁྲློ་བ་

ཕྲ། །འདློད་པ་རྩུབ་ཅིང་མཛའ་བློ་ངན། །ཁེངས་པ་ཉམས་ཤིང་ཆགས་པ་རྒྱས། །རློངས་

པ་སྐེས་ཏེ་སློག་རྣམས་སློང༌། །ཁྱློད་རིང་དུ་བལ་བའི་གདུང་བས་ལུས་རིད་པས་ཕྲ་

ཞིང་མི་འདུད་པའི་ཁྲློ་བ་ཡང་ཕྲ། ལུས་སེམས་གཟིར་བའི་འདློད་པ་ནི་རྩུབ་ཅིང་ཡུན་

རིང་འདློར་ནུས་པའི་མཛའ་བློ་སྙིང་རིང་བས་ངན། མཛའ་བློས་ཅི་བ་སྙམ་པའི་ཁེངས་

པ་ཉམས་ཤིང་ཆགས་སེམས་ནི་རྒྱས། དེ་ཕློགས་སུ་གྱུར་བའི་རློངས་ཤིང་བརྒྱལ་བ་

སྐེས་ཏེ་སློག་རྣམས་སློང་བས་འཆི་བ་ལ་ཐུག་གློ་ཞེས་བལ་བས་ཉེན་པ་མློ་འགའ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཞིག་གིས་སྨྲས་པའློ། །

ཞེས་སློགས་སྦྱློར་བ་རྩུབ་པ་དང༌། །ལྷློད་པ་ཡང་ནི་སེར་བར་བེད། །དེ་ཕིར་

དེ་ལྟའི་རེས་ཁྲིད་ནི། །ལྷློ་ཕློགས་པ་རྣམས་མི་སྦྱློར་རློ། །

གང་གི་དཔེར་བརློད་ཀི་རྒྱ་དཔེར། སྨརཿ ཁརཿ ཁལཿ ཀཱནྟཿ ཀཱ་ཡཿ ཀློ་པཤྩ་ནཿ 

ཀྲ�་ཤཿ། ཞེས་ཚེག་དྲག་མང་པློའི་རེས་ཁྲིད་སྦྱློར་བ་རྩུབ་པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་བཟླློག་

ཟླ་དང༌། དེའི་ཕེད་ཕི་མ། ཙྱུ་ཏློ་མཱ་ནློ་དི་ཀློ་རཱ་གློ་མློ་ཧློ་ཛཱ་ཏློ་ས་ཝློ་ག་ཏཿ། ཞེས་ཨློ་

ཡིག་མང་པློའི་རེས་ཁྲིད་སྦྱར་བའི་འགལ་ཟླ་ལྷློད་པ་ཡང་སེ། འཇམ་རྩུབ་བསེས་པའི་

རེས་ཁྲིད་ནི་ཤར་ཕློགས་ག་ཽཌཱ་བ་ཁློ་ན་སྦྱློར་གི། ལྷློ་ཕློགས་བ་ཻདརྦྷའི་མཁས་པ་རྣམས་

ནི་ཡང་རེས་ཁྲིད་དུ་མི་སྦྱློར་རློ། །

གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་ཟུང་ལྡན་སྨློས་པ་ནི། བསྐློར་བ་ཁློ་ན་ཚོགས་པ་ཡི། །སྤློད་

ཡུལ་ཟུང་དང་ལྡན་པར་རིགས། །དེ་ཡང་གཅིག་ཏུ་སྙན་པ་མིན། །དེ་ཕིར་ཕི་ནས་

བཤད་པར་བ། །ཡི་གེ་གཅིག་ཁློ་ན་བསྐློར་བ་རེས་ཁྲིད་དང༌། ཚོགས་པ་ཡི་གེ་གཉིས་

གསུམ་སློགས་བསྐློར་བ་སྔ་མ་གང་བཀློད་ཀི་སྤློད་ཡུལ་དུ་ཕི་མ་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་ཟུང་

ལྡན་དུ་རིགས་ལ། དེ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྙན་པའི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་མིན་པ། དེའི་

ཕིར་ཕིས་སྒ་རྒྱན་གི་སྐབས་ནས་བཤད་པར་བའློ་ཞེས་འགེལ་པ་ཀུན་ནས་བཤད་

མློད། ཁློ་བློའི་རྣམ་རྟློག་གི་བེ་བག་ཙམ་དུ། རེས་ཁྲིད་སྔློན་དུ་ཞིབ་རྒྱས་སྨློས་ཟིན་པས་

འདིར་མཚན་ཉིད་ཟླློས་ལ། དེའི་ཕིར། ཚོགས་པ་ཁློ་ན་བསྐློར་བ་ཡི། །ཞེས་བསྒྱུར་ན་

འགལ་བ་མེད་ཅིང་འགེལ་བདེ་སྙམ་ཡང༌། ཤློང་དཔང་མཁས་པའི་འགྱུར་ལས་བླུན་

རློངས་བདག་ལྟ་བུས་འདའ་བར་ག་ལ་སློབས།
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གཉིས་པ་དློན་གི་ཉམས་ནི། ངེས་པར་རྒྱན་ཀུན་ལ་ཡང༌། །དློན་གི་ཉམས་

དག་སྦྱིན་པར་བེད། །སྒའི་ཉམས་ཀང་སྙན་པའི་རློ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་མློད། དེ་

བས་ཀང་རྒྱན་རྣམས་ཀུན་ཏེ་མཐའ་དག་ལ་དློན་གི་རློ་ཉམས་སྙན་པ་དང་སེག་པ་

སློགས་བརློད་བ་དློན་གི་ཉམས་ཁྱད་པར་ཅན་སྦྱིན་པར་བ་དགློས་ཀི། གཞན་དུ་ན་

བརློད་བས་སློངས་པ་པི་ཝང་དང་གིང་བུའི་སྒ་བཞིན་ནློ། །

རྒྱས་བཤད་གསུམ་པ་སྒ་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་གློང་ཚིག་སང་བ་ལ་གཉིས། དློན་གི་

གློང་པ་བཟླློག་པ་དང་བཅས་པ་དང༌། སྒའི་གློང་པ་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པའློ། །

དང་པློ་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་གློང་པ་ཉིད། །མིན་པའི་ཁུར་འདི་ཕལ་ཆེར་འཛིན། །དེ་

ལྟ་ན་ཡང་བླུན་པློ་གློང་པ་ཉིད་ཀི་ཚིག་རང་དགའ་མ་ཡིན་པར། དློན་ལེགས་པའི་རློ་

ཉམས་ཅན་གི་ཁུར་འདི་ཕལ་ཆེར་འཛིན་པར་བེད་དེ། 

དཔེར་ན། འདློད་ལྡན་བདག་ལ་གཞློན་ནུ་མ། །ཁྱློད་ནི་ཇི་ལྟར་འདློད་མི་

བེད། །ཅེས་འདི་གློང་པའི་དློན་བདག་ཉིད། །ཉམས་དང་བལ་བ་ཁློ་ནར་བེད། །འདློད་

པའི་འདློད་ཆགས་དང་ལྡན་པ་བདག་ལ་ཡིད་འློང་གཞློན་ནུ་མ་ཁྱེད་ནི་ཇི་ལྟར་འདློད་

པ་བསེན་དུ་འཇུག་པར་མི་བེད་དེ། བེད་དགློས་ཞེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ཚོགས་པར་དབྱུང་

དུ་མི་རུང་བ་གློང་པའི་ཚིག ངློ་ཚ་བའི་དློན་གི་བདག་ཉིད་སྙན་ངག་གི་རློ་ཉམས་དང་

བལ་བ་ཁློ་ནར་བེད་པས་སང་བར་བའློ་ཞེས་པའི་ཐ་ཚིག་སེ་སང་བའི་གློང་པ་ངློས་

བཟུང༌། དེ་སློང་བར་བེད་པའི་ཉམས་ཇི་ལྟར་སྦྱིན་པ་མཚོན་པའི་ཕིར།

གཡློན་མིག་འདློད་པ་གཏུམ་པློ་ནི། །ངེས་པར་བདག་ལ་བརེ་བ་མེད། །ཁྱློད་

ལ་ཁྲློ་མེད་དགའ་ཞེས་པ། །གློང་པའི་དློན་མིན་རློ་དང་ལྡན། །གཡློན་མིག་མ་ཞེས་ཟུར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གིས་ལྟ་བའི་མཛེས་མ་ལ་བློད་ནས། བརྟན་པ་ཉམས་པར་བེད་པའི་འདློད་པ་གཏུམ་

པློ་འདི་ནི། ངེས་པར་ཏེ་གདློན་མི་ཟ་བར་བདག་ལ་བརེ་བ་མེད་པའི་ཆློས་ཀིས་འཚེ་

མློད་ཀི་ཁྱློད་ལ་ནི་ཁྲློ་བ་མི་སྐེ་བས་དགའ་བར་བལྟའློ་ཞེས་འདློད་པ་དློན་དུ་གཉེར་

བའི་ཀུན་སླློང་མཚུངས་ཀང༌། འཁྱློག་པློར་བརློད་པའི་ཚུལ་གིས་གློང་པའི་ངག་དློན་

བསྒིབས་ཏེ། སྙན་ངག་གི་རློ་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བས་པའློ། །

གཉིས་པ་སྒའི་གློང་པ་དམིགས་བསལ་དང་བཅས་པ་ནི། སྒ་ལའང་གློང་པ་

ཉིད་ཡློད་དེ། །དེ་ནི་ལེགས་པའི་ཅིག་ཤློས་གགས། །དགའ་བའི་དགའ་སློན་བརློད་པ་

ལ། །ཇི་ལྟར་ཡ་ཡིག་ལ་སློགས་བཞིན། །བརློད་མ་ཐག་པའི་དློན་གི་གློང་པར་མ་ཟད། 

སྒ་ལའང་གློང་ཚིག་ཡློད་དེ། དེ་ཞུགས་པའི་སྙན་ངག་ནི་ལེགས་པའི་ཅིག་ཤློས་སམ་

འགལ་ཟླ་མི་ལེགས་པར་གགས་སློ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དགའ་བའི་དགའ་སློན་ཏེ་

འཁྲིག་པའི་དློན་བརློད་ཅིང་གློ་བར་བེད་པ་ལ། ཇི་ལྟར་ན་ཡཱ་ཡིག་དང༌། སློགས་

ཁློངས་ནས་བྷ་ཡིག་ཀང་སེ། དེ་གཉིས་ཚོགས་པའི་ཡཱ་བྷ་འཁྲིག་པའི་དངློས་མིང་ཡིན་

པ་འློག་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན། ཞེས་མཚན་ཉིད་ངློས་བཟུང་ནས།

དེ་ལ་ཡང་ནང་ཚན་གི་དབེ་བ། ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱློར་གིས་ཞུགས་

དང༌། །སླར་ཡང་ངག་དློན་དག་གིས་ཀང༌། །ཉེས་པར་རྟློག་བེད་གློང་པ་སེ། །དེ་ཡང་

ཚིག་གི་མཚམས་སྦྱློར་ལུགས་སམ་གཅློད་མཚམས་ལློག་པའི་དབང་ལས་གློང་ཚིག་

ཞུགས་པ་དང༌། སླར་ཡང་སེ་དེར་མ་ཟད། གཅློད་མཚམས་ཐ་མི་དད་ཅིང་དློན་ལ་སྐློན་

མེད་ཀང༌། ངག་ཚིག་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་གློ་བ་ཐ་དད་པར་གྱུར་ཏེ་བརློད་བའི་དློན་

ལློག་པར་གློ་ནུས་པ་དག་གིས་ཀང༌། ཉེས་པ་མངློན་མཚན་ཅན་མི་མཛེས་པ་རྟློགས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པར་བེད་པའི་གློང་པ་སེ་གཉིས་སུ་ཡློད་དློ། །དློན་དེ་ཉིད་སྒ་གཞན་གིས་བརློད་ན་སྐློན་

མེད་པས་ན་དློན་ཉེས་པ་མ་ཡིན་གསུངས་སློ། །དེའི་དང་པློ་མཚོན་པའི་དཔེར་བརློད།

ཡཱ་བྷ་ཝ་ཏཿཔྲི་ཡ་བཞིན། །ཞེས་པའི་བརློད་བ། ཡཱ་ནི་གང༌། བྷ་ཝ་ཏཿ ནི་ཁྱློད་

ཀི། པྲི་ཡ་དགའ་མ་ལ་འཇུག་པས། གང་ཁྱློད་ཀི་དགའ་མ་ཞེས་པ་ཡིན་ཀང༌། གཅློད་

མཚམས་གཞན་དུ་བས་ནས། ཡཱ་བྷ་འཁྲིག་པ། ཝ་ཏ་ལྡན་པ། པྲི་ཡ་དགའ་མ་སེ། 

འཁྲིག་ལྡན་དགའ་མ་ཞེས་གློང་ཚིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། 

བློད་སྐད་ལའང༌། མློ་མཚན་བཟང་ལྡན་འདི་ཡིས་ནི། །ཁྱིམ་གཉིས་སུ་ནི་ཕུན་

ཚོགས་བསྐེད། །བ་ལྕེ་གཉིས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །མཛའ་བློ་སློ་སློར་འབེད་པར་

བེད། །ཅེས་པའི་མློ་བུད་མེད་མཚན་བཟང་ལྡན་ནི་དགེ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ལག་པ་ལ་

ཕྲེང་བའི་རི་མློ་ཡློད་པ་སློགས་ཏེ། དེས་ཕ་དང་ཁྱློའི་ཁྱིམ་གཉིས་སུ་དཔལ་སྐེད་ཅིང༌། 

བ་ནི་འདབ་ཆགས་ནེ་ཙོ་ལྟ་བུ། ལྕེ་གཉིས་པ་ཕྲམ་མཁན་གིས་མཛའ་བ་ཕེད་པ་ལ་

བསམ་མློད་ཀང༌། མློ་མཚན་ཞེས་དང༌། བ་ལྕེ་ཞེས་པ་བཅད་པས་གློང་པར་འགྱུར་

ཞེས་འགེལ་པ་སྔ་མ་ཚོར་བཤད་པ་འདི་ཀ་རྣམ་པ་གསལ་ཞིང༌། འདི་ལ་གུང་ཐང་པ་

བདེ་བའི་བློ་གློས་ཀིས། དློན་འདི་ལ་གློང་པའི་ཚིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ།

མཚན་ཉིད་བཟང་ལྡན་བུད་མེད་འདིས། །ཁྱིམ་གཉིས་སུ་ནི་དཔལ་སེར་

བེད། །འདབ་ཆགས་ལྕེ་གཉིས་པ་ཡིས་ནི། །མཛའ་བློའི་དློན་མཐུན་གཉིས་སུ་

འབེད། །ཅེས་སྦྱློར་རློ་གསུང་བ་ལེགས་ཆར་སྣང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་མཚོན་པའི་དཔེར་བརློད། གཞན་ལ་བསྣུན་ནས་སྐེས་བུ་ནི། །ཝཱི�་

ལྡན་པའི་ཝི་ཤནྟཿ། །ཞེས་པའི་ངག་དློན་དངློས། གཡུལ་ངློར་གཞན་ལ་མཚོན་གིས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དྲག་ཏུ་བསྣུན་ནས། སྐེས་བུ་དཔའ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ནི། ཝཱི�་བརློན་འགྲུས་ཏེ་དེ་

དང་ལྡན་པས། ཝི་ཤནྟཿ རྣམ་པར་གནས་པའློ་ཞེས་གློང་པ་མ་ཡིན་ཀང༌། གློ་ཚུལ་

གཅིག་ལ།

གཞན་ལ་བསྣུན་ནས་སྐེས་བུ་ནི། །ཁུ་བ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་ངལ། །དེ་ལྟ་བུ་

སློགས་ལམ་དག་ནི། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་བསྔགས་མ་ཡིན། །ཞེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་

གི་དགའ་མས་ཆློག་མི་ཤེས་པར་བུད་མེད་གཞན་ལ་བསྣུན་ཅིང་བགློད་ནས། སྐེས་

བུ་འདློད་ལྡན་ནི་ཁུ་བའི་རྒྱུན་ཡང་ཡང་འབབ་པ་དང་ལྡན་པས་ལུས་དུབ་སེ་རྣམ་པར་

ངལ་ལློ་ཞེས་པར་ཡང་གློ་བས། དེ་ལྟ་བུ་སློགས་བཞད་གད་སྐེད་ཅིང་ངློ་ཚ་བར་བེད་

པའི་ཚིག་ནི། ཤར་ལྷློའི་ལམ་སློལ་གཉིས་ཀ་ལ་བསྔགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྐློན་དུ་འགྱུར་

བས་སང་དགློས་སློ་ཞེས་པ་སེ། 

བློད་སྐད་ལ་དཔེར་མཚོན་པ་གུང་ཐང་པས་དཔེར་བརློད་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་འབྱུང་

བར། མི་མློའི་མཚན་མ་བདག་གིས་རྟློགས། །སྒློགས་མཁན་སྒློགས་ཀི་འཁྲུལ་འཁློར་

སྦྱློར། །མེ་ཏློག་ཁ་འབེ་འབེ་ལ་ཉེ། །དགའློ་འློ་བེད་ཆློས་ཡིན་ནློ། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་

པའི་ཚིག་གི་དློན་ལ་ངློ་ཚ་བ་ཅི་ཡང་མེད་ཀང༌། སྐེ་བློ་རྣམས་བག་ཁུམས་ཤིང་བཞད་

གད་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བས་སང་ངློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རློ། །དེས་ན་འདི་ནི་ངག་རངས་

པློའི་དློན་ལ་བརི་བས་གཅློད་མཚམས་ལ་མ་ལྟློས་སློ། །དེ་ལྟ་བུའམ་སྐབས་ཀི་དབང་

ལས་ཡིན་ཏེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་བྷ་གི་ནི། །ཞེས་སློགས་ཀུན་ཏུ་ཁས་ལེན་ཉིད། བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་བཅློམ་

ལྡན་འདས་མ་སེ། གཞན་དུ། བྷ་ག་ལེགས་ལྡན་ཁྱབ་འཇུག་སེ། །བུད་མེད་ཀི་ནི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འདློམས་ན་གནས། །མི་རྣམས་དགའ་བར་བེད་པས་ན། །དེ་ནི་སེད་མེད་བུ་ཞེས་

བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན་འཇུག་སློ་མང་ཞིང༌། སྐབས་འདིར་བྷ་ག་མློ་མཚན་དང་

སྐལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་ཀང༌། ཝ་ཏཱི་ལྡན་མ་དང༌། བྷ་གི་ནི་སིང་མློ་ལ་འཇུག་པའི་

དབང་གིས། སིང་མློ་ལ་ངློ་ཚའི་གནས་བརློད་མི་རུང་ཞིང་དེར་མི་དློགས་པས་ན་སིང་

མློ་སྐལ་ལྡན་མར་ངེས་པ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་སྐློན་དུ་མི་བརི་ཞིང༌། ཤར་ལྷློའི་ལམ་སློལ་ཀུན་

ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཉིད་དློ། །

གསུམ་པ་སྙན་པའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། དེ་ལྟར་སྙན་པ་རྣམ་པར་ཕེ། །ཞེས་པ་

ནི་གློ་སླའློ། །

ཤིན་ཏུ་གཞོན་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

ལྔ་པ་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གཉིས། དངློས་ལྷློ་པའི་ལུགས་དང༌། 

ལྡློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དེའི་དློན་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་ནི། ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་བཤད་པར་བ། །རྩུབ་མིན་ཡི་གེ་མང་བ་ནི། །ཤིན་

ཏུ་གཞློན་པ་ཉིད་དུ་འདློད། །གང་ཕིར་ཐམས་ཅད་མཉེན་པ་ནི། །སྦྱློར་བ་ལྷློད་པའི་སྐློན་

དུ་བཤད། །ད་ནི་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པའི་ཡློན་ཏན་བཤད་པར་བ་བ་ནི། རྩུབ་པ་ཚེགས་

ཆེན་པློས་བརློད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར། ཀ་ལ་སློགས་པ་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་མང་བ་ནི་

ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདློད་དློ། །ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་འཇམ་ཞིང་

མཉེན་པ་ཞིག་མཚན་ཉིད་དུ་མི་རུང་ངམ་ཞེ་ན། མི་རུང་སེ་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ཞེ་

ན། ཐམས་ཅད་མཉེན་ཞིང་ཡང་བ་ནི་སྦྱློར་བ་ལྷློད་པའམ་གློལ་བ་ཞེས། སེབ་སྦྱློར་

ཞིག་ཅིང་གློལ་བའི་སྐློན་ཆེན་དུ། མཱ་ལ་ཏི་མཱ་ལཱ། ལློ་ལ་ལི་ཀ་ལི་ལཱ་ཞེས་གློང་དུ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དཔེར་བརློད་ཅིང་བཤད་ཟིན་ཏློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། སྤིན་གི་ཕྲེང་བ་ལྡན་དུས་སུ། །སྙན་པར་སྒློགས་

པའི་མགིན་ལྡན་པ། །ར་བ་ཡི་ནི་མཇུག་མ་དག །ཟླུམ་པློར་བས་ནས་གར་བེད་

དློ། །ཆར་སྤིན་སྔློན་པློའི་ཚོགས་ཀི་ཕྲེང་བ་གཡློ་བ་དང་ལྡན་པར་དབར་གི་དུས་སུ་

དགའ་བས་མློས་པའི་སྐད་སྙན་པར་སྒློགས་པའི་མགིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ར་བའི་

ཚོགས་རྣམས་ནི། མཇུག་མའི་སྒློ་དག་ཟླུམ་པློ་གདུགས་ཕུབ་པའི་ཚུལ་དུ་བས་ནས་

གར་སྒྱུར་བར་བེད་དློ་ཞེས་པ་འདི་ཉིད་ཀི་རྒྱ་དཔེར།

མཎ་ལཱི་ཀྲ�་ཏྱ་བརྷཱ་ཎི་ཀཎྛཻར་དྷུ་ར་གི་ཏི་བྷིཿ། །ཀ་ལཱ་པི་ནཿ པྲ་ནྲ�་ཏྱནྟི་ཀཱ་ལེ་ཛཱི་

མཱུ་ཏ་མཱ་ལི་ནི། །ཞེས་འབྱུང་བས་མ་དང་ཎ་དང་ལ་དང་ཀཱ་ལ་སློགས་འཇམ་པའི་ཡི་གེ་

མང་བར་ཡློད་དློ། །

གསུམ་པ་དེའི་དློན་བསྡུ་བ། ཞེས་པ་དློན་རྒྱས་ཉིད་མ་ཡིན། །རྒྱན་ཡང་དེ་འདྲ་

ཡློད་མིན་ཏེ། །ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ཉིད་ཀི་དཔེ། །དམ་པ་རྣམས་ཀི་ཁ་ན་གནས། །ཞེས་

བརློད་མ་ཐག་པའི་ངག་འདི། དློན་རྒྱས་ལ་ཟབ་ཅིང་བརླིང་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། རྒྱན་

ཡང་རང་བཞིན་བརློད་པ་ཙམ་ལས་དེ་འདྲ་སེ་རྒྱས་ཤིང་བིངས་ཆེ་བ། ཕུལ་བྱུང་ལ་

སློགས་པའི་ཉམས་རད་དུ་བྱུང་བ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འློད་ཀང་ཡི་གེ་འཇམ་པ་མང་

དུ་ཚོགས་ཤིང་བརློད་བདེ་བས་རྣ་བར་འབབ་པའི་ཤིན་ཏུ་གཞློན་པ་ཉིད་ཀི་ཡློན་ཏན་

ཏེ། དམ་པ་སེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་ཁ་ན་གནས་པས་དེ་ལས་བང་བར་བའློ། །དེས་ན་

ཉམས་ཡློད་ཅིང་སེབ་སྦྱློར་མ་ཞིག་ན་ཅི་ཙམ་བརློད་བདེ་བ་དེ་ཡློན་ཏན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་བཟླློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་ལ་གཉིས་ཏེ། འདློད་ཚུལ་དང༌། དཔེར་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བརློད་དངློས་སློ། །

དང་པློ་ནི། གསལ་ཕིན་གཞན་དག་ཕལ་ཆེར་ནི། །བརློད་པར་དགའ་བ་དག་

ཀང་སྦྱློར། །སྔར་བསན་པ་ལྷློ་ཕློགས་པའི་འདློད་པ་དེ་བརློད་བའི་དློན་གསལ་བའི་

ཕིར། ཤར་ཕློགས་པ་དག་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྦྱློར་ཡང༌། གཞན་ཕལ་ཆེར་ཤིན་ཏུ་

གཞློན་པ་མ་ཡིན་པ་སྦྱློར་བ་རྩུབ་ཅིང་བརློད་དཀའ་བ་དག་ཀང་སྦྱློར་བ་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་དངློས་ནི། ནྱཀྵས་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཀི་ཕློགས། །སྐད་

ཅིག་གིས་ནི་ཉམས་པར་བས། །ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུའི་ནང་ཚན། དག་ས་རཱ་མ་

ཎ་ཞེས་བ་བའི་གཏམ་རྒྱུད། དྲང་སློང་ཛ་མཱགི་ཞེས་བ་བའི་བུ་ནྱཀྵ་ཞེས་བ་བ་ནི་དག་ས་

རཱ་མ་ཎ་ཡིན་ལ། དེས་དག་ས་ཐློགས་ནས་རང་གི་དག་ཟླ་སིད་སྒྲུབ་ཀི་ལག་པ་སློང་

བཅད་པའི་རེས་སུ་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་རྒྱལ་རིགས་རྣམས་ཀི་ཕློགས་ཐམས་ཅད། 

དུས་ཐུང་ངུ་སྐད་ཅིག་གིས་བཅློམ་ནས་ཉམས་པར་བས་སློ་ཞེས་པ་སེ། 

ལློ་རྒྱུས་རྒྱས་པར་ཁྱད་པར་འཕགས་བསློད་ལས། དགའ་བེད་སློག་གཅློད་

བེད་པའི་མདས། །འཇིག་རྟེན་རྒྱལ་རིགས་མེད་བས་པས། །གགས་པ་ཐློབ་པ་གང་

ཡིན་དེ། །ཁྱློད་ཀི་བསན་ལ་གགས་པ་མིན། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར་གསལ་ལློ། །འདིའི་

རྒྱ་དཔེར། ནྱཀྵེ་ཎ་པཀྵཿ ཀྵ་པི་ཏཿ ཀྵ་ཏི་ཡཱ་ཎཱཾ་ཀྵ་ཎཱ་དི་ཏེ། ཞེས་ཀྵ་ཡིག་མང་བས་

བརློད་དཀའ་ཞིང༌། དློན་ཡང་བིང་ཆེ་ལ། རྒྱན་ཡང་བ་བའི་རང་བཞིན་བརློད་པ་དང༌། 

དཔའ་བ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མི་འགལ་བ་ཡློད་དློ། །

བློད་ལ། དམ་པ་བདག་དང་གཞན་ཕན་ལས་ལ་དགའ། །དམན་པ་ཆང་དང་དགའ་

མ་དག་ལ་དགའ། །ར་བ་འབྲུག་སྒ་སྒློགས་སྤིན་འཁྲིག་ལ་དགའ། །སྦིབས་སྐློམ་སྦེབས་པ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བཟའ་བཏུང་མེ་ལ་དགའ། །ཞེས་པའི་ཕེད་སྔ་ཕིས་ལྷློ་ཤར་གི་ལམ་མཚོན་པའློ། །

དོན་གསལ་གི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

དྲུག་པ་དློན་གསལ་གི་ཡློན་ཏན་ལ་གཉིས། དངློས་གཉིས་ཀ་འདློད་པ་དང༌། 

ལྡློག་པ་འགའ་ཞིག་འདློད་པའློ། །དང་པློ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད་དློ། །དང་པློ་ནི། 

དློན་གསལ་དློན་བརྟག་མི་དགློས་ཉིད། །དློན་གསལ་ཞེས་བ་བ་ཡང༌། བརློད་བའི་དློན་

ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བརྟག་མི་དགློས་པར། སྒ་དང་རྟགས་ལས་གསལ་བའློ། །

གཉིས་པ་ནི། འཕྲློག་བེད་ཀིས་ནི་ས་གཞི་དག །རིག་པས་བཅད་པའི་ཀླུ་ཁྲག་

གིས། །དམར་བ་ཆུ་ཡི་གཏེར་ལས་ཕྱུང༌། །འདིས་ནི་རིག་བེད་ཀི་གཏམ་རྒྱུད།ཉ་དང་

རུས་སྦལ་ཕག་དང་ནི། །མི་ཡི་སེངྒེ་མིའུ་ཐུང་དང༌། །དགའ་བེད་རཱ་མ་ཎ་ནག་

པ། །སངས་རྒྱས་ཀརི་རེ་དང་བཅུ། །ཞེས་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ་བཅུ་བཤད་པའི་

ཕག་གི་འཇུག་པ་བསན་ཏེ། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསློད་འགེལ་དུ། སའི་ལྷ་ས་ཆེན་

པློའི་ཁུར་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བས་མནན་ནས། ལྷ་རྣམས་ལ་ཁུར་འདི་བདག་གིས་འདེགས་

པར་མི་ནུས་སློ་ཞེས་གསློལ་བ་དང༌། ཁྱབ་འཇུག་རུས་སྦལ་དུ་གྱུར་ནས་ཁུར་དེ་

བཏེག་གློ །དེ་བཞིན་དུ་ཁྱབ་འཇུག་ཕག་གི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་ས་ཆེན་པློ་འློག་

ཏུ་ནུབ་པར་གྱུར་པ་མཆེ་བས་སེང་དུ་བཏེག་གློ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། འཕྲློག་བེད་དེ་

ཁྱབ་འཇུག་ཕག་པའི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ནས་རྒྱ་མཚོར་ཞུགས་ཏེ། ས་གཞི་ཆེན་པློ་

འདི་དག་རིག་པས་བརིས་ཤིང་བཅད་པའི་ཀླུ་ཁྲག་གིས་དམར་བར་གྱུར་པའི་ཆུ་

གཏེར་ལས་མཆེ་བས་གེན་དུ་ཕྱུང་ངློ་ཞེས་ཆུ་གཏེར་དམར་བའི་རྒྱུ་བརྟག་མི་དགློས་

པར་གསལ་བའློ། །



  99  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གཉིས་པ་ལྡློག་པ་འགའ་ཞིག་འདློད་པ་ལ། དཔེར་བརློད། དློན་བཤད། མཇུག་

བསྡུ་བ་གསུམ་ལས། དང་པློ་ནི། ཕག་པ་ཆེན་པློ་དག་གིས་ས། །ཆུ་གཏེར་དམར་པློ་

དག་ལས་ཕྱུང༌། །འདི་ཡང་གཏམ་རྒྱུད་ནི་སྔ་མ་སེ། སྔློན་གི་དུས་སུ་སྤྲུལ་པའི་ཕག་པ་

ཆེན་པློ་དག་གིས། ས་གཞི་ཁྱློན་ཆེན་པློ་འདི་ཉིད་ཆུ་གཏེར་ཏེ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱད་པར་ཁ་

དློག་དམར་པློར་གྱུར་པ་དག་ལས་ཕྱུང་ངློ་ཞེས་དློན་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། ཞེས་པ་འདི་ཉིད་བསན་པ་ནི། བང་འགློའི་ཁྲག་ནི་བརྟག་དགློས་

ཉིད། །བརློད་མ་ཐག་པའི་དཔེར་བརློད་འདི་ཉིད་དུ་བསན་ཞིང་སྦྱར་བ་དེ་ལ་ནི། ཆུ་

གཏེར་དམར་བའི་རྒྱུའམ་གཏན་ཚིགས། བང་འགློ་ཀླུའི་ཁྲག་ནི་བརློད་འདློད་ཙམ་

གིས་རྟློགས་པར་བ་བས་ན་བརྟག་དགློས་ཉིད་དུ་གྲུབ་བློ། །

གསུམ་པ་ནི། ལམ་འདི་གཉིས་ཀ་དག་ལ་ཡང༌། །རྟློགས་པའི་སྐལ་བཟང་མི་

ལྡན་ཞིང༌། །སྒ་དང་རིགས་པ་ལས་འགློངས་པ། །འདི་འདྲ་ཕལ་ཆེར་བཞེད་མ་

ཡིན། །གློ་བར་དཀའ་བའི་སྙན་ངག་གི་ལམ་འདི་ལྷློ་ཤར་གི་ལུགས་གཉིས་ཀ་དག་ལ་

ཡང༌། དེ་དེ་མ་ཐག་རྟློགས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་དང་མི་ལྡན་ཞིང༌། དངློས་སུ་བརློད་

པའི་སྒ་དང༌། གཏན་ཚིགས་ཀི་རིགས་པས་ཀང་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་པས། དེ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་

ལས་འགེངས་ཤིང་འདས་པའི་ཕིར། འདི་འདྲ་བ་ནི། དགློས་དབང་དང་འབེལ་བའི་

ཤར་ཕློགས་པ་འགའ་ཙམ་ལས། ལྷློ་ཤར་ཕལ་ཆེ་བ་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ནློ། འདི་དང་

གློང་གི་རབ་དང་གི་ཁྱད་པར་རབ་དང་ནི་འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པ་ཞིག་ངེས་པར་

དགློས་ལ། འདིར་ནི་འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་མ་གགས་ཀི་ངེས་བཟུང་མེད་ཅིང་སྒ་དང་

རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་དློན་གསལ་བར་རྟློགས་པ་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནློ། །ཤར་པའི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ལུགས་ལའང་རབ་དང་ནི་ངེས་ཚིག་ལ་བརྟགས་པས་འགྲུབ་ལ། དློན་མི་གསལ་བ་

འདི་གཏམ་རྒྱུད་མི་ཤེས་ན་བརྟགས་པས་འགྲུབ་ནུས་མ་ཡིན་ནློ། །

རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

བདུན་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཡང་གཉིས། དངློས་ལྷློ་པ་དང་ལྡློག་པ་ཤར་

བའི་ལུགས་སློ། །དང་པློ་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དློན་བསྡུ་བའློ། །

དང་པློ་ནི། གང་དུ་འགའ་ཞིག་བརློད་པ་ལ། །ཁྱད་འཕགས་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་

རྟློགས། །དེ་ནི་རྒྱ་ཆེར་བརློད་དེ་དེས། །སྙན་ངག་ལམ་ཀུན་མགློན་དང་བཅས། །ཚིག་

སྦྱློར་གང་དུ་དློན་འགའ་ཞིག་དངློས་སུ་བརློད་པའི་ཤུགས་སམ་ནུས་པ་ལ། བརློད་

ཡུལ་དེ་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་རྟློགས་པར་ནུས་པ་དེ་ནི་

རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་པའི་ཡློན་ཏན་དུ་ལྷློ་ཕློགས་པ་དག་བརློད་དེ། དེས་ནི་སྙན་ངག་གི་ལམ་

ཀུན་ལ་མགློན་དང་བཅས་པ་སེ་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པར་བེད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། སླློང་བ་རྣམས་ཀི་བཀྲེན་པའི་མིག །ལན་ཅིག་ཁྱློད་གདློང་ལ་

ལྷུང་བ། །ལྷ་གཅིག་གནས་སྐབས་དེ་ཡི་སླར། །གཞན་གི་གདློང་ལ་བལྟ་མ་ཡིན། །སླློང་

བ་པློ་རྣམས་ཀི་སེར་དུ་རེ་བས་དམན་པའི་མིག་གིས་ལྟ་བ་ལན་ཅིག་ཙམ་ཁྱློད་ཀི་

གདློང་ལ་ལྷུང་བ་སེ་བལྟས་པར་གྱུར་ལ། ལྷ་གཅིག་ཅེས་རྒྱལ་པློ་ལ་བློད་ནས། ཁྱློད་

ལ་ལན་ཅིག་ཙམ་ལྟ་བའི་གློ་སྐབས་རེད་པའི་གནས་སྐབས་དེའི་མཐུས་སླར་སྦྱིན་པ་

པློ་གཞན་གི་གདློང་ལ་ལྟ་དགློས་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཞེས་པ་ཉིད་ཀི་ངག་འདི་ལ། །གཏློང་བ་ཁྱད་འཕགས་ལེགས་

པར་མཚོན། །ལཾ་འདི་ཉིད་ཀིས་གཞན་དག་ཀང༌། །རིགས་པ་མཚུངས་པས་དཔག་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པར་བ། །སླློང་བ་རྣམས་ཞེས་སློགས་གློང་དུ་བརློད་པ་ཉིད་ཀི་ངག་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་

འདི་ལ། དངློས་བསན་ལ་སྦྱིན་པ་རླབས་པློ་ཆེ་སྩལ་བར་མ་སྨྲས་ཀང༌། སླར་སྦྱིན་པ་

པློ་གཞན་གི་གདློང་ལ་མི་ལྟ་བའི་ཤུགས་ལས་སླློང་བ་པློའི་རེ་བ་མཐའ་དག་རྒྱལ་པློ་

དེས་ལན་ཅིག་ཁློ་ནས་བསྐང་གྲུབ་པའི་གཏློང་བ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལེགས་པར་

མཚོན་ནུས་ཤིང་ཚིག་གི་ལམ་འདི་ཉིད་ཀིས་མཚོན་ནས། དཔའ་བ་དང༌། རྟུལ་ཕློད་

པ་དང༌། མང་དུ་ཐློས་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་རྒྱ་ཆེ་བ་གཞན་དག་ཀང༌། 

རིགས་པ་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་བས་དཔག་པར་བའློ་ཞེས་པ་སེ་གཞུང་དློན་མ་འཁྱློགས་

པའི་བཤད་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟ་བུའློ། །

གཉིས་པ་ལྡློག་པ་ཤར་པའི་ལུགས་ལ། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་བརློད་

དློ། །དང་པློ་ནི། བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཁྱད་པར་དང༌། །ལྡན་པ་རྒྱ་ཆེར་འགའ་ཞིག་

འདློད། །བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཆློས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་འགའ་ཞིག་བརློད་

པའི་ཤུགས་ལས། དེ་དང་ལྡན་པའི་གཞིའམ་ཆློས་ཅན་དེ་ངློ་མཚར་རྒྱ་ཆེ་བར་མཚོན་

པ་འདི་ཤར་ཕློགས་པ་འགའ་ཞིག་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། རློལ་པའི་ཆུ་སྐེས་རེ་དགའི་མཚོ། །གསེར་གི་རྒྱན་ལ་སློགས་

པ་བཞིན། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་རློལ་བའི་དློན་གིས་ཆུ་སྐེས་ལ་རློལ་བའི་ཆུ་སྐེས་དང༌། རེ་

དགའི་ཆེད་ཀི་མཚོ་ལ་རེ་དགའི་མཚོ་དང༌། གསེར་གི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་

གསེར་གི་རྒྱན་ཞེས་ཚིག་སྡུད་ཀིས་བསན་པ་འདི་དག་བཞིན། ནློར་བུའི་ལློན་པ། མེ་

ཏློག་གི་འཁྲི་ཤིང་ཞེས་སློགས་བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཁྱད་པར་གི་དངློས་པློ་དེ་དག་

བརློད་པས། དེ་དང་ལྡན་པའི་ཡུལ་རྒྱལ་པློའི་མཛེས་མ་ལྟ་བུ་ཡློན་ཏན་རྒྱ་ཆེ་བར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

རྟློགས་ནུས་པ་ཡིན་ནློ། །སྣར་ཐང་པའི་འགེལ་པར་འདི་དང་འློག་གི་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་

ལ་ཁྱད་པར་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། འདི་ནི་བསྔགས་པར་འློས་པའི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པ་ཇི་

སྙེད་པ་ཡིན་ལ། འློག་གི་དློན་རྒྱན་གི་སྐབས་ཀི་ནི། བསམ་པ་དང་འབློར་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་

གཉིས་པློ་ཙམ་དུ་བས་པས་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཁྱད་པར་ཡློད་དློ་ཞེས་པས་མཐའ་

དཔད་འགྲུབ་བློ། །

བརིད་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

བརྒྱད་པ་བརིད་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་གཉིས་ཏེ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། དབེ་བ་

སློ་སློར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི།བརིད་པ་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་ཉིད། །འདི་ནི་ལྷུག་པ་དག་

གི་གསློས། །བརིད་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། ཚིག་སྡུད་ཀི་སྦྱློར་བ་མང་དུ་གནས་པ་སེ། 

དེ་ཡང་དཔང་ལློས། ཚིག་སྡུད་ཕལ་ཆེར་སུཔ྄འི་འཇིག །དེ་ནི་མིང་རྣམས་

སྦྱར་བའི་དློན། །ཞེས་དང༌། ཀ་ལཱ་པར། མིང་རྣམས་སྦྱློར་བའི་དློན་ནི་བསྡུ་བའློ། །དེར་

གནས་རྣམ་དབེ་རྣམས་དབེ་བར་བའློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏེ། དེ་ལ་དབེ་བ་མང་དུ་བཤད་

ཀང༌། ཇི་སྐད་དུ།

འབྲུ་མང་པློ་དང་ལས་འཛིན་དང༌། །བ་གཉིས་པ་དང་དེའི་སྐེས་བུ། །ཟླས་དབེ་

བ་དང་གངས་མེད་པའློ། །ཞེས་དྲུག་ཏུ་འདུ་བས་དེ་དག་ཅི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ། འདི་

ནི་ཚིག་ལྷུག་པར་དག་གི་གསློས་སམ་སློག་གམ་སྙིང་པློ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ་གཙོ་ཆེ་ལ། 

ཚིགས་བཅད་ལ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ལྷློ་ཕློགས་པ་སྨྲའློ། །ངག་དབང་འཇིག་རྟེན་

དབང་ཕྱུག་གིས། ལྷུག་པ་ལ་ཚིག་སྡུད་ཅན་གི་དཔེར་བརློད་ཀང་མཛད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་ཤར་པ་དང༌། ལྷློ་པའི་ལུགས་གཉིས་ལས། དང་པློ་འདློད་ཚུལ། 



  103  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། མཇུག་བསྡུ་བ་བཞིའི་དང་པློ་ནི། ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་

ཤར་ཕློགས་པ། །འདི་ཉིད་དཔུང་དང་གཉེན་དུ་བཞེད། །ལྷུག་པར་མ་ཟད་ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་ལ་ཡང་ཤར་ཕློགས་པ་ནི། བརིད་པ་འདི་ཉིད་དཔུང་གཉེན་ལྟ་བུར་བཞེད་ལ། 

ཡང་གི་སྒས་གློང་གི་ལྷུག་པ་བསྡུས་པའློ་ཞེས་འགེལ་ཊིཀ་ཕལ་དུ་བཀྲལ་བ་ལ་དློན་གི་

སར་འཆུག་མེད་མློད་ཀང༌། 

འགྱུར་ནི། ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་ལྷློ་ཕློགས་པ། །མིན་པ་འདི་ཉིད་གཅིག་པུ་

བཞེད། །ཅེས་ཤློང་འགྱུར་ལེགས་པར་སེམས་ཏེ། རྒྱ་དཔེར། པདྱེ་པ་དཱ་ཀྵི་ཎཱ་ཏྱཱ་ན་

མི་ད་མེ་ཀཾ་པ་རཱ་ཡ་ཎཾ། ཞེས་ལྷློ་ཕློགས་པའི་སྐད་དློད་དཱ་ཀྵི་ཎཱ་དངློས་སུ་ཡློད་པའི་

ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་ལྕི་དང་ཡང་བ་རྣམས། །མང་དང་ཉུང་བ་ཉིད་སེལ་

བས། །མཐློ་དམན་ཡི་ནི་རྣམ་པ་སེ། །བརློད་པ་ལ་སློགས་རྣམས་ལ་བལྟ། །སེབ་སྦྱློར་

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས། དབངས་ཐུང་ངུ་ནི་ཡང་བ་དང་ལ་སེ་དྲང་བའློ། །རང་

པའི་མཐའ་རྣམས་སུ་མང་པློ་ཞིག་ལྕི་བ་དང་ག་སེ་འཁྱློག་པའློ། །དབངས་དང་བལ་

བའི་གསལ་བེད་ལས་སྔ་མའང་ངློ༌། །རིང་པློ་ལ་པླུ་ཏ་ཉིད་ཀང་ངློ་ཞེས་སློགས་བཤད་

པའི་ཡི་གེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་ལྕི་བ་མང་ལ་ཡང་བ་ཉུང་བ་དང༌། ལ་ལར་ཡང་བ་མང་ལ་ལྕི་

བ་ཉུང་བ་ཉིད་སེལ་བས། རྒྱ་མཚོའི་རླབས་བཞིན་དུ་མཐློ་བ་དང་དམའ་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་ཏེ། ལྷློ་ཕློགས་པ་དེ་དག་གི་བརློད་པ་དང་སློགས་སྒས་བསྡུས་པའི་གཏམ་རྣམས་

ལ་བལྟ་ཞིང་ཤེས་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨས་མས་ཀ་པ�་ས་སམསྟཱ་རྐཱཾ་ཤུ་སཾ་ས་རཱ། །པཱི་ན་



  104  

བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སན་སི་ཏཱ་ཏཱ་མྲ་ཀ་མྲ་ཝསྟེཝ་ཝཱ་རུ་ཎཱི། །

བློད་སྐད་དུ། ནུབ་ཀི་རི་འགློར་ལྷུང་བ་ཡི། །མཐའ་དག་ཉི་འློད་མལ་སན་

ཅན། །མཁྲེགས་པའི་ནུ་མ་ལ་གནས་པའི། །གློས་དམར་གཡློ་བཞིན་ཆུ་ལྡན་མ། །ནུབ་

ཀི་རི་བློའི་མགློར་ལྷུང་དུ་ཆ་བའི་མཐའ་དག་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་གི་མལ་སན་ཅན་གི་

ནུབ་ཕློགས་ཆུ་ལྡན་མ་ཞེས་བློད་ནས། བུད་མེད་ཀི་ཆློས་ས་ཞིང་མཁྲེགས་པའི་ནུ་མ་

མངློན་པར་མཐློ་བ་ལ་གནས་པའི་གློས་དམར་གཡློ་བ་བཞིན་དུ་ཐུན་མཚམས་ཀི་སྣང་

བས་འཁྱུད་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་སློ་ཞེས་པ་སེ། བུད་མེད་རྡུལ་དང་ལྡན་པ་ན་གློས་

དམར་འཛིན་པ། རྒྱ་གར་གི་ཡུལ་ཆློས་ཡིན་ཞེས་གག་གློ །རྒྱ་དཔེ་ལ་ཡི་གེ་ལྕི་བ་དང་

ཚིག་སྡུད་མང་ཞིང་མཐློ་དམན་གི་རྣམ་པ་གསལ་བར་ཡློད་ཀང༌། བློད་སྐད་ལ་ཞིག་

པས་གཞན་མི་གསལ་ཡང༌། ནུབ་ཀི་རི་བློའི་མགློར་ཞེས་པ་ལ། རི་མགློར་ཞེས་དང༌། 

ཉི་མའི་འློད་ཀི་ཞེས་པ་ལ། ཉི་འློད་ཅེས། དྲུག་པ་ལ་དེའི་སྐེས་བུས་བསྡུ་བ་བས་པ་

གསལ་བར་ཡློད་དློ། །

བཞི་པ་ནི། ཞེས་པ་བརིད་དང་ལྡན་པའི་ཚིག །ཚིགས་བཅད་ལ་ཡང་ཤར་པ་

སྦྱློར། །ཞེས་དཔེར་བརློད་པ་འདི་ལྟ་བུ་བརིད་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཡིན་པས། ཚིགས་

བཅད་ལ་ཡང་ཤར་ཕློགས་པ་དག་སྦྱློར་བར་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་ལྷློ་པའི་ལུགས་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད་དློ། །དང་པློ་ནི། གཞན་

དག་འཁྲུགས་མིན་མཛེས་པ་ཡི། །ཚིག་རྣམས་བརིད་པར་འདློད་དེ་དཔེར། །ཤར་པ་

ལས་གཞན་པའི་ལྷློ་ཕློགས་པ་དག་ནི། ཚིགས་བཅད་ལ་སྦྱློར་ཚེ་ལྕི་ཡང་མ་འཁྲུགས་

པ། བརློད་བ་གསལ་ཞིང་རློད་བེད་མཛེས་པའི་ཚིག་སྡུད་མང་པློ་ཅན་ཞིག་བརིད་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། པ་ཡློ་ད་ར་ཏ་ཊློཏྶངྒ་ལག་སནྡྷྱ་ཏ་པཱཾ་ཤུ་ཀཱ། །ཀ་སྱ་

ཀཱ་མཱ་ཏུ་རཾ་ཙེ་ཏློ་ཝཱ་རུ་ཎཱི་ན་ཀ་རི་ཥྱ་ཏི། །

བློད་སྐད་དུ། ཆུ་འཛིན་ངློས་ཀི་ཕང་ན་ཆགས། །མཚམས་ཀི་ཉི་འློད་གློས་དང་

ལྡན། །ཆུ་ལྡན་མ་ཡིས་སུ་ཡི་ཡིད། །འདློད་པས་གཟིར་བར་བེད་མི་འགྱུར། །ཆུ་འཛིན་

ཏེ་སྤིན་ལང་ལློང་དུ་གཡློ་བའི་ངློས་ཀི་ཕང་པ་ན་ཆགས་པ། དགློང་ཀའི་ཐུན་མཚམས་

ཀི་དམར་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉི་འློད་ཀི་གློས་དང་ལྡན་པའི་ནུབ་ཕློགས་ཆུ་ལྡན་

མ་འདི་ཡིས། འདློད་ལྡན་གི་སྐེ་བློ་སུ་ཞིག་གི་ཡིད་འདློད་པས་གཟིར་བར་བེད་པར་

ཅིས་མི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་རློ་ཞེས་པ་འདིའི་རྒྱ་དཔེར། ལྕི་ཡང་མ་འཁྲུགས་པ་དང་ཚིག་

སྡུད་མང་དུ་གནས་ཀང་ཞིག་པས་བློད་སྐད་ལ་མི་གསལ་མློད། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། 

འདི་ལའང་སྤིན་གི་ངློས་ཀི་ཕང་ན་ཆགས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། མཚམས་ཀི་ཉི་མའི་འློད་

ཀང་ཡིན་པས་དེ་སྐད་དུ་བརློད་པ་ལས་འཛིན་པ་ལ་སློགས་པ་ཚིག་སྡུད་མང་དུ་ཡློད་

གསུངས་སློ། །བློད་ལ་ཡི་གེ་ལྕི་ཡང་གི་བར་ཁྱད་སྦྱར་དུ་མེད་ཅེས་མཁས་པ་སྔ་མ་

རྣམས་གསུངས་ལ། ངག་དབང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། རྒྱ་གར་གི་རིགས་པས་

གཞལ་ཏེ། ལྕི་ཡང་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་བས་ན། འགེང་པློ་ཅན་དང༌། ན་རློ་ཅན་

དང༌། མཐའ་རྟེན་ཅན་རྣམས་ལྕི་བ་དང༌། དེ་ལས་ལྡློག་པ་རྣམས་ཡང་བར་རིགས་པས་

འགྲུབ་གསུངས་ཤིང་དཔེར་བརློད་མཛད་པ་ཕློགས་མཚོན་དུ་འགྱུར་བས་རེ་ཞིག་

ལེགས་སློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མཛེས་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

དགུ་པ་མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་ལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། དངློས་ལྷློ་པ་དང་ལྡློག་པ་ཤར་

བའློ། །དང་པློ་ལ་མཚན་ཉིད། སྦྱར་གཞི། དཔེར་བརློད། དློན་བསྡུ་བའློ། །

དང་པློ་ནི། མཛེས་པ་འཇིག་རྟེན་དློན་དག་ལས། །མ་འདས་འགློ་ཀུན་ལ་

མཛེས་པའློ། །མཛེས་པ་ཞེས་བ་བ་ནི། འཇིག་རྟེན་པས་ཤེས་པའི་བརློད་བའི་དློན་

གགས་པ་ལས་མ་འདས་པ་བརློད་ན་མཁས་རློངས་ཀི་འགློ་བ་ཀུན་ལ་མཛེས་ཤིང་

ཡིད་འཕྲློག་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཡང་གཏམ་གི་མངློན་བརློད་དང༌། །བསྔགས་པ་ལ་སློགས་

རྣམས་ལའང་སྦྱར། །མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་དེ་ཡང་སྦྱར་བའི་གཞི་གཉིས་ཏེ། སྔློན་བྱུང་

བའི་གཏམ་མངློན་པར་བརློད་པ་དང༌། ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་བསྔགས་བརློད་ཀི་

སྐབས་དང༌། སློགས་ཀི་སྒས་དེར་ཡང་མ་ཟད་པའློ། །སྦྱར་གཞི་འདི་ནི་ཤར་ལྷློ་གཉིས་

ཀ་ལ་ཁྱབ་བློ། །

གསུམ་པ་དཔེར་བརློད་ལ། གཏམ་ལ་སྦྱར་བ་དང་བསྔགས་པ་ལ་སྦྱར་བ་སེ། 

གཏམ་ལ་སྦྱར་བ། དཀའ་ཐུབ་ཕུང་པློ་ཁྱློད་འདྲ་ཡི། །ཞབས་ཀི་རྡུལ་ནི་གཙང་མ་

རྣམས། །ཡང་དག་བཏབ་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་དག་ཁློ་ན་ངེས་པར་ཁྱིམ། །དཀའ་ཐུབ་པ་

འགའ་ཞིག་གིས་སྦྱིན་བདག་གི་ཁྱིམ་དུ་འློངས་ནས། བཟང་པློ་ཁྱློད་ཀི་ཁྱིམ་འདི་དགེའློ་

ཞེས་བརློད་པའི་ལན་དུ། ཚངས་པར་སྤློད་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ཕུང་པློ་ཁྱློད་འདྲ་བའི་

ཞབས་རྡུལ་གཙང་མ། གངྒཱའི་ཆུ་ལྟར་དག་བེད་ཀི་མཆློག་དེས་ཡང་དག་པར་བཏབ་

ཅིང་རེག་པའི་གཞི་གང་ཡིན་པ། དེ་ཁློ་ན་བཀྲ་ཤིས་ཀི་མཚན་མ་དང་ལྡན་པས་ངེས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པར་མིང་དློན་མཚུངས་པའི་ཁྱིམ་ཡིན་ལ། གཞན་ནི་བཏགས་མིང་ཙམ་མློ་ཞེས་སློ། །

བསྔགས་པ་ལ་སྦྱར་བ། སྐློན་མེད་ལུས་ཅན་ཁྱློད་ཀི་ནི། །ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་

བར་དག་ཏུ། །ནུ་མ་རབ་རྒྱས་འདི་དག་གི །གློ་སྐབས་རེད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ལང་

ཚོ་ལ་སྐློན་མེད་ཅིང་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པའི་ལུས་ཅན་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁྱློད་ཀི་ལག་

པའི་འཁྲི་ཤིང་མཉེན་ལྕུག་དང་ལྡན་པ་ཟུང་གི་བར་དག་ཏུ། ལང་ཚོས་རབ་ཏུ་དྲེགས་

པའི་ནུ་འབུར་མངློན་པར་མཐློ་བ་འདི་དག་གནས་པའི་ཡུལ་གི་གློ་སྐབས་རེད་པར་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤློང་བ་མིན་ནློ་ཞེས་པའློ། །

བཞི་པ་ནི། ཞེས་པ་ཁྱད་པར་བརློད་པ་ཡི། །ལེགས་སྦྱར་དེ་དག་སིད་པ་

ཉིད། །འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་ནི། །འབང་བ་ཐམས་ཅད་མཛེས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་པ་དཀའ་ཐུབ་པའི་ཞབས་རྡུལ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་ནུ་མའི་ཁྱད་པར་

མཆློག་ཏུ་བརློད་པའི་ཚིག་དེ་དག་ཙམ་འཇིག་རྟེན་ན་སིད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་

འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་དང་མི་འགལ་བར་དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་མཁས་བླུན་བར་མ་

ཐམས་ཅད་དགའ་བས་མཛེས་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ལྡློག་པ་ཤར་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། མཇུག་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་ནི། འཇིག་རྟེན་འདས་བཞིན་བརློད་འདློད་ཀི། །དློན་གང་ཤིན་ཏུ་བཀློད་

གྱུར་པ། །དེ་ཡིས་མཁས་པ་ཤིན་ཏུ་ནི། །ཚིམ་གྱུར་ཅིག་ཤློས་མ་ཡིན་དཔེར། །འདི་

ལ་སྣར་ཐང་པའི་ཊི་ཀཱར། མཁས་པ་གཽ་ཌཱ་བ་རྣམས་ཚིམ་ཞིང་ཅིག་ཤློས་མི་མཁས་པ་

བཻ་དརྦྷ་མི་དགའ་ཞེས་བཀྲལ་བ་ལ། ངག་དབང་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། འདློད་

ལུགས་ཀི་དབེ་བ་ཙམ་མ་གཏློགས། ལྷློ་ཕློགས་པ་མི་མཁས་པར་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཏེ། སླློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་དཔའ་བློ་ལ་སློགས་པའི་མཁས་པ་ཇི་སྙེད་དློ་གསུངས་པ་དློན་

ལ་གནས་ཀང༌། རང་ཉིད་ཀི་བཞེད་པ་ཡང་དེའི་རེས་སུ་ཤློར་ཏེ། ཤར་ཕློགས་ཀི་

མཁས་པ་རྣམས་ཡིད་ཤིན་ཏུ་ཚིམ་ཞིང་དགའ་བར་གྱུར་ལ། དེ་ལས་ཅིག་ཤློས་ལྷློ་

ཕློགས་པའི་འདློད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བཀློད་པས། ཤར་ཕློགས་ཀི་མཁས་པ་ཞེས་

སྨློས་ཟིན་ནས། དེའི་ཅིག་ཤློས་ལྷློ་ཕློགས་པ་དེ་མི་མཁས་པར་འགློ་བ་ལས་འློས་མ་

མཆིས་སློ། །དེས་ན་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདིའི་དློན་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་གི་

གགས་པའི་མཚམས་ལས་འདས་ཤིང་བློ་ཡུལ་དུ་མི་ཤློང་བ་བཞིན་བརློད་པར་འདློད་

པའི་བློ་ཞིག་སྔློན་དུ་བཏང་ནས། དེ་ལྟ་བུའི་བརློད་བའི་དློན་གང་ཞིག རློད་བེད་ཤིན་

ཏུ་འུད་ཆེ་བའི་ངག་གིས་སྒློ་བཏགས་ཏེ་ཆེས་ལྷག་པར་བཀློད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་

སྦྱློར་དེས་ནི། མཁས་པ་རྣམས་ཕུལ་ཆེ་བའི་ཕིར་ཤིན་ཏུ་ཚིམ་ཞིང་དགའ་བར་འགྱུར་

ལ། དེའི་ཅིག་ཤློས་བླུན་པློ་དག་ནི་འུད་ཡིན་པས་འབེལ་མེད་ཅེས་འཕ་ཞིང་ཚིམ་པར་

མི་འགྱུར་རློ་ཞེས་མཁས་བླུན་སྤི་ལ་བསམ་པ་ཡིན་གི། ལྷློ་ཤར་གི་རྣམ་དབེ་འགློད་

པ་མ་ཡིན་ནློ། །དེས་ན་དཔང་ལློ་ཆེན་པློ། གུང་ཐང་པ། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེ་གསུམ་

ཀའི་འགེལ་པར་ཡང་དློན་གི་སྙེགས་ས་འདི་ཀའློ། །

གཉིས་པ་ནི། གཏམ་ལ་སྦྱར་བ། དེང་ནས་བཟུང་སེ་བདག་གི་ཁྱིམ། །ལྷ་ཡི་

ཁྱིམ་བཞིན་བསེན་པར་འློས། །ཁྱློད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་ལྷུང་བ་ཡིས། །ཉེས་པ་དག་ནི་མ་

ལུས་བཀྲུས། །དུས་དེང་ནས་བཟུང་སེ་བདག་གི་ཁྱིམ་འདི་ཉིད་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་

ལྷའི་ཁྱིམ་གཞལ་མེད་ཁང་བཞིན་དུ་བསེན་པར་འློས་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ན། སྐེས་བུ་ཆེན་པློ་

ཁྱློད་ཀི་ཞབས་རྡུལ་གཙང་ཞིང་དགེ་བ་དག་ལྷུང་བས། ཁྱིམ་གི་ཉེས་པ་སྐློན་གི་ཚོགས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མ་ལུས་པར་བཀྲུས་ཤིང༌། བཀྲ་ཤིས་པའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པར་བས་པས་སློ། །

བསྔགས་པ་ལ་སྦྱར་བ། ཁྱློད་ཀི་ནུ་མ་འདི་ལྟ་བུར། །རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་

པ་འདི། །ངེས་པར་མ་བརྟགས་བེད་པློ་ཡིས། །ནམ་མཁའ་དག་ནི་ཆུང་ངུར་

སྤྲུལ། །མཛེས་ལྡན་མ་ཁྱློད་ཀི་ནུ་མའི་ཁུར་ལང་ཚོ་ལ་བབ་པས། ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་

དངློས་པློ་འདི་ལྟ་བུར་རྣམ་པར་རྒྱས་པར་གྱུར་པ་འདི་ཉིད་ད་ལྟ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་

ཚུལ་ལ་མ་བརྟགས་ཤིང་མ་བསམས་པར། སྔློན་བེད་པློ་ཚངས་པས་ནམ་མཁའ་ཆུང་

ངུ་ཞིག་སྤྲུལ་པས། ད་ལྟ་ཁྱློད་ཀི་ནུ་མ་མི་ཤློང་བར་སྣང་ལ་བརྟགས་པ་ཞིག་ན་ནམ་

མཁའ་འདི་བས་ཆེ་བ་བེད་རིགས་སློ། །

གསུམ་པ་ནི། འདི་ནི་ཧ་ཅང་བརློད་པས་ན། །གཽ་ཌཱ་བ་ལ་མཛེས་པར་

བརློད། །འཇུག་པ་སྔ་མ་གཞན་གི་ནི། །ལམ་ལ་སྙིང་པློ་ཉིད་དུ་བཤད། །བཤད་མ་ཐག་

པའི་དཔེར་བརློད་གཉིས་པ་འདི་ནི་འཇིག་རྟེན་ཕལ་ལས་འདས་ཤིང༌། ཧ་ཅང་མི་

འཚམ་པར་བརློད་པས་ན། ཤར་ཕློགས་གཽ་ཌཱ་བའི་ལམ་ལ་མཛེས་པར་བརློད་ཅིང༌། 

དཔེར་བརློད་ཀི་འཇུག་པ་དེའི་ཡང་སྔ་མ་གཉིས་ནི་དེ་ལས་གཞན་ལྷློ་ཕློགས་བ་ཻདརྦྷའི་

ལམ་གི་སྙིང་པློ་སེ་སློག་ཉིད་དུ་བཤད་དློ། །འདི་སྐབས་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། སྙན་ངག་འདི་

ནི་ཧ་ཅང་སེ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་བརློད་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པས་འཁྲུལ་

གཞི་བས་ནས། འགེལ་མཛད་ཕལ་གིས། ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་གི་བརློད་པ་ཞེས་དང༌། 

འདི་ནི་མཁས་པ་ཁློ་ན་ལ་མཛེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་དང༌། སྔ་མ་ནི་མཛེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་

ཙམ་ཡིན་གསུངས་པ་སློགས་ཕུལ་བྱུང་གི་འཕྲློས་འཕྲློས་མང་པློ་བཞག་མཚམས་

འཆློལ་བར་འགྱུར་བས་མི་ལེགས་ཏེ། དཔང་ལློའི་གསུང་ནི་ཕུལ་བྱུང་ལས་ཀང་འདི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཉིད་འུད་ཆེ་བར་སློན་པ་ཡིན་གི། འདི་ཉིད་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་དུ་ངློས་གཟུང་བ་མ་

ཡིན། དློན་དུ་འདི་ཉིད་ཕུལ་བྱུང་དུ་བས་ན།

དློན་ཉིད་དམ་ནི་སྒ་ལ་ཡང༌། །ཁྱད་པར་མེད་པར་སྔར་བརློད་ནས། །གལ་ཏེ་

སླར་ཡང་རབ་བསྒགས་པ། །དེ་ནི་དློན་གཅིག་པ་རུ་འདློད། །དཔེར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་

སྐློན་དུ་འགྱུར་ཞིང༌། མཚན་ཉིད་ཀང་མི་འདྲ་བ་ཆེས་ཆེའློ་གསུང་ངློ༌། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།

བཅུ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཡློན་ཏན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསན། 

དཔེར་བརློད་ཀིས་རྒྱས་པར་བཤད། བསློད་པས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །

དང་པློ་ནི། གཞན་གི་ཆློས་དེ་གཞན་དག་ལ། །འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀི་རེས་

འབངས་ནས། །གང་དུ་ཡང་དག་འཛིན་བེད་པ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དུ་བརློད་དེ་

དཔེར། །ཆློས་ཅན་གཞན་དངློས་མིག་དང་སྦྲུམ་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཆློས་འབེད་འཛུམ་

དང༌། འཁུན་པ་ལ་སློགས་པ་དངློས་པློ་དེ་དག་ལས་གཞན་བཏགས་པ་བ་པདྨ་དང་

སྤིན་ལྟ་བུ་གཞན་དག་གི་སེང་དུ་བཀློད་པ་སེ། ཅི་གགས་མ་གགས་ཀུན་རང་དགར་

འགློད་དམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ལ་ཇི་ལྟར་གགས་པའི་ལུགས་ཀི་རེས་སུ་

འབངས་ཏེ། མེ་ཏློག་མིག་ཟུམ། ཐལ་མློ་ཁ་ཕེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་མཛེས་པ་འགློད་

ཀི། །ཐལ་མློ་མིག་ཟུམ་ཁབ་ཀི་ཁ་བེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མི་མཛེས་ཤིང་མ་གགས་པ་མི་

འགློད་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་ཆློས་དེ་དག་གི་སྒ་དངློས་པློ་བཏགས་པ་བ་དེ་དག་གིས་ཡང་

དག་པར་འཛིན་པར་བེད་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བའི་ཡློན་ཏན་དུ་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ཀིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྤིར་བསན་པ་དང་བེ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བག་ཏུ་ཕེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ཀུ་མུ་ད་ནི་མིག་འཛུམ་ཞིང༌། །པདྨ་དག་ཀང་མིག་འབེད་

ཅེས། །མིག་གི་བ་བ་བཀློད་པ་ལས། །དེ་ཡི་རློད་བེད་སྒ་དག་ཐློབ། །ཉི་མ་ཤར་བ་ན་

ཀུ་མུ་ད་འདབ་མ་ཟུམ་ཞིང༌། །པདྨ་འདབ་མ་རྒྱས་པ་ལ། སེམས་ལྡན་མིག་འབེད་འཛུམ་

གི་ཆློས་བཅུག་སེ། ཀུ་མུ་ད་ནི་མིག་འཛུམ་པར་བེད་ཅིང༌། པདྨ་དག་ཀང་མིག་འབེད་

ཅེས། དངློས་མིག་གི་བ་བ་འབེད་འཛུམ། བཏགས་པ་བ་ཀུ་མུ་ད་དང་པདྨའི་སེང་དུ་

བཀློད་ཅིང་སྒློ་བཏགས་པ་ལས། མིག་གི་བ་བ་དེའི་སྒ་མེ་ཏློག་དེ་དག་གིས་ཐློབ་སེ། 

འཇིག་རྟེན་ན་ཡང་ཀུ་མུ་ད་ཟུམ་པ་དང༌། པདྨ་བེ་བ་ཞེས་གགས་ཤིང་བརློད་པས་

སློ། །འདི་སྐབས་འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས། འདིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དློན་ནི་བསམ་པ་ཟབ་

པའློ། །བཏགས་པའི་དགློས་པ་མཛེས་པའློ། །འདློགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བ་བ་འདྲ་

བའློ། །དངློས་ལ་གནློད་བེད་སྤིན་ལ་སློགས་པ་སྦྲུམ་མ་ལ་སློགས་པ་མིན་པའློ་ཞེས་

གསུངས་པའང༌། དམིགས་ཕེད་པར་འགྱུར་བས་དྲན་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པར་གཉིས། ཆློས་གཅིག་བཀློད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང༌། ཆློས་དུ་མ་བཀློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནློ། །དང་པློ་ལ། འབེལ་འགློད་པ་

དང༌། དཔེར་བརློད་དངློས་སློ། །

དང་པློ་ནི། ནིཥྛུ་ཏ་དང་ཨུརྒྷཱིརྞ། །སྐྱུག་སློགས་ཕལ་བར་འཇུག་བརྟེན་

པ། །ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཏེ་གཞན་དུ་ནི། །གློང་པ་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་བརྟེན། །ནིཥྛུ་ཏ་ནི་སྐྱུག་

པ་དང༌། ཨུརྒྷཱི་རྞ་སྐྱུག་པ་ལ་འཇུག་ཀང་བཏགས་མིང་ཕལ་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་

མཛེས་ལ། ད་ེལས་གཞན་སྐྱུག་པ་དངློས་ཀ་ིསྐད་དློད་ནི། བཱན་ཏ་ཞེས་པ་ས་ེད་ེན་ིགློང་པའ་ི

ཚིག་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་མི་མཛེས་པ་བརྟེན་པར་བེད་དློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གཉིས་པ་ནི། པདྨས་ཉི་ཟེར་སྐྱུག་པ་རྣམས། །འཐུངས་ནས་རྡུལ་དམར་སྐྱུག་

པ་ཡི། །ཁ་ཡི་དག་བེད་ཟེར་མ་རྣམས། །ཤིན་ཏུ་སྐྱུག་པར་བེད་པ་བཞིན། །ཞེས་པ་

མཛེས་ཏེ་མི་མཛེས་པ། །ཆུང་མ་སྐྱུག་པར་བེད་ཅེས་པའློ། བརློད་བ། རང་གི་ཆུང་མ་

ཆང་གིས་ར་རློ་བས་སྐྱུག་པའི་ཟེགས་མ་འཐློར་བ་ལ་བསམས་ཀང༌། རློད་བེད། པདྨ་

གཞློན་ནུས་ཉི་མའི་འློད་ཟེར་སྐྱུག་པ་རྣམས་འཐུངས་པས་ཁ་བེ་ཞིང་རྒྱས་ཏེ། གེ་སར་

གི་རྡུལ་དམར་པློ་རྣམས་སྐྱུག་པར་བེད་དེ། ཁའི་དག་བེད་ཆུ་ཟེར་མ་རྣམས་ཀང་

འཐློར་ཞིང་སྐྱུག་པར་བེད་པ་བཞིན་ནློ་ཞེས་ཆུང་མ་ར་རློ་བའི་ཆློས་སྐྱུག་པ་གཅིག་པུ་

པདྨ་དང་ཉི་མ་ལ་བཀློད་པ་རྒྱན་གི་ངློ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་མཛེས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྡློག་

ཕློགས་མི་མཛེས་པ་དངློས་ལ་བརྟེན་པ་ནི། ཆུང་མ་ཆང་གིས་བཟི་བའི་ཉག་ཉློག་ཏུ་

སྐྱུག་པར་བེད་ཅེས་པའློ། །

གཉིས་པ་ཆློས་དུ་མ་བཀློད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འདློད་ཚུལ། དཔེར་བརློད། 

དློན་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ་ཆློས་དུ་མ། །བཀློད་པ་དག་ཀང་འདློད་

དེ་དཔེར། །དངློས་པློ་གཅིག་ལ་དུས་ཅིག་ཅར་ཉིད་དུ། གཞན་ལ་གནས་པའི་ཆློས་དུ་

མ་བཀློད་པ་དག་ཀང་འདློད་དློ། ཀང་གི་སྒས་སྔར་གི་དེར་མ་ཟད་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྕི་བའི་མངལ་ཁུར་གིས་ངལ་ཞིང༌། །འཁུན་པར་བེད་པའི་སྤིན་

གི་ཕྲེང༌། །འདི་དག་གཡློ་མེད་སེང་གི་ནི། །ཕང་པ་དག་ཏུ་ཡང་དག་ཉལ། །ཆུའི་རང་

བཞིན་གིས་ལྕི་བའི་ཆར་གི་མངལ་ཁུར་གིས་ངལ་ཞིང༌། འབྲུག་སྒ་དལ་བུས་འཁུན་

པར་བེད་པའི་ཆར་སྤིན་གི་ཕྲེང་བ་འདི་དག་གཡློ་མེད་དེ་རི་བློའི་ཕང་པར་རེའམ་

མགུལ་དུ་དལ་བུས་ཡང་དག་པར་ཉལ་ལློ་ཞེས་སམ། ཡང་ན་གཡློ་མེད་ནམ་མཁའ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལ་ཡང་འཇུག་གློ །

གསུམ་པ་ནི། གློགས་མློའི་ཕང་པར་ཉལ་བ་དང༌། །འཁུན་དང་ལྕི་བ་ཉིད་དང་

ངལ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་མངལ་ལྡན་མའི། །ཆློས་མང་པློ་རྣམས་གཞན་ལ་བསན། །བུད་

མེད་སྦྲུམ་མ་འགའ་ཞིག་བཙའ་བར་མངློན་དུ་ཕློགས་པའི་ཆློས། གློགས་མློའི་ཕང་པར་

ཉལ་བ་དང༌། འཁུན་བུ་འདློན་པ་དང༌། ལུས་ལྕི་བ་དང༌། ལུས་ངལ་བ་རྣམས་བཏགས་

པ་བའི་དངློས་པློ་གཞན་སྤིན་ལ་བཀློད་པ་རིམ་པ་བཞིན་རིའི་ཕང་པར་ཉལ་བ་དང༌། 

འབྲུག་གི་སྒ་འབིན་པ་དང༌། ཆུ་མངལ་གིས་ལྕི་བ་དང༌། དལ་བུས་ངལ་ངལ་ལྟར་སྣང་

བ་ལ་བཀློད་ཅིང་བསན་ནློ། །

གསུམ་པ་བསློད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཏིང་འཛིན་ཞེས་བའི་ཡློན་ཏན་

གང༌། །འདི་ནི་སྙན་ངག་བདློག་ཀུན་ཏེ། །སྙན་ངག་མཁན་པློ་དློན་མཐུན་གི། །ཚོགས་

ཀང་འདི་ཉིད་རེས་སུ་འབངས། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བ་བའི་ཡློན་ཏན་གང་ཡིན་པ་འདི་

ནི། སྙན་ངག་གི་རིག་པའི་བདློག་པ་ཀུན་ཏེ་ནློར་ཐམས་ཅད་པ་ཡིན་པས་ལེགས་ཤིང་

ཁྱབ་ཆེ་བ། དེའི་ཕིར་སྙན་ངག་མཁན་པློ་མིང་དློན་མཐུན་པའི་མཁས་པའི་ཚོགས་

རྣམས་ཞེས་སམ། ཡང་ན་དློན་མཐུན་ཚོགས་པ་ལ་འཇུག་པས་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་

དེ་དག་ཀུན་ཀང༌། ཚིག་སྦྱློར་གི་མཆློག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་གགས་པ་ཡློན་ཏན་གི་

མཛོད་འདི་ཉིད་ཁློ་ནའི་རེས་སུ་འབང་ཞིང་དློན་དུ་གཉེར་བར་བེད་ཅེས་པའི་དློན་ཏེ། 

འདི་ནི་ལམ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་གི་ཡློན་ཏན་ནློ་ཞེས་དཔང་ཊིཀ་ཏུ་བཤད་པ་བཞིན་

ཕལ་ཆེར་འདློད་ལ། པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། ཡང་ན་སྔ་མ་གཉིས་ནི་བ་ཻདརྦྷའི་ཡིན་ལ། ཕི་

མ་གཅིག་པུ་ཉིད་ནི་ག་ཽཌཱ་བའི་ཡིན་པར་བས་ནས་བཤད་ནའང་ལེགས་སློ་གསུངས་པ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ལ་ཕིས་བློན་ཐམས་ཅད་དློ་གལ་ཆེར་མི་མཛད་པར་སྣང་ཡང༌། ཡློན་ཏན་བཅུ་པློ་སྤིའི་

ཁློག་བབ་དང་མཐུན་ཞིང༌། ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་པའི་རྣམ་དཔད་མི་ཉམས་པ་དང༌། 

མཇུག་གི་དློན་བསྡུ་བ་དང་འབེལ་སླ་ཞིང༌། འབེལ་ཆགས་པ་སློགས་དགློས་པ་ཁྱད་པར་

བ་དུ་མ་སྣང་བ་ཡང་རྣམ་དཔློད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་མཁྱེན་པར་ཟད་དློ། །འདི་དང་

བསྡུས་བརློད་ཀི་ཁྱད་འབེད། འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེས། འདི་ལ་ཁྱད་ཆློས་འཇིག་རྟེན་

ཐམས་ཅད་ལ་གགས་པ་དགློས་པ་དང༌། དངློས་པློ་མི་མཛེས་པས་བཏགས་པ་བ་གཅིག་

ལ་སྦྱློར་དགློས་པའི་ཕིར། འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་པ་ཡང་བུག་པར་འདྲ་ཞིང་། དབང་པློས་

མ་བསྡུས་ཀང༌། ཁབ་ཀི་མིག བསེ་རུའི་ཁ་ཞེས་གགས་ཀི་ཁབ་ཀི་ཁ་དང༌། བསེ་རུའི་

མིག་ཅེས་མ་གགས་པའི་ཕིར་རློ་གསུངས་ཤིང༌། འདི་ནི་གཞན་གི་ཆློས་གཞན་ལ་

བཀློད་པ་ཡིན་ལ། བསྡུས་བརློད་ནི་ཆློས་འགློད་དགློས་པར་མ་ངེས་ཤིང་མཚུངས་པའི་

དངློས་པློ་ཙམ་བརློད་ལ། ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་དུ་རུང་བས་ཀང་ངློ༌། །    ། །

གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་རང་བཞིན་བཏགས་པ་ལས། །ལམ་ནི་འདི་

གཉིས་རྣམ་པར་ཕེ། །དེ་དག་དབེ་བ་སྙན་ངག་མཁན། །སློ་སློ་ལ་གནས་བརློད་མི་

ནུས། །བུར་ཤིང་འློ་མ་བུར་སློགས་ཀི། །མངར་བ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་ཆེ། །དེ་ལྟ་མློད་

ཀི་དེ་བརློད་པར། །དབངས་ཅན་མས་ཀང་ནུས་མ་ཡིན། །བཤད་ཟིན་པའི་ཚུལ་དེ་

ལྟར། སྦྱར་བ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་དངློས་དང་ལྡློག་པའི་ཚུལ་ཅན་དུ་གནས་པ། 

མཁས་པ་སློ་སློའི་ཀུན་སླློང་ངམ་བསམ་པའི་རང་བཞིན་ལེགས་པར་བརྟགས་པ་

ལས། འདློད་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ཆེས་ཆེ་བ་བ་ཻདརྦྷ་དང༌། ག་ཽཌཱ་བའི་ལམ་གཉིས་སུ་རྣམ་

པར་ཕེ་ཞིང་བསན་ལ། དེ་དག་གི་ནང་གསེས་ཀི་དབེ་བ་ཕྲ་ཞིང་རྒྱས་པ་མཐའ་ཡས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པ་རྣམས་ནི། སྔར་བྱུང་བའི་སྙན་ངག་མཁན་སློ་སློའི་བསན་བཅློས་དང༌། ད་ལྟ་དང་མ་

འློངས་པའི་སྙན་ངག་མཁན་སློ་སློའི་སྙིང་དང་ཞལ་ལ་གནས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་

པའི་ཕིར་འདིར་བརློད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་བགིས་ན། བུར་ཤིང་དང༌། འློ་མ་དང༌། 

བུ་རམ་དང༌། སློགས་ཁློངས་ལས། ཀ་ར་དང༌། སྦང་རི་དང༌། ཤ་ཁར་ལ་སློགས་པ་

རྣམས་སྤིའི་ཆློས་རློ་མངར་བ་ཙམ་དུ་རིགས་གཅིག་ཀང༌། ནང་གསེས་ཀི་མངར་

ལུགས་ཐ་དད་ཅིང་དེ་དག་རེ་རེའི་ནང་ཚན་བུར་ཤིང་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཡང༌། སྐེ་ས་ཐ་

དད་དང༌། ཡུལ་བཟང་ངན་གིས་མངར་མི་མངར་དང༌། སེམས་ཅན་སློ་སློའི་འློ་མ་ལ་

ཡང་རློ་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཡློད་པས་བེ་བག་མ་ལུས་པ་བསན་པར་མི་ནུས་པ་ལྟར་སྙན་

ཚིག་དབེ་བ་ཞིབ་མློ་རྣམས་ཀང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཇི་སྙེད་པའི་སེམས་ཅན། དེ་སྙེད་པའི་

རྣམ་པར་རྟློག་པའི་ཚུལ་ཅན་དུ་ཡློད་ལ། ཚིག་རྒྱན་ཉིད་ཀང་དེའི་རེས་སུ་འགློ་བས། 

དེ་ལྟ་བུ་ནི་ཚིག་གི་དབང་ཕྱུག་དབངས་ཅན་མས་ཀང་བརློད་པར་མི་ནུས་ན། དབྱུག་

པ་ཅན་བདག་གིས་ག་ལ་ནུས་ཞེས་པའློ། །    ། །

སྙན་ངག་གི་རྒྱུ་བཤད་པ།

གསུམ་པ་སྐབས་སུ་སྙན་ངག་གི་རྒྱུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པའི་རྒྱུ། སྣློད་དུ་རུང་བའི་རྒྱུ། རྒྱུ་དེ་ལྡན་གི་ཕན་ཡློན་བསན་པའློ། །

དང་པློ་ནི། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་སློབས་པ་དང༌། །མང་དུ་ཐློས་པ་དྲི་མེད་

དང༌། །མངློན་པར་སྦྱློར་བ་མི་དམན་པ། །སྙན་ངག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ། །སྐེ་བ་

གཞན་དུ་རིག་པའི་གནས་རྣམས་ལ་གློམས་པ་སྔློན་དུ་བས་པའི་མཐུས། ཚེ་འདིར་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སློབས་པ་སེ་སྐེ་བས་ཐློབ་པའི་ཤེས་རབ་ཟབ་མློ་དང་སྤིར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཤེས་བའི་གནས་ཀུན་དང༌། བེ་བག་སྙན་ངག་གི་བསན་བཅློས་ཀི་ཚོགས་དང༌། དེ་

དང་འབེལ་བ་སྔློན་གི་གཏམ་རྒྱུད་དང༌། མིང་གི་མངློན་བརློད་ལ་སློགས་པ་ལེགས་

བཤད་ཀི་ཚོགས་མང་དུ་ཐློས་པ་ལ་ཐེ་ཆློམ་གི་དྲི་མ་མེད་པ་དང༌། དེ་སེམས་པ་དང༌། 

གློམས་པ་ལ་མངློན་པར་སྦྱློར་བའི་གུས་སྦྱློར་དང༌། རྟག་སྦྱློར་གི་བརློན་འགྲུས་མི་

དམན་པ་དེ་གསུམ་ནི་སྙན་ངག་གི་རིག་ཚུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྒྱུད་ལ་བསྐྲུན་པའི་

རྒྱུ་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའློ། །

གཉིས་པ་ནི།གལ་ཏེ་སྔློན་གི་བག་ཆགས་ཡློན་ཏན་གི། །རེས་འབེལ་སློབས་

པ་རད་བྱུང་མེད་པ་ལའང༌། །ཐློས་དང་འབད་པ་དག་གིས་ངག་བསེན་ན། །ཅི་ཞིག་

ལྟར་ཡང་ངེས་པར་རེས་འཛིན་བེད། །དེ་ལྟ་ན། སྐེས་ཐློབ་ཀི་ཤེས་རབ་མེད་ན་ཤེས་

པའི་ཐབས་མེད་དམ་ཞེ་ན། ཡློད་དེ། གལ་ཏེ་སྔློན་སྦྱངས་ཀི་བག་ཆགས་སད་པའི་

ཡློན་ཏན་གི་རེས་འབེལ་དུ་བྱུང་བ་སྐེས་ཐློབ་ཀི་སློབས་པ་བཟང་པློ་རད་དུ་བྱུང་བ་

མེད་པས། རྒྱུ་དང་པློ་མ་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་ལའང༌། རྒྱུ་གཉིས་པ་མང་དུ་ཐློས་པ་དང༌། 

རྒྱུ་གསུམ་པ་འབད་པ་ཆེན་པློས་ངག་སེ་སྙན་ངག་གི་རིག་པ་བསེན་ན། དབང་པློ་ཁྱད་

པར་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཡང༌། བློ་གློས་འཕེལ་ཏེ་ངེས་པར་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་དེ་སྙན་

ངག་ཤེས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རློ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ཕིར་གགས་འདློད་རྣམས་ཀིས་རྟག་ཏུ་ནི། །སྙློམ་ལས་མེད་

པར་རིམ་པས་དབངས་ཅན་བསེན། །སྙན་ངག་ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་ངལ་བས་མི། །མཁས་

པའི་མདུན་ས་དག་ཏུ་འདུག་ལ་དབང༌། །གློང་དུ་བརློད་པའི་སྙན་ངག་གི་རིག་པ་

བསེན་ན་རེས་སུ་འཛིན་པ་དེའི་ཕིར། གནས་སྐབས་སུ་མཁས་པའི་སྙན་པ་དང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གགས་པ། དེས་མཚོན་པའི་རེད་པ་དང༌། བཀུར་སི་མཐར་ཐུག་མཆློག་གི་གགས་

པའི་གཞི་བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་འདློད་ཅིང་དློན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་དུས་རྟག་

ཏུ་ལེ་ལློ་དང་སྙློམ་ལས་མེད་པར། ཐློས་པ་དང༌། སེམས་པ་དང༌། གློམས་པའི་རིམ་

པས་དབངས་ཅན་དེ་སྙན་ཚིག་རིག་པའི་གཙུག་ལག་བསེན་པར་བ་ཞིང༌། ཡང་ན། 

ཤེས་རབ་ཀི་ལྷ་དབངས་ཅན་མ་གུས་པས་བསེན་པར་བ་སེ་རིག་པ་འདི་ཉིད་ཀི་ལྷ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡང་གསེར་འློད་དམ་པའི་ལེའུ་བཅློ་ལྔ་པ་ལས། གཙུག་ལག་

ཀུན་ལ་མཁས་ཤིང་ཚིག་སྦྱློར་བའི་རྒྱན་ལ་གསལ་ཞིང་ཐློགས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་

པར་འདློད་པས། བསམ་པ་དེས་ཤིང་གུས་པའི་སེམས་ཀིས་ལྷ་མློ་དབངས་ཅན་སྤན་

དྲང་བའི་ཚིག་འདི་བརློད་པར་བའློ་ཞེས་སློགས་གསུངས་པས་སློ། །དེ་ཙམ་གི་དཀའ་

བ་དུ་མས་དབངས་ཅན་བསེན་པ་ལ་དགློས་པ་ཅི་ཡློད་ཅེ་ན། སྙན་ངག་ཆེན་པློ་སརྒས་

བཅིངས་པའི་སློ་ནས། དམ་པའི་ཆློས་གསལ་བར་བེད་པའི་བསན་བཅློས་དང༌། 

དཀློན་མཆློག་གསུམ་ལ་བསློད་པས་ནི། རང་གི་འདློད་པའི་ལྷ་ཡང་མཉེས་ནས་དངློས་

སུ་ཞལ་སློན་ཅིང་བིན་གིས་རླློབ་པ་འབྱུང་སེ། སླློབ་དཔློན་ཙནྡྲ་གློ་མིས་འཇམ་

དབངས་དང༌། ཤྲི་བཛ་དེ་བས་སྤན་རས་གཟིགས་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་

བཤེས་གཉེན་གིས་སྒློལ་མ་ལ་ཚིག་གི་རྒྱན་དང་སེབ་སྦྱློར་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་སློ་ནས་

བསློད་པས་དངློས་སུ་རེས་སུ་བཟུང་བའི་ལློ་རྒྱུས་ལྟ་བུ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་

མཁྱེན་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་དགློས་པ་སློགས་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ན་གཞན་ལྟ་

སྨློས་ཀང་ཅི་དགློས། སྙན་ངག་ཆུང་ངུ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་ལ་ཡང་སྐློན་

སང་ཞིང་ཡློན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་སློ་ནས་ངལ་བ་བསེན་ན། བེད་པ་པློ་དེ་རློངས་པའི་ངང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཚུལ་རིང་དུ་བཏང་ནས། མཁས་པ་འདུ་བའི་ས་དག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ཁྲི་ལ་འདུག་པར་དབང་

སེ། མཁས་པའི་གློ་འཕང་ཐློབ་པར་གདློན་མི་ཟའློ་ཞེས་པའི་དློན་ཏློ། །

སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་ལས། ལམ་རྣམ་པར་དབེ་བའི་རྣམ་པར་བཅད་པ་སེ་ལེའུ་

དང་པློའི་དློན་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །    ། །

བློད་གཞུང་ཉིན་གི་མཁར་ཡངས་འཕགས་ཡུལ་གི། །མཁས་མང་དགློངས་

པའི་གཟའ་སྐར་རྣམ་བཀྲ་བ། །འཆར་བཟློད་སྔློན་རབས་མཁས་པའི་འགེལ་ཊིཀ་

ཚོགས། །ཡིད་བཞིན་ནློར་བུ་ཙྪིནྡྷ་མ་ཎིར་མཐློང༌། །རྒྱུ་གསུམ་ཉི་མའི་སྣང་བས་ཕེ་

མིན་ཡང༌། །ཀུན་རྟློག་ལང་ཚོར་སྨིན་ལེགས་གློང་ཁྱེར་མའི། །ཁ་ཕྲུས་བརླན་པ་བ་ཀུ་

ལ་ཤིང་གི །མེ་ཏློག་མཚར་ཡང་བླུན་པློའི་རང་རྟགས་ངློམ། །དེ་ཕིར་གཞན་གིས་

འཁྲུལ་པའི་ལམ་རིང་པློར། །འཁྱམས་པའི་རྡུལ་གིས་ག་གྱུ་མི་འབི་བར། །དཎིའི་

བཞེད་དགློངས་འཁྱློག་མེད་མདའ་བཞིན་དུ། །དྲང་པློར་བསངས་ལ་ཉེས་པའི་ཆ་ཤས་

ཅི། །སྙན་པའི་ངག་གི་རིག་བེད་འཛམ་བུའི་འབས། །བློ་མཚོར་ལྷུང་རྣམས་ལེགས་

བཤད་འབའ་ཞིག་པའི། །གསེར་དུ་འགྱུར་འདི་བདག་ཉིད་མཁས་པས་མིན། །རྣམ་

འདྲེན་ཀླུ་དབང་མཆློག་དེའི་ཐུགས་རེའི་འཕྲུལ། །འདི་ལྟའི་ལེགས་བས་བུམ་པ་བཟང་

པློ་ལ། །སྐེས་པ་ཚད་མའི་དག་བེད་མཁན་གྱུར་ནས། །རིས་མེད་འགློ་བའི་ཡིད་ཀི་ཆུ་

ཀླུང་ཀུན། །རློག་པའི་དྲི་མ་རབ་ཏུ་བགྲུངས་གྱུར་ཅིག །
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ལེའུ་གཉིས་པ།

རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་མེ་ལློང་ནམ་མཁའ་ཇི་བཞིན་རྣམ་

མི་རྟློག ཤེས་བའི་རང་བཞིན་ཕ་མཐའ་བལ་བའི་ལློངས་ལ་སྤློད་ཚུལ་མི་ཟད་རྒྱན་གི་

འཁློར་ལློ་ཆེ། །དག་པའི་སྣང་བས་སེམས་ཅན་ཁམས་ཀུན་བང་ཆུབ་སྙིང་པློའི་ལང་

ཚོར་སྨིན་པའི་ཆློས་ཚུལ་མང༌། །འཇམ་པའི་དབངས་སུ་སྙན་པའི་དྲིལ་ཆེན་སྒློགས་

པའི་ལྷ་ཁྱློད་བདག་གི་སྙིང་ལ་རློལ་བར་མཛོད། །བདེ་གཤེགས་སྙིང་པློའི་འློད་འབིན་

ནློར་གི་བུ། །རྟློགས་དཀའ་འཁྲུལ་བའི་རླབས་ཕྲེང་རྒྱས་པའི་མཚོར། །འཕན་དུས་

རིག་ལམ་གསེར་གི་གྲུ་བློ་ཆེ། །སྦྱར་འདི་གཉེར་བའི་འདློད་པ་བསྒྲུབ་པའི་གཡློ། །དེ་

ཕིར་དབངས་ཀི་རྒྱལ་མློ་སྙན་ངག་གི །ཉམས་བརྒྱར་གར་དུ་ཟླློས་པས་མཁས་པའི་

ཡིད། །འཕྲློགས་པ་དེ་ཙམ་རིག་པའི་ལམ་གཞན་དུ། །ངལ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་བསེན་པ་

རྣམས་ཀིས་མིན། །དཔལ་ལྡན་དཎིའི་རྣམ་དཔློད་མངལ་གི་རྒྱར། །སྨིན་ལེགས་

མཚར་སྡུག་རློགས་པའི་ལུས་ཕྲ་མ། །རྒྱན་མང་ནློར་བུའི་ཕྲེང་བས་སྤུད་མ་ཐག །སྐློན་

བལ་ལང་ཚོའི་བཞེད་པ་ཅི་ཡང་འཛིན། །དེ་ལྟའི་བསན་བཅློས་མེ་ལློང་དུ། །ཐུན་མློང་

རྒྱན་གི་གཟུགས་མཚར་བ། །བལྟ་འདློད་སྐལ་བཟང་འདུས་པ་ལ། །དག་པའི་བློ་མིག་

འདིར་སྦྱིན་བ། །

ཐུན་མོང་བའི་རྒྱན་སྤིར་བཤད་པ། 

ད་ནི་གཉིས་པ་ཐུན་མློང་བའི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་ཞིབ་མློར་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

རྒྱན་སྤིར་བསན་པ་དང༌། བེ་བག་སློ་སློར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། སྙན་ངག་མཛེས་

པར་བེད་པ་ཡི། །ཆློས་རྣམས་རྒྱན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརློད། །དེ་ནི་ད་ལྟའང་རྣམ་རྟློག་

སེ། །དེ་དག་མ་ལུས་སུས་འཆད་ནུས། །འློན་ཀང་རྣམ་རྟློག་ས་བློན་ནི། །སྔློན་གི་སླློབ་

དཔློན་རྣམས་ཀིས་བསན། །དེ་ཉིད་རབ་ཏུ་ལེགས་སྦྱར་ཕིར། །ཡློངས་སུ་ངལ་འདི་

བདག་གིའློ། །ཞེས་ཡིད་འཕྲློག་ཅིང་རྣ་བར་སྙན་པའི་ངག་གང་ཞིག བཅད་ལྷུག་སེལ་

མའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པའི་ལུས་སམ་ཁྱད་གཞི་དེ་མཛེས་པར་བེད་པའི་ཡློན་ཏན་

ནམ་ཆློས་རྣམས་ལ་ཚིག་གི་རྒྱན་ཞེས་སྔློན་རབས་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བརློད་ལ། 

དེ་ནི་ད་ལྟའང་སྙན་ངག་མཁན་པློའི་རྟློག་དཔློད་ཀིས་མཛེས་ཆློས་སྔར་མ་གགས་པ་

ཅིག་བཀློད་ཀང་རྒྱན་དུ་འགྱུར་བས། དེ་དག་མ་ལུས་པ་སུས་ཀང་འཆད་པར་མི་ནུས་

སློ། །འློ་ན་ཁྱློད་གཞུང་རློམ་པའི་ངལ་བས་ཅི་བ་ཞེ་ན། རིགས་མཐུན་བསྡུས་པའི་སློ་

ནས་མཚན་ཉིད་བཞག་པ། རྣམ་རྟློག་བསྐེད་ནུས་ཀི་ས་བློན་ཆློས་ནི་སྔློན་གི་སླློབ་

དཔློན་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བསན་ལ། དེ་དག་ཉིད་ལ་གཞན་རྣམས་འཇུག་པ་བདེ་

ཕིར། ཚིག་འདུས་ལ་དློན་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཕིར། ཡློངས་སུ་

ངལ་བའི་འབད་པ་འདི་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་གིས་བསན་ཏེ། །

མཚམས་སྦྱར་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། གཉིས་པ་བེ་བག་སློ་སློར་

བཤད་པ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦྱར་ནས་བཤད་པར་དམ་བཅས། བཤད་ཚུལ་དངློས་

རྣམ་པར་ཕེ་བའློ། །དང་པློ་ནི། ལམ་ནི་རྣམ་པར་དབེ་དློན་དུ། །རྒྱན་འགའ་ཞིག་ནི་སྔར་

ཡང་བསན། །ཐུན་མློང་དག་ཏུ་རྒྱན་གི་ནི། །རིགས་གཞན་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ། །ལྷློ་

ཤར་གི་ལམ་སློལ་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་དབེ་བའི་དློན་གི་ཆེད་དུ། སྦྱར་བ་རབ་དང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སློགས་ཀི་ཡློན་ཏན་དུ་གགས་པའི་རྒྱན་འགའ་ཞིག་ནི་ལེའུ་དང་པློའི་སྐབས་སུ་སྔར་

ཡང་བསན་ལ། ད་ནི་ལྷློ་པ་དང་ཤར་པ་དག་ཐུན་མློང་དུ་འདློད་པའི་རྒྱན་གི་རིགས་

གཞན་རྣམས་རབ་ཏུ་བསན་པར་བའློ། །འགྱུར་གཞན་དུ་ཚིག་རྣམས་ཞེས་པའང་མང་

བའི་དློན་དུ་བཟུང་ངློ༌། །

དོན་རྒྱན་བཤད་པ།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དློན་གི་རྒྱན། སྒའི་རྒྱན། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ནློ། །དང་པློ་

ལ་ཡང་གསུམ། མིང་གིས་མདློར་བསན། དབེ་བས་རྒྱས་པར་བཤད། སྤིས་མཇུག་

བསྡུ་བའློ། །

དང་པློ་ནི། རང་བཞིན་བརློད་དང་དཔེ་དང་ནི། །གཟུགས་ཅན་གསལ་བེད་

བསྐློར་བ་དང༌། །འགློག་དང་དློན་གཞན་བཀློད་པ་དང༌། །ལྡློག་པ་ཅན་དང་སིད་པ་

ཅན། །བསྡུས་དང་ཕུལ་བྱུང་རབ་བཏགས་དང༌། །རྒྱུ་དང་ཕྲ་མློ་ཆ་དང་རིམ། །དགའ་

དང་ཉམས་ལྡན་གཟི་བརིད་ཅན། །རྣམ་གངས་བརློད་དང་ཀུན་ཏུ་ཕན། །རྒྱ་ཆེ་བསྙློན་

དློར་སྦྱར་བ་དང༌། །ཁྱད་པར་མཚུངས་པར་སྦྱློར་བ་དང༌། །འགལ་དང་སྐབས་མིན་

བསློད་པ་དང༌། །ཟློལ་བསློད་ངེས་པར་བསན་པ་དང༌། །ལྷན་ཅིག་བརློད་དང་ཡློངས་

བརེས་ཤིས། །རབ་སེལ་དེ་ནས་དགློངས་པ་ཅན། །འདི་དག་ཚིག་རྣམས་དག་གི་

ནི། །རྒྱན་དུ་སྔློན་གི་མཁས་པས་བསན། །ཞེས་མིང་དུ་བསན་པ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པློ་འདི་

དག ཚིག་རྣམས་དག་གི་རྒྱན་དུ་རཱ་མ་ཤར་ལ་སློགས་པ་སྔློན་གི་སྙན་ངག་མཁན་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བསན་ཏློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། རྒྱན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་བཤད་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པ། རྒྱན་གཞན་དུ་འདློད་པ་འདིར་འདུས་ཚུལ། རྒྱན་ཕི་མ་གཉིས་བཤད་པ། ཟླློས་གར་

གི་མཚན་ཉིད་ཀང་རྒྱན་དུ་བསན་པའློ། །དང་པློ་རྒྱན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་བཤད་པ་ལ།

རང་བཞིན་བརོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

དང་པློ་རང་བཞིན་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ་ཡང་གསུམ་སེ་མཚན་ཉིད། དཔེ་སྦྱློར། 

དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། དངློས་པློ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དང༌། །གནས་

སྐབས་སྣ་ཚོགས་དངློས་གསལ་བེད། །དེ་ནི་རང་བཞིན་བརློད་པ་སེ། །དང་པློའི་རྒྱན་

ཡིན་རིགས་སློགས་དཔེར། །དངློས་པློ་བརློད་པར་བ་བ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་སྐློན་

མེད་པ་གང་ལ། གནས་སྐབས་ཀི་རིགས་དང༌། བ་བ་དང༌། ཡློན་ཏན་དང༌། རས་ཏེ་

ཆློས་བཞི། སློ་སློར་གཅིག་མིན་སྣ་ཚོགས་པའི་སློ་ནས་ཤུགས་བསན་ཙམ་མིན་པར། 

དངློས་སུ་ཚིག་གི་བེད་པས་གསལ་བར་བེད་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་བརློད་པ་ཞེས་བ་སེ་

དང་པློའི་རྒྱན་ཡིན་ལ། དེའི་དབེ་བ་རིགས་ལ་སློགས་པ་དཔེར་བརློད་ན་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་དཔེ་སྦྱློར་ལ། རིགས་བརློད་པ་ནི། མཆུ་ནི་དམར་ཞིང་གུག་པ་

དང༌། །གཤློག་པ་ལང་ཞིང་མཉེན་པ་དང༌། །མགིན་པ་ཁ་དློག་གསུམ་ཕྲེང་ཅན། །ནེ་ཙོ་

འདི་དག་ཚིག་འཇམ་ལྡན། །མཆུ་ཁ་དློག་དམར་ཞིང་དབིབས་གུག་པ་དང༌། གཤློག་པ་

ཁ་དློག་ལང་ཞིང་རེག་བ་མཉེན་པ་དང༌། མགིན་པ་ཁ་དློག་དཀར་སྔློ་དམར་བའི་རི་མློ་

གསུམ་གི་ཕྲེང་བ་ཅན་གི་ནེ་ཙོ་འདི་དག་ཚིག་འཇམ་པློར་སྨྲ་བའི་སྒ་དང་ལྡན་ནློ་ཞེས་ནེ་

ཙོ་སྤིའི་རིགས་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆློས་སྣ་ཚོགས་བརློད་པས་གསལ་བར་བས་པའློ། །

བ་བ་བརློད་པ་ནི། མགིན་པའི་ནང་ནས་སྙན་སྒློགས་ཤིང༌། །མིག་ནི་ཀུན་ཏུ་

འཕྲུལ་བ་ཡི། །ཕུག་རློན་རེ་འདློད་དགའ་མ་ལ། །ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས་མཆུ་དག་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སྦྱློར། །དེ་ཡང་མགིན་པའི་ནང་ནས་དབངས་གསལ་བ་མིན་པ་སྙན་པར་སྒློགས་ཤིང༌། 

མློས་པའི་མིག་དམར་པློ་ཀུན་ཏུ་གཡློ་ཞིང་འཕྲུལ་བའི་ཕུག་རློན་དག རེ་དགའི་བ་བ་

རློམ་འདློད་པས། རང་གི་དགའ་མ་སེ་ཆུང་མ་ལ་ཡློངས་སུ་བསྐློར་ནས་མཆུ་དག་ཕན་

ཚུན་སྦྱློར་བ་བེད་ཅེས། སྒློགས། འཕྲུལ། བསྐློར་ཞེས་སློགས་བ་བ་སྣ་ཚོགས་བརློད་

པས་གསལ་བར་བས་པའློ། །

ཡློན་ཏན་བརློད་པ་ནི། དགའ་མ་ཡི་ནི་རེག་པས་འདིར། །ལུས་ལ་སྤུ་ལློང་

རྒྱས་པ་དང༌། །ཡིད་ནི་བདེ་བར་བེད་པ་དང༌། །མིག་དག་ཟུམ་པར་བེད་ཅིང་

འཇུག །རང་གི་དགའ་མ་བཞིན་བཟང་མ་ལ་འཁྱུད་པའི་རེག་པས་བདག་ལ་འདིར། 

ལུས་ལ་ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་དང༌། ཡིད་ནི་བདེ་བའི་ཚོར་བས་སིམ་པར་བེད་

པ་དང༌། མིག་གཉིས་དག་ནི་ཕེད་བཙུམས་སུ་ཟུམ་པར་བེད་ཅིང་རེ་དགའི་བ་བ་ལ་

འཇུག་པར་བེད་དློ་ཞེས་དགའ་མའི་རེག་བ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི། ཡློན་ཏན་སྣ་

ཚོགས་བརློད་པས་གསལ་བར་བས་སློ། །

རས་བརློད་པ་ནི། མགིན་སྔློན་ལག་ན་ཐློད་པ་ནི། །གནས་པ་ཟླ་བའི་ཅློད་པན་

དང༌། །སྣུམ་ཞིང་དམར་བའི་རལ་བ་ཅན། །ཁྱུ་མཆློག་རྒྱལ་མཚན་འཁྲུངས་པར་

གྱུར། །སྔློན་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དུག་མགིན་པར་གནས་པས་སྔློན་

པློར་གྱུར་ལ། ཚངས་པའི་སེང་གདློང་བཅད་པའི་སིག་པ་སྦྱང་ཕིར་སླློང་སྣློད་དུར་ཁྲློད་

ཀི་མི་ཐློད་ནི་ལག་ན་གནས་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་བའི་ཟླ་བ་ཕེད་པའི་ཅློད་པན་

དང༌། སྣུམ་ཞིང་ཁ་དློག་དམར་བའི་རལ་པ་ཅན། ཁྱུ་མཆློག་གི་མགློ་བློས་མཚན་པའི་

རྒྱལ་མཚོན་ཐློགས་པ་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དེ་ཉིད། བསློད་ནམས་ཀི་བགློ་སྐལ་ལ་བབ་པའི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཚེ་འཁྲུངས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་དབང་ཕྱུག་ཉིད་ལ་ལྡན་པའི་རས་སྣ་ཚོགས་པས་རིལ་

པློའི་ངློ་བློ་དབང་ཕྱུག་གཅིག་ཉིད་གསལ་བར་བས་སློ། །

གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རས། །རང་བཞིན་བརློད་

པ་འདི་འདྲ་ནི། །བསན་བཅློས་ཀུན་ལ་རྒྱལ་སིད་ཉིད། །སྙན་ངག་ལ་ཡང་འདི་འདློད་

དློ། །ཞེས་སྤི་སྒ་གཅིག་གིས་མཚོན་ཏེ་རིགས་ཅན་མང་པློ་གློ་བར་བེད་པའི་རིགས་

དང༌། བ་བའི་ལས་ཀ་བརློད་པར་བ་བ་དང༌། དངློས་པློ་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་

ཡློན་ཏན་དང༌། རང་མཚན་དུ་འཛིན་པའི་རས་ཀི་དངློས་པློ་བེ་བག་པ་གཅིག་ཅིག་སློན་

པ་རས་ཏེ་བཞི། དངློས་པློ་ལ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་དེ། བརློད་ཚུལ་ཡང་རང་བཞིན་ལས་མ་

འཁྱློག་པར་དྲང་པློར་བརློད་པ་འདི་འདྲ་ནི། སྒ་ཚད་ལ་སློགས་པའི་བསན་བཅློས་ཆེན་

པློ་ཀུན་ལ་ཉམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེར་བས་རྒྱལ་པློའི་སིད་དང་འདྲ་བ་ཉིད་དེ། སྙན་

ངག་གི་རིག་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཀི་དང་པློ་ལ་ཡང་འདི་འདློད་དློ་ཞེས་པའློ། །

དཔེ་རྒྱན་བཤད་པ།

གཉིས་པ་དཔེ་རྒྱན་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། དབེ་བ་དཔེར་བརློད། 

སྐློན་ཡློན་གི་དམིགས་ཕེ། མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་

སྤིར་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཇི་ཞིག་ལྟར་མཚུངས་པར། །གསལ་བར་གང་དུ་རྟློགས་

བེད་པ། །དེ་ནི་དཔེ་ཞེས་བ་སེ་དེའི། །སྤློས་པ་འདིར་ནི་རབ་བཤད་བ། །མཚོན་བེད་

དཔེའི་སེང་ན་ཁྱད་ཆློས་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་དེ། ཅི་ཞིག་ན་མཚོན་བ་དློན་གི་དངློས་པློ་ལ་

ཡང་དེ་ལྟར་མཚུངས་པར་གནས་པ་གསལ་བར་ངག་གི་སྦྱློར་བས་གང་དུ་རྟློགས་

པར་བེད་ནུས་པ་དེ་ལ་ནི་དཔེའི་རྒྱན་ཞེས་བ་སེ། དེའི་སྤློས་པ་དེ་རྣམ་པར་དབེ་བ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རྣམས་འདིར་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་པར་བའློ། །གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་ནི། སུམ་ཅུ་

ར་གཉིས་ལས། 

དང་པློ་ཆློས་དཔེ་ནི། མཛེས་མ་ཁྱློད་ཀི་ལག་མཐིལ་ནི། །ཆུ་སྐེས་བཞིན་དུ་

ཀུན་ཏུ་དམར། །ཞེས་པ་ཆློས་དཔེ་དངློས་སུ་ནི། །མཚུངས་པའི་ཆློས་དག་བསན་ཕིར་

རློ། །མཛེས་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁྱློད་ཀི་ལག་པ་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཆགས་པའི་

མཐིལ་ནི། ཆུ་སྐེས་པདྨ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་དམར་བར་སྣང་ངློ་ཞེས་པ་ནི་ཆློས་དཔེ་སེ་

དངློས་སུ་མཚུངས་ཆློས་ཁ་དློག་དམར་བ་དག་བསན་པའི་ཕིར་རློ། །

གཉིས་པ་དངློས་པློའི་དཔེ་ནི། ཁྱློད་ཀི་གདློང་ནི་པདྨ་བཞིན། །མིག་དག་

ཨུཏྤལ་སྔློན་པློ་བཞིན། །ཞེས་པ་ཆློས་གཅིག་རྟློགས་བེད་པ། །དེ་ནི་དངློས་པློའི་དཔེ་

ཉིད་དློ། །མཛེས་མ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་ནི་པདྨ་གཞློན་ནུ་བཞིན་ནློ། །མིག་གཉིས་པློ་འདི་

དག་ནི་ཨུཏྤལ་སྔློན་པློ་བཞིན་ནློ་ཞེས་པ་ནི་དཔེ་དློན་གི་དངློས་པློ་ཙམ་བཀློད་པའི་

ཤུགས་ལས། མཚུངས་ཆློས་གཅིག་པར་རྟློགས་པར་བེད་པ་དེ་ནི་དངློས་པློའི་དཔེ་

ཞེས་བ་བ་ཉིད་དློ། །

གསུམ་པ་བཟླློག་པའི་དཔེ་ནི། ཁྱློད་ཀི་གདློང་བཞིན་པདྨ་ནི། །རྣམ་པར་རྒྱས་

པར་གྱུར་ཞེས་པ། །དེ་ནི་གགས་པ་བཟླློག་པའི་ཕིར། །བཟླློག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་

འདློད། །ལུས་ཕྲ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་པ་བཞིན་དུ་པདྨ་འདི་དག་ནི་མཛེས་པ་རྣམ་པར་རྒྱས་

པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པ་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་དཔེས་དློན་འཇལ་བར་བེད་པའི་གགས་ཚོད་

ལས་བཟླློག་ནས། གདློང་དཔེ་ཅན་དེས། པདྨ་དཔེའི་དངློས་པློ་གཞལ་བའི་ཕིར། 

བཟླློག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་འདློད་དློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བཞི་པ་ཕན་ཚུན་གི་དཔེ་ནི། ཁྱློད་ཀི་ཞལ་བཞིན་ཆུ་སྐེས་ཏེ། །ཆུ་སྐེས་བཞིན་

དུ་ཁྱློད་ཀི་ཞལ། །ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་འཕགས་ནི། །རློད་པར་བེད་འདི་ཕན་ཚུན་

དཔེ། །གཞློན་ནུ་མ་ཁྱློད་ཀི་ཞལ་བཞིན་དུ་ཆུ་སྐེས་པདྨ་འདི་ཡིད་དུ་འློང་བ་ཞིག་སེ། 

པདྨ་བཞིན་དུ་ཁྱློད་ཀི་ཞལ་འདི་ཡང་མཛེས་སློ་ཞེས་པ་ཕན་ཚུན་དཔེར་བང་རེས་

ཀིས་གཉིས་ཀ་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པར་བརློད་པའི་ཚུལ་འདི་ནི། ཕན་ཚུན་གི་

དཔེ་ཞེས་བའློ། །

ལྔ་པ་ངེས་པའི་དཔེ་ནི། ཁྱློད་ཞལ་པདྨ་ཉིད་དང་མཚུངས། །གཞན་ནི་འགའ་

ཞིག་དང་ཡང་མིན། །ཞེས་པ་མཚུངས་པ་གཞན་བཟླློག་ཕིར། །འདི་ནི་ངེས་པ་ཉིད་ཀི་

དཔེ། །ཁྱློད་ཀི་ཞལ་ནི་པདྨ་ཁློ་ན་ཉིད་དང་མཚུངས་ཀི། དེ་ལས་གཞན་པའི་དཔེ་ནི་

འགའ་ཞིག་དང་ཡང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་མཚུངས་པའི་དངློས་པློ་གཞན་བཟླློག་

པའི་ཕིར། འདི་འདྲ་བ་ནི་དཔེ་གཅིག་ཁློ་ནར་ངེས་པས། ངེས་པའི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །

དྲུག་པ་ངེས་མེད་ཀི་དཔེ་ནི། རེ་ཞིག་ཁྱློད་གདློང་པདྨ་ཡི། །རེས་འགློ་གཞན་

ཡང་དེ་འདྲ་བ། །གལ་ཏེ་ཡློད་ན་དེ་བེད་འགྱུར། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ངེས་མེད་དཔེ། །རེ་

ཞིག་སེ་ཐློག་མ་ཁློ་ནར་ཁྱློད་ཀི་གདློང་ནི་པདྨ་དཀར་པློ་རྒྱས་པ་འདིའི་རེས་སུ་འགློ་ལ། 

གཞན་ཡང་སིད་པ་འདི་ན་དེ་འདྲ་བའི་མཛེས་པ་ཅན་འགའ་གལ་ཏེ་ཡློད་ན་ཁྱློད་

གདློང་གི་དཔེ་དེ་བཞིན་བེད་པར་འགྱུར་རློ་ཞེས་དཔེ་གཅིག་གི་ངེས་པ་མེད་པར་

གཞན་ཡང་སིད་པར་བརློད་པས། ངེས་མེད་ཀི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །

བདུན་པ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ནི། ཁྱློད་གདློང་མཛེས་པ་ཁློ་ན་ཡིས། །ཟླ་བའི་རེས་

སུ་འགློ་མིན་ཏེ། །དགའ་སྐེད་ལས་ཀིས་ཀང་ཞེས་པ། །འདི་འདྲ་བསྡུས་པའི་དཔེ་ཡང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཡློད། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་མཛེས་སྡུག་དང་ལྡན་པ་ཁློ་ནས་ཟླ་བའི་རེས་སུ་འགློ་བ་སེ་

མཚུངས་པ་མིན་གི། གཞན་གི་ཡིད་ལ་དགའ་བ་སྐེད་པའི་བེད་ལས་ཀིས་ཀང་

མཚུངས་སློ་ཞེས་ངློ་བློའི་སློ་ནས་མཚུངས་པར་མ་ཟད། བེད་ལས་ཀི་མཚུངས་ཆློས་

ཀང་འདི་འདྲ་བར་བསྡུས་པ། བསྡུས་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཡློད་དློ། །

བརྒྱད་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ནི། ཁྱློད་ཀི་ཞལ་ནི་ཁྱློད་ཉིད་ལ། །མཐློང་ཞིང་ཟླ་

བ་མཁའ་ལ་མཐློང༌། །འདི་ཉིད་ཁློ་ནས་ཐ་དད་དློ། །གཞན་མེད་ཅེས་འདི་ཕུལ་བྱུང་

དཔེ། །ཁྱློད་ཀི་ཞལ་ཏེ་བཞིན་རས་ནི་ཁྱློད་ཉིད་ཀི་ལུས་ཁློ་ན་ལ་མཐློང་ཞིང༌། ཟླ་བ་ཉ་

གང་བ་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་མཐློང་སེ། མཐློང་ཡུལ་མི་གཅིག་པ་འདི་ཉིད་ཙམ་ཁློ་ནས་ཐ་

དད་ཡིན་ཏེ། གཞན་ཐ་དད་དུ་འབེད་ཆློས་ཅི་ཡང་མེད་དློ་ཞེས། འབེད་ཆློས་མང་དུ་

ཡློད་ཀང་མེད་པ་ལྟར་བས་ཏེ་འུད་ཀིས་བརློད་པས། ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །

དགུ་པ་རབ་བཏགས་ཀི་དཔེ་ནི། དེ་ཡི་བཞིན་དཔལ་ང་ཉིད་ལ། །ཡློད་ཅེས་ཟླ་

བ་སྙེམས་མི་དགློས། །པདྨ་ལ་ཡང་དེ་ཡློད་ཕིར། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རབ་བཏགས་

དཔེ། །མཛེས་མ་དེ་ཡི་བཞིན་རས་ཀི་དཔལ་མཐའ་དག་ནི་ང་ཉིད་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་ཀི། 

གཞན་དག་ལ་མེད་དློ་ཞེས་ཟླ་བ་ཁྱློད་དེ་ཙམ་དུ་སྙེམས་པ་འཆང་བའི་ང་རྒྱལ་བ་མི་

དགློས་ཏེ། པདྨ་གཞློན་ནུ་འདི་ལ་ཡང་དཀར་བ་དང་མཛེས་པ་སློགས་ཀི་དཔལ་དེ་ལྟ་

བུ་ཡློད་པའི་ཕིར་རློ་ཞེས་ཟླ་བ་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་རྟློག་པ་མེད་ཀང༌། ཡློད་པ་ལྟར་བཏགས་

ནས་བརློད་པ་འདི་ནི། རབ་བཏགས་ཀི་དཔེའློ། །

བཅུ་པ་རད་བྱུང་གི་དཔེ་ནི། སྨིན་ལེགས་གལ་ཏེ་པདྨ་འགའ། །རྣམ་པར་འཕྲུལ་

པའི་མིག་ལྡན་ན། །ཁྱློད་ཀི་བཞིན་གི་དཔལ་འཛིན་ཏེ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་རད་བྱུང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དཔེ། །ཀེ་སྨིན་ལེགས་མ་ཞེས་བློད་ནས། གལ་ཏེ་མེ་ཏློག་པདྨ་འགའ་ཞིག་རྣམ་པར་

འཕྲུལ་བ་དང་བཅས་པའི་མིག་ཟུང་གི་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ན། ཁྱློད་ཀི་བཞིན་

རས་ཀི་དཔལ་འདི་ལྟ་བུ་འཛིན་པར་བེད་དེ་མཚུངས་སློ་ཞེས་ཡ་མཚན་རད་དུ་བྱུང་

བའི་ཚིག་སྦྱློར་བཀློད་པས། འདི་ནི་རད་བྱུང་གི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །བཅུ་གཅིག་པ་རློངས་

པའི་དཔེ་ནི། ལུས་ཕྲ་ཁྱློད་གདློང་རི་བློང་ཅན། །ཞེས་བཏགས་ཁྱློད་གདློང་བསམ་པ་

ཡིས། །ཟླ་བ་ཡི་ཡང་རེས་སུ་སྙེགས། །ཞེས་འདི་རློངས་པའི་དཔེ་རུ་བཤད། །

ལུས་ཕྲ་མ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་པ་ནི་རི་བློང་ཅན་ཞེས་ཏེ་ཟླ་བ་ཡིན་པར་བཏགས་

ལ། ཁྱློད་ཀི་གདློང་ཡིན་པར་བསམས་ནས་དློན་དུ་གཉེར་བའི་བློ་ཡིས་ཟླ་བ་ཡི་ཡང་

རེས་སུ་བསྙེགས་ཏེ་ཕིན་ནློ་ཞེས་ཡང་གི་སྒ་ནི། དཔེ་དཔེ་ཅན་གཉིས་ཀ་ཡང་ངློ་མ་

ཤེས་པར་འཁྲུལ་བ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། རློངས་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་བཤད་དློ། །

བཅུ་གཉིས་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ་ནི། པད་ནང་བུང་བ་འཁློར་རམ་ཅི། །ཁྱློད་

གདློང་ལ་མིག་གཡློ་འམ་ཅི། །བདག་གི་སེམས་ནི་རྣམ་པར་གཡློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་ཐེ་

ཚོམ་དཔེ། །འདི་ན་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཅན་ཞིག་གི་སེང་ན། མཐློན་མཐིང་

རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའི་དངློས་པློ་འདི་དག་ནི། པདྨའི་ནང་དུ་བུང་བ་ཟུང་ཞིག་འཁློར་བ་

ཡིན་ནམ། ཁྱློད་ཀི་གདློང་ལ་མིག་རྣམ་པར་གཡློ་བའམ་ཅི་ཞིག་སྙམ་དུ། བདག་གི་

སེམས་ནི་སློམ་ཉིའི་དབང་གིས་རྣམ་པར་གཡློ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་གི་སློ་ནས་

འདྲ་བར་བསྒྲུབས་པས། འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་དཔེ་ཞེས་བའློ། །

བཅུ་གསུམ་པ་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་དཔེ་ནི། ཟླ་བ་སྐེངས་བེད་མཛེས་པ་

འདི། །ཟླ་བས་ཚར་གཅློད་པདྨ་མིན། །དེ་ཕིར་ཁྱློད་ཀི་གདློང་ཉིད་དློ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གཏན་ཕེབས་དཔེ། །ཅི་འདི་ན་ཟླ་བ་ཡང་སྐེངས་པར་བེད་པའི་མཛེས་པ་ཅན་ཞིག་

འདུག་པ་འདི་པདྨ་ནི་མིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཟླ་བས་ཚར་གཅློད་ཅིང་ཟུམ་པར་བེད་མློད། 

འདིས་ནི་ཟླ་བ་ཡང་སྐེངས་ཤིང་ངློ་ཚ་བར་བེད་ནུས་པ་དེའི་ཕིར་ན། ཡིད་འློང་མ་

ཁྱློད་ཀི་གདློང་པ་ཉིད་དློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སློ་ནས་ངེས་ཤིང་ཁློང་དུ་

ཚུད་པས། ཡིན་ལུགས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་དཔེའློ། །

བཅུ་བཞི་པ་སྦྱར་བའི་དཔེ་ནི། བསིལ་ཟེར་ཅན་གི་དག་ཟླ་དང༌། །དཔལ་དང་

ལྡན་དང་དྲི་བཟང་གིས། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་ནི་ཆུ་སྐེས་བཞིན། །ཞེས་པ་སྦྱར་བའི་དཔེ་

རུ་བཤད། །བསིལ་ཟེར་ཅན་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་གདློང་གིས་ཕམ་པར་བེད་པ་དང༌། 

པདྨ་ཟླ་བས་ཟུམ་པར་བེད་པའི་ཕིར་གཉིས་ཀ་ཟླ་བའི་དག་ཡིན་པས་སྒ་སྦྱར་ལ། 

གདློང་མཛེས་པའི་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང༌། པདྨ་ལས་ཁྱབ་

འཇུག་གི་ཆུང་མ་དཔལ་མློ་བྱུང་བས་སྒ་སྦྱར་བའམ། ཡང་ན་གཉིས་ཀ་མཛེས་པའི་

དཔལ་དང་ལྡན་པས་དློན་སྦྱར། གདློང་ཁ་དྲི་ཞིམ་པ་དང་པདྨ་དྲི་བསུང་བཟང་པློ་དང་

ལྡན་པ་དློན་སྦྱར། དེའི་དབང་གིས་ཁྱློད་ཀི་གདློང་ནི་ཆུ་སྐེས་བཞིན་ནློ་ཞེས་སྦྱར་བ་

གསུམ་དང་དཔེ་གསལ་བེད་མཉམ་དུ་གནས་པས། སྦྱར་བའི་དཔེ་ཞེས་བཤད་དློ། །

བཅློ་ལྔ་པ་མཉམ་ཉིད་ཀི ་དཔེ ་ནི། མཚུངས་པའི་སྒ་ཡི ་བརློད་བའི ་

ཕིར། །མཉམ་ཉིད་དཔེ་དེ་ཇི་ལྟར་ན། །སྐེད་ཚལ་ཕྲེང་འདི་བུ་མློ་བཞིན། །མཛེས་ལྡན་

སཱ་ལ་ཀཱ་ན་ན། །དློན་གི་ཆློས་མཚུངས་སྒ་དློན་སྦྱློར་བའི་དཔེ་དེར་མ་ཟད། །བརློད་བ་

དློན་གི་མཚུངས་ཆློས་མེད་ཀང་མཚུངས་པའི་ཆློས་སྒ་མཉམ་པ་ལ་བས་ཏེ་བརློད་

པར་བ་བའི་ཕིར། སྒ་མཚུངས་སམ་སྒ་མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཡང་ཡློད་དེ། དེ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཉིད་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སྐེད་མློས་ཚལ་མེ་ཏློག་དང་ནགས་ཀི་ཕྲེང་བ་ཅན་འདི་ནི། བུ་མློ་

གཞློན་ནུ་ལང་ཚོ་མ་བཞིན་ཏེ། སྐེད་མློས་ཚལ་ནི། སཱ་ལ་སློས་དཀར་གི་ཤིང་དང༌། 

ཀཱ་ན་ན་ནགས་ཏེ། སཱ་ལའི་ནགས་ཀི་མཛེས་ལྡན་པ། ཞེས་སྐད་དློད་རང་སློར་བཞག་

བས་འགྲུབ་ལ། བུ་མློའི་ཚིག་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་དེ། ས་བཅས་པ། ཨ་ལ་ཀ་ལན་

བུ། ཨཱ་ན་ན་གདློང་ཡིན་པ། མཚུངས་སྒས་མཚམས་སྦྱར་བས་གཟུགས་གཅིག་པ་

སེ། ལན་བུར་བཅས་པའི་གདློང་མཛེས་ལྡན། ཞེས་སློ་སློའི་དློན་ནི་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པར་

གནས་མློད། སྒ་མཚུངས་པའང་མཚམས་སྦྱློར་ཡློད་མེད་གཉིས་ཀིས་བཤད་དགློས་

པ་དང༌། སྒ་མཚུངས་པ་ཙམ་ལས་གཞན་པའི་དློན་གི་མཚུངས་ཆློས་ནི་ཅི་ཡང་མེད་

དློ། །དེའི་ཕིར་སྒ་མཉམ་ཉིད་ཀི་དཔེའློ། །

བཅུ་དྲུག་པ་སྨད་པའི་དཔེ་ནི། པདྨ་རྡུལ་མང་ཟླ་བ་འཛད། །དེ་དག་ལས་ནི་

ཁྱློད་ཀི་བཞིན། །མཚུངས་པ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་བཅས། །ཞེས་པ་སྨད་པའི་དཔེ་རུ་

འདློད། །པདྨ་ནི་གེ་སར་ལས་བྱུང་བའི་རྡུལ་མང་ཞིང༌། ཟླ་བ་ནི་མར་ངློ་ལ་ཆ་ཤས་བི་

ནས་འཛད་པས། དེ་དག་ལས་ནི་ཁྱློད་ཀི་བཞིན་རས་མཚུངས་པར་མཛེས་པ་ལ། 

རྡུལ་གི་སྒ་སྐློན་ནམ་དྲི་མ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་དེ་མང་བ་དང༌། འགིབ་པ་མེད་པར་ཆ་

ཤས་རྟག་ཏུ་གང་བས་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པའློ་ཞེས་དཔེ་ལ་སྨད་པའི་སློ་ནས་

མཚུངས་ཤིང་ལྷག་པར་སློན་པས། སྨད་པའི་དཔེའློ། །

བཅུ་བདུན་པ་བསྔགས་པའི་དཔེ་ནི། པདྨས་ཚངས་པའང་མཆློག་ཏུ་

བསྐེད། །ཟླ་བ་བདེ་འབྱུང་གཙུག་གིས་འཛིན། །དེ་དག་ཁྱློད་གདློང་མཚུངས་ཞེས་

པ། །དེ་ནི་བསྔགས་པའི་དཔེར་བརློད་དློ། །ཁྱབ་འཇུག་གི་ལྟེ་བའི་པདྨས་འཇིག་རྟེན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གི་མེས་པློ་ཚངས་པ་མཆློག་ཏུ་བསྐེད་པ་དང༌། ཟླ་བ་ནི་བདེ་འབྱུང་སེ་ལྷའི་ནང་ན་

དབང་ཆེ་བར་གགས་པ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པློའི་གཙུག་གི་རྒྱན་དུ་འཛིན་པས། ཕུལ་དུ་

བྱུང་བའི་དངློས་པློ་དེ་དག་ཉིད་དང་ཁྱློད་ཀི་གདློང་མཚུངས་སློ་ཞེས་དེ་ནི་དཔེ་ལ་

བསྔགས་པའི་སློ་ནས་མཚུངས་པར་སློན་པས་བསྔགས་པའི་དཔེའློ། །

བཅློ་བརྒྱད་པ་བརློད་འདློད་ཀི་དཔེ་ནི། ཡློན་ཏན་ལྡན་ནམ་སྐློན་འགྱུར་

ཡང༌། །ཟླ་བ་ཁྱློད་གདློང་མཚུངས་ཞེས་པ། །བརློད་འདློད་བདག་གི་ཡིད་ལ་

ཡློད། །ཅེས་པ་བརློད་འདློད་དཔེ་ཞེས་རིག །འདི་ལྟར་བརློད་པས་ཡློན་ཏན་དུ་འགྱུར་

རམ་སྐློན་དུ་འགྱུར་བ་མི་ཤེས་མློད། འློན་ཀང་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཉ་གང་བ་འདི་དང་

ཁྱློད་ཀི་གདློང་མཚུངས་སློ་ཞེས་བརློད་པར་འདློད་པ་ཞིག་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡློད་དློ་

ཞེས་པ་བརློད་འདློད་ཀི་བསམ་པའི་དབང་གིས་མཚུངས་པར་བསན་པས། བརློད་

འདློད་ཀི་དཔེ་ཞེས་བ་བར་རིག་པར་བའློ། །

བཅུ་དགུ་པ་འགལ་བའི་དཔེ་ནི། འདབ་བརྒྱ་པ་དང་སློན་ཟླ་དང༌། །ཁྱློད་ཀི་

བཞིན་དང་གསུམ་པློ་ནི། །ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་འགལ་ཞེས་པ། །དེ་ནི་འགལ་བའི་

དཔེར་བརློད་དློ། །འདབ་བརྒྱ་པ་སེ་པདྨ་དང༌། སློན་དུས་ཀི་ཟླ་བ་དང༌། ཁྱློད་ཀི་བཞིན་

རས་གསུམ་པློ་འདི་མཛེས་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་གཅིག་པ་ལ། ཕན་ཚུན་རྣམ་པ་ཐ་དད་

པས་འགལ་ཏེ་དག་ཟླར་གྱུར་པས་སློ་ཞེས་པ་དེ་ནི་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་འགལ་བར་

བརློད་པས། འགལ་བའི་དཔེར་བརློད་དློ། །

ཉི་ཤུ་པ་དགག་པའི་དཔེ་ནི། དྲི་མ་ལྡན་ཞིང་བླུན་གྱུར་པ། །ཟླ་བ་ལ་ནི་ཁྱློད་

གདློང་དང༌། །འགན་པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད། །ཅེས་པ་དགག་པའི་དཔེ་ཉིད་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དློ། །ནག་པློའི་ར་རིའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་ཞིང་སེམས་མེད་བླུན་པ། བེམས་པློའི་རང་བཞིན་

ཅན་དུ་གྱུར་པ་ཟླ་བ་འདི་ལ་ནི། ཁྱློད་གདློང་དྲི་མ་སངས་ཤིང་ཤེས་རིག་ལྡན་པ་འདི་

ལ་འགན་པའི་ནུས་པ་ནམ་ཡང་མེད་དློ་ཞེས་མཚུངས་པ་དགག་པའི་སློ་ནས་དཔེར་

བཀློད་པས། དགག་པའི་དཔེ་ཞེས་བ་བ་ཉིད་དློ། །

ཉེར་གཅིག་པ་མཛེས་པའི་ངློ་བསློད་ཀི་དཔེ་ནི། ཁྱློད་གདློང་རི་དྭགས་མིག་

གིས་མཚན། །ཟླ་བ་རི་དྭགས་ཉིད་ཀིས་མཚན། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདིར་མཚུངས་

ཉིད། །ཁྱད་འཕགས་མིན་ཞེས་མཛེས་པའི་དཔེ། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་ནི་རི་དྭགས་ཨེ་ན་

ཡའི་མིག་གཉིས་ཀིས་མཚན་ལ། ཟླ་བ་ནི་རི་དྭགས་ཀི་གཟུགས་ཉིད་ཀིས་མཚན་

མློད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདིར་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པ་ཉིད་དེ། ཟླ་བ་ལ་ཁྱད་པར་འཕགས་

པའི་ཆློས་གཞན་ཡློད་པ་མིན་ནློ་ཞེས་ཆ་ཤས་ཙམ་དང་ཆ་རློགས་པའི་ཡློན་ཏན་

མཚུངས་པར་བས་ཏེ་མཛེས་པའི་ཕིར་བརློད་པའམ། ངློ་བསློད་ཀི་དཔེའློ། །

ཉེར་གཉིས་པ་དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེ་ནི། འདི་ནི་བཞིན་ཉིད་པདྨ་མིན། །འདི་

དག་བུང་བ་མ་ཡིན་མིག །ཅེས་པ་རྣམ་གསལ་མཚུངས་པ་ལས། །འདི་ནི་དེ་ཉིད་

བརློད་པའི་དཔེ། །དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་འདི་ནི་ཁྱློད་ཀི་བཞིན་རས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །མེ་

ཏློག་པདྨ་ནི་མ་ཡིན་ནློ། །སྣུམ་ཞིང་གཡློ་བ་འདི་དག་བུང་བ་འཁློར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱློད་

ཀི་མིག་གློ་ཞེས་དཔེ་དཔེ་ཅན་གིས་མཛེས་པ་རྣམ་པ་གསལ་བར་མཚུངས་པས་ཐ་

དད་མེད་པ་ལྟར་གྱུར་པ་ལ། བརྟགས་ཤིང་དཔད་པས་གདློང་དང་མིག་གི་དངློས་པློ་

དེ་ཉིད་རྟློགས་ནས་བརློད་པས་འདི་ནི་དེ་ཉིད་བརློད་པའི་དཔེའློ། །

ཉེར་གསུམ་པ་ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ་ནི། ཟླ་བ་པདྨ་དག་གི་ནི། །མཛེས་པ་



  133  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལས་འདས་ཁྱློད་ཀི་གདློང༌། །བདག་རང་ཉིད་དང་མཚུངས་པར་གྱུར། །ཞེས་པ་ཐུན་

མློང་མིན་པའི་དཔེ། །སིད་ན་མཛེས་པའི་དཔེར་བེད་པ་ཟླ་བ་དང་པདྨ་དག་གི་མཛེས་

པ་ལས་འདས་པ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་པ་འདི་ལ་མཚོན་ནུས་ཀི་དཔེ་གཞན་མེད་པས། 

བདག་གམ་རང་ཉིད་ཁློ་ན་དང་མཚུངས་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་མཚུངས་པ་གཞན་མ་རེད་

པས་ཐུན་མློང་བའི་དཔེ་མེད་པའི་ཕིར། རང་གི་དཔེར་རང་ཉིད་བཀློད་པ་ནི། ཐུན་

མློང་མིན་པའི་དཔེའམ། རེས་འགློ་མེད་པའི་རྒྱན་དུ་ཡང་བརློད་དློ། །

ཉེར་བཞི་པ་བྱུང་མིན་གི་དཔེ་ནི། པདྨའི་མཛེས་པའི་སྙིང་པློ་ཀུན། །འགའ་

ཞིག་དག་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞིན། །ཁྱློད་ཞལ་རྣམ་པར་མཛེས་ཞེས་པ། །དེ་ནི་བྱུང་མིན་

དཔེ་ཞེས་རིག །སིད་པ་འདིར་ནི་པདྨའི་མཛེས་པ་ཅི་ཡློད་པའི་སྙིང་པློ་ཀུན་ཕློགས་

འགའ་ཞིག་དག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཀློད་པ་བཞིན། ཁྱློད་ཀི་ཞལ་རས་འདི་ནི་རྣམ་པར་

མཛེས་སློ་ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དཔེ་ནི་སྔར་མ་བྱུང་ཞིང་ཡློད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་དཔེས་

གདློང་འཇལ་བར་བེད་པས་ན། བྱུང་བ་མིན་པའི་དཔེ་ཞེས་རིག་པར་བའློ། །འདི་ལ་

འབྱུང་མིན་དུ་འཆད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། བྷུ་ཡློད་པ་ལའློ་ཞེས་པའི་བིངས་ལ། ཀྟའི་རྐྱེན་

བིན་པ་མ་མཐློང་བར་ཟད་དློ། །

ཉེར་ལྔ་པ་སིད་པ་མིན་གི་དཔེ་ནི། ཟླ་བའི་གཟུགས་ལས་དུག་བཞིན་

དང༌། །ཙནྡན་ལས་ནི་མེ་བཞིན་དུ། །ཞལ་འདི་ལས་ནི་རྩུབ་མློའི་ཚིག །ཅེས་པ་སིད་

པ་མིན་པའི་དཔེ། །ཟླ་བའི་གཟུགས་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་ལས་དུག་དང༌། ཙནྡན་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བ་ལས་མེའི་དངློས་པློ་འཛག་མི་སིད་པ་བཞིན་དམ་པ་ཁྱློད་

ཀི་ཞལ་འདི་ལས་རྩུབ་མློའི་ཚིག་འབྱུང་བ་ནམ་ཡང་མི་སིད་དློ་ཞེས་དཔེ་དློན་ཀུན་ལ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

རྣམ་དབེ་ལྔ་པ་སྦྱར་ཞིང༌། འབྱུང་མི་སིད་པའི་བསམ་པས་མཚུངས་པར་བེད་པས་

སིད་པ་མིན་པའི་དཔེའློ། །

ཉེར་དྲུག་པ་མང་བའི་དཔེ་ནི། ཙནྡན་ཆུ་དང་ཟླ་བའི་ཟེར། །ཟླ་ཤེལ་སློགས་

བཞིན་ཁྱློད་ཀི་ནི། །རེག་པ་བསིལ་ཞེས་ཁྱད་པར་དག །གསལ་བར་བེད་འདི་མང་

བའི་དཔེ། །ཙནྡན་དང་གངས་ཀི་ཆུ་དང༌། ཟླ་བའི་ཟེར་དང༌། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གི་ནློར་བུ་

དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས་ཁ་བ་དང༌། ལྷློའི་རླུང་གཞློན་བཞིན་དགའ་མ་ཁྱློད་ཀི་ལུས་

ཀི་རེག་པ་མཆློག་འདི་ཤིན་ཏུ་བསིལ་ལློ་ཞེས་དཔེ་གཅིག་གིས་ཀང་རེག་བ་བསིལ་

བ་མཚོན་ནུས་མློད། དགའ་མའི་རེག་པ་བསིལ་བ་ཁྱད་པར་འཕགས་པ་མཚོན་པ་ལ་

དཔེ་མང་དུ་བཀློད་པས། མང་བའི་དཔེའློ། །

ཉེར་བདུན་པ་རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེ་ནི། ལུས་ཕྲ་ཁྱློད་ཀི་བཞིན་རས་ནི། །ཟླ་བའི་

དཀིལ་འཁློར་ལས་བཏློན་བཞིན། །པདྨའི་ནང་ནས་ཕྱུང་བ་བཞིན། །ཞེས་པ་འདི་ནི་

རྣམ་འགྱུར་དཔེ། །ལུས་ཕྲ་མ་ཁྱློད་ཀི་བཞིན་རས་ནི་ཟླ་བ་ཉ་གང་བའི་དཀིལ་འཁློར་

གི་དབུས་ནས་ཟུར་གིས་བཏློན་པ་བཞིན་དང༌། པདྨ་གཞློན་ནུ་ཁ་བེ་མ་ཐག་པའི་ནང་

ནས་གསར་དུ་ཕྱུང་བ་བཞིན་ནློ་ཞེས་རྣམ་འགྱུར་ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཚིག་སྦྱློར་བཀློད་པ་

འདི་ནི་རྣམ་འགྱུར་གི་དཔེའློ། །

ཉེར་བརྒྱད་པ་ཕྲེང་བའི་དཔེ་ནི། ཉི་ལ་འློད་བཞིན་ཉི་མ་ཡིས། །ཉིན་བཞིན་ཉིན་

གིས་མཁའ་ལ་བཞིན། །རྣམ་པར་གནློན་པས་ཁྱློད་ལ་དཔལ། །འཛིན་ཞེས་དེ་ནི་ཕྲེང་

བའི་དཔེ། །ཉི་མ་ལ་རང་གི་འློད་ཀིས་དཔལ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་ཉི་མས་ཉིན་པར་ལ་དང༌། 

ཉིན་པར་གིས་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་དཔལ་འཛིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཕ་རློལ་རྣམ་པར་གནློན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པས་ཀང་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ལ་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཛིན་ནློ་ཞེས་སྔ་མ་རིམ་བཞིན་

དཔེ་དང༌། ཕི་མ་རིམ་བཞིན་དཔེ་ཅན་ཕྲེང་བར་སེལ་བས་ཕྲེང་བའི་དཔེའློ། །ཉེར་དགུ་

པ་ངག་དློན་གི་དཔེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང༌། 

དཔེར་བརློད་དློ། །དང་པློ་ནི། གང་ཡང་ངག་དློན་ཉིད་ཀིས་ནི། །གལ་ཏེ་ངག་

དློན་ཉེར་འཇལ་ན། །ངག་དློན་དཔེ་དེ་བཞིན་སྒ་ནི། །གཅིག་དང་དུ་མས་དེ་རྣམ་

གཉིས། །གང་ཡང་ཚིག་གི་དློན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་བེད་ཅན་དྲུག་ཅི་རིགས་དང་འབེལ་

བའི་འཇལ་བེད་དཔེའི་ངག་དློན་ཉིད་ཀིས། གཞལ་བ་དློན་གི་ངག་དློན་ཉེ་བར་འཇལ་

བ་ཞིག་ངག་དློན་གི་དཔེར་བརློད་ལ། 

བེད་ཅན་དྲུག་ནི། བེད་པློ་ལས་དང་བེད་ཅན་ཆེད། །འབྱུང་ཁུངས་གཞི་རྣམས་

བེད་ཅན་དྲུག །དྲུག་བརྒྱད་སངས་པའི་རྣམ་དབེའི་གཞི། །ཞེས་སློ། །ངག་དློན་དཔེ་དེ་

ཡང་བཞིན་སྒ་གཅིག་ཡློད་པ་དང༌། དུ་མ་ཡློད་པའི་དབེ་བས་གཉིས་སློ། །

བཞིན་སྒ་གཅིག་པའི་དཔེ་ནི། ཁྱློད་གདློང་མིག་ནི་མི་བརྟན་ཞིང༌། །སློ་ཡི་འློད་

ཟེར་རབ་གསལ་བ། །འདམ་སྐེས་བུང་བ་གཡློ་ལྡན་ནི། །གེ་སར་དག་གིས་མཚོན་

བཞིན་མཛེས། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་མཛེས་ལ། མིག་མི་བརྟན་པ་སེ་གཡློ་བ། སློའི་འློད་

ཟེར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཞེས་དློན་གི་ངག་དློན་གསུམ་འདམ་སྐེས་མེ་ཏློག་པདྨ། བུང་བ་

རྣམ་པར་གཡློ་བ་དང་ལྡན་པ། གེ་སར་གི་ཕྲེང་བས་མཚོན་པ་བཞིན་མཛེས་ཞེས་

དཔེའི་ངག་དློན་གསུམ་རེས་ཐད་ཀར་འཇལ་བ་ལ་བཞིན་སྒ་གཅིག་སེ། བེད་ཅན་

ལས། ཀཻ་ས་ར་ལ་གཉིས་པའི་གཅིག་ཚིག་ཨམ་བིན་པ་དང༌། ལཀྵ་མཚོན་པ་དང༌། 

མཛེས་པའི་བྷཱ་ཏི་འབེལ་ལློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བཞིན་སྒ་དུ་མའི་དཔེ་ནི། པདྨ་ཅན་བཞིན་ལུས་ཕྲ་མ། །པདྨ་བཞིན་དུ་དེ་ཡི་

གདློང༌། །སྦང་རི་སྤློད་པས་བཞིན་དུ་ནི། །བདག་གིས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་

རེས། །པདྨ་ཅན་པདྨའི་ལློན་པ་བཞིན་ལུས་ཕྲ་མ་ཁྱློད་ཉིད་དང༌། དེ་ལས་བྱུང་བའི་

པདྨ་བཞིན་དུ་དེའི་གདློང་དང༌། སྦང་རི་སྤློད་པ་སེ་བུང་བས་བཞིན་དུ་ནི། འདློད་ལྡན་

བདག་གིས་འཐུངས་ཤིང་འཐུངས་ཤིང་རེས་སློ་ཞེས་བཞིན་སྒ་དུ་མ་དང༌། འཐུངས་

པའི་སྐད་དློད་ཡཾ་ཨཾ་མཐའ་ཅན་དང༌། རེས་པའི་སྐད་དློད་ཨ་ར་མ་ཏ་འབེལ་ལློ། །

སུམ་ཅུ་པ་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་ནི། དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་ཉེར་བཀློད་

ནས། །དེ་ཡི་ཆློས་མཐུན་རབ་བཀློད་པ། །མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་པ་ཅན། །ཟླ་བློ་

དངློས་པློའི་དཔེ་ཡིན་དཔེར། །བརློད་བའི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་ཉེ་བར་བཀློད་ནས། 

དེའི་ཆློས་མཐུན་གི་དཔེ་ཞིག་ཕིས་རབ་ཏུ་བཀློད་པས་དེ་གཉིས་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་

ཤུགས་ལས་རྟློགས་པ་ཅན་དེ་ནི་ཟླ་བློ་དངློས་པློའི་དཔེ་ཞེས་བ་སེ། 

དཔེར་བརློད་ན། རྒྱལ་པློ་རྣམས་ནི་སྐེས་གྱུར་ཀང༌། །ད་ལྟ་ཁྱློད་འདྲ་གཅིག་

ཀང་མེད། །ཡློངས་འདུ་དག་ལ་རང་འཐུང་ནི། །གཉིས་པ་ངེས་པར་ཡློད་མ་

ཡིན། །སྔློན་རབས་སུ་རྒྱལ་པློ་ཇི་སྙེད་པ་རྣམས་སྐེས་པར་གྱུར་ཀང༌། སྔློན་ནས་ད་

ལྟའི་བར་དུ་ཁྱློད་འདྲ་བའི་ཡློན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པློ་ནི་གཅིག་ཀང་མེད་ལ། ལྷའི་

ཤིང་ཡློངས་འདུ་ས་བརྟློལ་ལ་འགན་ནུས་པའི་རང་པས་འཐུང་བ་སེ་ལློན་ཤིང་གཉིས་

པ་ཡང་ངེས་པར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

སློ་གཅིག་པ་མཚུངས་སྦྱློར་གི་དཔེ་ནི། ལྷག་པས་དམན་པ་བ་བ་ཡི། །ཆློ་ག་

གཅིག་ལ་རབ་བསྡུས་ནས། །གང་སྨྲས་དེ་ནི་མཚུངས་པ་དག །སྦྱློར་བའི་དཔེ་རུ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཤད་དེ་དཔེར། །དཔེ་ལྷག་པས་དློན་དམན་པ་བ་བའི་ཆློ་ག་གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་བསྡུས་

ནས། གང་དུ་སྨྲས་པ་དེ་ནི་བ་བ་འདྲ་བའི་སློ་ནས་མཚུངས་པར་བས་པས། མཚུངས་

པ་དག་སྦྱློར་བའི་དཔེ་རུ་བཤད་དེ་དཔེར་ན།

པུ་ལློ་མ་དག་མཐློ་རིས་དང༌། །ཁྱློད་ནི་ས་སྲུང་མེལ་ཚེ་བེད། །དེ་ཡིས་དྲེགས་

ལྡན་ལྷ་མིན་དང༌། །ཁྱློད་ཀིས་མི་ཡི་བདག་པློ་འཇློམས། །ལྷ་མ་ཡིན་པུ་ལློ་མ་ཞེས་

པའི་དག་བློ་བརྒྱ་བིན་ནི་མཐློ་རིས་ལྷའི་གནས་དང༌། རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ནི་ས་ཆེན་པློ་འདི་

བསྲུང་བའི་ཕིར་མེལ་ཚེ་བེད་ལ། བརྒྱ་བིན་དེས་དྲེགས་ལྡན་ལྷ་མིན་གི་བདག་པློ་

དང༌། ཁྱློད་ཀིས་མིའི་བདག་པློ་གཞན་འཇློམས་པར་བེད་ཅེས། རང་སེ་བསྲུང་ཞིང་

གཞན་སེ་འཇློམས་པའི་བ་བ་བརྒྱ་བིན་དང་གཅིག་པར་བསྡུས་པའློ། །

སློ་གཉིས་པ་རྒྱུའི་དཔེ་ནི། རྒྱལ་པློ་མཛེས་པས་ཟླ་བ་དང༌། །གཟི་བིན་གིས་

ནི་ཉི་མ་དང༌། །བརྟན་པས་རྒྱ་མཚོའི་རེས་སུ་བེད། །ཅེས་པ་འདི་ནི་རྒྱུ་དཔེར་

དྲན། །རྒྱལ་པློ་མཛེས་པའི་རྒྱུས་ཟླ་བ་དང༌། གཟི་བིན་ཆེ་བའི་རྒྱུས་ཉི་མ་དང༌། ཟབ་

ཅིང་བརྟན་པའི་རྒྱུས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་གཏིང་མི་གཡློ་བའི་རེས་སུ་བེད་དློ་ཞེས་ཧེ་ཏུ་

རྒྱུ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་དང༌། གཏན་ཚིགས་སློགས་དུ་མ་ལ་འཇུག་ཀང༌། བཀས་བཅད་

འབིང་པློར་བཤད་པ་བཞིན་འདིར་རྒྱུ་སེ། མཛེས་པ་སློགས་རྒྱུ་བཀློད་ནས་མཚུངས་

པར་བསྒྲུབས་པས། རྒྱུའི་དཔེ་ཞེས་དྲན་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་སྐློན་ཡློན་གི་དམིགས་ཕེ་བ་ལ་གཉིས། སྤིར་ཡློན་ཏན་དུ་འདློད་པ་

དང༌། དམིགས་བསལ་སྐློན་དུ་བརི་བའློ། །

དང་པློ་ནི། བློ་ལྡན་མི་དགེས་མེད་གང་ལ། །ངེས་པར་དཔེ་ཡི་སྐློན་དག་ནི། །ཐ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དད་རྟགས་དང་ཚིག་ལ་མེད། །དམན་དང་ལྷག་པ་ཉིད་ལའང་མེད། །མ་ནིང་འདི་འགློ་

བུད་མེད་བཞིན། །བུད་མེད་འདི་སྨྲ་སྐེས་པ་བཞིན། །བདག་གི་གློགས་འདི་སློག་རྣམས་

བཞིན། །རིག་པ་རྣམས་སྒྲུབ་ནློར་བཞིན་ནློ། །ས་གཞི་སྐློང་བ་ཁྱློད་བཞིན་དུ། །ལྷ་ཡི་

རྒྱལ་པློ་རྣམ་པར་མཛེས། །ཚ་ཟེར་ཅན་གི་ནུས་པ་ལ། །མི་བདག་གཟི་ཡིས་འགློང་བར་

ནུས། །ཞེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས། །སྐལ་བཟང་ནམ་ཡང་གཏློང་མིན་ཉིད། །

སྙན་ངག་སྨྲ་བ་བློ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་མི་དགེས་པ་མེད་པའི་ཚིག་གང་ཞིག་ལ། 

ངེས་པར་དཔེའི་སྐློན་དུ་འགྱུར་པ་དག་ནི། ཐ་དད་པའི་རྟགས་དང༌། ཐ་དད་པའི་ཚིག་

དང༌། དཔེ་དམན་ལྷག་གི་སྦྱློར་བ་ཉིད་ལ་ཡང་མེད་དློ། །མ་ནིང་འདིའི་འགློ་ཚུལ་བུད་

མེད་བཞིན་དུ་མཛེས་ལ། བུད་མེད་འདིའི་སྨྲ་བ་ནི། སྐེས་པ་བཞིན་སློབས་པར་སྨྲའློ་

ཞེས་རྟགས་ཐ་དད་ཀང་སྐློན་མེད་པ་དང༌། བདག་གི་གློགས་འདི་ཚེ་རབས་དུ་མའི་

སློག་རྣམས་བཞིན་ཕངས་ལ། རིག་པའི་གནས་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་ནློར་བུ་རིན་

པློ་ཆེ་བཞིན་ནློ་ཞེས་གཅིག་ཚིག་དང་མང་ཚིག་ཐ་དད་ཀང་སྐློན་མེད་པ་དང༌། ས་

གཞི་སྐློང་བའི་མིའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཉིད་བཞིན་དུ། ལྷའི་རྒྱལ་པློ་རྣམ་པར་མཛེས་སློ་

ཞེས་དཔེ་དམན་པ་དང༌། ཚ་ཟེར་ཅན་ཉི་མའི་ནུས་པ་ལ་མི་བདག་གི་གཟི་བརིད་ཀིས་

འགློང་བར་ནུས་ཞེས། དཔེ་མཆློག་ཡིན་ཀང་སྐློན་མེད་དློ། །བརློད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ལ་སློགས་པ་ནི། ལེགས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པློ་ནམ་ཡང་གཏློང་བ་མིན་པ་ཉིད་དློ། །

གཉིས་པ་དམིགས་བསལ་སྐློན་དུ་བརི་བ་ནི། སྦྱློར་བ་འགའ་ལ་ངག་རིགས་

རྣམས། །མི་དགེས་པ་ཡློད་ཇི་ལྟར་ན། །ངང་མློ་བཞིན་དུ་ཟླ་བ་དཀར། །མཚོ་རྣམས་

བཞིན་དུ་མཁའ་དྲི་མེད། །ཁྱི་བཞིན་དཔའ་བློ་རེ་ལ་གུས། །ཉི་མ་བཞིན་དུ་མེ་ཁྱེར་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གསལ། །འདི་འདྲ་སངས་ཏེ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །རྒྱུ་ཡང་འདིར་ནི་བསམ་པར་

བློས། །ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་འགའ་ལ་སྙན་ངག་རིག་པ་རྣམས་མི་དགེས་པ་ཡང་ཡློད་དེ། 

དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་རང་པ་དང་པློ་རྟགས་དང༌། གཉིས་པ་ཚིག་དང༌། གསུམ་པ་དཔེ་དམན་

པ་དང༌། བཞི་པ་དཔེ་མཆློག་སེ་སྦྱར་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་ཐློས་པ་ཙམ་ན་མི་མཛེས་པའི་

བློ་སྐེ་བའི་ཕིར། འདི་འདྲ་བ་སངས་ཏེ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་དཔེ་དློན་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་རྒྱུ་ཡང་དུས་འདིར་བསམ་པར་བློས་ཤིག་ཅེས་སློ། །

བཞི་པ་མཚུངས་གསལ་གི་སྒ་བཤད་པ་ནི། མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་

འདི་དག་ཤློང་དཔང་སློགས་ཀིས་སཾ་སྐྲ�་ཏའི་སྐད་དུ་སློར་བཞག་པ་མང་ཞིང༌། གངས་

དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་བས་ལ། ཕིས་སྒ་པ་སངྒྷ་ཤྲིས་རློགས་པར་བསྒྱུར་ཞིང་གངས་

ཀང་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔར་བཤད་དེ་ཕི་རབས་པའི་མིག་ལྟ་བུར་གྱུར། དེ་ལ་སེ་ཚན་བཞི་སེ། 

དཔེ་དློན་གསལ་བར་བེད་པ་ཉེར་གཉིས། འདྲ་བའི་དློན་གསལ་བ་བཅློ་བརྒྱད། དཔེ་

རྒྱན་གསལ་བེད་བཅློ་ལྔ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པའི་སྒ་བཅུ་རྣམས་ཀི་སེ་ཚན་དང་པློ་ནི།

བཞིན་ལྟར་ལྟ་བུ་ཇི་ལྟར་སྒ། །མཐུན་མཚུངས་ཡང་དག་མཚུངས་དང་

མཉམ། །ཡང་དག་གསལ་དང་ངེས་པར་གསལ། །རབ་གསལ་གཟུགས་ཀི་ཟླ་བློ་

དང༌། །གཉེན་པློ་དང་ནི་དག་ཟླ་དང༌། །སློ་སློར་རྟློག་དང་འགལ་དང་འདྲ། །བལྟ་བཅས་

དང་ནི་བསླུ་བ་དང༌། །རིགས་མཐུན་རེས་སུ་སྨྲ་བ་དང༌། །ཞེས་ཏེ། བཞིན་དང༌། ལྟར་

དང༌། ལྟ་བུ་དང༌། ཇི་ལྟར་དང༌། མཐུན་དང༌། མཚུངས་དང༌། ཡང་དག་མཚུངས་དང༌། 

མཉམ་དང༌། ཡང་དག་གསལ་དང༌། ངེས་པར་གསལ་དང༌། རབ་ཏུ་གསལ་དང༌། 

གཟུགས་ཀི་ཟླ་བློ་དང༌། གཉེན་པློ་དང༌། དག་ཟླ་དང༌། སློ་སློར་རྟློག་དང༌། འགལ་དང༌། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འདྲ་དང༌། བལྟ་དང༌། བཅས་དང༌། བསླུ་བ་དང༌། རིགས་མཐུན་པ་དང༌། རེས་སུ་སྨྲ་

བ་རྣམས་སློ། །

སེ་ཚན་གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་བརན་དང་ནི་སློ་སློར་སེབ། །གཟུགས་

མཚུངས་མཉམ་དང་ཡང་དག་གཞལ། །མཚན་ཉིད་མཐུན་འདྲ་མཚུངས་པ་

དང༌། །མཐུན་ཕློགས་དཔེར་བས་དཔེ་དང་རྟློག །དམན་དང་ཅུང་ཟད་དམན་སློགས་

དང༌། །རབ་ཏུ་སྨྲ་དང་སློ་སློར་བཟླློག །རིགས་མཐུན་མཉམ་བས་སྒ་དག་དང༌། །གང་

ཡང་དམན་མིན་དློན་ཅན་ཚིག །ཅེས་ཏེ། གཟུགས་བརན་དང༌། སློ་སློར་སེབ་དང༌། 

གཟུགས་མཚུངས་དང༌། གཟུགས་མཉམ་དང༌། ཡང་དག་གཞལ་དང༌། མཚན་ཉིད་

མཐུན་དང༌། མཚན་ཉིད་འདྲ་དང༌། མཚན་ཉིད་མཚུངས་དང༌། མཐུན་ཕློགས་དང༌། 

དཔེར་བས་དང༌། དཔེ་དང༌། རྟློག་དང༌། དམན་དང༌། ཅུང་ཟད་དམན་དང༌། རབ་ཏུ་སྨྲ་

དང༌། སློ་སློར་བཟླློག་དང༌། རིགས་མཐུན་དང༌། མཉམ་པར་བས་པ་སློགས་ཀི་

ཁློངས་སུ་ཆློས་ཐུན་མློང༌། གིབ་མ་ཐུན་མློང་སློགས་ཀང་བསྡུས་སློ། །

སེ་ཚན་གསུམ་པ་ནི། རི་བློང་མཚན་མའི་གདློང་ཅན་སློགས། །འབྲུ་མང་པློ་ཡི་

ཚིག་སྡུད་དང༌། །འགན་དང་རྒྱལ་དང་སང་བ་དང༌། །འཁུ་དང་མི་མཐུན་སྒློགས་པ་

དང༌། །འཐབ་པ་དང་ནི་འཕ་བ་དང༌། །སྨ་འབེབས་བེད་དང་སྨད་པ་དང༌། །ཅློ་འདྲི་བ་

དང་འགློག་པ་དང༌། །དགློད་དང་ཕྲག་དློག་མི་བཟློད་དང༌། །ཞེས་ཏེ། འབྲུ་མང་ཚིག་

སྡུད་དང༌། འགན་དང༌། རྒྱལ་དང༌། སང་བ་དང༌། འཁུ་དང༌། མི་མཐུན་སྒློགས་པ་དང༌། 

འཐབ་པ་དང༌། འཕ་བ་དང༌། སྨ་འབེབས་བེད་དང༌། སྨད་པ་དང༌། ཅློ་འདྲི་བ་དང༌། 

འགློག་པ་དང༌། དགློད་དང༌། ཕྲག་དློག་དང༌། མི་བཟློད་ཅེས་པ་རྣམས་སློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སེ་ཚན་བཞི་པ་ནི། དེ་ཡི་སྐལ་བཟང་འཕྲློག་བེད་དང༌། །དེ་ཡི་མཛེས་པ་ཟུམ་

བེད་དང༌། །དེ་དང་འགན་ལས་ཚར་གཅློད་དང༌། །དེ་དང་མཚུངས་ལས་ལྷག་པར་

མཛེས། །དེ་ཡི་རེས་སུ་རང་འཇློག་དང༌། །དེ་ཡི་ནུས་པ་ལ་འཇུག་དང༌། །དེ་ཡི་རེས་

འགློ་རེས་སུ་འཆིང༌། །དེ་ཡི་ངང་ཚུལ་དེ་འགློག་དང༌། །དེ་ཡི་རེས་སུ་བེད་ཅེས་

པའི། །སྒ་རྣམས་མཚུངས་པ་གསལ་བེད་ཡིན། །ཞེས་པ་དེའི་སྐལ་བཟང་འཕྲློག་བེད་

དང༌། མཛེས་པ་ཟུམ་བེད་དང༌། འགན་ལས་ཚར་གཅློད་དང༌། མཚུངས་ལས་ལྷག་

པར་མཛེས་དང༌། རེས་སུ་རང་འཇློག་དང༌། ནུས་པ་ལ་འཇུག་དང༌། དེའི་རེས་སུ་འགློ་

དང༌། རེས་སུ་འཆིང་དང༌། ངང་ཚུལ་དེ་འགློག་དང༌། དེའི་རེས་སུ་བེད་ཅེས་པ་རྣམས་

ཏེ། སྦྱློར་ཚུལ་གི་རྣམ་གསལ་དཔེར་བརློད་པ་ནི་ལློགས་སུ་གསལ་ལློ། །འདིར་མ་

བརློད་པ། ཆ་དང༌། གློགས་དང༌། སྤུན་ཟླ་དང༌། མཐློང་དང༌། ཐློས་དང༌། དྲན་དང༌། རེག་

དང༌། ཕམ་དང༌། སྙེག་དང༌། འཛེགས་དང༌། སེམས་པ་སློགས་ཇི་སྙེད་ཅིག་འབྱུང་

བའང་མཚོན་པར་ནུས་སློ། །

གཟུགས་རྒྱན་བཤད་པ།

གསུམ་པ་གཟུགས་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད། དཔེ་གཟུགས་ཀིས་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་

ནི། ཐ་དད་སྣང་མིན་གྱུར་པ་ཡི། །དཔེ་ཉིད་ངློ་བློ་ཅན་འདློད་དཔེར། །དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་

ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མིན་པར་གཞི་མཐུན་དུ་བསྡུས་ཤིང༌། གཅིག་ཏུ་སྒློ་བཏགས་པར་

གྱུར་པའི་དཔེ་དེ་ཉིད་ནི། ངློ་བློ་ཅན་ནམ། གཟུགས་ཅན་ནམ། ཚུལ་ཅན་གི་རྒྱན་ཞེས་

ཀང་འདློད་དློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་རྣམ་གངས་ཉི་ཤུ་ལས། དང་པློ་བསྡུས་པའི་

གཟུགས་ཅན་ནི། དཔུང་པ་འཁྲི་ཤིང་ལག་པ་ནི། །པདྨ་སློར་མློ་ཡལ་འདབ་བློ། །དཔུང་

པ་འཁྲི་ཤིང་དང༌། ལག་པ་པདྨ། སློར་མློ་ཡལ་འདབ་ཀི་གཟུགས་སུ་བཀློད་ཅིང༌། འདི་

དག་གི་བར་དུ། དཔུང་པའི་ཞེས་སློགས་དྲུག་སྒ་ཐློབ་ཀང༌། ཀ་ལཱ་པར། གཞི་མཐུན་

པ་ཡི་ཚིག་དག་ནི། །ལས་འཛིན་བེད་པར་རྣམ་ཤེས་བ། །ཞེས་ལས་འཛིན་ནམ་ཁྱད་

པར་གི་བསྡུ་བས་རྣམ་དབེ་རྣམས་བསྡུས་པའློ། །

གཉིས་པ་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་སློར་མློ་

རྣམས། །ཡལ་འདབ་སེན་མློའི་འློད་ཟེར་ནི། །མེ་ཏློག་ཏུ་གྱུར་དཔིད་ཀི་དཔལ། །ཁྱེད་

ནི་ངེད་ལ་མངློན་སུམ་རྒྱུ། །ཞེས་པ་འདི་ནི་མ་བསྡུས་ཏེ། །སྔ་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་

ཅན་ནློ། །ལག་པའི་འཁྲི་ཤིང་སློར་མློ་རྣམས་ཀི་ཡལ་འདབ། སེན་མློའི་འློད་ཟེར་ནི་མེ་

ཏློག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཛེས་མ་དཔིད་ཀི་དཔལ་ཁྱློད་ནི། ངེད་ཀི་མིག་སྔར་མངློན་སུམ་དུ་

རྒྱུའློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་དབེ་མ་ཕིས་པས་མ་བསྡུས་པ་དང༌། དཔེར་བརློད་སྔ་མ་

བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

གསུམ་པ་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། བཞིན་ཟླ་འཛུམ་པའི་

ཟླ་འློད་ནི། །གཟུགས་ཅན་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པའློ། །བཞིན་རས་ཀི་ཟླ་བ་དྲུག་སྒ་

ཕིས་ནས་བཞིན་ཟླ་ཞེས་བསྡུས་ལ། །འཛུམ་པའི་ཟླ་འློད་ནི་མ་བསྡུས་པས། གཟུགས་

ཅན་བསྡུས་ཤིང་མ་བསྡུས་པ་ཞེས་བའློ། །

བཞི་པ་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་ནི། སློར་མློ་དམར་བའི་འདབ་ཕྲེང་

དང༌། །སེན་མློའི་འློད་ཀི་གེ་སར་ཅན། །ཁྱློད་ཀི་ཞབས་ཀི་འདམ་སྐེས་ནི། །ས་སྐློང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རྣམས་ཀི་སྤི་བློར་འཛིན། །སློར་མློ་རབ་ཏུ་དམར་བའི་འདབ་མའི་ཕྲེང་བ་དང༌། སེན་

མློའི་འློད་ཀི་གེ་སར་གསལ་བ་ཅན། མིའི་བདག་པློ་ཁྱློད་ཀི་ཞབས་ཀི་འདམ་སྐེས་ཏེ་

པདྨ་འདི་ནི་ས་གཞི་སྐློང་བ་གཞན་རྣམས་ཀི་སྤི་བློར་ཅློད་པན་གི་ཚུལ་དུ་འཛིན་ནློ། །

དེའི་དློན་བཤད་པ། སློར་མློ་ལ་སློགས་འདབ་སློགས་དང༌། །རང་པ་པདྨ་ཉིད་

བས་ནས། །དེ་འློས་གནས་སུ་རྣམ་བཀློད་པ། །འདི་ནི་མཐའ་དག་གཟུགས་ཅན་

ནློ། །སློར་མློ་དང་སློགས་ཀིས་སེན་མློའི་འློད་ནི། འདབ་མ་དང༌། གེ་སར་དུ་བས་ལ། 

རང་པ་པདྨ་ཉིད་དུ་བས་ནས། དེ་གཟུང་བར་འློས་པའི་གནས་སྤི་བློར་རྣམ་པར་

བཀློད་པ་འདི་ནི། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ཀུན་གཟུགས་སུ་བཀློད་པས། མཐའ་

དག་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

ལྔ་པ་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནི། གཏུམ་མློ་གློ་བུར་ཉིད་དུ་ནི། །ཁྱློད་གདློང་

མཆུ་ཡི་ཡལ་འདབ་གཡློ། །རྔུལ་གི་ཆུ་ཡི་ཐིགས་པ་ཡི། །དློག་པ་མུ་ཏིག་འློད་ཅན་

འཛིན། །ཀེ་གཏུམ་མློ་ཞེས་བུད་མེད་ཁྲློ་བ་ཅན་ལ་བློད་ནས། རྐྱེན་མེད་གློ་བུར་ཉིད་དུ་

ཁྱློད་ཀི་གདློང་མཆུའི་ཡལ་འདབ་འདར་ཞིང་གཡློ་ལ། །རྔུལ་གི་ཆུའི་ཐིགས་པའི་དློག་

པ་མུ་ཏིག་གི་འློད་ཅན་ཀང་འཛིན་ནློ། །

དེ་བཤད་པ་ནི། འདིར་ནི་རྔུལ་ཆུ་དློག་པར་བས། །མཆུ་ཡང་ཡལ་འདབ་ཉིད་

བས་ཀི། །གདློང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་མ་བས། །དེ་ཕིར་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་

ནློ། །སྐབས་འདིར་ནི་རྔུལ་ཆུ་དློག་པ་སེ་འབས་བུ་དང༌། མཆུ་ཡལ་འདབ་ཀི་གཟུགས་

ཉིད་དུ་བས་ཀི། ཁྱད་གཞི་གདློང་ནི་རྣམ་པ་གཞན་གི་གཟུགས་སུ་མ་བས་པ་དེའི་

ཕིར། ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དྲུག་པ་ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། གདློང་པའི་འདམ་སྐེས་སྨིན་འཁྱློག་

ཅིང༌། །རྔུལ་གི་ཆུ་ནི་ཟག་པ་དང༌། །མིག་དག་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་འདི། །མློས་པའི་

གནས་སྐབས་གསལ་བར་བེད། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་པའི་འདམ་སྐེས་ཏེ་པདྨ། སྨིན་མ་

འཁྱློག་ཅིང༌། རྔུལ་གི་ཆུ་ཐིགས་པ་ནི་ཟག་པ་དང༌། མིག་དག་ཀང་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་

འདིས་ཆགས་པས་མློས་པའི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་བེད་དློ། །

དེ་བཤད་པ་ནི། འདིར་ནི་གདློང་པའི་ཆ་ཤས་དག །རྣམ་འགྱུར་མ་བས་གདློང་

པ་ཉིད། །པདྨར་བཀློད་བས་དེས་ན་འདི། །ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །འདིར་

ནི་གདློང་པའི་ཆ་ཤས་སྨིན་མ་དང༌། རྔུལ་ཆུ་དང༌། མིག་དག་རྣམ་འགྱུར་ཏེ་གཟུགས་

སུ་མ་བས་ལ། ཆ་ཤས་ཅན་གདློང་པ་ཉིད་ཁློ་ན་པདྨའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པར་བས་

པ་དེས་ན། འདི་ནི་ཆ་ཤས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བདུན་པ་ཡན་ལག་གཅིག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། མཛེས་མ་མློས་པའི་མཁུར་

ཚོས་དམར། །མིག་གི་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་ཅན། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་གིས་སྐེ་བློ་ནི། །འདིར་

ཡང་དམར་བའི་རང་བཞིན་བས། །འདི་ནི་ཡན་ལག་གཅིག་གཟུགས་ཅན། །དེ་ལྟར་

འདི་ནི་གཉིས་སློགས་ཀི། །ཡན་ལག་རྣམས་ཀང་རྟློགས་པར་བ། །མཛེས་མ་ཞེས་

བློད་ནས། ཆགས་པས་མློས་པའི་མཁུར་ཚོས་དམར་ཞིང་མིག་གི་ཨུཏྤལ་དམར་པློ་

ཅན། ཁྱློད་ཀི་གདློང་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བ་དག་གིས། ཆགས་ལྡན་གི་སྐེ་

བློ་འདི་ཡང་མློས་ཏེ་དམར་བའི་རང་བཞིན་དུ་བས་སློ། །འདི་ནི་ཡན་ལག་མིག་ཁློ་ན་

གཟུགས་སུ་བཀློད་པས་ཡན་ལག་གཅིག་གཟུགས་ཅན་དང༌། དེ་ལྟར་འདིའི་རིགས་

ཀིས་ཡན་ལག་གཉིས་གསུམ་སློགས་ཀང་ཤུགས་ལས་རྟློགས་པར་བའློ། །ཡང༌། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལྡན་དང་མི་ལྡན་ཐ་དད་བེད། །ཅེས་མིང་མཉམ་དུ་བསན་པའློ། །

བརྒྱད་པ་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། གདློང་ནི་འཛུམ་པའི་མེ་ཏློག་

འབར། །གཡློ་བའི་མིག་གི་བུང་བ་ཅན། །ཞེས་པ་མེ་ཏློག་བུང་བ་དག །འགློགས་པས་

ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་པ་ནས་འཛུམ་པའི་འློད་ཀི་མེ་ཏློག་འབར་

བ་ལ། གཡློ་ཞིང་འཕྲུལ་བའི་མིག་གི་བུང་བ་ལྡན་པ་ཅན་ནློ་ཞེས་མེ་ཏློག་དང་བུང་བ་

དག་འགློགས་པར་འློས་ཤིང་ལྡན་པས་ན་ལྡན་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

དགུ་པ་ལྡན་མིན་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། གདློང་འདི་འཛུམ་གཤེར་ཟླ་འློད་

དང༌། །སྣུམ་པའི་མིག་གི་ཨུཏྤལ་ཅན། །ཟླ་འློད་ཨུཏྤལ་མི་ལྡན་པས། །ལྡན་མིན་ཞེས་པའི་

གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་འདི་ཉིད་འཛུམ་དཀར་གི་བདུད་རིས་གཤེར་བའི་ཟླ་

འློད་དང༌། མཐིང་ཞིང་སྣུམ་པའི་མིག་གི་ཨུཏྤལ་ཅན་དང་ལྡན་ནློ་ཞེས་ཟླ་འློད་ཀིས་

ཨུཏྤལ་ཟུམ་པར་བེད་ཀི། མཛེས་པ་མི་ལྡན་པས། ལྡན་མིན་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བཅུ་པ་མི་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་

རྣམས། །གཟུགས་བས་གཟུགས་སུ་མ་བས་ལ། །བརྟེན་པས་མི་མཉམ་པ་ཞེས་

པའི། །གཟུགས་ཅན་མཛེས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། །ཡན་ལག་ཅན་གདློང་ལྟ་བུ་དང༌། ཡན་

ལག་སྨིན་མ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་གཟུགས་སུ་བས་ལ། འགའ་ཞིག་གཟུགས་སུ་ཅི་ཡང་

མ་བས་པ་ལ་བརྟེན་པས། རང་པ་འཐེང་འགློས་ལྟ་བུར་མི་མཉམ་པ་དེ་ནི་དེའི་མིང་

ཅན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་བརློད་ན།

མློས་པའི་མཁུར་ཚོས་རབ་དམར་ཞིང༌། །སྨིན་མའི་འཁྲི་ཤིང་གར་བེད་

པ། །ཁྱློད་གདློང་ཟླ་བ་ཡིད་སྲུབས་ཀིས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་པློ་གཞློམ་པར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ནུས། །ལང་ཚོས་མློས་པའི་མཁུར་ཚོས་རབ་ཏུ་དམར་ཞིང་ཞེས་ཡན་ལག་རང་པ་

དང་པློ་གཟུགས་སུ་མ་བས་ལ། སྨིན་མ་འཁྲི་ཤིང་དང་དེ་ཡང་གར་བེད་པ་པློའི་

གཟུགས་སུ་བས་ཤིང༌། དེ་ལྡན་གི་གདློང་ཟླ་བ་དང༌། དེ་ཡང་ཡིད་སྲུབས་ཏེ་འདློད་

ལྷའི་གཟུགས་སུ་བས་པས། ཡན་ལག་ཡན་ལག་ཅན་གཉིས་སུ་འཕར་མར་ཡང་བས་

ཏེ། དེས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པློ་གཞློམ་པར་ནུས་ཞེས་གཟུགས་སུ་མ་བཀློད་པས། མི་

མཉམ་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ཁྱད་པར་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། འཕྲློག་བེད་རང་པ་ཛཧྣུའི། །བུ་

མློའི་ཆུ་གློས་རེ་ལ་བཏགས། །ལྷ་མིན་དློགས་མེད་ལྷ་དགའ་བའི། །དགའ་སློན་རྒྱལ་

མཚན་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །འཕྲློག་བེད་དེ་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་གི་རང་པ། དྲང་སློང་ཛུཧྣུའི་བུ་

མློ་གངྒཱའི་ཆུ་གློས་སུ་བས་པ་དེའི་རེ་ལ་བཏགས་ཤིང་བཀློད་པ་ན། ལྷ་མ་ཡིན་གི་

འཇིགས་པའི་དློགས་པ་མེད་དློ་ཞེས། ལྷ་རྣམས་དགའ་བའི་དགའ་སློན་དུ་བསྒེང་བའི་

རྒྱལ་མཚན་འདི་ཉིད་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག ཅེས་ཤིས་པ་བརློད་པའློ། །འདི་ནི་ཁྱབ་

འཇུག་གིས་ལྷ་མིན་བཅློམ་པའི་བ་དགར། མི་ཡུལ་ན་ཡློད་པའི་གངྒཱ་འདི་ཉིད་ཞབས་

བསིལ་དུ་བཞག་པའློ་ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་བའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་

ཞིག་ཏློག་གི་ཁྱད་པར་གི། ཚོགས་ཀི་གཟུགས་ནི་འདི་འདྲ་བ། །དེ་ནི་རང་པ་ལ་

བཀློད་འདི། །ཁྱད་པར་དང་བཅས་གཟུགས་ཅན་ནློ། །སྤིར་རྒྱལ་མཚན་ནམ་ཏློག་གི་

ཁྱད་པར་ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེ་སློགས་མཆློག་ཏུ་གགས་པ་ཞིག་འགློད་པ་ལ། གང་ཞིག་

འདིར་ཏློག་གི་ཁྱད་པར་གི་དངློས་པློ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་འདི་འདྲ་བ་དེ་ནི། ཁྱབ་

འཇུག་གི་རང་པ་དམའ་ཤློས་དེ། ཤིན་ཏུ་མཐློ་བའི་གནས་རྒྱལ་མཚན་གི་ཏློག་ཏུ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཀློད་པ་འདིས། དགློས་པའམ་བ་བ་ལྷག་པར་འགྲུབ་པ་ནི། ཁྱད་དུ་ཐློན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་ཡིན་པས། ཁྱད་པར་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བཅུ་གཉིས་པ་འགལ་བའི་གཟུགས་ཅན་ནི། པདྨ་རྣམས་ནི་མི་འཛུམ་

ཞིང༌། །ནམ་མཁའ་ལ་ཡང་མི་འགློ་བ། །ཁྱློད་གདློང་ཟླ་བས་བདག་གི་ནི། །སློག་རྣམས་

འཕྲློག་པ་ཉིད་དུ་འབད། །པདྨ་རྣམས་ནི་མི་འཛུམ་སེ་ཟུམ་པར་མི་བེད་ལ། ནམ་མཁའི་

ངློས་ལ་ཡང་མི་འགློ་བ། ཁྱློད་ཀི་གདློང་གི་ཟླ་བ་འདིས། བདག་གི་ནི་སློག་རྣམས་

འཕྲློག་པའི་ཆེད་དུ་འབད་པར་བེད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཟླ་བའི་བ་བ་བ་མིན་

དང༌། །གཞན་གི་བ་བ་བ་བ་འདིར། །ཡང་དག་བསན་ཏེ་དེ་ཡི་ཕིར། །འགལ་བ་ཞེས་

པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཟླ་བའི་བ་བ་པདྨ་ཟུམ་པ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་འགློ་བ་ནི་བ་བ་

མིན་ཏེ་མི་བེད་ལ། གཞན་གི་སེ་མཚོན་ཆའི་བ་བ་སློག་འཕྲློག་པ་འདིར་བ་བར་ཡང་

དག་པར་བསན་ཏེ་དེའི་ཕིར། འགལ་བ་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན་ནི། ཁྱློད་ནི་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚོ་སེ། །བརླིང་

བ་ཉིད་ཀིས་རི་བློ་ཡིན། །འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་འདློད་པ་ནི། །སེར་ཕིར་དཔག་བསམ་

རང་འཐུང་ངློ༌། །མིའི་བདག་པློ་ཁྱློད་ནི་ཟབ་པས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་སེ། བརླིང་བ་ཉིད་

ཀིས་ནི་རི་བློ་མཆློག་རབ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་རྣམས་ལ་འདློད་པ་སེར་བའི་ཕིར་དཔག་

བསམ་རང་འཐུང་སེ་ཤིང་ཡིན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། འདི་ནི་ཟབ་པ་ལ་སློགས་

པའི། །རྒྱུ་རྣམས་དག་གིས་རྒྱ་མཚོ་རི། །དཔག་བསམ་ཤིང་ཡང་བེད་པས་ན། །འདི་

ནི་རྒྱུ་ཡི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །འདིར་ཟབ་པ་ལ་སློགས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་དག་གིས། རྒྱ་

མཚོ་དང༌། རི་དང༌། དཔག་བསམ་ཤིང་དུ་ཡང་སྐེས་བུ་དེ་འགློད་པར་བེད་པས་ན། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འདི་ནི་རྒྱུའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བཅུ་བཞི་པ་སྦྱར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནི། གློགས་མློ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་པད་ནི། །རཱ་

ཛ་ཧཾ་སས་ཉེར་སྤད་འློས། །དྲི་ཞིམ་བུང་བས་དློན་གཉེར་འློས། །ཞེས་པ་སྦྱར་བའི་

གཟུགས་ཅན་ནློ། །ཀ་ཻགློགས་མློ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་གི་པདྨ་མཚར་སྡུག་ཅན་འདི་ནི། ཕལ་

པས་སྤད་པར་འློས་པ་མིན་ཏེ། རཱ་ཛ་ཧཾ་ས། མིའི་རྒྱལ་པློ་དང༌། ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་

གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། གདློང་མི་བདག་དང༌། པདྨ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློས་ཉེར་སྤད་

དུ་འློས་སློ་ཞེས་སྒ་སྦྱར། གཉིས་ཀ་དྲི་ཞིམ་པ་ནི་བུང་བའི་ཚོགས་ཀིས་དློན་དུ་གཉེར་

བར་འློས་ཞེས་དློན་སྦྱར་ཏེ། རང་པ་དང་པློ་གཟུགས་ཅན་དང༌། ཕི་མ་དག་སྦྱར་བ་

ལྷན་ཅིག་པས། སྦྱར་བའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །གཙོ་བློ་དང་ནི་ཕལ་པ་ལ། །ཆློས་མཐུན་

ཆློས་མི་མཐུན་མཐློང་བས། །དཔེ་དང་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་པའི། །གཟུགས་ཅན་རྣམ་པ་

གཉིས་འདློད་དཔེར། །གཙོ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་དཔེ་དང༌། ཕལ་པ་གདློང་གི་ཟླ་

བ་ལྟ་བུ་དཔེ་ཅན་གི་སེང་ན། ཆློས་མཐུན་པ་ཡང་མཐློང་བས་དཔེ་དང༌། ཆློས་མི་

མཐུན་པ་ཡང་མཐློང་བས་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་གཟུགས་ཅན་རྣམ་པ་གཉིས་འདློད་

དེ་དཔེར་ན་ཞེས་སློ། །

བཅློ་ལྔ་པ་དཔེའི་གཟུགས་ཅན་ནི། །མློས་པས་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་ཡིས། །བཀབ་པ་

བཞིན་གི་ཟླ་བ་འདི། །འཆར་ཀའི་དམར་བ་ཕུན་ཚོགས་པའི། །ཟླ་བ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་

འགན། །འདློད་མློས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་དམར་བའི་མདངས་གསལ་བས་བཀབ་པ་བཞིན་རས་

ཀི་ཟླ་བ་འདི། །འཆར་ཀའི་དམར་འློད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཟླ་བ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་འགན་ནློ་

ཞེས་བཏགས་པ་གདློང་ཟླ་བའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་དེས་གཙོ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་ལ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འགན་ཞེས། མཚུངས་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར། །དཔེའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བཅུ་དྲུག་པ་ལྡློག་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཟླ་བ་

དང༌། །བདག་གིས་ཁྱློད་གདློང་ཟླ་བ་འཐུངས། །འདི་ནི་གང་བ་མ་ཡིན་ཡང༌། །འདི་ནི་

རྟག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་རློགས། །ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་བདུད་རིའི་རང་

བཞིན་ཉིད་འཐུངས་ལ། བདག་གིས་ནི་ཁྱློད་གདློང་གི་ཟླ་བའི་མཛེས་པ་ངློམས་པར་

འཐུངས་སློ། །ཟླ་བ་དངློས་འདི་ནི་མར་ངློ་ལ་འགིབ་པས་གང་བ་ཁློ་ན་མ་ཡིན་ལ། 

གདློང་གི་ཟླ་བ་འདི་ནི་རྟག་ཏུ་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པའློ་ཞེས་ཆློས་མི་མཐུན་པ་སློ་

སློར་འབེད་པས། ལྡློག་པ་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བཅུ་བདུན་པ་འགློག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནི། མཛེས་མ་ཁྱློད་གདློང་ཟླ་བས་

ནི། །འདི་ལྟར་གཞན་དག་གདུང་བེད་པ། ཟླ་བ་ཉིད་དུ་བརློད་མིན་ཞེས། །འདི་ནི་

འགློག་པའི་གཟུགས་ཅན་ནློ། མཛེས་མ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་གི་ཟླ་བ་འདིས་ནི། འདི་ལྟར་

འདློད་ལྡན་གཞན་དག་གདུང་བས་སེག་པར་བེད་པས། ཟླ་བ་ཉིད་དུ་བརློད་པར་བ་བ་

མ་ཡིན་ཞེས། ཟླ་བ་ཡིན་པ་འགློག་པ་འདི་ནི། འགློག་པའི་གཟུགས་ཅན་ཡིན་ནློ། །

བཅློ་བརྒྱད་པ་མཉམ་འཇློག་གཟུགས་ཅན་ནི། གཏུམ་མློ་ཁྱློད་གདློང་ཟླ་བས་

ཀང༌། །བརེ་བ་མེད་པར་བདག་སེག་པ། །བདག་གི་སྐལ་བ་ཉིད་ཀིའང་སྐློན། །ཞེས་

འདི་མཉམ་འཇློག་གཟུགས་ཅན་ནློ། །མཆློག་ཏུ་ཞི་ཡང་མཛེས་ཕུལ་ཆེ་བས་གདུང་

བའི་ཕིར། གཏུམ་མློ་ཞེས་བློད་དེ། ཁྱློད་གདློང་གི་ཟླ་བ་དགའ་བར་འློས་པས་ཀང༌། 

བརེ་བ་མེད་པར་ཆགས་པའི་མེས་བདག་སེག་པ་འདི་ནི། ཟླ་བའི་བེད་ལས་མིན་པར་

མ་ཟད། བདག་གི་སྐལ་བ་ངན་པ་ཉིད་ཀིའང་སྐློན་ནློ་ཞེས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀ་ལ་སྐློན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མཉམ་དུ་འཇློག་པ་འདི། མཉམ་འཇློག་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

བཅུ་དགུ་པ་གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། ཁྱློད་གདློང་འདམ་སྐེས་དློ་ར་

འདིར། །སྨིན་མའི་འཁྲི་ཤིང་གར་མཁན་མ། །རློལ་སེག་དགའ་བས་གར་བེད་

དློ། །ཞེས་པ་གཟུགས་ཅན་གི་གཟུགས་ཅན། །ཀྭ་ཡེ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་འདམ་སྐེས་ཏེ་

པདྨ་དང༌། དེ་ཡང་དློ་ར་སེ་གར་གི་ས་གཞིའི་གཟུགས་སུ་བཀློད་པ་འདིར། སྨིན་མ་

འཁྲི་ཤིང་དང༌། དེ་ཡང་གར་མཁན་མའི་གཟུགས་སུ་འཕར་མར་བཀློད་དེ། རློལ་སེག་

དང་བཅས་ཤིང་དགའ་བས་གར་བེད་དློ་ཞེས་པ་འདི་ནི་ཡིད་དུ་འློང་བ། གཟུགས་ཅན་

གི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་བའློ། །ཉི་ཤུ་པ་བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་ནི། འདི་ནི་གདློང་

མིན་འདི་པདྨ། །འདི་དག་མིག་མིན་བུང་བ་འློ། །འདི་རྣམས་གེ་སར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། །ཁྱློད་

ཀི་སློ་ཡི་འློད་ཟེར་མིན། །མངློན་སུམ་དུ་སྣང་བ་འདི་ཁྱློད་ཀི་གདློང་པ་མིན་གི་མེ་ཏློག་

པདྨ་ཡིན་ལ། ཨུཏྤ་ལའི་རྣམ་པ་ཅན་འདི་དག་མིག་མ་ཡིན། བུང་བ་ཡིན་ཞིང་དཀར་

བའི་ཕྲེང་བ་འདི་རྣམས་གེ་སར་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཁྱློད་ཀི་སློའི་འློད་ཟེར་ནི་མིན་ནློ། །དེ་

བཤད་པ་ནི། གདློང་ལ་སློགས་པ་ཉིད་བཟླློག་སེ། །པདྨ་ལ་སློགས་གཟུགས་བས་

པས། །ཡློན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་གསལ་བེད་པ། །དེ་ཉིད་བསྙློན་དློར་གཟུགས་ཅན་

ནློ། །གདློང་དང༌། ལ་སློགས་པའི་མིག་དང༌། སློའི་འློད་ཟེར་ཏེ། གསུམ་པློ་ཉིད་མ་ཡིན་

ཞེས་བཟླློག་སེ། དློན་གི་དངློས་པློ་ལ་བསྙློན་ནས། པདྨ་ལ་སློགས་པ་གཟུགས་སུ་

རིམ་པར་བས་པས། མཛེས་ཆློས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་གསལ་བར་བེད་པ་དེ་

ཉིད། བསྙློན་དློར་གཟུགས་ཅན་ནློ། །

གསུམ་པ་དཔེ་གཟུགས་ཀིས་དློན་བསྡུ་བ་ནི། གཟུགས་ཅན་དཔེ་ཡི་རྣམ་རྟློག་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རྣམས། །མཐའ་ཡློད་མ་ཡིན་དེ་ཡི་ཕིར། །བློ་ལྡན་རྣམས་ལ་ཕློགས་ཙམ་བསན། །མ་

བརློད་རེས་སུ་དཔག་པར་བ། །དེ་ལྟར་གཟུགས་ཅན་དང་སྔར་བསན་པ་དཔེའི་རྒྱན་

གི་རྣམ་པར་རྟློག་པ་རྣམས་ནི། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བས་མཐའ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

བློ་གློས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཕློགས་ཙམ་ཞིག་འདིར་བསན་ལ། མ་བརློད་པ་རྣམས་

ནི་འདི་དག་གིས་མཚོན་ཏེ་རེས་སུ་དཔག་པར་བའློ། །

གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཞི་པ་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། དབེ་བ་དཔེར་

བརློད། བསླབ་ཚུལ་གིས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། 

རིགས་དང་བ་བ་ཡློན་ཏན་རས། །ཚིག་གཅིག་ལ་ནི་གནས་པ་ཡིས། །གལ་ཏེ་ངག་ཀུན་

ལ་ཕན་ན། །དེ་ནི་གསལ་བེད་དུ་བརློད་དཔེར། །རིགས་དང༌། བ་བ་དང༌། ཡློན་ཏན་དང༌། 

རས་བཞི། ཐློག་མ་བར་མཐའ་གང་ཡང་རུང་བའི་ཚིག་གཅིག་ན་གནས་པ་དེ་ཡིས། 

གལ་ཏེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེའི་ངག་གི་རྒྱུན་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་གསལ་བར་བེད་ན། དེ་

ནི་གསལ་བེད་ཀི་རྒྱན་ཞེས་པར་བརློད་དེ་དཔེར་ན་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་ལྔ། གནས་གསུམ་གི་གསལ་བེད། ཕྲེང་

བའི་གསལ་བེད། འགལ་དློན་གསལ་བེད། དློན་གཅིག་གི་གསལ་བེད། སྦྱར་བའི་

གསལ་བེད་དློ། །དང་པློ་ལ་ཡང༌། ཐློག་མ་དང༌། བར་དང༌། མཐའི་གསལ་བེད་གསུམ། 

ཐློག་མ་ལ་ཡང་དབེ་བ་བཞི་ལས། དང་པློ་རིགས་བརློད་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། ལྷློ་

ཡི་རླུང་གིས་འཁྲི་ཤིང་གི །འདབ་མ་རིང་པ་ལྷགས་པར་བེད། །དུད་པའི་ལུས་ཅན་

རྣམས་ཀི་ཡང༌། །ཁེངས་པ་གསར་དུ་འཇློམས་པར་ནུས། །ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བསིལ་བ་དག་གིས། འཁྲི་ཤིང་གི་འདབ་མ་རིང་པ་རྣམས་ས་ལ་ལྷགས་པར་བེད་

ཅིང༌། ལང་ཚོས་དུད་པའི་ལུས་ཅན་མ་རྣམས་ཀི་ཡང༌། མཛའ་བློར་མི་འདུད་པའི་

ཁེངས་པ་གསར་དུ་འཇློམས་པར་ནུས་སློ་ཞེས་ལྷློ་རླུང་ཞེས་རིགས་ཀི་སྒ་ཐློག་མར་

བརློད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བས་པའློ། །

གཉིས་པ་བ་བ་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། རྒྱུའློ་ཆུ་གཏེར་བཞི་ངློགས་

ཀི། །སྐེད་མློས་ཚལ་དུ་སློ་ཅན་ཏེ། །ཁློར་ཡུག་རི་བློའི་ཁློངས་སུ་ཡང༌། ཁྱློད་ཀི་ཡློན་

ཏན་ཀུནྡའི་འློད། །རྒྱུའློ་ཤར་ལྷློ་ནུབ་བང་གི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པློ་བཞིའི་ངློགས་སམ། 

འགམ་གི་སྐེད་མློས་ཚལ་དུ་སློ་ཅན་ཏེ། ཕློགས་ཀི་གང་པློ་བརྒྱད་རྣམས་སློ། །གང་ཞེ་

ན། འཆི་མེད་མཛོད་ལས། ས་སྲུང་བུ་དང་པདྨ་དཀར། །གཡློན་འབེལ་མིག་སྨན་ས་

ལ་དགའ། །མེ་ཏློག་སློ་ཅན་ས་ཀུན་ལ། །ཆ་མཛེས་ཕློགས་ཀི་གང་པློ་བརྒྱད། །ཅེས་

སློ། །ཁློར་ཡུག་ལྕགས་ཀི་རི་བློའི་ཁློངས་སུ་ཡང༌། རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་རབ་ཏུ་

དཀར་བའི་གགས་པ་ཀུ་མུ་དའི་འློད་ལྟ་བུ་རྣམས་སློ། །རྒྱུའློ་ཞེས་པའི་བ་བ་ཐློག་མར་

བརློད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བེད་པའློ། །

གསུམ་པ་ཡློན་ཏན་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། སྔློ་བསངས་ཉིད་དློ་ཕློགས་

རྣམས་ནི། །དབར་སྐེས་སྤིན་གི་ཕྲེང་བ་ཡིས། །ས་ཡང་རྩྭ་སྔློན་གསར་པ་ནི། །ཤིན་

ཏུ་གཞློན་པའི་ཕྲེང་བས་སློ། །སྔློ་བསངས་ཉིད་དློ། །ནམ་མཁའི་ཕློགས་རྣམས་ནི་

དབར་ལས་སྐེས་པའི་སྤིན་སྔློན་གི་ཕྲེང་བས་སློ། །ས་གཞིའི་ཁྱློན་འདི་ཡང་རྩྭ་སྔློན་

པློའི་མྱུ་གུ་གསལ་བ་ནི། ཤིན་ཏུ་གཞློན་ཞིང་འཇམ་པའི་ཕྲེང་བ་དག་གིས་

སློ། །གཟུགས་ཀི་ཡློན་ཏན་ཁ་དློག་སྔློ་བསངས་ཐློག་མར་བརློད་པས་ངག་ཀུན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གསལ་བར་བས་སློ། །

བཞི་པ་རས་བརློད་ཐློག་མའི་གསལ་བེད་ནི། ཁྱབ་འཇུག་རྣམ་གནློན་ལ་

གནས་པས། །དཱ་ནུའི་བུ་ཡི་འབློར་པ་དག །གང་དུ་བཏང་ཞིང་ལྷ་རྣམས་ཀི། །ཕུན་

ཚོགས་གང་ན་གནས་པ་བངས། །ཁྱབ་འཇུག་ཕ་རློལ་རྣམ་པར་གནློན་པ་ལ་གནས་པ་

དེས། དཱ་ནུ་ཞེས་པ་སྦྱིན་མའི་བུ་ལྷ་མ་ཡིན་གི་འབློར་པ་དག གང་དུ་མིང་མི་གགས་

པར་བཏང་ཞིང༌། ལྷ་རྣམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གང་ན་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་

བངས་སློ་ཞེས་ཁྱབ་འཇུག་རས་ཀི་ངློ་བློ་ཐློག་མར་བརློད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་

བའློ། །ཞེས་པ་དང་པློའི་གསལ་བེད་བསན། །དེ་བཞིན་བར་དང་མཐའ་ཡི་ཡང༌། །ཚིག་

དག་བདག་གིས་བསན་པར་བ། །དེ་དག་འགའ་ཞིག་འདི་ལྟ་སེ། །ཞེས་བཤད་མ་ཐག་

པས་དང་པློའི་གསལ་བེད་བསན། དེ་བཞིན་བར་དང་མཐའི་གསལ་བེད་ཡང༌། ཚིག་

གློང་མ་དག་བཞིན་བདག་གིས་བསན་པར་བ་བ་ལས། དེ་དག་མཚོན་ཕིར་འགའ་

ཞིག་བརློད་པ་འདི་ལྟ་སེ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། རིགས་བརློད་བར་གི་གསལ་བེད་

ནི། གར་བེད་ནི་ཙུ་ལ་ཕང་དུ། །གླུ་ཡང་ལེན་ནློ་མཇུག་སྒློ་ཅན། །དགའ་བ་རྒྱས་པའི་

མིག་དག་ཀང༌། །ཆུ་འཛིན་ལ་ནི་གཏློད་པར་བེད། །གར་བེད་དློ། །ཤིང་ནི་ཙུ་ལའི་ཕང་

དུ་གླུ་ཡང་ལེན་ནློ། །དགའ་བ་རྒྱས་པའི་མིག་དག་ཀང་ཆུ་འཛིན་ལ་ནི་གཏློད་པར་བེད་

དློ་ཞེས་པའི་བ་བ་གསུམ། བེད་པ་པློ། མཇུག་སྒློ་ཅན་ཞེས་ར་བའི་རིགས་བརློད་པ་

བར་ན་ཡློད་པས་གསལ་བར་བས་པའློ། །བ་བ་བརློད་པ་བར་གི་གསལ་བེད་ནི། དྲི་

བཞློན་དལ་བུས་འགྱུར་བེད་དེ། །ཟླ་བ་དག་ཀང་མེ་རུ་འགྱུར། །ཙནྡན་བྱུག་པ་ལྷུང་བ་

ཡང༌། །མཚོན་ལྷུང་འཁྱམས་པ་རྣམས་ལའློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དྲི་བཞློན་ཏེ་རླུང་བསིལ་བ་དལ་བུར་ལྡང་བ་ནི་འགྱུར་བེད་དེ་ལན་ཚྭ་དང༌། ཟླ་

བ་ཆུ་ཤེལ་དག་ཀང་མེ་རུ་འགྱུར་ཞིང༌། ཧ་རི་ཙནྡན་བདར་བའི་བྱུག་པ་ལུས་ལ་ལྷུང་

བ་ཡང༌། མཚོན་ལྷུང་བ་ལྟར་འདློད་གདུང་གི་ཚོར་བ་དྲག་པློ་བསྐེད་པ་ནི། མགློན་པློ་

བུད་མེད་དང་བལ་ཏེ་བེས་སུ་འཁྱམས་པ་རྣམས་ལའློ། །འགྱུར་ཞེས་པའི་བ་ཚིག་བར་

ན་གནས་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བེད་དློ། །རིགས་བརློད་པ་མཐའི་གསལ་བེད་ནི། 

ཆུ་འཛིན་གིས་ནི་རབ་གཏློར་ཆུ། །ཁྱིམ་གི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པའི་ཚོགས། །གློག་གི་

ཐག་པ་གཡློ་བ་ཡང༌། །མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་དག་གི་དཔུང༌། །ཆུ་འཛིན་ཏེ་ཆར་སྤིན་གིས་

རབ་ཏུ་གཏློར་བའི་ཆུ་དང༌། ཁྱིམ་དུ་འཚོ་བའི་གཙུག་ཕུད་ལྡན་པ་ར་བའི་ཚོགས་གར་

བེད་པ་དང༌། གློག་གི་ཐག་པ་ཁྱག་ཁྱུག་ཏུ་གཡློ་བ་ཡང་སེ། ཆགས་པའི་དྲན་པ་བསྐེད་

པ་འདི་རྣམས་མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་ཏེ་འདློད་ལྷའི་དཔུང་ཡིན་ནློ། །མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་གི་

དཔུང་ཞེས་རིགས་ཀི་སྒ་མཐའ་ན་ཡློད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བེད་དློ། །བ་བ་

བརློད་པ་མཐའི་གསལ་བེད་ནི། ཁྱློད་ཀི་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ། །འདློད་པའི་མདའ་ནི་མདའ་

སན་ལ། །ངས་ཀང་སེམས་ནི་འཆི་བ་ལ། །

གསུམ་པློ་འདི་ནི་མཉམ་དུ་བས། གཞློན་ནུ་མ་ཁྱློད་ཀི་ཨུཏྤལ་རྣ་བ་ལ་རྒྱན་དུ་

དང༌། འདློད་པའི་མེ་ཏློག་གི་མདའ་ནི་མདའ་བསན་ཏེ་གཞུ་ལ་དང༌། ངས་ཀང་སེམས་

ནི་ཆགས་པས་བརྒྱལ་ཏེ། འཆི་བ་ལ་ཐུག་པའམ་བ་བ་གསུམ་པློ་ནི་མཉམ་དུ་བས་སློ་

ཞེས་བ་བའི་ཚིག་མཐར་ཡློད་པས་ངག་ཀུན་གསལ་བར་བས་སློ། །

གཉིས་པ་ཕྲེང་བའི་གསལ་བེད་ནི། དཀར་ཕློགས་ཀིས་ནི་འློད་དཀར་

ཅན། །འཕེལ་བེད་དེ་ཡིས་མདའ་ལྔ་པ། །དེས་ཀང་ཆགས་པ་ཆགས་པས་ཀང༌། །ན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཆུང་དགའ་བའི་དགའ་སློན་དཔལ། །ཚེས་དཀར་པློའི་ཕློགས་ཀིས་ནི་འློད་དཀར་ཅན་

ཟླ་བའི་ཆ་ཤས་འཕེལ་ཞིང་གང་བར་བེད་ལ། ཟླ་བ་དེས་མདའ་ལྔ་པ་འདློད་ལྷའི་

སློབས་དང༌། དེས་ཀང་ལང་ཚོ་ཅན་གི་ཆགས་པ་དང༌། ཆགས་པས་ཀང་ན་ཆུང་གི་

དགའ་བའི་དགའ་སློན་འཁྲིག་པའི་དཔལ་འཕེལ་བར་བེད་དློ། །མདའ་ལྔ་ནི། གཤིན་

རེ་གཤེད་ཀི་རྒྱུད་འགེལ་དུ་བམ་ཟེ་དཔལ་འཛིན་གིས། མློས་བེད་དང༌། རློངས་བེད་

དང༌། འདར་བེད་དང༌། ལྟུང་བེད་དང༌། བརྒྱལ་བེད་དེ་ལྔ་ལ་བཤད། སྣ་ཚོགས་

གསལ་བར། འདློད་པའི་མདའ་ནི་ལྔ་ཡིན་ཏེ། །ཀུན་ཏུ་རློངས་བེད་བརྒྱལ་བར་

བེད། །སྨློ་བེད་རྒློད་བེད་སེད་བེད་དློ། །ཞེས་དང༌། ཀཱ་མ་དེ་ནུར། སྨློ་བེད་དང༌། སེད་

བེད་དང༌། ཀུན་ཏུ་རློངས་བེད་དང༌། སྐེམ་བེད་དང༌། འཆི་བེད་ལྔར་བཤད་དློ། །དེ་

བཤད་པ་ནི་ཞེས་པ་དང་པློའི་གསལ་བེད་ཡིན་ནའང༌། སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ལྟློས་པའི། །ངག་

གི་ཕྲེང་བ་རབ་ལྡན་ཕིར། །དེ་ནི་ཕྲེང་བའི་གསལ་བེད་དློ། །ཞེས་པའི་རྒྱ་དཔེར། རང་

པ་དང་པློའི་མཇུག་ཏུ། ཝྲ�དཻྷ་ཞེས་པ་འཕེལ་བེད་ཡིན་པས། དང་པློ་སེ་ཐློག་མའི་

གསལ་བེད་ཡིན་ནའང༌། སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ཕི་མ་ཕི་མ་ལྟློས་པའི་ངག་གི་ཕྲེང་བ་རབ་ཏུ་

ལྡན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་ཕྲེང་བའི་གསལ་བེད་དུ་འདློད་དློ། །

གསུམ་པ་འགལ་དློན་གསལ་བེད་ནི། རླུང་གིས་གཙུབས་པའི་ཆུ་ཐིགས་

ཅན། །སྤིན་གིས་ལུས་མེད་དག་གི་ནི། །ཨ་བ་ལེ་བ་འཕེལ་བར་བེད། །རྔུལ་གི་དག་

ནི་སེལ་བར་བེད། །རླུང་དལ་བུ་དག་གིས་གཙུབས་པའི་ཆུ་ཐིགས་ཅན། ཆར་སྤིན་གི་

ཚོགས་འདིས་ལུས་མེད་འདློད་ལྷའི་ཨ་བ་ལེ་བ་ཞེན་པའམ་དྲེགས་པ་འཕེལ་བར་བེད་

ལ། རྔུལ་གི་ཨ་བ་ལེ་བ། ཞེན་པ་དག་སེལ་བར་བེད་དློ། །དེ་བཤད་པ། འདིར་ནི་སྤིན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གི་ཚིག་དག་དང༌། །ཨ་བ་ལེ་བའི་ཚིག་དག་གིས། །བ་བ་འགལ་བ་སྦྱར་བ་དེ། །འགལ་

བའི་དློན་གི་གསལ་བེད་དློ། །འདིར་ནི་བེད་པ་པློ་སྤིན་གི་ཚིག་ངག་དང༌། ལས་སུ་

གྱུར་བ་ཨ་བ་ལེ་བའི་ཚིག་དག་གིས། འཕེལ་བ་དང༌། སེལ་བའི་བ་བ་འགལ་བ་སྦྱར་

བ་དེ་གསལ་བར་བས་པའློ། །

བཞི་པ་དློན་གཅིག་གསལ་བེད་ནི། ཆུ་འཛིན་དག་གི་ཕྲེང་བ་འདིས། །ཕློགས་

རྣམས་ཀི་ནི་གློ་སྐབས་ཕྲློགས། །སྐར་མ་ཡི་ནི་ཚོགས་རྣམས་བཟུང༌། །དེང་ཡང་

བདག་གི་སློག་རྣམས་ལེན། །ཆུ་འཛིན་ཏེ་སྤིན་སྔློན་དག་གི་ཕྲེང་བ་འདིས། །ཕློགས་

རྣམས་ཀི་གསལ་བའི་གློ་སྐབས་ནི་ཕྲློགས། སྐར་མ་ཡི་ནི་ཚོགས་རྣམས་ཀང་སྒིབས་

ཏེ་བཟུང༌། དེང་འདིར་ཡང་བདག་གི་ཆགས་པ་སྐེད་དེ་སློག་རྣམས་ཀང་ལེན་པར་

བེད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི།

གང་ཕིར་ཆུ་འཛིན་ཕྲེང་བ་ཡི། །བ་བ་གཅིག་ཉིད་གསལ་བེད་འདིར། །དུ་མའི་

སྒ་ཡིས་ཉེར་བངས་པ། །དེ་ཕིར་དློན་གཅིག་གསལ་བེད་དློ། །གང་གི་ཕིར་ཆུ་འཛིན་

གི་ཕྲེང་བ་བེད་པ་པློ་དེའི་བ་བ་ཆགས་པ་ལ་སྦྱློར་བ་གཅིག་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པ་

ལ་འདིར། ཕྲློགས། བཟུང༌། ལེན་ཞེས་དུ་མའི་སྒ་ཡིས་ཉེ་བར་བངས་པ་དེའི་ཕིར། 

དློན་གཅིག་གི་གསལ་བེད་དློ། །

ལྔ་པ་སྦྱར་བའི་གསལ་བེད་ནི། དྲི་ཡི་བཞློན་པ་ཡིད་འློང་མཐློ། །སྔློ་སངས་ཏཱ་

མ་ལ་ཡི་འློད། །སྤིན་ནི་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བེད་དེ། །གང་ཆེན་འདི་དག་ས་ལའློ། །བ་ཧ་ཞེས་

པའི་སྒ་བཞློན་པ་དང༌། ཐློབ་བེད་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས། སྤིན་ནི་དྲིའི་བཞློན་པ་རླུང་

བསིལ་བ་དང་ལྡན་ཞིང༌། གང་པློ་གར་ཆང་གི་དྲི་ཐློབ་པའམ་སྤློ་བ་སྒ་སྦྱར། གཉིས་ཀ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཡིད་དུ་འློང་ཞིང་དཔངས་མཐློ་བ་དང༌། ཁ་དློག་སྔློ་བསངས་ཤིང་ལློན་པ་ཏཱ་མ་ལའི་

འློད་དང་ལྡན་པ་དློན་སྦྱར། དེ་ལས་སྤིན་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བར་བེད་དེ། གང་ཆེན་

འདི་དག་ནི་ས་གཞིའི་ངློས་ལའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། འདིར་ནི་ཆློས་དག་ཐ་དད་

མིན། །སྤིན་དང་གང་པློ་རྣམས་དག་ཀང༌། །རྒྱུ་བ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་བའི་ཕིར། །སྦྱར་

བའི་དློན་གི་གསལ་བེད་དློ། །འདིར་ནི་ཁྱད་གཞི་དེ་གཉིས་ཀི་སེང་གི་ཆློས་ཐ་དད་པ་

མིན་པར་སྦྱར་ཞིང༌། སྤིན་དང་གང་པློའི་ཚོགས་རྣམས་ཀང་རྒྱུ་བེད་དེ་ཞེས་པའི་ཚིག་

ཉིད་ཀིས་གསལ་བེད་དུ་འབེལ་བའི་ཕིར། སྦྱར་བའི་དློན་གི་གསལ་བེད་དློ། །

གསུམ་པ་བསླབ་ཚུལ་གིས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཁློ་ན་

ཡིས། །གསལ་བེད་ལ་ནི་རྣམ་རྟློག་པ། །ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་རེས་འགློ་ཡི། །མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་རྟློགས་པར་བ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་རྣམ་པ་འདི་ཉིད་ཁློ་ནས་གསལ་བེད་

ཀི་རྒྱན་ལ་ནི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་སྤློས་པས་ལྷག་མ་འབྱུང་འགྱུར་རྣམས་ཀང་གློང་མ་དེ་

དག་གི་རེས་སུ་འགློ་ཡི། མཁས་པ་རྣམས་ཀི་རིག་པས་དཔགས་ཏེ་རྟློགས་པར་བའློ། །

བསྐོར་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

ལྔ་པ་བསྐློར་བ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་དབེ། ཕེ་བ་

ལྟར་དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི། གསལ་བེད་ཀི་

ནི་གནས་ཉིད་དུ། །དློན་བསྐློར་དང་ནི་ཚིག་བསྐློར་དང༌། །གཉིས་ཀ་བསྐློར་བ་ཞེས་པ་

ཡི། །རྒྱན་གསུམ་པློ་དག་འདློད་དེ་དཔེར། །བརློད་མ་ཐག་པའི་གསལ་བེད་ཀི་གནས་

ཐློག་མ་བར་མཐའ་གང་རུང་ཉིད་དུ་དློན་གཅིག་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་ཡང་ཚིག་ཐ་དད་པ་

དང༌། ཚིག་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་ཡང་དློན་ཐ་དད་པ་དང༌། ངག་དློན་གཉིས་ཀ་བཟླས་ཏེ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བསྐློར་ཡང་དློན་གཅིག་པར་མི་འགྱུར་བའི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་གསུམ་པློ་འདི་དག་སྔློན་

གི་མཁས་པ་རྣམས་འདློད་དེ། དཔེར་ན་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་ཕེ་བ་ལྟར་དཔེར་བརློད་པ་ནི། དང་པློ་དློན་བསྐློར་ནི། ཀ་དམྤ་ནི་རྣམ་

པར་རྒྱས། །ཀུ་ཊ་ཛོཏྐ་མ་རབ་གསལ། །ཀཱནྡཱལྱ་ནི་རབ་ཏུ་བེ། །ཀ་ཀུ་བྷ་ཡང་གེས་

པར་གྱུར། །ཤིང་ཀ་དམྤ་སེ་ཚོགས་ཅན་ཞེས་བ་བའི་འདབ་མ་རྣམ་པར་རྒྱས་ལ། ཀུ་

ཊ་ཛ་ཞེས་པ་དུག་མློ་ཉུང་གི་ཤིང་ཨུཏྐ་མ་ནི་མེ་ཏློག་ཁ་འབུས་པ་སེ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་

གསལ་བ་དང༌། ཀནྡ་ལྱ་ཞེས་པ་ཆུ་ཤིང་ནི་ཁ་རབ་ཏུ་བེ་ཞིང༌། ཀ་ཀུ་བྷ་ཞེས་པ་ཤིང་

ཨརྫུན་ཡང་འདབ་མ་ཁ་རབ་ཏུ་གེས་པར་གྱུར་ཏློ། །ཞེས་ཤིང་གི་བེ་བག་བཞི་པློ་དེ་

དག་དློན་རྒྱས་པར་གཅིག་ཀང་བརློད་ཚུལ། རྣམ་པར་རྒྱས། རབ་ཏུ་གསལ། རབ་ཏུ་

བེ། གེས་པར་གྱུར་ཞེས་ཐ་དད་པས་བརློད་པས། དློན་བསྐློར་བའི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཚིག་བསྐློར་ནི། སྤིན་གི་ཕྲེང་བ་དག་གིས་ནི། །ར་བའི་ཚོགས་

རྣམས་སྒ་སྒློག་བེད། །ཆུ་སིན་རྒྱལ་མཚན་ཅན་གིས་དེང༌། །ན་ཆུང་རྣམས་ཡིད་འདློད་

ལྡན་བེད། །ཆར་སྤིན་གི་ཕྲེང་བ་མཛེས་པ་དག་གིས་ནི། ར་བའི་ཚོགས་རྣམས་དགའ་

བས་སྒ་སྒློག་པར་བེད་ལ། ཆུ་སིན་གི་མགློ་བློའི་ཏློག་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཆང་

བ་ཅན་གི་འདློད་པའི་ལྷས། དེང་གི་དུས་སུ་ན་ཆུང་གཞློན་ནུ་མ་རྣམས་ཀི་ཡིད་འདློད་

ཆགས་དང་ལྡན་པར་བེད་ཅེས་པའློ། །འདིའི་འགྱུར། ཚིག་བཟླས་པའི་རྣམ་པ་གསལ་

བའི་ཕིར། གཉིས་ཀ་འདློད་ལྡན་བེད་དུ་བསྒྱུར་ཡང་འགྱུར་ཐལ་ཞིང༌། དེ་ལ་ལྷ་འཇིག་

རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་ར་བ་འདློད་ལྡན་དུ་བེད་པ་དང་ན་ཆུང་འདློད་ལྡན་དུ་བེད་པ་

གཉིས་བེད་པློ་དང་བེད་གཞི་ཐ་དད་པས་དློན་མི་འདྲ་ཡང༌། ཚིག་འདྲ་བ་འདློད་ལྡན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བེད་ཅེས་པ་བཟླས་ཏེ་བསྐློར་བས་ན། ཚིག་བསྐློར་ཞེས་བའློ་ཞེས་པའང་མཁས་པའི་

ཚིག་ཉམས་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། བེད་པློ་དང༌། བེད་གཞི་ཐ་དད་པ་གཞིར་བཅས་མློད། 

དགློས་རྒྱུ་རང༌། འདློད་ལྡན་བེད་གཉིས་དློན་མི་འདྲ་བ་དགློས་རྒྱུ་ལ། དེ་མ་བྱུང་བའི་

ཕིར་རློ། །དློན་དངློས་ནི་འདི་ལྟ་ཡིན་ཏེ། རྒྱ་དཔེར། ཨུཏྐཎྛ་ཡ་ཏི་ཞེས་ལན་གཉིས་

བཟླས་ཀང་སྔ་མ་ནི། ར་བ་རྣམས་སྒ་སྒློག་པར་བེད་པའི་དློན་དང༌། ཕི་མ་ན་ཆུང་

རྣམས་འདློད་པ་དང་ལྡན་པར་བེད་པ་སེ་དློན་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ལ། སྒའི་བརློད་ཚུལ་

གཅིག་པར་བས་པ་ཚིག་བསྐློར་བའི་རྒྱན་ཏེ། སྒ་ཇི་བཞིན་བློད་སྐད་ལ་མ་ཐློན་པའློ། །

གསུམ་པ་གཉིས་ཀ་བསྐློར་བ་ནི། ཀུན་ལས་རྒྱལ་ནས་དེ་རིང་ཁྱློད། །བཙུན་

མློ་རྣམས་དང་རེ་བར་བེད། །ཁྱློད་ཀི་དག་སེ་མཐློ་རིས་སློང༌། །ལྷ་མློ་རྣམས་དང་རེ་

བར་བེད། །ཕློགས་ཀི་དག་ཟླ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བ་ཐློབ་ནས་དེ་རིང་མིའི་དབང་ཕྱུག་

ཁྱློད། །རང་གི་བཙུན་མློའི་ཚོགས་རྣམས་དང་རེ་དགའ་ལ་རློལ་བར་བེད་ལ། ཁྱློད་ཀི་

དག་ཟླ་གཞན་སེ་རྣམས་ནི་གཡུལ་ངློར་ཤི་བས་མཐློ་རིས་སུ་སློང་སེ། ལྷ་མློའི་ཚོགས་

རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་གླུ་དང་རློལ་མློས་རེ་བར་བེད་དློ་ཞེས་རང་ཕློགས་གཞན་ཕློགས་

གཉིས་ནས་དག་ལས་རྒྱལ་ཚུལ་བརློད་པས་དློན་བསྐློར་ལ། རྒྱལ་པློ་བཙུན་མློའི་

ཚོགས་དང་རེ་ཞིང་རློལ་བར་བེད་པ་དང༌། ཤི་བ་རྣམས་ལྷ་མློ་རྣམས་དང་ཚལ་

སློགས་སུ་རེ་བར་བེད་པ་ཚིག་བསྐློར་ཏེ། འདི་ནི་ཁྱད་པར་འཕགས་བསློད་ལས། 

ཁྲློས་པས་གཡུལ་ངློར་བསད་ན་ནི། །བདེ་འགློར་འགློ་ཞེས་རྒྱས་པ་ཟེར། །ཞེས་དྲང་

སློང་རྒྱས་པའི་གཞུང་དང་བསྟུན་པའློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འགོག་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

དྲུག་པ་འགློག་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསན། དབེ་བ་

དཔེར་བརློད་ཀིས་རྒྱས་པར་བཤད། བསླབ་ཚུལ་གིས་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མདློར་བསན་པ་ནི། དགའ་པ་བརློད་པ་འགློག་པ་སེ། །དུས་གསུམ་ལ་ལྟློས་

རྣམ་པ་གསུམ། །དེ་ལས་དེ་ཡང་དགག་བ་ཡི། །དབེ་བ་མཐའ་ཡས་ཕིར་མཐའ་

ཡས། །དགག་བའི་ཡུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ལ། དེ་འགློག་བེད་ཀི་ཚིག་མ་ཡིན་མེད་མ་

འགློ་ཞེས་མཚན་ཉིད་རེས་སུ་བརློད་པ་དེས་མཚོན་བས་བསྒྲུབ་པ་སེ། དེ་ཡང་དགག་

བ་འདས་པ། ད་ལྟར། མ་འློངས་པ་གསུམ་ལ་ལྟློས་ནས་རྣམ་པ་གསུམ། དེ་ལས་

དགག་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པའི་དབང་གིས་འགློག་པ་ཡང་མཐའ་ཡས་སློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་པས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་

ལས། དང་པློ་བྱུང་བ་འགློག་པའི་རྒྱན་ནི། ལུས་མེད་ཀི་ནི་མེ་ཏློག་གི །མདའ་ལྔས་

ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །ཞེས་པ་མི་སིད་ཡང་ན་ནི། །དངློས་པློའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་

བཀྲ། །ལུས་མེད་དེ་འདློད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱློད་ཀི་ནི། འཇམ་ཞིང་གངས་ཉུང་བ་མེ་

ཏློག་གི་མདའ་ལྔས་འགློ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་པ་མི་སིད་དེ། རྒྱུ་དེ་

ལས་འབས་བུ་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བར་མི་ནུས་སློ་ཞེས་པ་དགག་བ། དེ་འགློག་པ་ལ། 

ཡང་ན་ནི་དེ་འདྲ་སིད་དུའང་རུང་སེ། དངློས་པློ་རྣམས་ནུས་པ་རྣམ་པར་བཀྲ་སེ་

བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཞེས་པ་འདིར་ནི་རྒྱུ་སློབས་

ཀིས། །ལུས་མེད་རྒྱལ་བར་མི་རིགས་བློ། །དེ་ལྟར་གྱུར་བཀག་དེ་ཡི་ཕིར། །འདི་འདྲ་

དེ་ནི་བྱུང་བ་འགློག །ཅེས་བརློད་མ་ཐག་པ་འདིར་ནི། དངློས་པློའི་ནུས་པ་རྣམ་པར་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཀྲ་བའི་རྒྱུའི་སློབས་ཀིས། ལུས་མེད་འགློ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་མི་རིགས་སློ་སྙམ་

པའི་བློ། སྔར་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་བཀག་པས། དེའི་ཕིར་འདི་འདྲ་བ་ནི་བྱུང་བ་འགློག་

པའི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་མངློན་འགྱུར་འགློག་པ་ནི། སྙན་སྒློག་མ་དག་ཅི་ཡི་ཕིར། །རྣ་བ་ལ་

ནི་ཨུཏྤལ་འཇུག །ལས་འདི་ལ་ནི་མིག་ཟུར་དང༌། །ཡློངས་རློགས་མིན་པར་སེམས་

སམ་ཅི། །ཀེ་སྙན་པར་སྒློག་མ་དག ཅིའི་ཕིར་རྣ་བ་ལ་ཨུཏྤ་ལའི་ཕློན་པློ་རྒྱན་དུ་འཇུག་

སེ། དེ་བ་བའི་ལས་གཞན་ཡིད་འཕྲློགས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི། ཁྱློད་ཀི་མིག་ཟུར་ཁློ་ན་ལ་

ཡློངས་སུ་རློགས་པ་མིན་པར་སེམས་སམ་ཅི་ཞིག་ཅེས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། འགའ་

ཞིག་དཀར་མིན་ཨུཏྤ་ལ། །རྣ་བར་བེད་ལ་མཛའ་བློ་ཡིས། །དེ་ལྟར་བསློད་པས་འགློག་

བེད་པ། །འདི་ནི་མངློན་འགྱུར་འགློག་པའློ། །དགའ་མ་འགའ་ཞིག་ཨུཏྤ་ལའི་ཁྱད་པར་

དཀར་མིན་ཏེ་སྔློན་པློ་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་བེད་པ་ལ། རང་གི་མཛའ་བློས་འགློག་བེད་དེ་

ལྟར་མིག་ཟུར་ལ་ངློ་བསློད་དང་བཅས་པས། དགག་བ་ཨུཏྤལ་རྣ་རྒྱན་དུ་ད་ལྟ་བེད་པ་

འགློག་པ་འདི་ནི། མངློན་འགྱུར་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

གསུམ་པ་འབྱུང་འགྱུར་འགློག་པ་ནི། ཇློ་བློ་བདེན་པར་སྨྲའློ་བདག །གཞན་

དང་ཙུམ་ནས་འཕློས་པའི། །རྒྱ་སྐེགས་ཀིས་དམར་མིག་གིས་ནི། །ཁྱློད་ཀིས་མཐློང་

བར་འགྱུར་མ་ལགས། །ཀེ་ཇློ་བློ་བདག་བདེན་པར་སྨྲའློ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས། ཁྱློད་

བུད་མེད་གཞན་དང་ཙུམན་ཞེས་པ་ཁ་སྤད་ནས་འློ་བེད་ཅིང༌། དེ་ལས་འཕློས་པའི་རྒྱ་

སྐེགས་ལྟར་ཆགས་པས་དམར་བར་བེད་པའི་མིག་གིས་ནི། བལྟ་བར་གྱུར་པ་བདག་

མཐློང་བར་འགྱུར་བ་མ་ལགས་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་ཁློ་མློས་མི་བཟློད་པས་དེ་མ་ཐག་འཆི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བར་འགྱུར་བས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། སྔར་ཉིད་ཤིན་ཏུ་ཁེངས་ལྡན་མས། །ནམ་ཞིག་

འདི་ཡི་གནློད་པ་དག །འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་འགློག་བེད་པ །འདི་ནི་འབྱུང་འགྱུར་འགློག་

པའློ། །དགག་བའི་སྔར་ཉིད་དུ་ལང་ཚོས་ཤིན་ཏུ་ཁེངས་པ་དང་ལྡན་པའི་དགའ་མས། 

ནམ་ཞིག་རང་གི་མཛའ་བློ་བུད་མེད་གཞན་དང་འགློགས་པའི་གནློད་པ་འབྱུང་བར་

དློགས་པའི་དགག་བ་དེ། འགློག་བེད་རང་ཉིད་འཆི་བས་མཐློང་བ་མིན་པ་བཀློད་དེ་

འགློག་པར་བེད་པས། འདི་ནི་འབྱུང་འགྱུར་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བཞི་པ་ཆློས་འགློག་པ་ནི། ལུས་ཕྲ་ཁྱློད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས། །འཇམ་པ་ཉིད་དུ་

གནས་པ་རྫུན། །གལ་ཏེ་བདེན་པར་འཇམ་པ་ན། །གློ་བུར་དུ་བདག་ཅི་ལ་གདུང༌། །ལུས་

ཕྲ་མ་ཁྱློད་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་རེག་བ་འཇམ་པ་ཉིད་དུ་གནས་སློ་ཞེས་པ་ནི་རྫུན་དུ་

བས་ཏེ། གལ་ཏེ་བདེན་པ་ཉིད་དུ་འཇམ་པ་ཞིག་ན་གློ་བུར་དུ་བདག་འདློད་མློས་ཀི་

གདུང་བ་རྩུབ་མློས་ཅི་ལ་གདུང་བར་བེད། དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་དེ་ལྟར་འདློད་ལྡན་

གིས། །དེ་དང་འགལ་བའི་ཆློས་ཀིས་འདིར། །བུད་མེད་ལུས་ནི་འཇམ་པ་དག །འགློག་

པ་འདི་ནི་ཆློས་འགློག་པའློ། །གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟར་འདློད་ལྡན་གིས་འཇམ་པའི་ཆློས་དེ་

དང་འགལ་བ། རྩུབ་ཅིང་གདུང་བར་བེད་པའི་འགློག་བེད་དེས། དགག་བ་བུད་མེད་ཀི་

ལུས་འཇམ་པ་དག་འགློག་པ་འདི་ནི་ཆློས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

ལྔ་པ་ཆློས་ཅན་འགློག་པ་ནི། དེ་ནི་མཛེས་སམ་མ་ཡིན་ཞེས། །རྣམ་དབེ་འདི་

ནི་ཅི་ལས་སྐེས། །དེར་ནི་འློད་ཙམ་གཡློ་བ་ཉིད། །མཐློང་བར་འགྱུར་གི་རྟེན་མ་ཡིན། 

བརློད་ཡུལ་གི་ལུས་ཅན་མ་དེ་ནི་མཛེས་སམ་མཛེས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་རྣམ་པར་

དབེ་བ་འདི་ནི་རྒྱུ་ཅི་ལས་སྐེས་ཏེ། སྐེ་བར་མི་རིགས་སློ། །དེ་ནི་འློད་གཡློ་བ་ཙམ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཞིག་མཐློང་གི རྟེན་དངློས་མ་ཡིན་པས་ན་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཁྱད་པར་ལ་དཔློད་པ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་གཟུགས་ཅན་མའི་ངློ་མཚར། །བརློད་

པར་འདློད་པས་འློད་ཅེས་པའི། །ཆློས་འདི་ཁས་བངས་ཆློས་ཅན་དག །འགློག་འདི་

ཆློས་ཅན་འགློག་པའློ། །གང་གི་ཕིར་གཟུགས་ཅན་མ་དེའི་ངློ་མཚར་བརློད་འདློད་

པས། འློད་ཙམ་གཡློ་བའི་ཆློས་མཐློང་བར་ཁས་བངས་ལ་ཆློས་ཅན་མཛེས་པའི་ལུས་

རྟེན་དེ་མ་མཐློང་བའི་ཚུལ་གིས་འགློག་པ་འདི་ནི་ཆློས་ཅན་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

དྲུག་པ་རྒྱུ་འགློག་པ་ནི། ཁྱློད་ཀི་མིག་དག་དམར་གྱུར་ཅིང༌། །མཆུ་ཡི་ཡལ་

འདབ་གཡློ་བ་དང༌། །སྨིན་མ་འཁྱློག་སེ་དེ་ལྟ་ནའང༌། །ཉེས་པ་མེད་པས་བདག་མི་

འཇིགས། །མཛའ་བློ་ཁྱློད་ཀི་མིག་དག་དམར་པློར་གྱུར་ཅིང༌། མཆུ་ཡལ་འདབ་ཀང་

རྣམ་པར་གཡློ་ལ། སྨིན་མ་འཁྱློག་པློར་སྒྱུར་བ་སློགས་ཁྲློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བ་དེ་

ལྟ་ནའང༌། བུད་མེད་གཞན་དང་འགློགས་པ་སློགས་ཉེས་པའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད་པས་

བདག་མི་འཇིགས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་མཛའ་མློ་མཁས་པ་ཡིས། །འཇིགས་

པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཡི་གཙོ། །རང་གི་ཉེས་པ་འགློག་བེད་པ། །དེ་དག་འདིར་ནི་རྒྱུ་འགློག་

པའློ། །གང་གི་ཕིར་མཛའ་ན་མློ་སྐློན་སློང་བ་ལ་མཁས་པས། བདག་པློ་ཁྲློ་བའི་རྣམ་

འགྱུར་ཤེས་ནས། འཇིགས་པ་དེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བློ། རང་གི་ཉེས་པ་འགློག་བེད་

དུ་དེ་མེད་ཅེས་དགག་པ་བརློད་པ་དེ་དག་ནི། འདིར་རྒྱུ་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བདུན་པ་འབས་བུ་འགློག་པ་ནི། མཛའ་བློ་དག་ནི་རིང་ན་གནས། །ཆུ་འཛིན་

བགློད་ལྡན་འདི་ནི་འློང༌། །ནི་ཙུ་ལ་ཡང་རྒྱས་པར་མཐློང༌། །བདག་ཤི་མིན་པ་འདི་ནི་

ཅི། །མཛའ་བློ་དག་ནི་བེས་ཐག་རིང་པློ་ན་གནས་པ་དང༌། ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ་གང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཆེན་གི་བགློད་ཚུལ་ལྡན་པ་འདི་ནི་ཚུར་འློང་ཞིང༌། ཤིང་ནི་ཙུ་ལ་ཡལ་ག་རྒྱས་པ་ཡང་

མཐློང་སེ། འཆི་བའི་རྒྱུ་མི་ཉུང་ཡང་ལས་ཀིས་བཟུང་བ་བཞིན་དུ་བདག་ཤི་བ་མིན་

པ་འདི་ནི་ཅི་ཡིན། དེ་བཤད་པ་ནི། དེ་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་བགློད་པ་སློགས། །མི་བཟད་པ་

དག་ཉེར་བཀློད་ནས། །འབས་བུ་འཆི་བ་བཟླློག་པའི་ཕིར། དེ་ནི་འབས་བུ་འགློག་པ་

འློ། །འཆི་བའི་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་བགློད་པ་སློགས་མི་ཟད་པའི་དངློས་པློ་དག་ཉེ་བར་བཀློད་

ནས། འབས་བུ་འཆི་བ་བཟླློག་སེ་མ་ཤི་བ་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་འབས་བུ་འགློག་

པའི་རྒྱན་ནློ། །

བརྒྱད་པ་རེས་གནང་འགློག་པའི་རྒྱན་ནི། གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་གཤེགས་པར་

མཛོད། །ཁྱློད་ཀི་བགློད་པས་བདག་ལ་ནི། །གདུང་བ་ཡུན་རིང་འབྱུང་མི་འགྱུར། །འདི་

ལ་ཁྱློད་ནི་དློགས་མི་འཚལ། །བདག་པློ་ཁྱློད་གལ་ཏེ་གཤེགས་བཞེད་ན་གཤེགས་

པར་མཛོད་ཅིག ཁྱློད་ཀི་གཞན་དུ་བགློད་པས་བདག་ལ་གདུང་བ་ཡུན་རིང་འབྱུང་

བར་མི་འགྱུར་ཏེ། བལ་མ་ཐག་འཆི་བ་འདི་ལ་ཁྱློད་ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་དློགས་པ་མི་འཚལ་

ལློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཞེས་པ་འཆི་བ་གསལ་བེད་པས། །རེས་གནང་ཉིད་ཀི་སློ་ནས་

ནི། །མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་པ། །དེ་ནི་རེས་གནང་འགློག་པར་བརློད། །ཅེས་

པ་འདི་དགའ་མ་རང་ཉིད་འཆི་བ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཚིག་དང༌། བདག་པློ་གཞན་དུ་

འགློ་བར་རེས་སུ་གནང་བ་ཉིད་ཀི་སློ་ནས། མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་པར་བེད་པ་

དེ་ནི་རེས་གནང་འགློག་པའི་རྒྱན་དུ་བརློད་དློ། །

དགུ་པ་དབང་གིས་འགློག་པ་ནི། ནློར་ནི་མང་པློ་རེད་འགྱུར་ཞིང༌། །ལམ་དུ་

ཡང་ནི་བདེ་ཞིང་དགེ །བདག་སློག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་མེད། །འློན་ཀང་མཛའ་བློ་འགློ་མི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བ། །བེས་སུ་ནློར་མང་པློ་རེད་པར་འགྱུར་ཞིང༌། ལམ་དུ་ཡང་ནི་བགློད་པར་བདེ་ཞིང་

དག་མེད་པས་དགེ་བ་དང༌། བདག་ཉིད་ཀི་སློག་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་མེད་མློད། 

འློན་ཀང་མཛའ་བློ་ཁྱློད་གཞན་དུ་འགློ་བར་མི་བའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། མཛའ་བློ་འགློ་

བར་སྦྱློར་བ་ཡི། །རྒྱུ་རྣམས་དག་ནི་རབ་བཤད་ནས། །དབང་ཉིད་ཀིས་ནི་དེ་འགློག་

པ། །འདི་འདྲ་དབང་གིས་འགློག་པའློ། །མཛའ་བློ་འགློ་བ་ལ་སྦྱློར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་དག་

ནི་རབ་ཏུ་བཤད་ནས། འློན་ཀང་འགློ་བར་མི་བ་ཞེས་དབང་ཆེ་བའི་ངག་གིས་འགློག་

པའི་ཚུལ་འདི་འདྲ་བ་ནི་དབང་གིས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བཅུ་པ་མ་གུས་པས་འགློག་པ་ནི། བདག་ནི་གསློན་རེ་སློབས་དང་ལྡན། །ནློར་

གི་བསམ་པ་སློབས་ལྡན་མིན། །མཛའ་བློ་གཤེགས་སམ་བཞུགས་ལགས་སམ། །རང་

གི་གནས་སྐབས་སྨློས་པ་ལགས། །བདག་ནི་ཁྱེད་དང་འགློགས་ཏེ་གསློན་པའི་རེ་བ་

སློབས་དང་ལྡན་གི། ནློར་སྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་སློབས་དང་ལྡན་པ་མིན་ནློ། །མཛའ་བློ་

གཤེགས་སམ་བཞུགས་ལགས་སམ་ཞེས་མ་གུས་པའི་ཚིག་སྔློན་དུ་འགློ་བས། འདིར་

རང་གི་བསམ་པའི་གནས་སྐབས་སྨློས་པ་ཙམ་ལགས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་

འདི་ནི་ཆགས་ལྡན་མས། །མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་བེད་པར། །མ་གུས་བཞིན་དུ་

ཚིག་སྦྱློར་བས། །འདི་ནི་མ་གུས་པས་འགློག་པའློ། །གང་གི་ཕིར་འདིར་ནི་ཆགས་ལྡན་

མ་དེ་ཡིས། མཛའ་བློ་གཞན་དུ་བགློད་པ་འགློག་པར་བེད་པའི་དློན་དུ། མ་གུས་པ་

བཞིན་དུ་བས་པའི་ཚིག་སྦྱློར་བ་དེ་ནི་མ་གུས་པས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བཅུ་གཅིག་པ་ཤིས་བརློད་ཀིས་འགློག་པ་ནི། མཛའ་བློ་གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་

བཞུད། །ཁྱློད་ཀི་ལམ་ནི་ཤིས་གྱུར་ཅིག །གང་དུ་དེར་ནི་གཤེགས་པ་དེར། །བདག་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཀང་སྐེ་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །མཛའ་བློ་ཁྱློད་གལ་ཏེ་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་མྱུར་དུ་

བཞུད་ཅིག ཁྱློད་ཀི་ལམ་དེ་ནི་ཞི་བའམ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ཁྱློད་གང་དུ་གཤེགས་

པའི་ས་དེར་བདག་ཀང་སྐེ་བ་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིག དེ་བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཤིས་

བརློད་ལམ་གིས་གང༌། །རང་གི་གནས་སྐབས་གསལ་བེད་མློས། །མཛའ་བློའི་བགློད་

པ་འགློག་བེད་པ། །འདི་ནི་ཤིས་བརློད་ཀིས་འགློག་པའློ། །དེ་ལྟར་སྨློན་ཅིང་ཤིས་པ་

བརློད་པའི་ལམ་སློལ་གིས། གང་རང་ཉིད་འཆི་བའི་གནས་སྐབས་གསལ་བར་བེད་

པ་མློས་ཁྱློད་གཤེགས་སར་སྐེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་པའི་ངག་གིས་མཛའ་བློའི་བགློད་

པ་འགློག་པར་བེད་པ་འདི་ནི་ཤིས་བརློད་ཀིས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བཅུ་གཉིས་པ་རྩུབ་མློས་འགློག་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཁྱློད་འགློ་བདེན་ཉིད་ན། །ཁྱློད་

ཀིས་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་ཚོལ། །བདག་ནི་གགས་ཚོལ་འཆི་བ་ཡིས། །དེ་རིང་ཉིད་

དུ་འགློག་པར་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཁྱློད་གཞན་དུ་འགློ་བ་བདེན་པ་ཉིད་ཡིན་ན། ཁྱློད་ཀིས་

དགའ་མ་གཞན་པ་འགའ་ཞིག་འཚོལ་བར་རིགས་ཏེ། བདག་ནི་བལ་བའི་གདུང་བས་

གགས་འཚོལ་བའི་རྒྱུ་འདིས། འཆི་བའི་གདུང་བས་དེ་རིང་ཉིད་དུ་འཚོ་བ་འགློག་པར་

འགྱུར་རློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་མཛའ་བའི་དབང་གྱུར་པས། །མཛའ་བློའི་

བགློད་པ་འགློག་བེད་པ། །ཚིག་རྩུབ་ཡི་གེ་སྔློན་འགློ་ཅན། །དེ་ནི་རྩུབ་མློས་འགློག་

པའློ། །གང་གི་ཕིར་མཛའ་བ་བརྟན་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་དགའ་མས། མཛའ་བློའི་

བགློད་པ་འགློག་པར་བེད་པ་ལ། ཁྱློད་ཀིས་གཞན་འཚོལ་ཞེས་ཚིག་རྩུབ་མློའི་ཡི་གེ་

སྔློན་དུ་འགློ་བ་ཅན་འདི་ནི་རྩུབ་མློས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བཅུ་གསུམ་པ་གློགས་ཀིས་འགློག་པ་ནི། གལ་ཏེ་གཤེགས་ན་མྱུར་དུ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཞུད། །ཕི་ནས་གཉེན་འདུན་འཁྲུགས་པའི་ཁས། །བསྒགས་པའི་ཆློ་ངེ་འགློ་བ་

ཡི། །གེགས་གྱུར་ཁྱློད་ཀི་རྣ་བར་འློང༌། །གལ་ཏེ་གཤེགས་པར་བཞེད་ན་མྱུར་དུ་

བཞུད་ཅིག ཕི་ནས་བལ་བའི་གདུང་བས་ཁློ་མློ་ཤི་བ་ལ། གཉེན་འདུན་རྣམ་འཁྲུགས་

པའི་ཁས་བསྒགས་པའི་ཆློ་ངེ་དྲག་པློ། ཁྱློད་འགློ་བའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་དག་རྣ་བར་

འློང་བས་སྔར་སློང་ཞིག་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་འདིར་ནི་མཐའ་གཅིག་

ཏུ། །ཆགས་མས་གློགས་ཉིད་བེད་པ་ཡིས། །མཛའ་བློའི་བགློད་པ་འགློག་པ་

འདི། །གློགས་ཉིད་ཀིས་ནི་འགློག་པའློ། །གང་གི་ཕིར་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཆགས་

ལྡན་མས་འགློ་བ་ལ་གློགས་ཉིད་བེད་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་གིས། མཛའ་བློའི་བགློད་པ་

འགློག་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་གློགས་ཀིས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བཅུ་བཞི་པ་འབད་པས་འགློག་པ་ནི། བཞུད་ཅེས་ཁྱློད་དགེས་བརློད་འདློད་

དེ། །བདག་ཉིད་དགའ་བར་བེད་པའི་ཚིག །མ་གཤེགས་ཞེས་པ་ཁ་ནས་ནི། །བྱུང་

བར་གྱུར་ལ་བདག་ཅི་བེད། །མཛའ་བློ་ཁྱློད་ལ་བཞུད་ཅིག་ཅེས་ཁྱློད་དགེས་པའི་སླད་

དུ་བརློད་པར་འདློད་མློད་དེ་ཁློ་མློ་བདག་ཉིད་དགའ་བར་བེད་པའི་ཚིག་གིས་མ་

གཤེགས་ཞེས་པ་ཞིག་རང་དབང་མེད་པར་ཁ་ནས་བྱུང་བར་གྱུར་པ་ལ། བདག་ཅི་

ཞིག་བེད་དེ་ཐབས་མེད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། མི་འདློད་དངློས་ལ་འབད་བས་

པའི། །འབས་བུ་ཕིན་ཅི་ལློག་བསྐེད་པས། །དློན་མེད་ཉེ་བར་བསན་པའི་ཕིར། །དེ་ནི་

འབད་པས་འགློག་པའློ། །མི་འདློད་པའི་དངློས་པློ་མཛའ་བློ་འགློ་བ་ལ་སྦྱློར་བ་དེ་ལ་

འབད་པར་བས་པ་ན། འབས་བུ་ཕིན་ཅི་ལློག་འགློ་བ་འགློག་པ་བསྐེད་པས་འབད་པ་

དློན་མེད་ཉེ་བར་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་འབད་པས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བཅློ་ལྔ་པ་གཞན་དབང་གིས་འགློག་པ་ནི། སྐད་ཅིག་ལྟ་བའི་གེགས་བེད་

པའི། །རི་མ་བསྐེད་པ་ལ་ཁྲློ་བ། །ཁྱློད་ཀིས་མཛའ་ལ་འགློ་བ་སྨྲློས། །བདག་ནི་དེ་ཡི་

འདློད་པ་འདློད། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ལྟ་བའི་གེགས་བེད་པའི་རི་མ་བསྐློད་ཅིང་ཀྲབ་པ་ལ་

ཡང༌། ཁྲློ་བ་འཛིན་པའི་མཛའ་བ་ཤུགས་ཅན་ཞིག་ཁློ་མློའི་ཁློང་ན་འདུག་པ། འདི་ལ་

ཁྱློད་ཀིས་འགློ་བའི་ཚུལ་སྨྲློས་ཤིག །བདག་ནི་དེ་གང་འདློད་པའི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་

པས་དེ་དང་མཐུན་པར་འདློད་དེ། དེས་བཏང་ན་བདག་གིས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་བའློ། །དེ་

བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་མཛའ་བའི་གཞན་དབང་མས། །དེ་ཡི་བགློད་པ་འགློག་བེད་

པའི། །དློན་འདི་ཉེ་བར་གསལ་བེད་ཕིར། །འདི་ནི་གཞན་དབང་འགློག་པའློ། །གང་གི་

ཕིར་མཛའ་བ་ཤུགས་ཆེན་པློའི་གཞན་དབང་ཅན་མས། མཛའ་བློ་དེའི་གཞན་དབང་ཁློ་

ནས། བགློད་པ་འགློག་པར་བེད་པའི་དློན་འདི་ཉིད་ཉེ་བར་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར། 

འདི་ནི་གཞན་དབང་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །འདི་ལ་ཚིག་རང་གློང་འློག་བསྣློལ་བ་ནི་

འཆད་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་ཉེས་པས། ག་ཚོམས་སུ་གཞུང་དཀྲུགས་པའློ། །

བཅུ་དྲུག་པ་ཐབས་ཀིས་འགློག་པ་ནི། མགློན་པློ་འབལ་བར་བཟློད་པར་

བགི། །གང་གི་མིག་བསློས་བདག་ལ་ནི། །འདློད་པས་བསྣུན་དུ་མི་མཐློང་བའི། །མཐློང་

མིན་མིག་སྨན་བདག་ལ་སྩློལ། །མགློན་བེད་པ་པློ་ལ་བློད་ནས་ཁྱློད་དང་འབལ་བའི་

གདུང་བ་ནི་བདག་གིས་བཟློད་པར་བགི་མློད། དེའི་འློག་ཏུ་གང་གི་མིག་ལ་བསློས་

ཤིང་བྱུགས་པ་ཁློ་ནས། བདག་ལ་འདློད་པའི་ལྷའི་མེ་ཏློག་གི་མདས་བསྣུན་པའི་ཡུལ་

དུ་མི་མཐློང་བ། མཐློང་བ་མིན་པའི་མིག་སྨན་སྔློན་མེད་པ་ཞིག་བདག་ལ་སྩློལ་

ཞིག །དེ་བཤད་པ་ནི། འཚོ་བའི་ཐབས་ནི་དཀའ་བ་དག །ཉེ་བར་བཀློད་ནས་བདག་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པློ་ནི། །འགློ་བ་འགློག་པར་བེད་པའི་ཕིར། །འདི་འདྲ་ཐབས་ཀིས་འགློག་པར་

བརློད། །མཛའ་བློ་སློང་ནས་རང་མི་འཆི་བར་འཚོ་བའི་ཐབས་རེད་དཀའ་བ། མིག་

སྨན་སྔློན་མེད་ལྷུང་བའི་ཐབས་ཉེ་བར་བཀློད་ནས། བདག་པློ་གཞན་དུ་འགློ་བ་འགློག་

པར་བེད་པའི་ཕིར། འདི་འདྲ་བ་ནི་ཐབས་ཀིས་འགློག་པའི་རྒྱན་ཞེས་པར་བརློད་དློ། །

བཅུ་བདུན་པ་ཁྲློ་བས་འགློག་པ་ནི། ཇློ་བློ་ཁྱློད་ཀི་ཞལ་ནས་ཚིག །བདག་འགློ་

ཞེས་པ་ངེས་པར་བྱུང༌། །མཛའ་བ་དམན་པ་ཁྱློད་ཀིས་ད། །མ་ཕིན་ན་ཡང་བདག་ལ་

ཅི། །ཇློ་བློ་ཞེས་བློད་ནས་ཁྱློད་ཀི་ཞལ་ནས་བརློད་མི་འློས་པའི་ཚིག །བདག་གཞན་

དུ་འགློའ ློ་ཞེས་པ་ཞིག་ངེས་པར་བྱུང་ཟིན་མློད། དེ་འདྲ་སྨྲ་ནུས་པའི་མཛའ་བ་དམན་

པ་སྙིང་ཐག་རིང་པློ་ཅན་ཁྱློད་ཀིས། ད་མ་ཕིན་པར་བསད་ན་ཡང༌། བདག་ལ་བསམ་

པ་ནི་མིན་པས་ཁྱད་པར་མེད་དེ་ཅི་བ་ཞེས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། མཛའ་བ་རྒྱས་པས་

མ་བསམས་པའི། །བདག་ཉིད་ཁྲློ་བས་མཛའ་བློ་ཡི། །འགློ་བར་རློམ་པ་བཟླློག་པ་གང༌། 

དེ་ནི་ཁྲློ་བས་འགློག་པའློ། །མཛའ་བ་རྒྱས་པ་སེ་སྙིང་ཉེ་བས་མ་བསམས་པའི་དགའ་

མས། བདག་ཉིད་ཁློང་ཁྲློ་བས་ཀློ་ལློང་གི་ཚིག་བརློད་ནས། མཛའ་བློ་འགློ་བར་རློམ་

པ་བཟླློག་པ་གང་དེ་ནི་ཁྲློ་བས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བཅློ་བརྒྱད་པ་མ་ངན་གིས་འགློག་པ་ནི། མ་བསྣློམས་བུ་མློའི་རྣ་བ་ལ། །མ་

བས་ཆང་ལ་མ་བཏབ་པར། །ཁྱློད་ཀི་དག་ཡི་རིང་ཉིད་དུ། །ཨུཏྤལ་ཟེགས་ཤིང་རིང་

པར་གྱུར། །ཨུཏྤལའི་བ་བ་དྲི་ཞིམ་བསྣློམས་པ་དང༌། བུ་མློའི་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་བ་བ་

དང༌། ཆང་ལ་བཏབ་པ་གསུམ་ཡིན་པ་ལ། དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་བས་པར། ཁྱློད་ཀི་

དག་ཟླའི་རིང་བུ་ཉིད་དུ་ཨུཏྤལའི་མེ་ཏློག་རྣམས་དློན་མེད་པ་ལ་ཟེགས་ཤིང་རིངས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པར་གྱུར་ཏློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། མ་ངན་བཅས་ཤིང་ཨུཏྤ་ལ། །དེ་འློས་ལས་ནི་བཟླློག་

བས་ནས། །མ་ངན་འློས་པའི་སྐབས་སློན་ཕིར། །འདི་ནི་མ་ངན་གིས་འགློག་པའློ། །མ་

ངན་དང་བཅས་པ་བཞིན་དུ། ཨུཏྤལ་ལ་དེའི་འློས་པའི་ལས་གསུམ་དགག་བ་དེ་

བཟླློག་པར་བས་ནས་བཀག་པ་འགློག་བེད་ཡིན་ཅིང༌། དེས་རྒྱལ་པློ་གང་གི་དག་ཟླ་

བཅློམ་པའི་ཨུཏྤལ་ལའི་རིང་བུ་སློངས་པ་མ་ངན་འློས་པའི་སྐབས་དློན་འཆད་པའི་

ཕིར་བརློད་པ་འདི་ནི་མ་ངན་གིས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

བཅུ་དགུ་པ་འགློད་པས་འགློག་པ་ནི། དློན་ནི་འགའ་ཡང་ཚོགས་མ་

བས། །རིག་པ་འགའ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་ཤིང༌། །དཀའ་ཐུབ་འགའ་ཡང་མ་བསགས་

པར། །ན་ཚོད་མཐའ་དག་སློང་བར་གྱུར། །དློན་ནི་ཚེ་འདི་ལ་ཕན་པ་ཚོང་དང༌། ཞིང་

ལས་སློགས་ཀིས་ནློར་ལློངས་སྤློད་འགའ་ཡང་ཚོགས་པར་མ་བས་ལ། རིག་པའི་

དངློས་པློ་རིག་བེད་བཞི་དང༌། དེའི་ཡན་ལག་དྲུག་སློགས་འགའ་ཡང་མ་བསྒྲུབས་

ཤིང༌། སྦྱང་བ་མ་བས་པ་དང༌། དཀའ་ཐུབ་སེ་ལེགས་སྤད་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་རིམ་

པ་བསློད་ནམས་སུ་འགྱུར་བ་འགའ་ཡང་མ་བསགས་པར། ན་ཚོད་ཀི་རིམ་པ་མཐའ་

དག་སློང་སེ། འཆི་བ་ལ་རེག་པ་ཙམ་དུ་གྱུར་ཏློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་འདིར་ནི་

ཚེ་སློང་བས། །དློན་བསྒྲུབ་ལ་སློགས་འགློག་པ་ནི། །འགློད་པ་གཙོ་བློར་སློན་བེད་

པ། །དེ་ནི་འགློད་པས་འགློག་པའློ། །གང་གི་ཕིར་ན་ཚེ་སློང་ལློག་ཏུ་སློང་བས། དློན་

བསྒྲུབ་པ་སློགས་གཞློན་དུས་བ་འློས་པའི་བ་བ་རྣམས་དགག་བ། དེ་རྣམས་མ་བས་

པ་འགློག་བེད་དུ་བས་ནས། བསན་བ་འགློད་པའི་གདུང་བ་གཙོ་བློར་སློན་པར་བེད་

པ་འདི་ནི་འགློད་པས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཉི་ཤུ་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་འགློག་པ་ནི། ཅི་འདི་སློན་གི་ཆུ་འཛིན་ནམ། །ཡང་ན་ངང་

པའི་ཚོགས་སམ་ཅི། །སྒ་ནི་རང་གདུབ་ཀིས་འདྲ་བ། །ཐློས་པས་དེ་ནི་ཆུ་འཛིན་

མིན། །ཅི་ནམ་མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཁ་དློག་དཀར་ཞིང་མཛེས་པ་ཅན་འདི་དག སློན་དུས་

ཀི་ཆུ་འཛིན་དཀར་པློ་ལྡིང་བ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་ངང་པའི་ཁྱུ་ཚོགས་འཕུར་ཞིང་བགློད་

པ་ཅི་ཡིན་སྙམ་ཐེ་ཚོམ་འཛིན་པའི་དགག་བ་དེ་འགློག་བེད་སྒ་ནི་རང་གདུབ་འཁྲློལ་

བའི་སིལ་སིལ་འདྲ་བ་ཞིག་ཐློས་པས་དེ་ནི་ཆུ་འཛིན་མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

ཆློས་ནི་ངང་པ་ལ་ཡློད་ཅིང༌། །སྤིན་གི་རིགས་ལ་མ་རེག་པས། །གང་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་

ཟླློག་བེད་པ། །འདི་ནི་ཐེ་ཚོམ་འགློག་པའློ། །རྒྱ་གར་དུ་ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་བཟུང་སེ། 

ལས་ཀ་ལ་གསེར་དངུལ་གི་རང་གདུབ་སེར་ཞིང༌། དེས་གཞན་གིས་འཚེ་བར་མི་

ནུས་པའི་དབང་གིས་ཆུ་བ་རྣམས་འདུ་བས། མཚོ་དེ་མཛེས་ཤིང་ཡུལ་འཁློར་ཉམས་

དགའ་བར་བེད་ཅེས་གགས་ཏེ། རང་གདུབ་ཀི་སྒ་འཁྲློལ་བའི་ཆློས་འདི་ངང་པ་ལ་

ཡློད་ཅིང༌། ཆློས་དེས་སྤིན་གི་རིགས་ལ་མ་རེག་པས། གང་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་ཟླློག་པར་

བེད་པ་དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

ཉེར་གཅིག་པ་སྦྱར་བས་འགློག་པ་ནི། བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་པདྨ་ལ། །སང་

ཞིང་སྣུམ་པའི་སྐར་འབས་ཅན། །ཁྱློད་གདློང་ཟླ་བ་འདི་ཡློད་བཞིན། །ཟླ་བ་གཞན་

གིས་ཅི་ཞིག་བ། །གདློང་གིས་མིག་སིམ་པར་བེད་པས་དང༌། ཟླ་བས་བསིལ་བར་

བེད་པས་བདུད་རིའི་བདག་ཉིད་སྒ་སྦྱར། གདློང་གིས་པདྨའི་མཛེས་པ་ཟུམ་པ་དང༌། 

ཟླ་བའི་ཟེར་གིས་པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་པས་དེ་ལ་སང་བ་ཡང་སྒ་སྦྱར། སྣུམ་པའི་ཏཱ་ར་

ཀེ གདློང་ལ་མིག་འབས་དབུས་ཀི་ཆ་ཅན་དང༌། ཟླ་བ་ལ་སྐར་མ་རྣམས་ཀི་འཁློར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཅན་ཏེ། རྒྱ་སྐད་གཅིག་ལ། བློད་སྐད་གཉིས་ཀི་སྒ་བསྡུས་ནས་སྐར་འབས་ཅན་ཞེས་

བ་སེ། ཉན་པ་དང་ཐློས་པ་གཉིས་ཀའི་སྒ་བསྡུས་ནས་ཉན་ཐློས་ཞེས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་

སྒ་སྦྱློར་བམ་གཉིས་མར་འབྱུང་བ་བཞིན་ནློ། །སྒ་སྦྱར་བ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཁྱློད་

གདློང་གི་ཟླ་བ་འདི་ཡློད་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་གཞན་འདིས་ཅི་ཞིག་བ་སེ་དློན་

མེད་དློ། །འདི་ལ་པཎ་ཆེན་སངྒཱ་ཤྲི་སློགས་ཀིས། དཀར་བའི་འབས་བུ་ཅན་ཞེས་འབྲུ་

གནློན་པར་མཛད་ཀང༌། དེ་ལྟར་མིན་ཏེ། རྒྱ་དཔེར། ཨམྲ�་ཏཱཏྨ་ནི་པདྨཱ་ནཾ་དྭེཥྚ་རི་སྣི་

ག ྡྷ་ཏཱ་ར་ཀེ་ཞེས་དཀར་བ་དང་འབྲུའི་སྐད་དློད་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་བཤད་པ་

ནི། ཕལ་པའི་ཟླ་བ་ལ་བརྟེན་པ། །དེ་མཚུངས་ཡློན་ཏན་བསེན་བས་ནས། །གཙོ་བློའི་

ཟླ་བ་འགློག་བེད་པ། །རྣམ་པ་དེ་ལྟར་སྦྱར་བའི་འགློག །ཕལ་པ་བཏགས་པའི་ཟླ་བ་

གདློང་ཡིན་པས། དེ་ལ་བརྟེན་པའམ་འཇུག་པར་གཙོ་བློ་ནམ་མཁའི་ཟླ་བ་དེ་དང་

མཚུངས་པའི་ཡློན་ཏན་གསུམ་བསན་པ་དེས་གཙོ་བློའི་ཟླ་བ་དེ་འགློག་པར་བེད་པའི་

རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་སྦྱར་བས་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

ཉེར་གཉིས་པ་དློན་གཞན་འགློག་པ་ནི། ཐམས་ཅད་མནན་ཡང་ཁྱློད་ཀིས་

ནི། །རྣམ་གནློན་ཚིམ་པ་མེད་པ་མཚར། །འློན་ཀང་བསེག་ཟ་འབར་བ་ལ། །ཚིམ་པ་

དག་ནི་ནམ་ཞིག་མཐློང༌། །རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་བསློད་ནམས་དང་དཔའ་རྟུལ་གིས་འགློ་

བ་མཐའ་དག་ཟིལ་དུ་མནན་ཡང༌། ད་དུང་རྣམ་པར་གནློན་པས་ཚིམ་པ་མེད་པ་འདི་

མཚར་ཆེའློ་ཞེས་པ་དགག་བ། །དེ་འགློག་པ་ལ། འློན་ཀང་བསེག་བ་ཟ་བ་སེ་མེ་འབར་

བ་ལ་ཡང་ཚིམ་པ་ནམ་ཞིག་མཐློང་སེ། བུད་ཤིང་ཇི་ཙམ་བསྣན་པ་དེ་ཙམ་དུ་འབར་

བས་ཚིམ་པ་མེད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་འདི་ནི་དློན་གཞན་དག །དེ་ཡི་ཆློས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མཚུངས་བསན་བས་ནས། །ཡ་མཚན་རློམ་པ་འགློག་བེད་པ། །འདི་ནི་དློན་གཞན་

འགློག་པའློ། །གང་གི་ཕིར་རྣམ་པར་གནློན་པ་དེའི་ཆློས་མཚུངས་མེ་འབར་བ་ལ་ཚིམ་

པ་མེད་པ་དག་བསན་པར་བས་ནས་དེས་རྣམ་པར་གནློན་པས་མི་ཚིམ་པ་ཡ་མཚན་

དུ་རློམ་པ་འགློག་པར་བེད་པ་ནི་དློན་གཞན་འགློག་པའི་རྒྱན་ནློ། །

ཉེར་གསུམ་པ་རྒྱུས་འགློག་པ་ནི། སྦྱིན་པ་པློ་ཞེས་ནམ་ཡང་ནི། །མི་དབང་

ཁྱློད་ལ་མ་བསློད་དེ། །གང་ཕིར་སླློང་བས་ཁྱློད་ཀི་ནློར། །རང་གི་ཉིད་དུ་བསམས་ནས་

ལེན། །སྦྱིན་པ་པློ་ཞེས་དུས་ནམ་ཡང་མིའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱློད་ལ་མ་བསློད་དེ། དེ་རྒྱུ་

གང་གི་ཕིར་ན། སླློང་བ་པློ་རྣམས་ཀིས་ཁྱློད་ཀི་ནློར་དེ་ལ་རང་རང་གི་ནློར་ཡིན་པར་

བསམས་ནས་ལེན་པའི་ཕིར་རློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཞེས་པ་ལ་སློགས་འགློག་པ་

ནི། །རྒྱུས་འགློག་པ་ཞེས་བཤད་པ་སེ། །ཞེས་བཤད་མ་ཐག་ལ་སློགས་པས་འགློག་

པའི་ཚུལ་འདི་ནི་མ་བསློད་པའི་རྒྱུ། རང་ནློར་དུ་བསམ་པ་བཀློད་ནས་འགློག་པའི་

ཕིར། རྒྱུས་འགློག་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དློན་སླློང་བ་ལ་དགག་པ་མེད་པས་རྒྱལ་

པློ་གཏློང་ཕློད་ཆེ་བར་བསན་ནློ། །འདི་ལ་མི་བསློད་དེ་ཞེས་བིས་ཤིང་འབྲུ་གནློན་པ་

ཡང་ཅུང་ཟད་མ་དག་པའློ། །

གསུམ་པ་བསླབ་ཚུལ་གིས་དློན་བསྡུ་བ་ནི། ཕློགས་འདི་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་

རྟློག །གཞན་རྣམས་དག་ཀང་དཔག་པར་ནུས། །བཤད་ཟིན་པའི་ཕློགས་འདི་ཉིད་

ཀིས། འགློག་རྒྱན་གི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་བེ་བག་གཞན་རྣམས་ཀང༌། གློམས་པའི་

མཐུ་ལས་དཔག་པར་ནུས་སློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དོན་གཞན་བཀོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

བདུན་པ་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བཤད། 

དབེ་བ་མིང་གིས་བསན། སྦྱློར་བ་དཔེས་མཚོན་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་

བཤད་པ་ནི། གང་ཞིག་དངློས་འགའ་རབ་བཀློད་ནས། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་

ཅན། །དངློས་པློ་གཞན་དག་འགློད་པ་དེ། །དློན་གཞན་བཀློད་པར་ཤེས་པར་བ། །ཚིག་

སྦྱློར་གང་ཞིག་བརློད་པར་འདློད་པའི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་དམ་བཅའ་ལྟར་སྔློན་ལ་

རབ་ཏུ་བཀློད་ནས། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་གི་དངློས་པློ་གཞན་ཁྱབ་ཆེ་བ་

དག །སྤི་ཁྱབ་སློན་པ་ལྟར་བས་ནས་འགློད་པ་དེ་ནི་དློན་གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་དུ་

ཤེས་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་མིང་གིས་བསན་པ་ནི། ཀུན་ཁྱབ་ཁྱད་པར་ལ་གནས་དང༌། 

སྦྱར་བ་ཅན་དང་འགལ་བ་ཅན། །མི་འློས་བེད་དང་འློས་པའི་བདག །འློས་དང་མི་འློས་

བཟླློག་པའློ། །འདི་ཡི་དབེ་བ་དེ་ལྟ་སློགས། །སྦྱློར་བ་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་མཚོན། །འདི་

རྣམས་རང་བཞིན་གསལ་བའི་ཕིར། །དཔེར་བརློད་ཕྲེང་བ་བསན་པར་བ། །ཀུན་ལ་

ཁྱབ་པ་དང༌། ཁྱད་པར་ལ་གནས་པ་དང༌། སྦྱར་བ་ཅན་དང༌། འགལ་བ་ཅན་དང༌། མི་

འློས་བེད་དང༌། འློས་པའི་བདག་ཉིད་དང༌། འློས་ཤིང་མི་འློས་པ་དང༌། མི་འློས་ཤིང་

འློས་པའི་དབེ་བས་བརྒྱད་པློ་འདི་ལ་སློགས་པ་སྦྱློར་བ་རྣམས་མཚོན་ཞིང་མཐློང་སེ། 

འདི་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་གསལ་བར་བསན་པའི་ཕིར། དཔེར་བརློད་ཀི་ཕྲེང་བ་

བསན་པར་བའློ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། གསུམ་པ་སྦྱློར་བ་དཔེས་མཚོན་པ་ནི། 

དང་པློ་ཀུན་ཁྱབ་ཀི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། ལེགས་ལྡན་འགློ་བ་རྣམས་ཀི་མིག །ཉི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མ་དང་ནི་ཟླ་བ་ཡང༌། །ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་ལྟློས། །ངེས་པ་ལ་ནི་སུ་ཡིས་

འགློང༌། །ལེགས་ལྡན་ཏེ་བསློད་ནམས་ཡློན་ཏན་གི་ཕུང་པློ། འགློ་བ་རྣམས་ཀི་མིག་

ལྟ་བུར་གསལ་བའི་བེད་པློ་ཉི་མ་དང་ཟླ་བ་ཡང་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་ལ་ལྟློས་ཤིག་

ཅེས་པའི་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི། སྐེ་བ་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་པའི་ངེས་

པར་ལ་སུ་ཡིས་ཀང་འགློང་བར་མི་ནུས་སློ་ཞེས་པ་བརྟན་གཡློའི་དངློས་པློ་ཀུན་ལ་

ཁྱབ་པས། ཀུན་ཁྱབ་ཀི་དློན་གཞན་བཀློད་པའློ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ལ་གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། ཆུ་འཛིན་འདི་དག་

ལུས་ཅན་གི། །ཡློངས་སུ་གདུང་བ་འཕྲློག་པར་བེད། །བདག་ཐློབ་མིན་ནམ་ཆེན་པློ་

རྣམས། །གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་སླད་དུའློ། །ཆུ་འཛིན་སྤིན་གི་ཚོགས་འདི་དག་

ལུས་ཅན་ཀུན་གི་ཡློངས་སུ་གདུང་བ་རྣམས་ཞི་ཞིང་འཕྲློག་པར་བེད་དློ་ཞེས་པའི་

དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི། སྐེས་བུ་ཆེན་པློ་རྣམས་ནི་གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་

ཞི་བའི་ཆེད་ཁློ་ནར་བདག་ཉིད་ཐློབ་པ་མིན་ནམ་སེ་ཡིན་ནློ། ལེན་ལ་མི་ལྟློས་པར་ཕན་

པར་བེད་པ་ནི་སྐེས་བུ་ཆེན་པློ་ཁློ་ན་ལ་ཡློད་ཀི། གཞན་ལ་མ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་ལ་

གནས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པའློ། །འདི་དང་གློང་གི་ཀུན་ཁྱབ་གཉིས་ཀ་པཎ་ཆེན་

སངྒྷ་ཤྲིས། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གློང་འློག་བསྒྱུར་ནས་བཤད་པ་ནི། རྒྱ་ཆེ་ཆུང་གློ་

བཟླློག་པའི་སྐློན་ཡློད་པས་མི་ལེགས་སློ། །

གསུམ་པ་སྦྱློར་བ་ཅན་གི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་གིས་

ནི། །འཇིག་རྟེན་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད། །དཱཀྵིཎྱ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཀུན་གི་སྙིང་

སྡུག་མ་ཡིན་ནམ། །ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བསིལ་བ་དག་གིས། འཇིག་རྟེན་ན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འགློ་བ་ཀུན་གི་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་དློ་ཞེས་པ་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི། 

དཱཀྵི་ཎྱའི་སྒ། ལྷློའི་རླུང་དང༌། གཡས་ཕློགས་དང༌། རེས་སུ་མཐུན་པ་སློགས་ལ་

འཇུག་པས། གཞན་གི་བློ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་

ན། ཀུན་གི་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་མ་ཡིན་ནམ་སེ་ཡིན་ནློ། །འདི་ནི་སྒ་གཅིག་དློན་དུ་མ་ལ་

སྦྱར་རུང་བས་སྦྱར་བའི་དློན་གཞན་བཀློད་པའློ། །

བཞི་པ་འགལ་བའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། མཚན་མློར་བེད་འདི་དྲི་མ་

དང༌། །ལྡན་ཡང་འགློ་བ་དགའ་བ་སྐེད། །གཉིས་སྐེས་དབང་པློ་སྐློན་ལྡན་ཡང༌། །གཞན་

དག་རེས་སུ་འཛིན་པར་ནུས། །མཚན་མློར་བེད་པ་ཟླ་བ་འདི་རློག་པའི་དྲི་མ་དང་ལྡན་

ཡང༌། འགློ་བ་རྣམས་དགའ་ཞིང་རང་བ་སྐེད་པར་བེད་ཅེས་དམ་བཅས་པ། དྲི་མ་དང་

ལྡན་པ་དང་དགའ་བ་སྐེད་པ་འགལ་ལློ། །དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ། གཉིས་སྐེས་དབང་

པློ་ཟླ་བ་དང་བམ་ཟེའི་རྒྱལ་པློ་སློགས་ལ་འཇུག་ཀང༌། སྦྱར་དློན་མིན་པས། འདིར་

བམ་ཟེའི་རྒྱལ་པློ་སྐློན་འགའ་ཞིག་དང་ལྡན་ཡང༌། རིག་བེད་ལ་སློགས་པའི་ཆློས་

ཀིས་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པར་ནུས་སློ་འགལ་བ་ཅན་བཀློད་པས་འགལ་བའི་དློན་

གཞན་བཀློད་པའློ། །

ལྔ་པ་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། སྦང་རི་འཐུངས་པའི་མགིན་སྙན་

ལས། བྱུང་བ་བུང་བའི་སྒ་དག་ཀང༌། །རྣ་བར་རྩུབ་པ་ཉིད་འགྱུར་བ། །འདློད་ལྡན་

རྣམས་ཀི་སིག་འདི་འདྲ། །སྦང་རི་འཐུངས་ཏེ་མློས་པའི་མགིན་པ་སྙན་པློ་ལས་བྱུང་བ། 

བུང་བ་གཞློན་ནུའི་སྒ་འཇམ་པློ་དག་ཀང་རྣ་བའི་ལམ་དུ་རྩུབ་པར་འགྱུར་བ་ནི་དམ་

བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ། འཇམ་པ་རྩུབ་པར་མ་ཟད། བསིལ་བས་གདུང་བར་བེད་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པ་སློགས་འདློད་ལྡན་རྣམས་ཀི་སིག་པའམ། མློང་བའི་རང་བཞིན་ནི་འདི་འདྲ་བའློ་

ཞེས་འཇམ་པའི་དངློས་པློ་རྩུབ་པར་བེད་པ་མི་འློས་པས། མི་འློས་བེད་པའི་དློན་

གཞན་བཀློད་པའློ། །

དྲུག་པ་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། ཆུ་སྐེས་འདབ་མའི་མལ་སན་

འདིས། །བདག་གི་ལུས་འདི་གདུང་བར་བེད། །བསེགས་པའི་བདག་ཉིད་སེག་ཟ་

དང༌། །འདྲ་བས་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནམ། །ཆུ་སྐེས་ཏེ་པདྨའི་འདབ་མའི་མལ་སན་

འདིས་འཇམ་པའི་རང་བཞིན་གིས་འདློད་པ་སྐེད་དེ། བདག་གི་ལུས་འདི་གདུང་ཞིང་

སེག་པར་བེད་ཅེས་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་བེད་དེ་ནི་རིགས་ཏེ། སེག་པའི་བདག་ཉིད་

མེ་དང་འདྲ་ཞིང་ཆློས་མཐུན་པ་ཉིད་ཀིས་ཏེ། ཁ་དློག་དམར་ཞིང་གདུང་བ་སྐེད་པའི་

དངློས་པློར་འདྲ་བའི་ཕིར་རློ། །འདི་ལ་འགེལ་པ་ཕི་མ་རྣམས་སུ་དགག་སྒྲུབ་མང་དུ་

མཛད་ཀང་ཕློགས་འཐེན་གི་ངལ་བ་བསྒྲུབ་པར་ཟད་དློ། །འདི་ནི་གདུང་བར་འློས་པ་

བསན་པའི་ཕིར། འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པའློ། །

བདུན་པ་འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། བསིལ་ཟེར་ཅན་

གིས་ཉམས་བེད་མློད། །དཔིད་ཀིས་བདག་ནི་ཅི་ལ་གདུང༌། །དྲི་མ་ཅན་གིས་སྤློད་

པའི་ལས། །དག་པས་མི་འློས་པ་མིན་ནམ། །དངློས་པློ་བེ་བག་བསིལ་ཟེར་ཅན་ཟླ་

བས་ཉམས་པར་བེད་པ་བདེན་མློད། དཔིད་ཀི་དུས་དག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་འདིས་

བདག་ཅི་ལ་གདུང་སེ། གདུང་བར་མི་འློས་སློ་ཞེས་དམ་བཅའ། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ། སྤིར་

དྲི་མ་ཅན་གིས་སྤློད་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ། དྲི་མ་མེད་པ་དག་པའི་དངློས་པློ་བེད་

མི་འློས་སློ་ཞེས་སྔ་མ་དངློས་པློ་བེ་བག་པ་འློས་མི་འློས། ཕི་མ་སྤི་ཁྱབ་ཀིས་བསྒྲུབས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པས། འློས་ཤིང་མི་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པའློ། །

བརྒྱད་པ་མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་གཞན་བཀློད་པ་ནི། ཀུ་མུད་ལྡན་ཡང་

སེག་བེད་ན། །པདྨའི་འབྱུང་གནས་ཅིས་མི་བེད། །ཟླ་བས་བཟུང་རྣམས་རྩུབ་པ་

ན། །ཉི་མས་བཟུང་བ་འཇམ་མི་འགྱུར། །ཀུ་མུད་ལྡན་པའི་ཚལ་ན་ཡང་སེག་པར་བེད་

འློས་ན། པདྨའི་འབྱུང་གནས་སུ་སེག་པར་ཅིས་མི་བེད་དེ་འློས་པའི་དམ་བཅའ། དེ་

སྒྲུབ་པ་ལ། ཟླ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བསིལ་བས་བཟུང་བའི་རེག་བ་ཡང་རྩུབ་ན། ཉི་མ་

ཚ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་གིས་བཟུང་བའི་དངློས་པློ་གང་ཡང་འཇམ་པར་མི་འགྱུར་

རློ། །སྔ་མ་དངློས་པློ་བེ་བག་པ་གཉིས་ཀིས་བ་བ་མི་འློས་ཤིང་འློས་པ་སེ། ཕི་མ་སྤི་

ཁྱབ་ཀི་རེག་བ་འཇམ་རྩུབ་བཀློད་ནས་བསྒྲུབས་པས། མི་འློས་ཤིང་འློས་པའི་དློན་

གཞན་བཀློད་པའི་རྒྱན་ནློ། །

ལོག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

བརྒྱད་པ་ལྡློག་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། སྒས་ཟིན་པའམ་རྟློགས་པ་

ཡིས། །དངློས་པློ་གཉིས་ནི་མཚུངས་གྱུར་པ། །དེར་ནི་དབེ་བ་བརློད་པ་གང༌། །དེ་ནི་

ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བརློད། །མཚུངས་སྒས་དངློས་སུ་ཟིན་པའམ་དློན་གི་ཤུགས་ལས་

རྟློགས་པའི་སློ་ནས། བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་གཉིས་ནི་མཚུངས་པར་གྱུར་པ་ལ། དེ་

ནི་ཁྱད་ཀི་དབེ་བ་འགས་སླར་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། སྔློན་དུ་མཚུངས་པ་ཕིས་

ལྡློག་པ་ཅན་ནམ། འབེད་བེད་ཀི་རྒྱན་དུ་ཡང་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པས། སྒས་ཟིན་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཅན། །རྟློགས་པས་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། །འབེད་བེད་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་

ཅན། །རིགས་མཐུན་འབེད་པའི་ལྡློག་ཅན་ནློ། །དང་པློ་ལ་ཡང་ལྔ་ལས། གཅིག་གིས་

ལྡློག་པ་ཅན་ནི། བརྟན་དང་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་དང༌། །ལ་ཝཎྱ་སློགས་ཡློན་ཏན་

གིས། །ཁྱློད་དང་རྒྱ་མཚོ་མཚུངས་ཐ་དད། །ཁྱློད་ལུས་འདི་འདྲ་ཉིད་ཀིས་སློ། །བསྐློད་

པར་མི་ནུས་པས་བརྟན་པ་དང༌། ཁློང་ཡངས་ཤིང་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དང༌། ལཱ་

ཝཎྱའི་སྒ། མཛེས་པ་དང༌། ལན་ཚྭའི་རློ་དང༌། ཟབ་པ་སློགས་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་

པློ་མཛེས་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ལན་ཚ་རློ་དང་ལྡན་པ་ལ་སློགས་པའི་ཡློན་ཏན་གིས་

རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་མཚུངས་པ། ཐ་དད་པའི་དབེ་བ་ནི་ཁྱློད་ཀི་ལུས་

སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདི་འདྲ་བ་ཉིད་ཀིས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གཅིག་

ལ་གནས་པའི་ཆློས་ཀིས་ནི། །གཉིས་ཀ་ལ་གནས་ཐ་དད་དག །རྟློགས་པའི་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་ཕིར། །འདི་ནི་གཅིག་གི་ལྡློག་པ་ཅན། །གཅིག་ལ་གནས་པ་སྐེས་བུའི་ལུས་

ཀི་རྣམ་པ་བརློད་པས་གཉིས་ཀ་ལ་གནས་པའི་ཆློས་ཐ་དད་པ་ཚེགས་མེད་དུ་རྟློགས་

པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེའི་ཕིར་འདི་ནི་གཅིག་གི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །

གཉིས་པ་གཉིས་ཀི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། ཆུ་ཡི་ཕུང་པློ་དག་དང་ཁྱློད། །མཚམས་

ལས་མི་འདའ་ཟབ་པ་སེ། །འདི་ནི་མིག་སྨན་དང་མཚུངས་པ། །ཁྱློད་ནི་གསེར་གི་འློད་

ཅན་ནློ། །ཆུའི་ཕུང་པློ་བ་ཚ་ཅན་གི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། ཁྱློད་ནི་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ་སེ། 

རྒྱ་མཚོ་ཆུ་མཚམས་དང༌། ཁྱློད་བཟང་པློའི་ལུགས་ལས་མི་འདའ་བའློ། །རྒྱ་མཚོ་གཏིང་

དང༌། ཁྱློད་ཀི་བློ་དཔག་པར་དཀའ་བས་ཟབ་པ་སེ་དེའི་འབེད་ཆློས་རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི་མིག་

སྨན་གི་ཁ་དློག་དང་མཚུངས་ལ། ཁྱློད་ནི་སྐེས་བུ་ཆེན་པློའི་ལུས་གསེར་བཟང་པློའི་འློད་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཅན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་འདི་ནི་གཉིས་ཀ་ཡིས། །འབེད་བེད་ཡློན་ཏན་ནག་

པློ་དང༌། །སེར་པློ་གཉིས་ཀས་ཐ་དད་བསན། །འདི་ནི་གཉིས་ཀའི་ལྡློག་པ་ཅན། །གང་གི་

ཕིར་འདིར་ནི་གཉིས་ཀའི་འབེད་བེད། ཁ་དློག་གི་ཡློན་ཏན་ནག་པློ་དང་སེར་པློ་གཉིས་

ཀས་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་འདི་ནི་གཉིས་ཀའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །

གསུམ་པ་སྦྱར་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། ཁྱློད་དང་རྒྱ་མཚོ་དུརྦཱ་རློ། །མཧཱ་སཏྭ་

ཏེ་ཛཿབཅས། །འདི་ཡིས་ཁྱེད་གཉིས་ཐ་དད་དེ། །དེ་ནི་ཆུ་བདག་ཁྱློད་མཁས་

སློ། །རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་དང་རྒྱ་མཚོ་ནི། དུརྦཱ་རཽ་ཞེས་པ། ལྡློག་དཀའ་བ་དང༌། ཆུ་ངན་བ་

ཚྭ་ཅན་ལ་འཇུག །མཧཱ་སཏྭ་ནི་སྙིང་སློབས་ཆེ་བ་དང༌། སེམས་ཅན་ཆེན་པློ་ཆུ་སིན་

ལ་འཇུག །ཏེ་ཛཿ ནི་གཟི་བརིད་དང༌། མེ་ལ་འཇུག་པས། རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ནི་གཞན་

གིས་བཟླློག་དཀའ་ཞིང་སྙིང་སློབས་ཆེན་པློ་གཟི་བརིད་དང་བཅས་པ། རྒྱ་མཚོ་ཆུ་

ངན་ཞིང་སེམས་ཆེན་པློ་ཆུ་སིན་དང༌། རྒློད་མ་ཁའི་མེ་དང་བཅས་པ་སེ་སྒ་སྦྱར་

ནས། འབེད་ཆློས་འདི་ཡིས་ཁྱེད་གཉིས་ཐ་དད་དེ། རྒྱ་མཚོ་དེ་ནི་ཆུ་ཡི་བདག་ཉིད་

བེམས་པློ་དང༌། ཁྱློད་མཁས་ཤིང་རིག་པའི་བདག་ཉིད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། འདི་ནི་

སྦྱར་བའི་ཚུལ་ལྡན་ཕིར། །སྦྱར་བ་ཅན་ཞེས་བཟུང་བར་མཛོད། །འདི་ནི་སྒ་སྦྱར་

བའི་ཚུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། སྦྱར་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་ཞེས་བཟུང་བར་མཛོད་

ཅིག །ཡང༌། འགློག་པ་ཅན་དང་གཏན་ཚིགས་ཅན། །

གཉིས་པློ་དེ་ཡང་བསན་པར་བ། །ཞེས་དམ་བཅས་ནས། བཞི་པ་འགློག་པའི་

ལྡློག་པ་ཅན་ནི། ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང་བརྟན་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཡིན་མློད་

ཀང༌། །དྲི་མ་ལྡན་པ་ཆུ་སིན་གནས། །ཁྱློད་ཀི་འགན་ཟླར་འགྱུར་མ་ཡིན། །རྒྱལ་པློ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འཇིག་རྟེན་གི་ཁྲིམས་ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང༌། བསྐློད་པར་མི་ནུས་པས་བརྟན་ལ། རིན་

པློ་ཆེ་མང་པློ་འཛིན་པས་འབྱུང་གནས་ཡིན་པ་དང༌། རྒྱ་མཚོ་ཡང་དུས་ཀི་རླབས་

དང༌། མཚམས་ལས་མི་འདའ་བ་སློགས་ལུགས་དང་ལྡན་ཞིང༌། འདློམ་བདུན་ནམ་

བཅུ་གཉིས་མན་ཆད་མི་གཡློ་བས་བརྟན་ལ། རིན་པློ་ཆེ་འབྱུང་བའི་གནས་ཡིན་མློད་

ཀང༌། བ་ཚྭ་ལ་སློགས་པའི་དྲི་མ་ལྡན་པ་ཆུ་སིན་གདུག་པའི་གནས་དེ་ཉིད། རྒྱལ་པློ་

ཁྱློད་ཀི་འགན་ཟླར་འགྱུར་པ་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་འགློག་པའི་ཚུལ་གིས་འབེད་བེད་བརློད་

པས་འགློག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །

ལྔ་པ་གཏན་ཚིགས་ཀི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། རི་གིང་རྒྱ་མཚོར་བཅས་པ་ཡི། །ས་

གཞི་མཐའ་དག་འཛིན་མློད་ཀང༌། །ལག་འགློ་རྣམས་ཀི་རེར་གྱུར་ཕིར། །ལྷག་མ་ཅན་

ནི་ཁྱློད་བས་དམན། །རི་དང༌། གིང་དང༌། རྒྱ་མཚོར་བཅས་པའི་ས་གཞིའི་ཁྱློན་མཐའ་

དག་དཔུང་པས་འཛིན་པ་ནི། རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་དང༌། ལྷག་མ་ཅན་གི་ཀླུ་བདག་ཡིན་མློད། 

འློན་ཀང་ལག་འགློ་སེ་ཀླུ་ནི་དུད་འགློ་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་རེ་བློར་གྱུར་བའི་ཕིར། ལྷག་

མ་ཅན་ཀླུ་མཐའ་ཡས། དེ་ནི་ཁྱློད་ལས་དམན་ནློ། །སླློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ནི། 

ཀླུ་ནློར་རྒྱས་ཞེས་འཆད་ཅིང༌། ལག་འགློ་སྐེ་བློ་ངན་པ་ལའང་འཇུག་མློད། རྒྱལ་པློ་

དམ་པའི་རིགས་ཀི་རེ་བློ་ཡིན་པར་ཡང་སློན་ནློ། །འདི་ནི་རྒྱུ་མཚན་རྟགས་སུ་བཀློད་

པའི་ཆ་ནས་མཚུངས་པ་ལྡློག་པས། གཏན་ཚིགས་ཀི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །དློན་བསྡུ་ཞིང་

མཚམས་སྦྱར་བ་ལ། སྒ་དག་འཇུག་པ་མཚུངས་པ་ཡི། །ལྡློག་པ་ཅན་ནི་འདི་འདྲ་

སེ། །རྟློགས་པར་གྱུར་པས་མཚུངས་པ་ཡང༌། །ཡློད་པ་དེ་ནི་རེས་སུ་སྒྲུབ། །སྒ་དག་

འཇུག་པའམ། སྒས་ཟིན་པའི་མཚུངས་པ་ལས་ལྡློག་པ་ཅན་ནི་བཤད་ཟིན་པ་འདི་འདྲ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སེ། ད་ནི་དློན་གི་ཤུགས་ལས་རྟློགས་པར་གྱུར་པས་མཚུངས་པ་ལྡློག་པ་ཡང་ཡློད་

པས། དེ་ནི་རེས་སུ་བསྒྲུབས་ཅིང་བསན་པར་བའློ་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་རྟློགས་པས་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ལ། དང་པློ་རྟེན་གི་དབེ་བའི་

ལྡློག་པ་ཅན་ནི། ཁྱློད་ཀི་གདློང་དང་པདྨ་སེ། །འདི་གཉིས་ཀི་ནི་ཁྱད་པར་ཡང༌། །པདྨ་

ཆུ་ལས་སྐེས་པ་དང༌། །ཁྱློད་གདློང་ཁྱློད་ལ་བརྟེན་པའློ། །མཛེས་མ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་དང་

པདྨ་འདི་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི། པདྨ་ཆུ་ལས་སྐེས་པ་དང༌། ཁྱློད་ཀི་གདློང་ནི་ཁྱློད་

རང་ཉིད་ལ་བརྟེན་པ་འདིའློ། །འདིར་མཚུངས་ཆློས་མཛེས་པ་ཤུགས་ལས་རྟློགས་

ཤིང༌། རྟེན་ཐ་དད་པས་དབེ་བ་བས་ཏེ། འདི་དང་ཕུལ་བྱུང་གི་དཔེ་ཕློགས་འདྲ་ཡང་

དེ་ལ་ཁློ་ནས་ཞེས་དང༌། ཐ་དད་པའི་འབེད་ཆློས་གཞན་མེད་ཅེས་འུད་བས་ལ། 

འདིར་ནི་རྟེན་ཐ་དད་བསན་པ་ཙམ་མློ། །

གཉིས་པ་དཔེ་ཅན་ལྷག་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། རི་དྭགས་མིག་ལ་སྨིན་སེག་

དང༌། །མློས་པའི་དམར་བས་རེག་པ་མེད། །ཁྱློད་ཀི་མིག་ནི་གཉིས་པློ་འདི། །ཡློན་ཏན་

དེ་དག་ཉིད་ཀིས་བརྒྱན། །རི་དྭགས་ཀི་མིག་མཛེས་པའི་དཔེར་བེད་པ་དེ་ལ་ཡང༌། 

སྨིན་མ་རྣམ་པར་གཡློ་བའི་རློལ་སེག་དང༌། ཆགས་མློས་ཀི་དམར་བས་རེག་པ་མེད་

ལ། ཁྱློད་ཀི་མིག་གཉིས་པློ་འདི་ནི་ཡློན་ཏན་དེ་དག་གིས་ཀང་བརྒྱན་ནློ་ཞེས་མཚུངས་

པ་ཤུགས་ལས་རྟློགས་སློ། །དེ་བཤད་པ། སྔ་མར་དབེ་བ་ཙམ་ཞིག་བསན། །འདིར་

ནི་ལྷག་པ་ཉིད་བསན་ཏློ། །དཔེར་བརློད་སྔ་མར་རྟེན་ཐ་དད་ཀི་དབེ་བ་ཙམ་ཞིག་བསན་

ལ་ཕི་མ་འདིར་ནི་ཡློན་ཏན་ལྷག་པ་ཉིད་བསན་ཏློ། །

གསུམ་པ་འབེད་བེད་ཀང་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ལ། སླར་ཡང་མཚུངས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པའི་ལྡློག་པ་ཅན། །གཞན་དག་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ། །སླར་ཡང་འབེད་བེད་ཀང་

མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་གི་དབེ་བ་གཞན་དག་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ་སེ། མཚུངས་

ཆློས་འབེད་བེད་གཉིས་ཀ་སྒས་ཟིན་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། ཁྱློད་ཀི་གདློང་དང་པདྨ་

དཀར། །རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་སེ། །པདྨ་ལ་ནི་བུང་བ་འཁློར། །ཁྱློད་ཀི་གདློང་ལ་

མིག་རབ་གཡློ། །ལུས་ཕྲ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་དང་པདྨ་དཀར་པློ་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས་ཤིང་དྲི་

བཟང་པློ་དང་ལྡན་པ་སེ། པདྨ་ལ་ནི་བུང་བ་འཁློར་ཞིང་ལྡིང་ལ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་ལ་མིག་

རབ་ཏུ་གཡློ་བ་ཙམ་ཁྱད་པར་རློ། །དེ་ནི་མཚུངས་ཆློས་འབེད་བེད་གཉིས་ཀ་སྒས་

ཟིན་པར་མཚུངས་སློ། །

གཉིས་པ་མཚུངས་ཆློས་ཤུགས་དང་འབེད་བེད་སྒས་ཟིན་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་

ནི། ཟླ་བ་འདི་ནི་མཁའ་ཡི་རྒྱན། །ངང་པ་འདི་ནི་ཆུ་ཡི་རྒྱན། །མཁའ་འདི་རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་

བ་ཅན། །ཆུ་འདི་ཀུ་མུད་རྒྱས་པ་ཅན། །ཟླ་བ་འདི་ནི་ནམ་མཁའ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཡིན་

ལ། ངང་པ་འདི་ནི་ཆུའི་རྒྱན་ཡིན། དེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་འདི་ནི་རྒྱུ་སྐར་གི་ཕྲེང་བ་ཅན་

དང༌། ཆུ་འདི་ནི་མེ་ཏློག་ཀུ་མུད་རྒྱས་པ་ཅན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། འདིར་ནི་ཟླ་བ་ངང་

པ་དག །དཀར་བ་ཉིད་སློགས་རྟློགས་པ་དང༌། །མཁའ་དང་ཆུ་ནི་དག་པར་

ཡང༌། །རྟློགས་བར་མཚུངས་པའི་དབེ་བ་བས། །ཚིག་སྦྱློར་འདིར་ནི། ཟླ་བ་དང་ངང་

པ་དག་དཀར་བ་དང་མཛེས་པ་ཤུགས་ལས་རྟློགས་ཤིང༌། འབེད་བེད་མཁའ་དང་

ཆུའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དངློས་སུ་བསན། དེ་བཞིན་ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་ཡང་དག་ཅིང་སྔློ་

བ་ཤུགས་ལས་དང༌། རྒྱུ་སྐར་ཕྲེང་བ་དང༌། ཀུ་མུད་རྒྱས་པ་སྒས་དངློས་སུ་ཟིན་པར་

བས་སློ། །སྔ་མ་ལ་ནི་སྒ་བཅས་མཚུངས། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཐ་དད་འབེད། །བུང་བ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མིག་ལ་སློགས་པ་མཚུངས། །དེ་ཕིར་མཚུངས་པའི་ལྡློག་པ་ཅན། །དཔེར་སྔ་མ་ལ་

རྒྱས་ཤིང་དྲི་བཟང་ལྡན་པ་ཞེས་སྒས་ཟིན་པའི་མཚུངས་པ་དང༌། སྔ་ཕི་གཉིས་ཀ་ལ་

ཡང་ཐ་དད་པའི་འབེད་ཆློས། བུང་བ་དང་མིག་སློགས་སྒས་མཁའ་དང་ཆུ། རྒྱུ་སྐར་

དང་ཀུ་མུད་སློགས་མཚུངས་པར་བསན་པ་དེའི་ཕིར། འདི་དག་མཚུངས་པའི་ལྡློག་

པ་ཅན་ནློ་ཞེས་དློན་བསྡུས།

བཞི་པ་རིགས་མཐུན་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནི། རིན་ཆེན་སྣང་བས་མི་

ཕྲློགས་ཤིང༌། །ཉི་མའི་འློད་ཀིས་མི་བཟླློག་པ། །ལང་ཚོ་ལས་བྱུང་ན་ཆུང་གི །མུན་

པས་ལྟ་བ་འགློག་པར་བེད། །ནློར་བུ་རིན་པློ་ཆེའི་སྣང་བས་མི་ཕྲློགས་པ་སེ་མི་ཞི། ཉི་

མའི་འློད་ཀིས་མི་ལྡློག་པ་སེ་གསལ་བར་མི་ནུས་པ། ལང་ཚོ་དང་པློ་ལས་བྱུང་བའི་ན་

ཆུང་གི་མུན་པ་འདིས་ནི། བང་དློར་གི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་འགློག་པ་སེ་སྒིབ་པར་བེད་

དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། མུན་པའི་རིགས་ལ་མུན་པ་འདི། །ལྟ་བ་འགློག་པ་ཉིད་ཀིས་

མཚུངས། །གཞན་དག་གིས་ནི་ཐ་དད་བསན། །འདི་ནི་རིགས་མཐུན་ལྡློག་པ་

ཅན། །རབ་ཏུ་གགས་པའི་མུན་པའི་རིགས་དག་ལ་ན་ཆུང་ལས་བྱུང་བའི་མུན་པ་འདི་

ལྟ་བ་འགློག་པ་ཉིད་ཀིས་མཚུངས་ཀང་གཞན་ནློར་བུ་དང་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་མི་སེལ་

བ་དག་གིས་ཕི་ཡི་མུན་པ་དང་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པར་བསན་པས་འདི་ནི་རིགས་

མཐུན་འབེད་པའི་ལྡློག་པ་ཅན་ནློ། །

སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

དགུ་པ་སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀི་མདློར་བསན། དཔེར་

བརློད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསན་པ་ནི།
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་བཟླློག་ནས། །གང་ཞིག་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་ཙམ། །གང་

དུ་རང་གི་ངློ་བློ་ཉིད། །སློན་པ་དེ་ནི་སིད་པ་ཅན། །འཇིག་རྟེན་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པའི་

རྒྱུ་བཟླློག་ཅིང་བཀག་ནས་གང་ཞིག་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་

སློན་པའི་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་འབད་པས་བཀག་སེ། གང་དུ་རང་གི་ངློ་བློ་དངློས་པློའི་

ཆློས་གྲུབ་པ་ཉིད་སློན་པ་དེ་ནི་སིད་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དང་པློར་རབ་གགས་ཀི་

རྒྱུ་བཟླློག་པ་ལ་ཡང༌། ཕིའི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སློན་པའི་སིད་པ་ཅན་ནི། མ་འཐུངས་

མློས་པའི་ཀ་དམ། །མ་ཕིས་དྲི་མ་མེད་པའི་མཁའ། །གྲུངས་པར་མ་བས་དྭངས་པའི་

ཆུ། །འགློ་བའི་ཡིད་ནི་འཕྲློག་པར་འགྱུར། །མློས་འགྱུར་མ་འཐུངས་པར་མློས་པ་ནི་ཀ་

དམ་སེ་ཆུ་བ་མཐིང་རིལ་དང༌། མ་ཕིས་ཀང་དྲི་མ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་དང༌། ཀེ་ཏ་ཀ་

སློགས་ཀིས་གྲུངས་པར་མ་བས་ཀང་དྭངས་པའི་ཆུ་དང་ལྡན་པས། འགློ་བའི་ཡིད་ནི་

རབ་ཏུ་འཕྲློག་པར་འགྱུར་རློ། །

གཉིས་པ་ནང་གི་རྒྱུ་གཞན་ཅུང་ཟད་སློན་པའི་སིད་པ་ཅན་ནི། སྨན་མ་བསྐུས་

པར་དཀར་མིན་མིག །མནན་པ་མིན་པར་སྨིན་མ་དམའ། །ཚོན་མ་བསློས་པར་དམར་

བ་ནི། །མཛེས་མ་ཁྱློད་ཀི་མཆུ་འདིའློ། །མིག་སྨན་གིས་བསྐུས་པ་མིན་པར་དཀར་

མིན་ཏེ་གནག་པའི་མིག་དང༌། མནན་པ་མིན་པར་སྨིན་མ་འབར་ཞིང་དམའ་བ་དང༌། 

ཚོན་གིས་མ་བསློས་པར་དམར་བ་ནི་མཛེས་ལྡན་མ་ཁྱློད་ཀི་མཆུ་འདིའློ། །དེ་དག་

བཤད་པ་ནི། གང་ཕིར་མ་འཐུངས་ལ་སློགས་སྐེས། །མློས་པ་ཉིད་སློགས་རྒྱུ་གཞན་

ཅན། །རྒྱུ་མེད་དག་ཀང་བརློད་འདློད་པ། །དེ་ཕིར་འདིར་ནི་འགལ་བ་མེད། །གང་གི་



  186  

བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཕིར་ན། མ་འཐུངས་པ་དང༌། མ་ཕིས་པ་སློགས་ལས་སྐེས་པའི་འབས་བུ་མློས་པ་

དང༌། དྲི་མ་མེད་པ་སློགས་རིམ་པར་སྦྱར་བ་འདི་དག་གིས་སྦྱློར་བ་སྔ་མ་ལ་རྒྱུ་

གཞན་སློན་གི་དུས་དང༌། ཕི་མ་ལ་ལང་ཚོ་དར་བ་དློན་དང་ཤུགས་ལས་རྟློགས་པའི་

རྒྱུ་དང་བཅས་པའང་ཡིན་ལ། རབ་ཏུ་གགས་པའི་རྒྱུ་བཞག་པས་རྒྱུ་མེད་པ་དག་ཡིན་

ཞེས་ཀང་བརློད་པར་འདློད་པ། དེའི་ཕིར་འདིར་ནི་འགལ་བ་མེད་དློ། །

གསུམ་པ་འབས་བུ་རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་བསན་པའི་སིད་པ་ཅན་ནི། བསློས་པ་

མེད་པར་ཁ་དྲི་ཞིམ། །བཅློས་པ་མིན་པར་ལུས་པློ་མཛེས། །རྒྱུ་མེད་དག་ཏུ་ཟླ་བ་

དག། །རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདློད་པ་གློགས། །དྲི་བཟང་གི་ཆེད་དུ་བསློས་པ་མེད་པར་

ཁྱློད་ཀི་ཁ་ནས་དྲི་ཞིམ་པློའི་ངན་ལྡང་ཞིང༌། འབད་པས་བཅློས་པ་མིན་པར་ལུས་

བཟང་པློའི་ཆ་ཀུན་མཛེས་ལ། འཁློན་གི་རྒྱུ་མེད་པར་གདུང་ཞིང་གནློད་པའི་ཕིར་ཟླ་

བ་ནི་དག་དང༌། མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འདློད་པའི་སྐེ་བློ་འདི་ནི་ཕན་པར་

བེད་པའི་གློགས་ཡིན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། བསློས་པ་མེད་སློགས་ཚིག་གིས་

འདིར། །རྒྱུ་ནི་དངློས་སུ་རབ་བཟླློག་ཅིང༌། །དྲི་ཞིམ་ཉིད་སློགས་འབས་བུ་བརློད། །དེ་

ཕིར་འདི་ནི་སིད་པ་ཅན། །བསློས་པ་མེད། བཅློས་པ་མིན། རྒྱུ་མེད། རྒྱུ་མཚན་མེད་

ཅེས་པའི་ཚིག་གིས། འདིར་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ནི་དངློས་སུ་རབ་ཏུ་བཟླློག་ཅིང་བཀག་

ནས། དྲི་ཞིམ་པ། ལུས་མཛེས། ཟླ་བ་དག། འདློད་པ་གློགས་སུ་གྱུར་པའི་འབས་བུ་

རང་གི་ངློ་བློ་ཙམ་བསན་པ་སེ། འདི་ལ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབད་པས་བཀག་པ་དེའི་ཕིར། 

འདི་ནི་ངློ་བློ་ཙམ་སློན་པའི་སིད་པ་ཅན་ནློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བསྡུས་བརོད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅུ་པ་བསྡུས་བརློད་ཀི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསན། 

དཔེར་བརློད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། དང་པློ་མཚན་ཉིད་ཀིས་མདློར་བསན་པ་ནི། 

དངློས་པློ་འགའ་ལ་བསམ་བས་ནས། །དེ་དང་མཚུངས་པའི་དངློས་པློ་གཞན། །བསྡུས་

པའི་ཚུལ་གིས་རློད་བེད་པ། །དེ་ནི་བསྡུས་པ་བརློད་པར་འདློད། །བརློད་འདློད་ཀི་

དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་ཡིད་ལ་བསམ་པར་བས་ནས། དེ་དང་ཆློས་མཚུངས་པའི་

དངློས་པློ་གཞན་ཞིག་བརློད་དློན་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་རློད་པར་བེད་པ་དེ་ནི། 

བསྡུས་པ་བརློད་པའི་རྒྱན་དུ་འདློད་དེ། འདི་ལ་ཇི་སྐད་དུ། གང་དུ་དློན་དམ་སྒ་ཡི་དློན་

དེ་ཉིད། །ཉེ་བར་མཚོན་པར་བས་ཤིང་རང་གི་དློན། །གསལ་བར་གྱུར་པ་སྙན་ངག་

ཁྱད་པར་ཏེ། །སྒ་ཙམ་ཞེས་པ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཤད། །ཅེས་དབུས་འགྱུར་གི་

མཁས་པ་རྣམས། སྒ་ཙམ་གི་རྒྱན་ཞེས་ཀང་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་

ལས། དང་པློ་སྤིའི་བསྡུས་བརློད་ནི། བུང་བ་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན། །པདྨ་རྒྱས་ལ་

སྦང་རི་འཐུངས། །དྲི་ཞིམ་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། །མེ་ཏློག་ཁ་མ་བེ་སྦྱློར་ལྟློས། །བུང་

བ་འགའ་ཞིག་ཇི་ལྟར་འདློད་པ་བཞིན་དུ། པདྨ་རྒྱས་པ་ལ་སྦང་རིའི་བཅུད་འཐུངས་ལ་

དེས་ཀང་མི་ཚིམ་པར། དྲི་ཞིམ་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་མེ་ཏློག་ཁ་མ་བེ་བ་ལ་ཡང་མཆུ་

སྦྱློར་བ་ལ་ལྟློས་ཤིག་ཅེས་མ་རངས་པའི་ཚིག་བརློད་པའློ། །དེའི་དགློངས་པ་ནི། 

ཆགས་ལྡན་བུད་མེད་དར་མ་ལ། །དགའ་བའི་རེ་དགས་བཅིངས་པ་དག །བུ་མློ་འགའ་

ཞིག་དག་ལ་ཡང༌། །འདློད་པ་འཕེལ་བ་སློན་པར་བེད། །ཚིག་སྦྱློར་སྔ་མ་དེ་ཡི་དློན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཆགས་ལྡན་འགའ་ཞིག་བུད་མེད་ལང་ཚོ་དར་བབ་མ་ལ། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རེ་དགའི་

བ་བས་བཅིངས་པ་དག །འདློད་པ་བསེན་མ་རན་པའི་བུ་མློ་ཆུང་ངུ་འགའ་ཞིག་ལ་

ཡང༌། འདིར་འདློད་པ་འཕེལ་བའི་རྣམ་འགྱུར་སློན་པར་བེད་ཅེས་པའློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་ལ། ཁྱད་པར་ཅན་ཙམ་ཐ་དད་ཀང༌། །ཁྱད་པར་རྣམ་པ་

མཚུངས་པའང་ཡློད། །ཁྱད་པར་ཐ་དད་ཐ་དད་མིན། །འདི་ནི་གཞན་པ་དག་ཀང་

ཡློད། །ཁྱད་པར་ཅན་ཐ་དད་ལ་ཁྱད་ཆློས་ཀི་རྣམ་པ་མཚུངས་པའང་ཡློད། ཁྱད་ཆློས་

ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པ་དང༌། འདི་ལས་གཞན་པ་སྔློན་མེད་པའི་བསྡུས་བརློད་

ཀང་ཡློད་ཅེས་པའི་དང་པློ། ཁྱད་གཞི་ཐ་དད་ཁྱད་ཆློས་གཅིག་པའི་བསྡུས་བརློད་ནི། 

ར་བརྟན་འབས་བུའི་ཁུར་གིས་ནི། །སླློང་རྣམས་རྟག་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད། །གིབ་མ་སྣུམ་

པའི་ལློན་པ་ཆེ། །འདི་ནི་བདག་གིས་ཡང་དག་ཐློབ །དཔག་བསམ་གི་ལློན་པ་ར་བ་

བརྟན། འབས་བུའི་ཁུར་གིས་སླློང་བ་རྣམས་རྟག་ཏུ་དགའ་ཞིང་འབློར་བ་རྒྱས་པར་

བེད་པ། གིབ་མ་སང་སེང་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་སྣུམ་པའི་ལློན་ཤིང་ཆེན་པློ་འདི་ནི། 

བདག་གིས་སྐལ་བ་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཐློབ་ཅེས་ཏེ། བསམ་དློན་སྐེས་བུ་ཆེན་པློ་རང་

བཞིན་བརྟན་པ། སེ་བཞིའི་འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་པའི་ཁུར་གིས་སླློང་བ་རྣམས་རྟག་

ཏུ་འབློར་ཞིང་དགའ་བ་རྒྱས་པར་བེད་པ། དེའི་སྐབས་ཀི་གིབ་མ་སྣུམ་བའི་སྐེས་བུ་

མཆློག་འདི་ནི་བསློད་ནམས་དང་ལྡན་པ་དག་གི་མགློན་དུ་ཡང་དག་པར་ཐློབ་ཅེས། 

ཁྱད་གཞི་ལློན་པ་དང༌། སྐེས་བུ་ཐ་དད་ཁྱད་ཆློས་གཅིག་པར་བསྡུས་པའློ། །

གཉིས་པ་ཁྱད་ཆློས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརློད་ནི། ཡལ་གའི་

ཁྱློན་ནི་མི་ཆུང་ཞིང༌། །མེ་ཏློག་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །དམ་པའི་གིབ་བསིལ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བརྟན་ལྡན་པའི། །ཤིང་འདི་བདག་གི་སྐལ་བས་རེད། །གང་ལ་ཡལ་གའི་ཁྱློན་མི་ཆུང་

བར་ཆེ་ཞིང༌། མེ་ཏློག་འབས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅན། དམ་པ་སེ་མཆློག་གི་གིབ་

བསིལ་གི་ར་བ་བརྟན་པློ་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་འདི་ནི། བདག་གི་སྐལ་བ་ཁློ་ནས་རེད་དློ་

ཞེས་པ་ལ། དཔང་ཊིཀ་ལས་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་བརློད་པའི་ཁྱད་པར་ནི་ཤིང་

སློང་ཉིད་ལ་ཡློད་པའློ་ཞེས་འགེལ་པ་གཉིས་ཀས་འཆད་དེ་བརློད་འདློད་ཙམ་དུ་ཟད་

དློ་ཞེས་བཤད་ཁུངས་རྒྱ་འགེལ་གཉིས་ལ་ཐུག་པས་ཁྱད་ཆློས་ཐ་དད་དང༌། ཕི་མ་

གཉིས་ཀི་དགློངས་དློན། ཡུལ་དམ་པ་གཞན་ཕན་གི་གིབ་ཏུ་བསིལ་ཞིང་རང་བཞིན་

བརྟན་པློ་དང་ལྡན་པའི་སྐེས་བུ་འདི། བདག་གི་མགློན་དུ་སྐལ་བས་རེད་དློ་ཞེས་ཁྱད་

ཆློས་ཐ་མི་དད་པས། ཐ་དད་ཐ་དད་མིན་པའི་བསྡུས་བརློད་དློ། །དེ་དག་བཤད་པ་ནི། 

གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་སྐེས་བུ་འགའ། །ལློན་པ་ཉིད་ཀིས་ཉེ་བར་བསྔགས། །ཆློས་རྣམས་

ཐམས་ཅད་སྔ་མ་ལ། །ཐུན་མློང་གཞན་པ་རྣམ་པ་གཉིས། །བེ་བག་བཤད་ཟིན་གི་

དཔེར་བརློད་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང༌། བསམ་དློན་སྐེས་བུ་མཆློག་འགའ་ཞིག །བརློད་ཚུལ་

ལློན་པའི་ཚུལ་ཉིད་ཀིས་ཉེ་བར་བསྔགས་ལ། དེ་ཡང་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྔ་

མ་ལ་ཐུན་མློང་དང༌། ཕི་མའི་ཕེད་སྔ་མ་ཆློས་ཐ་དད་དང༌། ཕི་མ་ཐ་དད་མིན་པར་བས་

པ་རྣམ་པ་གཉིས་སློ། །

གསུམ་པ་སྔློན་མེད་ཀི་བསྡུས་བརློད་ནི། སྦྲུལ་ངན་འགློགས་པ་དང་བལ་

ཞིང༌། །རང་བཞིན་གིས་ནི་མངར་བའི་ནང༌། །ཀེ་མ་ཆུ་ཡི་གཏེར་འདི་ནི། །དུས་ཀིས་

ཡློངས་སུ་སྐམ་པར་འགྱུར། །རྒྱ་དཔེར། བྱཱ་ལ་ཞེས་པའི་སྒ་སྦྲུལ་དང༌། སྐེ་བློ་ངན་པ་

ལ་འཇུག་པ། གཉིས་ཀའི་སྒ་བསྡུས་ཏེ། སྦྲུལ་ངན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ལ། སྦྲུལ་དང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འགློགས་ཤིང་བ་ཚྭའི་རང་བཞིན་གི་ཆུ་གཏེར་དེ་ལས་བཟླློག་པ། སྐེ་བློ་ངན་པ་དང་

བལ་བ། རང་བཞིན་མངར་བའི་ནང་གི་བསམ་པ་ཅན། ཀེ་མ་སྔློན་མེད་པའི་ཁྱད་ཆློས་

ཅན་གི་ཆུའི་གཏེར་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་འདི་ནི། འཇིག་པའི་དུས་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྐམ་པར་

འགྱུར་རློ་ཞེས་སྐེས་བུ། བཟང་པློ་འདའ་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་ཚིག་གློ །དེ་བཤད་པ་

ནི། རྒྱ་མཚོ་ལ་ནི་དེ་མཚུངས་པའི། །སྐེས་བུའི་ལྡློག་པ་གསལ་བེད་ཅིང༌། །སྔ་མའི་

ཆློས་ནི་བཟླློག་པའི་ཕིར། །འདི་ནི་སྔློན་མེད་བསྡུས་པར་བརློད། །ཁྱད་གཞི་རྒྱ་མཚོ་

ལ་ནི་དེ་དང་མཚུངས་པའི་སྐེས་བུའི་ལྡློག་པ་གསལ་བར་བེད་ཅིང༌། སྔ་མ་རྒྱ་མཚོའི་

ཆློས་གཉིས་ནི་བཟླློག་པའི་ཕིར། འདི་འདྲ་བ་ནི་སྔློན་མེད་ཀི་བསྡུས་བརློད་དློ། །

ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅུ་གཅིག་པ་ཕུལ་བྱུང་གི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད། བསྔགས་པས་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། 

ཁྱད་པར་གི་ནི་བརློད་འདློད་གང༌། འཇིག་རྟེན་མཚམས་ལས་བརྒལ་གྱུར་པ། །ཕུལ་

དུ་བྱུང་བར་བརློད་པ་འདི། །རྒྱན་གི་དམ་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། །དངློས་པློ་དེ་ཉིད་ཁྱད་

པར་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་བརློད་འདློད་ཀི་བློ་གང་གིས། འཇིག་རྟེན་ན་ཇི་ལྟར་གནས་

ཚོད་ཀི་མཚམས་ལས་བརྒལ་བར་གྱུར་པའི་ཉམས་ཀི་བརློད་ཚུལ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་

བརློད་པ་འདི་ནི། རྒྱན་གི་དམ་པའི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལ། དང་པློ་ཁྱད་འཕགས་བརློད་པའི་ཕུལ་

བྱུང་ནི། མལི་ཀ་ཡི་ཕྲེང་ཚོགས་ཅན། །ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པའི་ཙནྡན་གཤེར། །དཀར་

བའི་གློས་ཅན་སྔློན་འགློ་མ། །ཟླ་བའི་འློད་ལ་མཚོན་མ་ཡིན། །མལི་ཀ་སེ་མེ་ཏློག་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དཀར་པློའི་ཕྲེང་བའི་ཚོགས་ཅན། ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པ་ཙནྡན་དཀར་པློའི་བྱུགས་པས་

གཤེར་བ། ཀཱ་ཤིའི་རས་དཀར་བའི་གློས་ཅན། མཛའ་བློའི་སར་སྔློན་འགློ་མ་ཁྱློད་ནི། 

མཚན་མློ་ཟླ་བའི་འློད་ལ་འདི་སྔློན་འགློ་མ། འདི་ཟླ་འློད་ཅེས་མཚོན་ནུས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། འློ་མའི་མཚོ་ལ་ངང་མློ་བཞིན་ནློ། །དེ་བཤད་ནས་མཚམས་སྦྱར་བ། ཟླ་བའི་འློད་

ནི་ལྷག་པ་ཉིད། །ཁྱད་འཕགས་ལྡན་བརློད་དེ་བཞིན་དུ། །ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་ལ་སློགས་

ཀང༌། །གསལ་ཕིར་ཅུང་ཟད་བསན་པར་བ། འཇིག་རྟེན་ན་ཟླ་བའི་འློད་ནི་ཆེས་ལྷག་

པ་སེ། མཛེས་མའི་དཀར་བ་ཁྱད་འཕགས་ལྡན་པར་བརློད་པའི་ཚུལ་དེ་འདྲ་བ། ཁྱད་

པར་འཕགས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ངློ༌། །འདི་ལ་ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། ཟླ་བའི་འློད་

ཀིས་ཞེས་རྣམ་དབེ་གསུམ་པར་བསྒྱུར་བ་ནི་དཔེའི་རྒྱན་དུ་སློང་ཞིང༌། རྒྱ་དཔེར་རྣམ་

དབེ་བདུན་པ་དངློས་སུ་ཡློད་པས་གནློད་དློ། །དེ་བཞིན་ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་ལ་སློགས་

པ་གསུམ་ཡང་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་ཅུང་ཟད་བསན་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་ནི། དགའ་མ་ཁྱློད་ཀི་ནུ་མ་དང༌། །དཔི་ཡི་བར་ན་

རེད་པ་ནི། །ཡློད་དམ་མེད་ཅེས་བདག་གི་ནི། །ཐེ་ཚོམ་ད་དུང་བཟླློག་མ་གྱུར། །དགའ་

མ་ཞེས་བློད་ནས་ཁྱློད་ཀི་ནུ་མ་ཟུང་དང༌། དཔིའི་མཚང་རའི་བར་ན་རེད་པ་ཞིག་ནི་

ཡློད་དམ་མེད་ཅེས་བདག་གི་ཐེ་ཚོམ་ནི་ད་དུང་བཟླློག་ནུས་པར་མ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་

འཇིག་རྟེན་ན་འདི་འདྲའི་ཐེ་ཚོམ་སྐེ་མི་སིད་ཀང༌། རེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སློན་ཕིར་

བརློད་པ་ནི། ཐེ་ཚོམ་ཕུལ་བྱུང་ངློ༌། གསུམ་པ་ངེས་པའི་ཕུལ་བྱུང་ནི། ནི་ཏམི་ནི་ཁྱློད་

ལ་ནི། །རེད་པ་ཡློད་ཅེས་ངེས་པར་ནུས། །འློ་མ་འཛིན་པའི་ཁུར་གནས་པ། །རྣམ་པ་

གཞན་དུ་སིད་པ་མིན། །ནི་ཏམི་ནའི་སྒ་མཚང་ར་རྒྱས་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁྱེད་ཀི་ནུ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མ་དང་དཔིའི་བར་ན་རེད་པ་ཡློད་ཅེས་ངེས་པ་རེད་ནུས་ཏེ། འློ་མ་འཛིན་པ་ནུ་མའི་

ཁུར་འདི་ལྟ་བུ་རྟེན་མེད་པར་གནས་པ་ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་སིད་པ་མིན་པས་སློ་རེད་

པ་དངློས་སུ་མ་མཐློང་ཡང༌། ཡློད་པར་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབས་ནས་ངེས་པས། ངེས་

པའི་ཕུལ་བྱུང་ངློ༌། །

བཞི་པ་གགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ནི། ཁྱློད་ཀི་གགས་པའི་ཕུང་པློ་ནི། །དཔག་ནུས་

མིན་ཡང་འདིར་ཤློང་བ། །ས་སྐློང་སིད་པ་གསུམ་གི་ནི། །ཁློངས་དག་ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་

ཡངས། །མི་བདག་ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་ལས་བྱུང་བ་སྙན་པར་གགས་པའི་ཕུང་པློ་ནི། 

གཞན་གིས་ཚད་དཔག་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། ས་འློག་ས་སེང་ས་བའི་ཁློངས་

འདིར་ཤློང་བ་ནི། ས་གཞི་སྐློང་བ་ཞེས་བློད་དེ་སིད་པ་གསུམ་གི་ཁློངས་འདི་དག་ནི་

ཨེ་མ་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཞིག་གློ་ཞིག་ཞེས་གགས་པ་ཆེ་བ། སྣློད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ཡངས་

པའི་ངློ་མཚར་བརློད་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། གགས་པ་ཕུལ་བྱུང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་བསྔགས་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱན་ནི་གཞན་པ་རྣམས་ལས་

ཀང༌། །ངག་གི་དབང་པློས་མཆློད་གྱུར་པ། །ཕུལ་བྱུང་ཞེས་ནི་བརློད་པ་འདི། །གཅིག་

པུ་ཉིད་ནི་དཔུང་གཉེན་བརློད། །རྒྱན་གཞན་ཇི་སྙེད་པ་དེ་རྣམས་ལ། ངག་གི་དབང་པློ་

སྙན་ངག་རིག་པའི་ཚོགས་ཀིས་མཆློད་པ་ཕུལ་བྱུང་ཞེས་བརློད་པའི་རྒྱན་འདི་གཅིག་

པུ་ཉིད་ནི་དཔུང་གཉེན་ནམ་རྟེན་ཟླ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་བརློད་དློ། །

རབ་རོག་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅུ་གཉིས་པ་རབ་རྟློག་གི་རྒྱན་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད། ལློག་པར་རྟློག་པ་དགག །གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། སེམས་ལྡན་དག་གམ་ཅིག་ཤློས་ཀིས། །རྣམ་པ་གཞན་

དུ་གནས་པའི་ཚུལ། །གང་དུ་རྣམ་གཞན་རབ་རྟློག་པ། །དེ་ནི་རབ་རྟློག་ཏུ་རིག་

དཔེར། །སེམས་དང་ལྡན་པ་དག་གམ། དེའི་ཅིག་ཤློས་སེམས་མེད་ཀི་དངློས་པློའི་

རྣམ་པ་གཞན་དུ་སེ། གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བར་གནས་པའི་ཚུལ་དེ་ཉིད་ཚིག་སྦྱློར་གང་

དུ་དེ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པ་གཞན་ཞིག་ཏུ་རབ་ཏུ་རྟློག་ཅིང༌། སྒློ་བཏགས་ནས་བརློད་པ་

དེ་ནི་རབ་རྟློག་གི་རྒྱན་དུ་རིག་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལ། དང་པློ་སེམས་ལྡན་རབ་རྟློག་ནི། ཉིན་

གུང་ཉི་མས་གདུངས་པ་ཡི། །གང་པློ་དག་ནི་མཚོར་འཇུག་པ། །ཉི་མའི་ཕློགས་གྱུར་

པདྨ་རྣམས། །གཞློམ་པར་འདློད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ། །ཉིན་མློའི་གུང་ལ་ཉི་མའི་ཟེར་

གིས་གདུངས་པའི་གང་པློ་ཆེ་དག་ནི། པདྨའི་མཚོར་འཇུག་པའི་དགློས་པ། ཉི་མ་ལ་

ལན་གན་པར་མ་ནུས་ནས། དེའི་ཕློགས་སུ་གྱུར་པའི་པདྨ་རྣམས་གཞློམ་ཞིང་བརི་

བར་འདློད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་མློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཁྲུས་དང་བཏུང་དང་པད་རྩྭ་

དག །བཟའ་ཕིར་ལག་ལྡན་ཆུར་འཇུག་པ། །དེ་ནི་འཁློན་ལན་གན་ཕིར་ཞེས། །སྙན་

ངག་མཁན་གིས་རབ་བཏགས་བརློད། །ཁྲུས་བ་བ་དང༌། ཆུ་བཏུང་བ་དང༌། པདྨའི་ར་

བ་དག་བཟའ་བའི་ཕིར་དུ་ལག་ལྡན་ཏེ་གང་པློ་ཆེ་ཆུར་འཇུག་པ་ལ། དེ་ནི་ཉི་མ་ལ་

འཁློན་ལན་གན་པའི་ཕིར་པདྨ་ཚར་གཅློད་པའློ་ཞེས་སྙན་ངག་མཁན་གིས་རབ་ཏུ་སྒློ་

བཏགས་ནས་བརློད་པ་སེ་སེམས་ལྡན་རབ་རྟློག་གློ །

གཉིས་པ་སེམས་མེད་རབ་རྟློག་ནི། འདི་ནི་བདག་གི་རིང་བ་དག །འགློག་

བེད་རྣ་བའི་རྒྱན་ཞེས་ཏེ། །ཁྱློད་ཀི་མིག་གིས་རྣ་བ་ཡི། །ཨུཏྤལ་དག་ལ་འགློང་བ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འདྲ། །ཨུཏྤལ་སྔློན་པློའི་ཆུན་པློ་འདི་ནི། མིག་དག་གི་དཀྱུས་རིང་བ་དག་འགློག་པར་

བེད་པའི་ཕིར། རྣ་བའི་རྒྱན་གི་ཟློལ་བཟུང་ནས་འློངས་པའློ་ཞེས་བསམས་ཏེ། མཛེས་

མ་ཁྱློད་ཀི་མིག་ཟུར་གིས་རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་དག་ལ་འགེངས་ཤིང་འཛིང་བར་བེད་པ་

ཡིན་པ་འདྲའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། མིག་ཟུར་ཆར་ནི་ལྷུང་གྱུར་པ། །མིག་གི་འློད་ཀིས་

ཨུཏྤལ་ལ། །རེག་གམ་མིན་ཡང་སྙན་ངག་མཁན། །དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བཏགས་ནས་

བརློད། །མིག་ཟུར་གི་ཆར་ལྷུང་བར་གྱུར་པ་ཙམ་རབ་རྟློག་གི་ས་བློན་དུ་བས་ཏེ་མིག་

གི་འློད་ཀིས་རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་ལ་མཛེས་མ་མཆློག་འགས་རེག་སིད་པའམ། མིན་ཡང་

སྙན་ངག་མཁན་གིས་སེམས་མེད་ཨུཏྤལ་སློགས་ལ་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བཏགས་ནས་

བརློད་པས་སེམས་མེད་རབ་རྟློག་གློ །

གསུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཅན་ནི། མུན་པ་ལུས་ལ་འབྱུག་པ་བཞིན། །མཁའ་ནི་མིག་

སྨན་ཆར་འབེབས་བཞིན། །ཞེས་འདི་ཡང་ངློ་རབ་རྟློག་གི །མཚན་ཉིད་ལྡན་པ་ཤིན་ཏུ་

མང༌། །དབར་དུས་ཀི་ཤེ་མུན་ལ་སྐེས་བུའི་ལུས་མ་མཐློང་བ་དང༌། ནམ་མཁའ་ངམ་

ནག་པ་རབ་རྟློག་གི་ས་བློན་ཏེ། མུན་པ་ནི་སྐེས་བུའི་ལུས་ལ་འབྱུག་པར་བེད་པ་

བཞིན། ནམ་མཁའ་འདི་ནི་མིག་སྨན་གི་ཆར་འབེབས་པ་བཞིན་ཞེས་པ་འདི། ཡང་

ངློའི་སྒས་སེམས་མེད་རབ་རྟློག་གི་བེ་བག་ཡིན་ཅིང༌། གཞན་ཡང་རབ་རྟློག་གི་མཚན་

ཉིད་ལྡན་པ་ཤིན་ཏུ་མང་ངློ༌། །འདི་ལ་ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

རབ་རྟློག་གློ་ཞེས་གསུངས་ཀང༌། ཐུན་མློང་བའི་རྒྱན་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསེ་ན། ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་ཉམས། དཔང་ལློས། འདི་ནི་ལམ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མློང་

གི་ཡློན་ཏན་ནློ་ཞེས་པས་སློ་སྙམ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཇུག་དེ་མ་ཐག །དེ་ལྟར་རང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཞིན་བརྟགས་པ་ལས། །ལམ་འདི་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་ཕེ། །ཞེས་པ་དང་ཇི་ལྟར་སྦེལ། 

དེས་ན། མཁས་པས་བཤད་ན་ཅི་ཡང་བདེན། །ཞེས་པ་དེ་ལྟར་སྣང་ངློ༌། །

གསུམ་པ་ལློག་པར་རྟློག་པ་དགག་པ་ནི། འདིར་ནི་བཞིན་གི་སྒ་ཡིས་

འགའ། །དཔེ་ཉིད་དུ་ནི་འཁྲུལ་བ་བསྐེད། །ཏིང྄འི་མཐའ་ཡི་དཔེ་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་ཡིད་

ཆེས་གསུང་བཟླས་ནས། །བརློད་མ་ཐག་པ་འདིར་ནི་བཞིན་གི་སྒས་འགའ་ཞིག་དཔེ་

ཉིད་དུ་ནི་འཁྲུལ་བ་སྐེད་མློད། དེ་ལུང་དང་འགལ་ཏེ། འབྱུག་པ་བཞིན་ཞེས་པ་ལ། 

ལིམ་ཏི་དང༌། ཆར་འབེབས་བཞིན་ཞེས་པ་ལ་ཝརྵ་ཏི་ཞེས། ཙནྡྲ་པ་ལྟར་ན་ཏིང྄འི་

མཐའ་ཅན་དང༌། ཀ་ལཱ་པ་ལྟར་ན་ཏི་སློགས་བ་བའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་པས་དཔེ་མ་ཡིན་

ཏེ། དཔེ་ཡིན་ན་དེ་ཕན་གི་རྐྱེན་སེར་དགློས་པས་སློ་ཞེས་ཙནྡྲ་གློ་མི་དང༌། ཤརྦྦ་ཝར་

སློགས་ཡིད་ཆེས་འློས་པའི་གསུང་ལས་བཟླས་ནས་ཏེ། འདའ་བར་མི་རིགས་

སློ། །དཔེ་དང་དཔེར་བ་ཉིད་དག་ནི། །མཚུངས་པའི་ཆློས་ལ་ལྟློས་པས་ན། །འབྱུག་པ་

དང་ནི་མུན་པ་ལ། །ཆློས་འདི་མཐློང་བར་གྱུར་ཏམ་ཅི། །རིགས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། 

སྤིར་དཔེ་དང་དཔེར་བ་ནི་ཐུན་མློང་དུ་ཡློད་པའི་མཚུངས་ཆློས་ལ་ལྟློས་པས་ན་དེ་

འདི་ལ་མེད་དེ། འབྱུག་པ་དང་ནི་མུན་པ་གཉིས་དཔེ་དློན་དུ་བེད་ན། དེ་གཉིས་ལ་

མཚུངས་ཆློས་འདི་མཐློང་བར་གྱུར་ཏམ་ཅི་སེ་མ་མཐློང་བས་སློ། །

ཡང༌། གལ་ཏེ་འབྱུག་པ་ཉིད་འདློད་ན། །འབྱུག་གློ་ཞེས་པ་གཞན་པ་ཅི། །དེ་

ཉིད་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་ཡང༌། །ཞེས་པ་མ་སྨློས་འཆད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་འབྱུག་པ་བ་

བའི་ངློ་བློ་རང་མཚུངས་ཆློས་སུ་འདློད་དློ་ཞེ་ན། འབྱུག་གློ་ཞེས་པ་དཔེ་མ་ཡིན་པས་

བ་བ་ལས་གཞན་པ་ཅི་ཞིག་སེ་ཐ་མི་དད་པས་སློ། །ཡང་དེ་ཉིད་ཆློས་ཆློས་ཅན་གཉིས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཀ་ཡིན་ནློ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུ་སྨློན་པ་སྨྲ་སིད་ཀི། གཞན་དེ་ལྟར་མི་འཆད་དེ། དེ་གཉིས་ཐ་

དད་པར་འཇིག་རྟེན་དང་བསན་བཅློས་ལ་གགས་སློ། །

ཡང༌། གལ་ཏེ་བེད་པློ་དཔེ་ཡིན་ན། །བ་ཚིག་ལ་ནི་དབང་བལ་འགྱུར། །རང་

གི་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ། །གཞན་གི་ལྟློས་བར་མི་འགྱུར་རློ། །གལ་ཏེ་བེད་པློ་མིན་པ་

ཉིད་དཔེ་ཡིན་ཞེ་ན། བ་ཚིག་ཏིང྄འི་མཐའ་ཅན་ལ་དབང་དང་བལ་ཏེ་ནུས་པ་ཉམས་

པས། རང་གི་བ་བ་འབྱུག་པའང་སྒྲུབ་མི་ནུས་ན། གཞན་དཔེ་དློན་མཚུངས་ཆློས་

སྦྱློར་བའི་ལྟློས་བར་མི་འགྱུར་རློ། །

ཡང༌། གང་གིས་འབྱུག་པ་འདི་དང་ནི། །མུན་པ་མཚུངས་ཞེས་སྨྲ་ན་

ཡང༌། །ལུས་ལ་ཞེས་པ་མ་འབེལ་ཏེ། །དེ་ཡང་ཡློན་ཏན་མཚུངས་པར་ལྟ། །རྒློལ་བ་

གང་གིས་འབྱུག་པ་འདི་དློན་དང༌། མུན་པ་དཔེར་བས་ནས་མཚུངས་སློ་ཞེས་སྨྲ་ན་

ཡང༌། ལུས་ལ་ཞེས་པ་ལས་ཀི་ཚིག་གིས་མ་འབེལ་ཏེ། དེ་ཡང་ཡློན་ཏན་མཚུངས་

པར་ལྟ་དགློས་པ་ལ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །

ཡང༌། དཔེར་ན་ཁྱློད་གདློང་ཟླ་བ་བཞིན། །ཞེས་པས་མཛེས་པ་རྟློགས་འགྱུར་

ཏེ། །དེ་བཞིན་འབྱུག་པ་འདི་ལ་ནི། །འབྱུག་པ་ལས་གཞན་རྟློགས་མ་ཡིན། །དེ་དཔེས་

སྒྲུབ་པ་ལ། དཔེར་ན་ཁྱློད་གདློང་ཟླ་བ་བཞིན། །ཞེས་པའི་གདློང་དང་ཟླ་བའི་མཚུངས་

ཆློས་མཛེས་པ་རྟློགས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། །དེ་བཞིན་འབྱུག་པ་འདི་ལ་ནི། འབྱུག་པའི་

ཆློས་ལས་གཞན་པའི་མུན་པ་དང་མཚུངས་པའི་ཆློས་རྟློགས་རྒྱུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་

ནློ། །དེ་ཕིར་འབྱུག་པ་འདི་དང་ནི། །མུན་པ་བེད་པློ་ལུས་ཀང་ལས། །ཉེ་བར་སྦྱར་དློན་

སྐེས་བུ་ཡིས། །དེ་ལྟར་རབ་བཏགས་ཞེས་འདློད་བ། །དེ་ལྟར་ལློག་རྟློག་བཀག་པའི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གྲུབ་དློན་དེའི་ཕིར། འབྱུག་པ་འདི་དང༌། མུན་པ་གཉིས་བེད་པ་པློ་དང༌། ལུས་ཀང་

ལས་སུ་ཉེ་བར་སྦྱར་བའི་དློན་དེ་ལ། སྐེས་བུ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་པ་དེ་ཡིས། 

གནས་ཚུལ་ལ་དངློས་སུ་མུན་པ་ལུས་ལ་བྱུགས་པ་མེད་ཀང༌། གནག་ཅིང་ལུས་མི་

མཐློང་བ་ལ། བརློད་ཚུལ་དེ་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་བཏགས་ནས་བརློད་པས། རབ་བཏགས་

ཞེས་བ་བའི་རྒྱན་དུ་འདློད་པར་བ་སེ་དཔེ་མ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་གསལ་བེད་ཀི་སྒ་བཤད་པ་ནི། སྙམ་དང་དློགས་དང་ངེས་དང་

འདྲ། །ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་ལ་སློགས་པའི། །སྒ་ཡིས་རབ་བཏགས་གསལ་བར་

བེད། །བཞིན་གི་སྒ་ཡང་དེ་འདྲ་བའློ། །སྙམ་དང༌། དློགས་དང༌། ངེས་དང༌། འདྲ་དང༌། 

མིན་ནམ་དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས། རྟློག་གློ་དང༌། རྣམ་པར་རྟློག་དང༌། ཆེས་མཐློང་

ངློ༌། །ཇི་ལྟ་བའློ་ཞེས་པའི་སྒ་དུ་མས་རབ་བཏགས་ཀི་རྒྱན་གསལ་བར་བེད་ཅིང༌། 

བཞིན་གི་སྒ་ཡང་དེ་དག་དང་འདྲའློ། །

རྒྱུའི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅུ་གསུམ་པ་རྒྱུའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། རྒྱན་གསུམ་གི་བསྔགས་པ་སྤིར་བརློད། 

རྒྱུ་རྒྱན་དངློས་ལ་འཇུག་པའློ། །དང་པློ་རྒྱན་གསུམ་གིས་བསྔགས་པ་སྤིར་བརློད་པ་ནི། 

རྒྱུ་དང་ཕྲ་མློ་ཆ་དག་ནི། །ཚིག་རྣམས་དག་གི་རྒྱན་གི་མཆློག །ཞེས་པ་གློ་བདེའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱུ་རྒྱན་དངློས་ལ་འཇུག་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། 

དཔེར་བརློད་ཀིས་སློ་སློར་བཤད། དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་

སྤིར་བསན་པ་ནི། རྒྱུ་ནི་བེད་པློ་ཤེས་བེད་དེ། །དེ་དག་རྣམ་པ་དུ་མ་དཔེར། །རྒྱུའི་རྒྱན་

ནི། བེད་པ་པློའི་རིགས་སྐེད་བེད། ཉམས་བེད། སྒྱུར་བེད་ལྟ་བུ་བེད་པློ་གང་ཡང་རུང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བ་དེས་རྒྱུ་བས། འབས་བུ་དངློས་ཤུགས་གང་རུང་ལས་གློ་ཞིང་ཤེས་པར་བེད་པའི་

ངག་གི་སྦྱློར་བ་དེ་ནི་རྒྱུའི་རྒྱན་ཏེ། དེ་དག་ནི་རྣམ་པ་དུ་མའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པས་

དཔེར་ན་ཞེས་སློ། །གཞན་དག་འདི་མདློར་བསན་དུ་འཆད་པ་ནི། མདློར་བསན་གིས་

རྒྱས་བཤད་ལ་མ་ཁྱབ་ཅིང༌། མཚན་ཉིད་ཧློར་ཁློངས་སུ་ལུས་པས་མི་འཐད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ཀིས་སློ་སློར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དངློས་པློའི་རྒྱུ། 

དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ། མཚར་བའི་རྒྱུའློ། །དང་པློ་ལ་འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུ། རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ། 

འཐློབ་བེད་ཀི་རྒྱུའློ། །དང་པློ་ལ་ཡང་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ། ཉམས་བེད་ཀི་རྒྱུ། རྒྱུ་གསུམ་གི་

རྣམ་དབེ་བཤད་དེ་མཚམས་སྦྱར་བའློ། །དང་པློ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་

གིས་ནི། །ཙནྡན་ལློན་པ་གསར་པ་ཡི། །ཡལ་འདབ་སྐློད་པར་བེད་པ་འདིས། །ཀུན་གི་

དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད། །ལྷློ་ཕློགས་མ་ལ་ཡ་ནས་འློངས་པའི་རླུང་གིས་ནི། ཙནྡན་གི་

ལློན་པ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པའི་ཡལ་འདབ་སྐློད་པར་བེད་པ་འདིས། འཇིག་རྟེན་ཀུན་གི་

དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་དློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། དགའ་བ་བསྐེད་པར་འློས་པ་ཡི། །རང་

བཞིན་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་འདི། །རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་རབ་བསན་ཏེ། །ལྡློག་པ་ལ་ཡང་དེ་དང་

མཚུངས། །དགའ་བ་བསྐེད་པར་འློས་པའི་རླུང་དག་ཙནྡན་གི་ལློན་པ་ལ་བདར་བ། 

བསིལ་བའི་རང་བཞིན་ཉེ་བར་སྦྱར་བ་འདི་ཉིད། ཁྱད་པར་དང་བཅས་པས་རྒྱན་ཉིད་དུ་

རབ་ཏུ་བསན་ཏེ། དེ་ལས་ལྡློག་པ་དགའ་བ་ཉམས་པར་བེད་པ་ཡང་དེ་དང་མཚུངས་ཏེ། 

རླུང་དེས་འབས་བུ་དངློས་མེད་འགའ་ཞིག་ཀང་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་ཉམས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། མ་ལ་ཡ་ཡི་ཆུ་རྒྱུན་ལ། །རེག་ཅིང་ཙནྡན་

ནགས་བསྐློད་པ། །རླུང་འདི་མགློན་པློ་རྣམས་དག་ནི། །ཉམས་པར་བ་ཕིར་ཉེ་བར་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གནས། །མ་ལ་ཡའི་རི་ངློས་ནས་འབབ་པའི་ཆུ་རྒྱུན་ལ་རེག་ཅིང༌། ཙནྡན་གི་ནགས་

ཚལ་བསྐློད་པའི་དྲི་བཟང་འཐུལ་བའི་རླུང་འདི། མགློན་པློ་བུད་མེད་དང་བལ་བ་

རྣམས་དགའ་བ་ཉམས་ཏེ་འཆི་བར་བ་བའི་ཕིར་ཉེ་བར་གནས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་རླུང་གིས་ནི། །འབལ་བའི་རིམས་ལས་བྱུང་གྱུར་པ། །ཡིད་འློང་ལ་

སེད་སྐེ་བློ་ལ། །ཉམས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ནུས། །དེ་ལྟར་དགའ་བ་བསྐེད་པར་གྱུར་

པའི་རླུང་དག་གིས། །འབལ་བ་ལས་སྐེས་པ་ཆགས་པའི་རིམས་ལས་བྱུང་བའི་གདུང་

བ་འབར་བར་གྱུར་ཏེ། ཡིད་དུ་འློང་བའི་ཡུལ་ལ་སེད་པའི་སྐེ་བློ་ལ། དགའ་བ་ཉམས་

པ་ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་ནུས་སློ། །

གསུམ་བ་རྒྱུ་གསུམ་གི་རྣམ་དབེ་བཤད་དེ་མཚམས་སྦྱར་བ་ནི། འགྲུབ་པར་

བེད་དང་རྣམ་འགྱུར་ལ། །དེ་ཉིད་ལ་ལྟློས་རྒྱུ་ཉིད་དེ། །འཐློབ་བའི་ལས་ལམ་ཕལ་ཆེར་

ནི། །བ་བ་ལ་ལྟློས་རྒྱུ་ཉིད་དློ། །འགྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་དག་ནི། །བསན་ཏེ་ལྷག་མ་

གཉིས་པློ་ཡི། །དཔེར་བརློད་གཉིས་ནི་བཀློད་བས་ནས། །ཤེས་པར་བེད་པ་བསན་

པར་བ། །འགྲུབ་པར་བ་བ་སྔར་མེད་སྐེད་པ་རླུང་དེས་དགའ་བ་དངློས་པློར་གྱུར་པ་

སྐེད་པ་དང༌། ཉམས་པ་དངློས་མེད་བསྐེད་པ་གཉིས་བེད། རྣམ་འགྱུར་གིས་སྔར་ཡློད་

རྣམ་པ་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བ་དེ་ཡང༌། དེ་དག་གི་ཡུལ་སྤི་བེ་བག་ཉིད་ལ་ལྟློས་པ་ཡིན་

ཞིང༌། འཐློབ་བ་ལས་ཀི་རྒྱུའི་ལམ་ཕལ་ཆེར་ནི། རིག་བེད་བཀགས་པས་འཐློབ་བར་

བ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་བ་བ་ལ་ལྟློས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། ཕལ་ཆེར་གི་སྒས་དེ་ཁློ་ནར་ཡང་

མ་ཟད་པའློ། །འགྲུབ་བེད་ཀི་རྒྱུའི་དབེ་བ་གཉིས་པློ་དག་བསན་ཟིན་ཏེ། ད་ནི་ལྷག་མ་

རྣམ་པར་འགྱུར་བེད་དང་འཐློབ་བ་ལས་ཀི་རྒྱུ་དཔེར་བརློད་གཉིས་ནི་བཀློད་པར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བས་ནས། ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་བསན་པར་བའློ། །

གསུམ་པ་རྣམ་འགྱུར་གི་རྒྱུ་ནི། ལློ་འདབ་གསར་འཁྲུངས་ནགས་ཚལ་

དང༌། །འདམ་སྐེས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རིང༌། །ཟླ་བ་རྒྱས་པ་འདློད་པ་ཡིས། །མགློན་པློ་

ལྟ་བའི་དུག་ཏུ་བས། །ལློ་འདབ་གསར་པ་འཁྲུངས་པའི་ནགས་ཚལ་དང༌། འདམ་སྐེས་

པདྨ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའི་རིང་བུ་དང༌། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཉ་རྒྱས་པ་སེ་ཡིད་དུ་འློང་

བའི་དངློས་པློ་གསུམ་བསྒྱུར་བ། སྒྱུར་བེད་སེམས་རྒྱུད་ཀི་འདློད་པས་བལ་བས་ཉེན་

པའི་མགློན་པློ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་མིག་ལ་གདུང་བར་བེད་པའི་དུག་ཏུ་བས་སློ། །

བཞི་པ་འཐློབ་བའི་རྒྱུ་ནི། ཁེངས་པ་གློམས་པར་བའློ་ཞེས། །གློགས་མློ་མཛའ་

བློའི་གནས་བཀློད་ལ། །བུ་མློ་སྨིན་འཁྱློག་མིག་ཡློན་གིས། །མཆུ་ནི་གཡློ་ཞིང་ལྟ་བར་

བེད། །ཁེངས་པ་གློམས་པ་སེ་ཚུགས་ཐུབ་པར་གིས་ལ་འདིར་འདུག་ཅིག་ཅེས། རང་

གི་གློགས་མློ་མཛའ་བློའི་གནས་སུ་བཀློད་པ་ལ། མཛའ་བློ་དེ་ལ་བུ་མློ་གཞན་འགའ་

ཞིག་གིས། སྨིན་མ་འཁྱློག་པློའི་མིག་ཟུར་ཡློན་པློ་དང༌། མཆུ་སྒློས་འཛུམ་པས་ཅུང་

ཟད་གཡློ་བ་དང་བཅས་ཏེ་ལྟ་བར་བེད་དློ། །གློགས་མློའི་ཡུལ་ཅན་གི་ལྟ་བ་ཙམ་སྒྲུབ་

པ་ནི་ཤུགས་ལས་འཐློབ་བའི་ལས་མཛའ་བློ་དང་འགློགས་པའི་རྒྱུའློ། །འདི་ལ་ཁེངས་

པ་གློམས་པར་བ་བ་སྙིང་གཏམ་གི་ཟློལ་དུ་སྨྲས་པ་ལ། མ་རངས་ནས་གློགས་མློས་

ཁྲློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་འབས་བུར་ཐློབ་པ་དང༌། དེ་ལ་མ་ཉན་པར་རྣམ་འགྱུར་དེ་མཛའ་བློ་

ཐློབ་པའི་རྒྱུར་བས་པ་སློགས་རྒྱན་འདིའི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་འབེལ་ལློ། །

ལྔ་པ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་གཉིས། དང་པློ་ཕི་དུས་གློ་བ་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། ཉི་

མ་ནུབ་གྱུར་ཟླ་བ་མཛེས། །འདབ་ཆགས་རྣམས་ནི་གནས་སུ་སློང༌། །ཞེས་པ་འདི་



  201  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཡང་དུས་ཀི་སྐབས། །གློ་བར་བེད་ལ་ལེགས་པ་ཉིད། །ཉི་མ་ནི་ཆུ་ལྷའི་ཕློགས་སུ་

ནུབ་པར་གྱུར་ཅིང༌། ཟླ་བ་འློད་ཟེར་གསལ་བའི་མཛེས་པ་ངློམ་པ་དང༌། འདབ་ཆགས་

བའི་རིགས་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་ཚང་གནས་སུ་ཉལ་བ་ལ་སློང་ངློ༌། །རྒྱུ་བ་བའི་ངློ་

བློ་དེ་ཙམ་བརློད་པའི་ཤུགས་ལས། སློད་དུས་ཀི་གནས་སྐབས་འཁྲུལ་མེད་དུ་གློ་

ཞིང་ཤེས་པར་བེད་པས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པ་ཉིད་དློ། །

གཉིས་པ་ནང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། གློགས་མློ་འདློད་པས་གཟིར་བའི་

ཡིད། །ཟླ་བའི་ཟེར་གིས་མི་བཟླློག་ཅིང༌། །ཙནྡན་ཆུ་ཡིས་མི་བཟློད་པ། །ལུས་ཀི་དྲློད་

ཀིས་ལེགས་པར་རྟློགས། །ཞེས་པའི་སྦྱློར་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ཡིད་འློང་ཤེས་བེད་རྒྱུ་

དག་མཚོན། །ཀེ་གློགས་མློ། ཁྱློད་འདློད་པས་གཟིར་བའི་ཡིད་དེ་ནི། ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་

བསིལ་བས་ཀང་མི་བཟླློག་ཅིང༌། ཧ་རི་ཙནྡན་གི་ཆུ་གང་མློས་ཀང་སེལ་བར་མི་

བཟློད་པ། ལུས་ཀི་དྲློད་འདློད་པའི་ཆློས་སུ་འབར་བ་འདིས་ལེགས་པར་རྟློགས་སློ་

ཞེས་པའི་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་འདིས་ནི་རྟློགས་བ་སྐེས་བུ་གློགས་མློའི་ཡིད་དུ་འློང་བ་

ཤེས་པར་བེད་དེ། དེས་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དག་ལེགས་པར་མཚོན་པའློ། །འདིའི་དཔེར་

བརློད་ཀི་རང་པ་ཐ་མའི་མཇུག །གདུང་བར་འཛིན་ཞེས་དང༌། རྟློགས་པར་སླ། སློགས་

སུ་བསྒྱུར་མློད། འགེལ་པའི་རྒྱ་དཔེར། སུ་བློ་དི་སུ་ཛྙ་ར་མ་བ་ག་ལྱ་ཏེ་ཞེས་འབྱུང་བ། 

ལེགས་པར་རྟློགས་པ་ནི་ལེགས་པར་ཤེས་ཏེ་ཀུན་རིག་པའློ་ཞེས་པར་འགྱུར། དེ་ལྟར་

ན་ལུས་ཀི་དྲློད་ཀིས་ལེགས་པར་རྟློགས་ཞེས་པར་འགྱུར་རློ། །ལེགས་བཤད་དློ་ཞེས་

ལློ་ཙཱ་བས་གསུངས་སློ། །

གཉིས་པ་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལ། དངློས་མེད་རྒྱུ་ནི་ཡིད་འཕྲློག་པས། །འགའ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཞིག་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ། །དགག་པའི་སློ་ནས་དངློས་པློ་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། རྒྱུ་

ཡང་ཡིན་པས་དངློས་མེད་ཀི་རྒྱུ་སེ། དེས་མཁས་པ་རྣམས་ཡིད་འཕྲློག་པས་འགའ་

ཞིག་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ་སེ་ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་ནློ་ཞེས་དམ་བཅས་ཏེ། རྒྱུ་མེད་

པས་འབས་བུ་ཡློད་པ་སྐེད་པ། རྒྱུ་མེད་པས་འབས་བུ་ཡང་མེད་པ་སྐེད་པ་གཉིས་ཀི། 

དང་པློ་ལ་ཡང་བཞི་ལས། དང་པློ་སྔ་ན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་ནི། རིག་པ་དག་ནི་མ་

གློམས་དང༌། །བློ་ལྡན་རྣམས་དང་མ་འགློགས་དང༌། །དབང་པློ་དག་ནི་མ་བསམས་

པས། །མི་རྣམས་རབ་ཏུ་གདུང་བར་གྱུར། །རིག་པའི་གནས་དག་ལ་ནི་མ་གློམས་པ་

དང༌། བློ་ལྡན་བསན་བཅློས་ཤེས་པ་རྣམས་དང་མ་འགློགས་པ་དང༌། དབང་པློ་ཡུལ་

རྣམས་ལ་འཇུག་པ་དག་ནི་མ་བསམས་པས། མི་རྣམས་འགློད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་བས་

རབ་ཏུ་གདུང་བར་གྱུར་ཏློ། །རྒྱུ་སྔ་ན་བས་པ་མེད་པ་དེ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་སྡུག་

བསྔལ་དངློས་པློར་གྱུར་པ་བསྐེད་པས། སྔ་ན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུའློ། །

གཉིས་པ་ཞིག་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་ནི། འདློད་པའི་གཏམ་གིས་མློས་པ་

སློང༌། །ལང་ཚོ་ཡི་ནི་རིམ་དག་ཉམས། རློངས་པ་ཟད་ཅིང་སེད་པ་འཕློས། །བསློད་

ནམས་གནས་ལ་ཡིད་དག་བས། །སྔར་འདློད་པའི་གཏམ་གིས་ཀང་མློས་པ་ཞིག་

ཡློད་པ་ནི་སློང་སེ་ཞིག ལང་ཚོ་ལ་བབ་དུས་ཆགས་པའི་གདུང་བ་རིམས་ནད་དུ་གྱུར་

པ་ཡང་ཉམས་ཏེ་ཞིག འཁློར་བ་ལ་བདེན་གི་རློངས་པ་ཡང་ཟད་ཅིང་ཞིག་ཆགས་

ཡུལ་མཛེས་ལྡན་མ་ལ་སེད་པ་ཡང་འཕློས་ནས་ཞིག་པས། བསློད་ནམས་ཀི་གནས་

ཞི་བ་ཆགས་བལ་གི་ཆློས་ལ་ཡིད་དག་བཞག་པར་བའློ་ཞེས་སྔར་ཡློད་ཞིག་པའི་རྒྱུ་

དངློས་མེད་དེས། འབས་བུ་ཆློས་ཀི་བློ་དངློས་པློར་གྱུར་བ་བསྐེད་པས། ཞིག་ནས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མེད་པའི་བེད་རྒྱུའློ། །

གསུམ་པ་ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་ནི། ནགས་ཚལ་འདི་དག་ཁྱིམ་མ་

ཡིན། །ཆུ་ཀླུང་འདི་དག་བུད་མེད་མིན། །རི་དྭགས་འདི་དག་བུ་ཚ་མིན། །དེ་ཕིར་

བདག་གི་ཡིད་དགའློ། །ནགས་ཚལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་འདི་དག་སྐློན་གི་རང་བཞིན་ཁྱིམ་

གི་གནས་མ་ཡིན་ལ། ཆུ་རླུང་འབབ་པ་འདི་དག་ག་གྱུའི་སེམས་འཆང་བའི་བུད་མེད་

མིན་ཅིང༌། རི་དྭགས་རྒྱུ་བ་འདི་དག་ཀང་འཆིང་བར་བེད་པའི་བུ་ཚ་མིན་ལ། དེའི་

ཕིར་བདག་གི་ཡིད་དགའློ་ཞེས་ཆགས་བལ་འགའ་ཞིག་གིས་སྨྲས་པ་སེ། ནགས་དང་

ཁྱིམ་སློགས་ཕན་ཚུན་ཡིན་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་དེས། འབས་བུ་དགའ་བ་

དངློས་པློར་གྱུར་པ་བསྐེད་པས། ཕན་ཚུན་མེད་པའི་བེད་རྒྱུའློ། །

བཞི་པ་སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུ་ནི། མ་བརྟགས་སྤློད་པ་འཕགས་པ་

ནི། །རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡློད་མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་དེ་དག་རྣམས་ཀི་ནི། །ཕུན་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་འཕེལ། །མ་བརྟགས་པར་ག་ཚོམ་དུ་སྤློད་པ་སྐེས་བུ་ཁྱད་པར་དུ་

འཕགས་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉེན་པློས་སངས་པའི་ཕིར་དེ་

དག་རྣམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་རྟག་ཏུ་འཕེལ་ལློ། །འདི་ནི་སངས་ནས་

མེད་པའི་རྒྱུ་དངློས་མེད་དེས། འབས་བུ་ཕུན་ཚོགས་འཕེལ་བ་དངློས་པློར་གྱུར་པ་

བསྐེད་པས། སངས་ནས་མེད་པའི་བེད་རྒྱུའློ། །མེད་དགག་ཁློ་ན་རྒྱུར་བཞག་པའི་

དབེ་བ་བཞིའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱུ་དངློས་མེད་ཀིས་འབས་བུ་དངློས་མེད་བསྐེད་པ། བཟླློག་པ་སྐེད་

བེད་ཀི་རྒྱུ་ནི། སྐེད་ཚལ་ས་ཧ་ཀཱ་ར་རྣམས། །སྙེ་མ་མ་འཁྲུངས་པ་མིན་ན། །མགློན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པློ་རྣམས་ཀི་བུད་མེད་ནི། །ཏིལ་བཅས་ཁྱློར་ཆུ་སྦྱིན་བར་གྱུར། །སྐེད་མློས་ཚལ་གི་

ས་ཧ་ཀཱ་ར་ཞེས་པ་ཨམྲ་ཁྱད་པར་བའི་ཤིང་རྣམས་འབས་བུ་ཆགས་པ་ལ། སྙེ་མ་མ་

འཁྲུངས་པ་མིན་ཞེས་དགག་པ་གཉིས་འཐུད་ཀི་རྒྱུ་དེས་རིང་དུ་འཁྱམས་པའི་མགློན་

པློའི་བུད་མེད་ཆགས་པས་བརྒྱལ་བ་ལ་སྔློན་རབས་པའི་ལུགས་བཞིན་ཏིལ་དང་

བཅས་པའི་ཁྱློར་ཆུ་སྦྱིན་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་འདི་སྐབས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་དགག་དངློས་

མེད་དེས། དྲན་པ་ཉམས་པ་དངློས་མེད་བསྐེད་པས། བཟླློག་པ་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུའློ། །དེ་

དག་གི་དློན་བསྡུ་བ་ལ། ཡློད་དང་མེད་པའི་རང་བཞིན་གི། །འབས་བུ་སྐེད་པ་དག་ལ་

འདིར། །སྔར་མེད་ལ་སློགས་རང་བཞིན་གི། །དངློས་པློ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཉིད་དློ། །ཡློད་པ་

སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དང༌། མེད་པ་དགག་པའི་རང་བཞིན་གི་འབས་བུ་སྐེད་པ་དག་

ལ། འདིར་སྔ་ན་མེད་པ་སློགས། མེད་པ་རང་བཞིན་གི་རྒྱུ་ཉིད་དློ། །འདིར་དངློས་པློ་

ཞེས་དང༌། གློང་དུ་དངློས་མེད་དུ་བཞག་པ་མི་འགལ་ཏེ། དགག་ཚིག་ལ་དངློས་མེད་

དུ་བཏགས་ཀི། དངློས་མེད་ཁློ་ནས་འབས་བུ་སྐེད་པ་ནི་མེད་དློ། །

གསུམ་པ་མཚར་བའི་རྒྱུ་ལ་གཉིས། དབེ་བས་མདློར་བསན། དཔེས་རྒྱས་

པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། རིང་འབས་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐེས། །དེ་བཞིན་འབས་མ་

ཐག་སྐེས་དང༌། རིགས་མིན་རིགས་པ་བེད་ཅེས་པའི། །མཚར་བའི་རྒྱུ་རྣམས་གངས་

མེད་དློ། །འདི་དག་སྦྱློར་བའི་ལམ་རྣམས་ལ། །བརྟགས་པའི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་པ་

ནི། །ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་དག་མཐློང་སེ། །དེ་ཡི་དཔེར་བརློད་ཇི་ལྟར་ན། །དེའི་ཚིགས་

སུ་བཅད་པ་སྔ་མ་ནི་གློ་བར་སླ་ཞིང་གངས་སུ་སྨློས་པ་དེ་དག་ཚིག་ཏུ་སྦྱར་བའི་ལམ་

རྣམས་ལ། རྒྱུ་དངློས་མིན་ཀང་བཏགས་པའི་ཚུལ་རྣམ་གཞག་ལ་བརྟེན་པ་ནི། ཤིན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཏུ་མཛེས་པ་དག་མཐློང་སེ། དཔེར་བརློད་པ་ལས་གསལ་ལློ། །

གཉིས་པ་དཔེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དང་པློ་རིང་འབས་ཀི་རྒྱུ་ནི། ལུས་

ཅན་ཁྱློད་མིག་ཟུར་ཞེས་པ། །རྒྱལ་བེད་ལུས་མེད་དག་གི་མཚོན། །གང་དེ་གཞན་ལ་

རབ་འཕངས་པ། །དེ་ཡིས་བདག་གི་ཡིད་ཀང་བཅློམ། །ཀེ་ལུས་ཅན་མ། ཁྱློད་ཀི་མིག་

ཟུར་ཞེས་བཏགས་པ། འགློ་བ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་ནུས་པ། ལུས་མེད་འདློད་

ལྷའི་མཚོན་ཆར་གྱུར་པ་གང་དེ། སྐེས་པ་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་འཕངས་པ་དེ་ཡིས། ཆེད་

དུ་མ་བས་པ་བདག་གི་ཡིད་ཀང་བཅློམ་མློ། །ཀང་ཞེས་པས་དེར་ཡང་མ་ཟད་པའློ། 

མཚོན་ཆའི་ལས། གང་ལ་འཕངས་པ་འབིགས་པ་ཡིན་པ་ལ། འདིས་རིང་དུ་གནས་

པ་གཞན་ཡང་བཅློམ་པ་མཚར་ཆེ་བས། རིང་འབས་ཀི་རྒྱུའློ། །

གཉིས་པ་རྒྱུ་འབས་ལྷན་ཅིག་པ་ནི། སྐེས་བུ་ལུས་སྐེས་ཀིས་མློས་པའི། །རྣམ་

འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་ལྷན་ཅིག་ཉིད། །བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུ་མློ་ནི། །ཡློངས་སུ་ནུབ་པའི་

ན་ཚོད་སྐེས། །སྐེས་བུ་ཞིག་ལུས་སྐེས་ཏེ་འདློད་པས་མློས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་

ཚོགས་གསལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ཉིད་དུ། བུད་མེད་རྣམས་ལ་བུ་མློ་གཞློན་ནུ་མའི་

གནས་སྐབས་ཡློངས་སུ་ནུབ་པའི་མཐར། འདློད་པ་བསེན་རན་གི་ན་ཚོད་དར་བ་

སྐེས་སློ། །རྒྱུ་འབས་སྔ་ཕི་ཡིན་པ་ལ། དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་པ་མཚར་བའི་ཕིར། རྒྱུ་

འབས་ལྷན་ཅིག་པའི་རྒྱུའློ། །

གསུམ་པ་འབས་བུ་སྔ་བའི་རྒྱུ་ནི། སྔར་ཉིད་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མའི། །ཆགས་

པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པར་གྱུར། །ཕིས་ནས་འློད་ཟེར་རབ་འཕྲློ་བའི། །ཟླ་བ་ཡི་ནི་དཀིལ་

འཁློར་ཤར། །སྔར་ཉི་མ་ནུབ་པའི་དུས་ཉིད། རི་དྭགས་མིག་ཅན་གཞློན་ནུ་མའི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཆགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱས་པར་གྱུར་ནས། ཕིས་ཞིག་ནས་བདུད་རིའི་འློད་ཟེར་རབ་

ཏུ་འཕྲློ་བའི་ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་ཉ་གང་བ་ཤར་རློ་ཞེས་ཟླ་བ་ཤར་བས་ཆགས་པ་

འཕེལ་ཞིང༌། རྒྱ་མཚོ་ཕྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་གི་རྒྱུ་འབས་ལས་བཟླློག་པ་མཚར་ཆེ་

བས། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྔ་བའི་རྒྱུའློ། །

བཞི་པ་རིགས་མིན་གི་རྒྱུ་ནི། ལྷ་གཅིག་ཁྱློད་ཀི་ཞབས་གཉིས་པློ། །དམར་

བའི་ཉི་གཞློན་ལ་རེག་པས། །རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀི་ལག་པ་ཡི། །པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་པ་

ཅི། །ཀེ་ལྷ་གཅིག ཁྱློད་ཀི་ཞབས་མཐིལ་གཉིས་པློ་རབ་ཏུ་དམར་བའི་ཉི་མ་གཞློན་ནུ་

འདི་ལྟ་བུ་ལ་རེག་པས། མཐའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་ཀིས་ཕག་འཚལ་བའི་ལག་པའི་པདྨློ་

ཟུམ་པར་བེད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཉི་མ་དང་པདྨ་བཏགས་པ་ཡིན་ཀང༌། ཉི་མས་པདྨ་

ཟུམ་པར་བེད་པ་མི་རིགས་ཤིང་མཚར་བས། རིགས་པ་མིན་པའི་རྒྱུའློ། །

ལྔ་པ་རིགས་པའི་རྒྱུ་ནི། ཁྱློད་ཀི་ཞབས་སེན་ཟླ་བ་ཡི། །འློད་ཟེར་ཀུནྡ་དྲི་མེད་

རྣམས། །ས་སྐློང་རྣམས་ཀི་ལག་པ་ཡི། །པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་ལ་དབང༌། །ལྷ་ཁྱློད་ཀི་

ཞབས་སེན་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པའི་ཟླ་བ་འདིའི་འློད་ཟེར་ཀུནྡ་དྲི་མ་མེད་པའི་མདངས་

འཕྲློ་བ་རྣམས་ས་སྐློང་བ་རྒྱལ་ཕྲན་རྣམས་ཀིས་ཕག་འཚལ་བའི་པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་

པ་ལ་དབང་ངློ་ཞེས་བཏགས་པའི་ཟླ་བས་པདྨ་ཟུམ་པར་བེད་རིགས་ཤིང་མཚར་

བས། རིགས་པའི་རྒྱུའློ། །

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་འཇུག་བསྡུ་བ་ནི། ཞེས་པ་རྒྱུ་ཡི་རྣམ་རྟློག་གི །ལུགས་

ནི་འདི་འདྲ་དག་ཏུ་བསན། །ཞེས་པ་རྒྱུའི་རྒྱན་གི་རྣམ་རྟློག་གི་ལུགས་ནི། དབེ་བ་

གསུམ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པ་འདི་འདྲ་བ་དག་ཏུ་བསན་ཟིན་ཏློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཕྲ་མོའི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅུ་བཞི་པ་ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་བརློད་དློ། །དང་

པློ་མཚན་ཉིད་ནི། ཟུར་དང་རྣམ་པས་མཚོན་པའི་དློན། །ཕྲ་ཕིར་ཕྲ་མློ་ཞེས་པར་

བཤད། །བློ་སྔློན་དུ་བཏང་བའི་ལུས་ཀི་བརའམ། ཐབས་སམ་ཟུར་གིས་སློན་ཚུལ་ཕྲ་

མློ་དང༌། བློ་སྔློན་དུ་བཏང་བ་མིན་ཡང་ནང་སེམས་ཀི་འགྱུར་བ་ལུས་ཉམས་སུ་ཐློན་

པའི་རྣམ་པ་ཕྲ་མློ་ལས་མཚོན་དློན་ཤེས་ཏེ་བང་དློར་ལ་འཇུག་པ་ནི་ཕྲ་བའི་ཕིར། ཕྲ་

མློའི་རྒྱན་ཞེས་པར་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ལ། དང་པློ་ཟུར་གིས་ཕྲ་མློ་ནི། ནམ་ཞིག་འུ་ཅག་

འགློགས་འགྱུར་ཞེས། །ཚོགས་སུ་བརློད་པར་མ་བཟློད་པའི། །མཛའ་བློ་རིག་ནས་བུད་

མེད་ཀིས། །རེ་དགའི་པདྨ་ཟུམ་པར་བས། །དུས་ནམ་ཞིག་ན་ཡུ་བུ་ཅག་གཉིས་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་འགློགས་པར་འགྱུར་ཞེས། མང་པློའི་ཚོགས་དབུས་སུ་བརློད་མ་བཟློད་པའི་

མཛའ་བློའི་བསམ་པ་དེ། བུད་མེད་ཤེས་རིག་ཅན་གིས་རིག་ནས། རེ་དགའི་རྒྱན་གི་

པདྨ་ལག་སློར་གིས་ཁ་ཟུམ་པར་བས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ལུས་སྐེས་དག་གིས་

གཟིར་བ་ཡི། །མཛའ་བློ་དབུགས་དབྱུང་འདློད་པ་ཡིས། །པདྨ་ཟུམ་པར་བས་པ་

ལས། །འདིར་ནི་མཚན་མློ་འགློགས་པར་བསན། ལུས་སྐེས་འདློད་པ་དག་གིས་གཟིར་

བའི་མཛའ་བློ་དབུགས་དབྱུང་བར་འདློད་པ་ཡིས། །རྒྱན་གི་པདྨ་ཟུམ་པར་བས་པའི་

བརས། འདིར་ནི་པདྨ་ཟུམ་དུས་ཀི་མཚན་མློ་འགློགས་པར་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་རྣམ་པའི་ཕྲ་མློ་ནི། གླུ་ཡི་མདུན་སར་ཁྱློད་ལ་མིག །གཏད་པ་དེ་

གདློང་ཆུ་སྐེས་ལ། །དམར་ཞིང་གསལ་བ་རྒྱས་པ་ཡི། །མཛེས་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བར་གྱུར། །སྐེ་བློ་མང་པློ་གླུ་གར་གི་བ་བ་བརམས་པའི་མདུན་སར། ཁྱློད་ཉིད་ལ་

མིག་ཡང་ཡང་གཏད་པ་དེའི་གདློང་གི་ཆུ་སྐེས་ཏེ་པདྨ་ལ་ཁ་དློག་དམར་ཞིང་མདངས་

གསལ་བ་དང༌། སྤུ་ལློང་རྒྱས་པའི་མཛེས་པ་འགའ་ཞིག་བྱུང་བར་གྱུར་ཏེ། དེ་བཤད་

པ་ནི། འདིར་ཡང་རང་བཞིན་མ་བརློད་པར། །དགའ་བའི་དགའ་སློན་འདློད་པ་

དག །ངེས་པར་གནས་པ་ཉིད་གྱུར་པ། །ཕྲ་མློ་ཉིད་ལས་བརྒལ་མ་ཡིན། །འདིར་ཡང་

འདློད་དློན་གི་རང་བཞིན་དངློས་སུ་མ་བརློད་པར། དགའ་བའི་དགའ་སློན་འཁྲིག་བདེ་

འདློད་པའི་སྐེས་ཕྲན་ཕློ་མློ་དག །དེ་ཉིད་རྣམ་པ་ཁློ་ནས་ངེས་པའི་སློ་ནས། མདུན་ས་

དེ་ཉིད་དུ་གནས་ཏེ་འདློད་པ་སྒྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡང༌། ཕྲ་མློའི་རྒྱན་ཉིད་ལས་བརྒལ་བ་

མ་ཡིན་ནློ། །ཕྲ་མློ་འདི་འགའ་ཞིག ངག་ཏུ་ཡེ་མ་བརློད་པའི་སྙན་ངག་ཏུ་འདློད་ཟེར་བ་

ནི་ཐ་ཆད་པའི་གཏམ་ཡིན་ལ། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། གསང་སྔགས་ནང་གི་བར་ཐུན་

མློང་མ་ཡིན་པ་ཐ་སྙད་རིག་པའི་དཔེར་བཀློད་པ། རྣམ་པ་འཆར་བདེ་བ་ལ་དགློངས་

ཀང༌། ཞྭ་དཔེ་ལཧྭམ་ལ་བཀབ་པར་འགྱུར་རམ་སྙམ། སྙིང་པློ་བར་དང་རྣམ་པ་བརློད་

བར་བས་པའི་ཚིག་ཕྲེང་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལས། དེས་མཚོན་པའི་དློན་ནི་ངག་ཏུ་

བརློད་ན་བར་དང་རྣམ་པས་ཅི་ཞིག་བ། དེ་ཙམ་ལ་རློད་སངས་མང་མི་དགློས་སློ། །

ཆའི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅློ་ལྔ་པ་ཆའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། དབེ་བ་དཔེར་བརློད་

པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། ཆ་ནི་ཆ་ཡི་དངློས་པློ་དག །རང་བཞིན་

ངེས་པར་གསལ་བ་སྒིབ། །དཔེར་བརློད་ཉིད་ཀིས་འདི་ཡི་ནི། །རང་བཞིན་ངེས་པར་

གསལ་བར་བ། །ཆ་ནི་སྙད་ཀ་བས་པ་ཞིག་རེད་པའི་ཆའི་དངློས་པློའི་རང་བཞིན་མི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མཛེས་པའི་རྣམ་པ་ངེས་པར་གསལ་བ་དེ། ཟློལ་གིས་སྒིབ་ཅིང་སྦེད་པར་བེད་པ་སེ། 

དཔེར་བརློད་པ་ཉིད་ཀིས་འདིའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་གསལ་བར་བའློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལ། ཟློལ་གིས་སྦེད་པའི་ཆ་དང༌། ཟློལ་གིས་

སྨད་དང་བསློད་པའི་ཆའློ། །དང་པློ་ལ་ཡང་འློས་པ་དང་མི་འློས་པ་གཉིས། འློས་པའི་

ཆ་ནི། རྒྱལ་པློའི་བུ་མློར་ཆགས་པ་བདག །སྤུ་ལློང་རྒྱས་པ་སྲུང་བ་པློས། །རིག་པར་

གྱུར་ལ་ཀེ་མ་ཚལ། །བསིལ་བའི་རླུང་ལྡན་ཡིན་པར་ཤེས། །རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་མཛེས་

ལྡན་མར་ཆགས་པ་དག་གི་ལུས་ལ་ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་རྒྱས་པའི་རྟགས་དེ། སྲུང་བ་

པློ་ཉུག་རུམ་པ་རྣམས་ཀིས་རིག་པར་གྱུར་པ་ལ། ཀེ་མ་ཚལ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་བསིལ་

བའི་རླུང་དང་ལྡན་པར་ཤེས་སློ་ཞེས་གང་བའི་སྤུ་ལློང་གི་ཟློལ་གིས་སྒིབ་པ་ནི། 

གཉིས་ཀས་སྤུ་ལློང་བསྐེད་འློས་པས་འློས་པའི་ཆའི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་མི་འློས་པའི་ཆ་ནི། ཇི་ལྟར་བུ་མློ་མཐློང་ཉིད་ན། །བདག་ལ་དགའ་

བའི་མཆི་མ་བྱུང༌། །རླུང་གིས་གཙུབས་པའི་མེ་ཏློག་གི །རྡུལ་གིས་བདག་མིག་སུན་

ཕྱུང་ངློ༌། །ཇི་ལྟར་བུ་མློ་མཚར་སྡུག་ཅན་དེ་མཐློང་བ་ཙམ་ཉིད་ན། བདག་ལ་དགའ་

བའི་དབང་གིས་མཆི་མ་བྱུང་བ་ལ། རླུང་དྲག་པློ་དག་གིས་གཙུབས་ཤིང་བསྐློད་པའི་

མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་གིས་བདག་གི་མིག་སུན་ཕྱུང་ངློ་ཞེས་རྡུལ་མིག་ལ་ཤློར་བ་སྐད་

ཀིས། དགའ་བས་མཆི་མ་འབྱུང་མི་འློས་པ་སྒིབ་པ་མི་འློས་པའི་ཆ་རྒྱན་ནློ། །ཞེས་པ་

ལ་སློགས་སྐབས་སུ་ནི། །རྒྱན་འདི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་སེ། །ཞེས་པ་ལ་སློགས་པ་སྐློན་

གི་ཆ་ཤས་འགའ་ཞིག་སྒིབ་པ་ལ། རྒྱན་འདི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་སེ་ཞེས་པ་ལྷག་

བཅས་འློག་མ་འདྲེན་པའི་ཚིག་གློ །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གཉིས་པ་ཟློལ་གིས་སྨད་དང་བསློད་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ཆ་ལས་སྨད་པ་

དང༌། །བསློད་པར་བས་ལ་ཆ་ཞེས་བརློད། །བསློད་པ་ཁློ་ནའི་ཟློལ་གིས་སྐློན་གི་ཆ་

སྒིབ་པ་དང༌། སྨད་པ་ཁློ་ནའི་ཟློལ་གིས་བསློད་པའི་ཆ་སྒིབ་པ་ལ་ཆ་རྒྱན་ཞེས་བརློད་

དློ། །དང་པློ་ཆ་ལས་སྨད་པ་ནི། གང་ཡིད་གཡུལ་གི་དགའ་སློན་ལ། །འདློད་པའི་དགའ་

སློན་ལས་ཀང་ཆགས། །གཟི་ལྡན་ལང་ཚོ་ཡློན་ཏན་ཅན། །རྒྱལ་འདི་ཁྱློད་ཀི་བདག་

པློར་འློས། །གང་གི་ཡིད་གཡུལ་གི་དགའ་སློན་འཐབ་རློད་ཀི་བ་བ་ལ། སེད་ལྡན་

འདློད་པའི་དགའ་སློན་སེམས་པ་ལས་ཀང་ལྷག་པར་ཆགས་ལ། གཟི་བརིད་དང་ལྡན་

ཞིང་ལང་ཚོ་ལ་བབ་པ་ཡློན་ཏན་གི་རྒྱལ་བུ་འདི། །གཞློན་ནུ་མ་ཁྱློད་ཀི་བདག་པློར་

འློས་སློ་ཞེས་རྒྱལ་པློའི་བུ་མློ་ཁྱློ་འདམ་པ་ལ་ཕློ་ཉ་བས་སྨྲས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། 

བརློན་འགྲུས་ཁྱད་འཕགས་བསློད་པ་འདིར། །སྨད་པ་ཉིད་དེ་ལློངས་སྤློད་ལ། །རྒྱུན་

དུ་སྤློད་འདློད་བུ་མློ་ཡི། །བསམ་པ་དག་ནི་བཟླློག་པར་ནུས། །འདི་ནི་བསློད་པ་ཁློ་ན་

སེ། ཇི་ལྟར་སྨད་ཅེ་ན། གཡུལ་ལ་སྤློ་བ་བརློན་འགྲུས་སམ་ཁྱད་འཕགས་ཀི་བསློད་པ་

ནི། སྐབས་འདིར་ཆ་ཡིས་སྨད་པ་ཉིད་དེ། འདློད་པའི་ལློངས་ལ་རྒྱུན་དུ་སྤློད་པར་

འདློད་པའི་བུ་མློའི་བསམ་པ་བཟླློག་པར་ནུས་ཏེ། དེ་དང་མ་མཐུན་པས་སློ། །ཆ་ལས་

སྨད་པའི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཆ་ལས་བསློད་པ་ནི། གནློད་པ་རབ་གཞིལ་ཉིད་ཀི་ཕིར། །གང་གིས་

སྙན་པར་སྨྲ་བ་བསླབས། །སྐེ་བློ་འདི་ནི་བརེ་མེད་གཡློ། །གློགས་མློ་དེ་ཡིས་བདག་ལ་

ཅི། །རང་ལ་གནློད་པ་རབ་ཏུ་གཞིལ་ཕིར། གང་གིས་ངག་འཇམ་ཞིང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་

འདི་བསླབས་ཀིས། གཞན་དུ་སྐེ་བློ་འདི་ནི་བདག་ལ་བརེ་བ་མེད་པར་མ་ཟད། གཡློ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སྒྱུའི་རང་བཞིན་ཅན་ཏེ། ཀེ་གློགས་མློ། དེ་འདྲའི་མཛའ་བློས་བདག་ལ་ཅི་བ་སེ་དགློས་

པ་མེད་དློ་ཞེས་གློགས་མློ་ལ་སྨྲས་པའློ། །

དེ་བཤད་པ་ནི། སྐེ་བློ་གློགས་མློས་རབ་བསན་ཁེངས། །ཆགས་ཕིར་བེད་

པར་མ་ནུས་ཏེ། །སྐློན་ལྟར་སྣང་བས་ཡློན་ཏན་གང༌། །སྙན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་ཀང་

བསན། །སྐེ་བློ་འདི་ལ་འདུད་པར་མ་བས་ཞེས། གློགས་མློས་རབ་ཏུ་བསན་པའི་

ཁེངས་པ་དེ་ལྟ་བུ། རང་དེ་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར་བེད་པར་མ་ནུས་ཏེ། སྐློན་ལྟར་སྣང་

བའི་ཟློལ་གིས་བསྒིབས་ནས། ཡློན་ཏན་གང་ཞིག་སྙན་པར་སྨྲ་བ་ཉིད་ཀང་བསན་ཏེ། 

ཆ་ལས་བསློད་པའི་རྒྱན་ནློ། །

རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅུ་དྲུག་པ་རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་བརློད་

དློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། དངློས་པློ་རབ་ཏུ་བསན་པ་རྣམས། །རིམ་པ་བཞིན་དུ་རེས་

སློན་པ། །གངས་དང་རིམ་པ་བཞིན་ཞེས་པ། །གངས་བཞིན་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་

བརློད། །བརློད་འདློད་ཀི་དངློས་པློ་སྔློན་ལ་རབ་ཏུ་བསན་པ་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་བཞིན་

དུ། དེ་དང་འབེལ་བའི་དློན་རྣམས་རེས་སུ་སློན་ཅིང་འགློད་པ་ནི། གངས་རིམ་པ་ཅན་

ནམ། གངས་བཞིན་གི་རྒྱན་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། ཁྲུས་ལ་ཆུར་ནི་རབ་ཞུགས་མ། །ཁྱློད་ཀི་འཛུམ་

མིག་གདློང་མཛེས་ནི། །ཀུ་མུད་ཨུཏྤལ་པདྨ་ཡིས། །བརྐུས་པར་ངེས་སློ་གཟུགས་

ཅན་མ། །ཀེ་གཟུགས་ཅན་མ། ཁྲུས་ལ་མེ་ཏློག་རིང་བུའི་ཆུར་ཞུགས་པ་མ་ཁྱློད་ཀི་

འཛུམ་དཀར་དང༌། མིག་ཡངས་དང༌། གདློང་གི་མཛེས་པ་གསུམ་ནི། ཆུ་ནང་གི་ཀུ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མུད་དང༌། ཨུཏྤལ་མཐིང་ག་དང༌། པདྨ་དཀར་པློ་གསུམ་གིས་བརྐུས་པར་ངེས་ཏེ་དེ་

དག་མཛེས་པ་རད་དུ་བྱུང་བས་ཞེས་རིང་བུར་ཞུགས་པ་རབ་རྟློག་གི་ས་བློན། བརྐུས་

པ་དཔེ་དང༌། ངེས་པར་རྟློགས་གསལ་བེད་རིམ་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ནློ། །

དགའ་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅུ་བདུན་པ་དགའ་བའི་རྒྱན་གི་དབེ་བ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་བཅས་

བསྔགས་པ་དང༌། དཔེར་བརློད་དང་བཅས་དབེ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་དང་བཅས་

བསྔགས་པ་ནི། དགའ་བ་མཆློག་ཏུ་དགའ་བར་བརློད། །ཉམས་ལྡན་ཡིད་འློང་ཉམས་

དང་ལྡན། །གཟི་བརིད་ང་རྒྱལ་སྐེས་པ་སེ། །དེ་གསུམ་ཁྱད་འཕགས་དག་དང་

ལྡན། །དགའ་བ་ནི་མཆློག་ཏུ་དགའ་བའི་ཉམས་སྐེས་པ་བརློད་པ་དང༌། ཉམས་ལྡན་ནི་

ཡིད་དུ་འློང་བའི་སེག་སློགས་ཀི་ཉམས་དང་ལྡན་པ་དང༌། གཟི་བརིད་ཅན་ནི་ནང་དུ་

ང་རྒྱལ་འཕེལ་བའི་ཚིག་སེ། དེ་གསུམ་ཀ་ཉམས་ལས་ཕེ་བ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་

དག་དང་ལྡན་པའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་དང་བཅས་དབེ་བ་ལ་གཉིས་ལས། དགའ་བའི་རྒྱན་གི་

དཔེར་བརློད་པ་དང་པློ་དངློས་ཐློབ་ཀི་དགའ་བ་ནི། གློ་བིན་ད་ཁྱློད་ཁྱིམ་འློངས་པ། །དེང་

བདག་དགའ་བ་སྐེས་པ་གང༌། །དགའ་བ་འདི་ནི་སླར་ཡང་ཁྱློད། །དུས་ཀི་འློངས་ན་

འབྱུང་བར་འགྱུར། །གློ་བིན་ད་ནི་གང་རིའམ། ས་གཞི་ཐློབ་ཅེས་ཁྱབ་འཇུག་གི་མིང་སེ། 

ཁྱློད་ཁྱིམ་འདིར་འློངས་པས་དེང་གི་དུས་བདག་ལ་དགའ་བ་སྐེས་པ་གང་ཡིན་པའི་

དགའ་བ་འདི་འདྲ་བ་ནི། སླར་ཡང་ཁྱློད་བསློད་ནམས་ལ་བབ་པའི་དུས་ཀི་ཚེ་འློངས་ན་

འབྱུང་བར་འགྱུར་རློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། དེ་འདྲའི་དགའ་བ་བི་དུ་རས། །གཞན་ལས་མིན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཞེས་རིགས་པར་སྨྲ། །དེ་ལ་གུས་པ་ཙམ་གིས་ནི། །རབ་བསེན་འཕྲློག་བེད་ཤིན་ཏུ་

དགེས། །དེ་འདྲ་བའི་དགའ་བ་རད་དུ་བྱུང་བ། བི་དུ་ར་ཞེས་བ་བའི་རྒྱལ་པློས་གཞན་

ལས་འབྱུང་བ་མིན་ཞེས་རིགས་པར་སྨྲས་ཤིང༌། ལྷ་དེ་ལ་གུས་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས། 

རབ་ཏུ་བསེན་བའི་ལྷ་འཕྲློག་བེད་དེ་ཁྱབ་འཇུག་ཤིན་ཏུ་དགེས་སློ། །ཞེས་ཁྱབ་འཇུག་

དངློས་ལས་ཐློབ་པས། དངློས་ཐློབ་ཀི་དགའ་བའི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་གཟུགས་བརན་གི་དགའ་བ་ནི། ཟླ་བ་ཉི་མ་རླུང་ས་མཁའ། །སྦྱིན་

སེག་བེད་དང་མེ་དང་ཆུ། །ཞེས་པའི་གཟུགས་རྣམས་རབ་འདས་ནས། །ལྷ་ཁྱློད་ལྟ་

བར་ངེད་ཀིས་ཅི། །དབུ་མ་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལས། དབང་ཕྱུག་ཐ་

དད་པ་རྣམས་ས་ཆུ་མེ་རླུང་མཆློད་སྦྱིན་བ་བ་ནམ་མཁའ་ཉི་མ་ཟླ་བ་ཞེས་གཟུགས་

གསལ་བ་བརྒྱད་དུ་རྟློག་ཅིང་དེ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་བར་བེད་ཅེས་འབྱུང་བས་

གསལ་བའི་གཟུགས་བརྒྱད་པློ་དེ་རྣམས་ལས་རབ་ཏུ་འདས་ནས། ཕྲ་བ་དང་ཡང་བ་

སློགས་དབང་ཕྱུག་གི་ཐུན་མློང་མ་ཡིན་པའི་སྐུ་ནི། རྣལ་འབློར་པ་ཆེན་པློས་ཀང་

རྟློགས་དཀའ་བའི་ཕིར། ལྟ་བའི་ནུས་པ་ཐ་མལ་བ་ངེད་ཀིས་ཅི་ཞིག །དེ་བཤད་པ། 

མངློན་སུམ་བས་པའི་ལྷ་ལ་ནི། །རྒྱལ་པློ་དགའ་བའི་གློ་ཆ་ཡིས། དགའ་བ་རབ་ཏུ་

གསལ་བས་གང༌། །དེ་ཡང་དགའ་བར་རེས་རྟློགས་བ། །ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་གཟུགས་

གསལ་བ་བརྒྱད་མངློན་སུམ་དུ་བས་པ་ལ། ར་གྷུའི་རིགས་ལས་བྱུང་བ། རྒྱ་དཔེ་ལ་

ལར། རཱ་ཏཱ་ཝར་ཎཿཞེས་པ་དགའ་བའི་གློ་ཆ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ། རཱ་ཛ་ཝར་ཎཿརྒྱལ་པློའི་

གློ་ཆ་ཞེས་ཀང་འབྱུང་བའི། རྒྱལ་པློ་དེའི་དགའ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བས་པ་གང༌། 

དེ་ལྟར་ཡང་དགའ་བའི་རྒྱན་དུ་རེས་སུ་རྟློགས་པར་བ་སེ། གཟུགས་བརན་གི་དགའ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བའི་རྒྱན་ནློ། །པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། སེག་ཉམས་ཀི་དཔེར་བརློད་འདིར་དྲངས་ནས་

དབེ་བ་གསུམ་དུ་མཛད་ཅིང༌། དེའི་དློན་བཤད་པས་སེག་ཉམས་ཀི་གློ་ཆློད་པར་

མཛད་པ་ནི་ལེགས་པར་མི་སྣང་ངློ༌། །

ཉམས་ལན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅློ་བརྒྱད་པ་ཉམས་ལྡན་གི་དབེ་བ་ལ་བརྒྱད་ལས། དང་པློ་དགའ་བའི་

འགྱུར་བ་འཕེལ་བ་སེག་པའི་ཉམས་ནི། ཤིའློ་ཞེས་པ་ཕ་རློལ་དུ། །གང་དང་འགློགས་

ཆེད་བདག་འཆི་འདློད། །ཨ་ཝནྟི་དེ་བདག་གིས་ནི། །སྐེ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་ཅི་ལྟར། །ཨུ་

ད་ཡ་ན་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པློ། བཙུན་མློ་ཨ་ཝནྟི་སེ་སྲུང་བེད་མ་མཛེས་ཆེས་པར་ཆགས་

ནས། རྒྱལ་སིད་ཀི་བ་བ་ཤློར་བས་བློན་པློས་བཙུན་མློ་ཤི་བ་ལྟར་བས་པའི་ཚེ། རྒྱལ་

པློ་བཙུན་མློ་དང་ཕྲད་ཕིར་འཆི་བར་བརམས་པ་ལ། སྙན་སྒློན་ཏེ་བཙུན་མློ་གཏད་

པས། འཚམས་པར་སྤློད་ཅིང་དགའ་བས་བརློད་པའི་ཚིག་སེ། དློན་ནི། ཤིའློ་ཞེས་

པའི་བཙུན་མློ་དང་འགློགས་པའི་ཆེད་དུ། བདག་ཀང་འཆི་བར་འདློད་དློ་ཞེས་པའི་

གདུང་བ་དེ་ཙམ་ཡློད་པ་ལ། ཨ་ཝནྟི་དེ་བདག་གིས་སྐེ་བ་འདི་ཉིད་ལ་ཐློབ་པ་འདི་ལྟ་

བུ་ཅི་ལྟར་ཏེ་རི་ལམ་མིན་ནམ། དེ་བཤད་པ་ནི། དགའ་བ་ཉིད་ནི་སྔར་བསན་

ཏེ། །དགའ་བ་སེག་པ་ཉིད་གྱུར་འདི། །གཟུགས་མང་དག་དང་ལྡན་པས་ན། །དེ་ཕིར་

འདི་ནི་ཉམས་ལྡན་ཚིག །དགའ་བ་སྐེས་བུའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་སྔར་བསན་ཟིན་ཏེ། བུད་

མེད་ཀི་ཡུལ་ལས་བྱུང་བའི་དགའ་བ་སེག་པའི་སྐེ་གནས་ཅན་འདི་མངློན་དུ་རྣམ་པར་

འགྱུར་བའི་གཟུགས་མང་པློ་དག་དང་ལྡན་པས་ན། དེ་ཕིར་འདི་ནི་སེག་པའི་རློ་ཉམས་

དང་ལྡན་པའི་ཚིག་སེ། འགེལ་པ་འདློད་འཇློར། སྐེ་པ་བུད་མེད་ཕྲད་པ་ལས། །སློ་སློར་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དགའ་བ་འབྱུང་འགྱུར་བ། །དེ་ནི་སེག་པ་ཞེས་བར་བཤད། །དགའ་བའི་རེད་མློ་

སློགས་ཀི་རྒྱུ། །ཞེས་ཕློ་མློ་ཕྲད་པའི་དགའ་བ་ནི་སེག་པའི་ཉམས་སུ་གྲུབ་བློ། །

གཉིས་པ་ཁྲློ་བ་འཕེལ་བ་དྲག་ཤུལ་གི་ཉམས་ནི། གང་གི་ནག་མློ་བདག་

མདུན་ནས། །སྐྲ་ནས་བཟུང་སེ་དྲངས་གྱུར་པ། །བརྟན་དཀའ་སིག་ཅན་ཐློབ་པ་

འདི། །སྐད་ཅིག་འཚོ་བར་འགྱུར་རམ་ཅི། །གང་གི་སེ་རྒྱལ་པློ་བརྟན་དཀས། འཇིགས་

སེའི་ཆུང་མ་ནག་མློ་བདག་ཉིད་ཀི་མདུན་ན་གནས་བཞིན་པ། སྐྲ་ནས་མངློན་སུམ་དུ་

བཟུང་སེ་དྲངས་ཤིང་དྲུད་པར་གྱུར་པའི་བརྟན་དཀའ་སིག་ཅན་ནམ་ཉེས་པ་ཅན་

འཇིགས་སེ་བདག་གི་ལག་ཏུ་ཐློབ་པ་འདི། ད་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་འཚོ་བར་འགྱུར་

རམ་ཅི་སེ་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་གསད་པར་བའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཅེས་པ་འཇིགས་སེ་དག་

དག་ལ། །ལྟ་བའི་ཁྲློ་བ་མཆློག་གི་མཐར། །འཛེགས་པ་དྲག་པློའི་བདག་ཉིད་

འགྱུར། །འདི་ནི་རློ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག །ཅེས་པ་ནི་སྐ་བསེང་བུ་ལྔའི་ཡ་གལ་འཇིགས་

སེས། དག་བློ་བརྟན་དཀའི་ཐུབ་སྤློད་དག་ལ། མིག་དམར་འཁྱློག་པློར་ལྟ་བའི་ཁྲློ་བ་

མཆློག་སེ་ཆེ་བའི་མཐར་འཛེགས་པ། དྲག་པློའི་ཉམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་འདི། 

དྲག་པློའི་རློ་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གློ །

གསུམ་པ་སྤློ་བ་འཕེལ་བ་དཔའ་བའི་ཉམས་ནི། མཚོར་བཅས་ས་ལས་མ་རྒྱལ་

ཞིང༌། །རྣམ་མང་མཆློད་སྦྱིན་མ་བས་ལ། །སླློང་ལ་ནློར་རྣམས་མ་བིན་པར། །ས་སྐློང་དུ་

བདག་ཅི་ལ་འགྱུར། །རྒྱ་མཚོ་བཞི་དང་བཅས་པའི་ས་གཞི་ལས་དཔུང་གིས་མ་རྒྱལ་

ཞིང༌། རྟ་གཙང་དང་རཱ་ཛ་སྟུ་ཡ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློའི་སྒྲུབ་བེད་རྣམ་པ་མང་པློའི་མཆློད་

སྦྱིན་ཡང་མ་བས་ལ། སླློང་བ་པློ་ལ་ནློར་འདློད་པ་རྣམས་ཀང་མ་བིན་པར། ས་སྐློང་བའི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དབང་ཕྱུག་ཏུ་བདག་ཅི་ལ་གྱུར་ཏེ་བདེན་ནམ་རྫུན་ཞེས་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཞེས་པ་

སྤློ་བ་ཁྱད་འཕགས་དག དཔའ་བའི་ཉམས་ཀི་བདག་ཉིད་གནས། །ཉམས་ལྡན་ཉིད་དུ་

ནུས་པ་ལ། །ཚིག་འདི་དག་ནི་དབང་བ་ཡིན། །ཞེས་གློ་བུར་དུ་རྒྱལ་པློ་ཐློབ་པ་ལ་སྤློ་བ་

ཁྱད་འཕགས་དག་གསལ་བ་འདི་ལྟ་བུ་དཔའ་བའི་ཉམས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་ཏེ། 

ཉམས་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་ནུས་པ་ལས་ཚིག་འདི་དག་དབང་བ་ཡིན་ནློ། །

བཞི་པ་མ་ངན་འཕེལ་བ་སྙིང་རེའི་ཉམས་ནི། །ལུས་འཇམ་གང་ལ་པདྨ་

ཡི། །མལ་སན་དག་ཀང་རྩུབ་བེད་ན། །ལྷ་མློ་དེ་ནི་རློ་ཁང་དག །སེག་ཟ་ལྡན་པར་ཅི་

ལྟར་ཉལ། །ལུས་འཇམ་ཞིང་གཞློན་ཤ་ཅན་གང་ལ། པདྨའི་མལ་སན་དག་ཀང་རྩུབ་

པར་བེད་པ་མཛེས་མ་མིའི་ལྷ་མློ་དེ་འདྲ་བ་ནི། བདག་པློ་ཤི་བའི་རློ་ཁང་དག་སེག་ཟ་

མེའི་ཕུང་པློ་དམར་འུར་འུར་འབར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ནང་དུ། གནས་སྐབས་ཇི་

ལྟར་ཉལ་ཏེ་བཟློད་པར་མི་ནུས་སློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཞེས་པ་སྙིང་རེ་འློས་རྒྱས་

ལ། །རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་རབ་ཏུ་བཤད། །དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་མི་སྡུག་དང༌། །བཞད་གད་

རད་བྱུང་འཇིགས་རུང་ངློ༌། །ཞེས་པ་རྒྱ་བལ་གི་རྒྱལ་པློ་འདས་དུས། རློ་དང་ལྷན་

ཅིག་བཙུན་མློ་གསློན་པློར་བསེགས་པས་སྙིང་རེ་བ་བར་འློས་པ། མ་ངན་གི་འགྱུར་

བ་རྒྱས་པ་ནི་སྙིང་རེའི་ཉམས་རྒྱན་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བཤད་ལ། དེ་བཞིན་གཞན་ཡང་མི་

སྡུག་པ་དང༌། བཞད་གད་དང༌། རད་བྱུང་དང༌། འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ཀང་ངློ་ཞེས་

མཚམས་སྦྱར་ནས། ལྔ་པ་སྐྱུག་བློ་བ་འཕེལ་བ་མི་སྡུག་པའི་ཉམས་ནི། རྒྱུ་མས་

བརྒྱན་པའི་སིན་པློ་རྣམས། །མགློ་མེད་རློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །ལག་པ་སྦྱར་བས་ཁྱློད་

དགའི་ཁྲག །འཐུང་ཞིང་འཐུང་ཞིང་གར་བེད་དློ། །ཚིལ་བུས་དཀྲིས་པའི་རྒྱུ་མའི་ཕྲེང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བས་ལུས་བརྒྱན་པའི་སིན་པློ་མི་རློ་ཟ་བ་རྣམས། གཡུལ་དུ་བཅད་དེ་མགློ་མེད་པའི་

རློ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ལག་པའི་སྙིམ་པ་སྦྱར་བས། ཁྱློད་ཀི་དག་བློ་བསད་པའི་བང་ཁློག་

གི་ཁྲག་རྣམས་བཅུས་ནས། འཐུང་ཞིང་འཐུང་ཞིང་མློས་པའི་གར་བེད་དློ་ཞེས་སྐྱུག་

བློ་ཞིང་ཡི་གར་མི་འློང་བས། མི་སྡུག་པའི་ཉམས་རྒྱན་ནློ། །

དྲུག་པ་དགློད་བློ་བ་འཕེལ་བ་བཞད་གད་ཀི་ཉམས་ནི། གློགས་མློ་མེ་ཏློག་མ་

རིང་མ། །ཁྱློད་ཀི་ནུ་མའི་ངློས་ལ་ནི། །སེན་རེས་གསར་བ་ཆགས་པ་འདི། །སློད་

གཡློགས་དག་གིས་སྒིབ་པར་མཛོད། །གཞན་དང་རེ་དགར་རློལ་པས། རྒྱན་གི་མེ་

ཏློག་རིང་པ་མློ་ལ། ཀེ་གློགས་མློ་མེ་ཏློག་མ་རིང་མ་ཞེས་བློད་ནས། ཁྱློད་ཀི་ནུ་མའི་

ངློས་ལ་སྦར་མློས་འཇུས་པའི། སེན་མློའི་རེས་གསར་དུ་ཆགས་པ་འདི། སློད་

གཡློགས་དག་གིས་སྒིབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས། སེན་རེས་གསལ་བའི་འགལ་བ་

བཞད་གད་ཀི་དློན་ཏེ། བཞད་གད་ཀི་ཉམས་རྒྱན་ནློ། །

བདུན་པ་ངློ་མཚར་བ་འཕེལ་བ་རད་བྱུང་གི་ཉམས་ནི། དགའ་ཚལ་ལློན་པ་

འདི་རྣམས་ཀི། །འདབ་མ་གསར་བ་གློས་བཟང་དང༌། །མེ་ཏློག་དློ་ཤལ་ལ་སློགས་

རྒྱན། །ཡལ་འདབ་ཁང་པར་གྱུར་པ་མཚར། །དགའ་བའི་ཚལ་གི་ལློན་པ་བཟང་པློ་

འདི་རྣམས་ཀི་ལློ་འདབ་གསར་དུ་འཁྲུངས་པ་གློས་བཟང་པློ་དང༌། མེ་ཏློག་ནི་དློ་ཤལ་

སློགས་རྒྱན་དང༌། ཡལ་ག་འདབ་མ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པས་སེང་ནས་ཕུབ་ཅིང༌། ཕློགས་

མཚམས་བསྐློར་བས་ཁང་པར་གྱུར་པ་ཆེས་ངློ་མཚར་རློ་ཞེས་ཡ་མཚན་རད་དུ་བྱུང་

བར་སློན་པས། རད་བྱུང་གི་ཉམས་རྒྱན་ནློ། །

བརྒྱད་པ་འཇིགས་པ་འཕེལ་བ་འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་ནི། རེ་མློ་དག་ལ་མེ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གནས་པ། །བརྒྱ་བིན་གི་ནི་རློ་རེ་གང༌། །འདི་ནི་དྲན་ན་ལྷ་མིན་གི། །བུད་མེད་མངལ་

ནི་ལྷུང་བར་བེད། །རེ་མློ་དག་ལ་མེའི་ཚུབ་མ་མཆེད་ཅིང་འབར་བ་གནས་པ། བརྒྱ་

བིན་གི་ཕག་ཆ་རློ་རེ་རེ་མློ་བརྒྱ་པ་འདི་ནི། དྲན་པ་ན་ཡང་ལྷ་མིན་གི་བུད་མེད་རྣམས། 

འཇིགས་པས་མངལ་གི་བིས་པ་དབང་མེད་དུ་ས་ལ་ལྷུང་བར་བེད་དློ་ཞེས་ཐློས་པ་

ཙམ་གིས་འཇིགས་པ་བསྐེད་པས། འཇིགས་རུང་གི་ཉམས་རྒྱན་ནློ། །སྙན་པའི་

ཉམས་ལས་ཁྱད་པར་བསན་པའི་ཕིར། སྙན་པ་གློང་པ་ཉིད་མིན་སྐེས། །བརློད་བ་ཡི་

ནི་ཉམས་དག་བསན །འདི་ནི་ཉམས་བརྒྱད་དབང་བས་ཏེ། །ཚིག་རྣམས་ཉམས་དང་

ལྡན་པར་བཤད། །ལེའུ་དང་པློར་སྙན་པའི་ཉམས་ནི། གློང་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་ལས་

སྐེས་པའི་རློད་བེད་ཚིག་དང༌། བརློད་བ་དློན་གི་ཉམས་དག་བསན་ལ། འདིར་ནི་

ཉམས་བརྒྱད་ཀི་དབང་བས་ཏེ། ཚིག་རྣམས་རློ་ཉམས་དང་ལྡན་པར་བཤད་

པའློ། །གཞན་དུ། རིན་ཆེན་མཛོད་ལས། སེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་པ། །དྲག་ཤུལ་

དགློད་དང་འཇིགས་སུ་རུང༌། །སྙིང་རེ་རྔམ་དང་ཞི་བ་སེ། །འདི་རྣམས་གར་གི་ཉམས་

དགུའློ། །ཞེས་དགུ་དང༌། སླློབ་དཔློན་ར་བྷ་བློས། སེག་པ་དཔའ་བ་མི་སྡུག་པ། །དགློད་

དང་དྲག་ཤུལ་འཇིགས་སུ་རུང༌། །སྙིང་རེ་རྔམ་དང་ཞི་བ་དང༌། །མཉེས་གཤིན་པ་སེ་

ཉམས་བཅུའློ། །ཞེས་དང༌། འགའ་ཞིག ཉམས་བཞིར་བསྡུས་པའང་བཞེད་པ་ཡློད་

དློ། །པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། རྔམ་པའམ་མི་སྡུག་པ་ཞེས་རྣམ་གངས་སུ་མཛད་པ་མི་

འཐད་དེ། དློགས་དཔློད་དུ་གསལ་ལློ། །

གཟི་བརིད་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

བཅུ་དགུ་པ་གཟི་བརིད་ཅན་གི་དཔེར་བརློད་ནི། བདག་ནི་གནློད་པ་བེད་པློ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཞེས། །ཁྱློད་ཀི་སྙིང་ལ་འཇིགས་མ་བེད། །བདག་གི་རལ་གིས་ཕིར་ཕློགས་

རྣམས། །ནམ་ཡང་གཞློམ་པར་འདློད་མ་ཡིན། །བདག་ནི་སློག་ལ་གནློད་པ་བེད་པ་པློ་

ཡིན་ནློ་ཞེས། ཁྱློད་རྣམས་ཀི་སྙིང་ལ་འཇིགས་པ་འཛིན་པར་མ་བེད་ཅིག རྒྱུ་མཚན། 

བདག་གི་རལ་གིས་ནི་ཕིར་ཕློགས་ཏེ་འབློས་པ་དག་ནམ་ཡང་གཞློམ་པར་འདློད་པ་

མ་ཡིན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཞེས་པ་སྐེས་བུ་དྲེགས་ལྡན་འགས། །གཡུལ་དུ་གཞན་

ནི་བཀག་བས་ཏེ། གཏློང་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས། །གཟི་བརིད་ལྡན་པར་ཤེས་པར་

བ། །ཞེས་པ་སྐེས་བུ་དཔའ་ཞིང་དྲེགས་པ་དང་ལྡན་པ་འགས། གཡུལ་དུ་གཞན་སེ་

བཅློམ་ནས་འབློས་པ་བཀག་པ་དེ། ལུང་བཟང་པློས་གཏློང་བའི་ཚེ་བརློད་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ལ་སློགས་པ་གཟི་བརིད་ལྡན་པའི་རྒྱན་ཞེས་པ་ཤེས་པར་བའློ། །

རྣམ་གྲངས་བརོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉི་ཤུ་པ་རྣམ་གངས་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་

བརློད་དློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། འདློད་དློན་དངློས་སུ་མ་བརློད་པར། །དེ་ཉིད་འགྲུབ་

པར་བ་བའི་ཕིར། །རྣམ་པ་གཞན་དག་བརློད་པ་གང༌། །དེ་ནི་རྣམ་གངས་བརློད་པར་

འདློད། །འདློད་བའི་དློན་དངློས་སུ་མ་བརློད་པར་དེ་ཉིད་འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ། 

ཐབས་མཁས་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་དག་བརློད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། རྣམ་གངས་བརློད་

པའམ། བརྒྱུད་ནས་བརློད་པའི་རྒྱན་དུ་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། ས་ཧ་ཀཱ་རའི་སྙེ་མ་རྣམས། །གཞན་གི་གསློས་

འདིས་ཟ་བར་བེད། །དེ་ནི་བདག་གིས་བཟླློག་པར་བགི། །ཁྱེད་གཉིས་དལ་གིས་

འདུག་པར་མཛོད། །ས་ཧ་ཀཱ་ར་སེ་འློ་མས་བཅུས་པའི་ཨམྲ་མཆློག་གི་སྙེ་མ་རྣམས། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གཞན་བ་རློག་གིས་གསློས་པར་གགས་པ་ཁུ་བྱུག་འདིས་ཟ་བར་བེད་ཀི། དེ་ནི་

བདག་གིས་བཟླློག་པར་བགི་བས། ཁྱེད་གཉིས་གནས་འདིར་དལ་གིས་འདུག་པར་

མཛོད་ཅིག དེ་བཤད་པ་ནི། གློགས་མློ་སྐེས་ཕྲན་ཕྲད་བས་ནས། །དེ་དག་དུས་སར་

དགའ་བ་ཡིས། །དགའ་སློན་སྒྲུབ་ཏུ་གཞུག་འདློད་པས། །འགའ་ཞིག་དེ་ནས་སློང་བར་

གྱུར། །རང་གི་གློགས་མློ་སྐེས་ཕྲན་གཞློན་ནུ་དང་ཕྲད་པར་བས་ནས། དེ་དག་དུས་

ས་དེར་དགའ་བའི་དགའ་སློན་འཁྲིག་པའི་བདེ་བ་སྒྲུབ་ཏུ་གཞུག་འདློད་པས། ཐབས་

ལ་མཁས་པའི་གློགས་མློ་འགའ་ཞིག་ཁུ་བྱུག་བཟླློག་པའི་ཟློལ་གིས་གནས་དེ་ནས་

སློང་བར་གྱུར་ཏློ། །

ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང་དཔེར་བརློད་

དློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། བ་བ་འགའ་ཞིག་བརམས་པ་ལ། །སྐལ་བ་ཡི་ནི་སློབས་

ལས་ཀང༌། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་ཕུན་ཚོགས་གང༌། །དེ་ནི་ཀུན་ཏུ་ཕན་པར་བརློད། །བ་

བའི་དངློས་པློ་འགའ་ཞིག་བརམས་པ་ལ། རང་གི་སྐལ་བའི་ཁར་ཆེའི་སློབས་ལས་

ཀང༌། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཞིག་གློ་བུར་དུ་བྱུང་བ་གང་དེ་

ནི། ཀུན་དུ་ཕན་པའི་རྒྱན་དུ་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། ཁེངས་པ་གཞློམ་ཕིར་དེ་ཡི་ནི། །རང་པ་དག་ལ་

ཕག་འཚལ་བ། །བདག་ལ་ཕན་ཕིར་སྐལ་བ་ཡི། །འབྲུག་གི་སྒ་ནི་གགས་པར་

གྱུར། །ཆགས་ལྡན་ཞིག དགའ་མས་རང་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་གཞློམ་ཕིར། 

དེའི་རང་པ་དག་ལ་ཕག་འཚལ་བར་བརམ་ཚེ། བདག་ལ་ཕན་པའི་ཕིར་སྐལ་བའི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སློབས་ལས་དགའ་བ་སྐེད་པའི་འབྲུག་གི་སྒ་སྙན་པ་གློ་བུར་དུ་གགས་པར་གྱུར་ཏློ་

ཞེས་འབྲུག་སྒས་འདློད་པ་འཕེལ་ཏེ། འདུད་པའི་གློགས་ལ་ཀུན་དུ་ཕན་པར་བྱུང་བས། 

ཀུན་ཕན་གི་རྒྱན་ནློ། །

རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་གཉིས་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། མཇུག་

བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། བསམ་པའམ་ནི་འབློར་བ་ཡི། །ཆེན་པློ་ཉིད་ནི་བ་

མེད་གང༌། །དེ་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞེས་པ་ཡི། །རྒྱན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བརློད། །བསམ་

པའམ་འབློར་བ་རྒྱ་ཆེན་པློ་དེ་ཉིད་བ་ན་མེད་པ་གང་དུ་བརློད་པ་དེ་ནི། རྒྱ་ཆེ་བ་ཞེས་

པའི་རྒྱན་དུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བརློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ལ་གཉིས། བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ནི། རཱ་ཝ་ཎ་ཡི་

མགློ་གཅློད་པའི། །བ་བའི་ཁུར་ཡང་བཟློད་པ་གང༌། །རཱ་གྷུའི་བུ་དེས་བ་མ་ཡི། །བཀའ་

ལས་འདའ་བར་ནུས་མ་གྱུར། །རཱ་ཝ་ཎ་ཞེས་པ་སྒ་སྒློག་གི་བུ་སེ། ལངྐ་མགིན་བཅུ་

འཇིགས་རྟེན་གསུམ་བན་དུ་བས་པ་དེའི་མགློ་གཅློད་པའི་བ་བ་ནི་ཁུར་ཆེན་པློ་ཡང་

བཟློད་ནུས་པ་གང༌། རཱ་གྷུ་ཞེས་པ་རྒྱལ་པློ་ཤིང་རྟ་བཅུ་པའི་བུ་རཱ་མ་ཎ་དེས། བ་མ་སེ་

རང་གི་ཡབ་ཀིས། ཁྱློད་སཱི་ཏ་དང་བཅས་པ་རེ་ཞིག་ནགས་སུ་སློང་ལ། ནུ་བློ་བྷ་ར་ཏ་

རྒྱལ་སིད་ལ་ཞློག་ཅེས་པའི་བཀའ་ལས་འདའ་མ་ནུས་པར་ནགས་སུ་སློང་ངློ་ཞེས་

བཀའ་མི་འཚམས་པ་ཡང་དང་དུ་བངས་པ་ནི་བསམ་པ་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་འབློར་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་ནི། རིན་ཆེན་རིག་པ་ལ་འཕློས་པའི། །གཟུགས་

བརན་བརྒྱ་ཡིས་བསྐློར་གྱུར་པ། །ལངྐའི་དབང་ཕྱུག་དེ་ཁློ་ན། །ཨཉྫ་ན་བུས་དཀའ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བས་ཤེས། །པདྨ་རཱ་ག་དང༌། མརྒད་སློགས་རིན་པློ་ཆེའི་རང་བཞིན་གི་གཞལ་མེད་

ཁང་གི་རིག་པ་ལ་འཕློས་ཤིང་ཤར་བའི། གཟུགས་བརན་རང་དང་འདྲ་བ་བརྒྱ་ཕྲག་

གིས་བསྐློར་བར་གྱུར་པ་ལས། འདི་དག་ནི་གཟུགས་བརན་ནློ། །འདི་ནི་ལངྐའི་དབང་

ཕྱུག་དེ་ཁློ་ནའློ་ཞེས་ཨཉྫ་ན་བུ་སྤེའུའི་རྒྱལ་པློ་ཧ་ལུ་མནྠཱ་དེས། སཱི་ཏ་འཚོལ་བར་

སློང་དུས། དཀའ་བ་ཆེན་པློས་བརྟགས་ནས་ཤེས་ཀི། ཡུད་ཀིས་མ་ཤེས་སློ། །དཔེར་

བརློད་འདི་གཉིས་ཁྱབ་འཇུག་གི་འཇུག་པ། རཱ་མ་ཎའི་གཏམ་རྒྱུད་དང་སྦྱར་བ་སེ། 

རྒྱས་པར་ཁྱད་པར་འཕགས་བསློད་དང༌། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གི་བསློད་འགེལ་སླློབ་

དཔློན་ཤེས་རབ་གློ་ཆས་མཛད་པ་སློགས་ལས་ཤེས་སློ། །

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། སྔ་མར་བསམ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །འདིར་ནི་

མངློན་པར་འབློར་བ་བརླིང༌། །རྒྱ་ཆེ་གཉིས་པློ་འདི་དག་ཀང༌། །གསལ་བ་རབ་ཏུ་

མཚོན་པ་ཡིན། །དཔེར་བརློད་སྔ་མར་ནི་བསམ་པ་དློག་པ་མེད་པས་བདག་ཉིད་ཆེ་

བ་བསན་ལ། ཕི་མ་འདིར་ནི་ཁང་པ་རིན་པློ་ཆེའི་རང་བཞིན་གིས་མངློན་པར་འབློར་

བ་བརླིང་བ་ཆེ་བའི་བདག་ཉིད་བསན་ཏེ། རྒྱ་ཆེ་བའི་རྒྱན་གཉིས་པློ་འདི་དག་ཀང་

གསལ་བར་རབ་ཏུ་མཚོན་ཅིང་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

བསྙོན་དོར་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་གསུམ་པ་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། དབེ་

བ་དཔེར་བརློད། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། བསྙློན་དློར་

དག་ནི་བསྙློན་བས་ནས། །དློན་གཞན་ཅུང་ཟད་སློན་པ་སེ། །བསྙློན་དློར་དག་ནི། 

དངློས་པློའི་ངློ་བློ་ལ་མིན་ཞེས་བསྙློན་ནས། དློན་གཞན་ཆློས་དང་ཆློས་ཅན་གི་ངློ་བློ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཅུང་ཟད་སློན་པས་སྙན་ངག་མཛེས་པར་བེད་པའློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་དཔེར་བརློད་པ་ལ། དང་པློ་ཆློས་ལ་བསྙློན་དློར་ནི། འདློད་

པ་དག་ནི་མདའ་ལྔ་པ། །མ་ཡིན་སྒློ་ལྡན་སློང་ཕྲག་ཡློད། །འདློད་པའི་ལྷ་དག་ནི་མདའ་

ལྔ་པ་ཞེས་གགས་ཀང་དེ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒློ་ལྡན་མདའ་སློང་ཕྲག་ཀང་ཡློད་ཀི། གཞན་དུ་

སིད་པ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་མི་ནུས་སློ་ཞེས་འདློད་ལྷའི་ཆློས་མདའ་ལྔ་ལ་བསྙློན་ནས། 

དེ་བས་མང་བར་སློན་པ། ཆློས་ལ་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་ནི། ཙནྡན་ཟླ་འློད་དལ་བུ་ཡི། །ལྷློ་ཕློགས་དྲི་ཡི་

བཞློན་པ་འདི། །མེ་ཡི་རང་བཞིན་སྤློ་བ་སེ། །གཞན་གི་ངློར་ནི་བསིལ་ཞེས་གག 

ཙནྡན་དང༌། ཟླ་བའི་འློད་དང༌། ལྷློ་ཕློགས་ཀི་དྲིའི་བཞློན་པ་རླུང་འདི་རྣམས་བདག་ལ་

ཚ་བས་གདུང་བེད་མེའི་རང་བཞིན་སྤློ་བ་སེ། སྐེ་བློ་གཞན་གི་ངློར་ནི་བསིལ་ཞེས་

གགས་ཏེ། བདེན་པར་དཀའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། འདློད་ལྡན་གིས་ནི་གཞན་ལ་

དེ། །བསིལ་བར་ཁས་བངས་བདག་ཉིད་ལ། །ཚ་བ་ཉིད་དུ་རབ་བསན་ཕིར། འདི་ནི་

ཡུལ་ལ་བསྙློན་དློར་རློ། །དངློས་པློ་དེ་དག་འདློད་ལྡན་གིས་གཞན་གི་ངློར་བསིལ་བར་

འདློད་པ་ཁས་བངས་ཀང་དློན་དུ་མ་རངས་པའི་ཚིག་གག་ཅེས་བསྙློན་ཏེ། དློན་གཞན་

བདག་ཉིད་ལ་ཚ་བར་མངློན་སུམ་དུ་བྱུང་ཞེས་པ་ཉིད་དུ་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། འདི་

ནི་དབང་ཡུལ་ལྔའི་ཡ་གལ། རེག་བ་བསིལ་བར་ཚ་བར་བསྙློན་དློར་བས། ཡུལ་ལ་

བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་ནློ། །དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། ངག་འདི་ནི་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟློས་

ནས་དངློས་པློའི་ངློ་བློ་ལ་བསྙློན་གི་ཡུལ་ཀུན་ལ་ལྟློས་ཏེ་མིན་པས་ན། ཡུལ་ལ་བསྙློན་

དློར་ཞེས་བ་བའློ་ཞེས་པ་ལྟར་ཡང་རུང་ངློ༌། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གསུམ་པ་རང་བཞིན་བསྙློན་དློར་ནི། བདུད་རི་ཟག་པའི་འློད་ཟེར་ཅན། །ཟླ་བ་

ཞེས་པར་བདག་ཅག་འདློད། །དློན་གི་བདག་ཉིད་འདི་ནི་གཞན། །དུག་ཟག་ཟེར་དང་

ལྡན་པ་ཉིད། །བདུད་རི་ཟག་པའི་འློད་ཟེར་ཅན་ཞིག་ཟླ་བ་ཞེས་པ་དེར་བདག་ཅག་

འདློད་པ་ལ། དློན་གི་བདག་ཉིད་ད་ལྟའི་ཟླ་བ་འདི་ནི་དེ་ལས་གཞན་ཡིན་ཏེ། སློག་

འཕྲློག་པ་དུག་ཟག་པའི་འློད་ཟེར་དང་ལྡན་པའློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། ཞེས་པ་ཟླ་བའི་ཟླ་

བ་ཉིད། །བཟླློག་ནས་དློན་གཞན་བདག་ཉིད་ནི། །འདློད་པས་གཟིར་བས་བརློད་པའི་

ཕིར། །འདི་ནི་རང་བཞིན་བསྙློན་དློར་རློ། །ཞེས་པ་འདི་ཟླ་བ་བདུད་རིའི་རང་བཞིན་

གི་དངློས་པློ་དེ་ཟླ་བ་ཉིད་མིན་ཞེས་བཟླློག་ཅིང་བསྙློན་ཏེ། དློན་གཞན་དུག་ཟག་པའི་

ཟེར་ལྡན་དུ་བསན་ནས། བདག་ཉིད་འདློད་པས་གཟིར་བས་བརློད་པའི་ཕིར། འདི་ནི་

ཟླ་བ་ཉིད་ཟླ་བ་མིན་ཞེས་བསྙློན་པས། རང་བཞིན་བསྙློན་དློར་གི་རྒྱན་ནློ། །

གསུམ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དཔེ་ཡི་བསྙློན་དློར་སྔར་ཉིད་དུ། །དཔེ་རྣམས་ལ་ནི་

རབ་བསན་ཏེ། །དེ་ཡི་བསྙློན་དློར་དབེ་བ་རྣམས། །མཚོན་བ་དག་ལ་རྒྱ་ཆེར་མཚོན། 

གཞན་དཔེའི་བསྙློན་དློར་ནི་སྔར་ཉིད་དློ། །དཔེ་དློན་ཐ་དད་མིན་པའི་དཔེ་གཟུགས་

ཅན་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་བསན་ཏེ། དབེ་བ་བཞི་པློ་དེའི་བསྙློན་དློར་གི་དབེ་བ་རྣམས་

མཚོན་བ་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་དག་ལ་མཚོན་ཞིང་རྒྱ་ཆེར་རྟློགས་པར་བའློ། །

སྦར་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་བཞི་པ་སྦྱར་བའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། དཔེར་བརློད་

བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། སྦྱར་བ་གཟུགས་

གཅིག་ལྡན་པའི་ཚིག །དུ་མའི་དློན་ཅན་ཉིད་དུ་འདློད། །སྦྱར་བ་ནི་རློད་བེད་ཚིག་གམ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སྒའི་གཟུགས་གཅིག་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་གང་ཞིག བརློད་བའི་དློན་གཉིས་ལ་སློགས་

པ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ར་བ་གཉིས་སུ་བསན། བཤད་

ཟིན་དྲན་པར་བས་སློ། །ཁྱད་པར་བདུན་དུ་དབེ་བའློ། དང་པློ་ནི། དེ་ཚིག་ཐ་དད་མིན་

པ་དང༌། །ཐ་དད་ཚིག་འདྲ་རྣམ་པ་གཉིས། །ཞེས་པའི་དང་པློ་ཚིག་ཐ་དད་མིན་པའི་

སྦྱར་བ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་སཱ་ཝུ་ད་ཡ་མཱ་རཱུ་ཌྷཿ ཀཱནྟི་མཱ་ན།྄ རཀྟ་མཎལཿ རཱ་ཛཱ་ཧ་ར་ཏི་

ལློ་ཀ་སྱ་ཧྲ�་ད་ཡཾ་མྲ�་དུཿ བྷིཿ ཀ་རཿཻ  ཞེས་པ་དེ། ཨུ་ད་ཡ་གནས་མཛེས་པ་ཅན། །དཀིལ་

འཁློར་ལ་ཆགས་རྒྱལ་པློ་འདི། །མྲ�་དུཿ ཀ་ར་འཇིག་རྟེན་གི། །ཡིད་ནི་རབ་ཏུ་འཕྲློག་

པར་བེད། །ཅེས་རཱ་ཛཱའི་སྒ་ཟླ་བ་དང༌། རྒྱལ་པློ་ལ་འཇུག་པ་སྒ་སྦྱར་ཏེ། ཁྱད་གཞི། 

དེའི་སེང་གི་ཁྱད་ཆློས་ཨུ་ད་ཡའི་སྒ། འཆར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་དང༌། དར་བ་དང༌། 

རྒྱས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པས། ཟླ་བ་འཆར་བ་ལ་གནས་པའི་མཛེས་པ་ཅན་དང༌། 

རྒྱལ་པློ་དར་བ་ལ་གནས་པའི་མཛེས་པ་ཅན། རཀྟ་དམར་བ་དང༌། ཆགས་པ་ལ་

འཇུག མཎལ་དཀིལ་འཁློར་ལ་འཇུག་པས། ཟླ་བའི་དཀིལ་འཁློར་དམར་བ་དང༌། 

རྒྱལ་པློ་འཁློར་འབངས་ལ་བམས་པས་ཆགས་པ། མྲ�་དུཿ ཀ་ར། ཟླ་བ་ལ་འཇམ་པའི་

འློད་དང༌། རྒྱལ་པློ་ལ་འཇམ་པའི་དཔ་སེ་ཁྲལ་རན་པར་སྡུད་པ་རྣམས་སྒ་སྦྱར་ཏེ། 

གཉིས་ཀས་འཇིག་རྟེན་གི་ཡིད་རབ་ཏུ་འཕྲློག་པར་བེད་དློ་ཞེས་དློན་གཉིས་ཀ་ལ་

ཚིག་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་མིན་པར་གཅིག་པས། ཚིག་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦྱར་བའློ། །

གཉིས་པ་ཐ་དད་ཚིག་འདྲའི་སྦྱར་བ་ནི། རྒྱ་དཔེར། དློ་ཥཱ་ཀ་རེ་ཎ་སམ་ངວཀྵ་

ཏ་པ་ཐ་ཝརྟི་ན། རཱ་ཛྙཱ་པྲ་དློ་ཥློ་མ་མིཏྠམ་པྲ�་ཡཾ་ཀིན་བཱ་ད་ཏེ། །ཞེས་ཚིག་ཐ་དད་པ་ལས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བསྒྲུབས་པའི་དབང་གིས་སྒའི་གཟུགས་གཅིག་ཏུ་བྱུང་ཡང༌། གཅློད་མཚམས་ཀི་

དབང་གིས་དློན་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། འགྱུར་དང་པློ། རྒྱུ་སྐར་ལམ་ལ་རབ་གནས་

པ། །མཚན་མློར་བེད་པ་དང་བསློངས་ནས། །སློད་ལ་ཡིས་ནི་བདག་འདི་ལྟར། །དགའ་

བ་མེད་པར་ཅིས་མ་མནར། །ནཀྵ་ཏ་རྒྱུ་སྐར། པ་ཐ་ལམ། ཝརྟི་ན་རབ་ཏུ་གནས་པ། དློ་

ཥ་མཚན་མློ། ཀ་ར་བེད་པ། རཱ་ཛྙཱ་ཟླ་བ་སེ། རྒྱུ་སྐར་གི་ལམ་ནམ་མཁའ་ལ་རབ་ཏུ་

གནས་པའི་ཟླ་བ་ཉིད་མཚན་མློར་བེད་པ་ཡིན་པས། དེ་དང་བསློངས་པའི་སློད་དུས་

འདིས་ནི་བལ་བས་ཉེན་པ་བདག འདི་ལྟ་བུར་དགའ་བ་མེད་པར་ཅིས་མ་མནར་ཏེ་

མནར་རློ་ཞེས་པའློ། །འགྱུར་གཉིས་པ། རྒྱལ་རིགས་ལམ་ལ་མི་གནས་པ། །རྒྱལ་པློ་

སྐློན་གི་འབྱུང་གནས་དང༌། །བསློངས་ནས་སྐློན་མང་དག་གིས་བདག །དགའ་མེད་

འདི་ལྟར་ཅིས་མ་མནར། །ཀྵ་ཏ་རྒྱལ་རིགས། པ་ཐ་ལམ། ཝརྟི་ན་འཇུག་པ། དེ་དག་

གི་སྔློན་དུ་དགག་པའི་ནཉ
྄
་བཞག རེས་འབེལ་ཕིས། དློ་ཥ་སྐློན། ཨཱ་ཀ་ར་འབྱུང་

གནས་ཡིན་པ་མཚམས་སྦྱར་བ་སློགས་ཀིས་འགྲུབ་སེ། རྒྱལ་རིགས་ཀི་ལམ་སེ་

ལུགས་སློལ་བཟང་པློ་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱལ་པློ་སྐློན་གི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པ་དང་

བསློངས་པས་དབུལ་བ་དང༌། ཉེར་འཚེ་སློགས་ཉེས་སྐློན་མང་པློ་དག་གིས་བདག་

དགའ་བ་མེད་པ་ཅིས་མ་མནར་ཏེ་གདུང་བས་ཉམ་ཐག་གློ་ཞེས་ཚིག་གི་གཟུགས་

གཅིག་ལ་གཅློད་མཚམས་ཐ་དད་པས། ཐ་དད་ཚིག་འདྲ་བའི་སྦྱར་བའློ། །

གཉིས་པ་བཤད་ཟིན་དྲན་པར་བ་བ་ནི། དཔེ་དང་གཟུགས་ཅན་འགློག་པ་

དང༌། །ལྡློག་པ་ཅན་སློགས་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །སྦྱར་བ་གློང་དུ་བསན་ཟིན་ཏེ། །གཞན་

པ་འགའ་ཞིག་བསན་པར་བ། །སྦྱར་བའི་དཔེ། སྦྱར་བའི་གཟུགས་ཅན། སྦྱར་བའི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འགློག་པ། སྦྱར་བའི་ལྡློག་པ་ཅན་སློགས་ལས། སྦྱར་བའི་གསལ་བེད་སྦྱར་བའི་དློན་

གཞན་བཀློད་པ་སེ། རྒྱན་གཞན་གི་སྤློད་ཡུལ་ཅན་གི་སྦྱར་བ་རྣམས་གློང་དུ་བསན་

ཟིན་ཏེ། གཞན་པ་འགའ་ཞིག་བསན་པར་བའློ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། གསུམ་པ་

ཁྱད་པར་བདུན་དུ་དབེ་བ་ནི། འགའ་ཞིག་བ་བ་ཐ་དད་མིན། །གཞན་པ་བ་བ་འགལ་

མིན་ཡློད། །འགལ་བའི་ལས་ཅན་དག་ཀང་གཞན། །སྦྱར་བ་ངེས་པ་ཅན་ཡང་

ཡློད། །ངེས་པ་འགློག་པའི་གཟུགས་བརློད་དང༌། །འགལ་མིན་འགལ་བ་ཅན་ཡང་

སེ། །དེ་དག་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི། དཔེར་བརློད་དག་ལས་གསལ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་མིང་དུ་བསན་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དཔེར་བརློད་པ་དག་

ལས་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དང་པློ་བ་བ་ཐ་དད་མིན་པའི་སྦྱར་བ་ནི། འཁྱློག་ཅིང་ཡིད་

འློང་རང་བཞིན་ཅན། །ཆགས་པ་གསལ་བར་སློན་བེད་མ། །མཛེས་མས་བསྐུལ་བའི་

མིག་དང་ནི། །ཕློ་ཉ་མློས་ཀང་མཛའ་བློ་འགུགས། མིག་ཟུར་གིས་ལྟ་བ་འཁྱློག་པ་

དང༌། ཕློ་ཉ་མློའི་བསམ་པ་དང་ངག་འཁྱློག་པ་སྒ་སྦྱར། ཡིད་དུ་འློང་བའི་རང་བཞིན་

ཅན་གཉིས་ཀ་ལ་དློན་སྦྱར། རཱ་གའི་སྒ་མིག་ཆགས་མློས་ཀིས་དམར་བ་གསལ་བ་

དང༌། ཕློ་ཉ་མློ་དཔློན་མློའི་ཆགས་པ་གསལ་བར་སློན་པ་སྒ་སྦྱར། གཉིས་ཀ་མཛེས་

མས་བསྐུལ་བར་གཅིག་ཅིང༌། མཛའ་བློ་འགུགས་པའི་བ་བ་གཅིག་བེད་པས། བ་བ་

ཐ་དད་མིན་པའི་སྦྱར་བའློ། །

གཉིས་པ་བ་བ་འགལ་མིན་གི་སྦྱར་བ་ནི། ཡིད་འློང་ཆགས་པ་འཕེལ་བར་

བེད། །འཇམ་ཞིང་མློས་པའི་གདངས་སྙན་ཅན། །ཁུ་བྱུག་སྒ་ནི་ཐློས་བ་སེ། །དཀར་མིན་

མིག་ཅན་འཁྱུད་བའློ། །སྐེ་བློ་ཀུན་གི་ཡིད་དུ་འློང་ཞིང༌། ཆགས་པ་འཕེལ་བར་བེད་པ། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མ་ད་ཀ་ལ། མློས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང༌། སྐད་གདངས་སྙན་པ་ལ་འཇུག་པ་དང༌། སྐད་

དང་ལུས་འཇམ་པ་དང་ལྡན་པ། ཁུ་བྱུག་གི་སྒ་ནི་རྣ་བར་ཐློས་བ་སེ། དེས་འདློད་པ་སྐེད་

ནས་དཀར་མིན་ཨུཏྤལའི་མིག་ཅན་མ་ལ་ལུས་ཀིས་འཁྱུད་བར་གྱུར་ཏློ། །འདིར་ཐློས་

བ་དང་འཁྱུད་བའི་བ་བ་མི་འགལ་བས། བ་བ་འགལ་མིན་གི་སྦྱར་བའློ། །

གསུམ་པ་འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། ཆུ་མ་དང་སྦྱར་འཕེལ་བ་

ཡི། །དམར་བ་རབ་ཏུ་སློན་བེད་ཅིང༌། །ཚ་ཟེར་ཅན་ནི་ནུབ་གྱུར་ཏེ། །ལུས་སྐེས་དག་

ནི་རྣམ་པར་རྒྱས། །ཆུ་མ་ནི། ནུབ་ཕློགས་ཆུ་ལྡན་མ་དང༌། བུད་མེད་ཀི་དབང་པློ་ལ་

འཇུག་པ་དང༌། རཱ་གའི་སྒས། ཉི་མ་ནུབ་རིར་སྦྱར་བའི་ཐུན་མཚམས་ཀི་དམར་བ་

དང༌། མཚན་མ་ལ་སྦྱར་བས་ཆགས་པ་རབ་ཏུ་སློན་པར་བེད་པ། ཚ་ཟེར་ཅན་ཉི་མ་ནི་

ནུབ་པར་གྱུར་ཏེ་ལུས་སྐེས་འདློད་པ་དག་ནི་རྣམ་པར་རྒྱས་སློ་ཞེས་ནུབ་པ་དང་རྒྱས་

པའི་བ་བ་འགལ་བས། འགལ་བའི་ལས་ཅན་གི་སྦྱར་བའློ། །

བཞི་པ་ངེས་པ་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། རལ་གི་ཉིད་ལ་ནི་སྟིང་ཤ། །གཞུ་ཉིད་ལ་

ནི་འཁྱློག་པློ་ཉིད། །མི་དབང་འདི་ཡི་མཱརྒ་ཎ། །མདའ་རྣམས་ཉིད་ལ་གནས་པ་

ཡིན། །ནི་སྟིང་ཤ་ནི་རལ་གི་དང༌། ཁྲློ་བ་ལ་འཇུག འཁྱློག་པའི་སྒ་གཞུ་དང༌། གཡློན་

ཅན་ལ་འཇུག མརྒ་ཎའི་སྒ་མདའ་དང་སླློང་བ་ལ་འཇུག་པ་ལས། མིའི་དབང་པློ་འདི་

ལ་ཁྲློ་བ་དང་གཡློན་ཅན་དང་སླློང་བར་མི་དློགས་པས། རལ་གི་དང་གཞུ་དང་མདར་

ངེས་སློ་ཞེས་ངེས་བཟུང་བས་པས། ངེས་པ་ཅན་གི་སྦྱར་བའློ། །

ལྔ་པ་ངེས་པ་འགློག་པའི་སྦྱར་བ་ནི། ཁྱློད་ཀིས་བསྲུངས་ལ་ཚེར་མ་

ནི། །པདྨའི་ཡུ་བ་ཉིད་ལའློ། །འློན་ཀང་ཆགས་ཅན་འཁྲིག་པ་ལ། །འཁྱུད་པར་གྱུར་པ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རྣམས་ལའང་མཐློང༌། །ཀཎྚ་ཀའི་སྒ་ཚེར་མ་དང༌། སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་དང༌། 

པདྨའི་ཡུ་བའི་སྤུ་དང༌། ལུས་ཀི་སྤུ་ལློང་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་ལས། རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀིས་

བསྲུངས་པའི་ས་གཞིའི་ཁྱློན་ལ་བདག་འབས་ངན་པ་ཚེར་མ་སློགས་མེད་ལ། སེམས་

ཅན་མ་རུངས་པའི་འཚེ་བ་ཡང་མེད་མློད། ཀཎྚ་ཀ་ནི་པདྨའི་ཡུ་བ་ལ་ཡློད་པའི་སྤུ་ཙམ་

ཞིག་གློ་ཞེས་ངེས་བཟུང་བས་ཏེ། འློན་ཀང་ཆགས་ཅན་འཁྲིག་པ་ལ་ཞུགས་པ། 

འཁྱུད་པར་གྱུར་བའི་ལུས་ལའང་ཆགས་པའི་སྤུ་ལློང་མཐློང་ངློ་ཞེས་ངེས་པ་དེ་འགློག་

པས། ངེས་པ་འགློག་པའི་སྦྱར་བའློ། །

དྲུག་པ་འགལ་མིན་གི་སྦྱར་བ་ནི། ས་འཛིན་ཀ་ཊ་ཀ་མང་ཞིང༌། །གཟི་བརིད་

ལྡན་པ་ངེས་པར་དར། །མཁས་པ་སྐེ་དགུའི་བདག་བྱུང་སེ། །རེ་བློ་ནུས་པ་འཛིན་ཡང་

དེ། །ས་འཛིན་རི་བློ་དང་རྒྱལ་པློ་སེ་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆློས་ཀ་ཊ་ཀ་མང་བ་ནི་རི་ཞློལ་

དང༌། ཕློ་བང་འཁློར་མང་བ། གཟི་བརིད་ལྡན་པ་ནི་ཉི་མ་དང་རྒྱལ་པློ་སེ་ཁྱད་གཞི། 

ཁྱད་ཆློས་ནི་ཡ་ཏློ་ད་ཡ་ངེས་པར་འཆར་བ་དང་ངེས་པར་དར་བ། མཁས་ནི་ཚངས་

པ་དང་རྒྱལ་པློ་སེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆློས་ནི་སྐེ་དགུའི་བདག་པློ་སེ་སྐེས་སློ་ཅློག་གི་

བདག་པློ་དང༌། སྐེ་བློ་ཡློད་དགུའི་བདག་པློ། རེ་བློ་ནི་སྨིན་དྲུག་གི་བུ་དང་རྒྱལ་པློ་སེ་

ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆློས་ནི་ཤཀྟི་ད་ར་མཚོན་ཆ་འཕང་མདུང་དང་རིག་སྔགས་སམ་

སློབས་ཀི་ནུས་པ་འཛིན་པ་ཡང་དེ་ཡིན་ཞེས་ཡང་སྒས་གློང་མ་རྣམས་བསྡུས་སློ། 

ཐམས་ཅད་སྒ་སྦྱར་བའི་ཁྱད་ཆློས་རྣམས་མི་འགལ་བས་འགལ་མིན་གི་སྦྱར་བའློ། །

བདུན་པ་འགལ་བ་ཅན་གི་སྦྱར་བ་ནི། ཉམས་མེད་ཡིན་ཡང་ཆློས་གཅློད་

མིན། །རྒྱལ་པློ་ཡིན་ཡང་ཟད་མི་ཤེས། །བདེ་བེད་ཡིན་ཡང་ལག་འགློ་མེད། །ལྷ་ཡང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཝི་བུ་ད་མ་ཡིན། །ཉམས་མེད་ནི་ཁྱབ་འཇུག་དང་ལུགས་ལས་མ་ཉམས་པའི་རྒྱལ་པློ་

སེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆློས་ཝྲ�་ཥའི་སྒ་ཁྱུ་མཆློག་སེ་གང་དང་བསློད་ནམས་ལ་འཇུག་

པས། ཁྱབ་འཇུག་གིས་གང་ཟློས་པར་གགས་པས་མི་གཅློད་པ་འགལ། རྒྱལ་པློ་

བསློད་ནམས་རྒྱུན་མི་གཅློད་པས་མི་འགལ། གཅློད་པའང་དུམ་བུར་གཅློད་པའི་དློན་

ཏེ་ཡི་གེ་མ་ནློར་བར་བིའློ། །རྒྱལ་པློ་ནི། རྒྱུ་སྐར་གཟའ་དང་བམ་ཟེ་དང༌། །སྨན་དང་

མཆློད་སྦྱིན་མཚན་མློ་རྣམས། །དེ་རྣམས་ཀུན་གི་རྒྱལ་པློ་རུ། །ཟླ་བ་བམ་ཟེ་རྣམས་

ཀིས་བསྐློས། །ཞེས་འདློན་པས་ཟླ་བ་དང་མིའི་རྒྱལ་པློ་སེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆློས་ཀྵ་ཡ་

འཁྲུག་པའམ་ཟད་པའི་བིངས་ལ་དགག་པ་སྦྱར་བས། ཟླ་བ་ལ་ཟད་མི་ཤེས་པ་འགལ། 

རྒྱལ་པློ་ལ་ཡིད་མི་འཁྲུགས་པ་མི་འགལ། བདེ་བེད་ནི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་རྒྱལ་པློ་སེ་

ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆློས་ལག་འགློ་ནི། སྦྲུལ་དང་སྐེ་བློ་ངན་པ་སེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སྦྲུལ་

རྒྱན་མེད་པ་འགལ། རྒྱལ་པློ་ལ་སྐེ་བློ་ངན་པ་དང་མི་འགློགས་པ་མི་འགལ། ལྷ་ནི་ལྷའི་

འགློ་བ་དང་མིའི་རྒྱལ་པློ་སེ་ཁྱད་གཞི། ཁྱད་ཆློས་ཝི་བུ་ད་ནི་རྣམ་སད་མིན་དང་

མཁས་བལ་མིན་པ་སེ། ལྷ་ལ་རྣམ་སད་མིན་པ་འགལ། རྒྱལ་པློ་མཁས་པའི་རང་

བཞིན་ལ་མཁས་བལ་མིན་པ་མི་འགལ་ལློ། །ཡང་གི་སྒ་རྣམས། སྨྲ�་ཏིས། ཀང་དང་

ཡང་ནི་སྡུད་པའི་ཚིག །མི་མཐུན་མཐུན་པར་སློན་པའང་ཡིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རློ། །

ཁྱད་པར་བརོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་ལྔ་པ་ཁྱད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་

བག་དཔེར་བརློད། མ་བཤད་པ་བསླབ་པའི་ཚུལ་ལློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་

པ་ནི། ཁྱད་པར་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། །ཡློན་ཏན་རིགས་དང་བ་བ་སློགས། །གང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཞིག་མ་ཚང་ཉིད་སློན་པ། །དེ་ནི་ཁྱད་པར་བརློད་པར་འདློད། །གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་

གྱུར་པ་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། ཡློན་ཏན་རིགས་བ་བ་རས་སློགས་དངློས་གང་ཞིག་

ལ་ཆེད་ཀིས་མ་ཚང་བ་ཉིད་དུ་སློན་པ་དེ་ནི་ཁྱད་པར་བརློད་པའི་རྒྱན་དུ་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པློ་ཡློན་ཏན་མ་ཚང་བའི་

ཁྱད་པར་བརློད་པ་ནི། མེ་ཏློག་གཞུ་ཅན་དག་གི་མཚོན། །རྩུབ་པ་མ་ཡིན་རྣློ་བའང་

མིན། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འདི་ཡིས་ནི། །ས་གསུམ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར། །མེ་ཏློག་

གཞུ་ཅན་འདློད་ལྷའི་མཚོན་ནི་རྩུབ་པ་མ་ཡིན་ཅིང༌། རྣློ་བའང་མིན་མློད་དེ་ལྟ་ན་ཡང་

འདི་ཡིས་ནི་ས་གསུམ་པློ་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་མཚོན་ཆ་སྤིའི་ཡློན་

ཏན་མ་ཚང་ཡང༌། བེད་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་གྱུར་པ་བསན་པས། ཡློན་ཏན་མ་ཚང་

བའི་ཁྱད་པར་བརློད་པའློ། །

གཉིས་པ་རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརློད་པ་ནི། འདི་ནི་ལྷ་ཡི་བུ་མློ་

མིན། །དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའང་མིན། །དེ་ལྟ་མློད་ཀི་ཚངས་པའི་ཡང༌། །དཀའ་

ཐུབ་གཞློམ་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས། །ཡིད་འློང་མ་འདི་ནི་ལྷའི་བུ་མློ་མིན་ཅིང༌། དེའི་བེ་བག་

དྲི་ཟའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའང་མིན་ནློ། །དེ་ལྟ་མློད་ཀི་ཆགས་བལ་ཚངས་པ་ཆེན་

པློའི་ཡང་དཀའ་ཐུབ་གཞློམ་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་སློ། །ལྷའི་རིགས་མ་ཚང་ཡང་མཛེས་

པ་ཁྱད་པར་བ་སློན་པས་རིགས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརློད་པའློ། །

གསུམ་པ་བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརློད་པ་ནི། ཁྲློ་གཉེར་དག་ནི་མ་

བསྡུས་ཤིང༌། །སློ་ཡི་གཡློགས་ཀང་མ་བསྐློད་ལ། །མིག་ཀང་དམར་པློར་མ་གྱུར་

པར། །དག་ཡི་རིགས་ནི་ཉམས་པར་བས། །ཀེ་ཁྱློད་ཁྲློ་གཉེར་འཁྱློག་པློར་མ་བསྡུས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཤིང༌། སློའི་གཡློགས་ཏེ་མཆུ་སྒློས་ཀང་མ་བསྐློད་ལ། །མིག་ཀང་དམར་པློར་མ་གྱུར་

བར་ཡང༌། དགའི་རིགས་ནི་ར་བ་ནས་ཉམས་པར་བས་སློ་ཞེས་ཁྲློ་བའི་རྣམ་འགྱུར་

མ་ཚང་བར་དག་བཅློམ་པས། བ་བ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརློད་པའློ། །

བཞི་པ་རས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརློད་པ་ནི། ཤིང་རྟ་མེད་ཅིང་གང་པློའང་

མེད། །རྟ་མེད་རང་ཐང་མེད་པར་ཡང༌། །ཟུར་མིག་ཉིད་ཀིས་བུད་མེད་རྣམས། །འགློ་

བ་གསུམ་པློ་དག་ལས་རྒྱལ། །ཤིང་རྟ་དང༌། གང་པློ་ཆེ་དང༌། རྟ་དང༌། རང་ཐང་གང་

ཡང་མེད་པར། ཟུར་མིག་འཁྱློག་པློ་ཉིད་ཀིས་བུད་མེད་རྣམས་འགློ་བ་གསུམ་པློ་དག་

ལས་རྒྱལ་ལློ་ཞེས་རས་མ་ཚང་ཡང་འགློ་བ་ལས་རྒྱལ་བ་སེ། རས་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་

པར་བརློད་པའློ། །

ལྔ་པ་རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་ཁྱད་པར་བརློད་པ་ནི། ཤིང་རྟ་འཁློར་ལློ་གཅིག་པ་

དང༌། །ཁ་ལློ་བ་ཉམས་རྟ་མི་མཉམ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟི་བིན་ཅན། །ཉི་མས་འགློ་བ་

གསུམ་པློ་མནན། །ཉི་མ་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་འཁློར་ལློ་གཅིག་པ་དང༌། ཁ་ལློ་པ་བ་ཁྱུང་

གི་ཕུ་བློ་བརླ་ཤ་ཉམས་པ། འདྲེན་བེད་ཀི་ཤིང་རྟ་མི་མཉམ་པ་བདུན་ཏེ་ཆ་མ་ཚང་བ། 

དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟི་བིན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅན་ཉི་མས་འགློ་བ་གསུམ་པློ་ཟིལ་གིས་

མནན་ནློ། །དེ་བཤད་པ་ནི། གཟི་བིན་ཅན་ཞེས་ཁྱད་པར་ལས། །འདི་ནི་རྒྱུ་ཡི་ཁྱད་

པར་བརློད། །ཆ་དེ་དག་མ་ཚང་ཡང༌། གཟི་བིན་ཅན་ཞེས་ཁྱད་པར་གི་རྒྱུ་མཚན་

ལས་འགློ་བ་མནན་པར་བརློད་པས། རྒྱུའི་ཁྱད་པར་བརློད་པའློ། །

གསུམ་པ་མ་བཤད་པ་བསླབ་ཚུལ་ནི། རིམ་པ་འདི་ཡིས་གཞན་གི་ནི། །དབེ་

བ་རྣམས་ཀང་བརྟག་པར་བ། །གློང་དུ་བརློད་པའི་རིམ་པ་འདི་ཡིས། ཁྱད་པར་བརློད་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཚུལ་གཞན་གི་དབེ་བ་རྣམས་ཀང་ཕློགས་འདིས་བརྟག་པར་བའློ། །

མཚུངས་པར་སྦར་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་དྲུག་པ་མཚུངས་པར་སྦྱར་བའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་

བརློད་དློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། བརློད་འདློད་ཡློན་ཏན་ཁྱད་འཕགས་དང༌། །མཚུངས་

པར་བས་ནས་འགའ་ཞིག་གིས། །བསློད་སྨད་དློན་དུ་བསྒགས་པ་གང༌། །དེ་ནི་

མཚུངས་པར་སྦྱློར་བ་བཤད། །བརློད་པར་འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་

པའི། འཕགས་མིན་གཞན་ཞིག་དང་ཡུལ་དེ་དློན་ལ་མི་མཚུངས་ཀང་མཚུངས་པར་

བས་ནས་འགའ་ཞིག་གིས་བསློད་པ་དང༌། སྨད་པའི་དློན་དུ་བསྒགས་པ་གང་དེ་ནི། 

མཚུངས་པར་སྦྱར་བའི་རྒྱན་དུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ལ་གཉིས། དང་པློ་བསློད་པའི་མཚུངས་སྦྱློར་ནི། 

གཤིན་རེ་ལུས་ངན་ཆུ་ལྷ་དང༌། །མིག་སློང་པ་དང་ཁྱློད་ཉིད་ཀང༌། །འཇིག་རྟེན་སྐློང་བ་

ཞེས་པའི་སྒ། །ཡུལ་གཞན་མེད་པར་རྣམ་པར་འཛིན། །གཤིན་རེ་ལྷློ་དང༌། ལུས་ངན་

བང་དང༌། ཆུ་ལྷ་ནུབ་དང༌། མིག་སློང་པ་བརྒྱ་བིན་ཤར་ཕློགས་ཀི་བདག་པློ་དང༌། 

མིའི་བདག་པློ་ཁྱློད་ཉིད་ཀང་སེ། འཇིག་རྟེན་སྐློང་བ་ཞེས་པའི་སྒ་འདི་ཡུལ་གཞན་ལ་

འཇུག་པ་མེད་པར་ཁྱེད་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་འཛིན་ནློ་ཞེས་སྒས་མཚུངས་པར་བས་

པ་ནི། བསློད་པའི་མཚུངས་སྦྱློར་རློ། །

གཉིས་པ་སྨད་པའི་མཚུངས་སྦྱློར་ནི། རི་དྭགས་མིག་དང་འགློགས་པ་

དང༌། །གློག་གི་རེ་དགའ་དག་དང་ནི། །སྤིན་གི་རློམ་པའང་རང་བཞིན་གིས། །སྐད་

ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་སློ། །རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་དང་འགློགས་པའི་བདེ་བ་དང༌། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གློག་གི་རེ་དགའ་གཡློ་ཞིང་འགྱུ་བ་དག་དང༌། སྤིན་གི་འདུ་འགློད་རློམ་པ་རང་བཞིན་

གིས་གཡློ་བའི་ཕིར། སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཡང་མི་གནས་ན། ཡུན་དུ་གནས་པ་ལྟ་ཅི་

ཞེས་གཡློ་བར་སློན་པས། སྨད་པའི་མཚུངས་སྦྱར་རྒྱན་ནློ། །

འགལ་བའི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་བདུན་པ་འགལ་བའི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད། མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། ཁྱད་པར་སྒྲུབ་

བེད་སླད་དུ་ནི། །གང་དུ་དངློས་པློ་འགལ་བ་རྣམས། ཡང་དག་འགློགས་པར་རབ་

བསན་པ། །དེ་ནི་འགལ་བར་བཤད་དེ་དཔེར། །ཁྱད་པར་རམ་འགལ་ཟླ་དག་སྒྲུབ་པར་

བེད་པའི་སླད་དུ་ནི། སྦྱློར་བ་གང་དུ་དངློས་པློ་བ་བ་ལ་སློགས་པ་འགལ་བ་རྣམས་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་འགློགས་པར་སློན་པ་དེ་ནི། འགལ་བའི་རྒྱན་དུ་བཤད་དེ་

དཔེར་བརློད་ན་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལ་དྲུག དང་པློ་གཞི་ཐ་དད་ཀིས་བ་བ་

འགལ་བ་ནི། ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་དག་ནི། །མློས་པའི་གདངས་སྙན་ཅ་ཅློ་

འཕེལ། །ར་བ་རྣམས་ཀི་སྒ་དག་ནི། །ཡིད་འློང་དག་དང་བལ་བས་ཉམས། །སློན་དུས་

ངང་པའི་རྒྱལ་པློ་རྣམས་དག་ནི་དགའ་བས་མློས་པའི་གདངས་སྙན་པར་སྒློགས་པའི་

ཅ་ཅློ་འཕེལ་ལ། ར་བ་རྣམས་དུས་དེར་ཆར་སྤིན་མེད་པས་སྒ་དག་ནི་ཡིད་དུ་འློང་བ་

སྒློགས་པ་དང་བལ་བས་ཉམས་སློ་ཞེས་ངང་པ་དང་ར་བ་གཞི་ཐ་དད་འཕེལ་བ་དང་

ཉམས་པའི་བ་བ་འགལ་བ་འགློགས་པས། གཞི་ཐ་དད་ཀིས་བ་བ་འགལ་རྒྱན་ནློ། །

གཉིས་པ་གཞི་གཅིག་ཡློན་ཏན་འགལ་བ་ནི། དབར་སྐེས་ཆུ་འཛིན་དག་གིས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ནི། །ནམ་མཁའ་ཡུལ་ངན་ལྟ་བུར་སྤློད། ཆགས་པ་ཡིས་ཀང་འགློ་བ་ཡི། །ཡིད་ནི་ཀུན་

ཏུ་ཆགས་པར་གྱུར། །དབར་ལས་སྐེས་པའི་ཆུ་འཛིན་ཆར་སྤིན་སྔློན་པློ་དག་གིས། དུ་

ནི་ན་ཡ་ཏེའི་སྒ་ཡུལ་ངན་པའམ། ཆགས་པ་ཞིག་པ་ལྟ་བུར་སྤློད་ལ། ཡང་སྤིན་དེས་

བསིལ་བས་ཆགས་པ་འཕེལ་བ་ཡིས་ཀང་འགློ་བའི་ཡིད་ནི་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་བེད་

དློ། །འདིར་འདློད་པ་ཡློན་ཏན་དུ་བས། ཆགས་པ་དང་ཆགས་བལ་འགལ་བས། གཞི་

གཅིག་གིས་ཡློན་ཏན་འགལ་རྒྱན་ནློ། །

གསུམ་པ་རས་འགལ་བ་ནི། རེད་པ་ཕྲ་ཞིང་རློ་སྨད་སྦློམ། །མཆུ་དམར་མིག་

ནི་དཀར་བ་མིན། །ལྟེ་བ་དམའ་ཞིང་ནུ་མ་མཐློ། །བུད་མེད་ལུས་ཀིས་སུ་མ་

བཅློམ། །རེད་པ་མཆློག་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་རློ་སྨད་དེ་མཚང་ར་སྦློམ་པ་དང༌། མཆུ་སྒློས་དམར་

ཞིང་མིག་ནི་དཀར་མིན་གནག་པ་དང༌། །ལྟེ་བ་ཟབ་པས་དམའ་ཞིང་ནུ་འབུར་མཐློ་བ་

བུད་མེད་ལུས་ཀིས་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་སེ་ཐམས་ཅད་བཅློམ་མློ་ཞེས་ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་

ཡློན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་དངློས་པློ་རས་ཡིན་པས། རས་འགལ་རྒྱན་ནློ། །

བཞི་པ་རས་དང་ལས་འགལ་བ་ནི། པད་རའི་ལག་པ་ཆུ་ཤིང་བརླ། །པདྨའི་

གདློང་དང་ཨུཏྤལ་མིག །ཁྱློད་ཀི་གཟུགས་ཀིས་བདག་ཅག་རྣམས། །གདུང་ནུས་མིན་

ནམ་ལུས་ཅན་མ། །ཀེ་ལུས་ཅན་མ། མཉེན་འཇམ་པད་རའི་ལག་པ་མཁྲང་ཟླུམ་ཆུ་ཤིང་

གི་བརླ། དཀར་མཛེས་པདྨའི་གདློང་དང༌། གནག་ཅིང་དཀྱུས་རིང་ཨུཏྤ་ལའི་མིག་སེ་

ཁྱློད་ཀི་གཟུགས་ཀིས། བདག་ཅག་འདློད་ལྡན་རྣམས་གདུང་བར་ནུས་པ་མིན་ནམ་

ཞེས་རས་བསིལ་བ་ཚོགས་པས་གདུང་བ་བསྐེད་པ། རས་དང་ལས་འགལ་རྒྱན་ནློ། །

ལྔ་པ་གཞི་གཅིག་གིས་བ་བ་འགལ་བ་ནི། སྐེད་ཚལ་རླུང་གིས་རབ་བསྐློད་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པའི། །ཙཱུ་ཏ་ཙམྤ་ཀ་ཡི་རྡུལ། །རེག་པ་མིན་ཡང་མགློན་པློ་ཡི། །མིག་ལ་མཆི་མ་ཟག་

པར་བེད། །སྐེད་མློས་ཚལ་རླུང་གིས་རབ་ཏུ་བསྐློད་པའི་ཤིང་ཙཱུ་ཏ་དང༌། ཙམྤ་ཀའི་

མེ་ཏློག་གི་རྡུལ་དེས་རེག་པ་མིན་ཡང༌། བལ་བས་ཉེན་པ་མགློན་པློའི་མིག་ལ་མཐློང་

མ་ཐག་མཆི་མ་ཟག་པར་བེད་དློ་ཞེས་རེག་པ་བཀག་པ་དང༌། མཆི་མ་ཟག་པ་བ་བ་

འགལ་བས། གཞི་གཅིག་གིས་བ་བ་འགལ་རྒྱན་ནློ། །

དྲུག་པ་སྦྱར་བའི་འགལ་བ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀྲ�ཥྞཱརྫུ་ན་ནུ་རཀྟཱ་པི་དྲ�ཥྚིཿ ཀརྞ་ཝ་

ལམི་ནི། ཡཱ་ཏི་བི་ཤྭ་ས་ནི་ཡ་ཏྭཾ་ཀ་སྱ་ཏེ་ཀ་ལ་བྷཱ་ཥི་ཎི། ཞེས་པའི་བློད་སྐད། འགྱུར་

དང་པློ། སྙན་པར་སྒློག་མ་ཁྱློད་ཀི་མིག །ནག་དཀར་རེས་སུ་དམར་བ་ཡང༌། །རྣ་བ་

དག་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སུ་ཡི་ཡིད་བརྟན་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཀེ་སྙན་པར་སྒློག་མ། ཁྱློད་ཀི་

མིག་གི་འབས་བུ་ཀྲ�ཥྞ་སེ་ནག་པ་དང༌། དེ་མཐའ་ཨརྫུན་ཏེ་དཀར་བ་དང༌། ཨ་ནུ་རཀྟ་

སེ་རེས་སུ་དམར་བ་ཅན་འདི་ཡང༌། ཀརྞ་རྣ་བ་དག་གི་བར་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སྐེ་བློ་སུའི་

ཡིད་བརྟན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཡིད་གཡློ་བས་སློ། འདིར་ཁ་དློག་འགལ་

ལློ། །འགྱུར་གཉིས་པ། སྙན་པར་སྒློག་མ་ནག་མློ་ཁྱློད། །སིད་སྒྲུབ་ལ་ནི་རེས་ཆགས་

ཀང༌། རྣ་ཅན་ལ་བརྟེན་ལྟ་བ་ནི། །སུ་ཡིས་ཡིད་བརྟན་ཉིད་དུ་འགྱུར། ཀེ་སྙན་པར་སྒློག་

མ་ཀྲ�ཥྞ་སེ་ནག་མློ་ཞེས་པ། སིད་སྒྲུབ་ཀི་ཆུང་མ་ཁྱློད་རང་གི་བདག་པློར་གྱུར་པ་

ཨརྫུན་ཏེ་སིད་སྒྲུབ་པས། ཨ་ནུ་རཀྟ་སེ་རེས་སུ་ཆགས་ཀང༌། དེ་དང་མི་མཐུན་པར་

འཐབ་པ་ཀརྞཎ་པ་སེ་རྣ་ཅན་ལ་བརྟེན་ཅིང་བལྟ་བ་ནི། སུས་ཀང་ཡིད་བརྟན་བ་བ་ཉིད་

དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡིད་མི་ཆེས་སློ། །འདི་ནི་གཞི་སྒ་སྦྱར་ཞིང༌། འདིར་དག་ཟླ་གཉིས་

ཀ་ལ་བརྟེན་པ་འགལ་བས། སྦྱར་བའི་འགལ་རྒྱན་ནློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་རྒྱན་འདི་རྣམ་པ་ནི། །དུ་མ་ཉིད་དུ་རབ་

རྟློགས་བ། །བཤད་ཟིན་དེ་ལྟར་འགལ་བའི་རྒྱན་འདིའི་རྣམ་པ་ནི། ད་དུང་ཡང་མི་འདྲ་

བ་དུ་མ་ཉིད་དུ་གནས་པ་རབ་ཏུ་རྟློགས་པར་བའློ། །

སྐབས་མིན་བསོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་བརྒྱད་པ་སྐབས་མིན་བསློད་པའི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། 

དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། སྐབས་མིན་འདློད་པས་བསློད་པ་ནི། 

སྐབས་སུ་མ་བབ་བསློད་པ་ཡིན། །སྐབས་སུ་བབས་པ་མིན་ཡང་རང་གི་འདློད་པ་ཁློ་

ནས་གར་བབ་ཏུ་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ལ་བསློད་པ་ནི། སྐབས་སུ་མ་བབ་པར་བསློད་པའི་

རྒྱན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། གཞན་མི་བསེན་པའི་རི་དྭགས་རྣམས། །འབད་

མེད་རེད་པར་སླ་བའི་ནློར། །ཆུ་དང་རྩྭ་ཡི་མྱུག་སློགས་ཀིས། །ནགས་རྣམས་སུ་ནི་

བདེ་བར་འཚོ། །གཞན་དག་ངློ་སྲུང་གིས་བསེན་མི་དགློས་པའི་རི་དྭགས་འདི་རྣམས། 

འབད་མེད་དུ་རེད་པར་སླ་བའི་ནློར་ཉེ་བར་མཁློ་བ། འབབ་ཆུ་བཏུང་བ་དང༌། རྩྭའི་མྱུ་

གུ་དང༌། ཤིང་གི་ལློ་མའི་བཟའ་བས་ནགས་ཀི་གནས་རྣམས་སུ་རང་དབང་དུ་སྤློད་

ཅིང་བདེ་བར་འཚོ་བ་ནི་སྐལ་བ་བཟང་ངློ༌། །དེ་བཤད་པ་ནི། རྒྱལ་པློའི་རེས་འབང་ཉློན་

མློངས་པ། །ཡིད་འབྱུང་ཡིད་དང་ལྡན་པས་ནི། །སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཉིད་དུ། །རི་

དྭགས་སྤློད་ཚུལ་འདི་དག་བསྔགས། །རྒྱལ་པློའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་ཞམ་རིང་བ་བ་

བ་མང་པློས་ཉློན་མློངས་པས། དེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་ཞིང༌། ཆགས་བལ་གི་ཡིད་དང་ལྡན་

པ་འགའ་ཡིས། གཏམ་གི་སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་ཉིད་དུ་རི་དྭགས་ཀི་སྤློད་ཚུལ་འདི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དག་བསྔགས་པ་ཡིན་ནློ། །

ཟོལ་བསོད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

ཉེར་དགུ་པ་ཟློལ་བསློད་ཀི་རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད། དེའི་དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྨད་

པ་བཞིན་བསློད་ནས། །སྐློན་ལྟར་སྣང་བའི་ཡློན་ཏན་ཉིད། །གང་དུ་ཉེ་བར་ཐློབ་གྱུར་

པ། །འདི་ནི་ཟློལ་གིས་བསློད་པར་བཤད། །གལ་ཏེ་སྨད་པ་སྐློན་བརློད་པ་བཞིན་བས་

ཏེ་བསློད་ནས། རྣམ་པ་སྐློན་ལྟར་སྣང་བའི་ཡློན་ཏན་གི་རང་བཞིན་ཆེ་བ་ཉིད། ཚིག་

སྦྱློར་གང་དུ་ཉེ་བར་ཐློབ་པར་གྱུར་པ་ནི། ཟློལ་གིས་བསློད་པའི་རྒྱན་དུ་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་བེ་བག་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པློ་མཐུ་ཕུན་ཚོགས་

ཀི་ཟློལ་བསློད་ནི། རཱ་མ་དཀའ་ཐུབ་པ་ཡིས་ཀང༌། །འབྱུང་པློ་འཛིན་པ་འདི་ལས་

རྒྱལ། །དེ་ཉིད་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀིས་ཀང༌། །འདི་ལ་ཁྱློད་ནི་རྒྱགས་མ་མཛད། །དགའ་

བེད་རཱ་མ་ཎ་ནགས་སུ་དཀའ་ཐུབ་སྤློད་པ་པློ་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་ཀང༌། འབྱུང་པློ་

འཛིན་པ་སེ་ས་གཞི་འདི་ལས་རྒྱལ་ན། །ས་དེ་ཉིད་ལས་སློབས་དང་དཔུང་དུ་བཅས་

པའི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀིས་ཀང་རྒྱལ་བ་ཐློབ་པས་འདི་ལ་ཁྱློད་ནི་རྒྱགས་པ་སེ་ཧ་ཅང་ང་

རྒྱལ་མ་མཛད་ཅིག་ཅེས་རླློམ་སེམས་བ་རིན་མི་ཆློག་པ་ལྟར་བས་ནས། མཐུ་ཆེ་བ་

རཱ་མ་ཎ་དང་མཚུངས་པ་མཐུ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསློད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསློད་ནི། སྔློན་གི་སྐེས་བུ་ལས་བཅད་

ནས། །དཔལ་འདི་ཁྱློད་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྤློད། །རྒྱལ་པློ་བུ་རམ་ཤིང་པའི་རྒྱུད། །ཁྱློད་

ཀིས་འདི་ནི་རིགས་སམ་ཅི། །སྔློན་གི་སྐེས་བུ་ཁྱབ་འཇུག་གིས་དབང་བེད་བཞིན་པ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལས་བཅད་ནས། ས་གཞི་དཔལ་འབློར་ཆེན་པློ་འདི་ཁྱློད་ཀིས་ཡློངས་སུ་སྤློད་མློད། 

རྒྱལ་པློ་བུ་རམ་ཤིང་པ་མཐློན་པློའི་རིགས་རྒྱུད་ཁྱློད་ཀིས་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་རིགས་སམ་

ཅི་སེ་མི་རིགས་སློ་ཞེས་བ་མི་འློས་པ་ལྟར་སྨད་ནས། ཁྱབ་འཇུག་ལས་ཀང་ཕྲློགས་ན་

གཞན་ལྟ་ཅི་སྨློས་པར་བས་པས། དཔའ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཀི་ཟློལ་བསློད་དློ། །

གསུམ་པ་སྦྱར་བའི་ཟློལ་བསློད་ནི། ཁྱློད་ཀི་བཙུན་མློ་ས་གཞི་ནི། །ལག་

འགློའི་ལློངས་སྤློད་དག་ལ་ཆགས། །ཅི་སླད་ཁྱློད་ཀི་ང་རྒྱལ་ནི། །མཆློག་གི་མཐའ་རུ་

འཛེགས་པར་གྱུར། །ཀེ་ས་སྐློང་བ། ཁྱློད་ཀི་སྤད་བ་བཙུན་མློ་དང་ས་གཞི་འདི་དག་

ནི། ལག་འགློ་ཀླུ་དང་སྐེ་བློ་ངན་པ་ལ་འཇུག་པས་དེའི་ལློངས་སྤློད་དག་ལ་ཆགས་

པའི་ཕིར་ཅི་སླད་དེ་རྒྱུ་གང་གིས་ཁྱློད་ང་རྒྱལ་ཆེས་ཆེ་བ་མཆློག་གི་རེ་མཐའ་རུ་

འཛེགས་པར་གྱུར་ཅེས་མི་རིགས་པ་ལྟར་བས་ནས། དློན་དུ་བཙུན་མློ་ཀླུའི་ལློངས་

སྤློད་ནློར་བུའི་རྒྱན་འཛིན་པ་དང༌། ས་གཞི་ཀླུའི་ལློངས་སྤློད་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཆགས་པ་རྒྱ་

ཆེ་བའི་དློན་བསན་པས། སྦྱར་བའི་ཟློལ་བསློད་དློ། །

གསུམ་པ་དེའི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ལས། །སྦྱར་བ་ཅན་

དང་གཞན་དག་གི །ཟློལ་གིས་བསློད་པའི་རྣམ་པ་རྣམས། །རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་མཐའ་དང་

བལ། །བརློད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་མཚོན་པ་ལས་སྦྱར་བ་ཅན་དང༌། གཞན་དག་

གི་སློ་ནས་ཟློལ་གིས་བསློད་པའི་རྣམ་པ་ནི་རབ་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་མཐའ་དང་བལ་བས། 

མཚོན་ཅིང་ཤེས་པར་བའློ། །

ངེས་བསན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

སུམ་ཅུ་པ་ངེས་བསན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་བརློད་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པའློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། གལ་ཏེ་དློན་གཞན་འཇུག་པ་ཡིས། །དེ་དང་མཚུངས་

པའི་འབས་བུ་འགའ། །མཆློག་གམ་མཆློག་མིན་སློན་བེད་པ། །དེ་ནི་ངེས་པར་བསན་

པ་ཡིན། །གལ་ཏེ་བསན་བ་ལས་གཞན་པའི་དློན་གི་འཇུག་པ་འཇིག་རྟེན་ལ་གགས་

པ་འགའ་ཡིས། དེ་དང་ཕློགས་མཚུངས་པའི་འབས་བུ་འགའ་ཞིག མཆློག་དམ་པ་

དང༌། མཆློག་མིན་ངན་པ་སློན་པར་བེད་པ་ནི་ངེས་པར་བསན་པའི་རྒྱན་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ལ་གཉིས། དང་པློ་མཆློག་གི་ངེས་བསན་ནི། ཉི་མ་

འཆར་བ་ཉིད་ཀིས་ནི། །པདྨ་རྣམས་ལ་དཔལ་སེར་བེད། །ཕུན་ཚོགས་རྣམས་ཀི་

འབས་བུ་དག །གློགས་པློ་རེས་འཛིན་བསན་པའི་ཕིར། །ཉི་མ་འཆར་བ་ཉིད་ཀིས་པདྨ་

རྣམས་ལ་དཔལ་སེར་བར་བེད་པ་ནི། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་འབས་བུར་གྲུབ་

པ་དམ་པས། གློགས་པློ་དག་རེས་སུ་འཛིན་པ་བསན་པའི་ཕིར་ཡིན་ནློ། །འགྱུར་ཁྱད། 

རང་པ་གཉིས་པ་ཉིད་བཞི་པར་བས་པའི་ལུགས་ལའང་བཤད་ཚུལ་མི་འགལ་བ་

དློགས་དཔློད་དུ་གསལ་ལློ། །

གཉིས་པ་མཆློག་དམན་ངེས་བསན་ནི། ཟླ་བའི་ཟེར་གིས་རེག་པ་ན། །མུན་

པའི་ཕྲེང་བ་ནུབ་པར་གྱུར། །འཕྲལ་ལ་རྒྱལ་པློ་དང་འགལ་རྣམས། །ངན་པའི་མཐར་

གྱུར་གསལ་བར་བེད། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་གིས་རེག་པ་ན་མུན་པའི་ཕྲེང་བ་ནུབ་པར་

གྱུར་པ་ནི། འཕྲལ་ལ་རྒྱལ་པློ་དང་འགལ་བ་རྣམས། གནས་སྐབས་ངན་པའི་མཐར་

འགྱུར་བ་གསལ་བར་བེད་པའློ་ཞེས་སྐེ་བློ་ངན་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་བསན་པས། 

མཆློག་མིན་ངེས་བསན་ནློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལྷན་ཅིག་བརོད་པའི་རྒྱན་བཤད་པ།

སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་དང༌། ར་གཉིས་པ་ཡློངས་བརེས་ཀི་

རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་མཉམ་དུ་བཤད། དཔེར་བརློད་ཀིས་སློ་སློར་ཕེ་བའློ། །དང་

པློ་མཚན་ཉིད་མཉམ་དུ་བཤད་པ་ནི། ཡློན་ཏན་ལས་རྣམས་ལྷན་ཅིག་གི །དངློས་པློ་

བརློད་པ་ལྷན་ཅིག་བརློད། །དློན་རྣམས་བསྣློལ་བ་གང་ཡིན་པ། །ཡློངས་བརེས་ཡིན་ཏེ་

དེ་དག་དཔེར། །ཡློན་ཏན་དང༌། ལས་རྣམས་ལྷན་ཅིག་པའི་དངློས་པློ་བརློད་པ་ནི་ལྷན་

ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་དང༌། དློན་རྣམས་ཕན་ཚུན་བསྣློལ་བའི་ཚུལ་གིས་བརློད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི། ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་དཔེར་ན་ཞེས་སློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ལ་གསུམ། དང་པློ་ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ནི། ད་

ནི་མཚན་མློ་འདི་དག་རྣམས། །བདག་གི་དབུགས་དང་ལྷན་ཅིག་རིང༌། །ཟླ་བའི་རྒྱན་

ལྡན་མ་རྣམས་ཀང༌། །བདག་ལུས་ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐ། །འདློད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་

ད་ནི་བལ་བས་ཉེན་པའི་མཚན་མློའི་ཐུན་གསུམ་པློ་འདི་དག་རྣམས་ནི། བདག་གི་

ཤུགས་རིང་འབིན་པའི་དབུགས་དང་ལྷན་ཅིག་རིང་ལ་ཟླ་བའི་རྒྱན་དང་ལྡན་པ་ནམ་

མཁའ་སྔློ་བསངས་མའི་ཕློགས་རྣམས་ཀང༌། གདུང་བས་ཉམས་པ་བདག་གི་ལུས་

ཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་སྐའློ་ཞེས་རིང་བ་དང༌། སྐ་བ་ཡློན་ཏན་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའློ། །ལྷ་

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། ཡིད་སྲུབས་ཀི་ལློངས་སྤློད་རྒྱས་པ་ཡློན་ཏན་དུ་ངློས་

འཛིན་མཛད་ཀང༌། བལ་བས་ཉེན་པ་ལ་འདློད་པའི་ལློངས་སྤློད་རྒྱས་པ་ག་ལ་ཞིག་སེ། 

བཞེད་པ་སྔ་མ་ལེགས་སློ། །

གཉིས་པ་བ་བ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ནི། མགློན་པློ་རྣམས་ཀི་རློངས་པ་དང༌། །ལྷན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཅིག་ཙཱུ་ཏའི་དློག་པ་རྒྱས། དེ་དག་མཆི་མ་དང་མཉམ་དུ། །མ་ལ་ཡ་ཡི་རླུང་དག་

འབབ། །མགློན་པློ་རྣམས་ཀི་ཆགས་མློས་ཀིས་རློངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཤིང་ཙཱུ་ཏའི་དློག་

པ་སེ་སྙེ་མ་རྒྱས་ལ། དེ་དག་གི་མཆི་མའི་རྒྱུན་དང་མཉམ་དུ་མ་ལ་ཡའི་རླུང་བསིལ་བ་

དག་འབབ་བློ་ཞེས་རྒྱས་པ་དང་འབབ་པ། བ་བ་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་ནློ། །

གསུམ་པ་བ་བ་གཅིག་པའི་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་ནི། ཁུ་བྱུག་སྒློགས་པའི་སྐལ་

བཟང་དང༌། །ནགས་ཀི་རླུང་ནི་དྲི་བཟང་དང༌། །དཔིད་ཉིན་སྐེ་བློའི་ཀུན་དགའ་

རྣམས། །ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཁུ་བྱུག་གི་སྐད་སྒློགས་པའི་སྐལ་བ་

བཟང་པློ་དང༌། ནགས་ཀི་རླུང་ནི་དྲི་བཟང་བ་དང༌། དཔིད་ཀའི་ཉིན་མློ་སྐེ་བློ་ཀུན་གི་

དགའ་བ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་དག་ཏུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རློ་ཞེས་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཞེས་

བ་བ་གཅིག་པའི་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་རྒྱན་ནློ། །ཡང༌། དེ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་བརློད་པ་

ཡི། །དཔེར་བརློད་འགའ་ཞིག་འདིར་བས་ཏེ། །ཡློངས་སུ་བརེས་པའི་རང་བཞིན་

ཡང༌། །ངེས་པར་བསན་པ་ཅུང་ཟད་བ། །དེ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་བརློད་པའི་དཔེར་བརློད་

འགའ་ཞིག་འདིར་བས་པས་མཚོན་པར་བ་སེ། ད་ནི་ཡློངས་སུ་བརེས་པའི་རང་

བཞིན་ཡང་ངེས་པར་བསན་པ་ཅུང་ཟད་བའློ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས།

ཡོངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

སུམ་ཅུ་སློ་གཉིས་པ་ཡློངས་བརེས་ཀི་དཔེར་བརློད་ནི། ས་སྤློད་རྣམས་ལ་

མཚོན་བསྣུན་པ། །སེར་བེད་ཁྱློད་ཀི་ལག་པ་ཡིས། །དེ་དག་གགས་པ་ཀུ་མུད་

དཀར། །ཡུན་རིང་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཕྲློགས། །ས་ལ་སྤློད་པའི་དག་ཟླ་རྣམས་ལ་མཚོན་

བསྣུན་ཏེ་འཆི་བ་སེར་བར་བེད་པ། ཁྱློད་ཀི་ལག་པ་ཕློགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་དེ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཡིས། རྒྱལ་པློ་དེ་དག་གི་གགས་པ་ཀུ་མུད་ལྟར་དཀར་བ་ཡུན་རིང་པློ་དག་ཏུ་

བསྒྲུབས་པ་རྣམས་ཕྲློགས་ཤིང་བངས་སློ་ཞེས་སེར་བ་དང་ཕྲློགས་པ་བརེས་པས། 

ཡློངས་བརེས་ཀི་རྒྱན་ནློ། །

ཤིས་བརོད་ཀི་རྒྱན་བཤད་པ།

སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པ་ཤིས་བརློད་ཀི་རྒྱན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་

བརློད་དློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། མངློན་པར་འདློད་པའི་དངློས་པློ་ལ། །སྨློན་པ་ཤིས་

པ་ཞེས་བ་དཔེར། །མངློན་པར་འདློད་བའི་དངློས་པློ་ལ་སྨློན་པའི་ཚིག་སྦྱློར་ནི་ཤིས་

པའམ། ཤིས་བརློད་ཀི་རྒྱན་ཞེས་བའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་པ་ནི། ངག་ཡིད་སྤློད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི། །སྣང་བ་དམ་

པས་ཁྱེད་ལ་སྲུངས། །ངག་གིས་བརློད་པར་བ་བ་དང༌། ཡིད་ཀིས་བརྟག་བའི་སྤློད་

ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་རྟག་པ་དམ་པས་ཁྱེད་ལ་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་སྨློན་

ཅིང་ཤིས་པ་བརློད་པའི་ཚིག་རིགས་གཞན་ཡང་ངློ༌། །    ། །

གཉིས་པ་རྒྱན་གཞན་དུ་འདློད་པ་འདུས་ཚུལ་ནི། རེས་འགློ་མེད་དང་ཐེ་ཚོམ་

ཅན། །ངག་ནི་དཔེར་རྣམས་ཉིད་ལ་བསན། །དཔེ་ཡི་གཟུགས་ཅན་དག་ཀང་

འདིར། །གཟུགས་ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་པར་བསྒགས། །རབ་རྟློག་ཆ་ཤས་འདི་ཡང་

ནི། །རབ་རྟློག་དག་གི་དབེ་བ་ཉིད། །འདིར་འགའ་ཞིག་རེས་འགློ་མེད་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་

ཅན་དང༌། དཔེའི་གཟུགས་དང༌། རབ་རྟློག་ཆ་ཤས་ཀི་རྒྱན་རྣམས་འདིར་མ་འདུས་སློ་

ཞེ་ན། རེས་འགློ་མེད་པ་ནི། ཟླ་བ་པདྨ་དག་གི་ནི། །ཞེས་ཐུན་མློང་མིན་པའི་དཔེ་དང་

ཐེ་ཚོམ་ཅན་ནི། པད་ནང་བུང་བ་འཁློར་རམ་ཅི། །ཞེས་དཔེ་རྣམས་ཉིད་ལ་བསན་ཅིང༌། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དཔེའི་གཟུགས་ཅན་ནི། མློས་པས་ཀུན་ཏུ་དམར་བ་ཡིས། །ཞེས་སློགས་གཟུགས་

ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་པར་བསྒགས་ཟིན་ལ། རབ་རྟློག་ཆ་ཤས་འདི་ཡང་རབ་རྟློག་གི་

དབེ་བ་ཉིད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པས་འདིར་མ་འདུས་པ་མེད་དློ། །    ། །

རབ་སེལ་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

གསུམ་པ་རྒྱན་ཕི་མ་གཉིས་བཤད་པ་ལ། སུམ་ཅུ་ར་བཞི་པ་རབ་སེལ་གི་

རྒྱན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དེའི་སྒྲུབ་བེད་དློ། །དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། 

ཐ་དད་རྒྱན་རྣམས་བསེས་པ་ནི། །སེལ་མ་དག་ཏུ་བརློད་པ་སེ། །ཡན་ལག་ཡན་ལག་

ཅན་དངློས་ཀི། །སྐབས་དང་ཐམས་ཅད་སློབས་མཚུངས་ཉིད། །ཅེས་པས་ལུགས་

གཉིས་སེལ་མ་ཡི། །རྒྱན་དག་ལ་ནི་མཚོན་པར་བ། །ཐ་དད་པའི་རྒྱན་རྣམས་ཞེས་

མང་ཚིག་གི་ནུས་པས། རྒྱན་གསུམ་ལ་སློགས་པ་བསེས་པ་སྦྱློར་བ་གཅིག་ལ་

གནས་པ་ནི་སེལ་མ་དག་ཏུ་བརློད་དེ། ཡན་ལག་སྒྲུབ་བེད་ཕན་འདློགས་བེད། །ཡན་

ལག་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཕན་གདགས་བའི་དངློས་པློར་གནས་པར་ལྟློས་པ་དང་བཅས་

པའི་སྐབས་དང༌། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ལྟློས་རེས་མེད་པར་རང་དབང་ཅན་གི་སློབས་

མཚུངས་པ་ཉིད་དློ་ཞེས་པས་ལུགས་གཉིས་སེལ་མའི་རྒྱན་དག་ལ་མཚོན་པར་

བའློ། །འདིར་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། ཐ་དད་རྒྱན་རྣམས་ཞེས་པས་བསེ་བའི་རྒྱན་ངློས་

བཟུང་བ་ཡིན་ཞེས་དང་རྒྱན་གཉིས་བསེས་ཀང་རབ་སེལ་དུ་བཞེད་པ་དུ་མ་ཡློད་མློད། 

འཇམ་དབངས་ཁ་ཆེའི་བཞེད་པ། རྒྱན་གཉིས་བསེས་པ་ནི། གང་གཙོ་ཆེ་བའི་མིང་གི་

ཐློག་མས་གཉིས་ཀ་བསློམས་ནས་བརློད་པ་སེ། དཔེར་ན། དཀར་ནག་ཅེས་དང༌། སེར་

སྐ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སེ། བསྙློན་དློར་གི་གཟུགས་ཅན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཡང་རྒྱན་གསུམ་ཕན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཆད་ཆ་མཉམ་པ་ལ་རབ་སེལ་ཞེས་བརློད་དེ། དཔེར་ན་ཁ་དློག་གསུམ་ཚོགས་ཕན་ཆློད་

ཁྲ་བློ་ཞེས་བརློད་པ་ལྟ་བུ་སེ་ཞེས་གསུངས་པ་ཉིད་ལེགས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ནི། མཛེས་མ་ཁྱློད་ཀི་བཞིན་གི་དཔལ། །པདྨ་དག་གིས་

འགློག་པར་བེད། །མཛོད་དང་ཡུ་བ་ཕུན་ཚོགས་པ། །འདི་ལ་བ་དཀའ་ཅི་ཞིག་ཡློད། །ཀེ་

མཛེས་མ། ཁྱློད་ཀི་བཞིན་རས་ཀི་དཔལ་མཛེས་པ་ནི། མེ་ཏློག་པདྨ་དག་གིས་འགློག་

པར་བེད། ཅེས་བསྒྲུབ་ཡན་ལག་ཅན་དུ་གནས་པ་དཔེ་རྒྱན། ཀློ་ཤའི་སྒ་པདྨའི་སྙིང་པློ་

དང་བང་མཛོད་ལ་འཇུག དཎ་པདྨའི་ཡུ་བ་དང༌། དམག་གི་དཔུང་ལ་འཇུག་པས་སྒ་

སྦྱར་བ། པདྨའི་སྙིང་པློ་ཡུ་བར་བཅས་པའམ། མཛོད་དང་དཔུང་དུ་བཅས་པ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པའི་དངློས་པློ་འདི་ལ་བ་དཀའ་བ་ཅི་ཞིག་ཡློད་ཅེས་སྒྲུབ་བེད་ནུས་པ་ཅན་ཡན་

ལག་ཉིད་དུ་གནས་པ། དློན་གཞན་བཀློད་པ་སྦྱར་བ་དང་བཅས་པའློ། །སློབས་མཚུངས་

པ་དཔེར་མ་བརློད་པ་ནི། ཤུགས་ལས་རྟློགས་པར་དགློངས་སློ། །

གསུམ་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད། རང་བཞིན་བརློད་དང་འཁྱློགས་བརློད་ཅེས། །ངག་

གི་རང་བཞིན་ཐ་དད་གཉིས། །འཁྱློག་པློར་བརློད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཕལ་ཆེར་སྦྱར་

བས་དཔལ་རྒྱས་བེད། །བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་འབེལ་བས་དློན་གཞན་བཀློད་ཀི། སྦྱར་

བས་ཅི་བ་ཞེ་ན། སྤིར་བརློད་ཚུལ་ལ། རང་བཞིན་ཇི་ལྟ་བར་བརློད་པ་དང༌། རྣམ་པ་

གཞན་དུ་བས་པའི་འཁྱློག་བརློད་ཅེས། ངག་གི་རང་བཞིན་ནམ་ངློ་བློ་ཐ་དད་པ་གཉིས་

སུ་གནས་པ་ལས། འཁྱློག་པློར་བརློད་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕལ་ཆེར་སྦྱར་བ་

ཁློ་ནས་མཛེས་པའི་དཔལ་རྒྱས་པར་བེད་པས་སློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དགོངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་པ་དགློངས་པ་ཅན་གི་རྒྱན་ལ་གཉིས། རྒྱུ་དང་ངློ་བློས་ཁྱད་གཞི་

མདློར་བསན། དེ་ཉིད་ཁྱད་ཆློས་བཞིས་རྒྱས་པར་བཤད་པའློ། །དང་པློ་རྒྱུ་དང་ངློ་

བློས་ཁྱད་གཞི་མདློར་བསན་པ་ནི། སྙན་ངག་མཁན་བསམ་དགློངས་པ་སེ། །སྙན་ངག་

གྲུབ་པར་གང་གནས་པ། །རྒྱུན་གི་ཡུལ་ལ་ཡློད་ཡློན་ཏན། །དེ་ནི་དགློངས་པ་ཅན་

ཞེས་བརློད། །རྒྱུ་ནི། སྙན་ངག་མཁན་གིས་དེའི་ཚིག་གི་རྒྱུན་བསྒྲུབ་པའི་བསམ་པ་

ནི་དགློངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ནི། སྙན་ངག་གི་རྒྱུན་དེ་གྲུབ་པར་གྱུར་གི་བར་དུ་

གང་ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་དེ་ཡང་ཉི་ཚེ་བ་མ་ཡིན་པ། ངློ་བློ་ནི། བཅད་ལྷུག་སེལ་

མའི་བདག་ཉིད་ཀི་རྒྱུན་གི་ཡུལ་ལ་ཡློད་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ཁྱད་པར། དེ་ནི་དགློངས་

པ་ཅན་ཞེས་བརློད་དློ། །སླློབ་དཔློན་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་གིས། འདི་གཞུང་གི་རྒྱུན་ལ་

ཡློད་པ་ཡིན་པས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་དང༌། གཉིས་ལ་སློགས་པའི་ཡུལ་ལ་ཡློད་པ་

ཡིན་པ་བསལ་ལློ་ཞེས་དང༌། དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། འདི་ནི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་

རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་སེ། དང་པློ་དང་བར་དང་ཐ་མ་རྣམས་སུ་རྒྱུན་ལ་རེས་སུ་འཇུག་པའློ་

ཞེས་གསལ་ཞིང་རློགས་པར་གསུངས་ཀང༌། མི་ཉན་པར་ཤློ་ཀ་རེ་ཙམ་གིས་རྒྱན་

འདི་དང་ནང་གི་དེ་ཉིད་མཉམ་དུ་སློན་པར་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ཁྱད་ཆློས་བཞིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ཁྱད་པར་དང་པློར། 

དངློས་པློ་ཡི་ནི་ཚིག་རྣམས་ཀུན། །ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བེད་ཉིད་ཅན། །བསན་བཅློས་ཀི་

དངློས་པློ་དེའི་ཚིག་རྣམས་ཀུན་ཀང་ཕན་ཚུན་ཕན་པར་བེད་པ་ཉིད་དེ། ལྟློས་ཤིང་

འབེལ་བ་ཅན་ནློ། །ཁྱད་པར་གཉིས་པ། དློན་དང་བལ་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས། །མ་བས། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དགློས་དློན་དང་བལ་བ་ཉེར་མཁློ་མེད་པའི་ཚིག་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་མ་བས་སློ། །ཁྱད་

པར་གསུམ་པ། གནས་སུ་བསྔགས་པ་དང༌། དངློས་པློ་གང་ཡིན་པའི་གནས་སུ་སེ་

སྐབས་དང་དུས་ལ་བབ་པར་བསྔགས་པའློ། །ཁྱད་པར་བཞི་པ། བརློད་རིམ་སློབས་

ལས་དངློས་པློ་ནི། །ཟབ་མློ་དག་ཀང་གསལ་བ་སེ། །བརློད་པའི་རིམ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་

སློབས་སམ་ཤུགས་ལས། དངློས་པློ་ཟབ་མློ་རྟློགས་པར་དཀའ་བ་དག་ཀང་གསལ་ནུས་

པ་སེ། དེ་ཀུན་དགློངས་པའི་དབང་གྱུར་ཕིར། །དེ་དག་དགློངས་པ་ཅན་ཞེས་རིག །

བཞི་པློ་འདི་དག་རྒྱུན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་རིགས་མ་རིགས་འབེད་པ་ཡིད་ཀི་འབས་

བུ་ཡིན་ལ། དེ་ཀུན་ཀང་དགློངས་པ་སེ། བསམ་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། དེ་དག་

དགློངས་པ་ཅན་ཞེས་པའི་རྒྱན་དུ་རིག་པར་བའློ། །    ། །

བཞི་པ་ཟླློས་གར་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་རྒྱན་དུ་བསན་པ་ནི། གང་ཡང་མཚམས་

སྦྱློར་ཡན་ལག་དང༌། །འཇུག་པའི་ཡན་ལག་མཚན་ཉིད་སློགས། །ལུང་གཞན་དག་ཏུ་

བརློད་འདི་ཡང༌། །རྒྱན་ཉིད་དུ་ནི་བདག་ཅག་འདློད། །གང་ཡང་མཚམས་སྦྱློར་གི་

ཡན་ལག་སྨྲ་བ་དང༌། སྨྲ་བའི་ལན་ལ་སློགས་པ་ལྔ་དང༌། འཇུག་པའི་ཡན་ལག་རབ་

ཏུ་སྣང་བེད་སློགས་བཅུ་དྲུག་དང༌། རྒྱན་བེད་དང་ཡི་གེ་འདུས་པ་སློགས་མཚན་ཉིད་

བཅུ་དྲུག་དང༌། སེག་པའི་ཡན་ལག་དང༌། ཕྲེང་བའི་ཡན་ལག མཚམས་སྦྱློར་གཞན་

གི་ཡན་ལག་སློགས་ལུང་གཞན་ལས། སློ་དང་སློ་ཡི་ལན་ཉིད་དང༌། །སྙིང་པློ་དང་ནི་

མ་བཟློད་དང༌། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ངེས་འཐློབ་བེད། །མཚམས་སྦྱློར་ལྔ་རྣམས་ཟླློས་གར་

དུའློ། །ཞེས་དང༌། ཀློ་ཧ་ལར། མཚམས་སྦྱློར་ཡན་ལག་སློ་སློགས་རྣམས། །བསྡུ་ན་

མངློན་མཐློའི་བདག་ཉིད་ཅན། །སྣ་ཚོགས་ཀུན་དགའི་རློ་ལྡན་པ། །ཡང་དག་བསྡུས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པར་རབ་ཏུ་བསྒགས། །ཞེས་བརློད་པ་འདི་ཡང༌། སྙན་ངག་མཛེས་པའི་ཆློས་སུ་

དབྱུག་པ་ཅན་བདག་ཅག་འདློད་དློ། །    ། །

གསུམ་པ་རྒྱན་སྤིའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱ་ཆེ་མཐའ་ཡས་རབ་བསྡུས་ཚད་དུ་

གྱུར་པ་ཡི། རྒྱན་རྣམས་དག་གི་ལམ་འདི་ཉིད་ནི་རྣམ་པར་ཕེ། །བརློད་པའི་ཡུལ་ལས་

འདས་པར་ཡློངས་སུ་གནས་པ་ཡི། །ཁྱད་པར་རྣམས་ནི་གློམས་པ་ཉིད་ཀིས་དབེ་

བར་ནུས། །རྒྱ་ཆེ་བ་མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་མློད། སྤི་ལ་ཁྱབ་

པའི་མཚན་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྡུས་པ་དློན་གི་རྒྱན་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ཞེས་ཚད་དུ་གྱུར་པའི་

རྒྱན་རྣམས་ངག་གི་ལམ་སློལ་འདི་ཉིད་ནི་དབྱུག་པ་ཅན་ཁློ་བློས་རྣམ་པར་ཕེ་ལ། དེ་

ལས་སྤློས་པ་བརློད་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་ཡློངས་སུ་གནས་པའི་ཁྱད་པར་དེ་

སྙེད་རྣམས་ནི། ལམ་འདིར་གློམས་ཤིང་འདྲིས་པ་ཉིད་ཀིས་དབེ་བར་ནུས་སློ་ཞེས་

པའི་དློན་ཏློ། །སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་ལས། དློན་གི་རྒྱན་གི་ཡློངས་སུ་དཔད་པ་སེ་ལེའུ་

གཉིས་པའི་དློན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཤད་ཟིན་ཏློ། །    ། །

སྔློན་བློན་ཆློས་ཀི་གདེངས་ཀ་སློང་ལྡན་པའི། །ལློ་པཎ་ཀླུ་ཡི་དབང་པློས་

ཡློངས་བཟུང་འཕྲིན། །རིག་བེད་སྙན་ངག་ནློར་བུའི་མེ་ལློང་ངློས། །ཤེས་བ་ཀུན་གི་

གཟུགས་མཚར་རྟག་ཏུ་འཆར། །མཁས་རྣམས་མངློན་པར་བཞེད་པ་ཐུན་མློང་

བའི། །རྒྱན་ཕྲེང་ཚར་དུ་དངར་བའི་རིན་ཆེན་མང༌། །དློག་པ་མེད་པར་རང་བློའི་ཁྱིམ་

ཡངས་པློར། །ལེགས་བཤད་གསེར་གི་སད་བུར་གཅིག་ཏུ་འཁྲིལ། །དཔང་གྱུར་

མཁས་པའི་ཆར་སྤིན་གིས་བཏང་བའི། །དུས་ངན་སློན་གི་ལང་ཚོ་དར་བབ་

དུས། །ཚིག་ཚོགས་ལློ་མའི་སྦུབས་སུ་འདློད་བའི་འབས། །འཕན་པར་དློགས་པས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དློན་གི་སྙིང་པློ་བཏུས། །དེ་ཕིར་ལྷག་བསམ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བའི་དུང༌། །བརློད་དློན་

ཟབ་མློའི་ལྟློ་བ་མ་རློངས་ཤིང༌། །གསལ་འདུས་ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་རད་བྱུང་བས། །འགློ་

ཡིད་རློངས་པའི་རིམས་ནད་ཅིས་མི་ཕྲློགས། །འདིར་འབད་ལེགས་བས་སཱ་ལ་ཀ་པའི་

དྲིས། །གཟུར་གནས་མཁས་པའི་ཕློགས་ཀི་གང་པློ་ཀུན། །བློས་པའི་ལེགས་བཤད་

བུང་བ་འགམ་པའི་རྔ། །སྐལ་བཟང་རྣ་བའི་དཔིད་དུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ། 
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ལེའུ་གསུམ་པ།

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་འཁློར་ལློ་ཀུན་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཕ་རློལ་ཕིན་རང་བཞིན། །ཟབ་

མློ་སློང་པའི་རེག་བ་ཕུལ་བྱུང་ཆློས་ཀི་དཔལ་མློ་མིག་ཡངས་མ། །སྙན་པའི་རློ་ལྡན་དྲི་

ཟའི་རྒྱུད་མང་ཕང་པར་འཛེགས་པའི་རྣམ་རློལ་གིས། །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་མངློན་པར་

འདློད་འཇློའི་དབངས་ལྡན་མ་དེར་སླར་བཏུད་ནས། །སིད་ཞིར་ལེགས་པའི་ཡློན་ཏན་

མཐའ་ཡས་ཀུན། །ཡང་དག་སྐེ་བའི་རིག་པ་སྙན་པའི་ངག །ཉིན་མློའི་སྣང་བ་མཆློག་

དང་མ་འགློགས་པའི། །མཁས་ཚུལ་སྦང་རིའི་དགའ་སློན་སུ་ཡིས་སེར། །གཞུང་

ལུགས་ཉི་མའི་ཟེར་གིས་ལྡློངས་པའི་མིག །ཚུལ་མིན་མུན་པས་གསལ་བ་འབྱུང་པློའི་

བ། །ཉིན་ཡང་མཚན་མློའི་ལམ་ཆེན་ནས་འགློ་བ། །རིག་པའི་མཆློག་ཏུ་རླློམས་ལ་

གད་མློ་ཤློར། །ཆློས་རབ་རྣམ་འབེད་བློ་གློས་ཁྱིམ་ཡངས་པློར། །དབངས་ཅན་བག་

མར་བངས་པའི་བཀྲ་ཤིས་གླུ། །རད་བྱུང་རེད་འཇློ་ཉམས་མློང་དྲན་ལམ་དུ། །དཀའ་

བའི་གནས་ཀུན་རི་ལམ་རི་མློ་བཞིན། །འཁྲུལ་པའི་མུན་པ་ལས་གློལ་དེ་ཉིད་

འློད། །སྣང་བ་རབ་ཏུ་འབམས་པའི་ལེགས་བཤད་རྒྱུན། །བཟང་པློའི་སྐལ་བ་མཆློག་

ཏུ་ན་དར་བས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་མུན་པ་བལ་སྙམ་བེད། །སྙན་པའི་རློ་ཉམས་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཆེ་བའི། །གཏེར་རྒྱ་གློལ་བ་མགིན་པའི་བང་མཛོད་ལས། །ཉམས་

ལྡན་ཚིག་གི་འབློར་པ་མཐའ་ཡས་པ། །ཟད་མི་ཤེས་པར་སྩློལ་བའི་སློ་ཕེ་ནས། །སྙན་

ཅིང་ཟབ་མློའི་སྒ་ལྡན་གང་ཚིག་གི །རྒྱུད་མང་འཁྱློག་ཅིང་ཡིད་འློང་མཛེས་པའི་

གཞུ། །མཁས་ཀུན་མངློན་པར་འདློད་པའི་མེ་ཏློག་མདས། །ཁེངས་འདི་རྣམ་དཔློད་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འཕྲུལ་གིས་བདུང་བར་བགི། །

སྒྲ་རྒྱན་བཤད་པ།

ད་ནི་གཉིས་པ་སྒའི་རྒྱན་ལ་གསུམ་སེ། ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་གཞག བ་དཀའ་

བའི་ཁྱད་པར་གཞག དབངས་སློགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བཤད་པའློ། །

ཟུང་ལན་གི་རྣམ་གཞག

དང་པློ་ལ་ཡང་མདློར་བསན། རྒྱས་བཤད། གཉིས། མདློར་བསན་ལ་ཡང་

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའློ། །མཚན་ཉིད་ནི། བར་མ་ཆློད་དང་བར་ཆློད་བདག །ཡི་

གེ་ཚོགས་པ་བསྐློར་བ་ནི། །ཟུང་ལྡན། །གང་ལ་ཡི་གེ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆློད་པའམ། 

བར་ཆློད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་སེ། དབངས་དང་གསལ་བེད་ཀི་ཡི་གེ་དུ་མ་

ཚོགས་པ་ལན་གཉིས་སུ་བཟླས་ཤིང་བསྐློར་བ་ནི་ཟུང་ལྡན་ནློ། །འདི་ལ་མཁས་པའི་

དབང་པློ་དཔལ་གང་ལློ་ཙཱ་བས། ཁ་ཅིག་ཟུང་ལྡན་འདི་རྣམས་ལ། ལ་ལ་ཞེས་སམ། 

ལྷག་ལྷག་ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ་བ་ཟུང་གིས་མི་ཆློད་པར། འཇིག་

རྟེན་འཇིག་རྟེན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་ཕན་གི་ཟུང་དགློས་ཟེར་བ། རྒྱ་

དཔེར། མ་ད་ནློ་མ་ད་ནློ་ཞེས་སློགས་ཡློད་པ་ལ་བསམ་པ་ཡིན་མློད། རྒྱ་དཔེར་དེ་འདྲ་

འབྱུང་བ་ནི། བློད་སྐད་ཀི་ཚིག་འབྲུ་རེ་རེ། རྒྱ་སྐད་ཀི་ཚིག་འབྲུ་གཉིས་གསུམ་རེ་ཡློད་

པ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་དེ་ལྟར་འབྱུང་སེ། དཔེར་ན། བློད་སྐད་ཀི། ས། ཆུ། མེ། ཆློས། 

ནློར་སློགས་ལ་རྒྱ་སྐད་དུ། བྷཱུ་མི། ཛལ། ཨགི། དར། ཝ་སུ་ཞེས་སློགས་འབྱུང་བ་ལྟ་

བུར་གསུངས་པ། ཡི་གེ་རེ་རེ་ལ་བསྐློར་བ་ནི། ལེའུ་དང་པློར། རང་པ་རྣམས་དང་



  252  

བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཚིག་རྣམས་ལ། །ཡི་གེ་བསྐློར་བ་རེས་སུ་ཁྲིད། །ཅེས་རེས་ཁྲིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་

གསུངས་ཤིང༌། ཟུང་ལྡན་ལ། བསྐློར་བ་ཁློ་ན་ཚོགས་པའི། སྤློད་ཡུལ་ཟུང་དང་ལྡན་

པར་རིགས། །ཞེས་ཡི་གེ་གཉིས་སམ་གསུམ་ཕན་ཆད་ཚོགས་དགློས་ཏེ། ཡི་གེ་

ཚོགས་པ་བསྐློར་བ་ཡི། །ཞེས་མ་གསུངས་སམ། ཚོགས་པའི་དློན་ཡང༌། འཆི་མེད་

མཛོད་ལས། ཚོགས་དང་དློན་མཐུན་སྤི་འདུས་པ། །ཚོགས་པ་ཕུང་པློ་ཚོགས་འདུ་

བ། །བསགས་པ་སྤུངས་པ་ཡང་དག་ཚོགས། །ཞེས་མང་དུ་འདུས་པའི་དློན་ཡིན་པས། 

ཡི་གེ་གཉིས་གསུམ་གང་རུང་འདུས་པ་ཞིག་ངེས་པར་དགློས་ཏེ། རེ་རེ་བ་ལ་ཚོགས་

པའི་ཐ་སྙད་མེད་པའི་ཕིར་རློ། །ཡང་དཔལ་ཁང་པས། གཞུང་དངློས་བསན་ལ། ཡི་གེ་

ཚོགས་པ་ཞེས་པས་སློ་སློ་ཞེས་སམ་ལ་ལ་ཞེས་ཡི་གེའི་ཟུང་ལྡན་ཉིད་གཙོ་བློར་

བསན་ནློ། །གཞུང་ཁ་ཅིག་ཏུ། ཡི་གེ་སློགས་པ་བསྐློར་བ་ཡིས། །ཞེས་འབྱུང་བ་ནི། ཡི་

གེའི་སློགས་ཁློངས་ནས་ཚིག་མིང་སློགས་ཀི་ཟུང་ལྡན་བསན་པས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་

སློ་ཞེས་ལུགས་དེ་ལ་ལེགས་སློ་བཀའ་དྲིན་བསྐངས་པས་ཀང་མ་ཆློག ཡང་འདི་ལྟར་

གསུངས་པ་རྣམས་མ་མཐློང་མ་གློ་བར། མི་ཤེས་པའི་མཁས་ཉམས། མ་བརྟགས་

པའི་ཞིབ་ཆ། མི་དགློས་པའི་དློགས་སླློང་བེད་པ་སྐློགས་ལློ་སློགས་ནི་རང་གི་ནང་ཆ་

སློན་པ་ལ་རིངས་པའློ་གསུངས་པ། དེ་ལྟ་ན། རྒྱ་དཔེར། སློགས་ཀི་སྐད་དློད་ཨཱ་དི་

འབྱུང་དགློས་རྒྱུ་ལ། ཨ་བ་པེ་ཏ་བ་པེ་ཏཱཏྨཱ། བྱཱ་ཝྲ�ཏྟི�རྞསཾ་ཧ་ཏེ། ཞེས་འབྱུང་བའི་ཝརྞ་

ཡི་གེ་དང༌། སཾ་ཧ་ཏེ་ཡང་དག་ཚོགས་ཞེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། སུའི་ནང་ཆ་བསན་

པ་ཡང་གཟིགས་འཚལ་ལློ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། དེ་ཡང་རང་པ་ཡི། དང་པློ་བར་མཐའ་སྤློད་ཡུལ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཅན། །གཅིག་གཉིས་གསུམ་བཞི་རང་པ་ཡི། །ཟུང་ལྡན་རྣམས་ཀི་རྣམ་རྟློག་ནི། །ཐློག་

མ་བར་མཐའ་བར་དང་མཐའ། །བར་དང་ཐློག་མ་ཐློག་མཐའ་ཀུན། །ཡང་དག་དབེ་བ་

ལས་སྐེས་པ། །དེ་རྣམས་དབེ་བ་ཤིན་ཏུ་མང༌། །དེ་ལ་བ་སླ་བ་དཀའ་ཡང༌། །འགའ་

ཞིག་དག་ནི་བསན་པར་བ། །

ཟུང་ལྡན་དེ་ཡང་རང་པའི་དང་པློ་དང༌། བར་དང་མཐའ་མའི་གནས་ཀི་སྤློད་

ཡུལ་ཅན་ཏེ། དེ་ཡང་རང་བཞི་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཡློད་པ་དང༌། དེ་བཞིན་གཉིས་

དང༌། གསུམ་དང༌། བཞི་ཀ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་དབེ་

བ་ནི། རང་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་ལ་བར་མཐའ་བློར་བ་དང༌། བར་དུ་ཡློད་པ་མཐའ་ཐློག་

བློར་བ། མཐའ་མར་ཡློད་ལ་གློང་མ་གཉིས་བློར་བ། བར་མཐའ་ཡློད་ལ་དང་པློ་བློར་

བ། ཐློག་བར་གཉིས་ཡློད་ལ་མཐའ་མ་བློར་བ། ཐློག་མཐའ་ཡློད་ལ་བར་དུ་བློར་བ། 

ཐློག་མཐའ་བར་གསུམ་ཀུན་ལ་ཡློད་པ་སེ། བདུན་པློ་དེ་ལའང་རང་པ་དང་པློ་ནས་

བཞི་པའི་བར་དུ་སྦྱར་བ་སློགས་ནང་གསེས་ཡང་དག་པར་དབེ་བ་ལས་སྐེས་པ་དེ་

རྣམས་ཀི་དབེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། དེ་ལས་མདློར་བསྡུ་ན། བ་སླ་བ་དང༌། བ་དཀའ་

བ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་ཡང་ཐམས་ཅད་བརློད་ནུས་མིན་པས་འགའ་ཞིག་དག་ནི་བསན་

པར་བའློ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་དྲུག རང་པའི་དང་པློ་

ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། གནས་གཞན་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། མཐའ་ཐློག་སྦྱར་བའི་ཟུང་

ལྡན། ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན། འདྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན། བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ནློ། །

རང་པའི་དང་པློ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན། དང་པློ་ལ་གསུམ། བར་མ་ཆློད་ཀི་

ཟུང་ལྡན། བར་དུ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན། ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནློ། །དེའི་དང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པློ་ལ་ཡང་ལྔ་སེ། རང་པ་གཅིག གཉིས། གསུམ། བཞི་ལ་ཡློད་པ་དློན་བསྡུ་བའློ། །

གཅིག་གི་རང་པ་དང་པློ་ལ་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མཱ་ནེ་ན་མཱ་ནེ་ན་ས་ཁི། པྲ་

ཎ་ཡློ་བྷཱུཏྤི་ཡེ་ཛ་ནེ། ཁཎི་ཏཱ་ཀཎྛ་མཱ་ཤིཥྱ། ཏ་མེ་བ་ཀུ་རུ་ས་ཏ་པ་མ྄། །

བློད་སྐད། གློགས་མློ་མཛའ་བློའི་སྐེ་བློ་ལ། །ཁེངས་པ་འདི་དང་འགློགས་མ་

བེད། །བསླུས་པའི་མགིན་པ་ནས་འཁྱུད་ལ། །དེ་ཉིད་ངློ་ཚ་ལྡན་པར་གིས། །ཀེ་གློགས་

མློ། ཁྱློད་མཛའ་བློའི་སྐེ་བློ་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་འགློགས་པར་མ་

བེད་ཅིག སྔར་ཡང་དུས་ལས་ཡློལ་ཏེ་བསླུས་པའི་སྐེ་བློ་དེའི་མགིན་པ་ནས་འཁྱུད་ལ། 

དེ་ཉིད་ལ་ངློ་ཚ་དང་ལྡན་པས་དུལ་བར་གིས་ཤིག་ཅེས་རྒྱ་དཔེའི་རང་པ་དང་པློར་

ཟུང་ལྡན་གསལ་ཡང༌། བློད་སྐད་ལ་ཞིག་པ་སེ། འདིས་མཚོན་འློག་མ་ཀུན་ལའང་ཟུང་

ལྡན་གི་མཚན་ཉིད་རྒྱ་དཔེའི་སེང་དུ་རྟློགས་པར་བའློ། །

རང་པ་གཉིས་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མེ་གྷ་ན་དེ་ན་ཧཾ་སཱ་ནཾ། མ་

ད་ནློ་མ་ད་ནློ་དི་ན། ནུན་མཱ་ནཾ་མ་ནཿ སྟི་ཎཱཾ། ས་ཧ་ར་ཏྱཱ་ཝི་ག་ཧ་ཏེ། །

བློད་སྐད། ངང་པ་རྣམས་ཀི་དྲེགས་འཇློམས་པ། །སྤིན་གི་སྒ་ཡིས་མློས་བེད་

ནི། །དགའ་མ་དང་བཅས་བུད་མེད་ཀི། །ཁེངས་བལ་ཡིད་ལ་འཇུག་པར་བེད། །ངང་

པ་རྣམས་ཀི་དྲེགས་པ་སེ་ང་རྒྱལ་འཇློམས་ནུས་པ། སྤིན་གི་དབུས་ནས་འབྲུག་སྒ་

ཟབ་མློ་འབིན་པ་དེས། མློས་བེད་འདློད་ལྷའི་དགའ་མ་སེ་རང་གི་ཆུང་མ་དང་བཅས་

ཏེ། བུད་མེད་རྣམས་ཀི་ཁེངས་པ་བལ་བའི་སླད་དུ་ཡིད་ལ་འཇུག་པར་བེད་དློ་ཞེས་

འབྲུག་སྒས་འདློད་པ་བསྐེད་པ་ལའློ། །

རང་པ་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། རཱ་ཛནཝ་ཏྱཿ པྲ་ཛཱ་ཛཱ་ཏཱ། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བྷ་ཝནྟཾ་པྲཱ་པ་སཱམྤ�་ཏ່། ཙ་ཏུ་རཾ་ཙ་ཏུ་རཾ་བྷློ་དི། ར་ས་ནློ��ི་ཀ་ར་ག་ཧེ། །

བློད་སྐད། ཆུ་གཏེར་བཞི་ཡི་སྐ་རགས་ཅན། ས་ཡི་ལག་དཔ་འཛིན་ལ་

མཁས། །ཁྱློད་ཉིད་ཐློབ་ནས་ད་ལྟ་ནི། །སྐེ་དགུ་རྒྱལ་པློ་བཟང་ལྡན་གྱུར། །ཕློགས་

བཞིའི་ཆུ་གཏེར་ཏེ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་བཞིའི་སྐ་རགས་ཅན་ནི་སའི་དཀིལ་འཁློར། ས་

དེའི་ཡན་ལག་དྲུག་ཆའི་དཔ་ཁྲལ་རན་པར་འཛིན་པ་ལ་མཁས་པ། ཁྱློད་ཉིད་རྒྱལ་

པློར་ཐློབ་པས་ད་ལྟ་ནི་སྐེ་དགུ་སེམས་ཅན་རྣམས་རྒྱལ་པློ་བཟང་པློ་དང་ལྡན་པར་

གྱུར་ཏློ། །

རང་པ་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་རཎྱཾ་ཀཤཻྩི་དཱཀྲཱནྟ། མ་ནཻྱཿ 

པདྨ་དི་བཽ་ཀ་སཱཾ། །པ་དཱ་ཏི་ར་ཐ་ན་ག་ཤྭ། །ར་ཧི་ཏཻ་ར་ཧི་ཏཻ་ས་ཝ། །

བློད་སྐད། རང་ཐང་ཤིང་རྟ་གང་པློ་དང༌། །རྟ་དང་བལ་བ་ཁྱློད་ཀི་དག །འགའ་

ཞིག་ནགས་དང་གཞན་དག་ནི། །ལྷ་རྣམས་དག་གི་གནས་སུ་སློང༌། །རང་ཐང་སེ་

དཔུང་བུ་ཆུང་དང༌། ཤིང་རྟ་དང༌། གང་པློ་ཆེ་དང༌། རྟ་པའི་ཚོགས་ཏེ་ཡན་ལག་བཞི་

པའི་དཔུང་དང་བལ་བ་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་དག་བློ་རྣམས། འགའ་ཞིག་སྐློ་བས་ནགས་

དང༌། གཞན་དག་ནི་མཚོན་གི་ལམ་ལས། ལྷ་རྣམས་དག་གི་གནས་སུ་སློང་ངློ་ཞེས་

ཤི་བ་ལ་བསྔགས་པའློ། །གཉིས་ལ་ཡློད་པ་ལས། 

དང་པློ་གཉིས་ལ་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མ་དྷུ་རཾ་མ་དྷུ་རམྦྷློ་ཛ། ཝ་

ད་ནེ་ཝ་ད་ནེ་ཏ་ཡློཿ། ཝི་བྷྲ་མཾ་བྷྲ་མ་ར་བྷྲཱནྟྷཱ། ཝི་ཌམ་ཡ་ཏི་ཀཱི་ནྣུ་ཏེ། །

བློད་སྐད། ཆུ་སྐེས་གདློང་ལྡན་མིག་གཉིས་ཀི། །རྣམ་འཕྲུལ་ཡིད་འློང་འདི་ལ་

ནི། །དཔིད་ཀི་བུང་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་གིས། །ཅློ་འདྲི་བེད་པ་ཅི་ཡིན་སྨློས། །ཆུ་སྐེས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པདྨའི་གདློང་ལྡན་མ་ཞེས་འབྲུ་མང་ཚིག་སྡུད་ཀིས་བློད་དེ། ཁྱློད་ཀི་མིག་གཉིས་ཀི་

རྣམ་འཕྲུལ་ཡིད་དུ་འློང་བ་འདི་ལ་ནི། དཔིད་དུས་ཀི་བུང་བ་གཞློན་ནུ་གཡློ་བའི་རྣམ་

འཕྲུལ་གིས་ཅློ་འདྲི་བ་སེ་འགན་པར་བེད་པ་ཅི་ཡིན་པར་སྨློས་ཤིག་ཅེས་ངློ་བསློད་དུ་

བས་སློ། །

དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཝཱ་ར་ཎློ་ཝཱ་ར་ཎློདྡཱ་མློ། ཧ་ཡློ་

ཝཱསྨ་ར་དུརྡྷ་རཿ། ན་ཡ་ཏློ་ན་ཡ་ཏློ྅ནྟཾ། ནས་ད་ཧློ་ཛ་ཝི་ཀྲ་མ་ས་ཝ། །

བློད་སྐད། འདློད་པ་གཡུལ་དུ་དཔའ་བ་ཡི། །གང་པློའམ་གཟུང་དཀའ་རྟ་མེད་

ཀིས། །གང་ཕིར་བདག་ཅག་མཐར་བས་པ། དེ་ཕིར་ཁྱློད་ཀི་རྣམ་གནློན་མཚར། །ཀེ་

འདློད་པ་ཁྱློད་གཡུལ་དུ་དཔའ་བའི་གང་པློའམ། གཟུང་བར་དཀའ་བའི་རྟ་སློགས་མེད་

པ་ཉིད་ཀིས། རྒྱུ་གང་གི་ཕིར་བདག་ཅག་ཆགས་གདུང་གིས་སློག་མཐར་བས་པ་དེའི་

ཕིར་ཁྱློད་ཀི་རྣམ་པར་གནློན་པ་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་མཚར་ཆེའློ། །

དང་པློ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མ་ནི། རྒྱ་དཔེར། རཱ་ཛི་ཏཻ་རཱ་ཛི་ཏཻ་ཀྵཎྱེ་ན། །ཛཱི་ཡ་

ཏེ་ཏྭ་དྲ�་ཤཻ་ནྲི་པཻཿ ནི་ཡ་ཏེ་ཙ་པུ་ནསྟ�པྟ່། །ཝ་སུ་དྷཱ་ཝ་སུ་དྷཱ་ར་ཡཱ། །

བློད་སྐད། གཡུལ་དུ་རྣློ་བ་མཛེས་པ་ཡི། །མི་བདག་ཁྱློད་འདྲས་ནློར་འཛིན་

ནི། །རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ་ནློར་རྒྱུན་གིས། །ཚིམ་པ་དག་ཀང་ཐློབ་པར་འགྱུར། །གཡུལ་

དུ་རྣློ་བ་སེ་དཔའ་བས་མཛེས་པའི་མིའི་བདག་པློ་ཁྱློད་འདྲ་བས་ནློར་འཛིན་ཏེ་ས་ཆེན་

པློ་འདི་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཏེ། དེའི་རེས་སུ་ནློར་གི་རྒྱུན་འདློད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་རློགས་ལྡན་གི་དཔལ་ལྟ་བུས་ཚིམ་པ་དག་ཀང་ཐློབ་པར་འགྱུར་རློ། ཀང་ནི་རྒྱལ་

བ་ཙམ་དུ་ཡང་མ་ཟད་པའི་དློན་ཏློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་རློ་ཏི་ས་ཧ་ཀཱ་ར་སྱ། ཀ་

ལི་ཀློཏྐ་ལི་ཀློཏྟ་རཾ། མནྨ་ནློ་མནྨ་ནློ་྅་པེ་ཥ། །མཏྟ་ཀློ་ཀི་ལ་ནིསྭ་ནཿ། །

བློད་སྐད། ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་མེ་ཏློག་གསར། བདག་ཉིད་མཆློག་ཏུ་སེད་ལྡན་

བེད། །ཁུ་བྱུག་མློས་པ་དག་གི་སྒ། །ཡིད་དུ་འློང་བ་འདིས་ཀང་ངློ༌། །ས་ཧཱ་ཀཱ་ར་སེ་

ཨམྲ་ཁྱད་པར་བའི་མེ་ཏློག་གསར་པ་ཁ་བེ་མ་ཐག་པ་འདིས། བདག་གི་ཡིད་ནང་

སེམས་ཅན་ལ་མཆློག་ཏུ་སེད་པ་དང་ལྡན་པར་བེད་ཅིང་དེར་མ་ཟད། དཔིད་དུས་ཁུ་

བྱུག་དགའ་བས་མློས་པ་དག་གི་སྒ་ཡིད་དུ་འློང་བ་འདིས་ཀང་དེ་ལྟར་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ། རྒྱ་དཔེར། ཀ་ཐཾ་ཏྭ་དུ་པ་ལམྦྷཱ་ཤཱ། 

ཝི་ཧ་ཏཱ་ཝི་ཧ་ཏཱ་ད�་ཤ່ཱ། ཨ་ཝ་སྠཱ་ན་ལ་མཱ་རློ་ཌྷུ། མངྒ་ན་མངྒ་ན་ཤི་ནི། །

བློད་སྐད། ཁྱློད་ལ་དམིགས་པའི་རེ་བ་དང༌། །མ་བལ་འདི་ལ་དེ་འདྲ་

ཡིས། །གནས་སྐབས་ལུས་ནི་འཇིག་བེད་པས། །བུད་མེད་འཛེག་ནུས་ཇི་ལྟར་

མིན། །ཁྱློད་ཉིད་ལ་དམིགས་ཤིང་འགློགས་པ་ཐློབ་ལ་རེ་བ་དང་མ་བལ་བ་འདི་ལ། 

ཁྱློད་མངློན་པར་འདློད་པ་དང༌། སེམས་པ་དང༌། རེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། ཡློན་ཏན་

སྒློགས་པ་དང༌། ཡིད་འབྱུང་བ་དང༌། སྨྲེ་སྔགས་དང༌། སྨློ་བ་དང༌། ནད་སློགས་དེ་འདྲ་

བའི་གནས་སྐབས་དུ་མས་ལུས་རྒས་ཤིང་གུད་ནས་འཇིག་པའི་བར་དུ་བེད་པས་

ཉམ་ཆུང་མློད། ཁྱློད་བུད་མེད་བཟང་མློ་ལ་རེ་དགའི་ཆེད་དུ་འཛེག་ནུས་ཅི་ལྟར་མིན་

ཏེ་ནུས་སློ། །འདི་ལ་པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། འདློད་བའི་ཡུལ་སྐེས་པ་ལ་མཛད་པ་དང༌། 

ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས་རྒས་པའི་དློན་ལང་ཚོ་ཡློལ་བ་ལ་མཛད་པ་དག་ཅུང་

མི་འགིགས་པས་དཔང་ལློ་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་སློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གསུམ་བཞི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། ནི་ག�་ཧྱ་ནེ་ཏེ་ཀརྵནྟི། བཱ་ལ་

པལ་ཝ་ཤློ་བྷི་ན། ཏ་རུ་ཎཱ་ཏ་རུ་ཎཱ་ནཀྲ�ཥྚཱ། ན་ལི་ནློ་ན་ལི་ནློ་ནྨུ་ཁཱཿ། །

བློད་སྐད། ཡལ་འདབ་གསར་པས་མཛེས་པ་ཡི། །ལློན་པས་དྲངས་པའི་

གཞློན་ནུ་རྣམས། །པདྨ་མངློན་ཕློགས་བུང་བ་ཡིས། །མིག་ནས་བཟུང་སེ་འགུགས་

པར་བེད། །དཔིད་ཀ་ཡལ་འདབ་གསར་པས་མཛེས་པའི་ལློན་པས་ཡིད་དྲངས་པའི་

གཞློན་ནུ་ལང་ཚོ་ཅན་རྣམས་མེ་ཏློག་པདྨར་མངློན་དུ་ཕློགས་པའི་བུང་བ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་མིག་ནས་བཟུང་སེ་ཚལ་དེར་འགུགས་པར་བེད་དློ། །གསུམ་ལ་ཡློད་པ་ལ། 

རང་པ་སྔ་མ་གསུམ་གི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཝི་ཤ་དཱ་ཝི་ཤ་དཱ་

མཏྟ། སཱ་ར་སེ་སཱ་ར་སེ་ཛ་ལེ། ཀུ་རུ་ཏེ་ཀུ་རུ་ཏེ་ནེ་ཡཾ། ཧཾ་སཱི་མཱ་མནྟ་ཀཱ་མི་ཥཾ། །

བློད་སྐད། མློས་པའི་བཤད་ནི་རབ་འཇུག་པ། །རིང་གི་ཆུ་ལ་དཀར་བ་

ཡི། །ངང་མློ་འདི་ཡི་ཅ་ཅློ་ཡིས། །བདག་ནི་མཐར་བེད་ཟས་སུ་བེད། །དགའ་བས་

མློས་པའི་བཞད་དཀར་འཇུག་འློས་པའི་རིང་གི་ཆུ་དྭངས་པ་ལ། ཀུན་ནས་དཀར་བའི་

ངང་མློ་འདི་ཡིས་ཅ་ཅློའི་སྒ་སྙན་པས་འདློད་པའི་དྲན་པ་བསླངས་ཏེ་བདག་ནི་མཐར་

བེད་གཤིན་རེའི་ཟས་སུ་བེད་དློ། །སྔ་མ་གཉིས་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་

དཔེར། ཝི་ཥ་མཾ་ཝི་ཥ་མནཝེ་ཏི། །མ་ད་ནཾ་མ་ད་ནནྡ་ནཿ། ས་ཧེནྡུ་ཀ་ལ་ཡཱ་པློ་ཌྷ། མ་

ལ་ཡཱ་མ་ལ་ཡཱ་ནི་ལཿ། །བློད་སྐད། དྲི་བལ་ཟླ་བའི་ཆ་དག་དང༌། །ལྷན་ཅིག་མ་ལ་ཡི་

རླུང༌། །བདག་དགའ་མི་བེད་འདློད་པ་ནི། །མི་བཟད་དུག་གི་རེས་སུ་འགློ །སློན་དུས་

རྡུལ་གི་དྲི་མ་དང་བལ་བ་ཟླ་བའི་ཆ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་པར་མ་ལ་ཡ་ནས་འློང་བའི་

རླུང་འདིས་བདག་དགའ་བར་མི་བེད་དེ། འདློད་པ་ནི་སློག་འཕྲློག་པས་མི་བཟད་པའི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དུག་གི་རེས་སུ་འགློ་ཞིང་འདྲའློ། །

དང་པློ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མཱ་ནི་ནི་མཱ་ནི་ནི་

ཥུ་སེ། ནི་ཥངྒ་ཏྭ་མ་ནངྒ་མེ། ཧཱ་རི་ཎཱི་ཧཱ་རི་ཎཱི་ཤརྨྨ། ཏ་ནུ་ཏཱཾ་ཏ་ནུ་ཏཱཾ་ཡ་ཏཿ། །

བློད་སྐད། བདག་བསེན་མི་འདློད་ཁེངས་པ་ཅན། །དློ་ཤལ་དང་ལྡན་འཕྲློག་

བེད་མ། །ལུས་མེད་ཁྱློད་ཀི་དློང་པ་ཉིད། །ཕྲ་གྱུར་བདག་འགློགས་བདེ་རྒྱས་

མཛོད། །འདློད་ལྡན་བདག་བསེན་པར་མ་འདློད་པའི་ཁེངས་པ་ཅན་རིན་པློ་ཆེའི་དློ་

ཤལ་དང་ལྡན་ཅིང་ཡིད་འཕྲློག་པར་བེད་པ་མློ། བཞིན་རས་དང༌། མིག་དང༌། འཛུམ་

དཀར་སློགས་ལུས་མེད་འདློད་ལྷ་ཁྱློད་ཀི་མདའ་ཚོགས་ཀིས་གང་བའི་དློང་པར་གྱུར་

པའི་མཛེས་མ་འདི་ཉིད། ཆགས་པས་ཕྲ་བར་གྱུར་པའི་ལུས་དེ་བདག་དང་འགློགས་

པའི་བདེ་བ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག 

ཕི་མ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་ཡློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཛ་ཡ་ཏཱ་ཏྭནྨུ་ཁེནསྨཱ། ན་ཀ་

ཐཾ་ན་ཀ་ཐཾ་ཛི་ཏཾ། ཀ་མ་ལཾ་ཀ་མ་ལཾ་ཀུརྦ། ད་ལི་མདྡ་ལི་མཏྤི་ཡེ། །

བློད་སྐད། ཁྱློད་ཀི་གདློང་གིས་བདག་ལས་རྒྱལ། །ཆུ་ཡི་རྒྱན་གྱུར་བུང་བ་

ཅན། །འདབ་ལྡན་པདྨ་གཏམ་མེད་ལས། །ཅི་ལྟར་མི་རྒྱལ་བདག་དགའ་མ། །ཁྱློད་ཀི་

གདློང་གིས་བདག་གཏམ་སྨྲ་བ་ལས་ཀང་རྒྱལ་བ་སེ་དབང་དུ་བས་ནས། ཆུའི་རྒྱན་

ཙམ་དུ་གྱུར་པ་བུང་བ་གཡློ་བ་ཅན། འདབ་མ་དང་ལྡན་པའི་པདྨ་གཏམ་སྨྲ་བ་མེད་པ་

བེམ་པློའི་དངློས་པློ་ལས་ཅི་ལྟར་མི་རྒྱལ་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ནི་བདག་གི་དགའ་མའློ། །

རང་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མ་ལ་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། ར་མ་ཎཱི་ར་མ་ཎཱི་

ཡཱ་མེ། པཱ་ཊ་ལཱ་པཱ་ཏ་ལཱཾ་ཤུ་ཀཱ། ཝཱ་རུ་ཎཱི་ཝཱ་རུ་ཎཱི་བྷཱུ་ཏ། སཽ་ར་བྷཱ་སཽ་ར་བྷཱས་དཾ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བློད་སྐད། ཉི་མའི་འློད་ཀིས་དམར་གྱུར་པའི། ཆུ་ལྷ་མློ་བཞིན་པཱ་ཊ་ལ། །དམར་

བའི་གློས་ཅན་དྲི་བཟང་གནས། །བདག་གི་དགའ་མ་དགའ་བར་བ། །ཐུན་མཚམས་

སུ་ཉི་མའི་འློད་ཀིས་དམར་བར་གྱུར་པའི་ནུབ་ཕློགས་ཆུ་ལྷ་མློ་བཞིན་དུ། ཤིང་པཱ་ཊ་

ལའི་མེ་ཏློག་ལྟར་དམར་བའི་གློས་འཆང་བ་ཅན། ཁ་དང་ལུས་ལས་ཨུཏྤལ་དང༌། ག་

བུར་སློགས་ཀི་དྲི་བཟང་པློ་ལྡང་བའི་གནས། བདག་གི་དགའ་མ་འདི་ནི་ཀུན་གིས་

དགའ་བར་བ་བའློ། །

ལྔ་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་རང་པའི་ཐློག་མ་ཡི། །ཟུང་ལྡན་བར་ཆློད་མེད་

རྣམ་རྟློག །དེ་ལྟར་རང་པའི་ཐློག་མ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་བར་ཆློད་མེད་པའི་རྣམ་རྟློག་

གི་དབེ་བ་བསན་པའློ། །

གཉིས་པ་བར་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། དམ་བཅའ། དཔེར་བརློད། དློན་བསྡུ་

བའློ། །དང་པློ་དམ་བཅའ་ནི། ད་ནི་བར་དུ་ཆློད་པ་ཡི། །རྣམ་རྟློག་འགའ་ཡང་བསན་

པར་བ། །ད་ནི་ཡི་གེ་དང་ཚིག་གཞན་གིས་བར་དུ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་རྟློག་

འགའ་ཡང་བསན་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ལ། རང་པ་གཉིས་དང༌། གསུམ་དང༌། བཞི་ལ་ཡློད་པ། 

བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡློད་པའློ། །རང་པ་དང་པློ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཆློད་པའི་ཟུང་

ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། མ་དྷུ་རེ་ཎ་དྲ�་ཤཱཾ་མཱ་ནཾ། མ་དྷུ་རེ་ཎ་སུ་གནྡྷི་ན། ས་ཧ་ཀཱ་རློདྒམེ་

ནཻཝ། ཤབྡ་ཤེ་ཥཾ་ཀ་རི་ཥྱ་ཏི། །བློད་སྐད། ས་ཧཱ་ཀཱ་ར་ལས་འཁྲུངས་ཉིད། །ཡིད་འློང་

དྲི་བཟང་ལྡན་པ་ཡིས། །དཔིད་ཀི་ཨེ་ནའི་མིག་ཅན་གི། །ཁེངས་པ་སྒ་ཡི་ལྷག་མར་

བེད། །ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་ཤིང་ལས་འཁྲུངས་པ་དེ་ཉིད་ཡིད་དུ་འློང་བའི་དྲི་བཟང་པློ་དང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལྡན་པ་དེ་ཡིས། དཔིད་དུས་རི་དྭགས་ཨེ་ན་ཡའི་མིག་ཅན་གི་བུད་མེད་རྣམས། 

མཛའ་བློ་ལ་མི་འདུད་པའི་ཁེངས་པ་སྒའི་ལྷག་མ་ཙམ་ལས་མེད་པར་བེད་དློ། །

དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་རློ་ཏི་ཏཱམྲློ་རཱ་མཱ་ཎཱ། 

ཏནྟི་ཏཱ་ཌ་ན་ཝི་བྷྲ་མཾ། ཀ་རློ་ཏི་སེརྵྱཾ་ཀཱ་ནྟེ་ཝཱ། །ཤ་ཝ་ཎློཏྤ་ལ་ཏཱ་ཌ་ནཾ། །

བློད་སྐད། དགའ་མའི་ལག་པ་ཤིན་ཏུ་དམར། །རྒྱུད་མངས་ལ་བསྣུན་རྣམ་འཕྲུལ་

དང༌། །ཕྲག་དློག་ལྡན་པར་མཛའ་བློ་ལའང༌། །རྣ་བའི་ཨུཏྤལ་གིས་སྣུན་བེད། །དགའ་

མའི་ལག་པ་དཀར་ལ་ཤིན་ཏུ་དམར་མདངས་ཆགས་པའི་སློར་མློས་རྒྱུད་མངས་ལ་

རེག་ཅིང་བསྣུན་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དང་ཕྲག་དློག་པའི་ངང་ཚུལ་ལྡན་པར། མཛའ་བློ་ལ་

ཡང་དགའ་མའི་རྣ་བའི་རྒྱན་དུ་བས་པའི་ཨུཏྤལ་གི་སྙེ་མས་སྣུན་པར་བེད་དློ་ཞེས་རྒྱུད་

མངས་བརྡུངས་ཤིང་འགམ་པ་སྦྱར་བ་ལ་རབ་བཏགས་སུ་བས་པའློ། །

དང་པློ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་ཀ་ལཱ་པློ་ལ་ས་ན་ཡཱ། 

ཀ་ལཱ་པིནྱཱ་྅་ནུ་ནྲ�་ཏྱ་ཏེ། མེ་གྷཱ་ལཱི་ནརྟི་ཏཱ་ཝཱ་ཏཻཿ། ས་ཀ་ལཱ་པློ་ཝིམུཉྩ་ཏི། །

བློད་སྐད། རླུང་གིས་གར་བསྒྱུར་སྤིན་གིས་ཕྲེང༌། མཐའ་དག་ཆུ་ནི་རྣམ་པར་

འཐློར། །དེ་རེས་མཇུག་མ་རབ་བསླངས་པའི། །མཇུག་སྒློ་ལྡན་པ་གར་དག་བེད། །རླུང་

གིས་བསྣུན་པས་གཡློ་ཞིང་གར་བསྒྱུར་བའ་ིསྤིན་ག་ིཕྲེང་བ་དེས། ཕློགས་མཐའ་དག་ཁྱབ་

པའི་ཆུ་ཆར་གི་ཟེགས་མ་ནི་རྣམ་པར་འཐློར་ཞིང༌། དེའི་རེས་སུ་མཇུག་མའི་སྒློ་ཚོགས་

རབ་ཏུ་བསླངས་པའི་མཇུག་སྒློ་ལྡན་པ་ར་བ་རྣམས་དགའ་བས་གར་དག་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སྭ་ཡ་མེ་ཝ་ག་

ལནྨཱ་ན། ཀ་ལི་ཀཱ་མི་ནི་ཏེ་མ་ནཿ། ཀ་ལི་ཀཱ་མ་ཐ་ནི་པ་སྱ། དྲ�ཥྚྭཱ་ཀཱཾ་ནུ་སྤ�་ཤེ་དྲ�་ཤཱཾ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བློད་སྐད། འདློད་ལྡན་མ་དག་ཁྱློད་ཀི་ཡིད། །ཁེངས་རློད་རང་ཉིད་ཉམས་འགྱུར་

ཏེ། ནི་བའི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་མཐློང་ན། །གནས་སྐབས་ཅི་ལ་རེག་འགྱུར་རམ། །ཀེ་འདློད་ལྡན་མ་

དག ཁྱློད་ཀི་ཡིད་ལང་ཚོས་ཁེངས་པས་བདག་པློར་མི་འདུད་ཅིང་རློད་པས་ནི། རང་

ཉིད་འདློད་པས་གཟིར་ནས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབར་གི་དུས་ཤིང་ནི་པ་སེ་ཀ་

དམྤའམ་ཚོགས་ཅན་ཞེས་པའི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་སེ་མེ་ཏློག་ཁ་བེ་མ་ཐག་གི་ཡིད་དུ་འློང་བ་དེ་

མཐློང་ན། ཆགས་པ་རྒྱས་པས་གནས་སྐབས་ཇི་ལྟ་བུ་ལ་རེག་པར་འགྱུར་རམ། 

གཉིས་པ་དང་བཞི་པའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨཱ་རུ་ཧྱཱ་ཀྲཱི་ཌ་ཤ་ཻལ་

སྱ། ཙནྡྲ་ཀཱནྟ་ས་ལཱི་མི་མཱཾ། ནྲ�་ཏྱ་ཏྱེཥ་ལ་སཙྩཱ་རུ། ཙནྡྲ་ཀཱནྟཿ ཤི་ཁཱ་ཝ་ལཿ། །

བློད་སྐད། རེ་དགའི་རི་ལ་ཟླ་ཤེལ་གི། །ཐང་འདི་ལ་ནི་རབ་འཛེགས་

ཤིང༌། །མདློངས་མཐའ་མཆློག་ཏུ་མཛེས་པ་ཡི། །གཙུག་ཕུད་ཅན་འདི་གར་བེད་དློ། 

རེ་དགའི་དློན་གིས་ཤར་ཕློགས་རིའི་རེ་མློ་ལ་གནས་པ། ཟླ་བ་ཆུ་ཤེལ་གི་རང་འློད་

ལྡན་པའི་རི་བློའི་སེང་ཡངས་པའི་ཐང་འདི་ལ་རབ་ཏུ་འཛེགས་ཏེ། མདློངས་མཐའ་

མཆློག་ཏུ་བཀྲ་ཞིང་མཛེས་པའི་གཙུག་ཕུད་ཅན་ར་བ་འདི་གར་བེད་དློ། །

རང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨུདྡྷྲ�་ཏཱ་རཱ་ཛ་ཀཱ་དུ

��ི། །དྷི་ཡ་ཏེ་དྱ་བྷུ་ཛེ་ན་ཏེ། །ཝ་རཱ་ཧེ་ཎློ་དྡྷྲ�་ཏཱ་ཡཱ་སཽ། །ཝ་རཱ་ཧེ་རུ་པ་རི་སི་ཏཱ། །

བློད་སྐད། གང་ཞིག་སྦྲུལ་མཆློག་སེང་གནས་ཤིང༌། །ཕག་པས་བཟུང་བའ་ིས་འད་ི

ནི། །རྒྱལ་པློའ་ིཚོགས་ལས་རབ་བངས་ནས། །ད་ལྟ་ཁྱློད་ཀ་ིལག་པས་བཟུང༌། །གང་ཞིག་

སྦྲུལ་ལམ་ཀླུའི་མཆློག་ལྷག་མ་ཅན་གི་སེང་ན་གནས་ཤིང༌། ཁྱབ་འཇུག་ཕག་གི་གཟུགས་

ཀི་མཆེ་བས་བཟུང་བའི་ས་གཞི་འདི་ནི། རྒྱལ་པློའི་ཚོགས་མང་པློ་ལས་རབ་ཏུ་བངས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ནས། ད་ལྟ་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་ལག་པ་སེ་དཔུང་པས་བཟུང་ངློ༌། །

གཉིས་པ་རང་པ་གསུམ་ལ་ཡློད་པའི་དང་པློ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། 

རྒྱ་དཔེར། ཀ་རེ་ཎ་ཏེ་ར་ཎེ་ཥྭནྟ། ཀ་རེ་ཎ་དྭི་ཥ་ཏཱཾ་ཧ་ཏཱཿ། ཀ་རེ་ཎ་ཝཿ ཀྵ་ར་དྲ་ཀྟཱ། བྷཱནྟི་

སནྡྷྱྷཱ་གྷ་ན་ཨི་ཝ། །

བློད་སྐད། གཡུལ་དུ་དག་ཡི་གང་པློ་རྣམས། །ཁྱློད་ཀི་ལག་པ་མཐར་བེད་

ཀི། །བསྣུན་པའི་ཁྲག་ནི་རབ་ཟགས་པ། །ཐུན་མཚམས་དག་གི་སྤིན་བཞིན་

མཛེས། །གཡུལ་དུ་དགའི་གང་པློ་ཆེ་རྣམས་ལ་དཔའ་བློ་ཁྱློད་ཀི་ལག་པ་མཐར་བེད་

གཤིན་རེའི་ཤུགས་ཀིས་བསྣུན་པས། ཁྲག་གི་རྒྱུན་ཟགས་པ་ནི་ཐུན་མཚམས་དག་

གིས་དམར་བའི་སྤིན་བཞིན་དུ་མཛེས་སློ། །འགྱུར་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྣང་ཞེས་པ་བྷཱནྟི་

མཛེས་སམ་སྣང་གཉིས་ཀ་ལ་འཇུག་གློ །

དང་པློ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ཐློག་མའི་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། པ་རཱ་ག་ཏ་རུ་རཱ་

ཛཱི་ཝ། ཝཱ་ཏཻརཧྭ་སྟཱ་བྷ་ཊཻ་ཤྩ་མཱུཿ། པ་རཱ་ག་ཏ་མི་ཝ་ཀྭཱ་པི། །པ་རཱ་ག་ཏ་ཏ་མམ་རཾ། །

བློད་སྐད། རླུང་གིས་རི་ཡི་ཤིང་ཕྲེང་བཞིན། །གཞན་གི་སེ་ནི་དཔའ་བས་

བཅློམ། །མཐའ་ནི་ག་ཤེད་སློང་བ་བཞིན། །རྡུལ་གིས་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པར་

གྱུར། །དྲག་པློའི་རླུང་གིས་རིའི་ལློན་ཤིང་གི་ཕྲེང་བ་བཅློམ་པ་བཞིན། གཞན་ཏེ་མཐའ་

དག་ནི་དཔའ་བློ་ཁྱློད་ཀིས་བཅློམ་ཞིང༌། མཐའ་ནི་ག་ཤེད་དེ་གར་སློང་མེད་པ་བཞིན། 

རྡུལ་གིས་བར་སྣང་དང་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་གྱུར་ཏློ། །

ཕི་མ་གསུམ་གི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། པཱ་ཏུ་ཝློ་བྷ་ག་ཝཱནཝིཥྞུཿ། །ས་

དཱ་ན་ཝ་གྷ་ནདྱུ་ཏིཿ། །ས་དཱ་ན་ཝ་ཀུ་ལ་དྷྭནྶ�ི། །ས་དཱ་ན་ཝ་ར་དནྟི་ཧཱ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བློད་སྐད། ལེགས་ལྡན་ཆུ་འཛིན་གསལ་བའི་འློད། །ལྷ་མིན་དག་གི་རིགས་

ཉམས་བེད། །ཆང་ལྡན་གང་པློ་མཆློག་བཅློམ་པ། །ཁྱབ་འཇུག་དེས་ཁྱློད་རྟག་ཏུ་

སྲུངས། །ཀེ་ལེགས་ལྡན། ཆུ་འཛིན་གསར་པའི་འློད་ལྟར་ནག་པས་ལྷ་མིན་དག་གི་

རིགས་རྣམས་ཉམས་པར་བེད་ཅིང༌། ཆང་དང་ལྡན་པ་སེ་མློས་པའི་གང་པློ་མཆློག་

བཅློམ་པར་གྱུར་པའི་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་དེས་ཁྱློད་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་སྲུངས་ཤིག 

གསུམ་པ་བཞི་ཀའི་ཐློག་མར་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་མ་ལེསྶ་མ་ཀེ་ཤནྟེ། 

ཀ་མ་ལེརྵྱ ྷཱ་ཀ་རཾ་མུ་ཁཾ། ཀ་མ་ལེ་ཁྱཾ་ཀ་རློ་ཥི་ཏྭཾ། ཀ་མ་ལེ་ཝློནྨ་དིཥྞུ་ཥུ། །

བློད་སྐད། ཁྱློད་ཀི་མགློ་སྐྲ་བུང་བ་འདྲ། །གདློང་ནི་པདྨར་ཕྲག་དློག་

བེད། །དཔལ་གི་བཞིན་དུ་རབ་མློས་མ། །ཁྱློད་ཀིས་སུ་ཞིག་རི་མི་བེད། །ཁྱློད་ཀི་

མགློ་བློའི་སྐྲ་ནི་བུང་བའི་ཁ་དློག་འདྲ་བར་ནག་ཅིང༌། གདློང་པས་ནི་པདྨ་གཞློན་ནུར་

ཕྲག་དློག་བེད་དེ། ལྷ་མློ་དཔལ་མློས་ལྷ་རྣམས་མློས་པར་བེད་པ་བཞིན། རབ་ཏུ་མློས་

མ་ཁྱློད་ཀིས་ཀང་སྐེས་བུ་སུ་ཞིག་འདློད་མློས་ཀི་གངས་སུ་རི་བར་མི་བེད་དེ། ཐམས་

ཅད་འདློད་པས་མློས་པར་འགྱུར་རློ། །

བཞི་པ་བཞི་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་ཡློད་པ་ལས། སྔ་མ་གཉིས་འདྲ་ཕི་མ་གཉིས་འདྲ་

བའི་ཐློག་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། མུ་དཱ་ར་མ་ཎ་མ་ནྭི་ཏ། མུ་དཱ་ར་མ་ཎི་བྷཱུ་ཥ་ནཿ། མ་

ད་བྷྲ་མ་དྡྡྲ�་ཤཿ ཀརྟུ། མ་ད་བྷྲ་ཛ་གྷ་ནཿ ཀྵ་མཱཿ། །

བློད་སྐད། རྒྱ་ཆེར་རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་ལྡན། །རྒྱགས་པས་མིག་འཁློར་ཛ་གྷ་

ན། །ཆུང་བ་མིན་པས་མཛའ་བློ་ནི། །དགའ་བ་ལྡན་པར་བ་བར་བཟློད། །རྒྱ་ཆེ་བའི་རིན་

པློ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་ཅིང༌། ལང་ཚོ་རྒྱགས་པས་མིག་ཁློར་ཁློར་དུ་འཕྲུལ་
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བ། །ཛ་གྷ་ན་སེ་མཚང་ར་ཆུང་བ་མ་ཡིན་པར་རྒྱས་པས། མཛའ་བློ་དགའ་བའི་ཁྱད་པར་

མཆློག་དང་ལྡན་པ་བ་བར་བཟློད་པ་སེ་ནུས་སློ། །དང་པློ་དང་གསུམ་པ་འདྲ་ཞིང༌། 

གཉིས་པ་དང་བཞི་པ་འདྲ་བའི་ཐློག་མའི་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨུ་དི་ཏཻ་ར་ནྱ་

པུཥྚཱ་ན། མཱ་རུ་ཏཻ་རེ་ཧྲ�་ཏཾ་མ་ནཿ། ཨུ་དི་ཏཻ་ར་པི་ཏེ་དཱུ་ཏི། མཱ་རུ་ཏཻ་ར་པི་དཀྵི་ཎཻཿ། །

བློད་སྐད། གཞན་གསློས་རྣམས་ཀིས་བསྒགས་པ་དང༌། །ཁྱློད་ཀིས་བརློད་

པའི་སྒ་དང་ནི། །ལྷློ་ཡི་ཕློགས་ཀི་རླུང་དག་གིས། །བདག་ཡིད་ཕྲློགས་སློ་ཕློ་ཉ་མློ། །ཀེ་

ཕློ་ཉ་མློ། གཞན་བ་རློག་གིས་གསློས་པར་གགས་པ་ཁུ་བྱུག་རྣམས་ཀིས་སྒ་བསྒགས་

པ་དང༌། ཁྱློད་ཀིས་བརློད་པར་འདློད་པའི་མགློན་དུ་གཉེར་བའི་སྒ་འཇམ་པ་དང༌། ལྷློ་

ཕློགས་མ་ལ་ཡ་ནས་འློང་བའི་རླུང་བསིལ་བ་དག་གིས་ཀང༌། བདག་གི་ཡིད་རང་

དབང་མེད་པར་ཕྲློགས་སློ། །

ཐློག་མཐའ་གཉིས་འདྲ་བར་མ་གཉིས་འདྲ་བའི་ཐློག་མའི་ཆློད་པ། རྒྱ་དཔེར། 

སུ་རཱ་ཛི་ཏ་ཧྲི་ཡློ་ཡཱུ་ནཾ། ཏ་ནུ་མ་དྷྱཱ་ས་ཏེ་སྟི་ཡཿ། ཏ་ནུ་མ་དྷྱཱ་ཀྵ་རཏྶྶེ་ད། སུ་རཱ་ཛི་ཏ་མུ་

ཁེནྡ་ཝཿ། །

བློད་སྐད། རེད་པ་ཕྲ་ཞིང་རྔུལ་ཟགས་པས། །གདློང་གི་ཟླ་བ་རབ་མཛེས་

པ། །བུད་མེད་ཆང་གིས་ངློ་ཚ་བཅློམ། །སྐེས་པའི་ལུས་ལ་འཛེག་པར་བེད། །རེད་པ་

ཕྲ་ཞིང་ལྡེམ་ལ་འདློད་པས་རྔུལ་བའི་ཆུ་ཟག་པས། གདློང་གི་ཟླ་བ་ཡང་ཡང་བཀྲུས་

ནས་རབ་ཏུ་མཛེས་པ། བུད་མེད་གཞློན་ནུ་མ་ཆང་གིས་མློས་པས་ངློ་ཚའི་གནས་

སྐབས་བཅློམ་ནས། སྐེས་པའི་ལུས་ལ་འཛེག་ཅིང་འཁྱུད་པ་དང༌། འཛིང་ཞིང་རེ་བ་

ཡང་བག་ཚ་བ་མེད་པར་བེད་དློ། །



  266  
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དྲུག་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་བར་ཆློད་ཟུང་ལྡན་གི། །རབ་ཏུ་དབེ་བ་འདི་

ཡང་བསན། །དེ་ལྟར་བར་དུ་ཆློད་པའི་ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་འདི་ཡང་

བསན་ནློ། །ཡང་གི་སྒས་བར་མ་ཆློད་པ་གློང་མ་དག་སྡུད་པའློ། །

གསུམ་པ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། དམ་བཅའ་བ། དཔེར་བརློད་པ། 

ཐློག་མའི་ཟུང་ལྡན་གི་མཇུག་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ནི། བར་ཆློད་མ་ཆློད་བདག་ཉིད་

ཀི། །རྣམ་རྟློག་ཀང་ཡློད་འདི་ལྟ་སེ། །ད་ནི་བར་དུ་ཆློད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། མ་ཆློད་པ་ཡང་

ཡིན་པ་འདྲེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་རྣམ་རྟློག་གི་དབེ་བ་ཡང་ཡློད་པ་འདི་ལྟ་སེ། 

གཉིས་པ་ནི་རང་པ་སྔ་མ་གཉིས་འདྲ། ཕི་མ་གཉིས་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་

པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སཱ་ལཾ་སཱ་ལཾ་བ་ཀ་ལི་ཀཱ། སཱ་ལཾ་སཱ་ལཾ་ན་ཝཱིཀྵི་ཏུཾ། ན་ལཱི་ན་ལཱི་ན་ཝ་

ཀུ་ལཱ། །ན་ལཱི་ན་ལཱི་ཀི་ནི་ར་པི། །

བློད་སྐད། ཀཱ་ལི་ཀཱ་འཕང་ཡལ་ག་ཅན། །སཱ་ལ་བལྟ་བར་དེས་མི་ནུས། །བ་ཀུ་

ལར་ཆགས་བུང་བ་དང༌། །གློགས་མློས་པདྨ་ཅན་ཡང་མིན། །ཀཱ་ལི་ཀཱ་སེ་མེ་ཏློག་ཁ་

བེ་མ་དག་ཐུར་དུ་འཕང་བའི་ཡལ་ག་ཅན། སཱ་ལའི་ཤིང་བལྟ་བར་དེས་མི་ནུས་

ལ། །ཝ་ཀུ་ལའི་མེ་ཏློག་ལ་ཆགས་པའི་བུང་བ་དང༌། གློགས་མློས་པདྨ་གཞློན་ནུས་

གང་བའི་རིང་བུ་མཛེས་པ་ཅན་ཡང་བལྟ་བར་ནུས་མིན་ཏེ། དེ་དག་མཐློང་ན་བལ་

བའི་གདུང་བས་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་གནས་ཡློད་དློ། །

སྔ་ཕི་འདྲ་ལ་བར་མ་གཉིས་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀཱ་ལཾ་ཀཱ་

ལ་མ་ན་ལཀྵྱ། ཏཱ་ར་ཏཱ་ར་ཀ་མཱིཀྵི་ཏུཾ། ཏཱ་ར་ཏཱ་ར་མ་ར་སི་ཏཾ། ཀཱ་ལམ་ཀཱ་ལམ་ཧཱ་གྷ་ནཾ། །

བློད་སྐད། སྤིན་ནག་ཆེན་པློ་ལྡན་པའི་དུས། །སྣང་དང་རྒྱུ་སྐར་ཀུན་མི་



  267  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མཚོན། །གསང་མཐློར་དགའ་བ་སྒློག་བེད་པའི། །དུས་འདྲ་སུ་ཡིས་བལྟ་བར་

ནུས། །ཆར་སྤིན་ནག་པློ་ཆེན་པློ་དང་ལྡན་པ་དབར་གི་དུས། སྣང་བ་དང་རྒྱུ་སྐར་ཀུན་

ཀང་མཚོན་ཏེ་མི་སྣང་བར། གསང་མཐློན་པློར་དབར་རྔ་དགའ་བའི་དབངས་སྒློག་

པར་བེད་པ་དུས་འཛིན་གཤིན་རེའི་གདློང་དང་འདྲ་བ་སུ་ཞིག་གིས་བལྟ་བར་ནུས་ཏེ་

མི་ནུས་སློ། །

བཞི་ཀ་ལ་འདྲ་བ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་ཏ་

ཡཱ་དྷཱི་ན། །ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་ར་ཎཾ་ནི་ཤཱ། །ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་དི་ཡཱ྅་སྭ་རྟཡཱ། །ཡཱ་མ་ཡཱ་མ་ཐི་ཏ་ཻཝ་སཱ། །

བློད་སྐད། ཐུན་གསུམ་དབང་གྱུར་རིང་བ་ཡི། །མཚན་མློ་འདི་ཡིས་བདག་ཤི་

ཅིག །གང་ལ་བདག་སློང་སློག་གཟིར་འགློ། །དེ་ནི་བློ་མེད་བདག་གིས་བཅློམ། སློད་

དང་གུང་དང་ཐློ་རངས་ཀི་ཐུན་གསུམ་གི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་མཚན་མློ་

འདི་ཡིས་བདག་འདློད་པས་གདུངས་ཏེ་ཤི་བར་གྱུར་ཅིག ཕློགས་གང་ལ་བདག་སློང་

ཡང་བལ་བའི་གདུང་བས་སློག་གཟིར་ཏེ་ཕ་རློལ་ཏུ་འགློ་བ། བདག་གི་དགའ་མ་དེ་ནི་

འགློགས་པའི་བློ་མེད་པ་བདག་གིས་བཅློམ་ཟིན་ཏློ་ཞེས་རེས་སུ་འགློད་པར་བེད་དློ། །

གསུམ་པ་ནི། ཞེས་རང་དང་པློའི་ཟུང་ལྡན་གི། །རྣམ་རྟློག་ལུགས་ནི་འདི་འདྲ་

སེ། །བཤད་ཟིན་རང་པའི་དང་པློ་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་པར་རྟློག་པའི་ལུགས་

ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་པ་འདི་འདྲ་བའློ། །

གནས་གཞན་ན་ཡོད་པའི་ཟུང་ལན་བཤད་པ།

གཉིས་པ་གནས་གཞན་ན་ཡློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ། དམ་བཅའ་བ་དང༌། དཔེར་

བརློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། འདི་ལྟར་ཁློ་ན་ཟུང་ལྡན་གི། །རྣམ་རྟློག་གཞན་པ་རྣམས་ཀང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ངློ༌། །སྤློས་པས་འཇིགས་ཕིར་དབེ་བ་ནི། །མཐའ་དག་བརློད་པ་མི་འདློད་དེ། །དེ་ལ་

བ་དཀར་མངློན་འདློད་གང༌། །འགའ་ཞིག་དག་ནི་བསན་པར་བ། བརློད་མ་ཐག་པ་འདི་

ལྟར་ཁློ་ནས། བར་དང༌། མཐའི་ཟུང་ལྡན་གི་རྣམ་རྟློག་གཞན་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་

བ་སེ། གཞུང་མང་བའི་སྤློས་པས་འཇིགས་པའི་ཕིར། བར་མཐའ་ཟུང་ལྡན་གི་དབེ་བ་

མཐའ་དག་ནི་འདིར་བརློད་པར་མི་འདློད་དེ། དེ་ལ་བ་དཀའ་བར་མངློན་པར་འདློད་པ་

གང་དག་ལས། འགའ་ཞིག་དག་ནི་བསན་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད་ལ་དྲུག རང་བཞིའི་དབུས་ན་ཡློད་པ། མཐའ་ན་ཡློད་

པ། བར་མཐའ་ན་ཡློད་པ། ཐློག་བར་ན་ཡློད་པ། ཐློག་མཐའ་ན་ཡློད་པ། གནས་གསུམ་

ཀ་ན་ཡློད་པའློ། །

དང་པློ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས། དབུས་ཀིས་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། 

སི་རཱ་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེནྡྲི་ཡློ། །ན་ཧཱི་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེརྦྷ་ཝཱ་ན།྄ །ཨ་མཱ་ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེ྅པ་བྷཱུ་ཏ། །སུ་ཁཱ་

ཡ་ཏེ་ཡ་ཏེ་ཀྵ་ཡཾ། །

བློད་སྐད། བརྟན་དང་དབང་པློ་རབ་བསམས་པ། །ཁྱློད་ནི་སློམ་བརློན་ལས་མི་

ཉམས། །སྒྱུ་མེད་ཁྱློད་ཀི་བདེ་འཇིག་པར། །མི་འགྱུར་འདི་སྙེད་ཆེད་དུའང་

འགྱུར། །དུས་ཀུན་དུ་ཡིད་བརྟན་པ་དང༌། དབང་པློ་རྣམས་ཡུལ་ལ་གཡློ་བ་རབ་ཏུ་

བསམས་པ་ཁྱློད་ནི་སློམ་བརློན་ཏེ་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པློ་ལས་མི་ཉམས་ཤིང༌། གཡློ་

དང་སྒྱུ་མེད་པར་དྲང་བས་ཁྱློད་ཀི་བདེ་བ་ནི་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་སྙེད་ཅིག་

སླར་ཐློབ་པའི་ཆེད་དུའང་འགྱུར་རློ། །

དབུས་ཀིས་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་བྷཱ་སུ་རཱ་ཛན་སུ་རཱ་ཧ་ཏཻརྨུ་ཁཻ། །ར་ཧཱི་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སུ་རཱ་ཎཱཾ་ཝ་སུ་རཱ་ཛི་ཏཻཿསྟུ་ཏཱཿ། །ན་བྷཱ་སུ་རཱ་ཡཱནྟི་སུ་རཱན་ཏེ་གུ་ཎཱཿ། །པྲ་ཛཱ་སུ་རཱ་གཏྨ་སུ་

རཱ་ཤི་ཏཱཾ་ག་ཏཱཿ། །

བློད་སྐད། རྒྱལ་པློའི་མདུན་སར་ས་ཡི་ལྷ་རྣམས་དག་གི་ཞལ། །ཆང་གིས་མ་

བཅློམ་ནློར་གིས་མཛེས་པས་རབ་བསློད་པའི། །ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་རབ་གསལ་ཆགས་

བདག་སྐེ་དགུ་ལ། །ཕུང་པློ་ཉིད་གྱུར་ལྷ་རྣམས་སུ་ནི་མི་འགློ་མིན། །ཀེ་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་

ཀི་མདུན་སར་སའི་ལྷ་སེ་བམ་ཟེ་རྣམས་ཀི་ཞལ། ཆང་གིས་མ་བཅློམ་པ་མ་མློས་པས་

གཙང་ཞིང་བདེན་ལ། གཏློང་བ་ཆེན་པློ་ནློར་གིས་མཛེས་པ་སེ་ཚིམ་ནས་རབ་ཏུ་

བསློད་པའི་ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་ཆགས་པའི་བདག་ཉིད་ནི། སྐེ་བློ་

ཡློད་དགུ་ཅློག་ལ་གགས་པའི་ཕུང་པློ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་དེ། ལྷའི་གནས་རྣམས་སུ་ཡང་

མི་འགློ་བ་མིན་ཏེ་འགློའ ློ། །

གཉིས་པ་མཐའ་ན་ཡློད་པའི་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཏ་ཝ་པྲི་ཡཱ་སཙྩ་རི་ཏཱ་པྲ་

མཏྟ་ཡཱ། །ཝི་བྷཱུ་ཥ་ཎཾ་དྷཱ�་མི་ཧཱཾ་ཤུ་མཏྟ་ཡཱ། །ར་ཏློཏྶ་ཝཱ་མློ་ད་ཝི་ཤེ་ཥ་མཏྟ་ཡཱ། །ན་མེ་

ཕ་ལཾ་ཀ່་ཙ་ན་ཀཱནྟི་མཏྟ་ཡཱ། །

བློད་སྐད། དམ་པའི་སྤློད་ལ་བག་མེད་ཁྱློད་ཀི་དགའ་མ་གང༌། །དགའ་བའི་

དགའ་སློན་དགའ་བའི་ཁྱད་པར་གིས་མློས་མ། །དེ་ཡིས་འདིར་ནི་འློད་ལྡན་རྒྱན་རྣམས་

བཟུང་བར་འློས། །བདག་ལ་མཛེས་ལྡན་ཉིད་ཀི་འབས་བུ་འགའ་ཡང་མེད། །དམ་པའི་

སྤློད་ལ་བག་མེད་པར་འདས་པའི་ཁྱློད་ཀི་དགའ་མ་གང་ཞིག་དགའ་བའི་དགའ་སློན་

འཁྲིག་པའི་དགའ་བས་ཁྱད་པར་དུ་མློས་མ་དེ་ཡིས། འདིར་ནི་འློད་ཟེར་དང་ལྡན་པའི་

རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་རྣམས་བཟུང་བར་འློས་མློད། ཚུལ་བཟང་མ་བདག་ལ་ནི་ལུས་མཛེས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ལྡན་ཉིད་དུ་བས་པའི་འབས་བུའི་དགློས་པ་འགའ་ཡང་མེད་དློ། །

མཐའི་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། བྷ་ཝཱ་དྲ�་ཤཱ་ན་ཐ་ན་ཛཱ་ན་ཏེ་ན་ཏེ། །ར་

སཾ་ཝི་རུདྡྷེ་ཁ་ལུ་སན་ཏེ་ན་ཏེ། །ཡ་ཨེ་ཝ་དཱི་ནཿ ཤི་ར་སཱ་ན་ཏེ་ན་ཏེ། །ཙ་རནྟ་ལཾ་ད་ཻནྱ་

ར་སེ་ན་ཏེ་ན་ཏེ། །

བློད་སྐད། མགློན་པློ་ཁྱློད་ལྟས་དུད་པའི་རློ་ནི་མ་མཁྱེན་ཏེ། །དམན་པ་ཉིད་དང་

མཆློག་ཉིད་དག་ནི་ངེས་པར་འགལ། །གང་ཞིག་དམན་པ་རྣམས་ནི་ཁྱློད་ལ་མགློས་

འདུད་ཅིང༌། །དེ་དག་ཁློ་ན་དམན་པའི་རློ་དེས་མཆློག་ཏུ་རྒྱུ། །ཀེ་མགློན་པློ་ཁྱློད་ལྟ་

བུས་གཞན་ལ་ཕག་འཚལ་ཞིང་དུད་པའི་རློ་ནི་མི་མཁྱེན་ཏེ། སྐེས་བུ་དམན་པ་དང༌། 

མཆློག་ཉིད་དག་ནི་ངེས་པར་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར། གང་ཞིག་སྐལ་བ་དམན་པ་

རྣམས་ནི་ཁྱློད་ལ་མགློ་བློས་འདུད་ཅིང་ཕག་བེད་ལ། དེ་དག་ཁློ་ན་དམན་པའི་རློ་མློང་

བ་དེས་མཆློག་ཏུ་ངལ་བས་རྒྱུའློ། །

གསུམ་པ་བར་མཐའ་ན་ཡློད་པའི་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ལཱི་ལཱ་སྨི་ཏེ་ན་ཤུ་ཙི་

ན་མྲ�་དུ་ནློ་དི་ཏེ་ན། བྱཱ་ལློ་ཀི་ཏེ་ན་ལ་གྷུ་ན་གུ་རུ་ཎཱ་ག་ཏེ་ན། བྱཱ་ཛ�མྦྷི་ཏེ་ན་ཛ་གྷ་ནེ་ན་

ཙ་དརྴི་ཏེ་ན། སཱ་ཧནྟི་ཏེ་ན་ག་ལི་ཏཾ་མ་མ་ཛཱི་ཝི་ཏེ་ན། །

བློད་སྐད། རློལ་པའི་འཛུམ་དཀར་དང་ནི་འཇམ་པློར་སྨྲ་བ་དང༌། །ཆུང་ངུ་ལྟེ་བ་

དང་ནི་ལྕི་བའི་འགློ་བ་དང༌། །ཀུན་ཏུ་གལ་དང་ཛ་གྷ་ན་དག་སློན་པ་དེས། །བསྣུན་པ་དེས་

ན་བདག་ནི་འཚོ་བ་དམན་པར་གྱུར། །རྒློད་བག་དང་བཅས་པས་རློལ་བའི་འཛུམ་དཀར་

དང༌། ངག་འཇམ་པློར་སྨྲ་བ་དང༌། ངློ་ཚས་དུད་པའི་མིག་ཟུར་ཆུང་ངུས་ལྟ་བ་དང༌། ལྕི་

བའི་ཚུལ་གིས་དལ་བར་འགློ་བ་དང༌། འདློད་མློས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་གལ་བ་ལྟར་བེད་པ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དང༌། ཛ་གྷ་ན་བུད་མེད་ཀི་རེད་པའི་མདུན་སྒློམ་སློན་པ་སེ། ཡིད་སྲུབས་ཀི་མཚོན་ཆའི་

ཕུང་པློས་བསྣུན་པས་བདག་གི་འཚོ་སློག་དམན་པར་གྱུར་ཏློ། །

བར་མཐའ་ན་ཡློད་པས་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཤྲི་མཱ་ན་མཱ་ན་མ་

ར་ཝྭཏྨ་ས་མཱ་ན་མཱ་ན། །མཱཏྨཱ་ན་མཱ་ན་ཏ་ཛ་གཏྤ་ཐ་མཱ་ན་མཱ་ནཾ། །བྷུ་མཱ་ན་མཱ་ན་མ་ཏ་ཡཿ 

སི་ཏི་མཱ་ན་མཱ་ན། །ན་མཱ་ན་མཱ་ན་མ་ཏ་མ་པྲ་ཏི་མཱ་ན་མཱ་ནཾ། །

བློད་སྐད། དཔལ་ལྡན་མི་ཤློང་བརྟན་ལྡན་གང་གི་བདག་ཉིད་ནི། །འཆི་མེད་

ལམ་དང་མཉམ་པའི་ཚད་ལྡན་རབ་དུད་པའི། །འགློ་བ་རྒྱས་བེད་མཆློད་ལྡན་ཚད་མེད་

མིང་ཅན་ནི། །འཇལ་བེད་ཚད་མེད་མང་པློ་བཀློད་ལ་ཕག་དག་མཛོད། །དཔལ་དུ་མ་

ལྡན་པའམ་ལྷ་མློ་དཔལ་མློ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པས་མི་ཤློང་བར་རྟག་ཏུ་གནས་

པས་བརྟན་ལྡན། རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་པའི་ངློ་བློ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གང་གི་བདག་ཉིད་ནི། 

འཆི་མེད་ལམ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པས་ཚད་ལྡན་རབ་ཏུ་དུད་པའི་འགློ་བའི་དཔལ་

རྒྱས་པར་བེད་པ་ཀུན་གིས་མཆློད་པས་མཆློད་ལྡན། ཡློན་ཏན་གི་ཚད་མེད་པས་

ཚད་མེད་མིང་ཅན། འདི་ཡིས་གློམ་པས་ས་གསུམ་འཇལ་བས་འཇལ་བེད་དེ། ཁྱད་

པར་དགུ་དང་ལྡན་པའི་ཡློན་ཏན་ཚད་མེད་ཅིང༌། འཇུག་པ་བཅུ་སློགས་རྣམ་འཕྲུལ་

མང་པློ་བཀློད་པའི་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་དེ་ལ་ཕག་དག་མཛོད་ཅིག བཞི་པ་རང་བཞིའི་ཐློག་

བར་གིས་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སཱ་ར་ཡནྟ་མུ་ར་སཱ་ར་མ་ཡནྟི། སཱ་ར་བྷཱུ་ཏ་མུ་རུ་སཱ་

ར་ད་རཱ་ཏཾ། སཱ་ར་སཱ་ནུ་ཀྲ�་ཏ་སཱ་ར་ས་ཀཱཉྩི། སཱ་ར་སཱ་ཡ་ན་མ་སཱ་ར་མ་ཝཻ་ཏི། །

བློད་སྐད། བཅུད་ལ་ཞུགས་ཏེ་བང་གིས་དགའ་བེད་ཅིང༌། །སྙིང་པློར་གྱུར་

པའི་བཅུད་མང་རབ་ཏུ་འཛིན། །བཞད་ཀིས་རེས་མཚུངས་སྒ་ལྡན་དྲིལ་ཆུང་ཅན། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དེས་ནི་བཅུད་ལེན་སྙིང་པློ་མིན་པར་རིགས། །བཅུད་ལ་སེ་འཁྲིག་པའི་བ་བ་ལ་

ཞུགས་ཏེ། ནུ་མའི་ཁུར་དང་བཅས་པའི་བང་གིས་མཛའ་བློ་དགའ་བར་བེད་ཅིང༌། 

སྙིང་པློར་གྱུར་པའི་བཅུད་མང་པློ་རབ་ཏུ་འཛིན་པ། ཆུ་བ་བཞད་དཀར་གི་སྒ་དང་ལྡན་

པའི་སྐ་རགས་ཀི་དྲིལ་ཆུང་ཅན། དེས་འཁྱུད་པའི་ཚེ་ནི་རློ་ཙ་ན་ལ་སློགས་པའི་བཅུད་

ལེན་གཞན་ཀུན་སྙིང་པློ་མེད་པར་རིགས་ཏེ། དེ་ཉིད་རང་ཡུལ་དང་དབང་པློ་ཐམས་

ཅད་པའི་བཅུད་ལེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རློ། །དང་པློ་དང་གསུམ་པའི་ཐློག་མཐའ། 

གཉིས་པ་བཞི་པའི་ཐློག་བར་གིས་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་ཡཱ་

ན་ཡཱ་ལློ་ཙ་ན་ཡཱ་ན་ཡཱ་ན་ཡཱ། །ན་ཡཱ་ན་ཡཱནྡྷཱནཝི་ན་ཡཱ་ན་ཡཱ་ཏེ། །ན་ཡཱ་ན་ཡཱ་སཱིརི་ན་ཡཱ་

ན་ཡཱ་ན་ཡཱ། །ན་ཡཱ་ན་ཡཱཾ་སྟཱནྫ་ན་ཡཱ་ན་ཡཱ་ཤི་ཏཱ་ན྄། །

བློད་སྐད། བརྟན་རྒྱས་ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་བརྟག་པ་འདི་ཡིས་ནི། །ཚུལ་མེད་

དགེ་བའི་ཐབས་ལ་ཡློད་རྣམས་རྣམ་པར་ཐུལ། །བཞློན་པས་མི་འགློ་རྒྱལ་བའི་ཐེག་འགློ་

དག་གིས་གང༌། །ཚུལ་མ་ཐློབ་རྣམས་ཐློབ་པ་དག་ལ་བརྟན་པ་བསྐེད། །སེམས་བརྟན་

ཞིང་གློ་གློས་རྒྱས་པས་ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་དགེ་སིག་མ་ནློར་བར་བརྟག་པ་འདི་ཡིས་

ནི། བཟང་པློའི་ཚུལ་མེད་པས་དགེ་བའི་ཐབས་ལ་བློ་མིག་ལློང་བ་རྣམས་རྣམ་པར་ཐུལ་

ལ་བཞློན་པ་ཉློན་མློངས་པས་མི་འགློ་བ་རྒྱལ་བའི་ཐེག་པས་འགློ་བ་དག་གིས། གང་

དགེ་བའི་ཚུལ་མ་ཐློབ་པ་རྣམས་དེ་ཐློབ་པ་དག་ལ་བརྟན་པ་བསྐེད་ཅིག 

ལྔ་པ་རང་བཞིའི་ཐློག་མཐའ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ར་ཝེ་ཎ་བྷ་ཽམློ་དྷྭ་ཛ་ཝརྟི་ཝཱི་

ར་ཝེ། །ར་ཝེ་ཛི་སཾ་ཡ་ཏྱ་ཏུ་ལཱ་སྟ་གཽ་ར་ཝེ། །ར་ཝེ་རི་ཝློ་ག་སྱ་པུ་རློ་ཧ་རེ་ར་ཝེ། །ར་

ཝེ་ཏ་ཏུ་ལྱཾ་རི་པུ་མ་སྱ་བྷཻ་ར་ཝེ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བློད་སྐད། མཚུངས་མེད་ལྕི་བའི་མཚོན་ལྡན་གཡུལ་དུ་ས་སྐེས་ནི། །རྒྱལ་

མཚན་ལ་གནས་དཔའ་བློ་བ་ཡི་སྒ་ཡིས་བློས། །ཉི་མ་བཞིན་དུ་དྲག་པློའི་འཕྲློག་བེད་

འདི ་མདུན་དུ། །འཇིགས་རུང་གཡུལ་དུ་དག་ནི ་ལུག་དང་མཚུངས་པར་

རིགས། །མཚུངས་མེད་ལྕི་བའི་མཚོན་དང་ལྡན་པའི་གཡུལ་དུ། ལྷ་མ་ཡིན་སར་སྐེས་

ཀང་གང་གི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གནས་པའི་དཔའ་བློ་བ་མཁའ་ལྡིང་གི་སྒས་བློས་ན། ཉི་

མ་བཞིན་གཟི་བརིད་དྲག་ཤུལ་ཆེ་བའི་འཕྲློག་བེད་དམ་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་འདིའི་མདུན། 

འཇིགས་སུ་རུང་བའི་གཡུལ་དུ་དག་རྣམས་ཤན་པའི་གདློང་གི་ལུག་དང་མཚུངས་

པར་རིགས་སློ། །

བཞི་ཀའི་ཐློག་མཐའ་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། །རྒྱ་དཔེར་མ་ཡཱ་མ་ཡཱ་ལམབ་ཀ་

ལཱ་མ་ཡཱ་མ་ཡཱ། །མ་ཡཱ་མ་ཡཱ་ཏ་བ་ཝི་རཱ་མ་ཡཱ་མ་ཡཱ། །མ་ཡཱ་མ་ཡཱརྟ່་ནི་ཤ་ཡཱ྅མ་ཡཱ་མ་

ཡཱ། །མ་ཡཱ་མ་ཡཱ་མཱུཾ་ཀ་རུ་ཎཱ་མ་ཡཱ་མ་ཡཱ། །

བློད་སྐད། མཚན་མློ་ཚད་མེད་ཐུན་ལྡན་དཔལ་མེད་ཚད་མེད་ཅིང༌། །མཐར་

ནི་བགློད་བ་མིན་པས་ཟད་ནད་ལ་བརྟེན་པ། །ཆ་ཡི་རང་བཞིན་ནད་ཅན་འབལ་བའི་

ནད་ཀིས་གཟིར། །སྐལ་ལྡན་མ་འདི་སྙིང་རེའི་རང་བཞིན་བལ་བའི་ནད་ཀིས་

གཟིར། །སྐལ་ལྡན་མ་འདི་སྙིང་རེའི་རང་བཞིན་འབལ་མེད་མཛོད། །ཀེ་གློགས་ཁྱློད་

སློང་བས་མཚན་མློ་གཉིད་དང་བལ་བས་ཚད་མེད་པའི་ཐུན་དང་ནི་ལྡན། ལུས་རིད་

པས་ལང་ཚོའི་དཔལ་ཡང་མེད། གདུང་བ་ཚད་མེད་ཅིང་མཐར་ནི་བགློད་བ་འཁྲིག་

བདེ་མློང་བ་མིན་པས་ཚེ་ཟད་པར་ཉེ་བའི་ནད་ལ་བརྟེན་པ་ཆའི་རང་བཞིན་ཟླ་བ་ཡང་

ནད་དུ་འགྱུར་བ་ཅན། ཁྱློད་དང་བལ་བའི་ནད་ཀིས་གཟིར་བའི་དགའ་མ་སྐལ་ལྡན་མ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འདི། སྙིང་རེའི་རང་བཞིན་ཁྱེད་དང་འབལ་བ་མེད་པར་མཛོད་ཅིག དྲུག་པ་གནས་

གསུམ་ཀའི་ཟུང་ལྡན་ལ་གཉིས། 

གསུམ་ཀའི་ཆློད་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། མ་ཏཱཾ་དྷུ་ན་ན་ར་མ་ཏཱ་མ་ཀཱ་མ་

ཏཱ། །མ་ཏཱ་པ་ལབྡྷཱ་གི་མ་ཏཱ་ནུ་ལློ་མ་ཏཱ། །མ་ཏཱ་ཝ་ཡ་ཏྱུཏྟ་མ་ཏཱ་ཝི་ལློ་མ་ཏཱ། །མ་ཏཱ་མ་ཏ་

སེ་ས་མ་ཏཱ་ན་ཝཱ་མ་ཏཱ། །

བློད་སྐད། ངལ་མེད་ཁྱློད་ཀི་བློ་ལ་མཉམ་ཉིད་བཟླློག་པ་ཉིད། །མ་ཡིན་བ་མེད་

རེས་སུ་མི་མཐུན་འགློ་མ་ཡིན། །གདུང་མེད་ཀིས་ཐློབ་མཆློག་གི་རེས་སུ་མཐུན་པ་

ཉིད། །དགའ་མེད་འདློད་མེད་རྣམས་ཀི་བཞེད་པ་དག་ལས་རྒྱལ། །གཞན་དློན་ལ་ངལ་

བ་མེད་པ་ཁྱློད་ཀི་བློ་ལ་ཆློས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་རྟློགས་ཤིང་བཟླློག་པ་

ཕློགས་རེ་བ་མ་ཡིན། ཐེག་པ་བ་ན་མེད་པ་དང་རེས་སུ་མི་མཐུན་པར་འགློ་བ་ཡང་མ་

ཡིན། དཀའ་བའི་གདུང་བ་མེད་པར་དློན་ཆེན་པློ་ཐློབ་པ་སྐེས་བུ་མཆློག་གི་རེས་སུ་

མཐུན་པ་ཉིད་དེ། སིད་བདེར་དགའ་བ་དང་འདློད་པ་མེད་པ་དཀའ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀི་

བཞེད་པ་རང་དློན་ཞི་བདེ་སྒྲུབ་པ་དག་ལས་ཀང་རྒྱལ་ལློ། །

གནས་གསུམ་ཀའི་ཆློད་ཅིང་མ་ཆློད་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ག་ལ་ཀཱ་ལ་

ཀཱ་ལ་མུ་ཁ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ། །ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་པ་ན་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་གྷ་ན་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ། །ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་སི་

ཏ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ལ་ནི་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ། །ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ག་ཏུ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ཀ་ལི་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ། །

བློད་སྐད། དུས་ཀི་དུས་ཀི་མགིན་ནག་ངློ་ནག་ནག་པློ་ཉིད་དག་འཛིན། །སྙན་

སྒློག་དག་གི་སྒློག་བེད་བུང་ཚོགས་སྤིན་ནག་དུས་ལྟར་ནག །དུས་ཀི་མི་བཟུང་དུས་

ཆའི་གཙོ་བློ་ཆུ་འཛིན་གིས་མཛེས་སུ། །དགའ་བས་འཚོ་བའི་བུད་མེད་ལན་བུའི་ཕྲེང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བས་མགློ་ནག་བསེན། །དུས་ཀི་དུས་ནི་དུས་ཆེན་པློ་སེ་དབང་ཕྱུག དེའི་མགིན་པ་ནག་

པློ་དང་ངློ་སེ་གདློང་ནག་པ། ཁྱུ་མཆློག་ནག་པློའི་རྒྱལ་མཚན་ཉིད་དག་འཛིན་པ་ནི། གླུ་

སྙན་སྒློག་པ་དག་གི་སྒློག་བེད་རིའི་བུང་བའི་ཚོགས་སམ་ཆར་སྤིན་ནག་པློའི་དུས་ལྟར་

ནག་ཅིང༌། འཆི་བའི་དུས་ཀི་མི་བཟུང་བ་དུས་དང་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཙོ་བློ་དེ་ནི། ཆུ་

འཛིན་གིས་མཛེས་པ་གངས་རིའི་བསི་གནས་སུ། དཀའ་ཐུབ་བཟླློག་པས་འཚོ་བའི་

བུད་མེད་ལྷ་མློ་ཨུ་མ་སྐྲའི་ལན་བུའི་ཕྲེང་བས་མགློ་བློ་ནག་པ་བསེན་ནློ། །

ཐོག་མཐར་སྦར་བའི་ཟུང་ལན་བཤད་པ།

རྒྱས་བཤད་གསུམ་པ་མཐའ་ཐློག་སྦྱར་བའི་ཟུང་ལྡན་ལ། མཚན་ཉིད་དང༌། 

དཔེར་བརློད་དློ། །རང་པ་གཉིས་ཀི་མཐའ་ཐློག་ནི། །རབ་སྦྱར་ཟུང་ལྡན་གནས་སྐབས་

འདི། །བརློད་པའི་ཁློངས་སུ་འདུས་མློད་ཀང༌། །རང་དབང་ཉིད་ཀིས་འདིར་བཤད་

དློ། །རང་པ་གཉིས་ཀི་སྔ་མའི་མཐའ་དང་ཕི་མའི་ཐློག་མ་གཟུགས་འདྲ་བར་རབ་ཏུ་

སྦྱར་བ། ཟུང་ལྡན་གི་གནས་སྐབས་འདི་བརློད་ཟིན་གི་ཁློངས་སུ་སྤིར་འདུས་མློད་

ཀང༌། རང་དབང་ཉིད་ཀིས་སྐབས་འདིར་བཤད་དློ། །

དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨུ་པློ་ཌྷ་རཱ་ག་པ་བ་ལཱ་མ་དེ་ན་སཱ། །མ་དེ་ན་སཱ་མནྱུ་

ར་སེ་ན་ཡློ་ཛི་ཏཱ། །ན་ཡློ་ཛི་ཏཱཏྨཱ་ན་མ་ནངྒ་ཏཱ་པི་ཏཱ། །ག་ཏཱ་པི་ཏཱ་པཱ་ཡ་མ་མཱ་ས་ནེ་ཡ་ཏེ། །

བློད་སྐད། མློས་པས་ཆགས་པ་ཉེ་བར་གནས་ཀང་བུད་མེད་དེས། །བདག་ཉིད་

མ་སྦྱར་བདག་གི་སིག་པས་ཁྲློ་བ་ཡི། །རློ་དང་སྦྱར་ཏེ་ལུས་མེད་དག་གིས་གདུང་གྱུར་

ཀང༌། །བདག་ནི་འདི་སྙེད་གདུང་བའི་སླད་དུ་མ་བསད་དློ། །ལང་ཚོས་མློས་པས་ཆགས་

པའི་གདུང་བ་ཉེ་བར་གནས་ཀང༌། བུད་མེད་ཁེངས་ལྡན་མ་དེས་བདག་ཉིད་ལ་མ་སྦྱར་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བའི་རྒྱུས། བདག་གི་སིག་པའི་བསམ་པས་ཁྲློ་བའི་རློ་ཉམས་དང་སྦྱར་ཏེ། དགའ་མ་དེ་

སླར་ལུས་མེད་འདློད་པའི་མེས་གདུང་བར་གྱུར་ཀང༌། སྔར་གི་འཁློན་ལན་བདག་གིས་

ནི། ཡུན་འདི་སྙེད་ཅིག་གདུང་བར་བ་བའི་སླད་དུ་རང་ཁྱིམ་དུ་མ་བསད་དློ། །

ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལན་བཤད་པ།

རྒྱས་བཤད་བཞི་པ་ཀུན་ཏུ་ཟུང་ལྡན་ལ་གསུམ། རང་པ་བཟླས་པ། ཚིགས་

བཅད་བཟླས་པ། ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློའ ློ། །དང་པློ་ལ་སྤིར་བསན་པ་དང༌། སློ་སློར་བཤད་

པའློ། །དང་པློ་ནི། ཕེད་བཟླས་ཡང་དག་སྦྱར་བ་ཡིན། །འདི་ལ་དབེ་བ་གསུམ་དུ་

འདློད། །རང་པ་བཟླས་པ་འང་དུ་མ་ཡི། །བདག་ཉིད་དེ་དག་དཔེས་གསལ་

བ། །ཚིགས་བཅད་ཕེད་དེ་རང་པ་གཉིས་བཟླས་པ་ནི། ཡང་དག་སྦྱར་བ་ཞེས་པའི་

ཟུང་ལྡན་ཡིན་ལ། འདི་ལ་དབེ་བ་གསུམ་དུ་འདློད་ཅིང༌། རང་པ་རེ་རེ་བཟླས་པའང་དུ་

མའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་དག་དཔེས་གསལ་བར་བའློ། །

གཉིས་པ་ལ། དང་པློ་གསུམ་པ་དང་གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་

དཔེར། ན་སེ་ཡཿ སཏྭ་ཡཱ་ཝཛྱཿ། །པ་ར་མཱ་ཡ་ཏ་མཱ་ན་ཡཱ། །ན་སེ་ཡཿ ས་ཏྭ་ཡཱ་ཝཛྱཿ། །པ་

ར་མཱ་ཡ་ཏ་མཱ་ན་ཡཱ། །

བློད་སྐད། སྐེས་བུ་བརྟན་གང་སྙིང་སློབས་ཅན། །ཁེངས་པ་རབ་སངས་སང་

བ་སེ། །ཁྱེད་ཀིས་མཆློག་ཏུ་འབད་པ་ཡི། །ཡིད་བརྟན་བའློ་འབད་མེད་མ། །སྐེས་བུ་

བློ་བརྟན་པ་གང་སྙིང་སློབས་དང་བཅས་པ་དེས་ཀང༌། ཁེངས་པ་རབ་ཏུ་སངས་ཏེ་སང་

བར་བས་ན། ཁྱློད་ཀིས་ཀང་ཁེངས་པ་གཞློམ་པར་མཆློག་ཏུ་འབད་པས་མཛའ་བློ་ལ་

ཡིད་བརྟན་པར་བའློ། །འབད་མེད་མ་ནི་སྔར་མ་གུས་པ་མཚོན་པའློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

དང་པློ་གཉིས་པ་གསུམ་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་རཱ་ཛི་ཏཱ་མཱ་

ན་ན་ཡཱ་ས་མེ་ཏྱ། ན་རཱ་ཛི་ཏཱ་མཱ་ན་ན་ཡཱ་ས་མེ་ཏྱ། ཝི་ན་ཤི་ཏཱ་ཝཻ་བྷ་ཝ་ཏཱ་པ་ནེན། ཝི་

ན་ཤི་ཏཱ་ཝཻ་བྷ་ཝ་ཏཱ་པ་ནེན། །

བློད་སྐད། ཁྱློད་ཀིས་བགློད་པ་ཁྱབ་བདག་གཟི་བིན་གིས། །ཡང་ཡང་རབ་

སྦྱར་མཛེས་པ་མེད་པ་ཡི། །མི་རྣམས་ཚུལ་དང་ང་རྒྱལ་ཉམས་བས་ནས། །བཅློམ་

ཞིང་ཀེ་མ་བས་ཟློས་རྣམ་པར་ཞིག །ཁྱློད་ཀི་དཔུང་གི་བགློད་པ་ཁྱབ་བདག་སེ་ཁྱབ་

འཇུག་ཁྲློས་པ་ལྟ་བུའི་གཟི་བིན་གིས། གནློད་པ་ཡང་ཡང་རབ་ཏུ་སྦྱར་བས་མཛེས་

པ་མེད་པའི་མི་རྣམས་ནི། དཔའ་བའི་ངང་ཚུལ་དང་ང་རྒྱལ་ཉམས་པར་བས་ནས་

བཅློམ་ཞིང་རློ་རྣམས་ནི་ཀེ་མ་བ་གཅན་གིས་ཟློས་མཐར་རྣམ་པར་ཞིག་གློ །

དང་པློ་བཞི་པ་དང་གཉིས་པ་གསུམ་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀ་ལཱ་པི་ནཾ་

ཙཱ་རུ་ཏ་ཡློ་པ་ཡཱནྟི། ཝྲ�ནྡཱ་ནི་ལཱ་པློ་ཌྷ་གྷ་ན་ག་མཱ་ནཾ། ཝྲ�ནྡཱ་ནི་ལཱ་པློ་ཌྷ་གྷ་ན་ག་མཱ་ནཾ། ཀ་

ལཱ་པི་ནཾ་ཙཱ་རུ་ཏ་ཡློ་པ་ཡཱནྟི། །

བློད་སྐད། སྒ་ཡི་སྤིན་བགློད་དབར་སྐེས་ར་བ་ཡི། །ཚོགས་རྣམས་མཛེས་པ་

ཉིད་དུ་ཉེ་བར་འགྱུར། །རླུང་གི་ཚོགས་སྟུག་བལ་བ་ཆུར་སྒློག་གི །ཚོགས་ཀང་སྒ་དང་

བལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །སྒའི་སྤིན་མཁའ་ལ་བགློད་པ་དབར་དུས་སུ་སྐེས་པའི་ར་བ་

གཞློན་ནུ་ཚོགས་རྣམས་མཛེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་རློམ་པ་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་འགྱུར་ལ། 

རླུང་གི་ཚོགས་སྟུག་པློ་དང་བལ་བའི་ཆར་གིས་ཆུར་སྒློག་ངང་པའི་ཚོགས་ཀང་སྙན་

པའི་སྒ་དང་བལ་བར་གྱུར་ཏློ། །འདི་ལ་ལྷ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གིས། འགེལ་པ་

འདློད་འཇློ་ལས། སྦལ་བ་ལ། ཝ་རྵ་བྷུ། དབར་སྐེས་སམ་ཆར་སྐེས་ཞེས་བཤད་ཀི། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དེས་ན་སྐབས་འདིར་སྤིན་ལ་བསྒྱུར་ན་དློན་གཅིག་གི་སྐློན་དུ་འགྱུར་བས། སྦལ་བ་ལ་

བསྒྱུར་ན་ལེགས་ཤིང་འབེལ་ལློ་གསུངས་མློད། ཝཱ་རྵ་བྷུ། སྦལ་བ་ལ་འཇུག་ཀང་

གཞུང་འདིའི་རྒྱ་དཔེར་སྐད་དློད་མ་བྱུང་ན་དང༌། འགེལ་པ་རྣམས་སུ་དབར་སྐེས་སྤིན་

ལ་བསྒྱུར་བའང་མ་མཐློང་ཞིང༌། སྦལ་བ་ངེས་པར་བསྣན་དགློས་པའི་ཤེས་བེད་ཀང་

མི་སྣང་ངློ་སྙམ་པ་ནི་ཁློ་བློའི་རྣམ་རྟློག་གློ །རང་པ་བཟླས་པ་ལ་ལན་གཅིག ལན་

གཉིས། ལན་གསུམ་བཟླས་པ། དློན་བསྡུ་བའློ། །དང་པློ་ལ་དྲུག་སེ། 

དང་པློ་གཉིས་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་མནྡ་ཡཱ྅་ཝརི་ཏ་མཱ་ན་སཱཏྨ་ཡཱ། 

ན་མནྡ་ཡཱ྅་ཝརི་ཏ་མཱ་ན་སཱཏྨ་ཡཱ། ཨུ་ར་སྱུ་པཱ་སྟཱི་རྞ་པ་ཡློ་ད་ར་དྭ་ཡཾ། མ་ཡཱ་ས་མཱ་ལིངྒ་ྱ

ཏ་ཛཱི་ཝི་ཏེ་ཤྭ་རཿ། །

བློད་སྐད། འཚོ་བའི་དབང་ཕྱུག་འདུད་པའི་བང་ལ་ཁློ་མློ་ནི། །དམན་ཞིང་ཁེངས་

པ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའི་དབང་གྱུར་མ། །བརེ་བ་སངས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིད་ཀི་འློ་མ་

འཛིན། །གཉིས་པློ་ཉེ་བར་གཏད་ནས་ཀུན་ཏུ་མ་འཁྱུད་དློ། །ཆགས་པས་སློག་འདློར་བ་

ལས་འཚོ་བའི་དབང་ཕྱུག་མཛའ་བློས་བདག་ལ་འདུད་པའི་བང་ལ། ཁློ་མློ་ངློ་ཚ་དམན་

ཞིང་ཁེངས་པ་ངེས་པར་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་གྱུར་མ་ངེས། བརེ་བ་སངས་པའི་བདག་ཉིད་

ཅན་གི་ཡིད་ཀིས་འློ་མ་འཛིན་པ་ནུ་མའི་ཁུར་གཉིས་ཉེ་བར་གཏད་ནས་ཀུན་ཏུ་འཁྱུད་

པར་མ་བས་པ་ནི་བདག་འགློད་དློ་ཞེས་བལ་བས་ཉེན་པ་མློས་སྨྲས་སློ། །

དང་པློ་གསུམ་པར་ལན་གཅིག་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་བྷཱ་སུ་རཱ་ཎཱ་མ་བ་

ལཱ་ཝི་བྷཱུ་ཥི་ཏཱ། གུ་ཎཻ་ས་ཝཱ་རློ་ཧི་མྲ�་ཎཱ་ལ་ནིར་ལཻཿ། ས་བྷཱ་སུ་རཱ་ཎཱ་མ་བ་ལཱ་ཝི་བྷཱུ་ཥི་ཏཱ། 

ཝི་ཧཱ་ར་ཡནི�ི་ཤ་སམྤ་དཿ པུ་རཱཾ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བློད་སྐད། ལྷ་རྣམས་འདུན་པ་སློབས་མེད་རྣམ་པར་བརྒྱན་པར་ནི། །ཁྱློད་ཀི་

ཡློན་ཏན་པད་ར་དྲི་མ་མེད་པས་འཛེགས། །དེ་ནི་ཕི་ནས་གློང་བཟང་རྣམས་ཀིས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས། །བརྒྱན་པའི་བུད་མེད་དག་དང་རྣམ་པར་རེ་ཞིང་སྤློད། །

ལྷ་རྣམས་ཀི་འདུན་པ་སློབས་མེད་དེ་ལྷའི་བུད་མེད་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་རྣམ་

པར་བརྒྱན་པར་ནི། ཁྱློད་ཀི་ཡློན་ཏན་པདྨའི་ར་བ་ལྟར་དཀར་བ་དྲི་མ་མེད་པས་

འཛེགས་ཤིང༌། དེ་ནི་ཕི་ནས་གློང་ཁྱེར་བཟང་པློ་རྣམས་ཀིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

དང༌། རྒྱན་དུ་མས་བརྒྱན་པའི་བུད་མེད་མཛེས་མ་དག་ལ་རྣམ་པར་རེ་ཞིང་ལློངས་

སྤློད་དློ། ཀ་ལངྐ་མུཀྟཾ་ཏ་ནུ་མ་དྷ་ན་མི་ཀཱ། །ས་ན་དྭ་ཡཱི་ཙ་ཏྭ་དྲ�་ཏེ་ན་ཧནྟ་ཏཿ། །ན་ཡཱ་

ཏི་བྷཱུ་ཏངྒ་ཎ་ནེ་བྷ་ཝནྨུ་ཁེ། །ཀ་ལངྐ་མུཀྟཾ་ཏ་ནུ་མ་དྷ་ན་མི་ཀཱ། །

བློད་སྐད། སྙན་པར་སྨྲ་དང་ལུས་རེད་དུད་དང་ནུ་གཉིས་མས། །ཁྱློད་བས་

གཞན་པ་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་དེ་ཡི་ཕིར། །འབྱུང་པློ་ལུས་ལྡན་སྐློན་ལས་གློལ་བ་ཁྱློད་

ལ་སློགས། །བགང་བ་ལ་ནི་མིང་མེད་ཉེ་བར་འགློ་མ་ཡིན། །གང་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང༌། 

ལུས་ཀི་རེད་པ་དུད་པའི་ནུ་གཉིས་མས། དབང་པློ་དུལ་བ་ཁྱློད་ལས་གཞན་པ་སུ་

ཞིག་མ་བཅློམ་སེ་ཐམས་ཅད་བཅློམ་པ་དེའི་ཕིར། འབྱུང་པློ་སེ་སྐེས་བུའི་ལུས་དང་

ལྡན་པའི་ནང་ན་སྐློན་ལས་གློལ་བ་ནི་ཁྱློད་དེ་ལ་སློགས་པའི་བགང་བའི་མིང་མེད་ལ་

ཉེ་བར་འགློ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནློ། །

གཉིས་པ་གསུམ་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཡ་ཤཤྩ་ཏེ་དིཀྵུ་ར་ཛཤྩ་སཻ་

ནི་ཀཱ། །ཝི་ཏ་ནཝ་ཏེ་ཛོ་པ་མ་དཾ་ཤི་ཏཱ་ཡུ་དྷཱ། །ཝི་ཏ་ནཝ་ཏེ་ཛོ་པ་མ་དཾ་ཤི་ཏཱ་ཡུ་དྷཱ། །དྭི་

ཥཱཾ་ཙ་ཀུ�ནྟི་ཀུ་ལནྟ་ར་སྭི་ནཿ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བློད་སྐད། ཁྱློད་ཀི་དམག་དཔུང་ཁྱབ་འཇུག་ལྟ་བུས་གློ་བགློས་པ། །མཚོན་

རྣློན་ལྡན་པ་དཔའ་བློ་དག་གིས་ཕློགས་རྣམས་སུ། །གགས་པ་དང་ནི་རྡུལ་དག་རྒྱས་

བེད་གཡུལ་གི་ནི། །དག་རིགས་ལུས་བལ་གཟི་མེད་རྒྱགས་པ་ཉམས་པར་བེད། 

རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀི་དམག་དཔུང་ཁྱབ་འཇུག་གཡུལ་ངློར་ཆས་པ་ལྟ་བུ། བཙན་པའི་གློ་

བགློས། མཚོན་རྣློན་པློ་ལྡན་པའི་དཔའ་བློ་དག་གིས། ཕློགས་རྣམས་སུ་རྒྱལ་བ་ཐློབ་

པའི་གགས་པ་དང་རྟ་རྡུལ་དག་རྒྱས་པར་བེད་ལ་གཡུལ་གི་དག་རིགས་མཐའ་དག་

ལུས་སློག་བལ་བས་གཟི་བིན་མེད་དེ། རྒྱགས་ཤིང་ཁེངས་པ་ཉམས་པར་བེད་དློ། །

གཉིས་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། བི་བྷརྟི་བྷཱུ་མེ�་ལ་ཡཾ་བྷུ་ཛེ་ན་

ཏེ། །བྷུ་ཛངྒ་མློ་མཱ་སྨ་ར་ཏློ་མ་དཉྩི་ཏཾ། །ཤ�་ཎཱུཀྟ་མེ་ཀཾ་སྭ་མ་ཝེ་ཏྱ་བྷཱུ་ད་རཾ། །བྷུ་ཛངྒ་མློ་

མཱ་སྨ་ར་ཏློ་མ་དཉྩི་ཏཾ། །

བློད་སྐད། དྲན་ལྡན་བདག་ལས་ཕན་པའི་ཚིག་གཅིག་གསན་པར་

མཛོད། །ཁྱློད་ཀི་ལག་པ་དཔལ་དང་ལྷན་ཅིག་ལག་འགློ་ཡིས། །ས་ཡི་དཀིལ་འཁློར་

རྣམ་འཛིན་དེ་ཕིར་ས་གཞི་འཛིན། །རང་ལག་རིགས་ནས་རྒྱགས་པ་རྒྱས་པར་

ཡློངས་མ་བེད། །ཀེ་དྲན་ལྡན་ཞེས་བློད་ནས། བདག་ལས་ཕན་པའི་ཚིག་ཅུང་ཟད་

ཅིག་གསན་པར་མཛོད་ཅིག ཁྱློད་ཀི་ལག་པ་དཔལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་

ཅིག་ལག་འགློ་སེ་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ལྷག་མ་ཅན་གིས་ས་གཞིའི་དཀིལ་འཁློར་རྣམ་པར་

འཛིན་ལ། དེའི་ཕིར་ས་གཞི་འཛིན་པ་རང་ཉིད་ཀི་ལག་པར་རིགས་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་

རྒྱགས་པ་རྒྱས་པར་ཡློངས་སུ་མ་མཛད་ཅིག །

གསུམ་པ་བཞི་པར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སྨ་རཱ་ན་ལློ་མཱ་ན་ཝི་ཝརྡྷི་ཏློ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཡཿ། །ས་ནི་ཝྲ�་ཏ່་ཏེ་ཀི་མ་པཱ་ཀ་རློ་ཏི། །ས་མནྟ་ཏསྟཱ་མ་ར་སེ་ཀྵ་ཎེན། །ས་མནྟ་ཏསྟཱ་མ་ར་

སེ་ཀྵ་ཎེན། །བློད་སྐད། འདློད་པའི་མེ་གང་ཁེངས་པས་རབ་བསྒྲུབས་པ། །སྐད་ཅིག་དང་

མཉམ་རྒྱས་ཏེ་པདྨའི་མིག །རློ་མེད་ཁྱློད་ཀི་བདེ་བ་དེ་དག་ནི། །ཀུན་ནས་ཉམས་པ་ཉིད་

དུ་ཅིས་མི་བེད། །འདློད་པ་ནི་གདུང་བར་བེད་པའི་ཕིར་མེ་སེ། དེ་ཉིད་ལང་ཚོའི་ཁེངས་

པས་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་པ་ན། སྐད་ཅིག་རེ་དང་མཉམ་པར་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་ཏེ། པདྨའི་

མིག་ཅན་སྐེས་པ་ལྟ་བའི་རློ་ལ་ཞེན་པ་མེད་པ་ཁྱློད་ཀི་བདེ་བའི་རྣམ་པ་དེ་དག་ནི། ཀུན་

ནས་ཉམས་པ་ཉིད་དུ་ཅིས་མི་བེད་དེ་བེད་དློ། །ལན་གཉིས་བཟླས་པ་ལས། 

དང་པློ་གཉིས་གསུམ་ལ་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏློ་ན་མ་ན་ཝཱ་ས་ཝ་

སྱ། །པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏློ་ན་མ་ན་ཝཱ་ས་ཝ་སྱ། །པྲ་བྷཱ་ཝ་ཏློ་ན་མ་ན་ཝཱ་ས་ཝ་སྱ། །ཝིཙྪི་ཏྟི་རཱ་སཱིཏྟ་ྶ

ཡི་ཝིཥྚ་པ་སྱ། །

བློད་སྐད། མ་དུད་ཁྱློད་ནི་འཇིག་རྟེན་བདག་གྱུར་ཚེ། །མཐུ་ཡིས་མཐུ་ལྡན་

རིན་ཆེན་མང་གིས་བཏུད། །དེ་ཕིར་གསར་པའི་བཏུང་ལྡན་མཆློད་སྦྱིན་ནི། །ངེས་པ་

ཉིད་དུ་ཆད་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །སུ་ལ་ཡང་མ་དུད་པ་ཁྱློད་འཇིག་རྟེན་གི་བདག་པློར་

གྱུར་ཚེ་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུ་ཡིས་མཐུ་དང་ལྡན་པ་རིན་ཆེན་མང་སེ་བརྒྱ་བིན་

གིས་ཀང་བཏུད་པ་དེའི་ཕིར། སྔློན་མེད་བདུད་རི་གསར་པའི་བཏུང་བ་དང་ལྡན་པའི་

མཆློད་སྦྱིན་ནི། ངེས་པ་ཉིད་དུ་སེ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པར་མ་གྱུར་ཏློ། །

དང་པློ་གསུམ་བཞིར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། པ་རམྤ་རཱ་ཡཱ་བ་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་

ནཾ། །དྷཱུ་ལཱི་སི་ལཱི་བློ་མི་ཝི་དྷཱ་ཡ་རུནྡྷན།྄ །པ་རམྤ་རཱ་ཡཱ་བ་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་ནཾ། །པ་རམྤ་རཱ་ཡཱ་

བ་ལ་ཝཱ་ར་ཎཱ་ནཾ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བློད་སྐད། དཔུང་གི་གང་པློ་རྣམས་ནི་གཞན་དང་གཞན། །སློབས་ལྡན་སྒ་སྒློག་

རབ་ཏུ་བརྒྱུད་པ་ཡིས། །ཐང་ལ་རྡུལ་བསྒྲུབས་ནམ་མཁའ་འགློག་བེད་ཅིང༌། །གཡུལ་

གི་སློབས་བཟླློག་མཆློག་ཏུ་གཞན་ལ་རྒྱུག །ཁྱློད་ཀི་དཔུང་གི་གང་པློ་ཆེ་རྣམས་ནི་རེ་

རེ་ཡང་གཞན་དང་གཞན་མང་པློའི་སློབས་ལྡན་པ། མློས་པས་སྒ་སྒློགས་ཤིང་རབ་ཏུ་

བརྒྱུད་ནས་བགློད་པའི་ཤུགས་ཀིས། ཐང་ལ་རྡུལ་ཚུབ་ཆེན་པློ་བསྒྲུབས་པས་ནམ་

མཁའ་སྒིབ་ཅིང་འགློག་པར་བེད་ལ། གཡུལ་གི་སློབས་བཟླློག་པའི་ཕིར་མཆློག་ཏུ་

གཞན་ལ་རྒྱུག་གློ །

གཉིས་ཉིད་གསུམ་བཞིར་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་ཤདྡ་དེ་ཝཱ་ཙ་མ་ལཛྫ་

མི་ཐྱཱ། །བྷ་ཝ་དྭི་དྷཱ་ན་མ་ས་མཱ་ཧི་ཏཱ་ནཾ། །བྷ་ཝ་དྭི་དྷཱ་ན་མ་ས་མཱ་ཧི་ཏཱ་ནཾ། །བྷ་ཝ་དྭི་དྷཱ་

ན་མ་ས་མཱ་ཧི་ཏཱ་ནཾ། །

བློད་སྐད། ཁྱློད་ལྟ་མཉམ་པར་མ་བཞག་སིད་པར་ནི། །རྣམ་གཉིས་མི་མཉམ་

ཕན་པ་མེད་རྣམས་ཚིག །ལློག་པར་གྱུར་ལ་སྒྲུབ་བེད་མི་མཉམ་པ། །སྦྲུལ་བགློད་

མཚུངས་ལ་མི་དད་ངློ་ཚ་མེད། །ཀེ་ངློ་ཚ་མེད་པ། ཁྱློད་ལྟ་བུས་སེམས་མཉམ་པར་མ་

བཞག་པ། སིད་པར་ཆགས་སང་རྣམ་གཉིས་མི་མཉམ་པས་ཀུན་ལ་ཕན་པ་མེད་པ་

རྣམས་ཚིག་འབྲུས་ལློག་པར་གྱུར་ལ། སྒྲུབ་བེད་མི་མཉམ་པ་ངག་དང་རྣམ་པ་གཞན་

དུ་བེད་པ། གཡློ་དང་སྒྱུས་འཁྱློག་ཕིར་སྦྲུལ་གི་བགློད་པ་དང་མཚུངས་པ་ཁྱློད་ལ་

བདག་མི་དད་དློ། །

གསུམ་པ་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སནྣཱ་ཧི་ཏློ་མཱ་ན་མ་རཱ་ཛ་སེ་

ན། །སནྣཱ་ཧི་ཏློ་མཱ་ན་མ་རཱ་ཛ་སེ་ན། །སནྣཱ་ཧི་ཏློ་མཱ་ན་མ་རཱ་ཛ་སེ་ན། །སནྣཱ་ཧི་ཏློ་མཱ་ན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མ་རཱ་ཛ་སེ་ན། །

བློད་སྐད། དག་ཡི་མཛེས་ཉམས་རྒྱལ་པློའི་སེ་ཡིས་བཏུད། །སྐེས་མཆློག་ཨུ་

མས་ཕན་རེ་དཔལ་མེད་མིན། །གློ་བགློས་ཨུ་མས་བཏུད་པ་ཟླ་འདྲ་སེ། །མཆློག་ཐློབ་

དམ་པ་རྡུལ་མེད་མི་མཛེས་མིན། །ཁྱློད་ནི་དགའི་མཛེས་པ་ཉམས་ཤིང་རྒྱལ་པློའི་སེ་

ཡིས་བཏུད་པ་སྐེས་བུའི་མཆློག་སེ། ཨུ་མས་ཕན་པ་ལྷའི་རེ་དབང་ཕྱུག་གི་དཔལ་ལྟ་

བུ་མེད་པ་མིན་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པ་གློ་བགློས་པ་ཨུ་མས་བཏུད་པའི་གཙུག་ན་ཟླ་བ་

འདྲ་སེ། ཀུན་གིས་མཆློད་པ་ཐློབ་པའི་དམ་པ་ཁྱློད་ཆགས་རྡུལ་གི་དྲི་མ་མེད་པས་

མཐློང་ཡང་མི་མཛེས་པ་མིན་ནློ། །

བཞི་པ་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་རང་པ་ལན་གཅིག་དང༌། །གཉིས་དང་གསུམ་

ཡང་བཟླས་པ་བསན། །དེ་ལྟར་རང་པ་ལན་གཅིག་དང༌། གཉིས་དང༌། གསུམ་ཡང་

བཟླས་པའི་དཔེ་བསན་ཟིན་ཏློ། གཉིས་པ་ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། 

དཔེར་བརློད་དློ། དང་པློ་ནི། ཚིགས་བཅད་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་དློན། །ཚིགས་བཅད་

བཟླས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར། ཚིགས་བཅད་འདྲ་བ་གཉིས་བརློད་དློན་ཐ་དད་ལྡན་པ་ནི། 

ཚིགས་བཅད་བཟླས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཝི་ན་ཡ་ཀེ་ན་བྷ་ཝ་

ཏཱ། །ཝྲ�ཏྟློ་པ་ཙི་ཏ་བཱ་ཧུ་ན། །སྭ་མི་ཏློ་དྡྷཱ་རི་ཎཱ྅་བྷཱི་ཏཱ། །པྲ�་ཐྭི་ཡ་མ་ཏུ་ལཱ་ཤི་ཏཱ། །བློད་

སྐད། ཟླུམ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ལན་པ་ཅན། །གློགས་མིན་རབ་ཏུ་འཇློམས་བེད་པ། །རྣམ་

འདྲེན་ཁྱློད་ཀིས་བསན་པའི་ས། །མི་མཚུངས་པ་འདི་འཇིགས་པ་མེད། །ཟླུམ་ཞིང་

རྒྱས་པའི་ལག་པའམ་དཔུང་པ་སློབས་དང་ལྡན་པས། གློགས་མིན་པ་སེ་དགའི་

ཚོགས་རབ་ཏུ་འཇློམས་པ། རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ཀིས་བསན་པའི་ས་འདི་གཞན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དང་མི་མཚུངས་པ་སེ། འདི་ལ་འཇིགས་པ་གང་ཡང་མེད་དློ། །ཚིགས་བཅད་འདྲ་བ་

གཉིས་པའི་བློད་སྐད། འདྲེན་པ་དག་དང་བལ་གྱུར་ཅིང༌། །ལག་པ་སེག་ཁང་ཉེ་གྱུར་

པ། །རང་གློགས་ཀིས་བཏང་དག་ཡི་ནི། མཚུངས་མེད་ས་འདི་མངློན་པར་

བསེན། །རྒྱལ་པློ་ཁྱེད་ཀི་དག་རྣམས་རང་གི་འདྲེན་པ་དག་དང་བལ་བར་གྱུར་ཅིང༌། 

ལག་པ་སེག་རས་སླློང་བ་ལ། དེའི་ཁང་པ་དང་ཉེ་བར་གྱུར་པ། རང་གི་གློགས་ཀིས་

བཏང་བའི་དགའི་ཚོགས་ཤི་བ་རྣམས་ནི། མཚུངས་པ་མེད་པ་མཐློ་རིས་ཀི་ས་འདི་

མངློན་པར་བསེན་ནློ། །

གསུམ་པ་ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློ་ལ། མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་བརློད་དློ། །དང་པློ་ནི། 

རང་བཞི་རྣམ་པ་གཅིག་པ་གང༌། །ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློར་བརློད་པ་ཡིན། །དེ་ལའང་བཟླས་

པ་མཐློང་སེ་དཔེར། །ཟུང་ལྡན་བ་བ་གཞན་ཡིན་ནློ། །རང་བཞིའི་ཡི་གེ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་

པ་གཅིག་པ་གང་དེ་ཟུང་ལྡན་ཆེན་པློར་བརློད་པ་ཡིན་ནློ། །འློ་ན་ལན་གསུམ་བཟླས་པ་

དང་ཁྱད་ཅི་ཞེ་ན། འདི་ལ་རང་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སྔ་ཕི་བར་མ་ཆློད་པ་རེ་ཡློད་པ་ཟུང་ལྡན་

གི་བ་བ་གཞན་ཡིན་ནློ། དཔེར་བརློད་ནི། རྒྱ་དཔེར། ས་མཱ་ན་ཡཱ་ས་མཱ་ན་ཡཱ། ས་མཱ་ན་

ཡཱ་ས་མཱ་ན་ཡཱ། ས་མཱ་ན་ཡཱ་ས་མཱ་ན་ཡཱ། ས་མཱ་ན་ཡཱ་ས་མཱ་ན་ཡཱ། བློད་སྐད། མཉམ་མེད་

དཔལ་ལྡན་མཚུངས་མེད་མ། །ཁེངས་ལྡན་ངལ་བ་དག་དང་ནི། །ཁེངས་པ་མཉམ་ལྡན་

ཚུལ་མིན་དག །དློར་བའི་ཚད་འདིས་འགློགས་སུ་ཆུག །མཛེས་པ་མཉམ་པ་མེད་པའི་

དཔལ་དང་ལྡན་པས་མཚུངས་མེད་མ། ཁེངས་ལྡན་མ་ཁྱློད་འདློད་གདུང་གིས་ངལ་བ་

དག་དང་ཁེངས་པ་མཉམ་ཉིད་དུ་ལྡན་ཏེ། ཁེངས་པ་ཚུལ་མིན་དློར་བའི་ཚད་ལྡན་གི་

སྤློད་པས་མཛའ་བློ་ལ་འགློགས་སུ་ཆུག་ཅིག །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འདེས་པའི་ཟུང་ལན་བཤད་པ།

རྒྱས་བཤད་ལྔ་པ་འདྲེས་པའི་ཟུང་ལྡན་ནི། རྒྱ་དཔེར། ད་རཱ་ད་རཱ་ཀཱ་ར་ད་རཱ་

ད་རཱ་བྷུ་ཛཱཾ། བྷུ་ཛཱ་མ་ཧ່ཱ་པཱ་ཏུ་མ་ཧཱི་ན་ཝི་ཀྲ་མཱཿ། ཀྲ་མཱཏྶ་ཧནྟེ་ས་ཧ་སཱ་ཧ་ཏཱ་ར་ཡློ། །ར་

ཡློདྡྷུ་རཱ་མཱ་ན་དྷུ་རཱ་ཝ་ལམི་ནཿ། །

བློད་སྐད། འཛིན་མ་འཛིན་མའི་རྣམ་འཛིན་འཛིན་མ་སྤློད་རྣམས་ཀི། །ལག་པ་

རྣམ་གནློན་མི་དམན་འཕྲལ་ལ་དག་འཇློམས་པ། །མྱུར་བ་དང་ལྡན་མཆློད་པའི་ཁུར་

ནི་བརྟེན་པ་ཡིས། །ས་གཞི་དག་ནི་རིམ་པས་བསྲུང་བར་བཟློད་པ་ཡིན། །འཛིན་མ་ནི་

ས་གཞི། །དེ་འཛིན་མ་ནི་ཀླུའི་རྒྱལ་པློ་ལྷག་མ་ཅན། དེའི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་ནི་མིའི་

བདག་པློ་ཁྱློད་དེ། དེས་འཛིན་མ་ལ་ལློངས་སྤློད་པ་རྒྱལ་པློ་གཞན་རྣམས་ཀི་ལག་པ་

རྣམ་པར་གནློན་པའི་སློབས་མི་དམན་པ། འཕྲལ་ལ་དག་བློ་འཇློམས་ནུས་པའི་མྱུར་

བ་དང་ལྡན་ཅིང༌། ཀུན་གིས་མཆློད་པའི་ཁུར་ནི་བརྟན་པ་དེ་ཡིས་ས་གཞི་མཐའ་དག་

ནི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བས་བསྲུང་བར་བཟློད་པ་ཡིན་ནློ། །

བཟོག་པའི་ཟུང་ལན་བཤད་པ།

རྒྱས་བཤད་དྲུག་པ་བཟླློག་པའི་ཟུང་ལྡན་ལ་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། རང་ཕེད་ཚིགས་བཅད་སྤློད་ཡུལ་ཅན། །ལུགས་ལས་

བཟླློག་པས་བསྐློར་བ་ནི། ཟུང་ལྡན་ལུགས་ལས་བཟླློག་པའི་ཕིར། །ལུགས་ལས་

བཟླློག་པ་ཞེས་བར་བཤད། །རང་པ་དང༌། ཚིགས་བཅད་ཕེད། ཚིགས་བཅད་རངས་

པློའི་སྤློད་ཡུལ་ཅན་ཏེ། ལུགས་ལས་བཟླློག་པས་བསྐློར་བ་གསུམ་ནི། ཟུང་ལྡན་ཡིན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པ་གང་ཞིག ཡི་གེ་ལུགས་བཟླློག་ཏུ་བཟླས་པའི་ཕིར། ལུགས་ལས་བཟླློག་པའི་ཟུང་

ལྡན་ཞེས་བཤད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ། དང་པློ་རང་པ་བཟླློག་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཡཱ་མ་ཏཱ་ཤ་ཀྲ�་ཏཱ་ཡཱ་སཱ། 

སཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཀྲ�་ཤ་ཏཱ་མ་ཡཱ། ར་མ་ཎཱ་ར་ཀ་ཏཱ་ཏེ྅སྟུ། སྟུ་ཏེ་ཏཱ་ཀ་ར་ཎཱ་མ་ར། །བློད་སྐད། གང་

ལ་འབད་བས་ཕྲ་མློ་ཉིད། །དེ་ནི་བདག་གིས་ཐློབ་མཛའ་བློ། །རེ་འདློད་མེད་པས་བེད་

མེད་ལྷ། །བསློད་ནས་འློང་ཁྱློད་འགློ་གྱུར་ཅིག །གང་ལ་ཐློབ་འདློད་ཀི་རེ་བས་འབད་

པ་དྲག་པློ་བས་པས་ལུས་ཟླ་ཚེས་ལྟར་ཕྲ་མློ་ཉིད་དེ་ནི་བདག་གིས་ཐློབ་མློད། ད་ནི་

མཛའ་བློ་རེ་བ་བཞིན་མི་བེད་པ་ལ་བདག་ཀང་འདློད་པ་མེད་པས། བེད་པ་མེད་པ་

བེམ་པློའི་ལྷ་བསློད་ནས་འློང་བ་ཁྱློད་གང་དགར་འགློ་བར་གྱུར་ཅིག ཅེས་དུས་བཏབ་

ཡློལ་བའི་བུད་མེད་འགས་སྨྲས་སློ། །

གཉིས་པ་ཚིགས་བཅད་ཕེད་བཟླློག་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་དི་ནློ྅མ་ད་ན་དྷཱི་

སྭཱ། །ན་མེ་ཀཱ་ཙ་ན་ཀཱ་མི་ཏཱ། །ཏཱ་མི་ཀཱ་ན་ཙ་ཀཱ་མེ་ན། །སྭཱ་དྷཱི་ན་ད་མ་ནློ་དི་ན། །

བློད་སྐད། ན་ད་ལྡན་བདག་རང་གི་བློ། །མློས་མིན་འདློད་པ་འགའ་ཡང་

མེད། །དུལ་བ་འཇློམས་པའི་འདློད་པ་ཡི། །རང་དབང་གདུང་བ་དག་ཀང་མེད། །ཞི་བ་

པའི་གཞུང་ལས། ན་ད་དེ་ཁློ་ན་ཉིད་ཀི་བེ་བག་སེ། དེ་དང་ལྡན་པ་བདག་རང་གི་བློ་

དུག་གསུམ་གིས་མློས་པ་མིན་ཅིང༌། ཡུལ་ལ་གཡློ་བའི་འདློད་པའི་ཆ་འགའ་ཡང་

མེད་ལ། ཚངས་སྤློད་ཀི་དུལ་བ་འཇློམས་པ་འདློད་ལྷའི་རང་དབང་དུ་གྱུར་པའི་གདུང་

བ་དག་ཀང་མེད་དློ། །

གསུམ་པ་ཚིགས་བཅད་བཟླློག་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཡཱ་ན་མཱ་ན་ཡ་མཱ་རཱ་ཝི། །ཀ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཤློ་ན་ན་ཛ་ན་ས་ན། །ཡཱ་མུ་དཱ་ར་ཤ་ཏཱ་དྷཱི་ན། །མཱ་ཡཱ་མཱ་ཡ་མ་ན་དི་སཱ། །བློད་སྐད། 

ཡིད་འགློ་བདུད་སྐློང་ལྕག་མི་དམན། གང་ཞིག་དབང་གྱུར་སྐེ་བློ་འཇློམས། །གང་ལ་

བདག་སློང་སྐེ་བློ་བརྒྱའི། །དབང་གྱུར་དེ་ལ་བློན་ཞེས་སྨྲས། །ཀུན་གི་ཡིད་ལ་འགློ་

བའི་བདུད་འདློད་ལྷས་སྐློང་བ། གཞན་ཡིད་བསྐུལ་བའི་ལྕག་མི་དམན་པ། གང་ཞིག་

དེའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་སྐེ་བློའི་དུལ་བ་འཇློམས་པའི་མཛེས་མ་གང་དེ་ལ་བདག་ཡིད་

སློང་ནས། སྐེ་བློ་བརྒྱའི་གཉེར་བའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་བདག་གིས་བློན་ཅིག་ཅེས་

སྨྲས་སློ། རྒྱ་དཔེའི་འབྲུ་ལུགས་ལས་བཟླློག་པས་ཚིགས་བཅད་འློག་མ་འགྲུབ་ལ། 

བློད་སྐད། སློན་འདི་ཡིས་ནི་གཟིར་གྱུར་ཅིང༌། །བསན་མི་ཤེས་མ་དེ་ཡིས་ནི། །ཉིན་

མློའི་ནད་དག་མ་ཐློབ་མིན། །མ་ངན་འབལ་སླད་ཁེངས་མ་བེད། །སློན་དུས་རྡུལ་མེད་

པའི་ཉི་འློད་འདིས་ནི་གཟིར་བར་གྱུར་ཅིང༌། བསན་པ་བཞིན་མི་ཤེས་མ་དེས་ནི། ཉིན་

མློའི་ནད་རྩུབ་ཅིང་གདུང་བ་དག་མ་ཐློབ་པ་མིན་ཏེ། དེའི་ར་བ་ཁྱློད་ལས་བྱུང་བའི་མ་

ངན་དེ་དང་འབལ་བའི་སླད་དུ་མཛའ་བློ་ཁྱློད་ཁེངས་པར་མ་བེད་ཅིག །    ། །

བ་དཀའ་བའི་ཁྱད་པར་གཞན་བསན་པ།

སྤི་དློན་གཉིས་པ་བ་དཀའ་བའི་ཁྱད་པར་གཞན་བསན་པ་ལ་གཉིས། བ་གང་

གཅིན་དང༌། འཁློར་བའི་བ་དཀའ། བ་གང་གཅིན་ལ་མཚན་ཉིད་དང༌། དཔེར་བརློད་

དློ། །མཚན་ཉིད་ནི། གལ་ཏེ་ཕེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས། གཅིག་གིས་བར་ཆློད་གཟུགས་

གཅིག་ཉིད། །དེ་ནི་བ་དཀའི་དེ་ཉིད་རིགས། །བ་གང་གཅིན་ཞེས་སྨྲ་སེ་དཔེར། །གལ་

ཏེ་ཚིགས་བཅད་ཕེད་སྔ་ཕི་སེང་འློག་ཏུ་བིས་པ། རེ་མློས་ཀིས་འཁྱློག་འགློས་སུ་ཡི་

གེ་གཅིག་གམ་རེ་རེས་བར་དུ་ཆློད་པ་བཀགས་པ་དང༌། སེང་འློག་རང་སར་དཀྱུས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སུ་བཀགས་པ་གཟུགས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འབྱུང་བ་དེ་ནི། བ་དཀའ་བའི་དེ་ཉིད་

རིགས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་བ་གང་གཅིན་ནམ། གང་པློའི་འགློས་ཞེས་སུའང་སྨྲ་སེ། 

བ་གང་གི་འགློས་དང་ལྷན་ཅིག་པར་གཅིན་བཏང་བའི་ཆུ་རིས་དཔེར་བས་ཏེ་རེ་མིག་

བཀློད་པའློ། །

དཔེར་བརློད་ཀི་རྒྱ་དཔེའི་རེའུ་མིག་ཏུ་བས་པ་འདིའློ། །

མ ད ནློ མ དི ཏཱ ཀྵི ཎཱ མ བྷ ངྒཱ སྟློ ཛ ཡེ དེ ཡཾ

མ དེ ནློ ཡ དི ཏ ཀྵི ཎ མ ན ངྒཱ ཡ ཉྫ ལ່ ད དེ

འདི་འློ། །

བློད་སྐད། ཆང་འདྲའི་མིག་ལྡན་ཟུར་མིག་གི །མཚོན་གིས་འདློད་པ་འདི་རྒྱལ་

ཏེ། །གལ་ཏེ་བདག་ཀང་སིག་ཟད་ན། །འདློད་པ་ལ་ནི་ཐལ་མློ་སྦྱློར། །ཆང་གིས་མློས་

པ་འདྲ་བའི་ཟིམ་བུའི་མིག་ལྡན་མཛེས་མའི་ཟུར་མིག་གི་མཚོན་གིས་འདློད་པའི་ལྷ་

འདི་འགློ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བ་སེ། གལ་ཏེ་བདག་ཀང་ཁྱློད་ཀི་མཐུ་ལས་

ཆགས་པའི་ཡུལ་ཐློབ་པས་འདློད་ཆགས་ཀི་སིག་པ་དེ་ཟད་པ་ཞིག་ན། འདློད་པའི་ལྷ་

ཁྱློད་ལ་དགའ་བའི་ཡིད་ཀིས་ཐལ་མློ་སྦྱློར་བར་བའློ། །

གཉིས་པ་འཁློར་བའི་བ་དཀའ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་

དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། གལ་ཏེ་ཚིགས་བཅད་ཕེད་འཁློར་ན། །ཕེད་དུ་འཁློར་

བ་ཞེས་པར་བརློད། །གལ་ཏེ་ཀུན་ཏུ་འཁློར་བ་ནི། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཞེས་པར་

འདློད། །གལ་ཏེ་ཚིགས་བཅད་རང་བཞི་བརེགས་མར་བིས་པ། ཕེད་དཀྱུས་དང་འློག་

ཏུ་འཁློར་ཞིང་ཕེད་མཐའ་ནས་ལུགས་ཟླློག་དང་འློག་ནས་འཁློར་བ་ནི་ཕེད་དུ་འཁློར་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བ་ཞེས་པར་བརློད་ཅིང༌། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་བརེགས་མར་བིས་པ་དེ་ཀློག་ཚུལ་ཕེད་

འཁློར་བཞིན་ལ། ཁྱད་པར་ཕེད་སྔ་ཕིའི་ལུགས་འབྱུང་ལུགས་ཟླློག་ཡང་འདྲ་ཞིང༌། 

མཐའ་གཉིས་ཀང་འདྲ་བར་ཀུན་ཏུ་འཁློར་བ་ནི། ཀུན་ཏུ་བཟང་པློ་ཞེས་པའི་བ་དཀར་

སྔློན་གི་མཁས་པ་རྣམས་འདློད་དློ། །

གཉིས་པ་ཕེད་འཁློར་གི་དཔེར་བརློད་རྒྱ་དཔེར་འཁློར་ལློར་བཀློད། །

མ ནློ བྷ ཝ ཏ བཱ ནི ཀཾ

ནི ད ཡཱ ཡ ན མཱ ན ནི

བྷ ཡ ད མེ ཡཱ མཱ མཱ བཱ

ཝ ཡ མེ ནློ མློ ཡཱ ན ཏ

བློད་སྐད། མ་དུད་ཡིད་བྱུང་ཁྱློད་དར་ཕིར། །སེ་ནི་ཁེངས་ལྡན་མ་ཡིན་

མིན། །ཡང་ན་འཇིགས་ལས་དཔག་མེད་ན། །བདག་ཅག་སིག་པའི་རང་བཞིན་ནློ། །ཀེ་

སུ་ལ་ཡང་མ་དུད་པའི་ཡིད་བྱུང་སེ་འདློད་པའི་ལྷ་ཁྱློད་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཆེད་དུ་

སེའམ་དཔུང་ནི་ཁེངས་ལྡན་ལང་ཚོ་མ་རྣམས་མིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་ལ། ཡང་ན་

འཁློར་བའི་འཇིགས་པའི་བསྒྲུབ་པའི་ལས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནས། བདག་ཅག་གི་སིག་

པའི་རང་བཞིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནློ། །

ཀུན་འཁློར་གི་རྒྱ་དཔེར་འཁློར་ལློ་བཀློད།

སཱ མཱ ཡཱ མཱ མཱ ཡཱ མཱ སཱ
མཱ རཱ ན ཡཱ ཡཱ ན རཱ མཱ

ཡཱ ན ཝཱ རཱ རཱ ཝཱ ན ཡཱ

མཱ ཡཱ རཱ མཱ མཱ རཱ ཡཱ མཱ
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བློད་སྐད། ཟླ་དང་ནད་རིང་ཅེས་མིན་གང༌། །དགའ་མ་བདུད་ཀི་རྒྱར་མ་

ལྟུང༌། །བགློད་བཟླློག་སྒ་མེད་དཔལ་མེད་མ། །སློབས་ལྡན་སྒྱུ་གནས་འཆི་སླད་

དུའློ། །མཛེས་མ་གང་ཞིག་ཟླ་བ་ཤར་བ་དང༌། འདློད་པའི་ནད་དྲག་ཅིང་ཡུན་རིང་བས་

གདུང་བ་ཅིས་མིན་ཏེ་ཡིན་ལ། བདག་གི་དགའ་མ་འདི་ནི་བདུད་འདློད་ལྷའི་རྒྱར་མ་

ལྷུང་བ་ཞིག་སེ། བགློད་པ་འཁྲིག་པའི་བ་བ་བཟླློག་ཅིང༌། ཆགས་པའི་གཏམ་གི་སྒ་

མེད་ལ། རེ་དགའི་དཔལ་ཡང་མེད། ཁེངས་པ་སློབས་ལྡན་ལ་གཡློ་སྒྱུ་ལ་གནས་པ་

འདི་བདག་འཆི་བ་ལ་སྦྱློར་བའི་སླད་དུ་འློངས་སློ། །    ། །

དབངས་སོགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བ།

སྤི་དློན་གསུམ་པ་དབངས་སློགས་ངེས་པའི་བ་དཀའ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། 

མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན། བེ་བག་དཔེར་བརློད། དློན་བསྡུ་བའློ། །མཚན་ཉིད་ནི། 

དབངས་དང་གནས་དང་ཡི་གེ་རྣམས། །ངེས་པ་གང་འདི་བ་དཀའ་ལ། །བཞི་ལ་

སློགས་པ་རབ་བསན་འདི། །གཞན་ནི་བ་སླ་དག་ཏུ་འདློད། །ཨ་ཨཱ། ཨི་ཨཱི། ཨུ་ཨཱུ། ར�་

རཱ�། ལ�་ལཱ�། ཨེ་ཨཻ། ཨློ་ཨཽ། རྣམས་དབངས་དང༌། ཡི་གེའི་མདློར། ཨ་ཀུ་ཧྈྐ་རྣམ་པར་

བཅད་པ་རྣམས་ཀིས་མགིན་པའློ། །ར�་ཊུ་ར་ཥ་རྣམས་ཀིས་སྤི་བློའློ། །ལ�་ཏུ་ལ་ས་

རྣམས་ཀིས་སློའ ློ། །ཨི་ཙུ་ཡ་ཤ་རྣམས་ཀིས་རན་ནློ། །ཨུ་པུ་ཝ་ྊྤ་མཆུ་དང་ཉེ་བ་ཅན་

རྣམས་ཀིས་མཆུའློ། །སྐེས་གནས་དང༌། ཀ་ཁ་ག་གྷ་ང༌། ཙ་ཚ་ཛ་ཛྷ་ཉ། ཊ་ཋ་ཌ་ཌྷ་ཎ། 

ཏ་ཐ་ད་ད་ན། པ་ཕ་བ་བྷ་མ། ཡ་ར་ལ་ཝ། ཤ་ཥ་ས་ཧ། ཀྵ་རྣམས་ཡི་གེ་སེ་དེ་དག་

བཞིར་ངེས་པ་དང༌། གསུམ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་རབ་ཏུ་བསན་པ་གང་འདི་རྣམས་

བ་དཀའ་བ་སེ། ལྔ་ཕན་གཞན་ནི་བ་སླ་བ་དག་ཏུ་འདློད་དློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གཉིས་པ་དཔེར་བརློད། དབངས་བཞིར་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨཱམ�་ཡཱ་ན་མཱ་

ཧཱནྟ�། ཝཱགྒི་ཏཱི་རཱི་ཏཱི་རྦི་ཏཱིཿ པྲཱི་ཏཱིཿ། བྷློ་གློ་རློ་གློ་མློ་དློ་མློ་ཧློ། དྷེ་ཡེ་དེཙྪེ་དེ་ཤེ་ཀྵེ་མེ། །

བློད་སྐད། རིག་བེད་རྣམས་མཐར་ཚིག་སྨྲས་པའི། །གླུ་དང་དགའ་བ་ཡམས་

ནད་འཇིགས། །ལློངས་སྤློད་ནད་དར་དགའ་དང་རློངས། །དགེ་བའི་ཡུལ་དུ་སེམས་

འདློད་ཟུང༌། །རིག་བེད་རྣམས་ཀི་མཐའ་ཚིག་ལྔ་པའམ་བར་མའི་དབངས་ཀིས་སྨྲས་

པའི་གླུ་དང་འདློད་བ་གསར་དུ་རེད་པའི་དགའ་བ་དག་ནི་ཡམས་ཀི་ནད་དང༌། འཇིགས་

སྐྲག་བསྐེད་པའི་རྒྱུ་ལྟར་ཤེས་དགློས་ཏེ། དབང་པློའི་ཡུལ་གི་ལློངས་སྤློད་རྣམས་འཕྲལ་

དུ་བདེ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ནད་དང་མཚུངས་པ་ལ་དགའ་བར་འཛིན་པ་

དང༌། རློངས་པའི་བློས་འཁློར་བར་འཕེན་པའི་ཕིར། ད་ནི་དགེ་ཞིང་ཞི་བ་ཐར་པའི་ཡུལ་

ལ་སེམས་ཀི་འདློད་པ་ཟུང་ཤིག ཨ་ཨཱི་ཨློ་ཨེ་བཞིར་ངེས་པའློ། །

དབངས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཀྵི་ཏི་བི་ཛི་ཏི་སི་ཏི་བི་ཧི་ཏི། །ཝྲ་ཏ་

ར་ཏ་ཡཿཔ་ར་ག་ཏ་ཡཿ། །ཨུ་རུ་རུ་རུ་དྷུརྒུ་རུ་དུ་དྷུ་ཝུཿ། །སྭ་མ་རི་ཀུ་ལཾ་ཡུ་དི་ཀུ་ར་ཝཿ། །

བློད་སྐད། ས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བརྟན་པ་སྒྲུབ་བེད་པའི། །བརྟུལ་ཞུགས་ལ་

དགའ་མཆློག་རྟློགས་ཀུ་རུ་པས། །གཡུལ་དུ་རང་གི་དག་ཡི་རིགས་རྣམས་ནི། །ཆེ་

བར་བཀག་ཅིང་ལྕི་བར་འདར་བར་བས། །སའི་དཀིལ་འཁློར་འདི་ལས་རྒྱལ་ཞིང་

སླར་མི་ཉམས་པའི་བརྟན་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དགའ་བ་ལུགས་ཀི་

བ་བ་མཆློག་ཏུ་རྟློགས་པའི་རྒྱལ་པློ་ཀུ་རུ་པ་སེ་སྒ་ངན་ཞེས་བ་བས། གཡུལ་དུ་རང་

གི་དག་བློ་རྣམས་ཚབས་ཆེ་བར་བཀག་ཅིང་ལྕི་བ་སེ་ཆེས་ཆེར་འདར་བར་བས་

སློ། །རང་པ་རེ་ཨི་ཨ་ཨུ་གསུམ་དང༌། བཞི་པ་གང་བདེའློ། །
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དབངས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཤྲི་དཱི་པྟི་ཧྲི་ཀཱིརྟི། དྷཱི་ནི་ཏཱི་གིཿ པྲཱི་

ཏཱིཿ། ཨེ་དེ་ཏེ་དྭེ་དྭེ་ཏེ། ཡེ་ནེ་མེ་དེ་ཝེ་ཤེ། །

བློད་སྐད། དཔལ་གཟི་ངློ་ཚ་གགས་དང༌། །བློ་ལུགས་ཚིག་དང་དགའ་

དག །ཁྱློད་ལ་འཕེལ་བ་གཉིས་གང༌། །འདི་གཉིས་ལྷ་དབང་ལ་མེད། །ཆེ་བའི་དཔལ་

དང་གཟི་བརིད་དེ་ལས་བྱུང་བའི་ངློ་ཚ་ཤེས་པ་དང་སྙན་པའི་གགས་པ། བློ་གློས་ཏེ་

བང་དློར་འབེད་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་སེ་གསུམ་གི་ལུགས་དང༌། 

ཚིག་སྙན་པས་འཇིག་རྟེན་སྡུད་པ། རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་དགའ་བ་སེ། ཁྱློད་

ལ་འཕེལ་བ་གཉིས་གཉིས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་ནི་ལྷའི་དབང་པློ་ལ་ཡང་མེད་དློ། །ཨི་

དང་ཨེར་ངེས་པའློ། །

ཨ་གཅིག་པུར་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་དཔེར་བརློད་དང་

གཅིག་ལ། སཱ་མཱ་ཡཱ་མཱ་མཱ་ཡཱ་མཱ་སཱ། །མཱ་རཱ་ན་ཡཱ་ཡཱ་ན་རཱ་མཱ། །ཡཱ་ན་ཝཱ་རཱ་རཱ་ཝཱ་ན་

ཡཱ། །མཱ་ཡཱ་རཱ་མཱ་མཱ་རཱ་ཡཱ་མཱ། །

བློད་སྐད། ནད་རིང་མིན་པའི་དགའ་མ་གང༌། །བདུད་རྒྱར་མ་ལྟུང་བགློད་

བཟླློག་མ། །སྒ་མེད་སློབས་ལྡན་སྒྱུས་རེན་ཏེ། །ཟླ་དང་ལྷན་ཅིག་འཆི་སླད་དུའློ། །ཞེས་

དཔང་འགྱུར་བདེ་སེ། འདློད་པའི་ནད་རིང་པློ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་དགའ་མ་གང་འདི་

བདུད་འདློད་ལྷའི་རྒྱ་ལ་མ་ལྟུང་བ་ཞིག་སེ། བགློད་པ་འཁྲིག་པའི་བ་བ་བཟླློག་ཅིང་དེའི་

གཏམ་གི་སྒ་ཡང་མེད་ལ། ཁེངས་པ་སློབས་ལྡན་ལ་གཡློ་སྒྱུས་རེན་པ་ཞིག་སེ། ཡིད་

འཕྲློག་ཀང་འགློགས་པར་མི་དབང༌། ཟླ་བ་ཤར་བ་དང་ལྷན་ཅིག་པ་བདག་འཆི་བར་

བ་བའི་སླད་དུ་འློངས་སློ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གཉིས་པ་གནས་ངེས་པ་ལ་བཞིར་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ན་ཡ་ན་ནནྡ་ཛ་ན་

ནེ། ནཀྵ་ཏ་ག་ཎ་ཤཱ་ལི་ནི། ཨ་གྷ་ནེ་ག་ག་ནེ་དྲ�་ཥྚི། རངྒ་ནེ་དཱི་ཡ་ཏཱཾ་ས་ཀྲ�ཏ།྄ །

བློད་སྐད། འདྲེན་བེད་ཀུན་དགའ་སྐེད་བེད་མ། །རྒྱུ་སྐར་ཚོགས་རྣམས་དག་

གི་གནས། །སྤིན་མེད་མཁའ་ལ་ལུས་ཅན་མ། །ལན་ཅིག་མིག་ནི་སྦྱིན་པར་

མཛོད། །འདྲེན་བེད་དེ་མིག་ཀུན་དགའ་བ་སྐེད་པར་བེད་པ། རྒྱུ་སྐར་གི་ཚོགས་

རྣམས་དག་གི་གནས་དང༌། སྤིན་མེད་པའི་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་པའི་ནམ་མཁའ་ལ། 

མཛེས་པའི་ལུས་ཅན་མ་ཁྱློད་ཀིས་ལན་ཅིག་མིག་སྦྱིན་པ་སེ་བལྟ་བར་མཛོད་ཅིག་

ཅེས་ངློ་དཔངས་དམའ་བའི་མཛེས་མ་ལ་བཞད་གད་བས་སློ། །ན་ར་ལ་ས་སློ་དང༌། 

ཀྵ་ཎ་ར�་ཊ་སྤི་བློ། ཨ་ཀ་ག་གྷ་མགིན་པ། ཡ་ཛ་ཤ་རན་ཏེ་བཞིར་ངེས་པའློ། །

གནས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་ལི་ནི་ལཱ་ལ་ཀ་ལ་ཏཾ། ཀན་ཧནྟི་གྷ་

ན་ས་ནི། ཨཱ་ན་ནཾ་ན་ལི་ནཙྪཱ་ཡ། ན་ཡ་ནཾ་ཤ་ཤི་ཀཱནྟི་ཏེ། །

བློད་སྐད། ནུ་སྟུག་ཁྱློད་གདློང་ལན་བུ་ཡི། །འཁྲི་ཤིང་བུང་བ་ལྟར་སྔློ་

ཞིང༌། །འདྲེན་བེད་པདྨའི་གཟུགས་བརན་ཅན། །ཟླ་ལྟར་མཛེས་པས་སུ་མ་བཅློམ། །ནུ་

མའི་དཀིལ་འཁློར་སྟུག་པར་རྒྱས་པ་མློ་ཁྱློད་ཀི་གདློང་པ་སྐྲ་ལན་བུའི་འཁྲི་ཤིང་བུང་

བའི་ཁ་དློག་ལྟར་སྔློ་ཞིང༌། འདྲེན་བེད་དེ་མིག་གཉིས་ཡངས་པ་པདྨའི་གཟུགས་བརན་

ཅན། ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བའི་བཞིན་རས་མཛེས་པས་སུ་ཞིག་མ་བཅློམ་སེ་ཐམས་ཅད་

བཅློམ་མློ། །ཨ་ཀ་གྷ་ཧ་རྣམས་མགིན་པ། ཧ་ན་ལ་རྣམས་སློ། ཡ་ཤ་རན་ཏེ་གནས་

གསུམ་དུ་ངེས་སློ། །

གནས་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་ནངྒ་ལངྒྷ་ན་ལག། ན་ན་ཏངྐཱ་ས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དངྒ་ན། ས་དཱ་ན་གྷ་ས་དཱ་ནནྡ། ན་ཏཱངྒཱ་སངྒ་སངྒ་ཏ། །

བློད་སྐད། རྟག་ཏུ་སིག་མེད་ཀུན་དགའ་མཆློག །ལུས་དུད་དག་དང་འགློགས་

ལ་ཆགས། །བཙུན་མློ་ལུས་མེད་ཀིས་འགེངས་ཏེ། །འཇིགས་པ་དུ་མས་རེག་པར་

གྱུར། །རྟག་ཏུ་སིག་པ་མེད་པ་ཀུན་དགའ་བ་བསྐེད་པའི་མཆློག་ཁྱློད། ནུ་མའི་ཁུར་

གིས་ལུས་དུད་པའི་གཞློན་ནུ་མ་དག་འགློགས་པ་ལ་ཆགས་ནས། རང་གི་བཙུན་མློ་

ལུས་མེད་ཀིས་འགེངས་པ་སེ། འདློད་པས་གཟིར་བའི་འཇིགས་པ་དུ་མས་རེག་པར་

གྱུར་ཏེ་ཞེས་བཞད་གད་དུ་བས་པ་སེ། ཨ་ག་གྷ་ཀ་མགིན་པ། ན་ལ་ས་ད་ཏ་སློ་གཉིས་

སུ་ངེས་པའློ། །

གནས་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ཨ་ག་གངྒཱ་ངྒ་ཀཱ་ཀཱ་ཀ ག་ཧ་ཀཱ་྅གྷ་

ཀ་ཀཱ་ཀ་ཧཱ། ཨ་ཧཱ་ཧཱངྒ་ཁ་གངྐཱ་ག ཀཾ་ཀཱ་ག་ཁ་ག་ཀཱ་ཀ་ཀ 

བློད་སྐད། ཧཱ་ཧཱ་མི་སྒློག་མཁའ་འགློས་མཚན། །རི་འགློ་དབང་འཁྱློག་ལྡན་མ་

ཆགས། །འཁྱློག་སྒློག་གངྒཱའི་ཆུར་འཇུག་སིག །བ་རློག་འཇློམས་པ་མཐློ་རིས་འགློ །ཧ་

ཧ་ཞེས་མུ་ཅློར་དུ་མི་སྒློག་པ། མཁའ་འགློ་སེ་ཉི་མས་མཚན་པའི་རི་ལྷུན་པློའི་རེར་

ཡང་གགས་པ་འགློ་ཞིང༌། དབང་པློ་མིག་སློགས་དུལ་བས་འཁྱློག་པློའི་ངན་སྤློད་ལྡན་

ལ་མ་ཆགས་པ། འཁྱློག་ཅིང་སྒ་སྒློག་པ་གངྒཱའི་ཆུ་བློར་ཁྲུས་ལ་འཇུག་པ་ཁྱློད། སིག་

པ་བ་རློག་ལྟར་ནག་པློ་འཇློམས་པས་མཐློ་རིས་སུ་འགློ་བར་གདློན་མི་ཟའློ་ཞེས་

མགིན་པ་གཅིག་པུར་ངེས་སློ། །

གསུམ་པ་ཡི་གེའི་ངེས་པ་ལ། ཡི་གེ་བཞིར་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། རེ་རེ་རློ་རཱུ་རུ་

རཱུ་རློ་རུ། །ག་གློ་གློ྅གཾ་ག་གློ྅ག་གུཿ། །ཀིངྐེ་ཀཱ་ཀཱ་ཀུ་ཀཿ ཀཱ་ཀློ མཱ་མཱ་མཱ་མམ་མཱ་མམ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བློད་སྐད། ཀེ་ཀེ་སྒ་སྒློག་རུ་རུའི་བང༌། །འཇློམས་སིག་ཝ་རི་རི་ཆར་འགློ །ང་

ཅན་མ་འློངས་བདག་གི་མ། །བ་རློག་ར་བའི་སྒ་བསྒྱུར་ཅི། ཀེ་ཀེ་སྙན་པའི་སྒ་སྒློག་

པའི་རི་དྭགས་རུ་རུའི་བང་འཇློམས་པ། སིག་ཅན་ཝ་རི་བ་སེ་རྔློན་པ་རི་རྣམས་ཀི་

ཆར་ཡང་ཡང་འགློ་བ་ཁྱེད་ང་ཅན་དུ་མ་འློང་ཅིག བདག་གི་མ་རྣམ་པ་འཇློམས་པ་ཁྱློད་

ནི་བ་རློག་གིས་ར་བའི་སྒ་བསྒྱུར་བ་ཅི་སེ་ཕྲད་པར་མི་རུང་ངློ༌། །

ཡི་གེ་གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། དེ་ཝཱ་ནཾ་ནནྡ་ནློ་དེ་ཝློ། །ནློ་ད་ནློ་ཝེ་ད་

ནི་ནྡིནཿ། །དི་ཝཾ་དུ་དཱ་ཝ་ན་དེ་ན། །དཱ་ནེ་དཱ་ན་ཝ་ནནྡི་ནཿ། །

བློད་སྐད། ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་བེད་པའི་ལྷ། །རིག་བེད་ལ་སྨློད་འགློག་པ་

པློས། །ལྷ་མིན་དགའ་བེད་བཅློམ་པ་ན། །སྒ་ཡིས་མཐློ་རིས་གང་བར་གྱུར། ལྷ་རྣམས་

དགའ་བར་བེད་པའི་ལྷ་ཁྱབ་འཇུག་ཆེན་པློ་རིག་བེད་ལ་སྨློད་པ་རྣམས་འགློག་པ་པློ་

དེས། ལྷ་མིན་དགའ་བེད་ཧ་རི་ཧ་ཎྱ་ཀ་ཤི་སུ་དང༌། ཀཻ་ཊ་བྷ་སློགས་བཅློམ་པ་ན་

དྲེགས་པས་ཕྱུང་བའི་སེང་གེའི་སྒའམ། དེ་བཅློམ་མློ་ཞེས་པའི་སྒས་མཐློ་རིས་ཀི་

འཇིག་རྟེན་གང་བར་གྱུར་ཏློ། །ཡི་གེ་ད་བ་ན་གསུམ་དུ་ངེས་པའློ། །

ཡི་གེ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། སཱུ་རིཿ སུ་རཱ་སུ་རཱ་སཱ་རི་སཱ་རཿ། །སཱ་ར་

ས་སཱ་ར་སཱཿ ས་སཱ་ར་ས་ར་སཱིཿ །སཱི་རཱི་ས་སཱུ་རཱུཿ ས་སུ་རཱ་ར་སཱི། །བློད་སྐད། མཁས་པ་

ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ལ། །འགློ་སློབས་ལྡན་པའི་བིན་ལེགས་ཅན། །ཆང་གི་རློ་ལྡན་གཤློལ་

འཛིན་དེ། །བཞད་ཀི་སྒ་ལྡན་མཚོ་རུ་སློང༌། །རིག་པ་ལ་མཁས་པ་ལྷ་དང་ལྷ་མིན་ཀུན་

ལ་ཁྱབ་པར་འགློ་བའི་སློབས་ལྡན་པ། བིན་པ་ལེགས་ཤིང་མཛེས་པ་ཅན། ཆང་གི་རློ་

མང་བ་དང་ལྡན་པ་གཤློལ་འཛིན་ནམ། སློབས་བཟང་ཞེས་པ་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཕུ་བློ་དེ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བཞད་དཀར་གི་སྒ་དང་ལྡན་པའི་མཚོར་རེ་དགའ་དང༌། ཁྲུས་ཀི་ཆེད་དུ་སློང་ངློ༌། །ས་

ར་གཉིས་སུ་ངེས་པའློ། །

ཡི་གེ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ནི། རྒྱ་དཔེར། ནཱུ་ནཾ་ནུནྣཱ་ནི་ན་ནེ་ན། །ན་ན་ནེ་ན་ན་ན་

ནི་ནཿ ན་ནེ་ན་ན་ནུ་ན་ནཱུ་ནེ། །ནཻ་ནེ་ན་ན་ནི་ནློ་ནི་ནིཿ། །

བློད་སྐད། འདི་ཡིས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བཞིན། །བཞིན་གིས་ངེས་པར་མ་

བཅློམ་མིན། །བདག་སློག་དམན་མིན་འདི་དང་སྦྱློར། རེ་བློ་སྐེས་མིན་སིག་ཅན་

ངེས། །འཐབ་བའི་སྐེས་བུ་འདི་ཡིས་བདག་ཅག་རྣམས་ཀི་བཞིན་རས། ཁློའི་བཞིན་

རས་རྔམ་ཞིང་ཁྲློ་བའི་ཟིལ་གིས་མ་བཅློམ་པ་མིན་ཏེ་བཅློམ་ན། བདག་ཅག་གི་སློག་

སློབས་མི་དམན་པའི་དཔའ་བློ་འདི་དང་ལྷན་ཅིག་འཐབ་པ་ལ་སྦྱློར་བ། རེ་བློ་ཁྱློད་བརེ་

བ་དང་བལ་བས་སྐེས་བུ་བཟང་པློ་མིན་ཏེ་སིག་ཅན་དུ་ངེས་སློ། །ན་ཡིག་ཁློ་ནར་ངེས་

པའློ། །དེ་དག་གི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་བ་དཀའི་ལམ་ལ་ཡང༌། །རིམ་པ་ཅུང་ཟད་

ཀུན་ཏུ་བསན། །དེ་ལྟར་བ་སླ་བར་མ་ཟད་བ་དཀའ་བའི་ལམ་ལ་ཡང༌། རིམ་པ་མདློར་

བསྡུས་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞིག་ཀུན་ཏུ་བསན་ནློ། །སྒའི་རྒྱན་བཤད་ཟིན་ཏློ། །    ། །

གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཤད་པ།

གསུམ་པ་གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་ལ་བཞི་སེ། དམ་བཅའ་བ། དགློས་པ། དངློས་

བཤད་པ། མཇུག་དློན་བསྡུ་བའློ། དང་པློ་ནི། གབ་ཚིག་དག་གི་རྣམ་པ་ཡི། །ལུགས་

ཀང་རབ་ཏུ་བསན་པར་བ། །གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་དག་གི་རྣམ་པའམ་མཚན་ཉིད་དང་

མཚོན་བའི་ལུགས་ཀང་རབ་ཏུ་བསན་པར་བའློ། །

གཉིས་པ་དགློས་པ་ནི། རེད་མློའི་མདུན་སར་བཞད་གད་དང༌། །དེ་ཤེས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཚོགས་སུ་གསང་སྨྲ་དང༌། །ཕ་རློལ་ཀུན་ཏུ་རློངས་བེད་ལ། །གབ་ཚིག་དག་ནི་ཉེར་

མཁློ་ལྡན། །རེད་མློའི་བ་བ་རློམ་པའི་མདུན་སར་བཞད་གད་ཀི་དློན་དང༌། དེ་ཤེས་པ་

དག་ཕན་ཚུན་ཚོགས་སུ་གསང་བའི་གཏམ་སྨྲ་བ་དང༌། ཕ་རློལ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་མགློ་

རློངས་པར་བེད་པ་ལ། གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་འདི་དག་ཉེ་བར་མཁློ་ཞིང་དགློས་པ་དང་

ལྡན་པའློ། །

གསུམ་པ་དངློས་བཤད་པ་ལ་བཅུ་དྲུག་ལས། རེ་རེ་བཞིན་མཚན་ཉིད་དང༌། 

འློག་གི་དཔེར་བརློད་མཉམ་དུ་བངས་ནས་བཤད་པར་བ་སེ། དང་པློའི་མཚན་ཉིད་ནི། 

ཚིག་མཚམས་སྦྱར་བས་དློན་སྦས་པ། །ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པ་ཞེས་པར་བརློད། །ཚིག་སི་

སློགས་དང་ཏི་སློགས་ཀི་མཐའ་ཅན་དག་མཚམས་སྦྱར་བས། སྒ་འདྲེས་པའི་བརློད་

དློན་སྦས་པ་ནི། ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག་ཞེས་པར་མཁས་པ་རྣམས་བརློད་དློ། །

དཔེར་བརློད་ནི། མ་ཡཱ་གློ་རཿ སེམས་ཀིས་ནི། །ཤེས་པ་མེད་ལ་ཅི་སླད་

ཁྲློ། །གནས་མིན་ངུ་བ་འདི་ཡིས་ནི། །ཅི་བེད་ཀུན་ཏུ་མིག་དམར་མ། །མེ་བདག ཨཱ་

གས་གནློད་པ། ར་ས་རློ་བློ་བ་སེ། རིམ་པ་ལས་མ་འདས་པས་ཕྲལ་བར་བའློ། །མེ་

ལས་སློག་ཨེ་ཕྲལ། ཨེ་ཡིག་དེས། ཨ་གས་ཀི་ཨ་ཡིག་མཐློང་བས་ཨེ་ཨ་ཡ་རུ་སློང༌། 

ཨ་ཡིག་མཚམས་སྦྱར་བས། མ་ཡཱ་གས། རེ་ཕ་དང་ས་དག་གིས་རྣམ་པར་བཅད་བ་

འློས། ས་རྣམ་བཅད། དེས་རས་ཀི་ར་མཐློང་ནས། ཨ་དང་སྒ་ལྡན་དག་གིས་འང་ངློས། 

རྣམ་བཅད་ཨུ། ཨུའི་ཡི་གེ་ལ་ཨློ་འློས། ག་ལས་ཕྲལ་བའི་ཨ་ཡིག་ཨློ། གསལ་བེད་

དབངས་མེད་དྲངས། ཕ་རློལ་ཨུ་དབི། གློ་རས། ས་རྣམ་བཅད། མ་ཡཱ་གློ་རཿགྲུབ། ཀེ་

མིག་དམར་མ། བདག་གི་གནློད་པའི་རློ་བློ་བའི་སེམས་ཀིས་ཤེས་པ་མེད་པ་ལ་ཅིའི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

སླད་དུ་ཁྲློ་སེ། གནས་མིན་པ་ལ་ངུ་བ་འདི་ཡིས་ཅི་བེད་ཅེས་ཆགས་མློས་ཀིས་མིག་

དམར་བའི་མཛེས་མ་ལ་བཞད་གད་དུ་བས་པ་དེ། མ་ཡཱ་བདག གློ་བ་ལང༌། ར་ས་རློ་

བློ་བ་སེ། བདག་གི་བ་ལང་གི་རློ་བློ་བ་ཞེས་པར་འཁྲུལ་ཞིང་རློངས་སུ་འཇུག་པས་ན། 

ཀུན་ཏུ་ཚོགས་པའི་གབ་ཚིག་གློ །

གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གཞན་ལ་གགས་པའི་སྒ་དག་གིས། །གང་དུ་བསླུ་

བ་སླུ་བེད་ཉིད། །དངློས་པློ་གཞན་ལ་གགས་པའི་སྒ་སློབས་ཆེ་བ་དག་གིས་ཕློགས་

མཐུན་གི་མིང་གང་གཞན་དུ་གློ་ནས་སླུ་བེད་ཀི་གབ་ཚིག་སེ། 

དཔེར་བརློད། ཀུབྫ་བསེན་པ་ཁྱློད་ཀིས་ནི། །དགའ་བ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་གྱུར་

བ། །འཆི་མེད་བུ་མློར་ཅློ་འདྲི་ལ། །མི་མློ་སྤད་པས་དེ་ལྟ་མིན། །གློང་ཁྱེར་ཀཱ་ནྱ་ཀུབྫའི་

བུད་མེད་མཛེས་མ་འགའ་ཞིག་བསེན་པས། ཁྱློད་ཀི་དགའ་བ་ཇི་ལྟར་འཕེལ་བར་

གྱུར་པ་ནི། འཆི་མེད་ལྷའི་བུ་མློར་ཅློ་འདྲི་ལ། མིའི་བུ་མློ་ལློངས་སྤློད་པས་དགའ་བ་

དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་མིན་ཞེས་བརློད་རྒྱུ་ལ། ཀུབྫའི་སྒ་གཉའ་སྒུར་བའི་བུད་མེད་ལ་

ཡློངས་སུ་གགས་པའི་ཕིར་ཀལ་ཀ་བེད་པར་འཁྲུལ་ནས་སླུ་བར་བེད་པས། སླུ་བེད་

ཀི་གབ་ཚིག་གློ །

གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྦྱློར་བ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པ་ཡིས། །རློངས་བེད་

རིམ་པ་བལ་བ་སེ། །ཚིག་གི་སྦྱློར་བ་རིམ་པ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུག་པའི་རྒྱུ་ཡིས་རློངས་པར་

བེད་པ་ནི། རིམ་པ་བལ་བའི་གབ་ཚིག་གློ །

དཔེར་བརློད། ཡུ་བར་འློ་བེད་པད་ཅན་གིས། །ངང་པ་ཚེར་མ་རྩུབ་པློ་

ཅན། །བཞིན་ལ་སྒ་སྙན་སྒློག་བེད་ཅིང༌། །ལུས་ནི་འདར་བར་བེད་ཅིང་མཆུས། །ངང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པ་བཞིན་རས་སམ་ཁ་ལ་སྒ་སྙན་པློ་སྒློག་པར་བེད་ཅིང༌། ལུས་ནི་གཡློ་ཞིང་འདར་

བར་བེད་པས་པདྨ་ཅན་གི་ཡུ་བ་ཚེར་མ་རྩུབ་མློ་ཅན་ལ་མཆུས་འློ་བེད་དློ་ཞེས་པ་དེ་

བརློད་ཚུལ། རྒྱ་དཔེར། སྔ་ཕི་གློ་རིམ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་པར་ཡློད་པ་དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བ་

སེ། རིམ་པ་བལ་བའི་གབ་ཚིག་གློ །

བཞི་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་དློན་རྟློགས་དཀའ་བ་ཡི། །ཚིག་ཕྲེང་དེ་ནི་

རབ་བཅློམ་ཡིན། །སྦྱློར་བ་གང་ལ་དློན་རྟློགས་པར་དཀའ་བའི་ཚིག་གི་ཕྲེང་བས་དློན་

དེ་བཅློམ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ནི། རབ་བཅློམ་ཞེས་པའི་གབ་ཚིག་སེ། 

དཔེར་བརློད། བུ་མློ་ཁྱེད་ཀི་རང་མཛེས་ལ། །རང་གདུབ་རྒྱས་པ་སྒ་སྙན་

སྒློག །མངློན་སུམ་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་འདིར། །བདག་གི་སློག་ནི་བརྟན་མ་ཡིན། །ཀེ་བུ་མློ་

ཁྱེད་ཀི་རང་པ་མཛེས་པ་དག་ལ་རིན་པློ་ཆེའི་རང་གདུབ་རྒྱས་པ་སིལ་ཁྲློལ་གི་སྒ་

སྙན་པར་སྒློག་པ་མངློན་སུམ་གྱུར་པ་འདིས། ཆགས་པ་དྲག་པློས་བདག་གི་སློག་ནི་

འཇིག་ཉེ་བས་བརྟན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་འདི་རྒྱ་དཔེ་ལ་གློ་དཀའ་བར་ཡློད་ཀང་འདིར་

ཞིག་པ་སེ། དཔང་ཊིཀ་ཏུ་འདིའི་དཔེར་བརློད། ཧ་ཧ་མི་སྒློག་མཁའ་འགློས་མཚན། 

ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་རྣམ་པ་གསལ་ལློ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བའློ། །

ལྔ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཕལ་བའི་དློན་བཀློད་ཚིག་དག་གིས། །བསེབས་པ་

དག་ནི་མཐུན་པའི་གཟུགས། །ཕལ་བའམ་བཏགས་པ་བའི་དློན་བཀློད་པའི་ཚིག་དག་

ཏུ་སེབས་ཤིང་བསྒིབས་པ་དག་ནི། མཐུན་པའི་གཟུགས་ཀི་གབ་ཚིག་སེ། 

དཔེར་བརློད། གང་གི་ཡལ་ག་ཡལ་འདབ་ལ། །མེ་ཏློག་དློག་པ་སྣུམ་པ་

ཅན། །འཁྲི་ཤིང་ཡལ་འདབ་ལྔ་པ་ནི། །སྐེད་མློས་ཚལ་འདིར་བདག་གིས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མཐློང༌། །གང་གི་ལག་པ་ལ་ཡལ་ག་དང༌། སློར་མློ་ལ་ཡལ་འདབ། སེན་མློ་ལ་མེ་ཏློག་

གི་དློག་པ་སྣུམ་པ་ཅན། བུད་མེད་ཡན་ལག་ལྔ་ཅན་ལ་འཁྲི་ཤིང་ཡལ་འདབ་ལྔ་པར་

བཏགས་ནས། དེ་འདྲ་བ་སྐེད་མློས་ཚལ་འདིར་བདག་གིས་མཐློང་ངློ་ཞེས་པ་ལ་

དཔང་ལློས། བསྡུས་པ་བརློད་པའི་རྒྱན་དེ་གསུངས་པ། དློན་ཉིད་དམ་ནི་སྒ་ལ་

ཡང༌། །ཁྱད་པར་མེད་པ་སྔར་བརློད་ནས། །གལ་ཏེ་སླར་ཡང་རབ་བསྒགས་པ། །དེ་ནི་

དློན་གཅིག་པར་འདློད་དཔེར། །ཞེས་གསུངས་པ་མ་ལགས་སམ། བསྡུས་བརློད་ནི། 

བསམ་བའི་དངློས་པློ་དང་མཚུངས་པའི་ཆློས། ལློན་ཤིང་ལྟ་བུ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡློད་པ་

བསྡུས་ནས་བརློད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་ཕལ་བའམ། བཏགས་པ་བའི་དློན་

བཀློད་པ་སེ། འཁྲི་ཤིང་དེ་ལྟ་བུ་དངློས་གནས་ལ་ཡློད་པར་མ་ངེས་ཀང༌། སྙན་ངག་

མཁན་གིས་བཏགས་པ་སེ། བུད་མེད་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ཡློད་པར་བརྟེན་ནས། འཁྲི་

ཤིང་ཡལ་འདབ་ལྔ་པ་ཞེས་གསར་དུ་བཏགས་པར་ཟད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞུང་

ལུགས་ལ་གགས་ཟིན་བཞིན། མཁས་པའི་དཔང་པློས་དངློས་བཏགས་འབེད་པར་

མཛད་རིགས་སློ། །འགེལ་པ་གཞན་དག་ནི་བག་ཆའི་དབངས་ཀི་རེས་སུ་རྒྱུག་གློ །

དྲུག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། མཚན་ཉིད་ཡློད་ཙམ་ངེས་ཚིག་དང༌། །ལྡན་པའི་

ཚིག་ནི་རྩུབ་མློའ ློ། །མཚན་ཉིད་བཤད་རུང་ཙམ་གི་སྒའི་ངེས་ཚིག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་

མི་གསལ་ཞིང་ཉམས་དང་བལ་བས་རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག་སེ། 

དཔེར་བརློད། ལྷ་རྣམས་ལྷ་ཡི་ཁང་པ་རུ། །སློ་སློའི་འློད་ཀིས་དལ་བུར་

རྒྱུ། །དྲི་བཟང་རིང་བུར་མློས་བས་པ། དེ་རྣམས་ད་ནི་རྒན་མློ་བཞིན། །སྒ་སྒྲུབ་ཀི་

དབང་ལས། རཱུ་རའི་སྒ་ཆང་བེད་པ་མློ་དང༌། དྲི་བཟང་རིང་བུ་ཆང་གི་ཚོགས་ལ་སྒ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཤད་རུང་དུ་ཡློད་པས། ཆང་མ་རྣམས་ཆང་ཁང་དུ་སློ་སློའི་བ་བ་ལ་དལ་བུས་རྒྱུ་

ཞིང༌། ཆང་གིས་མློས་པར་བས་པ་དེ་རྣམས་གཏམ་འཁྱློར་ཞིང་ལུས་ཚུགས་མི་ཐུབ་

པས་ད་ནི་རྒན་མློ་བཞིན་ནློ་ཞེས་བརློད་རྒྱུ་ལ། ལྷ་རྣམས་ལྷའི་ཁང་པ་རུ་སློ་སློའི་རང་

འློད་ཀིས་འཚོ་བས་དལ་བུར་རྒྱུ་ཞིང༌། དྲི་བཟང་བའི་ཁྲུས་ཀི་རིང་བུར་དགའ་བས་

མློས་པ་དེ་རྣམས་ད་ནི་རྒན་མློ་བཞིན་ནློ་ཞེས་ཡློངས་གགས་རྩུབ་མློའི་ཚིག་གིས་

གབ་པས། རྩུབ་མློའི་གབ་ཚིག་གློ །

བདུན་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་དུ་གངས་ཀིས་ཀུན་རློངས་པར། །བེད་པ་

གངས་ཉིད་ཅེས་བ་སེ། གང་དུ་ཡི་གེའི་གངས་ཀིས་ཀུན་ཏུ་རློངས་པར་བེད་པ་ནི་

གངས་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་གབ་ཚིག་སེ། 

དཔེར་བརློད། སྣ་ལྡན་དབུས་གནས་གསལ་བེད་བཞིས། །ཡློངས་སུ་རྣམ་

པར་བརྒྱན་པ་ཡི། །གློང་ཁྱེར་འགའ་ཡློད་གང་ཞིག་ན། །མི་བདག་ཡིག་བརྒྱད་མིང་

ཅན་ཡློད། །སྣ་ལྡན་གི་ཡི་གེ་ཉ་ཡིག་དབུས་ན་གནས་ཤིང༌། ཀ ཙ། ས། ར་སེ་གསལ་

བེད་བཞིས་བརྒྱན་པའི་གློང་ཁྱེར་འགའ་ཞིག་ཡློད་དེ། ཀཉྩ་པུ་རི་ཞེས་པའློ། །གང་

ཞིག་དེ་ན་མིའི་བདག་པློ་ཡི་གེ་བརྒྱད་ཚོགས་པ། ཀཉྩ་པུ་རི་པླ་ཝ་ཞེས་པའི་མིང་ཅན་

ཡློད་དློ་ཞེས་ཡི་གེའི་གངས་ཀིས་གབ་པས། གངས་ཀི་གབ་ཚིག་གློ །

བརྒྱད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་དུ་ངག་དློན་རྣམ་པ་གཞན། །སྣང་བ་དེ་ནི་རབ་

བཏགས་ཡིན། །གང་དུ་བརློད་པར་བ་བའི་ངག་གི་དློན་དེ་རྣམས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

རྟློག་ཅིང་སྣང་བ་དེ་ནི། རབ་བཏགས་ཀི་གབ་ཚིག་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་བརློད། ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དང༌། །མགློ་བློ་དུད་ཅིང་མིག་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དམན་པ། །འདུག་ཀང་འདར་ལྡན་བདག་ལ་ནི། །རྒན་མློ་རེས་སུ་མི་བརེའམ། །སླློང་

བའི་ཚིག་རྣམས་རབ་ཏུ་འཁྲུལ་བ་དང༌། ཞུམ་པས་མགློ་བློ་དུད་ཅིང་མིག་དམན་པ་

དང༌། འདུག་ཀང་ལུས་འདར་བ་དང་ལྡན་པ་བདག་ཅེས་དབུལ་པློ་ལ་ཡློད་པའི་ཆློས་

ཆགས་ཅན་གི་འདློད་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་བཏགས་ཤིང༌། ཝྲ�དྡྷའི་སྒ་ཕུན་ཚོགས་ཅན་

ལའང་འཇུག་པ་དེ། རྒན་མློ་ཞིག་ལ་སྒློ་བཏགས་ཏེ། ཀུ་རེ་བེད་པར་གབ་པས། སླློང་

མློ་བའི་སྤློད་པ་སྦས་པ་དེ་ནི། རབ་བཏགས་ཀི་གབ་ཚིག་གློ །དཔང་ལློ་ཆེན་པློས། 

འདི་ནི་སྦྱར་བའི་རྒྱན་ཡང་ངློ་གསུངས་པ་མི་ལེགས་ཏེ། འདིར་བསམ་དློན་འཁྲུལ་དུ་

གཞུག་པའི་བ་བ་གཙོ་བས་སྒློ་བཏགས་ཙམ་ཡིན་གི། སྦྱར་དློན་ཤིན་ཏུ་མིན་ཅིང༌། 

ཡིན་ན་དློན་གཅིག་གི་སྐློན་དུ་འགྱུར་རློ། །

དགུ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་དུ་མིང་ལ་སྣ་ཚོགས་དློན། །བཏགས་ཏེ་མིང་དུ་

འདུས་པ་ཉིད། །གང་དུ་བརློད་བའི་མིང་གཅིག་ལ། སྣ་ཚོགས་པའི་དློན་དུ་མར་

བཏགས་ནས་གབ་པ་ནི། མིང་དུ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག་སེ། 

དཔེར་བརློད་ནི། མིག་མི་བརྟན་མ་ས་ལྡན་འགའ། །དང་པློར་རཱ་ཛ་ཞེས་པར་

སྒློགས། །ས་ན་ཏ་ན་ཡང་སེ་འདི། །རྒྱལ་པློ་མ་ཡིན་ཁྱབ་འཇུག་མིན། །ཀེ་མིག་མི་

བརྟན་མ་ཞེས་བློད་དེ། ས་ལྡན་ནི་སའི་བདག་པློའམ། ས་ལ་ཡློད་པ་སེ། དེ་ཡང་འགའ་

ཞིག་ཅེས་ངློས་བཟུང་མ་བས་པའི་མིང་དེ་ཉིད་ཀི། དང་པློ་རཱ་ཛ་སེ་རྒྱལ་པློ་ཞེས་པར་

ཡང་སྒློགས་ལ། ཡང༌། ས་ན་ཏན་ཁྱབ་འཇུག་གི་མིང་ངམ། ཡང་ན། ས་བཅས་པ། ཨ་

ཏན་མ་རྒྱས་པ། དེའི་སྔློན་དུ་དགག་པའི་ན་ཉ་བཞག རེས་འབེལ་ཕིས་ཤིང་མཚམས་

སྦྱར་བས། ཨ་ན་ཏ་ན་གྲུབ་པ། མ་རྒྱས་པ་མིན་པ་དང་བཅས་པ་སེ། དགག་པ་གཉིས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཀིས་རྣལ་མ་གློ་བས་རྒྱས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་རྒྱལ་པློ་མ་ཡིན་ཞིང་

ཁྱབ་འཇུག་ཀང་མིན་ཞེས་དགག་པ་ན། རཱ་ཛ་ཏ་ན་ཤིང་གི་རྒྱལ་པློ་རྒྱས་པ་དང་

བཅས་པ་བདེ་བག་ཏུ་གློ་བས། དེ་ནི་བར་བཅད་པའི་མིང་མང་དུ་འདུས་ནས་གློ་

དགློས་པའི་ཕིར། མིང་གིས་བར་བཅད་པའམ། མིང་དུ་འདུས་པའི་གབ་ཚིག་

གློ །དཔང་ཊིཀ་ན། འདི་ནི་སྦྱར་བ་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་ནློ་གསུང་བ་སྣང་སེ། དགློས་

དབང་གིས་སྒ་སྦྱར་བ་འདྲ་བར་བྱུང་ཡང༌། དངློས་དློན་སྦྱར་བའི་ཕིར་མ་ཡིན་ལ། 

དགག་པ་མང་དུ་ཡློད་པ་དང༌། ངེས་བཟུང་གི་སྒ་ཅི་ཡང་མེད་པ་སློགས་ལ་བརྟག་

དཔད་མ་མཛད་པ་སེ། སྦྱར་བ་ངེས་པ་ཅན་ལ་ནི་དེ་འདྲ་བ་མེད་དློ། །

བཅུ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཚིག་ནི་ཆློས་མཚུངས་ལ་རེག་པས། །དློན་གཞན་

སྒིབ་པ་བསྒིབས་པའློ། །བསན་བའི་ཚིག་དེ་ནི་ཆློས་མཚུངས་གཞན་ཞིག་ལ་རེག་

པས་དློན་གཞན་བསན་བ་དེ་སྒིབ་པ་ནི་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་གློ །

དཔེར་བརློད། རས་བལ་མི་ནི་བཏང་བས་ནས། །ནློར་ལྡན་རྣམས་ཅན་བགློད་

པ་གང༌། སྣ་ཚོགས་སྐློགས་བརྒྱས་འཇིག་རྟེན་འགུགས། །གཟུང་དཀའ་སྨད་འཚོང་

མ་ཡིན་ནློ། །རས་དང་བལ་བའི་མི་ནི་བཏང་ཞིང་དློར་བར་བས་ནས། ནློར་ལྡན་རྣམས་

གནས་པ་ཅན་དུ་བགློད་པ་གང་འདི། སྣ་ཚོགས་པའི་སྐློགས་ཏེ་ཐབས་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་

འཇིག་རྟེན་རྣམས་འགུགས་ལ། རང་དབང་དུ་སུས་ཀང་གཟུང་དཀའ་བ་སེ། ཆློས་འདི་

དག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དཔལ་ཡློད་ཅིང༌། དེ་ལྟ་བུ་སྨད་འཚོང་མའང་ཡིན་པ་ལ། 

དེ་མ་ཡིན་ཞེས་དགག་པ་བརློད་པ། དངློས་ཡིན་ཞེས་པར་འཁྲུལ་ཏེ་ཆློས་མཚུངས་

སྨད་འཚོང་མ་ལ་རེག་པས། བསན་བ་དཔལ་བསྒིབས་པ་ནི། བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

གློ །བཅུ་གཅིག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། སྒ་ཡི་རྣམ་གངས་བཀློད་པ་ཡིས། །སྒྲུབ་པ་དག་

ནི་མཐུན་པའི་སྒ། །མིང་མཐུན་པའི་སྒའི་རྣམ་གངས་དུ་མ་འདྲེས་པར་བཀློད་པས་

བསྒྲུབས་པ་དག་ནི། མཐུན་པའི་སྒའི་གབ་ཚིག་གློ །

དཔེར་བརློད་ནི། ཁྱློད་ཀི་ས་མིན་མིང་མཐུན་གང༌། །རབ་གྱུར་སྐྲ་མིང་ཅན་

ལས་རྒྱལ། །དེ་ཡི་དེང་བདག་མཆློག་ཏུ་ནི། །སེད་ལྡན་བེད་དློ་སྙན་སྒློག་མ། །ཀེ་སྙན་

པར་སྒློག་མ། ཁྱློད་ཀི་མཆུ་དམར་བ་བྱུ་རུ་ལས་རྒྱལ་བ་དེ་ཡིས། དེང་གི་དུས་བདག་

གི་ཡིད་མཆློག་ཏུ་སེད་པ་དང་ལྡན་པར་བེད་དློ་ཞེས་པ་དེ་གབ་པ་ལ། ད་ར་འཛིན་མ་

སེ་ས། སྔློན་དུ་དགག་པའི་ཨ་བཞག་པས་ས་མིན། དེ་དང་མིང་མཐུན་པ་ནི། ཨ་ད་ར་

སེ་མཆུའློ། །དེ་བཞིན་པྲ་རབ་དང༌། བཱ་ལ་སྒའློ། །དེའི་མིང་ཅན་ནི་པྲ་བཱ་ལ་སེ་བྱུ་རུ་

ཡིན་པས། མིང་དེ་ལ་མཐུན་པའི་སྒ་གཞན་དུ་མས་བསྒྲུབས་པ་ནི། མཐུན་པའི་སྒའི་

གབ་ཚིག་གློ །བཅུ་གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ཞིག་མངློན་སུམ་དློན་བསན་ཡང༌། 

རློངས་ཕིར་དེ་ནི་རློངས་ཞེས་བ། །གང་ཞིག་མངློན་སུམ་དློན་བསན་ཡང༌། དེ་ཉིད་

རང་རློངས་པའི་ཆེད་དམ་འཁྲུལ་རྒྱུར་སློང་བ་དེ་ནི་རློངས་པ་ཞེས་བ་བའི་གབ་ཚིག་

གློ་སེ། དཔེར་བརློད། འདློད་ལྡན་དག་ནི་མལ་སན་ལ། །ཁྲློ་བས་ཕིར་བཟླློག་ཉལ་བར་

གྱུར། །ཆགས་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཉལ་ཏེ། །དལ་བུ་ཡིས་ནི་ཁ་དག་སྦྱར། །འདློད་ལྡན་

ཁྱློ་ཤུག་དག་ནི་མལ་སན་ལ་ཁྲློ་བ་སྐེས་ནས། ཕིར་ལྡློག་པ་སེ་རྒྱབ་བསན་ནས་ཉལ་

བར་གྱུར་ལ། ཆགས་པས་ཀང་ཉལ་ཚུལ་དེ་བཞིན་དུ་ཉལ་ཏེ། དལ་བུའི་སྤློད་པ་ཡིས་

ནི་ཁ་དག་སྦྱློར་བར་བེད་དློ་ཞེས་དངློས་སུ་བསན་ཡང༌། འདིའི་མལ་སན་ལ་ཁྲློ་བ་ཕན་

ཚུན་ཁྲློ་བ་ལ་རློངས། ཕིར་ལྡློག་ཅེས་པ་ཕློ་མློ་རྒྱབ་སྤློད་དུ་རློངས། ཆགས་པས་དེ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཞིན་ཉལ་བ་ཆགས་པས་ཕིར་ལློག་ཏུ་ཇི་ལྟར་ཉལ་སྙམ་པར་རློངས། ཁ་དག་སྦྱློར་

བ་རྒྱབ་སྤད་ནས་ཁ་ཇི་ལྟར་སྦྱློར་སྙམ་དུ་ཡང་རློངས་པས། རློངས་པའི་གབ་ཚིག་

གློ །བཅུ་གསུམ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་སྦྱློར་ཕྲེང་བདག་ཉིད་ཅན། །དེ་ནི་ཡློངས་

སུ་ཕྲློགས་ཞེས་བ། །གང་དུ་ཚིག་སྦྱློར་མང་པློའི་ཕྲེང་བ་སྔ་མ་སྔ་མའི་དློན་ཕི་མ་ཕི་

མས་ཕྲློགས་པ་ལྟར་དུ་གབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་ནི། ཡློངས་སུ་ཕྲློགས་པ་ཞེས་བ་

བའི་གབ་ཚིག་སེ། 

དཔེར་བརློད་ནི། བ་རྒྱལ་ཟས་སྐེས་དག་ཡིས་ནི། །བ་མའི་འློད་ཀིས་བཅློམ་

སྐེ་བློ། །ཁ་འཇློམས་གློགས་མིན་འཛིན་པ་ཡིས། །ཁྱབ་པའི་མཁའ་ལ་མངློན་པར་

དགའ། །བ་ནི་མཁའ་ལྡིང༌། རྒྱལ་བ་ནི་དེས་སྔློན་རྒྱ་མཚོ་བསྲུབས་སྐེས་ཀི་བདུད་རི་

ཕྲློགས་པས་སློ། །བདུད་རི་དེའི་ཟས་ཅན་བརྒྱ་བིན། དེ་ལས་སྐེས་པ་སིད་སྒྲུབ། དེའི་

དག་ཀརྞ་པ། དེའི་བ་མ་ཉི་མ། དེའི་འློད་ཀིས་བཅློམ་པའི་སྐེ་བློ་རྣམས་ནི། ཁ་བ་

འཇློམས་པ་མེ། དེའི་གློགས་མིན་པ་ནི་དག་སེ་ཆུ། དེ་འཛིན་པ་སྤིན་ཡིན་པས་དེས་

ཁྱབ་པའི་མཁའ་ལ་མངློན་པར་དགའློ་ཞེས་ཡློངས་ཕྲློགས་ཀི་གབ་ཚིག་གློ །བཅུ་བཞི་

པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་དུ་རྟེན་ནི་རབ་སྦས་ནས། །བརྟེན་པ་གསལ་བས་གཅིག་

བསྒིགས་པའློ། །གང་དུ་རྟེན་ལུས་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་སྦས་ཤིང༌། བརྟེན་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུར་

གསལ་བར་བས་པ་ནི་གཅིག་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་གློ །དཔེར་བརློད་ནི། ནམ་ཡང་

མཚོན་དང་བུད་མེད་ཀི། །ནུ་མའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མ་རེག །མི་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་

ནི། །ལག་ནི་འབས་མེད་མིན་ནློ་ལློ། །དུས་ནམ་ཡང་མཚོན་ཆ་དང་བུད་མེད་ཀི་ནུ་

མའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་མ་རེག་པས་ལག་པའི་བ་བ་འབས་བུ་མེད་པ་ཡིན་ཀང༌། མི་མ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་སེ་དྲི་ཟའི་ལག་པའི་མིང་ཅན་ཤིང་ཨེ་རཎ་ལ་ནི་འབས་བུ་མེད་པ་

མིན་ནློ་ལློ། །འདིར་མི་མ་ཡིན་པ་འགའ་ཞིག་ནི་ཞེས་རྟེན་དྲི་ཟ་གབ་ནས། བརྟེན་པ་

དེའི་ལག་པར་གགས་པ་ཤིང་ཨེ་རཎ་གསལ་བར་བས་པས། གཅིག་བསྒིབས་པའི་

གབ་ཚིག་གློ །བཅློ་ལྔ་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་དུ་གཉིས་ཀ་སྦས་གྱུར་པ། །དེ་ནི་

གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའློ། །གང་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དངློས་པློ་གཉིས་ཀ་སྦས་པར་

གྱུར་པ་དེ་ནི། གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་སེ། དཔེར་བརློད། སུ་ཞིག་གང་དང་

འགློགས་པ་ཡི། །བ་བ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ནི། །ཐློབ་ཅིང་ཟས་ཀི་དུས་དག་ཏུ། །གལ་

ཏེ་མཐློང་ན་འདློར་བར་བེད། །སུ་ཞིང་གང་དང་ཞེས་པའི་སྐད་དློད། རྒྱ་དཔེ་ལ་ལར། 

ཀེ་ན་ཀཿདང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ། ཀེ་ནེ་ཤ་ཞེས་འབྱུང་བ། ཀེ་ན་དང་ཨི་ཤ་མཚམས་སྦྱར་བ་

ཡིན་ལ། ཡི་གེ་ཕིས་པའི་ཀེ་ཤ་སྐྲ་ལ་འཇུག་པས། སུ་ཞིག་ནི་སྐྲ། གང་མགློ་བློ་དང་

འགློགས་པའི་བ་བ་ཁྲུས་དང༌། ཤད་པ་ལ་སློགས་པའི་བ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེ་བར་ཐློབ་

ཅིང༌། ཟས་ཀི་དུས་དག་ཏུ་ནི་གལ་ཏེ་ཉག་རེ་མཐློང་ན་ཡང་འདློར་བར་བེད་དློ། །ཡང་

ན་ཀེ་ན་ཚངས་པ་དང༌། ཨི་ཤ་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གབ་ཀང་རུང་ངློ༌། །འདིར་རྟེན་མགློ་བློ་

དང༌། བརྟེན་པ་སྐྲ་གཉིས་ཀ་སྦས་པས། གཉིས་ཀ་བསྒིབས་པའི་གབ་ཚིག་གློ །བཅུ་

དྲུག་པའི་མཚན་ཉིད་ནི། གང་ལ་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་འདྲེས། །དེ་ནི་ཡློངས་སུ་

འདྲེས་ཞེས་བ། །གང་ལ་སྔར་བསན་པ་སློ་སློའི་མཚན་ཉིད་སྣ་ཚོགས་འདྲེས་པ་ན། 

ཡློངས་འདྲེས་ཀི་གབ་ཚིག་ཅེས་བ་སེ། 

དཔེར་བརློད། ཧ་ཡ་ག་ཛ་བྷ་ཊ་ཅན། །སེ་འདི་གལ་ཏེ་མ་རྒྱལ་ན། །མཱ་ཏི་ཀ་

མེད་ངེད་ཀི་བུ། །དེ་ནི་ཡི་གེ་ཤེས་ཀང་བླུན། །ཧ་ཞེས་པས་བློ་བ། ཡས་མཐར་གནས། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

གས་ཀ་སེ། ཛས་ཙ་སེ། བྷས་པ་སེ། ཊས་ཊ་སེ་གློ་ལ། སེའི་སྐད་དློད་སེ་ནའི། ས་

བཅས་པ། ཨི་ན་ཡི་གེ སའི་སློག་གི་ཨ་དང་ཨི་ནའི་ཨི་མཚམས་སྦྱར་བས་སེ། ན་

ཡིག་གིས་ཏ་སེ་མཚོན་པས། ཡི་གེ་འདི་རྣམས་དབངས་དང་བཅས་པ་ལས་གལ་ཏེ་

མ་རྒྱལ་ན་སེ་མ་ཤེས་ན། མཱ་ཏི་ཀ་སེ་ཡི་གེའི་ཕི་མློ་ཙམ་ཡང་ཤེས་པ་མེད་པས། ངེད་

ཀི་བུ་འདི་ཨཀྵར་ཞེས་པ་འགྱུར་མེད་དེ་རྟག་པའི་རིག་བེད་ཤེས་ཀང་བླུན་པའློ་ཞེས་

བརློད་རྒྱུ་ལ། ཧ་ཡ་རྟ། ག་ཛ་གང་པློ། བྷ་ཊ་དཔའ་བློ་སེ་དཔུང་བུ་ཆུང༌། སེ་ན་སེ་སེ་

དཔུང་གི་ཚོགས་ལས་མ་རྒྱལ་ན། མཱ་ཏི་ཀ་མ་མེད་པའི་ངེད་ཀི་བུ་འདི་ནི་ཡི་གེ་ཙམ་

ཤེས་ཀང་བླུན་པློར་བས་སློ་ཞེས་པ་གློ་ནས་གབ་པའློ། །དེ་བཤད་ཅིང་བསྡུ་བ་ནི། དེ་

ནི་མིང་དུ་འདུས་པ་བསེས། །བསླུས་པ་ཡི་ནི་གཟུགས་དང་ལྡན། །དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་

གཞན་གི་ཡང༌། །འདྲེས་པའི་རིམ་པ་ཤེས་པར་བ། །ཕེད་སྔ་མ། ཧ་དང་ཡ་སློགས་

དློན་གཅིག་མིན་ཐ་དད་པར་བཏགས་པའི་མིང་དུ་འདུས་པ་བསེས་ཤིང༌། ཕེད་ཕི་མ་

མཱ་ཏི་ཀ་མེད་སྐེད་བེད་ཀི་མ་མེད་པ་དང༌། ཨཀྵར་རིག་བེད་རྟག་པར་འགྱུར་མེད་དུ་

གློ་བས། བསླུས་པའི་ནི་གཟུགས་དང་ལྡན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གབ་ཚིག་གཞན་དང་

འདྲེས་པའི་རིམ་པ་ཡང་ཤེས་པར་བའློ། །

བཞི་པ་མཇུག་དློན་བསྡུ་བ་ནི། འདི་རྣམས་གབ་ཚིག་བཅུ་དྲུག་སེ། །སྔློན་གི་

སླློབ་དཔློན་རྣམས་ཀིས་བསན། །གབ་ཚིག་ངན་པ་གཞན་དག་ཀང༌། །བཅུ་བཞི་དེ་

དག་རྣམས་ཀིས་བརློད། །ངན་པས་མཚན་ཉིད་མེད་གང་དེ། །སྐློན་གི་ཡློངས་བགང་

བ་མིན་པར། །རིག་ནས་སླར་ཡང་བདག་ཅག་གིས། །ལེགས་པ་ཁློ་ན་བརློད་པར་

བ། །གློང་དུ་བསན་པ་འདི་རྣམས་གབ་ཚིག་བཅུ་དྲུག་སེ། སྔློན་གི་སླློབ་དཔློན་རཱ་མ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཤར་ལ་སློགས་པ་རྣམས་ཀིས་བསན་ཏློ། །གབ་ཚིག་ངན་པའི་རྣམ་གངས་གཞན་བཅུ་

བཞི་ཡང་བྷ་ར་ཏ་ལ་སློགས་པ་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་བརློད་མློད། ངན་པ་གབ་ཚིག་

མཚན་ཉིད་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང༌། སྐློན་དེ་ཉིད་ཀི་གབ་ཚིག་གི་གངས་ལ་

ཡློངས་སུ་བགང་བ་མིན་པར་རིག་ནས། སླར་ཡང་དབྱུག་པ་ཅན་བདག་ཅག་གིས་

ལེགས་པ་བཅུ་དྲུག་པློ་འདི་ཁློ་ནར་བསྡུས་ཏེ་བརློད་པར་བ་སེ་ངན་པ་རྣམས་ནི་མ་

ཡིན་ནློ། །གབ་ཚིག་གི་རྒྱན་བཤད་ཟིན་ཏློ། །    ། །

སྐོན་སེལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།

སྤི་དློན་གསུམ་པ་ཞར་ལ་སྐློན་སེལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པར་གཉིས། མདློར་

བསན། རྒྱས་བཤད་དློ། །དང་པློ་ནི། དློན་ཉམས་དློན་འགལ་དློན་གཅིག་པ། །ཐེ་ཚོམ་

ཅན་དང་རིམ་པ་ཉམས། །སྒ་ཉམས་གཅློད་མཚམས་ཉམས་པ་དང༌། །སེབ་སྦྱློར་

ཉམས་དང་མཚམས་སྦྱློར་བལ། །ཡུལ་དུས་སྒྱུ་རལ་འཇིག་རྟེན་དང༌། །ལུང་རིགས་

དག་དང་འགལ་བ་སེ། །སྐློན་བཅུ་དེ་དག་སྙན་ངག་ལ། །སྙན་ངག་མཁན་གིས་སང་

བར་བ། །དམ་བཅའ་གཏན་ཚིགས་དཔེ་ཉམས་པ། །ཞེས་པ་འདི་ཡང་སྐློན་མིན་

ནམ། །ཕལ་ཆེར་དཔད་པར་དཀའ་བ་ཉིད། །སྦྱློར་བ་དེ་ཡི་འབས་བུ་ཅི། །དློན་ཉམས་

དང༌། དློན་འགལ་དང༌། དློན་གཅིག་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཅན་དང༌། རིམ་པ་ཉམས་པ་དང༌། 

སྒ་ཉམས་པ་དང༌། གཅློད་མཚམས་ཉམས་པ་དང༌། སེབ་སྦྱློར་ཉམས་པ་དང༌། 

མཚམས་སྦྱློར་བལ་བ་དང༌། ཡུལ་དུས། སྒྱུ་རལ། འཇིག་རྟེན། ལུང༌། རིགས་པ་དང་

འགལ་བ་དྲུག་གཅིག་ཏུ་བས་པའི་སྐློན་བཅུ་པློ་དེ་དག་སྙན་ངག་གི་སྦྱློར་བ་ལ་སྙན་

ངག་མཁན་རྣམས་ཀིས་སང་བར་བའློ། །གཞན་ཡང་དམ་བཅའ་ཉམས་པ། གཏན་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཚིགས་ཉམས་པ། དཔེ་ཉམས་པ་ཞེས་པ་འདི་གསུམ་ཡང་སྐློན་མིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་

དག་རྟློག་གེ་ལས་ལམ་འདི་ལ་མ་གགས་པས་ཕལ་ཆེར་དཔད་དཀའ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར། 

སྦྱློར་བ་དེའི་འབས་བུ་ནི་ཅི་སེ་དགློས་པ་འགའ་ཡང་མེད་དློ། །

གཉིས་པ་ལ་བཅུ་ལས། དང་པློ་དློན་ཉམས་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། 

དམིགས་བསལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ནི། ཚོགས་པའི་དློན་གིས་སློངས་པ་གང༌། །དེ་

ནི་དློན་ཉམས་ཞེས་པར་འདློད། །མློས་པ་སྨློན་པ་བིས་པ་ཡི། །བརློད་ལས་གཞན་པ་

དེ་སྐློན་ནློ། །ཚིག་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་ལ་དློན་གིས་སློངས་པ། སེའུ་བཅུ་པའི་ངག་

བཞིན་གྱུར་པ་དེ་ནི་དློན་ཉམས་ཞེས་པར་འདློད་དེ། ཆང་གིས་མློས་པ་དང༌། གདློན་

གིས་སྨློ་བ་དང༌། བསམ་པ་མ་བེ་བའི་བིས་པའི་བརློད་པ་ལས། གཞན་བསམ་ཤེས་

ཀི་སྐེས་བུས་བརློད་པར་བས་ན་དེ་སྐློན་ཡིན་ནློ། །

དཔེར་བརློད་ནི། འདི་ནི་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བེད་དེ། །བདག་ནི་དེ་རིང་རྒས་པས་

གཟིར། །སྤིན་འདི་རབ་ཏུ་སྒློག་བེད་དེ། །འཕྲློག་བེད་ས་སྲུང་དག་ལ་དགའ། །སྐེས་བུ་

འདི་ནི་རྒྱ་མཚོ་འཐུང་བར་བེད་དེ། བདག་ནི་དེ་རིང་རྒས་པའི་གདུང་བས་གཟིར་ལ། 

སྤིན་འདི་ཡང་འབྲུག་གི་སྒ་རབ་ཏུ་སྒློག་པར་བེད་ཅིང༌། འཕྲློག་བེད་དེ་བརྒྱ་བིན་ནི་གང་

པློ་ཆེ་ས་སྲུང་དག་ལ་དགའློ། །ངག་དེ་ཙམ་ཚོགས་ཀང་འབེལ་ལྡན་གི་བརློད་དློན་བསན་

རྒྱུ་མེད་པས་སློ། །དམིགས་བསལ་ནི། འདི་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པས། མངློན་པར་

བརློད་ལ་སྨད་མིན་ཏེ། །གཞན་དུ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས། །སྙན་ངག་མཁན་པློ་སུ་ཞིག་

སྦྱློར། །འདི་ལྟ་བུ་སེམས་རྣལ་དུ་མི་གནས་པའི་སྨློན་པ་ལྟ་བུས་མངློན་པར་བརློད་པ་ན། 

དེ་དང་དེ་ལྟ་བུའི་ཉམས་འདློན་པ་ལ་ནི་སྨད་པར་བ་བ་མིན་ཏེ། གཞན་དུ་འབེལ་མེད་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པའི་ཚིག་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སློགས་པ་སྙན་ངག་མཁན་པློ་སུ་ཞིག་སྦྱློར་ཏེ་མི་སྦྱློར་རློ། །

གཉིས་པ་དློན་འགལ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་གསུམ། 

མཚན་ཉིད་ནི། ངག་གཅིག་གིས་ནི་རབ་སྦྱར་ལ། །སྔ་མས་ཕི་མ་གཞན་འཇློམས་

པ། །འགལ་བའི་དློན་ཅན་ཉིད་ཀི་སྐློན། །དློན་འགལ་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརློད། །ངག་གི་

རྒྱུན་གཅིག་གིས་རབ་ཏུ་སྦྱར་བ་གང་ཞིག སྔ་མའི་ནུས་པས་ཕི་མ་གཞན་འཇློམས་

པ་ནི། འགལ་བའི་དློན་ཅན་ཉིད་ཀི་སྐློན་ཏེ། དློན་འགལ་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརློད་

དློ། །དཔེར་བརློད་ནི། དག་རིགས་མཐའ་དག་འཇློམས་པ་དང༌། །སྣ་ཚོགས་ཁུར་འདི་

རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །འབྱུང་པློ་ཀུན་ལ་བརེ་བ་ཅན། །ཁྱློད་ལ་དག་ནི་སུ་ཡང་མེད། །དགའི་

རིགས་མཐའ་དག་རབ་ཏུ་འཇློམས་པ་དང༌། སྣ་ཚོགས་པའི་ཁུར་དང་ལྡན་པའི་ས་ཆེན་

པློ་འདི་ལས་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག འབྱུང་པློ་སེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བརེ་བའི་རང་

བཞིན་ཅན་གི་རྒྱལ་པློ་ཁྱློད་ལ། གནློད་སེམས་འཆང་བའི་དག་ནི་སུ་ཡང་མེད་དློ་ཞེས་

དག་འཇློམས་པ་དང༌། ཀུན་ལ་བརེ་བ་འགལ། དག་འཇློམས་པ་དང༌། དག་སུ་ཡང་

མེད་པ་འགལ་བས་དློན་འགལ་ལློ། །དམིགས་བསལ་ལ། སྐབས་བསན་པ་དང༌། 

དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་པློ་ནི། མངློན་པར་ཆགས་ལྡན་སེམས་ལ་ནི། སྐབས་དེ་

འགའ་ཞིག་ཡློད་པས་ན། །གང་ལ་འགལ་བའི་དློན་ཅན་གི། །ཚིག་ཀང་མངློན་པར་

འདློད་པར་འགྱུར། །བུད་མེད་ལ་མངློན་པར་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ལ་ནི་རང་

དབང་མེད་པས། མུ་ཅློར་དུ་སྨྲ་བའི་སྐབས་དེ་འདྲའང་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡློད་པས་ན། གང་

དེ་ལ་འགལ་བའི་དློན་ཅན་གི་ཚིག་ཀང་མངློན་པར་འདློད་པར་འགྱུར་རློ། །

དཔེར་བརློད་ནི། གཞན་གི་བུད་མེད་ལ་སེད་པ། །འཕགས་པ་དག་ནི་ག་ལ་



  311  

སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

རིགས། །དེ་ཡི་སློ་སྒིབ་གཡློ་བ་དག །བདག་ནི་ནཾ་ཞིག་འཐུང་འགྱུར་རམ། །གཞན་གི་

བུད་མེད་ལ་སེད་ཅིང་ཆགས་པ་ནི་ཡ་རབས་འཕགས་པའི་རིགས་ཅན་དག་གིས་ག་ལ་

རིགས། ཡིད་འློང་མ་དེའི་སློ་སྒིབ་སེ་མཆུ་སྒློས་གཡློ་བའི་སྦང་རི་ཞིམ་པློ་བདག་གིས་

ནམ་ཞིག་འཐུང་བར་འགྱུར་རམ་ཞེས་བཏགས་ཏེ་བརློད་འཕྲློར་ཆགས་པས་དབང་མེད་

དུ་ཚིག་འགལ་བ་འཐློན་པ་སེ། ཆགས་པ་ཕུལ་བྱུང་སློན་པས་སྐློན་མེད་དློ། །

གསུམ་པ་དློན་གཅིག་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་

ལློ། །མཚན་ཉིད་ནི། དློན་ཉིད་དམ་ནི་སྒ་ལ་ཡང༌། ཁྱད་པར་མེད་པ་སྔར་བརློད་

པ། །གལ་ཏེ་སླར་ཡང་རབ་བསྒགས་པ། །དེ་ནི་དློན་གཅིག་པར་འདློད་དཔེར། །བརློད་

བའི་དློན་ནམ་སྒ་ལ་དགློས་པ་ཁྱད་པར་བ་མེད་པར་སྔར་བརློད་པ་ཉིད་གལ་ཏེ་སླར་

ཡང་རབ་ཏུ་བསྒགས་པ་དེ་ནི་དློན་གཅིག་པའི་སྐློན་ཡིན་པར་འདློད་དེ། 

དཔེར་བརློད་ནི། སེད་པ་སེད་བེད་བུ་མློ་རྣམས། །དེ་ཡི་ལན་བུའི་འློད་ཟེར་

ཅན། །ཆུ་འཛིན་གློག་དང་ལྡན་པ་དང༌། །ཟབ་མློ་སྒ་སྒློགས་འདི་དག་གློ །བུ་མློའི་སེད་

པ་ནི་ཆགས་པ། དེ་ལ་སེད་པར་བེད་པ་བུ་མློ་རྣམས། དེའི་ལན་བུའི་འློད་ཟེར་ཅན་ཆུ་

འཛིན་ཏེ་སྤིན་སྔློན་པློ། གློག་དང་ལྡན་པ་ཡང་སྤིན་ཟབ་མློ་སྒ་སྒློག་པ་ཡང་སེ་སེད་པ་

དེའི་རྒྱུ་འདི་དག་གློ །འདིར་སེད་པ་དང་སེད་བེད་གཉིས་དློན་གཅིག ཆུ་འཛིན། གློག་

ལྡན། ཟབ་མློ་སྒ་སྒློག་པ་རྣམས་ཀང་སྤིན་དུ་གཅིག་པས། དློན་གཅིག་གི་སྐློན་

ནློ། །དམིགས་བསལ་ལ། སྐབས་བསན་པ་དང༌། དཔེར་བརློད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། རེས་སུ་བརེ་སློགས་ཁྱད་པར་ལས། །གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་བརློད་

འདློད་ན། །ཡང་བརློད་པ་ལ་སྐློན་མེད་དེ། །འདི་ནི་རྒྱན་དུ་རིགས་པ་ཡིན། །རེས་སུ་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

བརེ་བ་དང༌། སློགས་ཁློངས་ནས་ངློ་མཚར་བ། ཁྲློ་བ་དགའ་བ་སེ། ཁྱད་པར་བ་ལས་

འགའ་ཞིག་བརློད་པར་འདློད་ན། སླར་ཡང་བརློད་པ་ལ་སྐློན་མེད་དེ། བརྒྱད་སློང་

འགེལ་ཆེན་ལས། ངློ་མཚར་བ་དང་རློད་པ་དང༌། །ཁྲློ་དང་ཞུམ་དང་ངེས་བཟུང་

དང༌། །དད་དང་དགའ་བ་རྣམས་ལ་ནི། །ཚིག་གཅིག་ལན་གཉིས་འབྱུང་བ་ཡིན། །ཞེས་

འདི་འདྲ་བ་ནི་རྒྱན་དུ་རིགས་པ་ཡིན་ནློ། །

དཔེར་བརློད་ནི། འདློད་པ་སྐབས་མིན་འཁློན་པ་ཡིས། །བུད་མེད་མཆློག་དེ་

བཅློམ་པར་གྱུར། །ཡན་ལག་ཀུན་མཛེས་བཅློམ་པར་གྱུར། །འཇམ་པར་སྒློག་མ་

བཅློམ་པར་གྱུར། །འདློད་པ་སྐབས་མིན་ཏེ་རྒྱུ་མེད་དུ་འཁློན་ཞིང་དགར་གྱུར་པས། 

མཛེས་མ་བུད་མེད་ཀི་མཆློག་དེ་བཅློམ་པར་གྱུར་ཏློ། །ཡན་ལག་ཀུན་ལ་མཛེས་པ་

སེ་བཅློམ་པར་གྱུར་ཏློ། །ངག་འཇམ་པློར་སྒློག་པ་སེ་བཅློམ་པར་གྱུར་ཏློ་ཞེས་བརེ་བའི་

དབང་གིས་ཡང་ཡང་བཟླས་པ་ལྟ་བུ་སྐློན་མེད་དློ། །

བཞི་པ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་

ལློ། །མཚན་ཉིད་ནི། ངེས་པའི་དློན་དུ་རབ་སྦྱར་བའི། །ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀིས་གལ་ཏེ་

ན། །ཐེ་ཚོམ་སྐེད་པར་བེད་ན་འདི། །ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཞེས་རབ་ཏུ་བརློད། །བརློད་དློན་

ངེས་ཤིང་རྟློགས་པའི་དློན་དུ་རབ་ཏུ་སྦྱར་བའི་ཚིག་རྣམས་ཉིད་ཀིས། གལ་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་

སྐེད་པར་བེད་ན། ཐེ་ཚོམ་ཅན་ཞེས་པར་རབ་ཏུ་བརློད་དློ། །

དཔེར་བརློད་ནི། རེ་འདློད་དགའ་བ་ལྟ་བ་ཡི། །རློ་ལ་མིག་གཡློ་གློགས་མློ་

དག །རྒྱང་ན་འདུག་པའི་མ་མ་འདིས། །འདི་འདྲ་ལྟ་བར་བཟློད་མ་ཡིན། །འཁྲིག་པའི་

ལློངས་སྤློད་རེ་ཞིང་འདློད་པའི་དགའ་བ་དག་ལ་ཆགས་པའམ། མཛའ་བློ་ལྟ་བའི་རློ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ལ་མིག་ཟུར་གཡློ་བའི་གློགས་མློ་དང་མཛའ་བློ་དག རྒྱང་ངམ་ཉེ་བ་ན་འདུག་པའི་

མ་མ་འདིས་ཀང༌། ཁྱེད་གཉིས་ཀི་སྤློད་ཚུལ་བག་མེད་པ་འདི་འདྲ་བ་བལྟ་བར་

བཟློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

རྒྱ་དཔེར། པྲི་ཡ་དགའ་མ་དང༌། ཡིད་ཀི་འདློད་པ་དང༌། མཛའ་བློ་ལ་འཇུག་

པས་ཐེ་ཚོམ་བསྐེད་ཅིང༌། ཨཱ་རཱ་ཏ་རྒྱང་རིང་བ་དང༌། ཉེ་བ་ལའང་འཇུག འདིས་ཞེས་

པའང༌། ཨ་དས་ལས་བསྒྲུབས་པས་མངློན་གྱུར། ལློག་གྱུར་གང་ལའང་འཇུག་པའི་ཐེ་

ཚོམ་ཅན་གི་སྐློན་ནློ། །དམིགས་བསལ་ལ། སྐབས་བསན་པ། དཔེར་བརློད་པ། དློན་

བཤད་པའློ། །དང་པློ་ནི། འདི་འདྲ་ཐེ་ཚོམ་སླད་ཉིད་དུ། །གལ་ཏེ་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྦྱར་

ན། །དེ་ནི་རྒྱན་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། །དེ་ལ་སྐློན་མེད་འདི་ལྟ་སེ། །སྦྱློར་བ་འདི་འདྲ་བ་ཐེ་

ཚོམ་སྐེད་པའི་སླད་ཉིད་དུ་གལ་ཏེ་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སྦྱར་ན། དེ་ནི་ཚིག་གི་རྒྱན་

ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། དེ་ལྟ་བུ་ལ་སྐློན་མེད་པ་ནི་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་བརློད་ནི། མ་སྨད་དེ་

ནི་ལུས་སྐེས་ཀི། །འཇིགས་པས་གཟིར་ཞིང་རྩུབ་མློ་ཡི། །དུས་ཉིད་ཀིས་ནི་བཟུང་བ་

མཐློང༌། བདག་ཅག་ཁྱློད་ལ་རེ་བ་ཅི། །མ་སྨད་པ་སེ་སྐློན་མེད་པའི་ལང་ཚོ་མ་དེ་ནི། ལུས་

སྐེས་འདློད་པའི་ནད་ཀི་འཇིགས་པས་གཟིར་ཞིང༌། རྩུབ་མློ་འཆི་བའི་དུས་ཉིད་ཀིས་

གཟུང་བར་མཐློང་སེ། ད་ནི་བདག་ཅག་མཛའ་བློ་ཁྱློད་ལ་རེ་བ་མེད་དློ་ཞེས་སམ། ཡང་ན། 

ལུས་མིན་སྐེས་ཞེས་ཏེ། ཕི་རློལ་འབྱུང་བ་ལས་སྐེས་པའི་ཚ་གདུང་རྩུབ་མློས་གཟུང་

ཞེས་པར་ཐེ་ཚོམ་བསྐེད་པའློ། །དློན་བཤད་པ་ནི། འདློད་པས་གཟིར་རམ་ཚ་བས་

གདུང༌། །ཞེས་པ་ངེས་མེད་བེད་པའི་ཚིག །རེད་འཇློས་སྐེས་བུ་འཁྲུག་པར་ནི། །བ་ཕིར་

ཕློ་ཉ་མློས་སྨྲས་སློ། །དེ་ལྟ་བུ། འདློད་པས་གཟིར་རམ་སློས་ཀའི་ཚ་བས་གདུང་ཞེས། 
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ངེས་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་བེད་པའི་ཚིག །རེད་འཇློའི་སློ་ནས་སྐེས་བུ་ཡིད་འཁྲུགས་པར་

བ་བའི་ཆེད་དུ་ཕློ་ཉ་མློས་སྨྲས་སློ། །

ལྔ་པ་རིམ་པ་ཉམས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་

ལློ། །མཚན་ཉིད་ནི། མདློར་བསན་རེས་སུ་མཐུན་པར་དློན། །གལ་ཏེ་རེས་བསན་མ་

བས་ན། །རིམ་པ་ཉམས་པར་མངློན་བརློད་པའི། །སྐློན་དུ་དེ་ནི་བཤད་དེ་

དཔེར། །མདློར་བསན་པའི་གློ་རིམ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་དློན་གི་གློ་རིམ་གང་ཡིན་

རེས་སུ་བསན་པར་མ་བས་ན། རིམ་པ་ཉམས་ཞེས་མངློན་པར་བརློད་པའི་སྐློད་དུ་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དཔེར་བརློད་ནི། འགློ་བ་རྣམས་ཀི་གནས་པ་དང༌། །སྤྲུལ་དང་འཇིག་རྒྱུ་མ་

སྐེས་པ། །བདེ་འབྱུང་སེད་མེད་ཆུ་སྐེས་ཀི། །སྐེ་གནས་ཅན་གིས་ཁྱེད་རྣམས་

སྲུངས། །འགློ་བ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་དུ་གནས་པ་དང༌། སྤྲུལ་ཞིང་སྐེ་བ་དང༌། སྡུད་ཅིང་

འཇིག་པའི་རྒྱུ་ནི། མ་སྐེས་པ་བདེ་འབྱུང་སེ་དབང་ཕྱུག་དང༌། སེད་མེད་ཀི་བུ་ཁྱབ་

འཇུག་དང༌། ཆུ་སྐེས་པདྨའི་སྐེ་གནས་ཅན་ཚངས་པ་གསུམ་གིས་ཁྱེད་རྣམས་སྲུངས་

ཤིག་ཅེས་གནས་པའི་རྒྱུ་ཁྱབ་འཇུག་དང༌། སྐེ་བའི་རྒྱུ་ཚངས་པ་དང༌། སྡུད་པའི་རྒྱུ་

བདེ་འབྱུང་ངློ་ཞེས་ཁུངས་སུ་བཤད་པའི་རིམ་པ་འཁྲུགས་པའློ། །དམིགས་བསལ་ལ། 

སྐབས་བསན་པ་དང༌། དཔེར་བརློད་པའློ། །

དང་པློ་ནི། འབེལ་བ་ངེས་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར། །གང་ཡང་གལ་ཏེ་འབད་བས་

ན། །རིམ་པ་འདས་ཀང་སྐློན་མིན་པར། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་སྨྲ་སེ་དཔེར། །དློན་གི་

འབེལ་བ་རྟློགས་ཤིང་ངེས་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུར། གང་དེ་འདྲ་བར་ཡང་གལ་ཏེ་འབད་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པར་བས་ནས། རིམ་པ་འདས་ཀང་སྐློན་མིན་པར་མཁས་པ་རྣམས་སྨྲ་བ་སེ། དཔེར་

བརློད་ནི། གཉེན་གཏློང་བ་དང་ལུས་གཏློང་དང༌། །ཡུལ་གཏློང་ཞེས་པ་གསུམ་པློ་

ལ། །དང་པློ་མཐའ་མ་ཉློན་མློངས་རིང༌། །བར་པ་སྐད་ཅིག་གདུང་བའློ། །གཉེན་གཏློང་

བ་དེ་དང་བལ་བ་དང༌། ལུས་གཏློང་བ་འཆི་བ་དང༌། ཡུལ་གཏློང་བ་འདུག་གནས་

འདློར་བ་གསུམ་གི། དང་པློ་དང་མཐའ་མ་ནི་ཉློན་མློངས་པའི་གདུང་བ་རིང་སེ་ཇི་སིད་

འཚོ་དང༌། བར་པ་ལུས་གཏློང་བ་ནི་སྐད་ཅིག་ཙམ་གདུང་བའློ་ཞེས་གདུང་བ་རིང་

ཐུང་གི་འབེལ་བ་ཤེས་པར་བེད་པ་ལ་སྐློན་མེད་དློ། །

དྲུག་པ་སྒ་ཉམས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་གསུམ། 

དང་པློ་མཚན་ཉིད་ནི། མཚོན་བ་མཚན་ཉིད་ལམ་མ་མཚོན། །ཚིག་སྦྱློར་མཆློག་མིན་

འདློད་པ་ནི། །སྒ་ཉམས་ཡིན་ཏེ་མཆློག་རྣམས་དག །འདློད་པ་ཉིད་ནི་སྐློན་མ་

ཡིན། །མཚོན་བའི་དློན་དང་མཚན་ཉིད་སྒའི་རེས་སུ་བསན་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་གི་

ལམ་མ་མཚོན་ཏེ། སྒའི་བསན་བཅློས་དང་འགལ་ཞིང༌། སྐེས་བུ་མཆློག་མིན་བླུན་པློ་

དག་འདློད་པ་ནི་སྒ་ཉམས་ཡིན་ཏེ། སྐེས་བུ་མཆློག་རྣམས་འདློད་པའི་སྦྱློར་བ་ཉིད་ནི་

སྐློན་མ་ཡིན་ནློ། །

དཔེར་བརློད་ནི། ས་གཞི་རྒྱ་མཚོ་སྐ་རགས་ཅན། །རྒྱལ་ཆེན་ཁྱློད་ལ་དཔུང་

པས་སྲུངས། །ཞེས་པ་ཤེས་འདློད་མེད་པས་ན། །ཚིག་འདི་ལ་ནི་ཉམས་ཡློད་མིན། །ས་

གཞི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པློ་བཞིས་བསྐློར་བས་སྐ་རགས་ཅན་ཏེ། དེ་ཉིད་རྒྱལ་པློ་ཆེན་པློ་ཁྱློད་

ཀི་དཔུང་པས་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་བརློད་པར་འདློད་ཀང༌། རྒྱ་དཔེར། ཤ་ཀྭ་རི་སྐ་རགས། 

དེའི་རྐྱེན་གི་མཐའ་ཅན་ཏེ། ཙནྡྲ་པར། པྲཾ་དང་ཨུ་དང་རི་ཏ་ལས་ཞེས་ཀ་པའི་རྐྱེན་བིན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པས། ཤ་ཀྭ་རི་ཀ་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། དེ་མེད་པ་དང༌། མ་ཧཱ་རཱ་ཛན་྄རྒྱལ་ཆེན་ཞེས་ཁྱད་

པར་རམ་ལས་འཛིན་གི་བསྡུ་བའི་མཐར། ཙནྡྲ་པར། ཚིག་སྡུད་ཀི་མཐའློ་ཞེས་སྤིར་

བཏང་ནས། ས་ཁི་དང་ཨ་ཧན་྄དང་རཱ་ཛན་ར྄ྣམས་ཀི་ཊཙའློ་ཞེས་ཊཙའི་རྐྱེན་བིན་ཏེ། རཱ་

ཛ་ཞེས་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་མ་བས་པ་དང༌། བྷ་ཝནྟ་ཁྱློད་ཞེས་པ་ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པ་བིན་

ནས་བྷ་ཝ་ཏཿ ཁྱློད་ཀི་ཞེས་པ་ལ། བཞི་པ་བིན་པས་བྷ་ཝ་ཏེ། ཁྱློད་ལ་ཞེས་དང༌། བཱ་ཧུ་

དཔུང་པས་ཞེས་གསུམ་པ་སྦྱར་ཏེ། བ་ཧུ་བྷིཿ འབྱུང་བ་ལ། དང་པློ་སི་བིན་པས། བཱ་ཧུ་

དཔུང་པ་ཞེས་རྐྱེན་གི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལློག་པ་ཇི་ལྟ་བར་བསྒྱུར་བས། བློད་སྐད། རྒྱལ་ཆེན་

ཁྱློད་ལ་དཔུང་པས་སྲུངས། །ཞེས་འབེལ་མེད་ཀི་ཚིག ཤེས་འདློད་མེད་པ་སྐློན་ཅན་

འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཉམས་འགྱུར་ཡློད་པ་མ་ཡིན་ནློ། །དམིགས་བསལ་ལ། དཔེར་བརློད། སྐློན་

མེད་སྒྲུབ་ཚུལ་གཉིས། 

དཔེར་བརློད་ནི། ལྷློ་ཡི་རི་ལས་ཉེར་བཏུད་པའི། །རླུང་གིས་ཙཱུ་ཏའི་རང་འཐུང་

ནི། །ཡལ་འདབ་རློལ་པར་བསྐློད་པ་ཡིས། །མྱུ་གུ་མཛེས་དང་ལྡན་པར་བེད། །ལྷློ་ཡི་

རི་བློ་མ་ལ་ཡ་ལས་ཉེ་བར་བཏུད་དེ་འློངས་པའི་རླུང་གིས། ཙཱུ་ཏའི་རང་འཐུང་སེ་ཤིང་

གི་ཡལ་འདབ་རློལ་བར་བསྐློད་པས། མྱུ་གུའི་ཚོགས་རྣམས་མཛེས་པ་ཅན་དུ་བེད་

དློ། །སྐློན་མེད་དུ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། ཞེས་སློགས་བསན་བཅློས་བདག་ཉིད་ཆེ། །ལྟ་ལ་

གཡེལ་བའི་སེམས་ལྡན་ལ། །སྒ་ཉམས་བཞིན་དུ་སྣང་མློད་ཀི། །སྐལ་བཟང་ནམ་ཡང་

གཏློང་མ་ཡིན། །ལྷློ་ལ་ཞེས་སློགས་སྒའི་བསན་བཅློས་ཀི་བདག་ཉིད་ཆེན་པློ་ལྟ་བ་ལ་

གཡེལ་བ་སེམས་དང་ལྡན་པ་ལ་སྒ་ཉམས་པ་བཞིན་སྣང་མློད་ཀི། ལྷློ་ཡི་རི་ལ་ཞེས་

ཐློག་མར་བདུན་པ་དང༌། དེ་ལས་འློངས་པའི་དློན་གིས་ཕི་ནས་ལྔ་པ་ཐློབ་པ། ཀ་ལཱ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

པའི་མིང་ལེར། དེ་རྣམས་ཀི་གཉིས་ཐློབ་པ་ལ་ཕ་རློལ་ལློ་ཞེས་པ་ལྟར་ཡིན་པས་སྐལ་

བ་བཟང་པློ་ནམ་ཡང་གཏློང་བ་མ་ཡིན་ནློ། །

བདུན་པ་ངལ་གསློའི་གཅློད་མཚམས་ཉམས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། 

དམིགས་བསལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ནི། ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་ངེས་པའི་

གནས། །ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་ངལ་བསློར་རིགས། །དེ་ཉམས་གཅློད་མཚམས་

ཉམས་པ་སེ། །ཉན་པ་དགའ་མིན་བསྐེད་དེ་དཔེར། །ཐ་སྙད་ཀི་གཙུག་ལག་ལ་གགས་

པའི་ཚིགས་བཅད་རྣམས་ལ་སེབ་སྦྱློར་ཡློད་པས། སློད་དམ་ངལ་བསློ་ངེས་པའི་

གནས་ཡློད་དེ། ཚིག་གི་གཅློད་མཚམས་སུ་ངལ་བསློ་བ་རིགས་ལ། དེ་ཉམས་ནས་

མིང་ཚིག་གི་ཐློག་མའམ་དབུས་སུ་ངལ་བསློ་བ་ནི་གཅློད་མཚམས་ཉམས་པ་སེ། ཉན་

པློ་དགའ་བ་མིན་པ་བསྐེད་དེ། 

དཔེར་བརློད་ནི། བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་བརློད་པའི་ཆློ་ག་རློ་ཉམས་

མེད་ལ་འདིར། །མཆློག་རྣམས་དང་འགློགས་མི་དབང་ཉི་མའི་རིགས་འདིས་ལྟ་བེད་

ཅེས་སློགས་སྐློན། །བུད་མེད་རྣམས་ཀིས་ཡང་དག་པར་བརློད་པའི་ཆློ་ག་ནི་གླུ་དང་

གར། དེ་ལ་སྙན་པའི་རློ་དང་སེག་སློགས་ཀི་ཉམས་མེད་པ་ལ། སྐེས་བུ་མཆློག་

རྣམས་དང་འགློགས་པའི་མི་དབང་ཉི་མའི་རིགས་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བ་འདིས་ཀང་ལྟ་

བར་བེད་དློ་ཞེས་སློགས་སྐློན་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱ་དཔེར། སྟི་ཎཱཾ་སཾ་གི་ཏ་ཝི་དི་མ་ཡ་མཱ་དི་ཏྱ་ཝཾ་ཤློ་ན་རེནྡྲཿ པ་ཤ་ཏྱ་ཀིཥྚ་ར་

ས་མི་ཧ་ཤིཥྚཻར་མེ་ཏྱཱ་དི་དུཥྚཾ། འདིའི་སེབ་སྦྱློར་ནི། མ་ཝ་ན་སུ་ར་འ་ཝ་རྣམས་མཚོ་

དུས་འཇིག་རྟེན་དལ་འགློ་ཅན་ཞེས་དང་པློར་མཚོ་སེ། ཡི་གེ་བཞི་པ་དང༌། དེ་ནས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དུས་ཏེ་དྲུག་པ་དང༌། དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་ཞེས་བདུན་པའི་མིང་མཐའ་ཁློ་ནར་ངལ་བསློ་

དགློས་ཀང༌། འདིར་སཾ་གི་ཏཱི་གི་དང་ཏཱི་མཚམས་མིང་གི་དབུས་སུ་ངལ་བསློས་ཤིང༌། 

ཨཱ་དི་ཏྱའི་ཨ་དང་དེའི་དབུས་སུ་དང་བི་ཤ་མིང་དབུས་སུ་ངལ་བསློས་བ་སློགས་

གཅློད་མཚམས་ཉམས་པའི་སྐློན་ནློ། །

དམིགས་བསལ་ནི། བ་དང་བ་མིན་མ་ཚང་མེད་ལ་ལུགས་ཉིད་ཀིས་ནི་ལྟ་བེད་

ཅིང༌། །མི་བདག་འདི་ཡི་དབང་གྱུར་ས་འཛིན་ཞེས་པ་དེ་ལྟར་སྦྱློར་བ་ཡློད། །བ་བ་དང་

བ་བ་མ་ཡིན་པའི་སང་བང་མ་ཚང་བ་མེད་པ་རྟློགས་པར་བེད་པ་ལ། རྣམ་པར་དག་པའི་

ལུགས་ཉིད་ཀིས་ལྟ་བར་བེད་ཅིང༌། མི་བདག་རྒྱལ་པློ་འདི་ཡི་དབང་དུ་གྱུར་ནས་ས་

གཞི་འཛིན་པར་བེད། ཅེས་པ་འདི་ལའང་མིང་དབུས་སུ་ངལ་བསློ་བ་སྦྱར་བ་ཡློད་དེ། 

རྒྱ་དཔེར། ཀཱ��་ཀཱ��་ཎྱ་ཡ་མ་ཝི་ཀ་ལཱ་ནྱཱ་ག་མེ་ན་ཻཝ་པ་ཤན།྄ །ཝ་ཤྱཱ་མུ��່མ་

ཧ་ཏི་ནྲ�་པ་ཨི་ཏྱ་སི་ཙཻ་ཥ་པྲ་ཡློ་གཿ། ཞེས་པའི་ཀཱ�་ཎི་ཞེས་པའི་ཡ་ཡིག་ལ་བཅད་པ་

སྐློན་མིན་ནམ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ཚིག་མཐའ་ཕིས་པ་ལ། །ལྷག་མ་ཚིག་ཉིད་དུ་ངེས་

པ། །དེ་བཞིན་མཚམས་སྦྱློར་རྣམ་འགྱུར་མཐའ། །ཚིག་ཉིད་ཅེས་ནི་བརློད་པ་ཡིན། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན། རྟགས་དང་རྣམ་དབེའི་དབང་གིས་ཚིག་མཐའ་ཕིས་པ་ལ་

ལྷག་མ་མཚན་ཉིད་དུ་ངེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་མཚམས་སྦྱློར་རྣམ་འགྱུར་གི་མཐའ་

ཡང་ཚིག་ཡིན་ནློ་ཞེས་བར་སྤློད་པ་རྣམས་བརློད་དློ། །བ་མིན་ནམ་ཞེས་པའི་ཨ་ཀཱ��་

མིང་གི་ཆ་དང༌། ཎི་རྣམ་དབེའི་བར་དུ་བཅད་པ་སྐློན་མིན་ཏེ། ཀཱ��་ཎྱ་ཞེས་པ་

མཚམས་སྦྱློར་གིས་གྲུབ་པའློ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་རྣ་བར་རྩུབ། །སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་

མི་སྦྱློར་ཏེ། །རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་རྒྱལ་མཚན་གི། །ཏློག་གིས་ཆུ་འཛིན་བསྐུལ་ཞེས་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འདིའློ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་བརློད་མི་བདེ་བ་དང༌། རྣ་བར་རྩུབ་པས་སྙན་ངག་མཁན་རྣམས་

མི་སྦྱློར་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱལ་པློ་དེའི་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེས་མཐློ་བའི་ཏློག་

གིས། ཆུ་འཛིན་སྤིན་གི་ཚོགས་རྣམས་བསྐུལ་ཞིང་བསྐློད་པར་བས་སློ་ཞེས་པའི་རྒྱ་

དཔེར། དྷྭ་ཛི་ནི་ཏ་སྱ་རཱ་ཛྙཿ ཀེ་ཏཱུ་དས་ཛ་ལ་དེ་ཏྱ་དཿ། །ཞེས་ཀེ་ཏུའི་ཀེ་ཉིད་རང་པའི་

མཐའ་ལ་ཡློད་ཅིང༌། བདུན་པའི་ཚིག་མཐའ་ཡིན་པས་སྐློན་མེད་ཀང་བརློད་མི་བདེ་

བ་བཞིན་ནློ། །

བརྒྱད་པ་སེབ་སྦྱློར་ཉམས་པ་ལ་མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད་དློ། །མཚན་ཉིད་

ནི། གང་དུ་ཡི་གེ་ལྷག་ཆད་དང༌། །ལྕི་ཡང་ཇི་ལྟ་བཞིན་མི་གནས། །དེ་ནི་སེབ་སྦྱློར་

ཉམས་པ་སེ། །སྐློན་འདི་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའློ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་གནས་གང་དུ་ཡི་

གེ་ཆད་ལྷག་དང༌། ལྕི་ཡང་སེབ་སྦྱློར་གི་མཚན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་གནས་པ། དེ་

ནི་སེབ་སྦྱློར་ཉམས་པ་སེ། སྐློན་འདི་སྙན་ངག་གི་ལུས་ཉམས་པས་ཤིན་ཏུ་སྨད་བར་

གྱུར་པ་སེ། འདི་ལ་དམིགས་བསལ་ཀང་མེད་དློ། །དཔེར་བརློད། ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་

རབ་བསིལ་བས། །རེག་ཅེས་ཡི་གེ་ཉུང་བ་ཉིད། །ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་ལློ་འདབ་གསར་པ་

རྣམས། སྣུམ་ཞེས་ཡི་གེ་ལྷག་པའློ། །ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་རེས་སྔགས་ཀི་སེབ་སྦྱློར་ལ། ཟླ་

བའི་འློད་ཟེར་རབ་བསིལ་བས། རེག་ཅེས་པ་ལ་རྒྱ་དཔེར་ཡི་གེ་བདུན་ལས་མེད་

པས་ཆད་པ་དང༌། ས་ཧཱ་ཀཱ་རའི་ལློ་འདབ་གསར་བ་རྣམས། སྣུམ་ཞེས་པ་ལ་ཡི་གེ་

དགུ་ཡློད་པས་ལྷག་པ་བློད་སྐད་ལའང་གསལ་བར་ཡློད་དློ། །འདློད་པས་མདའ་རྣློན་

རི་དྭགས་མིག་ཅན་ལ། །རྣམ་པར་འཕང་ཞེས་ལྕི་བ་ཇི་བཞིན་མིན། །མཛེས་པའི་མིག་

ཅན་དག་ལ་མློས་བེད་ཀི། །མདའ་རྣློན་ལྷུང་ཞེས་ཡང་བ་ཇི་བཞིན་མིན། །འདློད་པའི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ལྷས་མེ་ཏློག་གི་མདའ་རྣློན་པློ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་མ་ལ་རྣམ་པར་འཕངས་སློ་ཞེས་

དང༌། མཛེས་པའི་མིག་ཅན་མ་དག་ལ་མློས་བེད་འདློད་ལྷའི་མདའ་རྣློན་པློ་ལྷུང་བར་

གྱུར་ཅེས་སེབ་སྦྱློར་ཉེ་དབང་རློ་རེ་ལ། དང་པློའི་ཡི་གེ་ཡང་བ་དགློས་རྒྱུ་ལྕི་བ་བྱུང་ལ། 

ཕི་མའི་ཡི་གེ་གཉིས་པ་ལྕི་བ་དགློས་རྒྱུ་ལ་ཡང་བ་བྱུང་བས། དེ་དག་ཇི་བཞིན་མིན་

པ་སེ་དེ་བཞི་སེབ་སྦྱློར་ཉམས་པའི་དཔེའློ། །

དགུ་པ་མཚམས་སྦྱློར་ཉམས་པ་ལ། མཚན་ཉིད། དཔེར་བརློད། དམིགས་

བསལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ནི། བསྡུས་པ་བརློད་པར་མི་འདློད་ཅེས། །ཚིག་ལ་མཚམས་

སྦྱློར་མེད་པ་དང༌། །ཡ་ཕིས་ལ་སློགས་རྒྱུ་མེད་པ། །དེ་ནི་མཚམས་སྦྱློར་བལ་ཞེས་

བསན། །བསྡུས་པ་མཚམས་སྦྱར་བ་བརློད་པར་མི་འདློད། ཚིག་སློ་སློར་གསལ་བར་

བའློ་ཞེས། མཚམས་སྦྱློར་ཐློབ་ཀང་མེད་པ་བས་པ་དང༌། ཨེ་ཨ་ཡ་རུ་བསྒྱུར་བའི་ཡ་

ཕིས་པའི་རེས་ལ་སློགས། རང་བཞིན་ལ་འཇློག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར། མཚམས་

སྦྱློར་ཐློབ་པར་མ་བས་ན། མཚམས་སྦྱློར་བལ་བའི་སྐློན་དུ་བསན་ནློ། །

དཔེར་བརློད་ནི། མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་ལ་ཡང༌། །རླུང་ནི་དལ་བུར་རྒྱུ་བ་

ཡི། །བུད་མེད་འགམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ། །རྔུལ་གི་ཆུ་རྒྱས་སེལ་བར་བེད། །ནམ་

མཁའ་དང་བདག་གི་ཡིད་འཕྲློག་པ་ལ་ཡང་རླུང་དེ་ནི་དལ་བུར་རྒྱུ་བ་དེས། བུད་མེད་

ཀི་འགམ་པའི་དཀིལ་འཁློར་ལ་ཆགས་གདུང་གི་རྔུལ་ཆུ་རྒྱས་པ་སེལ་བར་བེད་

དློ། །རྒྱ་དཔེར། ཙ་ར་ཏཱ་ཞེས་པ་དང༌། དེའི་ཕ་རློལ་ཏུ་ཨངྒ་ན་ཞེས་འབྱུང་བ། ཙནྡྲ་པར། 

ཨཀྲའི་ཨ་ཀྲ་མ་རིང་པློའ ློ་ཞེས་དང༌། ཀ་ལཱ་པར་མཚུངས་འདྲ་བའི་ཚོགས་མཚམས་

སྦྱློར་ཐློབ་ཀང་མ་བས་པ་ལྟ་བུ་ནི། མཚམས་སྦྱློར་ཉམས་པའློ། །དམིགས་བསལ་ནི། 
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

མཚན་མློ་འདི་ལ་ཞེས་འདི་འདྲ། །མཁས་པས་ཉམས་པར་རིག་མི་བེད། །མཚན་མློ་

འདི་ལ་ཞེས་པའི་ཨཱ་སུ་ར་ཏི་ཥི་ཏེ་སློགས་ཀི་ཨཱ་དང༌། ཚིགས་བཅད་སྔ་མའི་མཇུག་

གི་ཨི་ལྟ་བུ་མཚམས་མ་སྦྱར་ཀང་སྐློན་མེད་དེ་ཉིས་ཤད་ཀིས་ཆློད་པ་དང༌། ཚིགས་

བཅད་ཕེད་སྔ་ཕིའི་བར་དུའང་རྐྱང་ཤད་ཀིས་ཆློད་པས་མཚམས་སྦྱློར་གི་གནས་

མིན་པས། འདི་འདྲ་མཁས་པས་ཉམས་པའི་སྐློན་དུ་རིག་པར་མི་བེད་དློ། །

བཅུ་པ་ཡུལ་འགལ་སློགས་ཀི་སྐློན་ལ། འགལ་བ་དྲུག་མཚན་ཉིད། སློ་སློར་

དཔེར་བརློད། དམིགས་བསལ་སྐློན་མེད་དློ། །འགལ་བ་དྲུག་གི་མཚན་ཉིན་ནི། རི་

ནགས་ཡུལ་འཁློར་ལ་སློགས་ཡུལ། །ཉིན་མཚན་དུས་དྲུག་ལ་སློགས་དུས། །འདློད་

པའི་དློན་ལ་བརྟེན་པ་ཡི། །གར་དང་གླུ་སློགས་སྒྱུ་རལ་ཏེ། །འབྱུང་པློ་རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུ་

བའི། །འཇུག་པ་འཇིག་རྟེན་མིང་ཅན་ནློ། །རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་རིག་བདག་

ཉིད། །ཐློས་བཅས་གསུངས་པ་ལུང་ཉིད་དེ། །སྙན་ངག་མཁན་པློ་བག་མེད་པས། །དེ་

དེར་ཇི་ལྟར་གགས་པ་བཞིན། །མིན་པ་གལ་ཏེ་རབ་ཞུགས་ན། །འདི་ནི་ཡུལ་སློགས་

འགལ་ཞེས་བརློད། །མ་ལ་ཡ་སློགས་རི། ཀ་ལིངྐ་སློགས་ནགས། ལྷློ་ཕློགས་སློགས་

ཡུལ་འཁློར། གཞན་ཡང་ཆུ་བློ་དང་འབྱུང་ཁུངས་སློ། །ཉིན་མཚན་དང༌། ནམ་ཟླ་དུས་

དྲུག་སློགས་དུས། །འདློད་པའི་ཡློན་ཏན་ལྔ་དང༌། ནློར་ནི་དློན་ཏེ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་གར་

དང་གླུ་དང་རློལ་མློ་ནི་སྒྱུ་རལ། འབྱུང་པློ་རྒྱུ་བ་སེམས་ཅན། མི་རྒྱུ་བ་འབྱུང་བ་བེམས་

པློའི་འཇུག་པ་འཇིག་རྟེན་གི་མིང་ཅན་ནློ། །རིགས་པ་གཏན་ཚིགས་ཏེ་རྟློག་གེའི་

བསན་བཅློས་ཀི་བདག་ཉིད་དློ། །ལུང་ནི་ཐློས་པ་རིག་བེད་དང་བཅས་པ་སེ། སྙན་ངག་

མཁན་པློ་ཤེས་རླློམ་བག་མེད་འགས་དེ་དང་དེར་ཇི་ལྟར་གགས་པ་བཞིན་མ་ཡིན་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པར་གལ་ཏེ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ན། དེ་ནི་ཡུལ་སློགས་དང་འགལ་བ་ཞེས་པའི་སྐློན་དུ་

རབ་ཏུ་བརློད་དློ། །

སློ་སློའི་དཔེར་བརློད་ལ། དང་པློ་ཡུལ་འགལ་ནི། ག་བུར་རང་འཐུང་ལ་རེག་

པའི། །མ་ལ་ཡ་རླུང་དྲི་བཟང་ཅན། །ཀ་ལིངྐ་ཡི་ནགས་སྐེས་པའི། །གང་པློ་དག་ནི་རི་

དྭགས་རིགས། །ཙོ་ལ་ཀ་ཝེ་རི་ངློགས་པ། །ཨ་ག་རུ་ནི་ནག་པློས་སྔློ། །ཞེས་པ་ཡུལ་

དང་འགལ་བ་ཡི། །ཚིག་གི་འཇུག་པ་འདི་འདྲ་སེ། ག་བུར་གི་རང་འཐུང་སེ་ཤིང་ལ་

རེག་པའི་རི་བློ་མ་ལ་ཡའི་རླུང་འདི་དྲི་བཟང་པློ་ཅན་ནློ། །དེ་ན་ག་བུར་གི་ཤིང་མེད་

པས་རིའི་གནས་ལུགས་འགལ་ལློ། །ཀ་ལིངྐའི་ནགས་སུ་སྐེས་པའི་གང་པློ་དག་ནི་རི་

དྭགས་ཀི་རིགས་སློ། །དེའི་གང་པློ་བྷ་དྲའི་རིགས་ཡིན་པས་ནགས་ཀི་གནས་ལུགས་

འགལ་ལློ། །ལྷློ་ཕློགས་ཙོ་ལི་ཆུ་ཀླུང་ཀ་ཝེ་རིའི་འགམ་ངློགས་ཨ་ཀ་རུ་ནག་པློའི་ལློན་

པས་སྔློའ ློ། །དེར་ཨ་ག་རུའི་ཤིང་མེད་པས་ལློངས་དང་ཆུ་ཀླུང་གི་གནས་ལུགས་

འགལ་ལློ་ཞེས་སློགས་ཡུལ་དང་འགལ་བའི་ཚིག་གི་འཇུག་པ་འདི་འདྲ་བའློ། །འདིར་

པཎ་ཆེན་སངྒྷ་ཤྲིས། འློ་ན་ཙནྡན་ཡློད་པས་ཅི་བ་སྙམ་ན། ཙནྡན་ཀུན་ལ་ག་བུར་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ག་བུར་འབྱུང་བ་ནི་ཧ་རི་ཙནྡན་གཅིག་པློར་ངེས་སློ་གསུངས་པ་

མི་བདེན་ཏེ། འཆི་མེད་མཛོད་ཀི་རྒྱ་དཔེར། ཏཻ་ལ་པརྞི་གློ་ཤིརྵཿཧ་རིཥཙནྡན། ཞེས་

པ། ཏིལ་འདབ་ཅན་དང་ས་མཆློག་དང༌། །ཧ་རི་ཙནྡན་ཞེས་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་

འགེལ་པ་འདློད་འཇློ་ལས། ཙནྡན་དཀར་པློ་ལ་མིང་གསུམ་གསུམ་སེ། ཏིལ་པརྞི་ཀ 

ཏིལ་མར་འདབ་ཅན་ཞེས་བ་བའི་ཙནྡན་རི་བློ་མ་ལ་ཡའི་ཕློགས་གཅིག་ནས་འབྱུང་

བའློ། །གློ་ཤིརྵཿ ས་མཆློག་གམ་བ་ལང་མགློ་ཞེས་བ་བ་སེ། བ་ལང་མགློ་ཡི་རྣམ་པ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཅན། །མ་ལ་ཡ་ཡི་ཕློགས་སུ་སྐེ། །ཞེས་པའློ། ཧ་རི་ཥཙནྡན། ཞེས་པ་ལ་ཧ་རི་ནི་སྦལ་

བ་སེ། དེའི་དབིབས་ཅན་གི་རི་བློ་ཞིག་ལ་སྐེས་པས་ཧ་རི་ཙནྡན་ཞེས་བའློ་ཞེས་དང༌། 

སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ་ནི་སྦྲུལ་རྣམས་ཉིན་པར་ཚ་བས་གདུངས་པའི་ཚེ། དེ་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་

གནས་པས་སྦྲུལ་གི་སྙིང་པློ་ལྟར་བྱུང་བས། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་བཏགས་

པ་ཡིན་ལ། ག་བུར་ནི་ཙནྡན་ལས་མི་འབྱུང་སེ། 

འདི་ཐད་རྒྱ་དཔེར། ཀཏྤཱུ་ར་པཱ་ད་པཱ་སྶ་རྴ�ི། ཞེས་ཀཏྤཱུར་ཞེས་པའི་ཤིང་ལས་

འབྱུང་བར་གསལ་པློར་བཤད་ལ། དེ་ཡང་འགེལ་པ་འདློད་འཇློ་ལས། ཀཏྤཱུ་ར། ནུས་

པ་དང་ལྡན་པའི་ག་བུར་ཏེ། ཀྲ�་པུ་ནུས་པ་ལ། ཨཱུ་ར་རྐྱེན་དུ་བས་པའློ་ཞེས་པ་ནུས་

ལྡན་གི་ཤིང་ཞེས་བའློ། །ཡང་དཔང་ཊིཀ་ཏུ། དེ་བཞིན་རེ་བཙུན་སྤན་རས་གཟིགས་

དབང་ཕྱུག་གི་བསློད་པ་བརྒྱ་པར། པད་སྐེས་རལ་པའི་ནགས་ཉལ་འཇིག་རྟེན་དབང་

ཕྱུག་ཞབས་སེན་སེངྒེ་དེས་ཁྱེད་སྲུངས། །ཞེས་དང༌། སྐེས་རབས་ལས། ནགས་ཕུག་

སེངྒེས་སྲུངས་པའི་རི་དྭགས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེངྒེ་ནགས་ལ་གནས་

པ་ལ། གངས་ལ་ཡློད་པར་འཆད་པ་ཡང་རི་དང་འགལ་བས་གསུངས་མློད། སེངྒེ་ལ་

རིགས་དུ་མ་ཡློད་དེ། གངས་ལ་གནས་པ་དང༌། ནགས་ལ་གནས་པ་དང༌། འདམ་སེང་

དུ་གགས་པ་དང༌། སེང་གེ་རང་པ་བརྒྱད་པ་ཡང་སེ། བྷཱ་ར་ཏར། རང་པ་བརྒྱད་པ་གེན་

མིག་ཅན། །ཤ་ར་བྷ་ནི་ནགས་ལ་སྤློད། སེང་གེ་འཇློམས་པར་ཡང་དག་འགློ །ཐུབ་པ་

དེར་ནི་ངེས་པར་ཞུགས། །ཞེས་ཏེ། དེ་ལ་ཤ་ར་བྷ་ཡང་ཟེར་རློ། །སྤིན་ཆེན་པློའི་མདློ་

ལས། ཡང་དེའི་ཚེ་གངས་ཀི་རི་ལ་གནས་པའི་སེངྒེའི་རྒྱལ་པློ་རིན་ཆེན་པདྨ་ཞེས་བ་

བའི་སེངྒེའི་རྒྱལ་པློ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཞེས་དང༌། རྒྱ་ཆེར་རློལ་པའི་



  324  

བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མདློར། གངས་ཀི་རི་བློའི་ངློས་ལས་སེངྒེའི་ཕྲུ་གུ་དག་འློངས་ཏེ་ཞེས་སློགས་ཡུལ་

དང་འགལ་ལློ་མི་གསུང་གང༌། །

གཉིས་པ་དུས་འགལ་ནི། པདྨ་ཅན་ནི་མཚན་མློ་རྒྱས། །ཉིན་པར་ཀུ་མུད་ལྡན་

པ་གསལ། །དཔིད་ནི་ནི་ཙཱུ་ལ་རབ་རྒྱས། །སློས་ཀ་དག་ནི་སྤིན་གིས་གཏིབས། །ངང་

པའི་སྒ་ནི་དབར་སྙན་འློས། །སློན་ནི་ར་བ་མློས་པ་སེ། །དགུན་སློད་ཉི་མ་དྲི་མ་

མེད། །དགུན་ནི་ཙནྡན་བསྔགས་པར་འློས། །ཞེས་པ་འདི་འདྲ་དུས་དང་ནི། །འགལ་བའི་

ལུགས་དང་བསན་པ་ཡིན། །པདྨ་ཅན་ཏེ་ཉི་མ་ནི་མཚན་མློ་རྒྱས་ཤིང༌། ཉིན་པར་ཀུ་མུད་

ལྡན་པ་སེ་ཟླ་བ་འློད་གསལ་བ་དང༌། དཔིད་དུས་སུ་ཤིང་ནི་ཙཱུ་ལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་ལ། སློས་

ཀ་དག་ནི་ཆར་སྤིན་སྟུག་པློས་གཏིབས་ཤིང༌། ངང་པའི་སྒ་ནི་དབར་དུས་སུ་སྙན་པར་

འློས་སློ། །སློན་འབྲུག་སྒ་མེད་དུས་སུ་ར་བ་དགའ་བས་མློས་པ་སེ། དགུན་སློན་སྤིན་དང་

རྡུལ་གི་དུས་ཉི་མ་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་དགུན་བསིལ་བའི་དུས་ནི་ཙནྡན་ལ་བསྔགས་

པར་འློས་ཞེས་པ་འདི་འདྲ་དུས་དང་འགལ་བའི་ལུགས་དག་བསན་པ་ཡིན་ནློ། །

གསུམ་པ་སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བ་ནི། སྒྱུ་རལ་དག་དང་འགལ་བའི་ལམ། །ཅུང་

ཟད་བསན་པར་བ་སེ་དཔེར། །དཔའ་བ་སེག་པ་དག་གི་དངློས། །གནས་བཅས་ཁྲློ་བ་

ཡ་མཚན་ནློ། །དབངས་བདུན་རློགས་པ་འདི་དག་ནི། །ཐ་དད་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་

འཇུག །འདི་ལྟར་སྒྱུ་རལ་དྲུག་ཅུ་བཞིར། །འགལ་བ་ལེགས་པར་རྟློགས་པར་བ། །སྒྱུ་

རལ་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་ལས། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར། །སྒྱུ་རལ་དག་

དང་འགལ་བའི་ལམ་ཅུང་ཟད་ཀང་བསན་པར་བ་སེ། དཔེར་ན། དཔའ་བ་དང་སེག་

པའི་ཉམས་དག་གི་དངློས་པློར་འགྱུར་བ་དེ་དག་གི་སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་དང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བཅས་ན་རིམ་པས་ཁྲློ་བ་དང༌། ཡ་མཚན་ཏེ་ངློ་མཚར་བའློ་ཞེས་པ་འདི་ལ། དཔའ་བ་

དང་སེག་པའི་འགྱུར་བ་ནི་སྤློ་བ་དང་དགའ་བ་ཡིན་པ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བརློད་པ་སྒྱུ་རལ་

དང་འགལ་ལློ། །དབངས་ནི་དྲང་སློང༌། ས་འཛིན། དྲུག་སྐེས། བར་མ། བློ་གསལ། ལྔ་

པ། འཁློར་ཉན་བདུན་རློགས་པར་ཚང་བའམ། འདི་དག་གང་རུང་ཐ་དད་པ་སློ་སློའི་

ལམ་རང་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དང་མཐུན་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། སྔློན་གི་གཙུག་ལག་

ལས། རེད་མློ་རླློམ་པར་བང་བ་ནི། །

ལྔ་པ་དང་ནི་བར་མའི་དབངས། །དཔའ་བློ་དྲག་པློ་ངློ་མཚར་དུ། །དྲུག་སྐེས་

ཁྱུ་མཆློག་དེ་བཞིན་ནློ། །ས་འཛིན་པ་དང་འཁློར་ཉན་དབངས། །སྙིང་རེའི་རློ་ལ་བང་

བར་བ། །འཐབ་མློ་འཇིགས་དང་བཅས་པ་ལ། །བློ་གསལ་དབངས་ནི་བང་བར་

བ། །ཞེས་འཇུག་ཡུལ་དང་འཇུག་བེད་ཀི་དབངས་འབེལ་དགློས་པས། སྙིང་རེའི་

ཡུལ་ལ་བློ་གསལ་གི་དབངས་ལྟ་བུ་སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བས། འདི་ལྟར་སྒྱུ་རལ་དྲུག་

ཅུ་ར་བཞི་དང་འགལ་བ་ལེགས་པར་རྟློགས་པར་བའློ། །དེ་དག་གི་གངས་ནི་སྔར་

བརློད་ཟིན་ལ། སྒྱུ་རལ་ཡློངས་སུ་བཅད་པ་ལེའུ་བཞི་ཡློད་པ་སླློབ་དཔློན་འདི་ཉིད་

ཀིས་མཛད་པ་ལས་དེའི་རང་བཞིན་གསལ་བར་འགྱུར་རློ། །

བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འགལ་བ་ནི། གང་པློ་དག་ནི་རལ་པ་གཡློ། །རྟ་ཡི་རྭ་ནི་

རྣློ་བ་ཡིན། །ཨེ་རཎ་འདི་སྙིང་པློས་ལྕི། །སེང་ལྡེང་ལློན་པ་སྙིང་པློ་མེད། །ཅེས་པ་འདི་

ནི་འཇིག་རྟེན་པ། །ཉིད་དང་འགལ་བ་ཀུན་གིས་སྨད། །གང་པློ་ཆེ་དག་ནི་རལ་བ་གཡློ་

ཞིང༌། རྟ་ཡི་རྭ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣློ་བ་ཡིན་ལ། ཤིང་ཨེ་རཎ་འདི་ནི་སྙིང་པློས་ལྕི་བ་དང༌། སེང་

ལྡེང་ལློན་པ་ལ་སྙིང་པློ་མེད་ཅེས་བརློད་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་གགས་ཚོད་དང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

འགལ་བ་ཉིད་དློ། །མཁས་བླུན་ཀུན་གིས་སྨད་པར་བ་བའློ། །དཔང་ཊིཀ་ལས། དེ་

བཞིན་སེངྒེ་ལ་གཡུ་རལ་ཡློད་དློ་ཞེས་པའང་སེ། འདུལ་བ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ་སེངྒེའི་

སྐྲ་སེར་སྐར་གསུངས་པས་སློ་ཞེས་པའང༌། སྔ་མ་བཞིན་སེངྒེ་ལ་རིགས་མང་བས། 

སྐྲ་ཡང་གཅིག་ལས་སེར་སྐ་བཤད་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ནློ། །

ལྔ་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི། རིགས་པ་ཞེས་པ་གཏན་ཚིགས་

ཀི། །རིགས་པ་དང་འགལ་བསན་པར་བ། །རིགས་པ་ཞེས་བ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀི་

རིགས་པ་སེ། དེ་དང་འགལ་བའི་ཚུལ་བསན་པར་བའློ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས། དཔེར་

བརློད་ལ་ནང་པ་དང༌། ཕི་པ་གཉིས། དང་པློ་ནི། བདེ་གཤེགས་འདུས་བས་འཇིག་

པར་ནི། །གསུངས་པ་བདེན་མློད་དེ་ལྟ་ནའང༌། །ཙ་ཀློ་ར་ཡི་མིག་ཅན་མ། །བདག་གི་

སྙིང་ལ་ད་དུང་གནས། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་བཅློམ་ལྡན་འདས་ཀིས། འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་ནི་མི་རྟག་པའློ་ཞེས་འཇིག་པར་གསུངས་པ་བདེན་མློད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བ་

ཙ་ཀློ་རའི་མིག་ཅན་མ་དེ་ནི། བདག་གི་སྙིང་ལ་ད་དུང་རྟག་པར་གནས་སློ་ཞེས་པ་ནང་

པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་ནི། སེར་སྐས་གནས་ལ་ཡློད་པ་ཉིད། །རབ་ཏུ་སྐེ་བར་ཉེ་བར་

བརློད། །མེད་པ་ཉིད་ནི་བདག་ཅག་གིས། །རབ་ཏུ་སྐེ་བར་མཐློང་གང་ཕིར། །རིགས་

པ་དག་དང་འགལ་བ་ཡི། །ལུགས་འདི་ཀུན་ཏུ་བལྟ་བར་བ། །དྲང་སློང་སེར་སྐའི་སླློབ་

མ་གངས་ཅན་པ་དག སྔར་ནས་དངློས་པློ་གནས་ལ་ཡློད་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར་

རློ་ཞེས་ཉེ་བར་བརློད་མློད། མི་བདེན་ཏེ། སྔར་མེད་པ་ཉིད་ནི་བདག་ཅིག་གིས་ཕིས་

རབ་ཏུ་སྐེ་བར་མཐློང་བ་གང་གི་ཕིར་རློ། །འདི་ནི་གངས་ཅན་པའི་རིགས་པ་དང་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

འགལ་བས། ལུགས་འདི་དག་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བལྟ་བར་བ་བའློ། །

དྲུག་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་ནི། དེ་ནས་ལུང་དང་འགལ་བ་ཡི། །འཇུག་པ་དག་

ནི་བསན་པར་བ། །ཞེས་དམ་བཅས་ནས། དཔེར་བརློད་ལ། མཆློད་སྦྱིན་གི་ལུང་

འགལ་དང༌། རིག་བེད་བཀག་པའི་ལུང་དང་འགལ་བའློ། །དང་པློ་ནི། མེ་ནི་བཞག་པ་

མ་ཡིན་ཡང༌། །བུ་སྐེས་བམ་ཟེ་མ་ཉམས་པའི། །སྤློད་པས་བརྒྱན་པ་འདི་དག་

ནི། །བཤཻྭ་ན་རཱི་མཆློད་སྦྱིན་བེད། །རིག་བེད་ལས་གང་མེ་བཞག་པ་བུ་སྐེས་པ་རྣམས་

བཻ་ཤྭ་ན་རཱི་ལ་མཆློད་སྦྱིན་སྒྲུབ་པར་བེད་དློ་ཞེས་ཏེ་རང་སྐེས་དུས་ཀི་མེ་དེའི་རྒྱུན་

བཞག་ནས། དེ་ལ་མཆློད་སྦྱིན་སྒྲུབ་དགློས་ཀང༌། མེ་བཞག་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། བུ་སྐེས་

པའི་བམ་ཟེ་མ་ཉམས་པའི་སྤློད་པས་བརྒྱན་པ་འདི་དག བཻ་ཤྭ་ན་རཱི་ནི་མེའི་མིང༌། དེ་

ལ་མཆློད་སྦྱིན་བེད་དློ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་མཆློད་སྦྱིན་གི་ལུང་དང་འགལ་ལློ། གཉིས་པ་ནི། 

འདི་ནི་ཆློ་ག་མ་བས་ཀང༌། །བ་མ་དག་ལ་རིག་བེད་བཀག །རང་བཞིན་དག་པའི་

ཤེལ་དག་ནི། །འདུ་བེད་གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད། །རིག་བེད་དུ་ཆློ་ག་བས་ཏེ་རིག་བེད་

རྣམས་བཀག་པར་བའློ་ཞེས་འབྱུང་ཡང་སྐེས་བུ་འདི་ནི་རིག་བེད་ལས་བྱུང་བའི་ཆློ་

གའི་ཁྱད་པར་མ་བས་ཀང༌། བ་མའི་བཀའ་ལས་སིད་སྲུང་ལ་སློགས་པའི་རིག་བེད་

བཀགས་སློ། །དེའི་སྒྲུབ་བེད། རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་ཤེལ་དང་ནློར་བུ་དག་ནི་

བདར་ཞིང་དབི་བ་སློགས་འདུ་བེད་གཞན་ལ་ལྟློས་པ་མེད་དློ་ཞེས་པ་ནི་རིག་བེད་

བཀགས་པའི་ལུང་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་དམིགས་བསལ་ལ་སྐབས་བསན་པ་དང༌། དཔེར་བརློད་པའློ། །དང་

པློ་ནི། སྐློན་ནི་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང༌། །རེས་འགའ་སྙན་ངག་མཁན་མཁས་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

པས། །སྐློན་གི་གངས་ལས་རབ་འདས་ནས། །ཡློན་ཏན་ལམ་ནི་རྣམ་པར་

འཛིན། །འགལ་བ་དྲུག་གི་སྐློན་མཐའ་དག་འདི་ལ་ཡང༌། རེས་འགའ་སེ་སྐབས་སུ་

སྙན་ངག་མཁས་པས་གར་བབ་ཏུ་སྦྱར་ཤེས་ན་སྐློན་གི་གངས་ལས་རབ་ཏུ་འདས། 

མཛེས་པའི་ཡློན་ཏན་གི་ལམ་ནི་རྣམ་པར་འཛིན་པའློ། །

འགལ་བའི་དམིགས་བསལ་བཤད་པ།

དཔེར་བརློད་ལ། དང་པློ་ཡུལ་འགལ་གི་དམིགས་བསལ་ནི། རྒྱལ་པློ་དེ་ཡི་

མཐུ་ཡིས་ནི། །དེ་ཡི་སྐེད་ཚལ་ལྷ་རྣམས་ཀི། །ལློན་པ་ཡལ་འདབ་གློས་དམར་

དང༌། །ལྡན་པ་དག་ནི་གནས་སུ་གྱུར། །རྒྱལ་པློ་དེའི་བསློད་ནམས་ཀི་མཐུས། དེའི་

སྐེད་མློས་ཚལ་ལྷ་རྣམས་ཀི་ཡློངས་འདུའི་ལློན་པ་ཡལ་འདབ་གློས་དམར་པློ་དང་ལྡན་

པ་དག་གི་གནས་སུ་གྱུར་ཏློ་ཞེས་མི་ཡུལ་དུ་ལྷའི་ཤིང་བྱུང་བ་འགལ་ཡང༌། རྒྱལ་པློའི་

བསློད་ནམས་འཆད་དུས་མི་འགལ་ལློ། །

གཉིས་པ་དུས་འགལ་གི་དམིགས་བསལ། རྒྱལ་པློ་འཇིག་པ་གསལ་བེད་

པ། །ཀ་དམྤ་ཡི་རྡུལ་དང་འགློགས། །འདབ་བདུན་ལས་འཁྲུངས་སྐློད་བེད་ཅིང༌། །དྲག་

པློ་ཡི་ནི་རླུང་དག་རྒྱུ། །རྒྱལ་པློ་འཇིག་པ་སེ་འཆི་བའི་དུས་གསལ་བར་བེད་པའི་

ཕིར། ཤིང་ཀ་དམྤའི་མེ་ཏློག་རྡུལ་དང་འགློགས་པའི་འདབ་མ་བདུན་པའི་ཤིང་ལས་

འཁྲུངས་པའི་མེ་ཏློག་སྐློད་པར་བེད་ཅིང་རྩུབ་ཅིང་དྲག་པློའི་རླུང་དག་ཀང་རྒྱུའློ། ཀ་

དམྤའི་མེ་ཏློག་དབར་དང༌། འདབ་མ་བདུན་པའི་མེ་ཏློག་སློན་འབྱུང་བ་ལྷན་ཅིག་དུས་

འགལ་ཡང༌། ལྟས་ངན་པ་སློན་དུས་མི་འགལ་ལློ། །

གསུམ་པ་སྒྱུ་རལ་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ། ཁྱློགས་ཀིས་རབ་བསྐུལ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

སྐྲག་པ་ཡི། །སྐེ་བློ་བུད་མེད་ཁས་བརློད་གླུ། །སབས་མི་མཉམ་པས་འདློད་ལྡན་

གི། །ཆགས་པ་དག་ནི་འཕེལ་བར་བེད། །ཁྱློགས་ཏེ་འདློ་ལི་བསྐློད་པ་མྱུར་བས་རབ་

ཏུ་བསྐུལ་བས་སྐྲག་པའི་སྐེ་བློ་དང༌། ལྷན་ཅིག་པའི་བུད་མེད་ཀི་ཁས་བརློད་པའི་གླུ་

མྱུར་བ་དང༌། བར་མ་སློགས་སབས་མི་མཉམ་པས་ཀང༌། འདློད་ལྡན་གི་ཆགས་པ་

དག་འཕེལ་བར་བེད་དློ། །སྤིར་གླུ་སབས་མི་མཉམ་པ་རྣ་བར་རྩུབ་ཅིང་མི་སྙན་ཀང༌། 

ཆགས་པ་ཕུལ་བྱུང་སློན་པ་ལ་མི་འགལ་ལློ། །

བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ། ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་རབ་

བསིལ་བས། བསེག་བ་འཛིན་པ་འདློད་ལྡན་ནི། །བུད་མེད་དང་བལ་ཉློན་མློངས་

ཀིས། །འཁྲུགས་པ་འདི་ཡིས་རི་བར་བེད། །ཟླ་བའི་འློད་ཟེར་རབ་ཏུ་བསིལ་བས་

བསེག་བ་འཛིན་པ་མེ་ཉིད་དུ་འདློད་ལྡན་བུད་མེད་དང་བལ་བའི་ཉློན་མློངས་ཀིས་

སེམས་འཁྲུགས་པ་འདི་ཡིས་རི་བར་བེད་དློ། །ཟླ་བ་བསིལ་བར་མེར་འཛིན་པ་འཇིག་

རྟེན་དང་འགལ་ཡང༌། བལ་བས་ཉེན་པའི་འདློད་ལྡན་ལ་ནི་མི་འགལ་ལློ། །

ལྔ་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ། གཞལ་བ་ཡིན་ཡང་གཞལ་

བ་མིན། །ཆ་ལྡན་ཡིན་ཡང་ཆ་བཅས་མིན། །གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཡང་གཅིག་ཉིད་

མིན། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཁྱློད་ལ་ཕག་འཚལ། གསལ་བའི་གཟུགས་སུ་སྣང་ཞིང་

རེས་དཔག་ཚད་མས་རྟློགས་པས་གཞལ་བ་ཡིན་ཡང༌། མངློན་སུམ་གི་ཡུལ་མིན་

པས་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། ས་ལ་སློགས་པ་ཇི་སྙེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་པས་ཆ་

ལྡན་ཡིན་ཡང༌། དམ་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་ངློ་བློ་ཆ་དང་བལ་བས་ཆ་བཅས་མིན་

ནློ། །རྟག་པའི་གཟུགས་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཀང་འགྱུར་བ་སྣ་ཚོགས་ཡློད་པས་གཅིག་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

ཉིད་མིན་པའློ། དེ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཁྱློད་ལ་ཕག་

འཚལ་ལློ། །གཞི་གཅིག་གི་སེང་དུ་འགལ་བ་དུ་མ་ཚོགས་པ་རིགས་པ་དང་འགལ་

ཡང་ལྷ་དབང་ཕྱུག་གི་ཡློན་ཏན་དུ་མི་འགལ་ལློ། །

དྲུག་པ་ལུང་དང་འགལ་བའི་དམིགས་བསལ། སྐ་སེང་བུ་ལྔ་དག་གི་ནི། །ཆུང་

མ་ལྔ་ལེན་བུ་མློ་སེ། །དག་པ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར། །འདི་འདྲ་ལྷ་ཡི་སྒྲུབ་བེད་

དློ། །རྒྱལ་པློ་སྐ་བསེང་གི་བུར་གགས་པ་ལྔ་ནི། འཐབ་བརྟན་ཆློས་ཀི་བུ། འཇིག་སེ་

རླུང་གི་བུ། སིད་སྒྲུབ་དབང་པློའི་བུ། རིགས་མེད་དང་ལྷར་བཅས་གཉིས་སྐར་མ་ཐ་

སྐར་བུའི་བུ་ཡིན་པས། དེ་དག་ཐུན་མློང་གི་ཆུང་མ་རྒྱལ་པློ་ལྔ་ལེན་གི་བུ་མློ་དཽྲ་པ་དཱི་

ཞེས་བ་བ་སེ། རིགས་མི་གཅིག་པའི་སྐེས་པ་དུ་མ་ཡློད་ཀང་འཆློལ་བའི་སྐློན་གིས་

དག་པ་བདག་པློའི་བརྟུལ་ཞུགས་མ་རྣམས་ཀི་མཆློག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་འདྲ་བ་ནི་ལྷའི་

སྒྲུབ་བེད་དམ་མཐུ་ཡིན་ནློ་ཞེས་ཏེ་ཁྱད་པར་འཕགས་བསློད་ལས། སྐ་བསེང་བུ་ནི་

བརློད་བས་ན། །བསློད་ནམས་འགྱུར་ཞེས་སློ་སློར་སྨྲ། །གང་ཞིག་བགློད་མིན་བགློད་

བེད་པ། །དེ་རྣམས་ཁྱློད་ནི་བསན་ལ་སྨད། །ཅེས་པའི་ལུང་དང་འགལ་ཡང་ལྷའི་མཐུ་

གསལ་བས་མི་འགལ་ལློ། །

སྤི་དློན་བསྡུ་བ་ནི། སྒ་དློན་རྒྱན་ནི་བཀྲ་བ་དང༌། །བ་སླ་བ་དཀའ་དག་གི་

ལམ། །སྙན་ངག་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་སྐློན། །དེ་ལྟར་མདློར་བསྡུས་རྣམ་པར་ཕེ། །སྒ་

དང་དློན་གི་ལུས་མཛེས་པར་བེད་པའི་རྒྱན་གི་ཁྱད་པར་དུ་མས་བཀྲ་བ་དང༌། བ་སླ་

བ་དང་བ་དཀའ་བས་བསྡུས་པའི་ལམ་སློལ། སྙན་ངག་རྣམས་ཀི་ཡློན་ཏན་དང་སྐློན་

གི་ཚུལ་དམ་བཅས་པ་དེ་ལྟར་མདློར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་རྣམ་པར་ཕེ་བའློ། །    ། །
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ།

ར་བའི་ས་བཅད་གསུམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་ནི། སྒྲུབ་བེད་

བསན་པའི་ལམ་འདིས་སྐློན་དང་ཡློན་ཏན་དག །རབ་ཏུ་རྟློགས་པའི་བློ་ཅན་སྐལ་

བཟང་དབང་གྱུར་པའི། །ཚིག་དང་མངློན་པར་འགློགས་བས་ཆང་མིག་མ་དག་

དང༌། །ལང་ཚོ་ཅན་བཞིན་དགའ་དང་གགས་པ་ཐློབ་པར་འགྱུར། །

སྙན་ངག་གི་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཆློ་ག་བསན་པའི་ལམ་འདིས་སང་

བ་སྐློན་དང་བང་བ་ཡློན་ཏན་དག་རབ་ཏུ་རྟློགས་པའི་བློ་ཅན། སྐལ་བ་བཟང་པློའི་

དབང་དུ་གྱུར་པས་རློམ་པའི་ཚིག་ཙམ་དང་མངློན་པར་འགློགས་པར་བས་པ་ཡང་

ཆང་མིག་མ་དེ་མིག་ཟི་ཟི་བློས་ཟིམ་བུར་ལྟ་བའི་མཛེས་མ་དག་དང༌། ལང་ཚོ་ཅན་

གསར་དུ་འགློགས་པ་བཞིན་སྙིང་ལ་དགའ་བ་དང༌། གགས་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀས་

པ་ཐློབ་ལ། མཐར་ཐུག་ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཏེ། བ་ན་མེད་པའི་བང་ཆུབ་

ཐློབ་ནས་ཡློན་ཏན་དང་སྙན་པར་གགས་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་འགྱུར་རློ་ཞེས་པའི་

དློན་ཏེ། སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་ལས་བ་དཀའ་བའི་རྣམ་པར་བཅད་པ་སེ་ལེའུ་གསུམ་

པའི་དློན་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བཤད་ཟིན་ཏློ། །སྙན་ངག་གི་མེ་ལློང་སླློབ་དཔློན་ཆེན་པློ་

དབྱུག་པ་ཅན་གིས་མཛད་པ་རློགས་སློ་ཞེས་མཛད་པ་པློ་དང་ཇི་ལྟར་བསྒྱུར་བའི་

འགྱུར་བང་རྟློགས་པར་བའློ། །    ། །

ལེགས་བཤད་དབངས་སུ་ཉེར་འབབ་ཚངས་པའི་མཚོ། །ཉམས་བརྒྱད་གར་

གི་རླབས་ཕྲེང་གཡློ་བའི་དབུས། །སྒ་དབངས་རྒྱ་མཚོའི་ལྷ་མློ་རང་བྱུང་བ། །དུས་

འདིར་བདག་གི་སྙིང་གི་དགའ་མར་གྱུར། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མེ་ལློང་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

དུ། །ཤེས་བའི་དཀིལ་འཁློར་སློང་བའི་ཆློས་མཛོད་ལས། །ངག་གི་དབང་པློ་སངས་

རྒྱས་སེར་བ་ལ། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་པ་རློ་རེ་འཆང་བའི་ལྷ། །སས་མཆློག་རིག་པའི་

གནས་ཀི་ཡང་སིད་ལྔར། །ཆློས་དཀར་དྲི་མེད་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བཞད་པས། །རྒློལ་

ངན་ཆུ་སིན་འཇློམས་དང་རློངས་པའི་རིམས། །འཕྲློག་པའི་བེད་པློ་ཟླ་མེད་དུས་འཁློར་

ཞབས། །དེ་དག་གསུང་རྒྱུན་ལེགས་བཤད་རྡུལ་རེར་ཡང༌། །སྔློན་རབས་ཚད་མའི་

བཞེད་པ་རྡུལ་སྙེད་དུ། །འཆར་བའི་བཤད་སློལ་སྔློན་མེད་གངྒཱ་ཆེ། །ཐློས་འཛིན་འདི་

ཡང་སྐལ་བ་བཟང་པློས་འཐུང༌། །དྲན་དབང་སྔ་མའི་རྣམ་བཤད་རིན་པློ་ཆེའི། །བཞེད་

དགློངས་ཡང་དག་འདུས་པའི་རང་གཟུགས་ཤེལ། །རློག་པའི་རབ་རིབ་ཕྲ་ཞིང་ཕྲ་བ་

ཡང༌། །ཕིས་ནས་གཟིགས་མློར་མཉན་དུ་མཚར་བར་བཀློད། །མཁས་རླློམས་སག་

མའི་མེ་ཏློག་འབར་གྱུར་པའི། །ཡིན་རླློམ་ལེགས་བཤད་སྦང་རིས་ཁ་མཛེས་

ཀང༌། །ཚིག་དློན་མངར་བའི་རློ་བཅུད་མང་མ་ཐག །ཡིད་ལ་འཁྲུལ་བའི་དངློས་པློ་

བསྐེད་མཐློང་ནས། །བརློད་དློན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་ཚོན་རིས་སུ། །གསལ་བའི་རྒྱན་

མང་མཛེས་བཀྲ་དབང་པློའི་གཞུ། །མ་འདྲེས་རྣམ་དཔློད་རྒྱུད་ཀིས་འགུགས་པ་

ལ། །མཁས་པའི་སིད་སྒྲུབ་གཉིས་པ་འདིར་འློངས་བཞིན། །རིག་པའི་རྒྱལ་མློ་འཆི་

མེད་དབངས་ལྡན་མས། །མངློན་པར་བརློད་པའི་ཚིག་རེར་དུས་གསུམ་གི། །ཤེས་

བའི་དཀིལ་འཁློར་རློགས་པའི་མེ་ལློང་ལ། །ལེགས་པར་བཤད་པའི་བི་དློར་འབུམ་

གིས་གཙང༌། །དེ་ལྟའི་རློངས་མུན་འཕྲློག་ནུས་སྣང་བའི་གཏེར། །སྙན་པའི་ངག་གི་

རིག་བེད་དྲི་ཟ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་ཡློངས་སུ་རློགས་པའི་གླུ་ལེན་པས། །སིད་པ་གསུམ་

འདི་རྟག་ཏུ་ཤིས་གྱུར་ཅིག །ཤེས་བ་ཕ་མཐའ་མེད་པའི་ལང་ཚོ་ཡི། །ཁེངས་པ་
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སྙན་ངག་དཎྜིའྜི་དགོངས་རྒྱན།

བསྙློལ་བའི་རྣམ་དཔློད་མིག་གི་དཀྱུས། །རིང་པློ་དུས་གསུམ་མཐའ་ལ་རེག་ཀང་

རང༌། །གཏན་དུ་བདེ་བའི་ལློངས་ལ་སྤློད་གྱུར་ཅིག །གཞན་ལ་ཕན་པའི་རང་བཞིན་

མི་གཏློང་ཡློན་ཏན་དྲི་བཟང་ཚོགས་ཀི་གཏེར། །རླབས་ཆེན་བང་ཆུབ་སྤློད་པའི་ཡལ་

ག་ཕློགས་ཀི་ཐ་གྲུ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས། །ཡང་དག་བསམ་པ་ཆེན་པློའི་ལློ་འདབ་གངས་མེད་

འགློ་ལ་བསིལ་སྦྱིན་པ། །བ་ན་མེད་པའི་ས་མཆློག་ལློན་ཤིང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པློའི་

དཔལ་ཐློབ་ཤློག །

དེ་ལྟར་ལེའུ་གསུམ་དང་ཤློ་ཀ་ཕེད་བདུན་བརྒྱ་ལྷག་གི་བདག་ཉིད། སྙན་ངག་

གི་བསན་བཅློས་ཆེན་པློ་མེ་ལློང་གི་བཤད་སྦྱར་དཎིའི་དགློངས་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་འདི་

ནི་ས་གསུམ་འགན་ཟླ་དང་བལ་བ་དཔལ་འབྲུག་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་

གཟིགས་པ་མཆློག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་བཀའ་འཕྲིན་ཡིད་བཞིན་ནློར་བུའི་ཅློད་པན་

ཆེས་ལྕི་བ་སྤི་བློར་འགློད་པ་དང་ལྷན་ཅིག ཞབས་དྲུང་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་ཀི་

བཀའ་ངག་ནན་ཏན་དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་མཚལ་མིག་ནས་སེ་བ་རིན་པློ་ཆེ་རྟ་མགིན་དབང་

ཕྱུག་དང༌། རང་གི་ཉེ་བར་གནས་པ་པད་དཀར་དབང་པློས་རེ་མློས་ཀི་ཚུལ་དུ་ཡང་

ཡང་བསྐུལ་མ་བཏབ་སེ། བང་ཕློགས་ཁ་བའི་ལློངས་ཀི་སྙན་ངག་མཁན་བློད་མཁས་

པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ལྷས་རང་ལློ་དྲུག་ཅུ་ར་གཅིག་པ་ས་ཕློ་རྟའི་

ལློ་ས་གའི་ཉ་བ་རྒྱལ་བའི་དུས་ཀི་མཆློད་པ་བཞི་ལྡན་གི་ཚེས་ལ། རྒྱལ་བུ་དཔལ་གི་

སེང་འགློའི་རི་ཁྲློད་དུ་ལུས་རྣམ་གཞག་རློགས་པའི་བར་གི་བཤད་པ་རྒྱ་ཆེར་ཕེ་ཞིང་

གློ་བདེར་བ་ཕིར་ལྷག་མ་ངག་འདློམས་པས་འབྲུ་འཁྲུལ་མེད་དུ་མནན་ནས། ལེགས་

པར་བཤད་པ་རིན་པློ་ཆེའི་རྒྱན་ཕྲེང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འདི་ཉིད་ཚར་དུ་དངར་བའི་
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བོད་མཁས་པ་མི་ཕམ་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ།

མཐུ་ལས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིན་པློ་ཆེ་ཕློགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་

དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག །    ། །
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པར་བང་སྨློན་ཚིག

རྣམ་གློལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རློ་གཅིག་ཏུ། །

གཞློལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆློས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡློངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པློའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆློས་ཀི་སློ་མློ་སློང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགློ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནློར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབློར་ཤློག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱློན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སློན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་

ལུགས་སློ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སློགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་

བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་

ཆློག་པའི་དགེ་བསྔློའི་སྨློན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱློང་ཆློས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་

རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའློ། །

༄༅། །ནམཿ སམནྟབུདདྷཱནཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགློམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་

བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སློ། །
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	སྦྱར་བའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ།
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